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Castalia, sau Despre ispitirea inspiraţiei 
 

Castalia este o zână bună. Castalia este o nimfă. Castalia este un 
vis al morţilor de demult. Oricum, ceva prea frumos să existe. Despre 
făptura ei mitologică nu ştim decât că ar fi fugit de arhi-daimonul Apollon 
şi că s-ar fi prefăcut în dulce izvor. Ştim deci despre ea aceea că e o 
făptură a refugiului, a recluziunii, a adâncirii în sine. Iar acum, izvorul ei 
aduce la lumină Universuri de cuvinte şi constelaţii de fantasme şi de 
imagini, chipuri ale inefabilului şi trupuri ale impalpabilului, emoţii şi 
gânduri ale unor fiinţe ce încă nu sunt. 

Făptura ei de ape şi sânge ne dăruieşte umbrele delicate din care 
se plăsmuiesc luminile, razele, strălucirile. Ea ştie asta şi de aceea, în timp 
ce ne oferă toate aceste voaluri de ape şi sânge ale nemărginirii, toate 
aceste reflexii şi unde sfâşietoare, toate aceste dureri şi patimi, surâde 
gingaş. Surâde şi-şi aranjează fin voalul ce-i cade pe umeri asemenea 
unei aripi. Ireală, ea este o prezenţă covârşitoare. De negândit şi de 
neconceput, ea e frumuseţea gândirii însăşi, fascinaţia concepţiei 
instauratoare. Ea e femeia prin excelenţă. Fecioara. În lumea ei noi 
suntem ficţiunile; şi probabil că nu suntem decât alte câteva personaje, 
perfect anonime, din „Jocul cu mărgele de sticlă” al lui Herman Hesse. 

La hotarul tremurător dintre plăsmuire şi realitate nu putem avea 
decât certitudinea lui Octavio Paz. Aceea că unul şi-acelaşi sânge curge 
prin toate formele, prin toate Universurile, prin toate virtuţile de poem. Şi 
noi odată cu el. 

      Mihai M.S. MaximMihai M.S. MaximMihai M.S. MaximMihai M.S. Maxim    
 

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 



 

 
 
 
 

Romanţe negre 
 
 

Romanţe negre – strâng pieptul, privirea. 
Păcatul stă singur acum; pustiirea 
E-un mit printre buze, şoptit către noapte. 

       Mai ştii ce sunt şoaptele, 
       Tânăr altar? 
 

Se stinge încet, tot, se stinge încet... 
 

Romanţele negre. În sticla prăfoasă 
O floare se-mbibă-n cerneală albastră, 
Pierdută pe-un drum printre vechi felinare 

       Îţi dai seama oare, 
       Privire de jar, 
 

Că se stinge încet – 
Că opaiţu-i acasă 
Că noaptea-şi întinde-a ei mână spinoasă – 

 
Că florile pier ca nisipu-n pustie 
Că se stinge încet şi lumina târzie – 

 
Şi că-n beznă doar roua aşteaptă să-nvie?... 

 
 

Andrei Mitru MARI5ICA 
 
 
 

Marcel Chirnoagă, 
Invocaţie 
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Ipostaza feminină a geniului 
  

(Fragmente) 
 
