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CUVÎNTUL UNUI CĂLĂTOR 

Cît de ciudat se văd, de la bordul acestor poeme, deopotrivă înălţimile şi 
pămîntul. S-ar spune că Balla Zsófia mai crede în dialogul dintre Vis şi poezia 
politică, socială. S-ar spune că în versurile ei trăiesc mai multe feluri de reali-
tăţi, subiective şi obiective, care nu se exclud unele pe altele. Fără să se refugieze 
în experienţe de laborator, fără să încerce zboruri „de avangardă” (în sensul 
superficial al cuvîntului) — însă de avangardă în sensul modernităţii durabile, 
cucerite, „echipajul” ei (intuiţia şi luciditatea) ne face părtaşi la o trăită ple-
doarie pentru necesitatea poeziei, pentru importanţa actului de creaţie care dă 
adevărata viaţă cuvintelor, care păstrează astfel în viaţă o limbă naţională, care 
„naşte” unicate, experienţe irepetabile. Activismul continuei schimbări a rapor-
tului dintre poezie şi realitate, antagonismul opunerii la orice absenţă a libertăţii, 
agonismul conştiinţei finitudinii individului nu-i sînt străine. O saturniană sensi-
bilitate fardează versul Zsófiei Balla cu melancolie — în acelaşi timp însă lucidi-
tatea, ironia, cinismul chiar, o ajută să ducă pînă la capăt cunoaşterea, „fructul / cu 
adevărat cel mai pădureţ / dar unica posibilitate”. Cunoaşterea de sine şi 
cunoaşterea Celuilalt, pesimismul inteligenţei şi optimismul voinţei îi dau 
rezistenţa la Singurătate (poezia fiind cea mai intimă rezistenţă, cum spu-
nea Martin Buber, la singurătatea colectivă sau de masă). Tema singură-
tăţii şi a nostalgiei de comunicare cu Celălalt, motivul marionetelor care-şi ală-
tură, purtate de sfori, singurătăţile, dar nu şi le contopesc, alternează cu momente 
de „retezare” a frînghiilor, cu detaşări ironice de propriul eu — ori chiar cu pole-
mice abordări ale alterităţii. Invitaţia la călătoria într-al cincilea element e în 
acelaşi timp o invitaţie la trăirea cu ochii deschişi în concret, în palpabil. Această 
violentă suprapunere a unui înţeles polemic, protestatar peste altul metafizic pare 
a f i principalul contur al poemelor Zsófiei Balla. 

Un al doilea contur, ca un „corp astral” împrejurul cuvintelor, e perma-
nentul recurs la Muzică. Desigur, e hazardată interpretarea unui autor prin evo-
carea formaţiei sale: de multe ori scriitorul, dacă se întîmplă să fie bun cunoscă-
tor şi al unui alt domeniu, face chiar eforturi să scrie, anume, „altceva” — spre 
a nu fi numit muzician-poet, actor-poet etc. Dar această poetă-poetă demon-
strează prin toate volumele ei că vede şi în înşiruirea cuvintelor „o melodie al cărei 
text e alcătuit de univers” (cum spunea, despre muzică, Schopenhauer). Depă-
şirea individuaţiei, trecerea spre Celălalt şi astfel spre Tot, spargerea graniţelor-
de-sine, călătoria într-o „altă existenţă”, toate acestea se fac mai lesne cu ajutorul 

5 



muzicii, limbaj direct, esenţial, scurt-circuit care arde etapele ducînd ca un fulger 
dincolo de lumea sensibilă. Poemele Zsófiei Balla conţin acea permanentă tensiune, 
diferenţe de atmosferă ce par create de modul major sau minor, disonanţe dure-
roase sau armonii care încearcă „rezolvarea”, imitaţii, variaţiuni, leitmotive, 
dezvoltări, modulaţii. Lupta dintre orgoliul şi capacitatea de suferinţă, în-
tre solitudine şi altruism, senzualitate şi puritate, e transpusă într-o grafie 
specială, amintind mai degrabă de contrapunct decît de poezia concretă. Poeme 
ca Zone, Responsorialis, Împleti tură, PaterNoster implică un permanent 
joc între două planuri, între două voci. Grafia aduce uneori un vers subliniat, 
altul nu, precum în poemul închinat lui Béla Bartók, sugerînd probabil tot contra-
punctul sau acel dialog al nuanţelor obişnuit la orgă şi în general la preclasici, 
Terassendynamik: trecerea bruscă de la forte la subito-piano, repetarea (reflec-
tarea) temei într-un ecou. La rîndul lor, ritmurile dau un corp diferitelor sono-
rităţi, preexistîndu-le parcă. Ciclul În mlaştina lui Noiembrie atestă o bartó-
kiană cunoaştere a folclorului, aduce formule vrăjitoreşti, incantaţii şi jocuri de 
cuvinte amintind descîntecele, acea energie vitală conţinută de fiecare vocală, gata 
parcă mereu să depăşească limitele, să se răzbune, să-l năucească pe poetul ucenic-
vrăjitor (Sabat). Alteori sonorităţile sînt foşnitoare, insidioase. Printre plante 
putrezind, printre transparent-zumzăitoare insecte, „violonişti în frac zboară”, 
se aude un „ison despre Iason”, iar atenţia, „scrutătoare gelatină”, surprinde o 
realitate trepidantă, o întreţesere de fapte şi trăiri în permanentă mişcare, ce dau 
impresia că poeta parcă nu-şi poate ţine corpul şi sufletul la un loc, că simte 
mereu nevoia să se dezvolte în altceva, să împlinească ceva. 

În peisajul actual al poeziei, traducerile lui Aurel Şorobetea, atît de calde şi 
de viu colorate, dezvăluie prin Balla Zsófia o personalitate care nu poate f i uşor 
afiliată nici unui „curent”, dar care dă impresia că le cunoaşte pe toate: un 
personaj complex, care ştie să împace subiectivitatea cu operativitatea pe care şi-o 
propune poezia modernă, o „vrăjitoare” care încredinţează cuvintelor puterea de a 
modela acel „spaţiu în care trăim”: de la concentrările laconice la jocurile de 
cuvinte ori la discursul plin de curaj, formele pe care le îmbracă poezia Zsófiei 
Balla au o sclipire de „spadă trasă”: tăişul rectitudinii morale care nu se mulţu-
meşte cu propria neputinţă, ci, după sfatul lui Enzensberger, „măreşte măcar 
c-o centimă / mînia din lume — măcar cu un gram”. Serioasa cultură filozofică 
şi poetică pe care se sprijină acest talent redutabil nu face decît să mărească — şi 
nu să atenueze — misterul şi imprevizibilitatea poemelor. 

Cît de ciudat se văd, de la bordul acestor pagini, deopotrivă înălţimile şi 
pămîntul! Ajungem şi noi, călătorii, să credem că dialogul între Utopie şi Reali-
tate mai este posibil. 

GRETE TARTLER 



DIN APĂ O INSULĂ SE RIDICĂ 



 



DIN APĂ O INSULĂ SE RIDICĂ 
VÍZBŐL SZIGET EMELKEDIK 

Acum, acum 
cînd intrăm în iarnă deja 
cînd prova a eşuat pe st încă de-acum, 
cînd ceaţa-i plină de lună 
şi slujnica o bubuie pe s tăpînă 
acum, acum cînd avionul 
e smuls din hangar, lăcustă împuşcată, 
şi-i e frig 
într-un vis urît rîuri de vin 
şi munţ i de zahăr adas tă 
acum, acum cînd mergem în p ia ţa 
păcii 
inima-i pînă la gleznă, pînă în gît în mîzgă 
acum, acum cînd nu de unul singur 
pătrunzi în spaţiul-t imp înnebunit te udă 
o amînată ploaie lăuntr ică zăludă 
într-un pumn cald ai vrea să fii legănat 
dar acum eşti aici eşti spune 
st înca: e malul 
pămînt din lume 
acum stînca e malul pămînt din lume 

SPAŢIU VIU 
ELEVEN TÉR 

Înţelegător, vreodat’ de-ar pu tea 
un om să privească în mine, 
singur, clătinat ar umbla 
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în a ţestei mele capelă, 
el, singur cu sine, 
ca ispititoru-n a fară 
cuvînt 
ce nu mai revine. 

Viu, spaţiul l-ar măcina, 
explicaţia, s ingura! 

ÎN T R E N 
VONATBAN 

Cum poate fi un om at î t de singur, 
încît, în somn, pe propriu-i umăr 
să-şi lase capul? 

MĂŞTI 
ÁLARCOK 

Cei veseli poar tă tr istele 
cei trişti veselie îşi pun. 
Ara tă feţe străine 
în oase le cutreieră acum 
iubiri ce nu le pricep. 
Schimbă vorbe între ei de neînţeles 
că bucuros cu într is tat se potrivesc astfel — 
Dacă fiecare grăieşte de unul singur 
cu umbra lui vorbeşte făr’a clipi defel. 
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CÎNTEC 
DAL 

M-a surprins acel individ cîntînd într-o vreme ca a s t a ; 
că nici un hîrdău de apă nu-i as tupă gura. 
Faţa lui, după zid, îmi e necunoscută; poate îl doare 
că şi-a pornit cîntecul, ori, poate, 
acest cîntec să-i fi fost aventura. 

AŞA A F O S T DAT 
ÍGY ADATOTT 

Aşa a fost dat , să nu vedem 
prin fumul timpului, îl pu r t ăm 
în înceata migrare a lucrurilor, apelor, 
ne schimbăm şi noi, umbre gîndite. 

Imaginea cade la pămînt , se înalţă 
oraşele, obiectele. 
Ne transformăm prin coloratul fum, în t imp, 
şi în el ne aşternem, pietre-n şuvoi. 

Pe un covor pestri ţ , întunecat , 
de-a-lungul anilor zburăm, 
vorbim în afara t impului nostru, de necunoscut. 
Dar aşa a fost da t , 
să nu vedem prin el niciodat’. 
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AŞA A F O S T DAT 
ÍGY ADATOTT 



CEL CARE 
AZ, AKI 

nu-i muzeograf 
şi nici acvarist 
cu acvariile t recutului puse în lumină 
unde nasturi coroane Werther-i şi beţişoare chinezeşti 
plutesc în istoria nubilă 

dacă nu-i amator de film 
sau proprietar de crîşmă 
ca în orele de linişte să asculte tropot de cai 
să-i înspumeze sub pleoape alb încinse drame familiale 
şi mierea orgiilor greceşti 

dacă nu-i funcţ ionar superior 
şi nici băieş de morţ i 
care dichiseşte feţele răposaţilor 
care nu-şi mai aminteş te să-i fi fost silă 
de propria-i str îngere de mînă 

şi dacă nu-i misit de cărţi 
n-are nici fabrică de maşini sau de lapte 
şi nici pîinea croitoreselor n-o împarte 
bunicul îi este gaterist — şi-i lipsesc scîndurile de sicriu 
nu cîntă la orgă n-are strămoşi de ştiut nici de ţ inut pedigriu 

pe funia orizontului subţire ca o rază 
l ibertatea lui pendulează dansează cu corbii 
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DANS 
TÁNC 

Pe stradă, f a ţ ă în fa ţă , 
încercînd să treacă, 
pe cei doi pietoni 
politeţea formală pereche îi leagă. 
Păşesc deodată, 
în dreapta şi-n stînga, la fel. 
Unul cu-n zîmbet jenat 
bate pasul : scuzaţi — şi dă să pornească 
celălalt tot într-acolo şi el. 
Fa ţă în faţă , cîteva clipe, icnesc. 
Al zilei ţ ă rm li se macină. 
Un înger priveşte din cer. Şi speriat 
una din sfori o înfăşoară niţel. 

COPILUL 
A GYERMEK 

Un înger, o leacă de zeu, 
ce încă nu-i pe lume, 
doar semn aş teaptă , anume, 
de la instinctul său, Dumnezeu. 
Şi el în carne şi sînge 
s-ar a ră ta în t rupa t 
apoi prin lume ar trece 
dezamăgit, ne-nfricat 

şi, iată,-am învins, aşa cred 
tînăr cu limpede minte 
mi-a apărut înainte 
semnul ca un înger concret. 
Şi ocrotesc acel t rup 

13 



ce stă acum să se nască 
un suflet pîndeşte, ţup , 
în el să se înstăpînească 

B U N A V E S T I R E 
ANGYALI ÜDVÖZLET 

Doamne, de n-ar t remura văzduhul, Doamne, 
Doamne, ce spui, Îngerul pe unde ţi se opri 
îmi licăre ochii deja dar nu-l pot zări 

La ceafă, uşor, aripa-i mi-a adiat un cîrlionţ 
îmi stă încordată de parcă aş teaptă un glonţ. 
Îi simt apropierea, răsuflarea-i mă-neacă 
asupra-mi, gîrbovă, grea, în răst impuri , 
inima-i ba te 
surd sîngele năvăleşte 
în ramurile mele întunecate. 
Doamne, acum îngerul s-a a ră ta t de t o t ! 
butoaiele în dangăt se golesc 
Doamne, să-l văd dă Doamne să p o t ! 

S-apuce să îngaime 
pe cine p o r t ? ! 

D E ÎNVELESC 
HA RINGATNAK 

Copil în faşă de-nvelesc 
În sălile ce se boltesc 
Rostesc descînt copilăresc 
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Mărgele-n ochii lor lucesc 
Mărgele ochii lor mîhnesc 
În sălile ce se boltesc 

Copil în giulgi de învelesc 

MATURUL 
A FELNŐTT 

Dac-ai rămîne şi azi lîngă mine, 
Aşa cum făceai, şezînd la capăt de pa t , 
Pe cînd eram copil, înşelătoare 
Mi s-ar părea nălucirea c-aş fi u i ta t 
Cîntecul tău şi, pe tavan, 
A candelabrului umbră lungă, 
Şi cum spiriduşi nebunatici se-alungă 
În dansul lor de fluture, întunecat , 

Şi lunecînd în ochi, pe gură as tupînd 
Şi ţ ipăt şi cuvînt, adînc în vise mă a lungă; 
Iar tu mă laşi, te furişezi şi pleci 
Tiptil, ca şi acum — în săli tăcute, goale, 
Tot mai reci. 

