P O E S I S
DIMITRIE GRAMA
Dimitrie Grama s-a nãscut la 25 octombrie 1947 la Reºiþa. A urmat Geologia la
Universitatea din Cluj, fiind totodatã component al lotului naþional de atletism. Cu ocazia
unui concurs al „sprinterilor” în Suedia, „alege libertatea”. La Stockholm a luat un
Master of Science la Facultatea de ªtiinþe ºi apoi a fãcut medicina la faimosul Institut
„Karolinska”. Dupã aceea a lucrat ca doctor chirurg la diverse spitale, unele renumite,
cum ar fi Upsala University Hospital (unde a stat 11 ani), Liverpool University Hospital,
Norfolk & Norwich University Hospital, King Abdul Aziz Teaching Hospital în Arabia
Sauditã, etc. În 1985 a publicat cîteva poezii în ziarul lui Virgil Ierunca, „Limite”, la
Paris. Din anul 2000, cînd a debutat editorial, a publicat: Fãptura cuvîntului, Pasãrea
melancoliei, Vînãtoare de umbre, Elegiile depãrtãrii, Suflete atîrnate de catarge,
Neguþãtorul de imagini, Voi lua cu mine noaptea, Dã-mi mîna ta, strãine, Bastian ºi alte
confidenþe, Versuri, Ilidia, Singuri împreunã º.a.

Aproape transparent
Hadrian’s wall desparte încã lumi;
barbarii celtici de romani.
Acolo stau stingher ºi-ascult
cum vîntul spulberã cuvinte.
Cu braþele întinse
peste orizonturi largi
încerc sã le adun
pentru tine, pentru altãdatã.
De-acolo, de pe zid,
simt vînt ce schimbã culoarea
din degetul cu care îmi pictezi portretul.
Ce palid sunt
aproape transparent, încadrat.
dar mai ales pierdut
în albastrul din perete.
De partea cealaltã
doi bãtrîni stau mînã în mînã
ªi-ascultã cum vîntul
îmi aºterne braþul-gînd
pe umerii tãi goi.

De aceea nu e de mirare
cã la pagina patruzeci ºi ºapte
ºi numai acolo
dintr-o ruinã se aude un cîntec
de durere, dar ºi de iertare.
Aceasta este pagina la care
noi ar fi trebuit
sã fim arºi pe rug.
Din cer
Nu, nu a mai plouat demult
din cer cad
demoni
îngeri morþi
pietre negre
Cineva, în Africa
îngînã un blestem
ori poate o rugãciune
Cine sã-nþeleagã?
Cine sã ºtie?
Demult n-ai mai vorbit
cu Dumnezeu
ºi liniºtea îþi bate
cu ciocane reci
în cuget.

Prin vechi catedrale cathare
Mã întreb dacã aþi ºtiut
cã în catedrale vechi cathare
sfinþii, tulburaþi de paºi strãini,
de mirosul greu de om,
se sinucid?
Doar într-un singur loc
mai sunt supravieþuitori.
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Deschizi uºa, ieºi,
eºti liber.
Afarã plouã cu demoni.

Þara lui Soron
A trecut rãzboiul, dar cerul
este încã o gurã fierbinte, dragon
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ce macinã cîmpuri de luptã
deznãdejdi, suflete, speranþe.
Pe strada noastrã lumea
nu mai este aceeaºi:
doar un bãtrînel culcat pe o carte
deschisã, o funcþionarã pãrãsitã
ºi doi-trei tineri care-ºi privesc
mîinile cu degetele albe, rãsfirate.
Pantalonii, cãmaºa, paºii îmi sunt
aºezaþi frumos, lîngã cîrciumã,
îmi sunt mici acum ºi de aceea
le-am ºi promis cuiva venit
de departe. Dar nu fii trist,
mi-au fost ºi mie doar împrumutate.
A trecut rãzboiul, dar zilnic
mã gîndesc ce s-ar fi întîmplat
dacã nu m-aº fi reîntors
ºi nu þi-aº fi povestit
despre þara lui Soron
ºi despre evadarea din foc.
Ceaþã de Liverpool
Albert Dock – Liverpool
Beatles ºi
ceaþa milenarã
Coloane de tunici roºii
în drum
spre colonii
spre Irlanda
Corãbii cu pînzele joase
apar, dispar
nãluci, mister.