 
 …În basmul „Miron şi frumoasa fără corp” eroul află de la un cântăreţ orb că “acea tainică 
podoabă, acel odor fără de nume” pe care îl caută dorul său este modelul sau ipostasul Frumuseţii 
însăşi. Figura nevăzătorului reprezintă un simbol al creatorului desăvârşit. Dacă privirea sa este 
acoperită de negură, el nepercepând realitatea exterioară, ochii minţii sale au o sensibilitate aparte. 
Astfel, orbul devine un Homer al spaţiului creaţiei eminesciene. El este singurul care prin puterea 
imaginaţiei vede o făptură ideală, simbolul visului desăvârşit de iubire – frumoasa fără corp. 
Motivul orbilor mai apare în Evanghelii şi reprezintă condiţia acelor oameni care recunosc în 
blândul Nazarinean pe Logosul Dumnezeirii, ca să îl cheme după numele mesianic: “Fiul lui 
David!”, rugându-l să le dăruiască şi vederea acestei lumi. Într-o istorisire athonită se spune că un 
călugăr ajunsese spre sfârşitul vieţii pământeşti să orbească progresiv: pe măsură ce i se închideau 
simţurile acestei lumi începea să vadă la Liturghie făpturile transcendenţei. La început vedea doar 
Heruvimii şi Serafimii dimprejurul altarului, - adică pe îngerii cei mai strălucitori, - pentru ca mai 
apoi, când a orbit complet, să vadă şi să deosebească toţi îngerii care erau de faţă. 
 În romanul “Despre eroi şi morminte”, scriitorul Ernesto Sabato ne dezvăluie o stranie “Dare 
de seamă pentru orbi” – pe care autorul ei, Fernando Vidal, ar fi terminat-o de scris chiar în noaptea 
morţii sale – şi în care este descris spaţiul subteran al orbilor; o lume a temeiurilor din care 
nevăzătorii îşi proiectează gândurile în visele oamenilor sub forma vedeniilor sau a nălucirilor, 
reuşind astfel să îi manipuleze şi să-i conducă spre ţelul dorit, fără ca aceştia să-şi dea măcar seama. 
Orbirea apare şi în romanul “Orbitor” al lui Mircea Cărtărescu drept consecinţă a străvederii unei 
lumini excesive, care-l transformă pe protagonistul ei într-o făptură stranie, ocultă, al cărei creier 
întreg a devenit ochiul străvăzător al lumii transcendenţei. 
 Personaj misterios şi înzestrat cu capacităţi deosebite, orbul îl conduce pe eroul Miron către 
frumuseţea inaccesibilă. Dorind să ajungă la acea himeră de o frumuseţe impresionantă, Miron o 
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părăseşte pe fiica împăratului. El întâlneşte sublima arătare lângă un lac vrăjit. Acest lac reprezintă 
o lacrimă hiperbolică, un spaţiu oniric ce comunică cu întreg universul. Se conturează astfel un 
peisaj de basm din care nu puteau să lipsească elementele tipice din recuzita Romantismului: 
codrul, lacul, luna…(…) Imaginile mirifice din creaţia lui Eminescu devin stări de spirit, realităţi 
ale lumii interioare. Cadrul de natură schiţat este ecoul trăirilor interioare ale lui Miron, care îşi 
întâlneşte iubita într-un spaţiu de vis. Deşi între cei doi se va naşte o superbă poveste de dragoste, 
aceasta nu se va concretiza în universul lumii palpabile datorită faptului că frumoasa fără corp 
reprezintă o entitate superioară diafană, intangibilă… 
 Tema iubirii imposibile o regăsim şi în nuvela eminesciană “Cezara”, în care pare să se 
dezvolte ceea ce Schopenhauer numeşte “metafizica amorului senzual”.  
 Contesa Cezara, fiica marchizului Bianchi, a fost făgăduită de soţie marchizului Castelmare. 
Zărind de la fereastra casei pe călugărul Ieronim, Cezara se îndrăgosteşte însă de el şi îi propune 
pictorului Francesco, ce locuia în casa ei, să îl aleagă pe acest tânăr “de o frumuseţe luciferică” 
drept model pentru demonul din tabloul “Căderea îngerilor”.  
 Ieronim, pictor el însuşi, primeşte scrisori de la un unchi de-al său, sihastrul Euthanasius, 
sculptor, adept al ascetismului schopenhaurian bazat pe castitate, înlăturarea dorinţelor şi a tuturor 
complicaţiilor. Realizând adevărul pe care îl cuprinde celebrul verset biblic : “Totul e deşertăciune 
şi goană după vânt”, acest sihastru trăieşte izolat pe o insulă edenică. Rocile scăldate în apa mării , 
ce păzesc acest mic paradis, sunt comparate cu nişte păzitori negri şi reprezintă nişte graniţe 
materiale care delimitează universul transcendent şi sublim în care se vor refugia Ieronim şi 
Cezara. (…) “Lăsând la o parte aspectul luxuriant al insulei, scrie Mircea Eliade, în descrierea 
călugărului se găsesc elemente categoric paradisiace, cum ar fi bunăoară “cele patru izvoare” – 
reminiscenţă a celor patru fluvii ale Raiului (Facere 2,10) şi “Florăria” din insula cea mică, replică 
a grădinii din mijlocul paradisului. De altfel, Euthanasius, cu tot panteismul său, nu se îndepărtează 
prea mult de tradiţia iudeo-creştină a Raiului”.(…) 
 Prin Cezara transpare cea mai puternică feminitate, dar ea reprezintă în acelaşi timp o 
personificare paradoxală a instinctului de dominaţie. Ea este o adevărată Diană a prozei 
eminesciene. Caracterul Cezarei îmbină contrastele: fragilitatea cu duritatea, sensibilitatea cu 
îndrăzneala, fineţea cu voluptatea. Astfel, deşi ea este sulce, candidă, o întâlnim adesea în ipostaza 
de femeie agresivă, care îşi provoacă iubitul, şi care sfârşeşte prin a se dărui acestuia în 
totalitate.(…) 
 Dragostea ce o simte Ieronim faţă de Cezara va reuşi să se împlinească într-un spaţiu 
paradisiac – insula lui Euthanasius. Cadrul de natură schiţat în poemul “Miron şi frumoasa fără 
corp” este foarte asemănător cu acest spaţiu edenic unde îndrăgostiţii din “Cezara” se întâlnesc şi-şi 
trăiesc din plin iubirea. În cadrul acestei opere motivul insulei este unul fundamental, constituindu-
se în nucleul central al operei. În aceste condiţii, mica suprafaţă de pământ reprezintă un port al 
dragostei şi al speranţei, un spaţiu sublim unde cuplul îşi poate împlini iubirea. Fiind un tărâm al 
viselor ce devin realitate, ea oferă posibilitatea atingerii absolutului. Insula este de fapt un loc la 
graniţa dintre lumea palpabilă şi cea ideală, desăvârşită, a transcendenţei morţii. În mitologie, o 
astfel de insulă era numită Svetadvipa, şi într-însa nu se putea ajunge decât în “zbor”, adică prin 
mijloacele magice  ale arhaţilor indieni. “A zbura”, ca şi “a avea aripi”, înseamnă a avea acces la 
realităţile transcendente, a te desprinde de lume. În Svetadvipa (“Insula Albă”) nu pot ajunge decât 
cei care au depăşit condiţia umană, întocmai după cum insula lui Euthanasius este inaccesibilă 
celor care nu se întorc la starea paradisiacă, adamică. Ea este deci o insulă transcendentă, 
păstrătoare a unei revelaţii divine, pe care o zonă profană nu ar putea-o suporta. Situată în mijlocul 
apelor, insula reprezintă manifestarea, creaţia. Ea e centrul lumii, lotusul din iconografia asiatică, 
un tărâm ascendent care participă la realitatea absolută şi se deosebeşte fundamental de restul 
creaţiei, care rămâne stăpânită de legile devenirii. Prin ea poate trece spre raiul ascuns numai cel 
chemat, purificat prin somn (ca Ieronim), sau cel care e curăţit sufleteşte prin cufundarea rituală în 
apele mării (asemeni Cezarei). În aceste condiţii, apa capătă nişte conotaţii simbolice cu totul 
deosebite. Feminitatea acestui element primordial este magnific pusă în valoare, atât în nuvela 
eminesciană “Cezara”, cât şi în “Miron şi frumoasa fără corp”. înotul, călătoria Cezarei prin apele 
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mării echivalează cu transa extatică, prin care sufletele eroilor străpung graniţele timpului şi ale 
spaţiului şi pătrund în universul eteric al paradisului. 
 În ambele opere eminesciene spaţiile situate în preajma acestei ape a transcendenţei 
reprezintă un “paradisum voluptatis” în care dragostea e apărată de restul lumii şi unde barierele 
sociale nu mai există. 
 În spaţiul mirific al primordiilor îşi face apariţia frumoasa fără corp. Ea reprezintă o 
întrupare a idealului de frumuseţe, gingăşie, puritate. Silueta suplă, zveltă, este pusă în valoare de 
veşmintele pastelate, strălucind puritatea. De fapt, această creatură fantastică simbolizează gândirea 
inefabilă, simplă şi în acelaşi timp desăvârşită, debarasată de complicaţii şi de prejudecăţi inutile. 
În acest context, sânii ei de zăpadă reprezintă forţa creatoare a geniului, capacitatea acestuia de a 
genera hrană vie, dătătoare de viaţă, ce potoleşte toate durerile şi pasiunile sufletului. Această 
entitate sublimă are în ea ceva serafic, divin. În ochii ei “diamante şi-au topit a lor lumină”; de fapt, 
ei reprezintă nişte oglinzi imense ce reflectă imaginea realitătilor divine. Motivul literar al ochilor 
este aici sublim realizat, ei reprezentând ferestre ale sufletului, singurele capabile să exteriorizeze 
întrucâtva lumea interioară a fiinţei oemneşti. 
 Ritualul dezbrăcării are încărcătură simbolică, evidenţiind eliberarea de formă, 
dematerializarea totală. Astfel, frumoasa fără corp devine o emanaţie subtilă a divinităţii, o esenţă 
pură, originară. În prezenţa ei, întreaga natură se însufleţeşte şi vibrează puternic : 