RUGĂCIUNI ACRE 1 
SAVANYÚ IMÁDSÁGOK 1 

Doamne! 
Eu n-am crezut că şi al meu eşti, 
şi că raiurile sînt fără porţ i . 
Şi n-am aşteptat niciodată să-mi vezi de treburi, 
asudînd, de grijă să-mi porţi . 
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Şi nici n-am şt iut 
că ai bra ţu l slăbănog, cu gălbejite vine, 
şi, Doamne, îţi t r imit smîntînă şi ouă, 
de vrei, de se cuvine. 

Şi dacă, în frig, t remurînd, însingurarea 
loveşte în ţeasta, în t împla ta , 
de ce mă chemi mereu cînd cade înserarea? 
Te pot eu oare a j u t a ? 

RUGĂCIUNI ACRE 3 
SAVANYÚ IMÁDSÁGOK 3 

Doamne! 
De m-ar înălţa o da tă focul! 
flacăra părul de mi-ar linge, 
de mi-ar topi gura, 
lumina pe piele de mi s-ar prelinge, 
şi sîngele-mi de-ar sfîrîi în fulger, 
şi-atunci în ţăndăr i cerul de gheaţă s-ar sparge, 
ca noaptea pisicilor pe care le alungi, 
şi poate mi-aş vedea şi eu fa ţa , 
a t u n c i ! 

RUGĂCIUNI ACRE 6 
SAVANYÚ IMÁDSÁGOK 6 

D o a m n e ! 
Am a juns aici, într-un fel, 
unde nu m ă aştepta nimeni şi nimeni nu mă iubeşte. 
Şi tocmai cînd mă resping 
gura lor numele t ău îl bălăceşte. 
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Pe drept te blasfemează, Doamne, 
căci decît ăsta îmi ţii loc mai bun la popreală 
şi ei încă nu bănuiesc defel, 
că m-ai scăpat între dînşii din greşeală! 

RUGĂCIUNI ACRE 10 
SAVANYÚ IMÁDSÁGOK 10 

De ce, Doamne, nu va fi 
mai multă rugă? 
Atît de aproape eşti 
de parcă n-ai mai trebui. 

17 

S-a aflat că nu-i adevărat 
al dervişilor dans, 
şi nici al cailor mers 
în cerc, îndrăgostit. 
Cuprins 
în eterna mi care 
dansul lor e un crez 
înţepenit şi barbar 
Nemişcarea 
— ca bivolilor băltoaca — 
pe umede urme îmbie-se 
pasul. 

NEMIŞCARE 
MOZDULATLANSÁG 



Eu, din mul te mii de ani, 
d in pusti i , din ceaţă 
aduc existenţa în viaţă, 
dansul . 

L I N I Ş T E 
CSEND 

N-am crezut că florile cresc în linişte, 
c ă nimic nu ovaţionează, 
că-i linişte 
cînd frunzele în copaci săgetează, 
cînd rădăcina în adînc se s t recoară; 
că în lume at î t de încet împresoară 
t r ă d a r e a morţi i . 

MEMORIA LUCRURILOR 
A DOLGOK EMLÉKEZETE 

Mă umileşte iar şi iar 
memoria lucrurilor. 
E u amintir i nu am, 
doar noţ iuni şi, zilnic, 
gazul în sobă arde 
in memoriam. 
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FAMILIA NOASTRĂ 
CSALÁDUNK 

Familia noastră — cincizeci de oameni — a mur i t , 
nu se cultivă în mine rudeniile, 
cei care mă acceptă sînt străini, 
chiar şi acei care-mi spală hainele. 
Cîinele lovit în bot a revenit, 
eu nu înţeleg că sînt aici, 
pentru că ei asta aş teaptă să-i confirm, 
dar în intenţia-mi — neant pur , de sclipici. 
A nimănui nu s în t ! 
Numai hîrtia mă omoară 
vrînd să semene cu creierul meu. 
Şi după stingere, întotdeauna, mă tem grozav 
fiindcă în întuneric nu se vede 
că mi-e cosiţa roşă. 
Şi simt că lumea-i sălbatică. 
Iar eu laşă. 

A MEA 
ENYÉM 

Surioara mea nu e a mea 
nici casa mea nu e a mea 
nici calea mea nu e a mea 
iar viaţa mea — 
ce să mai spun? ! 
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DOAR ASTA NU 
CSAK EZT NE 

Doar asta nu doar în pămînt nu 
din humusul gras — verzi ferigile 
cu t rupur i de melc fricile 
doar în pămîn t nu 

Pe margine de bazin 
nu ştiu m ă mai menţ in 
sau în apă cad 
unghia mi se rupe fa ţa îmi albeşte 
în fiecare vis această clipă mă urmăreşte 
doar asta nu doar în groapă nu 
pe ochi pe dinţi bulgări mi se năruie 
să te îneci în sudori în must de zăpadă 
oasele adînc m ă înţeapă umerii îmi 
plesnesc 
doar as ta nu doar în pămîn t nu 
noaptea m ă înverzesc 
a junge şi amintirea de jale 
cum după t a t a au coborît în pămînt 
iubirile sale. 

C O B O R Î R E - N I N F E R N 
POKOLRASZÁLLÁS 

De cîte ori mori, Tată , 
Şi cum să te port acum, să te duc? 
Cînd ai mur i t pr ima dată , 
În joc am rîs, eram copil năuc. 

Presimţirea nu m-a ajuns. 
Închise cu-acel rîset, 
Cu vîrsta mea inocentă, 
Astăzi tăcerile toate nu sînt de-ajuns. 
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Fiece amintire te-ngroapă iară, 
În luntrea sufletelor definitiv te a runcă ; 
Îşi rîde Charon, a sărit a f a r ă ! 

Veşnic vîsleşti între maluri de stîncă. 

Am crescut fără tine, precum, crestată 
De topor, creşte rama unei tulpine. 
Îmi iscodesc copilăria: Tată , 
Îţi mai aminteşti de tine în mine? 

JUDECATĂ FINALĂ 
VÉGÍTÉLET 

Soarta mea nu există 
dar nici într-o pedeapsă nu încape. 
De judecata de pe urmă s-a rup t 
de-acum supravieţuirea are să-i scape. 

Clopotul este vechi şi crăpat . 
Dar stafia încă apare. Pot da de veste. 
A trăi mai fac încercare. 
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UNDE CELĂLALT SE TERMINĂ 
AHOL A MÁSIK VÉGET ÉR 

Unde celălalt se termină 
pînă acolo ajunge a ta mînă 
între ei fir de păr varul zid rece 
prin care palma nu poate trece 

Alunecă pe zidul de piele dar pe niciunde 
atingerea-i nu pătrunde, acolo unde 
în trăiri trecute existenţa-îngheaţă în sine 
mîna nu te mai ţine, te lasă doar cu tine 

Astfel vei fi precum un ghepard 
printre frunze în fugă răzbeşti înainte 
şi pe piele întruna îţi ard 
fericitele atingeri pete cuvinte 

CEEA CE AM G Î N D I T 
AMIT GONDOLTAM 

Ajunsă în coarnele tăioase ale lunii 
pînă la zi cu pleoapele crăpate 
mijirea mi-o dezleagă, mi-o împrăştie 
degetul zorilor unduitor 

Hîrtii albe şi cenuşa morţilor 
le prinde pe steag 

Cu minunatu-mi prieten învelindu-mă 
ceea ce am gîndit vîntul risipeşte a t î t de uşor. 
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CEEA CE-I MAI MULT 
AMI TÖBB 

Ceea ce gîndim deodată 
şi la fel 
unul la altul în fiece vîrstă 

Ceea ce-i mai mul t decît pa t a mîngîierii 
nu scade 
nimic nu o poate lua 

D E S E N ÎN CĂRBUNE CU VILLON 
SZÉNRAJZ VILLONNAL 

În ochi i se clatină vaiete brune, 
pe obraj i i se scriu roşii pete, 
nasu-i e niţel cîrn, aşteaptă, poate, 
vreun semn de la mai ştii cine. 
Pe bărbie barba îi creşte repede 
şi îmi iri tă pielea, da 
ar trebui să aprind lumînare 
că tocmai mie mi-i da t a-l săruta . 
Nu mă întreba, te rog, cum este, 
gîtu-i e ne t ed ; şi pe piept , cred, 
i se-ncîlceşte părul, însă mai departe 
încă nu ştiu, zău, să nu am p a r t e ! 

Item 

O, cum nu-mi înţelegi vorba 
cu îngăduinţă, neîncrezător mă priveşti 
ce-ţi tot cînt eu degeaba 
că forma adevăra tă nu mi-o intuieşti. 
Sărutarea mi-o înţelegi, şi încă bine, 
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îmi răspunzi la ea — dacă ai t imp — 
fiindcă ţi-e gura ocupată cu mine 
iar bra ţul nu-l poţi mişca între t imp. 

POEZIE N E D R E A P T Ă 
IGAZSÁGTALAN VERS 

Unde-i dragostea, dacă şi cînd m ă săruţi 
mintea ţi-e rece, netulburată , 
şi dacă ştii mereu ce se petrece împrejuru- ţ i? 

Pentru tine munţi i i-am suit, 
cenuşiul uragan l-am îmblînzit, 
dar iubirea ta trează pînă-ntr-a t î t 
i-ar sta oricui în gît. 
Ciudat că ţie ţi-e frică, nu mie, 
tu te-ai temut de liniştea viitorului, 
şi, dacă mă săruţi, mă iubeşti cam aşa 
cum i-ar plăcea merele pădure ţe călătorului. 

ÎN J A R 
PARÁZSLÓ 

Ard precum cărbunele-n ja r 
savuros 
voluptuos 
simt asupră-mi suflarea vîntului 
în luptă căzut 
pent ru mine 
Ard cu întreaga-mi f i inţă 
stingere 
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at î t de înceată 
îndrăgosti tă cum sînt de n-aş fi 
aş a ră ta t ranspusă 
precum icoana curată 

AŞ C R E D E ÎN T I N E 
HINNÉK BENNED 

Aş crede-n Dumnezeu dar n-am credinţă, 
aş crede în ta tă l meu, dar n-am în cine, 
aş crede în iad, mi-e teamă însă, 
de nu mi te-aş cunoaşte, aş crede-n tine. 

VIZITA 
A LÁTOGATÁS 

Ai vrea să spui to tul repejor? 
Nu te mai stăpîneşti , 
ai arde ca licuriciul, uşor, 
gura în t remur ţi-o încleşti? 
Cele de nespus, răsucite-n gîtlej, te dor. 

Du-te în vizită. Bate la u ş ă ! 
Even tua l sună. Pînă ies 
ai casei, poţ i să termini cu ştersul 
picioarelor şi al nasului, geanta 
o muţ i pe celălalt umăr . 
Şi acum saluţi 
intri , săruţi , dai mîna, 
porneşti înăunt ru . Mută. 
Şi-ai casei după tine. 
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Te întreabă ce e. Cum. 
Şi-atunci spui: nimic 
nou. (Dar între t imp fiorul 
amintirii îţi apucă spinarea. 
Acum ai spune totul 
cu plăcere!) — Pauză. Aşteaptă 
ce mai zici. Însă doar 
întrebi: ... Şi-atunci 
cineva îţi răspunde cu detalii. 
Înşiră fap te vechi şi noi. 
Locuri, nume, însuşiri; 
două buze se rotunjesc pe un şir 
de dinţi. E bine dacă cel pu ţ in dai din cap 
spui: da — ei, nu — poa te ; 
unul de-al Casei se bucură de asta şi o ţine 
aşa. În acest moment în t ine: s ingurătatea 
bate ca vîntul în capăt de grădină 
por t i ţa de lemn din poeziile englezeşti, 
îţi ajunge în auz că despre cineva 
se poate spune: şleampăt. Atunci 
ridici mîna ca un semafor : „Oho!” 

Şi de aici 
poţi chiar să taci. Fireşte, nu strică 
vreo două-trei grimase. Nu sta 
ca o val iză! 
Dacă te servesc, ia, alege, 
să se vadă că eşti a tentă , chiar dacă nu 
poţi înghiţi nimic. Se bucură 
şi aşa (mai mult), numai să fii pe fază 
desparte-te scurt, o despărţire sumară 
altfel îndată vei spune ceea ce ei 
abia aşteaptă . 
Ga ta să sară. 
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N-AI V E N I T 
NEM JÖTTÉL 

Deasupra sălciilor soarele de pîine se rumeneşte, 
trase pe roate — şinele, încinse, ţ ipînd, 
pietrele se rostogolesc ca nişte broaşte 
Aştept aici ca lîngă un proaspăt mormînt 

Prefăcut , oricare gest îşi este de-ajuns, 
eu însămi, doar un gest ră tăc i t , 
mai cenuşie decît zgura am a j u n s ; 
Te aş tep tam. Dar nu ai venit . 

CÎND AI V E N I T ACASĂ 
AMIKOR HAZAJÖTTÉL 

Cînd ai venit , 
luminile erau încă la zenit. 
Ce vină am că te-au orbit , 
că aş tept înd aproape s-au scrumit . 

Cînd ai venit , 
la robinet un strop a licărit, 
săpunul abia aştepta , fericit, 
să îl mîngîi în palme, înflorit. 

Cînd ai venit , 
încă din s t radă te-am auzit, 
repede, cu tine să fiu m-am grăbit , 
doar de aceea de la e ta j am sărit . 
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ÎN GLORIE 
DICSBEN 

Te strîng într-un picur de miere 
şi reali tatea îţi piere 

te sting în eterni tate 

în steaguri te înfăşor 
în peticele dragostei mele 

CÎNTEC Î N G Î N A T 
DAL 

Ba pîlpîie ba se-ngustează 
cînd înnoraţi cînd luminează 
ba îs plăpînzi ba săgetează 
ochii tăi 
ba îţi răsar se limpezesc 
ba îţi descresc se înnegresc 
în nopţi de vară cînd plutesc 
ochii tăi 
ba sînt copii ce se ascund 
ba fug pieziş ba văd ro tund 
cum sînt, cu tine cînd nu sunt 
ochii tăi 

31 



A Ş T E P T A R E ÎN AMURG 
VÁRÁS ALKONYBAN 

Frunzele, cu feţe t ransfigurate, 
reci ca un zîmbet au păli t , 
şi cînd le-am luat în pa lmă 
s-au aş ternut cu un alb, încins răpăi t . 

Mi-au cuprins gleznele, 
şopotindu-mi pe urme uşor, 
cuib şi-au făcut în păru-mi 
învelindu-l în rugina inimii lor. 

