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Epistole către Hefaistos

Vasile Ursache*

Vreme de aproape trei ani, Vasile
Ursache, un om „vechi”, un homo
classicus, sedus de eufonie, căutând
alăturări insolite, a migălit – dacă ar fi
să-l credem – la „o moşie de versuri
şchioape”. Sunt oare aceste „vitralii
poetice neobizantine” (adunate în
Epistole către Hefaistos, 2009) doar biete
poeme „scremute din pană”, cu peniţă
boantă? Dimpotrivă, ele, divulgate într-
un tiraj confidenţial (presupunem), curg
– părelnic – fără efort, deşi respectă o

severă rigoare arhitecturală, îmbrăcând
corsetul sonetului. Desferecând
„mireasma strânsă-n logos”, poetul (o
„marfă cârtitoare”) cutează, iată, scrierea
durernică „precum săgeata când o
zmulgi din rană”

Adrian Dinu Rachieru
(Glasul Bucovinei, nr.2/2010)

Epistola a şasea
(cu întrebări fără răspuns despre Taina Meşterului)

Chiar fierărie să fi fost aceea
unde, c a meşter şchiop în chip de zeu,
din humă proastă ai făcut Femeia
ori fulgerele pentru Dumnezeu?

Chiar numai foc să fi avut scânteia
ce ţi-a ştiut răpi-o Prometeu,
dacă din ea a încolţit Ideea
în minţile deprinse doar cu „Eu”?

Pământu-i mut şi Cerul nu se spune,
iar, ce ne spun, a desluşi nu ştim.
Cu hieroglife plânge peste rune
taina de care viaţa ne-o lovim.

...Alb, socul înfloreşte-a rugăciune
În tufa marginii de ţintirim.

6-8 mai 2004

Sub dâmbul Tatărcii îşi avea fierăria meşterul Sloboş, cel cu ciocanul răspicat şi
vorbire gângavă. Acolo poposea tata, în prag de iarnă, să-şi încalţe calul cu
potcoave ştoluite–n colţi pentru gheaţă. Era ger, iar eu, ascuns printre plocăzile
din sanie, iscodeam lucrarea ce se făcea. Apoi, de la o vreme, când începeam să
tremur de frig, meşterul Sloboş aducea de lângă vatră o cărămidă fierbinte,
învelită în cârpe, şi o aşeza iubitor sub tălpile mele chircite. Iar ochii lui de om
fără copii se umezeau de dragul mulţămirii mele. Vara trecută am poposit, din
goana maşinii, la dâmbul Tatărcii. Pe locul fierăriei am găsit un morman de pietre
arse, amestecate cu bucăţi de cărămidă putredă. Iar, în răstimpul cât fiica mea a
cules un mănunchi de flori de prin preajmă, eu am stat la volan ascuns sub aripile
de foc ale lacrimei.

Epistola a şaptea
(în chip de sonet polifonic)

Bătut de gând cum clopotul de limbă
îmi sun arama firii-n patru zări,
statornic întru care se preschimbă
şi schimbător în cele ce par stări.

Cu sarea ros de vântul dinspre mări,
mă zbat să-mi şterg prin zbatere cocleala
până ce nu-l răpune oboseala
pe clopotarul beat de adunări.

Şi-aş vrea să nu mai cânt şi-mi este dor
să curg incandescent, iar, în tipare...
Dar schija decât dorul e mai tare,
strânsă de leagăne în lemnul lor.

Prin chinul meu, vestesc la Infinit
trufia ta, care m-a zămislit.

Joi, 13 mai 2004

Să fii elev de şcoală militară şi să aştepţi, în staţia de lângă biserică, autobuzul
care te va duce din tihna satului natal în vacarmul poligoanelor...
Să fie sâmbătă seara şi să nu te însoţească nimeni dintre cei dragi...
Să asculţi cum, din clopotniţă, chiombul de ţârcovnic vesteşte babelor, prin bătăi
dezlânate de toacă, liturghia unei duminici ca oricare alta...
Nu-i aşa că-ţi vine să o laşi dracului de valiză şi să urci fugind în turlă?
Nu-i aşa că-l dai la o parte, cu câţiva bănuţi, pe chiombul de ţârcovnic şi te prinzi,
cu amândouă mâinile de funia clopotului, ca ţâncii de poala mumii?
Nu-i aşa că închizi ochii şi te laşi cu tot trupul în balans, până când întreaga
schelărie se cutremură sub povara uriaşului cântec?
Nu-i aşa co ding-dangul este, de fapt, glasul tău care strigă peste păduri numele
tuturor celor care s-au nesimţit să nu vină pentru îmbrăţişarea de despărţire?
Nu-i aşa, Hefaistos, că înţelegi de ce n-am putut uita întâmparea aceasta?

Vitralii de Breaza