 
“Luna parcă se roşeşte 

De amor şi de mirar 
Numai lacul o priveşte 

Rămânând în nemişcare.” 
 
 Această creatură superbă, asemeni apelor inefabile ale minţii, reprezintă în acelaşi timp 
armonia universală , şi simpla ei apropiere declanşează energii benefice : 
 

“Nici o umbră ea nu face, 
Cu-ntuneric nu încarcă.” 

 
 Însă prezenţa ei este perceptibilă doar sub forma unei unde care propagă bucurie în întreg 
spaţiul; la nivel material ea nu poate fi identificată. Fiinţa frumoasei fără corp este asemeni unei 
vibraţii pure. Şi cum “rafinarea sensibilităţii muzicale se vădeşteca un proces de dematerializare, 
vibraţia devenind de multe ori mai mult ecou decât sunet şi adesea tăcere muzicală” (Rosa del 
Conte), tot aşa frumoasa fără corp nu este alcătuită din substanţă; ea se încadrează în conştiinţa 
misterului lumii, în sfera acelor valori fluide, insesizabile, ce mor mereu spre a renaşte mai 
strălucitoare, mai desăvârşite. 
 Întâlnirea cu această creatură sublimă are asupra lui Miron un efect devastator. Întregul său 
sistem de valori se destramă… 
 Tot datorită dragostei şi eroii din “Cezara” suferă metamorfoza spirituală. Regăsind inocenţa 
primului cuplu, Ieronim şi Cezara descoperă paradisul. (…) La fel ca iubitul ei, Cezara devine o 
esenţă pură, originară, o emenaţie subtilă a paradisului. Dintr-un epilog rămas la stadiul de 
manuscris aflăm că cei doi îndrăgostiţi mor : “Marea purta în patul ei moale şi albastru două 
cadavre strâns unite şi îmbrăţişate.” Astfel se împlinesc cuvintele lui Euthanasius cu privire la 
iubirea pasională, cuvinte care în acest context au rol de Nachgeschichte. “Însă moartea eroilor e 
inutilă, gândeşte George Călinescu, fiindcă viaţa e veşnică şi prototipii se întrupează la infinit”. 
Cezara şi Ieronim, dezbrăcându-se de orice formă, devin arhetipuri pure, originare, întoarse la 
starea paradisiacă, iar trecerea spre lumea cealaltă e în aceste condiţii moarte şi vis. Iubirea pentru 
femeia devenită înger rămâne singura nădejde a gânditorului sihastru Ieronim. Prin puterea iubirii 
eroii sparg graniţele acestui univers devenind lumini pure, făclii ale dragostei.  
 În cazul operei “Miron şi frumoasa fără corp” sentimentul iubirii se asociază cu dorul de a 
poseda “ceea ce este mai înalt, mai desăvârşit”. Purtat de impulsuri pasionale, Miron ajunge la 
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palatul himerei. Când cei doi rămân singuri se împlineşte cel mai frumos vis al eroului, dar în 
acelaşi timp el va trăi cea mai mare deziluzie a vieţii sale. Pe de o parte, frumoasa fără corp îi 
împărtăşeşte iubirea : 
  

“Şi pe ea o-apucă plânsul 
Parcă pieptu-i este strâmt 
De-a ei patimă-nfocată.” 

 
 Majoritatea verbelor sunt la imperfect, timp ce evidenţiază în acest context faptul că iubirea 
celor doi este în afara timpului profan şi se proiectează în eternitate. Uitând însă că iubita lui este 
diafanie pură, căreia îi lipseşte consistenţa trupească, Miron îi cere să i se arate goală, adică să îi 
împărtăşească toate tainele fiinţei ei. Însă frumoasa, după propriile ei spuse, reprezintă o idee, o 
făptură unică şi infinită, al cărei mister nu poate fi pătruns de mintea omenească : 
  

“- Asta n-o pot, că ce pipăi 
Numărul vieţii o pripă-i 

Trecător, de unde, un şipot 
Şi fiinţa lor o clipă-i, 

Eu eternă sunt şi n-o pot.” 
 
 Dintr-un anumit punct de vedere, acest poem reprezintă varianta feminină a “Luceafărului”. 
Bariera ce îi desparte pe cei doi îndrăgostiţi se constituie în aceea că ei fac parte din lumi total 
diferite, şi orice încercare de apropiere şi comuniune este practic imposibilă. Chiar dacă în ceea ce 
priveşte versificaţia şi originalitatea “Luceafărul” este net superior operei “Miron şi frumoasa fără 
corp”, cele două poeme sunt complementare. Cuvintele Cătălinei rezumă neputinţa realizării iubirii 
pentru geniu, iar ele sunt în consonanţă cu durerea, dezamăgirea lui Miron : 
 

“Luceşte c-un amor nespus 
Durerea să-mi alunge 

Dar se înalţă tot mai sus 
Ca să nu-l pot ajunge.” 