Cuvinte strivite mi-au căzut pe gură 
pomiţele au ţ is tui t în tufiş, 
am muşcat din fumu-nserării , 
spre mine, temător , — un spin de agriş. 

Seara cu miroznă de lemn 
pe sub mari b ru j i de lumină a zburat , 
şerpii şi-au ivit dinţii lor splendizi, 
şi pielea-mi şuierînd s-a sfîşiat. 

ATUNCI C Î N D 
AMIKOR 

Atunci cînd munca şi somnul m ă ocolesc 
ochii bunului prieten de-ai mei se feresc 
a tunci cînd te văd şi-mi s tă răsuflarea în piept 
atunci cînd pe s t radă mereu să apari mă aştept 
atunci cînd vorbesc singur(ă) şi tac muţeş te cu tine 
şi muzica îşi iese din albie, vine, 
îmi inundă capul şi gura 
mă zgîlţîie frica, frigul, arsura 
atunci cînd dinţii îmi muşcă buzele durute . 
Atunci cînd mă ucizi. 
Fă-o mai iute. 
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OCHELARI 
SZEMÜVEG 

Sînt ochelarii tăi. Am vrut să vezi 
cu mine ; dar nu, pierdut , 
prin mine să stră-vezi. 

PRIMĂ POEZIE D E DRAGOSTE 
ELSŐ SZERELMES VERS 

Tu să fii? 
Sau doar treci solemn 
Cu fa ţa i luminată, şi nu ne pr ivim? 
Braţul şi spatele mijesc aurii — 

Ne rotim 
în lumina făr îmiţată , în adînc spălăcită. 
De unde-ai apă ru t? 
Şi, după mine, unde vei mai fi? 

P O R T R E T D E TÎNĂR 
ÎN MONOLITUL D E STICLĂ AL L U I R I L K E ŞI D Ü R E R 
FIATAL FÉRFI KÉPMÁSA RILKE ÉS DÜRER ÜVEGTÖMBJÉBEN 

I . 

Toate formele corpului se ui tă la t ine — 
nu numai obrazul: 

liniştea părului 
pe umeri ; văzul ţîşneşte 
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la privirea ta . Fa ţă 
închisă şi ameţi toare. Ochii 
te cuprind, îşi împar t 
acum singurătatea . 

Statui le corpului viu 
spaţiul rigid ca p ia t ra 
pînă la atingere, pînă la tine-l s t răba t . 

I I . 

Pe cîmpul de bătaie hultanii 
armele îşi adună 

Şi inelele a runca te 
femeile 

Uragane de zori şi de noapte 
se lasă 

Pe cuiburi de păsăr i alungate. 

Ia r cavalerul cu grijă 
zalele-şi spală 

Părul , ba rba îşi tunde, 
Ochii i-s deschişi, lucioşi. 
Spre noi cîmpuri de vînătoare porneşte. 
Iubirile lui sună pe perete 

ca glorioase 
Lame, îmbrăţişări, cuţite. 

CA UN F L U T U R E F I E R B I N T E 
MINT FORRÓ LEPKE 

Două existenţe — 
O singură îmbrăţişare, şi 
un singur rîu al sorţii rupe malul , 
un singur şir de înfrîngeri — biruinţe 
în împleti tura mîinilor pe aripi. 
Şi o nouă minuna tă surpriză 
a privirii. Pe hăţişurile t rupului tău 
ca un f lu tur fierbinte sărutul. 
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O R F E U 
ORFEUSZ 

Ai venit cu ale tale cîntece o mulţ ime, 
băteau toba în pieptu-mi frici mărunte , 
că iar vei i zbu t i 
şi n-ai să mă laşi niciodată numai cu mine. 

La cîntecul tău iadul se linişteşte, 
Zeul în om se perver teş te ! 
Cînţi, şi eu simt chinul de-a nu glăsui, 
Neînsufleţit, t rupu-mi se acoperă de mînii. 

N u ! Nu pot aşa chinuită 
să iubesc somnul pe ochiul tău surd, 
nu pot să-ţi jertfesc moarte , dacă mai ’nainte 
am trăit împotrivă-mi, absurd. 

Acum te strecori tăcut înainte. 
Făgăduinţa-i a mor ţ i lor ! — îi zice — 
Priveşte-mă, te rog! Acum, odată , vezi-mă! 
Nu mă duce cu t ine ! 

— imploră Euridice. 

PĂCATUL O R I G I N A R 
AZ EREDENDŐ BŰN 

Pentru foamea cu care a mîncat . . . 

Fructul 
cu adevărat cel mai pădure ţ 
dar unica posibili tate 
singurul deasupra-i a t î rnat 

Pentru lăcomia cu care s-a înf rupta t . . . 
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Să înfuleci cunoaştere 
să pă t runz i to tu l 
al lucrurilor sens 
v ia ţă moar t e 
legi să dezlegi 
să te mişt i 
să vezi 
să ştii 
to t ce Dumnezeu născoci — 

A pedepsit-o Domnul pen t ru a s t a : 

Durerea pîntecului i-a sporit-o 
să-şi amintească mereu 
şi-n chinuri să-şi nască pruncul , duru t 

„dorinţa în stăpînirea bărba tu lu i ei să-i fie” 
sieşi Iudă să-şi fie 
credinţa sufletul icoană să-i fie 

Şi Adam unde a fost? A tăcut . 

NOAPTEA NOASTRĂ 
A MI ÉJSZAKÁNK 

Ştiţi, de aceea 
e bl înd şi s t răin al meu glas 
fiindcă vorbesc despre întîia noastră noapte 

cînd şi a tunci tot singure-am rămas 
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A R D E R E 
ÉGEDELEM 

Ridică-te Aton în dans de pucioasă 
Rămuriş al vieţii să clocoteşti în raze de f runze 
„Fierbe marea tr is tă a lumii” * 

sub limba ta 
În minunat tînguit voluptuos creşte vîntul de flăcări, 
Pe ale pămîntului vene apa curgătoare loveşte, tropoteşte, 
Cuţitul ce spintecă mielul apa nopţii îl strînge 
Firul de iarbă ţîşneşte, gardul de coaste pocneşte 
Pielea se rupe-n îmbrăţişare, oasele pline de sare 

se rostogolesc 
Braţul te înconjoară vîntul de flăcări În cîrduri 
Păsări revin Din mlaştini 
Vin morţi şi-ntinzîndu-şi aripele 
Hăitui te perechi Se roteşte colbul-fenix-al-lumii 
Uruie floarea-n adînc Explodează 
Apa din mun ţ i năvăleşte Porneşte 
Corabia aripa-i velă de păr 
Minunatule, zboară 

* Pentru toate contextele marcate cu * vezi capitolul Note, pag. 109. (n. trad.) 
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AI SĂ DAI O T R Î N T Ă PÎNĂ LA URMĂ [CÎND ORDINEA] 
JÓL ODAVERED MAGAD AZ LESZ A VÉGE [MIKOR A SORREND] 

Ai grijă, să nu te loveşti, 
Zburînd nesăbuit, de anii de război, 
Acestor trepte de t imp acum le eşti 
pariul, ca la o cursă de t r a p ; — de ce — 
să coborîm pînă la anii douăzeci? Uite, ce f rumos este 
acel an optzecişiopt, de aici, 
dintr-unul de şaptezeci, în retrospect ivă: o, aceste 
forme de mărci de maşini ; veri calde cu sîmburi de vişine! 
O, aceşti tociţi de reci, noi 
decrete, aceşti cu bucăţele de ciocolată, o, aceste 
vînturi moi, dar pe alt r înd de case, 
nu mai ba t ploi în praf pe d îmbur i ; 
sub culori de ochi de nerecunoscut 
nou-nouţi de sănătoşi, dinţi f rumoşi încleştaţ i ; 
îţi aminteşti cum se îndrăgesc atunci-acolo acest 

bărba t şi femeia aceea? 
Acum trec unul pe lîngă altul şi îi adie 
amintirea viitoare 
a t impului : t înjirea aceea 
o mai ştii, oare? Uite, acum se agaţă 
de alţii, păşesc, fac semne din-
spre lucruri încă de t răi t şi supra-vieţuit . Splendoare 
mocnită de gît de răţoi, după-amiază de Europă răsări teană 
aruncată asupra zilelor în surpare — 

Ai vrea să ne vezi pe noi înşine cum 
îi privim acolo? Totuna-i 
că sîntem acolo sau aici. Viaţa 
noastră-mpleti tă cu această plut ire de fire de cositor, 
sub noi doar un neted teren, gheaţă, 
schimbări înapoi cu pete de ulei. Conţinuturi 
următoare se desfac în prezent ; 
optzecişiopt — ţi-aminteşti? — la vederea 
atî tor suferinţe leşini. 

Pînă ne-aşternem te ţ in şi Acum 
în braţe . 
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[ P R E ] C I R I P I R E LA POEZI ILE-MI MAI NOI, ADICĂ 

RECUNOSC D E S P R E CEI DOI VORBITORI CĂ 

[ELŐ]HANGICSÁLÁS ÚJABB VERSEIMHEZ, VAGYIS BEVALLOM 

A KÉT BESZÉLŐRŐL, HOGY 

Nici nu ştiu cine or fi, 
sau poate ce, suflete şi umbre-laméle, 
niscaiva spiriduşi, cobolzi, două stafii, 
cîrcei cît mazărea, bile de-a apei tărie 
în dreptul unei vederi sau vedenii. 
Plutesc aici deasupră-ne, pr in trupuri , 
prin fiece existenţă poroasă; 
şi rătăcesc aiurea în şi prin noi 
zboară cînd-cum. 

Ei sînt acei 
care doar sînt, de ce, cum, nu ştiu, 
şi nici ei nu se gîndesc: această mul tă fire 
bună e, f rumoasă e, necesară e, multă , puţ ină? 
Ei nu necesită descriere, ce fel de 
formă, substanţă , culoare face unul şi ce 
creşte din ei mai departe sau se risipeşte, 
în t re Dumnezeu şi om, ei: nici carne, nici peşte, 
nu au scînteie divină, nici omenească, 
şi zău nu pare să îndrăznească 
nici un nume de ei scai să se ţie. 
Dar aud ce vorbesc acolo dincolo ei, 
într-o fi inţare de alt fel despre aceasta care 
aici modelează existenţa completă şi-n care 
se adîncesc, în sens propriu, aceşti 
nu ştiu cine-ce, „cum să-ţi spun”-uri. 

Dacă există — fiindcă există — Milostivire 
de ce nu izbucneşte în flăcări, în mistuire? 
Aceasta şi Ei o cunosc, asta ne e comun 
substantivele şi verbele ne sînt stră-
buni tu turor , numai că în alt fel ne înrudim. 
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Aşadar aceste nu ştiu ce fel de anume 
şi plîng şi rîd, se-nduioşează, se poate spune 
că ştiu tot şi înţeleg tot , 
îi îmbibă, ca sarea, saramura, 
cunoştinţele absorbite din această altă-ne existenţă 
şi poate noi în ei sîntem doar canti tate , 
o adînc simţi tă 
umedă noţiune. 

ZONE 
ÖVEZETEK 

Hai, desfăşoară-te în toate t impurile 

Aici nu mai a jung 
cu salturi de peşte grenadele de pene 

Agaţă-te în aceste frînghii de lună 
crezi că a mur i pe d rum e uşor? 

Ţi s-a schimbat da ta naşterii 
Nu aştepţ i 
Decît să te pregăteşti zilnic 
De bucuria cea mare 

Nu-i cunosc obiectele, 
Vîrsta cealaltă. 
Viaţa-i e t imp prezent 
Cu mine. în t r -o uni ta te unică-existenţa. 

* 

În goană, pe marginea morţii , roată , 

Goneşte prin sclipătul ochilor. 
Ce faci cu at î ta t imp nemeli ţat? 
Vertebrele-ţi sînt din jar care sfîrîie 
He i ! miros de promisiune şi sufer in ţă ! 
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Ai spus 

Eliberate, scări de plete 
Funii de că ţă ra t f lutură-acolo! 
Aminteşte-ţ i de toa te ierburile 

de pr imăvară 

Fiece răzvrăt i t pen t ru iertare 

— — — un rug se aprinde 

Să vină 
Ca iubiţi eliberaţi, 
Clătinîndu-se pereche 
Toţi sub poveri. 
Şi să vină şi cei fără pereche, 
Cei amari şi acuzatori, 
Cu guri şi genunchi poticnindu-se. 
Îi pr ind în cădere; 
Sorbind pustiirea din juru-le 
Vor fi pămînt , iarbă verde, rîuri viguroase! 

(Şi acolo la gardul de toamnă — vezi? 
Stau ei lipiţi unul de altul, 
Deasupră-le gloria scapără în fire de funigei, 
Sub tălpile lor mîini de frunze 

în cinci degete se despică. 
Străluceşte sînge de toamnă. 

Uite, pe tufiş, 
Cîte mărgele-s violet-gălbui neretractile!) 

— — — — Acum el rătăceşte jos 
în cimitirul mării, 

se clatină în cala pianului 
şi cutia de rezonanţă îi răspunde 

Mirosul macilor nimiciţi în şuvoi: 
Sus-sus pe ţ ă rmu l de a ic i ! 
Acesta-i un alt t imp al nostru, simţi 

Cuvinte înecate ca şi 
răci te ins t rumente de tor tură 

4 4 

* 

Mormintele-mi din adînc fără semn 
Nici el nu le poate aşterne cu ai mării nămeţi 

* 

Se decide 
A cui e împărăţ ia şi puterea 

* 

* 

Cu flacără î i asurze te simţurile Cînt în mare pînă în tălpi 



P E Ţ I R E 
H Á Z T Ű Z N É Z Ő 

Ce ai vrea să vezi 
în craniul fetei cu cap străveziu 
branhii de-un roz de somon 
crengi vineţii ce pulsează? 

Ia seama, dacă se împrăşt ie 
vîrtejul roşeţii sepia şi iarăşi 
capul devine străveziu, se destramă, 
aidoma ceţii, păr şi os 

uită-te la cine se gîndeşte acum 
— poate ar trebui să-ţi întorci privirea un t imp — 
dar uită-te, dacă m-ai tot sîcîit pen t ru 

ea: 

cum se cunoaşte ea însăşi f a t a cu cap străveziu: 
acum se aruncă în adînc, n e b u n a ! 
Nu judeca pripit nătăf leţ , nu de aceea 
te-am adus. Mai bine 
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Încet şi Pămîntu l răsare. 