Un copil
vesteºte în
dialect celtic
ceva
poate venirea
romanilor
Muget de luptã
tobe,
apoi tãcere
ªi doar ceaþa
de la începuturi.
Mai vãd o umbrã
Neliniºte ºi freamãt
biserici care plîng
în Liverpool.
Mã plimb uimit
pe rîul Mesey, înspre mare
ca pe un bulevard.
E ora cinci
omul acela negru
cu ochii roºii
arde
în pîntecul oraºului.
E ora cinci
bisericile tac acum
în pustiul presãrat cu ceaþã.
Mai vãd o umbrã
care s-a trezit
dar face doar un pas ºi cade.
E ora cinci în Liverpool
ºi tu, iubito, dormi,
dormi ca ºi cînd
ar fi doar ora goalã de timp.

Himerismul, expresionismul ºi apocalipsa necomunicãrii.
Dimitrie Grama, un poet român din Gibraltar
Poezia lui Dimitrie Grama e o jubilaþie continuã pe teme ale recuperãrii timpului ºi spaþiului, conjugã melancolia pierderii
universului infantil, cu verbul super-rafinat, al unei realitãþi poetice bine regizate: „Unelte simple/ sculpteazã/ la infinit/ orizonturi.// Pãsãri mari, galbene,/ neliniºtite,/ ca dupã furtunã/ cautã/ eternitatea instantaneului./ Aripi violete/ pãrãsesc/ un festival discret/ al umbrelor...// Fiecare construieºte orizonturi/ din pomul propriu/ le privesc pe toate/ ºi aleg unul:/ pasãrea
instantaneu.” (Pasãrea instantaneu).
Este de consemnat efectul liric rezultat din enormitatea imaginilor, în contrast cu obiectele care le provoacã ºi care insinueazã o candoare de copil mare, ingenuitatea unui suflet ce ºi-a pãstrat prospeþimea, în pofida experienþelor livreºti ºi de viaþã:
“Aveam de toate. În camera/ de teracotã, pîinea, vinul/ ªi sarea fugãritã din mare./ Aveam la discreþie vorba/ pe care nu o
împãrþeam./ Aveam ideea ºi aveam/ ascunse-n pumni suflete mici./ Sufletele noastre./ ªi, cu toate astea, din cînd în cînd/ ne
umflam cu mîndrie pieptul./ Probabil o mãsurã de precauþie,/ de siguranþã./ Aveam de toate. Pereþii,/ strada de dincolo de
perdele/ ªi pãcatul comun./ Amîndoi ºtiam prea bine cã doar din vanitate am ucis./ Am omorît ideea ?i cuvîntul/ în camera de
teracotã/ Unde aproape cã ne-am întîlnit” (Am ucis).
În general poezia lui Dimitrie Grama se regãseºte în zona expresionismului, aºa cum îl defineºte (ºi) ªtefan Augustin
Doinaº în Poezie ºi modã poeticã: „Ca atitudine spiritualã, expresionismul se hrãneºte din conºtiinþa acutã a unei profunde
crize (crizã a omului, crizã a istoriei, crizã a valorilor), dintr-un halucinant presimþ al catastrofei; unitatea primordialã dintre
om ºi naturã a fost ruinatã, raportul intim cu Transcendentul a fost rupt”. […]
Singuri împreunã de Dimitrie Grama este cartea de poezie care pune în paginã „o dialecticã” a tãcerii ºi a cuvîntului care
excede caracterul explicativ al amãnuntului biografic. Demersul poetic propune o redescoperire a realului, dar nu neapãrat prin
celebrare, cît mai ales prin interogaþie.

Adrian ALUI GHEORGHE
Piatra Neamþ, 26 ianuarie 2015
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