 
 Simţind din plin stările sufleteşti descrise în versurile de mai sus, Miron se întoarce în lumea 
sa. Însă nimic din măreţia şi frumuseţea vieţii de monarh nu-l mai impresionează, ci dimpotrivă, 
totul îl scârbeşte. El se va retrage la o mânăstire, unde va şi muri.  
 O posibilă continuare a basmului eminescian ar fi de găsit în creaţia “Povestea magului 
călător”. Acolo călugărul îndrăgostit de sufletul unei moarte se dematerializează şi devine în 
întregime tristeţe. Consistenţa de lut a iubirii senzuale va fi realizată de magul călător în înalt tot 
într-un spaţiu al transcendenţei – în moarte. 
 Dacă în cele două opere eminesciene moartea apare ca un fenomen normal, eliberator, ca o 
poartă spre transcendenţă şi spre iubirea desăvârşită, nu acelaşi lucru se poate spune despre piesa de 
teatru a lui Eugen Ionescu – “Regele moare”. Aici apare o nouă ipostază a omului : omul ca pion al 
sorţii, ca jucărie a unui destin nemilos. Fenomenul stingerii vieţii regelui se instalează treptat, în 
fiecare zi puţin câte puţin. Interesant în această operă este faptul că starea regatului este strâns 
legată de viaţa regelui. Există o concordanţă uluitoare între perioadele de glorie ale împărăţiei şi 
tinereţea virilă a regelui, cât şi între decadenţă regatului şi agonia conducătorului său. Pierderile pe 
care le suferă împărăţia sunt de fapt întruchipări ale maladiei ce atacă pe regele ei. Regele ne 
reprezintă pe fiecare dintre noi: bătrâneţea , decrepitudinea, agonia micşorează spaţiul de dominaţie 
al oricărui suflet. Ruinarea regatului este determinat de sfârşitul vieţii regelui. Are loc o identificare 
aproape perfectă între agonia suveranului şi agonia ţării pe care-o conduce, la fel cum se întâmplă 
în legenda celtică a regelui-pescar. 
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 Pe măsură ce spaţiul de dominaţie se limitează, personajul ionescian se pregăteşte să se 
îndrepte spre o lume paralelă, spre o altă dimensiune a existenţei. La fel se întâmplă în cazul 
operelor “Cezara” şi “Miron şi frumoasa fără corp”. Astfel, cu cât spaţiul imanenţei se micşorează 
şi se restrânge în sine, insula transcendenţei în care se refugiază eroii noştri devine tot mai amplă. 
 Singurul erou care nu doreşte să pătrundă în acest spaţiu supranatural este Berenger I, 
personajul principal din drama lui Eugen Ionescu. Acest erou, la fel ca şi anahoretul Euthanasius 
din nuvela “Cezara” se află într-o ipostază existenţială limită : în faţa morţii. Însă comportamentul 
lor diferă în mod radical. În timp ce sihastrul adoptă o atitudine calmă şi demnă în faţa morţii, 
văzând într-însa ca o dispersie frenetică în întreg universul, regele Berenger I caută cu disperare  un 
mod de a se sustrage morţii. Pe gloriosul rege îl găsim la început în postura unui bătrânel chinuit de 
dureri de şale, pentru ca apoi el să adopte atitudinea unui copil speriat ce caută să-şi regăsească 
liniştea sufletească în braţele Mariei, soţia sa cea tânără, care simbolizează iubirea pur senzuală. 
(…) însă nici chiar dragostea pe care o simte faţă de Maria nu îi alină ultimile clipe, ci dimpotrivă, 
îi sporeşte tulburarea. Pentru Berenger I dragostea senzuală devine o greutate ce-l trage în jos, 
oprindu-l să părăsească această lume şi să se îndrepte spre universul duhurilor. Iubirea senzuală 
este o piedică în cale împlinirii legilor trecerii în rtanscendenţă. Slăbiciunile regelui accentuează 
însă personalitatea Margaretei – geniul său călăuzitor. 
 Ultimele scene epuizează atât ultimele picături ale puterii de împotrivire a regelui, cât şi 
şansele unei întâmplătoare evadări din destin. Dramatismul ajunge la apogeu, căci autorul reia 
motivul paralelismului dintre agonia regelui şi instituţia pe care-o conduce. Astfel, o dată cu 
întunecarea simţurilor regelui dispar toate componentele regatului : un cutremur distruge castelul, 
acesta ajungând în ruine, şi rând pe rând dispar toate personajele. Rămân pe scenă în cele din urmă 
doar regele şi Margareta. Ea îi este suveranului înger păzitor, iubită şi geniu al morţii, şi în această 
triplă ipostază îşi ajută soţul să se elibereze de tot ce-l leagă de acest pământ. Sub atitudinea rigidă 
pe care o adoptă Margareta se ascunde multă dragoste şi devotament faţă de rege. Ea este singurul 
personaj deplin conştient de ceea ce se întâmplă. Realizând că moartea regelui e un fenomen 
iminent şi inevitabil, ea nu se agaţă de el, nu încearcă sa-l oprească din drumul destinului său, ci 
dimpotrivă, doreşte să-l determine pe rege să accepte realitatea. Datorită acestui fapt, inflexibila 
Margareta apare mereu în antiteză cu soţia cea tânără a regelui, Maria. Însă, în ciuda aparenţelor, 
Margareta este aceea ce dă savoarea, forţa vie, deosebit de intensă, ce dă viaţă acestei opere a 
drumului către moarte. Având în vedere caracterul ei, putem afirma că Margareta se aseamănă din 
multe puncte de vedere cu Cezara şi cu himera din poemul eminescian “Miron şi frumoasa fără 
corp”. 
 Toate aceste trei personaje feminine reprezintă întruchipări ale geniului. Bineînţeles, între ele 
există şi multe deosebiri : astfel, Margareta manifestă un exces de asprime (care nu este însă decât 
exerciţiul unei autorităţi mântuitoare), Cezara, dacă este autoritară, o face numai în sensul împlinirii 
dragostei, ea reprezentând dragostea însăşi care se dăruieşte necondiţionat şi fără rezerve, iar 
Himera e doar un vis al dragostei, al perfecţiunii absolute a transcendenţei. 
 Sărutul acesteia din urmă reprezintă ritualul, rugăciunea religiei primordiale – dragostea. 
Motivul sărutului reprezintă împărtăşirea inspiraţiei dumnezeieşti prin intermediul unei fantasme a 
geniului – frumoasa fără corp. La fel ca în nuvela “Sărmanul Dionis”, sărutul ei îl umple pe erou de 
o nouă putere : “…călătoria lor nu fu însă decât o lungă sărutare”. Tema dragostei , prezentă în 
toate cele trei opere este brodată cu un motiv superb : cel al femeii geniale, puternice şi sublime. 
Tot aici apare motivul ochilor, ferestre ale sufletului şi porţi ale fascinaţiei. În “Miron şi frumoasa 
fără corp” himera are ochii din “albastru de-ntuneric”; în acest fel se sugerează intensitatea privirii, 
frumuseţea ei şi profunzimea ei de taină. Pentru Miron, ochii ei sunt nişte aştri ce lucesc atât de 
puternic încât îl orbesc. Şi în “Regele moare” şi în “Cezara” portretele celor două genii feminine 
sunt înconjurate de aceeaşi aură fantastică. Astfel, chipul Margaretei “nu are vârstă”, iar icoana 
Cezarei străluceşte puternic în sufletul lui Ieronim. Cele trei eroine emană şi răspândesc în jurul lor 
o lumină necreată de provenienţă divină, a cărei intensitate orbeşte pe toţi cei aflaţi în apropierea 
lor.  
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 Motivul luminii ca realitate unică , transpune cele trei opere într-un univers sublim în care 
femeia iubită apare ca făptură incandescentă ce incendiază inima iubitului ei.  Ea este “floarea 
albastră”, “icoana”, “chipul fără vârstă” pe care o pot vedea doar cei însufleţiţi de dragoste şi de 
credinţă. Imaginea iubitei ce apare înconjurată de o lumină orbitoare se regăseşte şi în poezia lui 
Lucian Blaga , “Izvorul nopţii”. Poetul priveşte fascinat ochii negri ai iubitei în care străluceşte 
“întunericul mai mult decât luminos al tăcerii dumnezeieşti”, - după cuvântul Sfantului Dionisie 
Areopagitul. 
 Lumina, frumuseţea orbitoare, femeia iubită ce pare a fi alcătuită din ea, - toate acestea sunt 
plasate într-un decor de basm. Motivul universului închis e prezent şi în poemul “Miron şi 
frumoasa fără corp şi în nuvela eminesciană “Cezara”. În ultima operă structura insulei, un spaţiu 
paradisiac asemenea Edenului, a fost descrisă în detaliu de către călugării athoniţi ce au avut parte 
de experienţa mistică a călătoriei extra-corporale. Intrarea în acest spaţiu de basm se face prin 
intermediul unui tunel mic şi strâmt,- despre care au adus mărturie toţi cei care s-au întors din 
moarte clinică. În “Miron şi frumoasa fără corp” trecerea în transcendenţă se realizează printr-o 
petrecere fastuoasă amintind de ceremonialul feudal, iar în “Regele moare” apare puntea drept 
element de legătură între două spaţii. Aceste trei motive ale trecerii în transcendenţă (tunelul, 
puntea, balul), au rolul de a uni două insule: cea a spaţiului de dominaţie a sufletului, care se 
îngustează odată cu trecerea vremii până la neantizare, şi insula veşniciei. 
 Destinul operei este acela de a da o lecţie de viaţă şi în acelaşi timp de moarte. Fiinţa femeii 
de geniu este asemenea unei lumânări : tăcere, căldură şi jertfă. Ea arde tăcând şi se jertfeşte 
arzând. Mintea ei e filocalică (iubitoare de frumos), e iubitoare de frumuseţea celeilalte lumi : ea 
are năzuinţa dumnezeiască de a înţelege desăvârşit lucrurile. Şi pentru că ştie că ea reprezintă doar 
o picătură din frumuseţea divină, ea iese din sine şi se lasă pătrunsă de raţiunile dumnezeieşti. 
Sufletul ei necuprins va include într-însul tot ceea ce va atinge ea cu iubirea.  
 