Cum se va ridica 
Pe el ca striuri de anghilă — — 

* 

O frînghie de mîini 
Deasupra lemnelor care se îneacă 
Păşeşti pe ape unde 
Ţintuiţi împreună 
Fiul şi stîlpul unul pe celălalt 

altora 
Se arată 
Se topeşte cîrcelul radio-undei 
Îndură-te pent ru imagine, îndurare 



fii a t en t : cînd se gîndeşte la El, şi Dumnezeu i se în-
vîr te în cap, neîntruchipat , 
doar ca un fel de culoare ce umple ! Fiindcă 
— uite — dinspre piept îi vine pen t ru El 
ca un nor 
şi-i inundă capul — — — — 
— — — — — — — — — — 
— — — — — capul deci 
astfel este inundat de culoare, precum adineauri 
ceaţa sepia — : 

Ar vrea 
ca El fiul Domnului sa fie. Un pic o şi crede, cere. 

Acum de dorinţa ne în t rupată , 
capul, din nou, îi este inundat de... Dar 
se ivesc zorii. E adevărat , şi pe mare. 

Doar din ochi 
nu-i alunecă în ţeastă globul solar, 
acolo nu-i loc, numai răfuială. 

Priveşte 
cît de necruţătoare poate fi umi l in ţa ! 

Ea însăşi 
se privează de creare, ca pedeapsă 
— îşi închipuie — dacă nu poate tră — — — 
Fiindcă, uite, uite, în veci 
nu scapă de El, luminează acolo întotdeauna 
ochii lui care-şi schimbă culoarea, o priveşte şi 
El pe fa tă , d inăunt ru . El nu-i decît privire, doar mişcare 
aici înăunt ru n-are viaţă, se transcrie 
în real i tatea prezentă, t impii i se închid 
în imagine, aici în cuvinte ce se mişcă viaţa lui 
împietreşte, devine perlă în scoică 
aici i se opreşte şi moartea, în clipa-os 
nu se mai t ransformă. 

Nu măi pot nici să m ă uit cît e de searbădă 
via ţa f rus t r a t ă de Celălalt — şi nici la moar tea în doi. 

De ce îţi stă respiraţ ia? N-ai mai 
văzut niciodată de sine st ingătoare — — — — 

46 



R E S P O N S O R I A L I S * 
RESPONSORIALIS 

Seară stele cozi de păun 
La poartă cupeul închis 
Se salvează şarpele roza 
Bate inima-cizma eşti prins 
de nu evadezi în alt t imp 

Alergare-n picior în obraz 
marea pe ţărmuri inundă 
se salvează verbul dorinţa 
bate amintirea-ţi te-afundă 
în al iubirii crude răst imp 

La poartă grilaj sidefiu 
O umbră se vede prin el 
Cheia de ceară arde se-ntoarce 
Suav un zmeu sclipăt de oţel 
Din braţe ce-nhaţă te smulge 

Drumul creşte grilaj 
în spate loviri hăiţuire 
soarta arde se întoarce 
te ţine bolta de aer a ta fire 
te dărîmă cu palma te smulge 

De ochii de păun să te scapi 
Alergarea o să te adune 
într-o nesfîrşită mişcare 

— — — — — — — — — — — — 
Osul cheia în piept se topesc — 
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AU FOST DOI PORUMBEI , Î N S Î N G E R A Ţ I PUŢIN, 
LEGAŢI D E P I C I O R U Ş E U N U L D E ALTUL, P E MASA D E PIATRĂ 
KÉT GALAMB VOLT, KISSÉ VÉRESEN, LÁBUKNÁL EGYMÁSHOZ 
KÖTVE A KŐASZTALON 

— dar atunci să ne luăm cizme 
pînă la genunchi, ochelari puternici , cuţite-
le şi hai în g răd ină ! 
Acolo pr int re copaci care picură şi arici, 
umbre mişcătoare şi ruine 
în construcţie 
izbind vitejeşte — — — 

— nu aşa în şoaptă, în furişări de umbre 
pr in t re frunzele de viţă, stîlpii casei 
înăbuşind sub tălpi pocnetul dalelor 
dispărînd prin perete ca, una prin alta, 
guri nedescoperite, neîngrădite 
atunci nu aşa cu siluete cufundate 
între foile copacilor ce şuşotesc 
adulmecînd zgomote imperceptibile 

atunci nu în cîmpul de for ţă al fricii mele 
orbite de beznă 

atunci să luăm cuţitele t rupul 
b ă t u t de rouă şi haide 
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ÎMPLETITURĂ 

(de Cuvînt, sunet, Ardeal, 1981) 

FONAT 
(Szó-, hang-, Erdély, 1981) 

In memoriam Bartók Béla 

I. 

Cînd plînsul nu răzbate 
Cînd rîsul nu răzbate 

pînă pe obraz se deformează acolo 
pînă la gură gîlgîie acolo 

după ochi în gît 
în coşul pieptului 

nu-i voie, nu se poa te ; 
dar îl asculţi doar lăuntric 

Ai alerga în cerc 
nu îndrăzneşti, nu cutezi 

în păienjenişul de s t răzi ; 
să alergi neînfrînat 

Simţi: e în veci terminat 
prin parc 

deja de ne-mai-schimbat 
spre cineva să-l îmbrăţişezi; 

ceea ce ca un zid te cuprinde. 
să f i văzut, te-ai deschide; 

Acoperit de un clopot înf ierbîntat 
prin recunoaşterea copleşitoare 

nu eşti instrument spart , deteriorat 
să fii înţeles, să înmînezi 

doar în tine o spaimă de creare, 
această buimăcitoare splendoare 

te străpung ale adeveririi termite 
exaltarea simţurilor de orientare 

şi simţi: te risipeşti ca b r u m a şi cea ţ a ! 
cuprinzătoare a toate 

Ţipînd, ai vrea să îneci 
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Cînd, fierbînd, te dizolvi, căzînd 
sfîrşitul, încă o da tă viaţa. 

în neîncercata plenitudine, în moarte. 

I I . 

Plutesc existenţa zăpada: 
moale ca melcul, un măr tună 
în tobă, — lacrima se topeşte 
cuvînt hăţ iş să depună. 

Cad existenţa cuvîntul : 
una din parce toarce o ursită 
moale ca toba, al ta o desface; 
ţara-i în zăpadă zăvorîtă. 

Zăvorul sare, ochiul păpuşi i ; 
de pr in t re sunete cad tăceri 
ca nişte mitralii , într-un 
hă ţ i ş existenţă pier. 

O ară pentru-o sc ru ta re ! 
În hăţ iş de coarde iernează sunetul 

pe-al existenţei şi zăpezii c împ: 
cu el şi t u — nu numai tu . 

P A T E R N O S T E R 
PATERNOSTER 

Să cobori încet înapoi 
pr in scoarţă de vise, interioare materne, 
pr in capele craniene, pr in forme 
plut i toare, pînă la bulgării zgrunţuroşi 
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de amintire, pînă la aluviunea de fapte . 
Să cutreieri 
în t impul de obicei unidirecţional 
ţinuturile trăite, 
rămase fără nume. 
Să conturezi acel loc în t imp, 
în care sîntem pur ta ţ i împreună 

În această umbrelă 
pentru doi 

ieşim de pe muchia conştiinţei, 
şi apoi 

Sărind peste întîmplările 
de ieri, 

spre copilăria 
care se strînge, în care 
aerul este deja rarefiat de-amintiri, 
adulţi şi prieteni de demult 
aşteaptă ca statui, 
pe mari cîmpii ierboase, goetheene 
case gonesc înapoi, înapoi, 
se umplu de lămpi şi pendule 

Trosnesc doagele coastele 

pe-al timpului jgheab lunecos 
în prăbuşire ajungînd pe pava j 
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haide, 
Să-l urmăm pe cel ce coboară 
Ne merge în faţă, cade-nainte, 

încotro oare? 
Înţelegem astfel ce într-atît închide 
Un om, încît pare că nici 

formă a sa nu mai are, 
Că-mprăştie raze, devine 

asemenea nouă, 
Fiinţa-i plezneşte 

dar nu se destramă. 
Se zbate-n rădăcini de polipi, cată 
Printre pereţi şi vene o fantă, unde — 

ca gheme de ciulini alungate de vînt 



cu picioarele-n jos 
oprit de grilaj 

pe aripi de scoică 
în cele două păr ţ i 
case la fel 
grădinile 
ninse de-aceeaşi iarbă 
agăţîndu-se, palme de f runze 

Hei, t răieşte aici cineva? 

Miresmele grădinilor aidoma 

Ca porţile să se deschidă 
pen t ru cei în zăbavă 
Încotro să se deschidă 
celui ce scapă 
afară înăuntru 

În hale mari cu ecouri 
Judecă toru l aş teaptă 

Îmi umblă-n urmă umbră de beton 

Faţa-mi de stropşoricel 
O-nşir pe speranţa de tunel 

deasupră-mi 
aerul e roşu p a h a r 
pr in pere ţ i 
in t ră hîrşîind 
un Liliac 
broască mustăcioasă luni 
încet coboa 

Toarce fier în noapte de p rună 
Un gang lung conduce 

sînt aproape încă de 
existenţă, sub suprafaţă 
cînd doar în încăperi netrăite 
ajunge cel care-i Oaspe 
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Unde mă-mpinge cel ce strigă la m ine? ! Înapo i ! 

ascultă, ăsta-i deja al ei 
aici se-mpotmolesc, se adună 

în juru-i — — — 

la acel rîs 
de 

culoarea verii 

Cineva-mi ba te şi dă-n 
ciocănel şi nicovală, 
în urechi, pe coji de nucă, 
iar altcineva, ah, 
muge din t rompa lui E u s t a h ! 
Sunetul 

ca o unghie r u p t ă 
prin care tragi un fir de păr — — — ! 

Şi dacă ţ ipătul mai scade, acolo 
înăuntru un nou sunet zboară, dar curat , 
cuvînt prietenesc, pînă ce încă o dat ’ — — — 
îl ascult, un sunet de căldura să-
rii, de-acum zece ani, îl absoarbe 
t rupul şi sună, deja celălalt 
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Ţiuit, ţ ipăt amarnic de uliu — — — 
ascult acum înăuntru , ou spart 

plescăit, 
linişte ce urmează. Măcăit 
de broască umf la tă şiroaie tăcut . 
Iese din coji Necuratu, 
embrionul negru, scăpatu, 
care groaznic apoi a u r l a t u ! 
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cîntînd m u r m u r a t : Dumnezeu m-a bătut 
da’ nu m-a durut 

încă pe nici un om 
nu l-au bubui t aşa pe d inăunt ru 
se toceşte t rupul 
sune tu l ! 
Dacă e, există, 
unde e acel de după el — 
î n t rup sîngele se derulează 
ca o bandă şi-mi reproduce: simt 
categoriile fundamentale se videază. 
— asta i-a spus lui 
Guszti. Nu cina de pe u rmă 
a fost. Doar seara 
de pe urmă. 

Desfăcîndu-mă din teci, ca un bob, 
ca sîmburele morţi i din corp, 
asupră-mi panică, ţ ipăt de uliu îngrozitor, 

Aju tă ca sunetul să fie-ncercuit 
prinde-mă-n cădere, mă linişteşte. 
Cum să resune în acest Tînguit 
cel ce-a T r ă i t ? ! 

Mă asurzeşte! Ajutor! 

Géza ar scrie aşa: „o, ceruri, 
m-am gîndit că după-amiază voi trece 
pe la Bret ter” ,* 

m-am şi dus 
pr int r -un cimitir întors cu capu-n jos 
şi-am da t de el. În pardesiu, sub un copac, 
se-ngrămădeau împrejuru-i ciori, 
o ceată de discipoli, prieteni-cerşetori, 

Porneşte — ai grijă — 
ca un vehicul gol 
ţine-te 
că te tîrăşte 

fiecare unic şi adevărat . Hainele-i erau a t î t de largi 
încît î ţ i venea să plîngi. 
Alături de Guszti s tă tea acuma Gáspár, 
în spate Sándor-i mînioşi răsar . 
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(Nu-nţelege nimeni, 
nu-nţelege nimeni 
nu-nţelege nime 
ce anume nu-nţelege nime 
asta a f redonat în difuzor 
un Pur tă to r de Cuvînt.) 

Şi în Hajongard* împrejur, tarabe, 
grătare, bucătării populare, 
ringşpiluri aşteptau mulţimea, 
ospăţ de pomină. 

Asta să fie 
învierea? 

— atî t a reuşit 
să-ngaime o piat ră gălbejită, morţie. 
Îi văd încă literele cu licheni 
topite arzînd în devălmăşie. 

Ei, ce e? — zicea Bret ter . Ce-i? 
Sus fruntea; 
Poate jeliţi. Asta-i Vizită? 

Această poezie acum el o scrie 

Pe cineva părăseşte, 
dezveleşte 

De ce astă cufundare în poezie străină 
ca o gîză într-o crăpătură , 
de ce aceste baloturi de tu tun arzînd, 
Cum de nu cad strungăreţele dintre dinţi 
cum de nu îngrozeşte hăpăi tul zăpezii, 
ovăzului ploii, se sudează oasele smălţuite 
astfel se refugiază locuitorii 
şatrelor de păr arzînd, înnebunite 
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Mai încolo se frigeau deja miti tei 
Împrejur doar pietre. Locul tixit . 
Trebuia părăsi t . 

Primeşte închinarea-mi 
Prinţe tăcut, c u f u n d a t ! 
Acum, în a lor umbră, aceste poezii 
au trecut, s-au afînat . 