 
          Iulia Calciu 
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lluumm iinnaa   oocchhii lloorr  mmeeii 
 
 

ştiu că veţi spune ce proastă a fost l-a iubit ca o nebună de parcă fustangiul ăla era începutul şi 
sfârşitul aici aţi nimerit-o eu nu contam pentru mine el merita orice m-am purtat de parcă i-aş fi fost 

sclavă de parcă ar fi avut drept de viaţă şi de moarte asupra mea era ca unul dintre acei eroi de 
epopee pe jumătate zeu pe jumătate demon pe jumătate armăsar degeaba râdeţi de mine că habar  

n-am de aritmetică habar n-aveţi el chiar era un om şi jumătate cum se spunea pe vremea bunicii şi 
mai era şi cool şi trendy şi mişto şi super şi-n stare de orice ne ştiam din liceu de pe vremea când 

imberb încă le sucea minţile colegelor dar înnebunite după el erau şi câteva profe îl reţineau la tot 
felul de cercuri şi activităţi extraşcolare ba una dintre ele divorţată l-a momit la ea acasă la 

meditaţii şi al naibii de bine l-a mai meditat i-a predat ars amandi curs intensiv în clasa a unşpea 
băiatul era tobă de kama sutra trecuse deja pe cont propriu dădea el lecţii puştoaicelor care 