* 

* 



firele de meta l se încing 
sub 

atingerea de mare a valurilor 
mîinii 

De ce ăl care odată pe Tine 

. . . nu scapă de cutremurul 
de sub piele i se dăr îmă corpul 
cu tune t groaznic în lipsă 
de parcă pînă atunci magnet izate 
viscerele i s-ar fi prins laolaltă 
în spaţiul cuprins dintr-o privire 
şi plînsetul de sub f a ţ ă 
cum t u n ă ! 

una peste al ta 
şiroaie de perle reci se r u p 
nod de cuvinte în gură în gît 
alunecă se topesc de cutremur 
în cioburi ma te de sticlă 

ACUM! 
CÎND STAI LA ŢĂRMUL 
TIMPULUI PLAT 
ŞI NU-I CIN’ SĂ SE APROPIE 
CU PAS APĂSAT 

numai frica t ipt i l 
t e -nhaţă astfel rătăceşt i 
un arbore gol eşti 
spre pămîn t aplecat 
incapabil chiar să t înjeşt i 
cu v ia ţa t a îmbrăcat 
meşter de sicrie 

pe calul de bronz 

De Unicul 

doreşte să — — — 

ACUM! 
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un leş ce poate fi s ch imba t — — pe podul din adîncul apei 
uite! 
Om maşinărie! 

* 

— Şi Păpuşa asta? Cum trăieşte ea, 
care, în oglindă, nu-şi vede păru-i sîrmos, ochiul 
îi iese din faţă, nici nasul nu-i stă la loc. 
Şi mai e acolo şi-o gură, din care una-alta-i mai iese, 
şi mai e bustul de sîrmă pufos, acolo, scobitură, în cele două părţi atîrnă 
cîte-o mînă terminată-n franjuri, şi de-ar vedea ce mai ascunde 
ce creşte-năuntru! 

Cum poate crede că încolţeşte 
în ea ceva transcendent; 
cum de se amăgeşte?! 

DACĂ NIMIC DIN CE E VIAŢĂ ŞI MOARTE 
BUCURIA-MI DUREREA-MI NU CUPRIND 
EXISTENŢA ÎN SINE ASTFEL ARDE 
TOTUNA-I C-O SUPORT, CĂ IAU PARTE 

Îţi arde smalţul pe faţă 
Curge pe faţă o zeamă gingaşă 

(debarcăm şi noi 
strîngem velele branhiilor) 

îmi crapă fa ţa 

Toarnă din pămînt din înalt 

Iarbă ce crapă asfalt 

despre uşurinţă să te lumineze 

întorcîndu-se de la manevre 
o caravană paşnică de tancuri 

Mă bătuceşte-n adînc 

umblu de-acum 
în sala de jos 
merg peste tot 

Privirea 
îmi fumegă parcă pucios 
cum arzînd 
o înalţ haşurînd 
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la pasul m e u 
toa te porţ i le se deschid 

trasă pe roata ţiganului 
mă rostogolesc înapoi. 

Acest cîntec 
îmi iese în f a ţă 
ca un strigăt, 

simt, mă împinge-napoi 
deasupra zilelor, la suprafa ţă 
mă mistui în el 

mă aruncă în sus un şuvoi 
încape în el şi Cluju-mi 
cel de odinioară, îmi iese în fa ţă 
cel care de-aici s-a m u t a t 
şi cel care aici s-a m u t a t 
cel fă ră nume şi chip 
si cel fain îmbrăcat , 
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O fereastră-pupilă 
în sfîrşit l iberă! 
Pe f a ţ a oraşului de piele ciuruit 
găur i negre, 

sub al ei microscop în pia ţa mare 
cu năfrămi de zăpadă sporovăiesc 
mişună tinere hoştezence * 
cu de-ale lor de vînzare 

în ochiul albastru de scarabeu, iată, 
p ia ţa Clujului e neschimbată 

Ce fel de gură de cambuză 
Se deschide 
Osînză străvezie de meduză 

Acum cînd le privesc 
toate-s deja bătr îne 
pe-aceste crocante vînzătoare 
cu mile deasupră-mi le afli 



vin precupeţe cu haine de piele 
cu poşete de vinilin, 
vin ţărani cu feţe de-asfalt 
întrebînd nehotărî t 
de potică, 
tăicuţi-arhivari ui taţ i pe aici 
pe după biblioteci 
răvăşi te ; 

şi fete cu baticuri de muslină rup te 
portul de oraş nu 
prea stă pe ele, sub fus te 
prea scurte nepotrivite, 
pantofi cu tălpi groase, 
sus dinţi 
nou-nouţi 
în viplă potcovi ţ i ; 

în locuinţe-cazărmi consemnată 
armată de tot legumoasă, 
la nesfîrşit înşirată 
în blesteme grele-mbălată; 

care primeşte apă de baie 
o da tă pe săptămînă, să se laie, 
căminişti care nechează 
în cinematografe, lălăind 
la sîn de botezuri 
şi nunţi , izbind 
cu pumnul în masă 
vine spre mine 
o ceată ; Femei Muncitoare 
cu gurile strînse, cu bluze călcate 
cu scrisături* funerare ; 
şi vin cetăţeni, 
fii neast împăraţ i , s tudenţi 
ale căror locuri au fost ocupate 
Verbul ugric şi el f u 
la început; 
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ca o erupţie de ţiţei, în sus, 
a arătăr i i groază 
pe privitor îl proiectează — 
adună în urmă 
a plămînilor dîră de spumă. 

Pînă cînd arde făclia de carbid 
în pîine piat ra 
oasele noastre t impul zdrobit 

A R U N C A T Î N A L M Ă R I I T E T I S A D Î N C 

Ochi de licurici 
ciuruie noaptea pare-se că 

Pe cel ce l-au pierdut nici 
Milostenia nu-l mai înduplecă 

Luna de cuvinte arde-n emisferă 
Pe cerul cefii o patrie-i oferă 

Licurici* şi buburuză : pe cîmp pară ce luminează. Crăciunul 
începe a se trezi. Pitici îngheţaţ i în cochilii. 
Sân Ion, Sân tă Cătăl ină; pen t ru sărbătoare ofilită 
călină. Pe-ndepăr ta te cîmpii prietenii iernează. 
Să mergem după ei ar trebui. În f a ţa lor 
nimeni nu-ngenunchează. 
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Oraşul aş teaptă în întuneric 
Sub mare şi noapte 
ridicînd gura în vîntul 

cu iz de pămînt 

Ajutor , pe aici, pe aici! 
înapoi încoace 

(Să m ă vaiet pudoarea îmi interzice 
Sîntem aice tot nu-mi văd ei 
Părul, făclie în Hohot) 

: În cerul gol de existenţă 
„Dar apoi un Dumnezeu cu miros de ţuică doliu şi sărbătoare!” 
Unde pe dealuri cresc cimitire 
Unde în f a ţ a satelor stă un Acar 
Ţine steagul 

În locul prietenilor luaţ i de vînt 
d rumur i d rumur i 

acolo unde în marea scenografie 
si f iguranterie 



Fac semn în pa r tea lor — 
Se-apleacă moar tea asupră-mi 
Cîine salvator : 

Doar ţie ţi-e dat 
Eşti aleasă 
Că eşti trează 
Şi totuşi mă vezi 
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Înapoi mai adînc înapoi 
Îmi p u n creastă vîlvoi 

Cobesc în zorile ude 
Doar cel ce trăieşte aude 

Î N A P O I 

Înainte de-a mă lovi de ultimul s t ra t 
Sub abţibild — fa ţa 
Să nu o afli 
Să nu o sfîşii 
Înăuntru îi arde o lumină de ceată 

* 
(Mă acoperi cu giulgi de hîrtie) 

* 
De sub giulgi, de sub zugrăveală 
Priveşte în sus fa ţa 
de ceară 

* 

Din poză ca păienjeni vînoşi răsar 
miriapodice 

oase- - -
în mîlul tmirdar 
un zmeu răscoleşte-n moloz 
printre oase de peşte găseşte 
o ilustrată din Ardeal 
cu participanţii din 76 
la Simpozionul Existenţial 

Sînt toţi, fain se înşiruie, 
Drepţi, în poza de familie. 



Să-i vadă rudele de departe . 
Care ne plîng după moarte . 

Sînt toţi prezenţi, pr in urmare, 
Cu l imbă şi inimi artificiale. 
Sub cămaşa-cortină-n trei culori 
Piele zbîrcită, ziduri şi sfori. 

Întregul family e ac i ! I a t ă 
să fie scrisă, f i lmată, strigată, 
p o f t i ţ i ! Fiindcă avem, permanent , 
muncitori silitori, şi ţărani . Şi-un s tudent . 

Mîini şi coruri p rea onorate, 
Mai sus priviri aplecate, 
Tras în culori la ro ta t ivă , 
Serios, zîmbetul de perspectivă. 

Sîntem aici, în chip, adunaţ i , 
Binevoitori foarte, îmbăţoşaţi , 
ţ inuţi , ca de ceafă, de sîrmă, 
de care şi poza a t î rnă ; 

Braţu-mi, picioru-ţi — pe aceleaşi deşte. 
Un fir de păr sfîrîie şi păleşte. 
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Cineva încă 
rupe unghie, masă 
de piele imagini des facă 
pînă culoarea s-arată 
carnea mai destrămată 
se zgîie păpuşa-gogoaşa 
să fărîmiţezi tot aşa 

cu vin cu apă cu-oţet 

— o s t radă crapă 
se a ra tă ciobul, peretele scris, o p ia t ră 
— — — explozie de ciupercă pe şirul de case, 
răbufnesc în f u m zidiri, curţi f rumoase 



De ce plutim, de ce tot ocolim! 
— poţi întreba — de ce tocmai deasupra 
acestora, ce într-o uni-formă-s închisei 
Să privim cum timp de o viaţă 
inconştient agonizează? 
Nu se poate să nu-i compătimească 
cel ce-i vede — ai zice — şi sîntem 
singuri, — — excluşi de la atingere, 
pe care l-am mîngîiat îl electrocutăm 
ca tiparul. Dincolo dacă pă t rundem , 
ne terminăm. 

Şi te poţi plînge că n-ar f i permis, 
să-i priveşti — ca pe un film, ca în vis ! 
Ai tot trage de mine: „Groaznic, să mergem, hai!” 

Însă numai pluteşti şi cuvînt nu mai ai. 
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şi pe ruine, în cîteva zile 
înfloresc s t i rbături t ipă toare ; 
În locul lor: statuie. Gunoi. Sau iarbă. 
Vîntul rostogoleşte numele străzii pe-o tablă. 

* 

* 
În plutirea voastră, nu-i aşa, vedeţi bine 
ce se schimbă şi ce mai rămîne? 
Astfel, podurile cîte-au fost luate răsar 
se deschid prăvălii, se scoală iar 
caii în f a ţ a clădirii vechi a gării. 
Un paraşutist se înalţă în tu rn spre clipa lansării. 
Din mănăstiri , grămezi de cărţi, mistui te de foc, 
se caţără intacte, în biblioteci la loc, 
s ta tu i le nemiloase în minereu se prefac, 
porneşte iarăşi arteziana din parc, 
lebedele, topite în var, se-ntorc iar pe lac, 
şi orologiile în turnur i pornesc. 
Şi... 

Aici după biserica abaţiei, priviţ i 
cum seceră draci fă ră chip, îndrăciţi, 
de după vederea cimitirului călcat în picioare, 



unde Someşul şi drumuri le au legat 
case mici şi grădini laolaltă, 
— dă buzna o a rma tă după cei ce-au scăpat, 
pe unde umblă, pomii — roditori — explodează, 
la rădăcini nemilos un excavator excavează; 
cu ochi striviţi , se ui tă case golite, 
cu geamuri sparte, cu guri r înji te. 

Şi vine, vine spre Centru, de biserică-i tot mai aproape 
a rmata de macarale constructoare de hale 
în fa ţă - i nimicire, în urmă, îndesate 
blocuri-lamă, oşti îmbetonate , 
oameni azvîrliţi în var — 
astfel de castele de cărţi de beton se vor zidi 
chiar de nu va mai fi 
cine să le vadă, pen t ru că toţi înăuntru, în Zid vor fi. 

Cu inima strînsă, din Centru, încă pîndesc 
mişcările oastei, răcnesc! 
Nici un sunet nu-mi iese din gît, 
piciorul, b ra ţu l — de p i a t r ă ; 
fiindcă zbăt îndu-mă — — — 

fără cuvînt 

trec oameni pe lîngă mine 
(la capă tu l străzii norul de praf , iată-l, vine!) 
şi ei nu mă văd nici pe mine, semn de exclamaţie 
scăldat în benz ină! 

Doar în mînă-mi borcanul cu compot de rebarbară 
din 24, în el neoverzi 
barbari , varvare — — — 

De frica morţii nedemne 
Răscolită inima să nu fie 
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A R U N C A T Î N A L M Ă R I I T E T I S A D Î N C 

Cu trîmbiţa să mă sculaţi din pa t , 
ca în nai în orgă să suf la ţ i ! 
Sus, Lazări, vă r id icaţ i ! 

Înainte 

Înainte ca de ultimul s t ra t 

La geam un f lutur se zbate 
neauă ce scheaună 
aripa-ţi e udă 
în geam în obrazu-mi 
ceata lor ce se-afundă 

harbuzul de soare pluteşte 
o perlă de-arpacaş licăreşte 
un strop de febră îmi mocoşeşte 
în piept 
inimile-mi pr ind a luci 

m-atinge spaţiul hotar 
Dincolo de anestezie trezindu-mă iar 

Îmi plescăie plînsul, înecat 
Pergament-os capul mi-am ferecat 

Portret pe geamul celui din urmă s t ra t 
De cineva traversat 

ÎNAINTE CA DE ULTIMUL STRAT 
LA MARGINI DE ROŞII ATLASURI 



 



ÎN MLAŞTINA LUI NOIEMBRIE 



 



ALTCINEVA 
VALAKI MÁS 

Acum ne scăldăm în sîngele zmeului, 
în făptura altora, ca şi astfel să 
fim recunoscuţi 

I. Nimfa 

Într-un brad de şapte soţi 
Peste nori broscoi-netoţi 
Baba Cloanţa vîjîind 
Arde în oglind-argint 

II . Soare, Lună 

Luna-i stinsă-n negru soare 
’n zece unghii iar răsare 

I I I . Broască-iască 

Grija buhii îi broasca 
A cremenii îi iasca 
A dascălului doasca 
A junilor Parasca 

IV. * * * 

Nu-i cine nici pa r t e 
Să te poată scoate 
Rosturi mode trec în val 
Ce urmează e Real 

V. Scenariu 

Ne absoarbe nimicitoare 
Inconştienţa, creşte 
iarba, o ronţăie mielul ceresc 
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VI. Icoană cu îmbrăţ işare 

Tînţari siamezi s-ar frînge 
Spre două zdrenţe de sînge 
Am tălpile prinse în ţ inte 
în braţe-mi strîns v-aş cuprinde 

VII . U- iuu ! 