zumzăiau în jurul lui ca muştele la miere nici nu se uita la una ca mine timidă şi ochelaristă 
pistruiată şi tocilara clasei ne-am reîntâlnit la facultate voia să deprindă engleza şi germana să aibe 

mai multe şanse când va pleca în occident a dispărut dintr-o dată eram în anul trei nu l-am mai 
văzut şapte ani a hoinărit numai el ştie pe unde s-a întors în ianuarie nouăzeci cu nişte olandezi a 

fost ghidul convoiului de tiruri i-a dus direct în satul bunicilor săi că nu era hain la suflet dorea să-
şi dovedească recunoştinţa în vreun fel bătrânii nu aveau ce face cu secănd hendurile şi conservele 

expirate pe care le aduseseră ăia de întoarcerea nepotului s-au bucurat au tăiat viţelul cel gras 
nepotul lor mort a fost şi a înviat pierdut a fost şi l-au regăsit a fost o petrecere la cămin ca la o 

nuntă m-am nimerit şi eu pe acolo eram profă de engleză la şcoala din sat mi s-a părut o minune că 
m-a recunoscut eram pe punctul de a mă căsători giorgică nu m-a iertat nici până în ziua de azi că l-

am lăsat cu ochii în soare bietul de el părea o sperietoare de ciori pe lângă semizeul meu tutelar pe 
care îl iubeam fără speranţă încă din adolescenţă nu am şovăit măcar o clipită l-am însoţit pe 

rătăcitor în scurtul sejur prin ardeal şi în olanda înfiinţaseră acolo un oenge era o adevărată mană 
cerească pentru unii am cărat în neştire xeroxuri în românia şi bulgaria poşta olandeză tocmai îşi 
reînnoise dotările copiatoarele vechi ocupau câteva hale imense a fost o afacere grasă pentru toţi 

cei implicaţi pe lângă copiatoare am putut aduce şi fel de fel de alte mărfuri pe atunci se vindeau în 
balcani ca pâinea caldă odată cu mineriadele a trecut valul de entuziasm al occidentalilor nu şi 

interesul lor pentru o zonă atât de ahtiată de mărfuri străine el se simţea ca peştele în apă s-a 
reprofilat pe maşini mergeam în coloană de cinci şase le plasam fratelui meu la care aveam 

cartierul general eram un adevărat club cu o componenţă foarte elastică el era un tip prietenos îşi 
făcea repede relaţii pretutindeni îi eram extrem de utilă nu puneam niciodată întrebări nu-mi băgam 

nasul în combinaţiile lui ascultam orbeşte de el nu doar până la capătul lumii l-aş fi urmat nici 
infernul nu m-ar fi speriat găsea el o soluţie să scăpăm şi de-acolo veţi zice că am ceva deranjat la 

cutiuţă nu aveţi dreptate aveţi perfectă dreptate el era pentru mine alfa şi omega aici am greşit 
pentru asta am plătit cu vârf şi îndesat l-am iubit mai mult decât viaţa decât lumina ochilor aşa ceva 

nu-i este îngăduit unui muritor era prea de tot l-am pierdut când mi-era lumea mai dragă tocmai ni 
se născuse al doilea copil ne frământam cine să-i fie naşii până la urmă chiar armand şi patricia au 
venit cu propunerea erau nişte vechi colegi din facultate se căsătoriseră în anul doi mi-au fost mai 

apropiaţi decât înşişi fraţii mei cel întunecat  
n-are odihnă şi-a băgat coada urât de tot între noi faunul i-a sucit minţile viitoarei naşe ce-i drept 
patricia era o femeie superbă au lăsat totul baltă au dispărut fără urme nu ştiam ce să credem am 

fost convinşi că i-au lichidat cei din clanul răşcanu de mult îi puseseră gând rău el nu se temea de 
nimeni şi de nimic îi râdea oricui în faţă făcea numai ce-i trecea lui prin cap trecea ca prin sabie 

inimile mai tuturor femeilor ce-i ieşeau în cale iar ele putorile înadins îi treceau pe dinainte ca mai 
apoi centaurul să galopeze în draci prin patul lor aveţi iarăşi dreptate am fost ca o cârpă pentru el ca 

un preş pe care-şi ştergea picioarele de noroi şi de toate alea nu se putea altfel fără el viaţa mea nu 
mai avea nici un sens când ei doi au dispărut fără urme am rămas interzişi ce să fi făcut am suferit 

ca doi tâmpiţi după care din instinct ne-am combinat aveam fiecare copii de crescut ne-am unit 
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deznădejdile şi ne-am simplificat problemele n-aş fi crezut că ne vom înţelege atât de bine fetiţele 
lui armand îi adoptaseră de mult pe copilaşii mei anii au trecut ca nouri lungi pe şesuri vorba 

poetului tocmai ne pregăteam de nuntă alice fiica cea mare a lui armand a întâlnit un băiat 
extraordinar apoi alice a câştigat la loteria vizelor se înţeleseseră să se căsătorească ca să poată 

emigra împreună în america cine credeţi că şi-a făcut apariţia exact ca în telenovele nu degeaba se 
spune că viaţa bate filmul el era grav bolnav patricia murise de cancer în urmă cu câţiva ani au 

ajuns-o blestemele noastre părinţii lui pieriseră unul după altul de inimă rea nu mai avea pe nimeni 
probabil credeţi că am fost pusă în dilemă ochi pentru ochi dinte pentru dinte sau să le fi iertat 

greşiţilor noştri de şapte ori câte şaptezeci şi şapte cum e scris în cărţile sfinte n-am şovăit o clipă  
l-am îngrijit cu devoţiune armand a fost un lord s-a resemnat şi a plecat în america la fratele său 

fiind mult mai aproape de copii semizeul a murit în braţele mele şi l-am îngropat creştineşte merg 
aproape zilnic la mormântul lui bucurându-mă în tihnă de el de-acum nu mi te mai poate lua nimeni 

sunt o proastă nu-i aşa habar n-aveţi ce înseamnă să iubeşti pe cineva mai mult decât pe tine însăţi 
mai mult chiar decât lumina ochilor până dincolo de orice raţiune şi frontieră dintre viaţă şi viaţa de 

după viaţă 
 

 

MMiihhaaiill  MMeeddrreeaa  
 
 

Morphos (portret) 
 

Amibă tristă, plângăreaţă 
Ce abia te-ai trezit la viaţă 
Între ace şi-ntru miere – 
Respiri chimică durere. 