Suflă p ra fur i cloanţa rea 
Crîşma bună-i vai de ea 
Cumetr i ţa-n beri se spală 
Schimbare socială 

Addenda: 
Bal de băieţi 

Ia tă băieţ imea-n bal 
Ceai de puşt i bal-canibal 
Nu se fumează nici se bea 
Mănînc-un omuleţ de nea 

SABAT 
BOSZORKÁNYSZOMBAT 

Lămîi cu mutrişoare zbîrcite 
pîndesc în geam hămesite 

dau onorul băţoase pe d rum 
unt făină zahăr ceai săpun 

o maşină de spălat se smiorcăie 
un ciolan de porc se zbenguie 

ape nou-născute se văicăresc 
în t renul gros călători se-mbulzesc 
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ochelarii au mereu vise oarbe 
mături le dau singure din labe 

GORGONA 
GORGÓ 

Vă spun, sînt fără vină, f i indcă: 
nu ştiu acei ce mor, dar în zadar 
eu îi privesc 
în fa ţă . 
Doar dacă, vai, la r îndul lor, 
privesc şi ei în ochii mei 
abia atunci mor ei. 
De frică. 

ŞTIREA MORŢII 
A GYÁSZHÍR 

năvălind în căldura nefirească de octombrie 
unde se rupe a după-amiezii pif t ie străvezie 
destinatarul îşi pr inde fa ţa în palme 
se ascunde după un văl şiroind, din gură 

ca nuci rostogolite îi zuruie 
cuvinte, şi fiecare fuge pe pămînt 
din fa ţa raţiunii şi amintirii 
în clocot venind ceată imensă, 

în f runtea lor cel mort , tot ce-a făcut şi spus, 
cum a trăi t neîntrerupt , cum s-a ţesut 
însuşi în alţii, cum sens în el şi-a af lat 
materie cît un of ta t , şi cum plescăind 
timpul se închide şi se deschide în urmă-i şi-n fată-i 
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şi al amintirii pîlc toropit 
îl încheie s tupoarea. 
Rămas singur în după-amiază dest inatarul 
încet îşi revine. 
Altfel decît pînă acum a t răi t . 

MICĂ SERENADĂ 
KIS ÉJI ZENE 

Vermouth Cinzano Blanc 
Vermouth Cinzano Rouge 
Vermouth Martini Blanc 
Vermouth Martini Rouge 

SEARĂ 
ESTE 

Untura doarme înfofolită, 
cra t i ţa cu drag o îmbrăţişează. 
Soba ţ ipă uşor şi f lacăra 
îşi ui tă l imba scoasă, at î t de somnoroasă-i. 

ÎN F I E C A R E NOAPTE 
MINDEN ÉJJEL 

Noapte de noapte, pînă dimineaţa, 
îmi păzesc papucii, dorm lîngă ei. 
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Pijamaua nu-mi cunoaşte faţa, 
noapte de noapte, în mătasea ei. 

PENSULĂ 
ECSET 

Transformă lumea în pete, 
pînă se-nmoaie-n cîntec, cătinel, 
În vise-i vacă blîndă 
şi linge pînza ca pe un viţel. 

S E P T E M B R I E 
SZEPTEMBER 

În septembrie fiecare 
încheie cu haina 
mai mul tă căldură. 
Deşi septembrie gîndeşte 
un ferăstrău care 
înfulecă şi, clocotind, 
un ceaun 
cu magiun. 

DIFUZOR 
HANGSZÓRÓ 

Difuzorul 
doar de necaz ur lă! 
că nu poate face gură. 
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OGLINDA 
TÜKÖR 

În real i tate pare să nu existe. 
Cel pu ţ in ea 
nu simte c-ar fi în v ia ţă : 
în fiecare zi trebuie să asiste 
cum se îmbracă fetele 
şi-i rîd în fa ţă . 

PLANTĂ AGĂŢĂTOARE 
FUTÓNÖVÉNY 

Despre sine poate să afirme 
că drumul i s-a terminat , 
nu mai are cum să se agaţe. 
Iar cînd a fost să privească 
în jos, pr ima oară, a observat 
că nu mai ştie (de pe aţe) 
cum se coboară. 

BICI 
OSTOR 

Încolăcit în cui, 
lung, creşte un bici. 
De-aici, p îndeş te vremea 
cînd va gusta din carnea fiecui. 
În valuri fr ica dă năvală, 
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se-neacă ţ ipătu-mi în gură : 
mi-e teamă, nu de lovitură, 
dar, de-aş fi bici, 
prin mine cîte nu s-ar f ace?! 

JOC 
JÁTÉK 

Întotdeauna jocul este un pic serios, 
în lucruri serioase şi un pic de joacă. 
Pe tocilă cuţi tul se joacă, 
abia în carne se ia în serios. 

LALELE 
TULIPÁNOK 

Sînt prea simţitoare lalelele: 
la orice adiere clatină capul, vibrează. 
Ce s-jar face însă de s-ar da o lege 
să le mîncăm la amiază? 

FLORI 
VIRÁGOK 

Au sunat . Aşa au int ra t 
florile în casă. Adică în vază. 
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Au privi t împrejur . Le-a plăcut aici în locuinţă, 
as ta le-a preocupat şi altceva mai impor tant 
n-a fost, în nici o pr ivinţă . 

Dar se obişnuiseră că 
înfloresc 
cum doresc, 
şi aici, iată, 
în fiece zi, fiecare e pu ţ in retezată. 
Visele lor sînt tunse, 
în fiece dimineaţă, puse în apă de gheaţă, 
s înt for ţa te să înflorească proaspăt , cu pof tă . 

Şi s-au să tura t . 
Nici admiraţ ia nu le-a mai t rebuit . 
Deja detestă 
camerele astea luminoase. 
De ură nici p a r f u m n-au mai dat . 
Au complotat şi s-au ofilit. 

LEGUME, F L O R I 
ZÖLDSÉG, VIRÁG 

Roşii gelatinoase 
plutesc prin fa ţa soarelui, 
căpşuni ridaţi , zbîrciţi 
albicioşi 
se zbat în compot, 
o garoafă albă suflînd vis 
se întinde, singură de tot . 

La balul de fete se-adună, se-adună. 

Curg şi se strîng, sîsîie, 
Zîzîie — dospesc — şuşotesc 
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în vase, pe poli ţe; 
gloriosul dafin, acoperind peştele, 
răsaduri vii, gelatinoase vine 
cresc împrejur. 

Seara, pînă la pa t omul se furişează. 

NIMB DE LUNĂ, S F Î R Ş I T D E IARNĂ 
HOLDUDVAR, DICSFÉNY, TÉLUTÓ 

Tot mai aproape de oraş 
cercul lupilor, urşilor 
ciori fleşcăraie copilă 

cu dinţi iernoşi 

Abur şi frig îmi prind inima 
Bruma 
unei dureri străine 

Omizi uriaşe şchiopate prin negru 
fum oastea furnicilor porni tă la 
drum costelive în cocine 
animale cu privirile goale 
în lumină de p lumb în noapte 
în zamă de cazarmă 
violonişti în f rac zboară 
într-o cîrnăţoasă pr imăvară 
o, Invocaţie, pogoară! 

Nu poate mintea cuprinde: o 
har tă nouă în palme se desfăşoară 
pielea în jupoi pe regiuni 
har ta fizic-a foamei solul 
de lut de netrecut al celor şapte 
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piei: de aici plînsetul 
se întoarce-n cel care sapă 
grotă şi groapă 

o, Invocaţie. 

În ochi 
ieşită din orbite 
atenţie scrutătoare gelatină 
temătoare Semper idem Germen 
în porumbu-ngheţa t pe tulpină 
inscripţie unsuroasă de l ună ; 
s ta ţ ie radio în bu r t ă 
bru ia tă poliglotă fe t i ţă 
care vorbeşte: „Aici 
Grozăvar. Transmitem 
prima emisiune a zilei în limba 
maghiară 

Ora exactă” 

ora unu a sosit ding dong ding 
lămpile se sting Doamna Noastră a venit 
în tu rn iute s-a suit 

La asta porumbeii h îşş! în o mie 
de păr ţ i bucăţ i de lavă cu pene 
se izbiră, sfîrîiră pe caldarîm 

Pe gheaţa goală 
maşinile ţ ipară 

în iesle pr ima rîndunică 
în f rac cînta la vioară 
ison despre Iason şi despre 
lîna de aur din poveste. 
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DANSURI C L U J E N E [STRIGĂTURI D E NUNTĂ] 
KOLOZSVÁRI TÁNCOK [LAKODALMI RIGMUSOK] 

1. Mincinos mi-i dragu’, Doamne, 
Ar muri, trăind, de foame! 
Uiuiuiu — iu iu ! 

2. Mi-aştept mîndruţu’ feeric, 
În eternul în tuner ic! 
Uiuiuiu — iuiu! 

3. Să ne naştem, gaie mare, 
Dac-om avea aprobare! 
Uiuiuiu — iu iu! 

4. Clanţa-clanţ cu foarfeca, 
Strînge-ţi puica potrivea 
Corbu’ pe potr iva t a ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

5. Balla îi numele meu, 
Îl pun pe foc dacă v r e u ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

6. Ulcioare, la foc săr i ţ i ! 
Acolo joacă moşii-părinţi! 
Uiuiuiu — iuiu! 

7. Ne trecem — au zis — jucînd, 
Dar ca la atac, în r î nd ! 
Uiuiuiu — iu iu! 

GHICIT RĂUTĂCIOS [JOC IUTE] 
GONOSZ JÓSLAT [GYORS TÁNC] 

Var în cap are să-ţi cadă 
Ai să-nveţi pe orbi să vadă 

Pantofii ţi s-or stîlci 
Alţii mai buni nu-i găsi 
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Vîntul te ia nu maşina 
Ia rna te îneacă t ina 

Îţi f rămînţ i , vai, mîinile 
Te ciugulesc grijile 

După moar te plîngi nechezi 
Dar trăi-vei, ai să vezi 

P R I N Ţ U L 
A HERCEG 

Făină de nea ; se coc pogăci ro tunde 
în oraş liniştea scînteiază, 
tace p r in ţu l nenăzdrăvan 
şi boabe ieşite din păs tă i defilează. 

Prinţ-verde trece pe s t rada lor 
în sus, pr int re brazi se ara tă , 
luni clăt inate ard între coarne de 
capră. Noaptea-i înceată. 

Pr in ţu l deschide uşa. Vîntul o izbeşte în urmă-i. 
La capătu l pa tu lu i nimeni nu şade. 
Suflă niţel la f laut pr in ţu l 
apoi îşi doarme prinţ ia . 

BASM 
MESE 

Pîrîiaşe mici, t recătoare 
— după ploaie — un t imp au strălucit , 
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şi precum călătorii pe mare 
un cîntec hămesit au mîrîit . 

Întrebară un copac gros cît o butină, 
dacă are ştire despre apele zvelte. 
Acesta o creangă îşi clătină, 
şi îndată tensiunea prinse să-i salte. 

O rădăcină îşi făcu băi de picioare, 
şi cînd se gîndi că vine poştaşul, 
îşi suflecă ierburile şi cu-o p ia t ră tare 
începu să se frece, aştept înd răvaşul. 

SĂRBĂTOARE POPULARĂ 
NÉPÜNNEPÉLY 

A clinchetit mustul în pahare, 
s-a revărsat carnea de purcel, 
labele i-au ţ ipat înspre cer, 
pîinea a fîlfîit ca un ciucure moale. 

A fost va tă de zahăr, căluşei, mici, 
bărci, muzici fr ipte, mul ţ ime de popor, 
fotografi cu căprioare împăiate, pitici, 
iar pe jos, înflorit, gunoi multicolor. 

Acasă, în oglinzi goale s-au împlinit 
copiile trupurilor prudente . 
Seara, pe străzi, a năboit 
zbînţuiala de suflete adolescente. 

Ghirlandele, de pe la alte serbări, 
le-au trăznit izuri cu osanale lumeşti. 
Ghemuiţi lîngă jar, pe frigări, 
se încălzeau cîţiva peşti. 
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RUGĂ P E N T R U CĂLDURĂ 
IMÁDSÁG MELEGÉRT 

Azi e sărbătoare 
şi în prăvălie 
cum s tă team la r înd 
căldură aştept înd 
am surîs 
dar în prăvălie n-aveau cum să ştie 
de ce surîd tocmai la r înd 

mă bucuram rîzînd 
că în marea prăvălie 
eram at î t de mul ţ i la r înd 
dar-mi-te pe pămîn t 
în prăvălii 
cît de mulţ i om fi acum la r înd. 

VIAŢĂ 

ÉLET 

Cu vaporul n-am fost încă 
doar legănarea-i a a juns la mine. 
Balaurul nu l-am văzut vreodată, 
i se aduce însă ţeasta re tezată . 

Prea des şi repede se întîmplă lucrur i ; 
s-a risipit demult şi bietul om, 
a mai rămas în cuier un pal ton. 
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PRIMĂVARĂ, 1967 
TAVASZ 1967 

Furtunoasă-i pr imăvara, ca răceala, 
fulgi de petale în priviri se-ngînă. 
Apa îmi f reamătă zgrăbunţi pe mînă, 
şi-abia de-mi mai suport înflăcăreala. 

Pe pian, aiurea, pasc notele împrăşt iate , 
pe Pămînt se scuipă cît nici nu crezi, 
iarba năpădeşte aprig, vacile-n cirezi, 
cozi noi şi-au pus, mai curate. 

Cîmpul de flori parcă-i un dric t ras de o loază, 
iar păsăretul cloncăne, scuturat de sunete, 
mă bucur şi eu de pr imăvară, 
cămila de oază. 

POVESTE D E S P R E L A P T E L E BĂTUT ŞI D E S P R E EDUCATOARE 
MESE AZ ALUDTTEJRŐL ÉS AZ ÓVÓNÉNIRŐL 

deci Comisia de Număra t Voturi 
(pe atunci exista aşa ceva!) toa tă ziua 
a număra t voturi , cred. 
Şi au fost în totdeauna destule 
ridicări de mîini, buletine, blablatine. 
Au adunat grămadă voturile cele mul te 
Comisia cu mîini şi picioare a năpădi t pe ele, 
nici nu puteai să te mişti de at î ţ ia nu-nu-uri 
dar şi mai şi de puzderia de da-da. 
E plictisitor să numeri, recunosc. 
Şi astfel Comisia a recurs la un şiretlic. 
A descins. Şi pe loc 
a inventariat to t 
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ce pu tea fi găsit ca da. 
Pe s t rada Francisc David *, grupa mare, 
merge cu educatoarea să bea lapte bă tu t 

Şi, ţ ipînd, o a r a t ă : 
Ea e ! 

A U G U S T 
AUGUSZTUS 

August 
plin de izul de mus t , 
în ape calde 
peştii se umflă . 
În august , deodată, stejarii tineri 
în demni ta te mai cresc. 

În t imp ce-i t rag pe toţ i după mine, 
pe sus, stele buimace pufnesc, se stropşesc. 

IDILĂ 
IDILL 

Coridoarelor înnoadă-le cozile. 
Sirena mugeşte s-o mulgă zorile. 
Şi r îul deasemeni cu zgomot soseşte. 

În al şobolanilor fort doar un ţ ipăt de s t ra jă , 
În h a m b a r tăcerea învineţindu-se pe podea. 
La radio ascult Noaptea. 
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VICTORIE 
GYŐZELEM 

Bătălia dura deja de trei zile 
şi păsări flămînde pe leşuri năvăleau roi. 
Totul era acoperit de grele cadavre 
cu drag îmbrăţ işate de noroi. 

În apropiere apa curge ca de obicei 
şi ziua merge înainte, nu stă de-a curmeziş. 
Şi-ar împleti coarnele luna 
şi seara ar şovăi, înainte de a coborî pe furiş? 

Amurgul s-a scurs şi-s nesfîrşit de mulţ i 
pe cîmp, roată, întinşi la pămînt . 
S-au măcinat toate armele, hainele 
oasele s-au amestecat în apă şi vînt . 

Pe scoarţa copacilor împuşcaţi curge răşină 
ţîşneşte al dimineţii miros susurător. 
Cine pierdu şi cine oare muri învingător? — 
se tot întreba, singur, Domnul la t r ibună. 

CE B I N E 
MILYEN JÓ 

Tristeţea — ca şi maşina bl indată — 
dacă explodează distruge în ea şi t rupul . 
Ce bine că-i pace 
şi eu strig degeaba 
ca o precupeaţă la ultimul peşte. 
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MAŞINĂRIA 
A MASINA 

Acest mehanizm bine uns 
poate fi scos din casă. Pe scări 
în jos nu e uşor. Dar 
iată s t r a d a ! Trece de-a lungul 
pufăind, pînă în staţie întrebuinţează 
pe r înd articulaţiile inferioare, acolo 
stă. Îl rezemi de un copac. 
Şi, dacă autobuzul vine, îl aburci 
pe cele cîteva scări, pr in t re vreo cîteva 
sute de oameni. Să-l sprijini nu trebuie, 
aşa, îndesat între t rupur i , s tă 
şi singur, art iculaţ ia de sus 
o poţi descleşta. Deschide un geam 
şi astfel vă pute ţ i t ranspor ta pînă la s taţ ia 
finală. Nu-i tîrziu niciodată 
să te mişt i pînă la clădirea pla tă , 
din capătul străzii, por ta ru l 
duce două degete 
la chipiu, aşa a fost învă ţa t să fie respectuos 
cu maşinăria ta . Şi o 
pun la t reabă. Nu se plînge. Doar te blestemă. 
N-o mai du nicăieri a l t ăda tă . 

D O U Ă D A N S U R I 
KÉT TÁNC 

Încet 

Reînviu. Precum vîntul . 
Pr inde viaţă . Prinde. E viu. 
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Repede 

Poate cineva m-a răsucit 
Şi asupră-mi aprinde — instinct şi staul, 
suflă din foc sulf şi mentă . 
Poate. Se joacă doar cu mine, 
Raza mă-nşiră pe fir. Lama. 
Spre mine, ochiul atent , privirea a tentă . 
Dar şi eu mă u i t ; în Ochi tocmai in t ru . 

POVESTESC CE F E L D E RĂZBOI 
ELMONDOM MILYEN HÁBORÚ 

Liniştea precum podul şi sub el mine 
frica grenadă amorsată în p u m n 
t impul hăţiş ascunzător e acum — 
calmul, revoluţionar exilat 

(mai m-ai iubit şi a l tădată?) 

prăbuşire 
pe piept lacăt enorm 
roşu, un zero începe şirul de numere 

şi încă în aer de arzi 
pe pămînt nu moar te a junge: 
spuză fericită 

De lungi, tă răgănate minu te 
fulgerul se deschide 

Versul se dezbracă, tăcere se alege de el. 
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ÎN AL CĂRUI CORP MĂRI 
KINEK TESTÉBEN TENGEREK 

Anotimpuri se deschid 
cu pocnet sec de lalele 
Încet m ă dezleg 
mă dezleagă cei care pleacă 

Închegatele paralele 

Sîngele-şi urmează căile măsura te 
Soare de gheaţă înoată încet 
în şuvoiul de oameni cu ochi holbaţi 

În copac nu mişcă nici îndurare 
Sînt scurtă şi fără cruţare 
închisă-ntr-un singur epitet 

ÎN MLAŞTINA LUI N O I E M B R I E 
NOVEMBER MOCSARÁBAN 

Contopite parce de lună 
Imagini alunecate însîngerate 
bărci din piei de viţel Noapte cu sevă 
de floare De moliciunea gîtului zgarde 
În globii ochilor rotindu-se albe 
o lună plină cu flacără arde 
Obiectul dragostei străluce se sparge 
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AŞA CUM TRĂIEŞTI * 



 



ILUSTRAŢIE LA P E I S A J I N D U S T R I A L 
ILLUSZTRÁCIÓ IPARI TÁJHOZ 

Un sa t : ca o grămadă de vreascuri, 
Aripă smulsă, formă încîlcită de soartă. 
Prins, strîns în obiceiuri, trosneşte în teascur i ; 
Nimic nu-l atinge, el e suferinţa ce-şi poar tă , 
Între dealuri tolănite, gîrbove biserici 
Cade o cometă, da’ de s-ar aprinde, 
Ce a fost destrămare acum să se lege. 

Sub talpă numai nisip ce se-ncinge. 

A PORNI AR T R E B U I 
EL KÉNE INDULNI 

A porni ar trebui, 
doar aşa 
pe la amiază, 
o pădure-a ocoli 
pînă ciclama 
îşi bea bău tura . 
De pornit pornit-am, 
pădurea văzut-am, 
înapoi n-ajuns-am 
încă nici acum. 
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DRUMUL CĂTRE L I B E R T A T E AL PĂSĂRII D E CASĂ 
A P R I E T E N I L O R MEI 
BARÁTAIM HÁZI MADARÁNAK ÚTJA A SZABADSÁGBA 

La prietenii mei arde un amurg de vară 
de după florile de gheaţă f ierbinţ i ; 
muşcă din gerul proaspăt , străveziu, 
din care ning pîlpîiri, cad zimţi, 
cioburi de l ună ; 
pe margini de cer fîlfîie zorii-nserării, 
îngheţat , al canarului suflet ciuguleşte 

balconul aprins — 
după evadare, de-acuma pururi . 

P E DRUMUL LUI GANIMEDE 
GANÜMEDÉSZ ÚTJÁN 

Aur zgrunţuros, levănţică 
Dau raze pr in clipe ce ard. 
Şed pe t ronul de gheizer, mă ridică 
Spre apa cerească, o strîng şi hîşîi 
Roiul de nori cu micuţe aripe, 
Pînă ce frigul neted, vînăt 
Pieptul îmi sfîşie, 
Şi eu t î lhar f lu tu r ’ mă zbat 
O rază de lumină de cer m-a fixat. 
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GLORIFICAREA MAICEI MELE P E R U G 
ÎN VREMEA DOMNIEI ŞI VĂDUVIEI SALE 
ANYÁM MEGDICSŐÜLÉSE A MÁGLYÁN URALKODÁSA 
ÉS ÖZVEGYSÉGE IDEJÉN 

Ale singurătăţii flăcări de apă îi ling deja glezna 
Şi de trecutul ei s tă legată 
Pînă cînd vîntul marea sub tălpi i-o a ţ î ţ ă ; 
Şi dacă din legături cumva se desface 
Înmărmuri t păru-i în panglici lungi se răsfiră 
Statuie cu goale orbite t impul cu sine o poar tă 
Din adînc se înalţă şi părăsi tă corabie află. 

P E MARGINI 
SZÉLEKEN 

Stau pe marginea covorului, mi se înfăţişează 
Să m ă îmbrăţişeze regi înalţi, zvelţi, 
Taţi îndrăgostiţi şi răposaţi . Muzica se acoperă de flori 
Şi fulgeră subţire, piano, 
În spate-mi — în şuşotirea înceată 
Stau supusă. Mă poate pierde pe veci cel ce nu vine -
Pînă aici după mine, ăsta-i deja capătul Insulei, 
Mai încolo, pe ciment de gheaţă, trebuie să umblu desculţă. 

CRISTOFOR T R E C E APA 
CHRISTOPHORUS ÁTKEL A VIZEN 

Acesta e un astfel de septembrie 
ca o înnourare fără de veste 

9 3 



atî t de luminos şi puternic 
precum o vară care se f r înge; 

doar să priveşti, să priveşti pînă 
sufletul dureros ţi se înfioară, 
înfricoşătoarea 
fereast ră alb-aurie, băşica de peşte opalină, 
bănuţu l de solz, translucid-luminînd, 
această aurire, preastrălucire, aceas tă ! 

doar să priveşti, să priveşti îmbăta t 
acest clinchet de glorie, 
pînă se aşterne în ochi 
amintirea ne înf r ica tă ; 

— în veci de veci în spaţii ferecate, 
ca existenţa în aceste odăi, 
cu geamuri sticlind înnebunitor, 
de unde tu rnu l de raze a ra tă 
povara vîntului, puhoiul greu de nori, — 
pînă cînd acest solz se umple, 
se întoarce, străluce — 

(o, nu-i a lbeaţa acelor clipiri puturoase, 
nu-i perdeaua privirilor de peşti încremenite 
nu-i scîrba care din gură 
în cuvinte, o, nu, n u ! — ) 

Aceasta-i a t impului strălucire 
în spaţ iul ăst de sep tembr ie 
deschiderea încăperilor ferecate 
în f a ţa f lamei gălbui a rîului vînt 
acum Venitorul trece prin unde 
i se dezleagă povara în paşii chinuiţi 
cochilii de scoici cîte pu ţ in se deschid 

Pe cine aduce a p a ? 
Pe cine aduci, Cristofoare, în spate? 
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Ale cui: aurul aste raze 

încît şi havuzele de marmoră 
se umplu de ape mătăsoase 
de lumină, de apă netedă, lină, 
de fără t rup forme 
— unde n-am călcat niciodată — 
de ale noastre u rme 

UNUL ŞI ACELAŞI [ B A S O R E L I E F P E UN MEDALION] 
EGY ÉS UGYANAZ [DOMBORMŰ EGY MEDÁLON] 

Cînd în urmele paşilor lui Cristofor 
apa se tu lbură 
cînd iarba ascunsă în pămînt 
va răsări ca o grapă 
cînd pe picioare pe bra ţe că ţără toare 
a atingerii b rumă îngheaţă — 
Cînd Cristofor trece apa 
şi-n urmă-i drumul se surpă 
în cîrpă de apă aşa ca nimeni niciodată 
să nu-l urmeze să nu-l pîndească 
doar malul 
dincolo aşteaptă 

povara-i minuna tă 
îl însoţeşte 
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Cristofor singur 
rege 

în ape ce se desfac 
în credinţă şi chin 
pe care bătr îneţea îl roade 
îl face scorburos 
de parcă tobe de piele — — — 



Şi existenţa pe care o trece prin moar te 
pulsează afară din trupu-i afară din pielea-i 

* 

Ar merge la pescuit Cristofor 
cu Simon „de-acum pescui-vei 
suflete” prinse în mreje 
în b ra ţe în strîngeri 
fericitul Simon pe nimeni nu prinse 
a lui Cristofor talpă scurmă apă 
fiindcă el e peştele Şi duce în spate 
pe celălalt mal un Copil pescar 

POEM D E ZIUA MORŢILOR D E S P R E P R I E T E N I ÎN VIAŢĂ 
HALOTTNAPI VERS ÉLŐ BARÁTOKRÓL 

Cei care au revenit acum acasă in t ră în patur i , 
în băi, după drumul lung, extenuaţi , 
căminul: castană şi jar. 
Cei care acum pornesc la drum, îmbrăcaţi 
în haine încăpătoare, urcă în maşini, privesc peisajul 
cum îşi deschide înainte-le t rupul . 

Cel care soseşte, — cel care porneş te ; în străini — 

şi unde-i acel care pleacă de tot , 
şi unde acel care, fără a sosi, este aici de tot . 
Pe drumuri scapără acum lumini 
de maşini, de locomotive, ca flăcări de lumînări . 
Călătoria, într-un-singur-şerpesc-glob-de-cristal. 
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ATUNCI CÎND ÎN LUMEA NOUĂ 
AMIKOR MAJD AZ ÚJ VILÁGBAN 

Pentru Ana şi Tom 

Atunci cînd de-acum în Lumea Nouă 
aprindeţi o nouă lumină, lumină-lume* alte, 
şi vă adunaţ i la cină (în sufragerie, fireşte) 
şi mîncaţi pîine nouă, file de peşte, anchois, 
şi răsuciţi cu palme roz furculi ţe 
şi beţi Calvados, mîncaţi t rufe, 
lăptuci, 

— atunci deschizînd larg uşa 
(cum de Paşte pe Ilie-Eliahu 
un tacîm pregăti t îl aşteaptă) şi voi tot aşa 
pîndiţ i-aşteptaţi de se va ară ta 
la masa voastră, cel care-acolo nu-i, numai aici, 
nu vă orbeşte cealaltă lume, lumină doar vă dă, — 

şi ne gîndim şi noi la voi în acea clipă 
în lumină copcă tăind, unde, uitîndu-se ele însele, 
vechi numere de telefon se rotesc laolaltă. 