 
Amibă, sentiment molatic, 

Umblând sub un cer acvatic, 
Pentru propria ta plăcere 
Plângi amorfa ta durere. 

 
Andrei Mitru Marinica 
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Vocaţia transcendentă a identităţii 
 
 
       În amintirea Părintelui Constantin Galeriu 
 
 
 Identitatea fiecăruia dintre noi este incertă, nedefinită şi, într-un anume sens, ascunsă. Ea 
este mai mult o promisiune decât o realitate palpabilă: o năzuinţă, un gând de-a fi. Proiectul unei 
existenţe sau linia de univers a unui destin necuprins. Acum, identitatea e doar o chemare: este 
vocaţia de-a fi,- pătrunsă încă de precarităţi, suferinţe, şi de neîmplinire. De aceea, descoperirea 
identităţii are întotdeauna într-însa ceva apocaliptic, şi-aceasta deoarece Apocalipsa Sfântului 
Apostol şi Evanghelist Ioan, supranumit Teologul, e Revelaţia prin excelenţă: “Cine are urechi, să 
audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o 
pietricică albă şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie, decât primitorul.”(1) 
 Aceasta este identitatea din miezul eternităţii,- identitatea pe care o vom avea fiecare din 
noi în cazul în care vom fi biruitori peste patimi şi peste duhurile din patimă. Identitatea noastră 
eternă e scrisă pe o “pietricică”. Smerenia acestui cuvânt ne sugerează delicateţea extremă a 
identităţii, precum şi faptul că ea va fi purtată ca o podoabă, ca o “bijuterie” a sufletului.De ce e 
albă? m-am întrebat la un moment dat. Şi de ce numele, întipărit în inima ei de către degetul de foc 
al Dumnezeirii, nu-l ştie decât primitorul? Oare identitatea rămâne şi-n veşnicie ascunsă? Sau poate 
e inefabilă,- poate e mărturia unui destin nemărginit, infinit de profund, imposibil de pronunţat,- m-
am gândit eu. Dar nu mai era timp de gândire: suflul cuvintelor veşniciei nu mai lăsa nici un răgaz, 
nici o pauză de melancolie a gândului: “Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului 
Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii 
Dumnezeului Meu, - al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – şi 
numele Meu cel nou. Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor” (2).   
 Identitatea noastră din veşnicie cuprinde Cerul şi Pământul, deopotrivă, şi e copleşită de 
prezenţa de nedescris a Dumnezeirii. Şi cu toate acestea, e numai “o pietricică”: e pururi ascunsă-n 
smerenie! Şi nu îşi uită nicicând delicateţea ei fiinţială… Identitatea aceasta este “mărgăritarul de 
mult preţ”al Evangheliei (3),- adâncit în nepătrunsul ascuns al inimii şi gândirii. 
 Identitatea de mărgăritar e cea care face obiectul tuturor căutărilor Teologiei. Identitatea 

de diamant, - în miezul căreia se sălăşluieşte strălucirea Dumnezeirii, liturghia din Sfânta Sfintelor 
a Ierusalimului celui ceresc, şi preoţia împărătească a gândului unei personalităţi pururea creatoare, 
- este identitatea nesfârşirii, pe care Părinţii Bisericii o alătură altei realităţi dragi – epectazei – 
adică progresului spiritual nesfârşit. Identitatea de diamant poartă întipărită în sine numele 
Dumnezeului Celui veşnic viu, numele cetăţii Ierusalimului celui ceresc ce se pogoară din înălţimi, 
şi numele inefabil al sufletului de necuprins, purtător al personalităţii lui singulare. Identificarea 
sufletului ca cetăţean al Cerului începe încă de-aici, din viaţa aceasta, pentru toţi aceia care-şi 
deschid sensibilitatea către înalt. Sfântul Grigorie Sinaitul spune că “Împărăţia cerurilor este 
asemenea unui cort făcut de Dumnezeu, ca cel arătat lui Moise, având două încăperi în veacul 
viitor. În cea dintâi vor intra toţi câţi sunt preoţi ai harului; în cea de-a doua, inefabilă, numai cei 
care au liturghisit încă de aici Treimii ca nişte ierarhi în desăvârşire, în întunericul cunoştinţei de 
Dumnezeu”(4). Liturghia de taină a minţii, în care aducem jertfa primului gând să o aşternem pe 
altarul de sânge şi flăcări a inimii, se desfăşoară întotdeauna aici şi acum, dar ea nu aparţine lumii, 
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ci Cerului. Să fim prezenţi în Dumnezeu, aceasta e exigenţa vieţii de-acum, şi vocaţia de negrăit a 
identităţii. Numai aşa, spune Sfântul Nichita Stithatul, ajungem la “împărtăşirea de bunătăţile 
negrăite ale lui Dumnezeu şi aducem dumnezeieştile taine ale liturghiei tainice a minţii la altarul 
înţelegător şi mai presus de ceruri al lui Dumnezeu, în chip vrednic de Dumnezeu-Cuvântul, ca 
nişte văzători şi preoţi ai tainelor sale nemuritoare”(5).  
 Aceasta este identitatea de diamant,- identitatea mărgăritarului: să porţi în tine numele lui 
Dumnezeu, numele Ierusalimului celui ceresc, şi numele inefabil care ţi se dăruieşte atunci când 
mori şi renaşti. %umele cel din urmă, - numele renaşterii tale,- e cel ce dă seamă de caracterul 