COTLOANELE MEDITAŢIEI 
[ ÎNTINZI MÎNA ŞI EA VEDE, E P E - N S E R A T E ] 
SZEMLÉLŐDÉS ZUGAI 
[KEZED KINYÚJTOD S LÁTJA, SZÜRKÜLET VAN] 

Înfăşurată, cochilia visului. 
Pentru cîteva clipe 
ieşi. 
Afară-i penumbră, vreme de irizări de pleoapă. 
Şi te întorci. Priveşti înăunt ru în tine. 

Doar păşeşti — 
undeva — 

mereu — 

97 



atrăgînd-respingînd te ţine 
o asemenea for ţă de crezi că erupe din tine. 
Şi nu există nimic să nu te poa tă reţine cumva. 

Doar eşti şi nu ştii niciodată 
precum cel ce trăieşte, aici e Mijlocul, amiază 
în care pocneşte punc tu l de-ntoarcere: 
într-o oglindă ce ţi-o întinde cel fără de moar te 
te îndrepţi, te îndepărtezi într-al tă par te . 
O for ţă te ţine, nici nu te cl inteşti ; 
doar după t impul tău t înjeşti să ştii J u m ă t a t e a unde se aşează. 

Exis tă un astfel de an de care t impul 
se lipeşte ca f runza pe cunună. 

Florile în grădină 
str înse-mpreună — 

Ascultă. 

Fiece păpădie ştie 
cînd să pornească din pămînt . 

Nu peste mul t vîntul 
va fumega dintr-un glob t ransparent 
acum însă grădina 
cu păpădi i înf lorată 
străluceşte deodat’ în lumină. 

Libelula zborul îşi gată . 
În t impuri , în toate, cununa ta se a ra tă , 
se conturează în grădină. 
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NU MĂ IUBI MAI MULT, CI F O A R T E 
NE JOBBAN SZERESS, CSAK NAGYON 

Şi atunci grădina te cuprinde ca o 
îmbrăţişare uriaşă 

În palmă 
în imagine 
linia se frînge 

Boturi de peşti împung în t rup 
marea-i de spume 
neatinse încă 

pe tălpi ivite din adînc 
răs turnat cerul în luciri se împar te . 

DEOARECE ÎN ACEL SPAŢIU ÎN CARE TRĂIM 
MERT ABBAN A TÉRBEN AHOL ÉLÜNK 

abur ţîşnit dintr-o supapă-morişcă 
pat ima aprinsă ne arde 

Sub apa luminii biserica abaţiei 
cu pietre încleştate 
negre sufocate. 

într-o alergare de fu r tun i vara cîştigă. 

Pe o grămadă de hîrtie 
filigrane dese pînze de pa ian jen : 
ruşinea de neînstrăinat . 

* 
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încît geamul vibrează — 
rîndunelele dîre pe cer săgetează 
şi pr intre fulgere tunetul se deschide ca o roză. 

Pă t runde sunet de difuzor, biori tm 
politic. 

În vază — o galbenă roză — 

ce în t înj ire se mistuie — 

În fereastra deschisă o stea nudă. 

O, CRUDA AMARYLLIS * 
O, CRUDA AMARYLLIS 

I. Foc de flori 
I. Virágtűz 

Cuvîntul în acest fel de roşu. 
Roză alb-verde. Seminţe în risipire. 
În peisajul fără speranţă, precum sori 

Asfinţind-răsărind, existenţa, 
Aprinsă lumînare a unui crăciun de flori, 
Privire în a cerului nemărginire. 
Strălucire. 

I I . Cu fibre de sticlă 
I I . Üvegszálakkal 

Toamnă sau p r imăvară? 
Spectrul acum te trădează. 
Prin întuneric, prin lumina pufoasă, 
sufletul se străvede. 
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Brună, grea ca pămîntu l 
Răsuflarea chinu’ îl conturează. 

Forma vie cată într-un t imp arcuit. 

I I I . Printre două poduri de p ia t ră : cină 
I I I . Két kőhíd között: estebéd 

Forma vie îşi pr inde 
Culoarea sa. 
Rîul se iroseşte 
cu plesnet de mătase 

sub săli — 
Cu pereţi de sticlă, unde 
Geamul e acoperit de pr ivi r i ; 
De cuvinte-lalele cu negre gîtlejuri. 

IV. Seră 
IV. Üvegház 

Seacă, în iarna pustie, existenţa a înţepenit . 
Anul s-a împlinit, afară se închide, — 
Dar înăuntru se toarnă sclipire; pe-un loc părăsi t 
Peste vară priveliştea fixează pe veci 
Lumina a două perechi de ochi. 
Înflorindului an se deschide. 

V. O, Cruda Amaryllis 
V. O, Cruda Amaryllis 

O, Amaryllis, tu, strălucire, 
Dulce-al-meu-chin, amară-iubire, 
Verde anotimp, trecutu-i cruzime 
Cu şase plumbi, ghem de rădăcine. 
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O, Amaryllis, t u mă veghează 
Dulce, pios ţine-mă-n pază 
Să nu pier în laţ în în tunecime! 
O, Amaryllis, ai milă de mine. 

MNEMOSINE 
MNEMOSZÜNÉ 

De at î t de multe-mi amintesc 
încît mustesc preaplină 
ca portocalele de seve aromate 
În fiecare-mi fibră tot jertfesc 

în f u m şi rugăciune — socotesc 
vieţi ale altora ce doar o dată-s date 
m ă tot înt ind să mă întîlnesc cu mine 
d a r înfloresc în alte vieţi mereu 

Îmi amintesc 
îmi amintesc 

de tot , de orişicine 

genunchiul meu 
umăru l meu 
obrazul meu 

P O E Ţ I I 
A KÖLTŐK 

I. 

Poeţilor rar li se face statuie, 
a r m a le-ar strivi umărul , 
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gulerul tare le-ar răni bărbia, 
şi mă tem că, deşi de piatră , 
în mîna lor ar înfrunzi şi hîr t ia . 
Poeţilor rar li se face statuie, 
umblăm prin pieţe în care nu e Semn, 
pentru că prea ne-ar aduce aminte 
de orice 
şi nici cal nu li se dă să-l încalece. 

I I . 

Poeţii nici n-ar trebui să moară, 
prea de ajuns e că la ei se zbiară, 
vai, sufletele lor nu sînt sertare, 
de răvăşit după niscai odoare. 

Iar scrisu-i chin ce greu se poate duce, 
curînd cu moartea-i prinde f ra ţ i de cruce; 
suflarea-le-n gîtlej îi arde — şuier — 
cînd umblă-ngenunchiaţi pe os, pe fluier. 

În fa ţa voastră zilnic se a ra tă 
în nudi ta tea lor de spadă trasă, 
precum cel ce a bău t întîia da tă , 

vrînd Domnul să-l încerce, cupa sorţii, 
dar nici nu vreţi să ştiţi, nici că vă pasă 
cînd îi cuprinde înroşirea morţii . 

P E T U R N U L BABEL 
BÁBEL TORNYÁN 

Se rup nămeţii, toba 
în focul de iad, şi aici, 
Se zbat clopote ce visează 
cor mut şi fălci de rechini, 
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Aici, în zgomot de iad, 
în torentul de urlete ce ţîşnesc 
stoluri de păsări se adună 
izbindu-se; şi torţele 
între ţ in mereu focul 
zilei, înnebunitoarea-i lumină, se înalţă 
vuietul sub binecuvîntarea de fum, creşte Casa 
de nuntire a Păcii, 
unde mişună venetici de tot felul 
şi ba t din gură despre unire — 

O, nu se dărîmă, nu îngroapă 
om sub el, punte , 
vi tă , negustori, nu se surpă-ntr-un mun te 
de cărămizi şi uraganul de zgomote 
creşte doar pînă cînd este cine să-l înţeleagă în auz, 
apa, toba, nămeţii se rup 
d a r nici o ameninţare spre t r u p — 
Trupul se salvează, cu el 
descompunerea nu cochetează; 

Prinsă doar în carne 
l imba umf la t ă gîlgîie, 
umple gît, gură, spaţiu, 
albul ochilor bulbuceşte 
cuvîntul izbucnind cu suflul 
se împleticeşte, izbindu-se de pereţi, 
propoziţii zidite în pereţi i casei, 
a rgumente topite, prăvăli te, 
gemete, suspine cernute 
cuvinte ; Cuvîntul ca betonul a rmat 
t rupu l de cărămidă îl susţine 
se construieşte doar pen t ru sine 
uşa spre lumea de dincolo, 
Casa nuntiri i , unde nimeni 
nu mai cîntă-jeleşte de mul t , 
constrîngerea groaznică a nevoii îmbelşugate 
e vătaf m u t — 
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Trupu-i salvat — şi l imba? 
Muţenia inundă, 
te vlăguieşte-ofileşte, ca seceta, 
jalea vie-arzîndă, 
Casa cuvîntă, creşte în dangăt, 
constructorii pică 
în singurătate mută , noapte şi pămînt 
îi mai primesc încă; 

Focul, toba, nămeţii se rup 
pieptul se mistuie, ochiul spuzeşte, 
cu ierburi tîrîşe izbucneşte 
ca amintirea-Cuvîntului melodia 

SCOICĂ 
KAGYLÓ 

A scoicii osoase limbă 
cuvînt căzut — îndărăt ar intra, 
În groaza rece sărată de afară 

plescăie goală scoica moale. Însăşi 
limba. 

D E SOARTĂ, D E SUB SOARTĂ 
A SORS ALÓL, A SORS ELŐL 

Iubirea mea, tu să nu fugi de soartă — 
necruţătoare, ea cum vrea te poartă , 
azi de te ţine, mîine nu te iar tă . 
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I a r dacă iarba-n bor tă se întoarce, 
sub glie şi sub existenţă — vezi — 
cu săbii verzi deasupra iarăşi sparge: 

şi cînd te-mbrăţişează a ta soartă, 
coasa precum un b ra ţ p lăpînd de fire, 
n u doar asupra-i vieţuieşti, Iubire. 

T A I N A 
A TITOK 

M-a a juns din urmă bucuria, ca şi lupta 
Şi primejdia pe cel ce vrea să existe 

Deasupra fricii mele cîntecu-mi m-a răsucit 
Şi m-a luat ca pe-o cuminecătură. 

Deşi, fel şi fel de a muri, soarta — examen — 
Chipuri înschimbă şi radiază astfel nălucită 

Totuşi eu sînt neruşinat de fericită 
Acum şi în vecii vecilor, amen. 

TE-ARĂŢI P E T I N E 
RÁMUTATSZ ÖN MAGADRA 

Să cîrteşti pr in t re 
aceste forme? Aceste forme 
ca hî r t ia sc rumi tă ; 
ca un bloc de cenuşă păs t r înd conturul 
obiectului ars. Şi t u 
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eşti o asemenea formă pr int re ei. Pr intre astea 
să te îmbufnezi, să fii cordial? 
Să împleteşti în zîmbet promisiunea, 
în ireversibil? (ştii, 
aşa e oxidarea, pent ru că ştii) — 
Trăieşti, în zadar 
bîţîi pr intre formele 
de cenuşă, în urma ta praf şi autoamăgire 
privind realitatea obiectelor; deci 
ia aminte cine eşti şi pe cine iubeşti 
şi că-i nevoie de-a apei, ierbii şi stelei 
armură de fier, de vrejurile îmbrăţişării şi de cura j 
f a ţ ă de locuri şi f a ţ ă de tine însăţi. 
Iar iubirii tale 
pămînt şi văzduh şi umilinţă. 

AŞA CUM TRĂIESC 
AHOGYAN ÉLEK 

Ia tă intenţ ia : 
aprind asupră-vă şi împotriva mea 
toată mînia 
Iar şi iar mă întorc, 
nu vreau să fiu altceva 
(mi-e teamă) 

decît ceea ce aş dori să fiu. 
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NOTE 

pag. 37 „Fierbe marea tristă a lumii” (Forr a világ bús tengere ...) — vers de Berzsenyi Daniei 
(1776—1836), clasic al poeziei maghiare, 

pag. 47 Responsorialis — formă de cînt gregorian în care îşi răspund două coruri. 
pag. 54 Bretter György (1932—1977) — eseist şi filozof maghiar. A predat filozofia la dife-

rite instituţii de învăţămînt clujene. A dat o nouă direcţie eseului filozofic maghiar 
din România prin lucrările sale, publicate începînd din 1967. S-a ocupat de filozofia 
clasică germană (Fichte, Marx — lucrările de tinereţe), de existenţialismul militant 
şi de reform-marxism: Camus, Garaudy, Lukács, de perspectiva şi posibilităţile de-
mocratizării sociale, de critica ideologică, de filozofia limbii, de confluenţele între filo-
zofie şi poezie. Cîteva dintre titlurile sale: Vágyak, emberek, istenek (Dorinţe, oameni 
zei; 1970), Párbeszéd a jelennel (Dialog cu prezentul; 1973), Crez şi istorie (selecţie de 
studii şi eseuri în limba română; 1979), Itt és mást (Aici şi altceva; selecţie, 1979), 
Párbeszéd a vágyakkal (Dialog cu dorinţele; Budapesta, 1979). Bretter György a tra-
dus în limba maghiară şi a prefaţat lucrarea lui D. D. Roşca Existenţa tragică. 

pag. 55 Hajongard (Házsongárd) — deal în partea de sud a Clujului, pe care se află cel mai 
vechi cimitir al oraşului. 

pag. 58 hoştezence (hóstátiak) — locuitoare din fosta suburbie clujeană Hoştat , cunoscută 
pînă acum cîţiva ani pentru grădinile sale de zarzavaturi. 

pag. 59 scrisături (írásos) — cusături specifice portului popular maghiar din zona Călata. 
pag. 60 licurici (Szentjános bogár, în traducere literală: Insecta Sfîntului Ioan) — în original 

termenul permite jocuri de cuvinte greu traductibile, 
pag. 84 Francisc Dávid (Dávid Ferenc, 1510 ? — 1579) — preot şi profesor ardelean, fondator 

al religiei unitariene şi primul ei episcop. A militat pentru statutul egal al diverselor 
religii. O stradă din Cluj îi poartă numele. 

pag. 97 lumină-lume (világ) — termenul maghiar világ are dublul sens de lume şi lumină. 
pag. 100 O, Cruda Amaryllis — începutul unui madrigal de Palestrina. 

Mulţumesc Anitei Barna pentru ajutorul da t la confruntarea textelor, precum şi pentru 
anumite sugestii valoroase. 

A. Ş. 
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