eshatologic al propriei identităţi. Destinul tău în eternitate, - linia de univers a epectasis-ului, sau 
a progresului tău spiritual nesfârşit, - e scris în interiorul alburiu al mărgăritarului. Acesta e 
caracterul eshatologic al identităţii. Rămâne să mai descoperim caracterul ei creator.  
 Dumnezeu-Creatorul nu a dat oamenilor cuvintele însele, ci le-a conferit doar darul de-a 
cuvânta, oamenii fiind cei care inventează cuvintele: “El a creat însăşi natura noastră capabilă de 
creaţie”(6). Ideea aceasta, aparţinând Sfântului Grigorie de Nyssa, îl va însufleţi pe Părintele Serge 
Boulgakov să afirme că toate corzile lumii, toate liniile de univers, se întâlnesc şi vibrează în om. 
Iar omul dă glas în sine, prin facultatea cuvântului, adică prin logos, raţiunilor fiinţiale ale 
universului. Diamantul sufletului reflectă întreg universul: reflectă şi străluceşte în faţetele sale 
multiple personalităţile celor din jurul său,- cu gândurile şi sentimentele lor, cu bucurii şi tristeţi, cu 
avânturi şi cu dezamăgiri, cu năzuinţe şi deznădejdi. Identitatea de diamant e cea care permite 
întâlnirea într-însa a tuturor liniilor de univers. Reflectă toate destinele, toate însufleţirile, toate 
pătimirile. Metaforele ei, preschimbate sau nu în cuvânt, reflectă legăturile ascunse ale lucrurilor, şi 
în ele se regăseşte vibraţia raţiunilor fiinţiale ale întregului univers. Identitatea de diamant este o 
facultate a rezonanţei, o facultate prin care sufletul primeşte vibraţia tuturor raţiunilor dumnezeieşti 
ale lucrurilor şi ale făpturilor, după puterea lui de-a primi şi de-a fi. Se spune că “un frate l-a 
întrebat pe Sfântul Pahomie cel Mare (286-346): <<Spune-ne ce vezi în vedeniile tale?>>. Acesta i-
a răspuns: <<Păcătosul de mine, nu-I cer lui Dumnezeu să am vedenii (…). O  mare vedenie este să 
vezi un om curat şi smerit. Cu adevărat, ce vedenie poate fi mai mare decât să-L vezi pe Dumnezeu 
cel nevăzut într-un om văzut, templu al lui Dumnezeu!>>.”(7) Aceasta este vederea plenară a 
Sfinţilor, vedenia dumnezeiască profetică, în desăvârşire: înseamnă să înţelegi un suflet devenind 
una cu el, înseamnă să-i vezi gândurile pe care i le pictează raţiunea şi imaginaţia, înseamnă să îi 
percepi pasiunile, dorinţele şi pătimirile cele mai intime. O astfel de vedenie înseamnă accesul la 
înţelegerea focului. Şi Sfântul Pahomie cel Mare, fără să o afirme în mod explicit, mărturiseşte că a 
avut, măcar uneori, vedenia dumnezeiască a identităţii de mărgăritar a sufletului: şi a văzut acel 
suflet ca templu al prezenţei Dumnezeului Celui veşnic viu. 
 Dacă identitatea de diamant a sufletului reflectă în faţetele sale multiple personalităţile 
singulare ale celorlalţi, precum şi destinele lor nemărginite, şi dacă acestea devin tot mai multe, iar 
sufletul este în stare să se bucure de tot mai multe întâlniri, şi să le celebreze după cuviinţă, faţelele 
diamantului se înmulţesc nesfârşit, devenind tot mai mici, tot mai fine şi mai delicate, diamantul 
alburiu al sufletului devine la limită perfect rotund, şi capătă aspectul de perlă. Identitatea de 

mărgăritar este tocmai această perlă a sufletului în care se reflectă viaţa nemărginită a universului: 
mărgăritarul acesta este oglinda tuturor lacrimilor. Iar în eternitate sunt numai lacrimi de bucurie. 
 William Blake spunea că dacă porţile percepţiei, şi sensibilităţii noastre transcendente, ar fi 
purificate, toate lucrurile i-ar apărea omului aşa cum sunt ele în realitate, adică infinite… Iar Louis 
Bouyer, într-o lucrare de desluşire a inspiraţiei dumnezeieşti, a afirmat că “ceea ce numim simţ 
poetic este în noi ca un vestigiu al acelui intelect contemplativ”(8): această inspiraţie remanentă, - 
reminiscenţă a vremurilor străvechi, binecuvântate, ne atrage spre frumuseţea de necuprins a lumii. 
Intuiţia intelectuală nu e un simplu mit al filosofilor sau al poeţilor, ne spune el, ci umbra unei 
realităţi care s-a stins sau care s-a retras în profunzimea fiinţei noastre: “…această raţiune poetică,- 
imaginaţia în cel mai înalt înţeles, în care un Schelling sau un Coleridge au conceput-o, ne împinge 
să reconstruim printr-o acţiune, sau mai degrabă printr-o reacţiune de vis, continuitatea cu propriile 
noastre origini, - unitatea de provenienţă personală a cărei voce este lumea (în măsura în care este 
creaţia ei), după cum propria noastră conştiinţă mai vibrează încă sub suflul divin pe care totuşi nu-
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l mai poate percepe”. Mintea este acea facultate a intuiţiei suprasensibile ce încă mai primeşte, în 
întunericul ei inocent, vedeniile dumnezeieşti, chiar dacă nu mai ştie şi nu mai poate să le mai 
recunoască: ea doar vibrează şi se-nfioară la atingerea lor şi, oarbă fiind, strigă cu mare durere; ea 
se repede să îmbrăţişeze, cu o îmbrăţişare de nedezlegat, Logosul Cel fără de început şi sfârşit. 
 Mintea a devenit o facultate a suspinelor, şi s-a alăturat inimii.Poetul Alphonse de 
Lamartine, unul din marii Romantici, a mărturisit despre existenţa unui imn al tăcerii, mai de preţ 
decât toate cuvintele, în care sufletul este întreg sensibilitate, durere şi compasiune: “Nu scriam 
încă nimic eu însumi. Dar când mă aşezam la marginea pădurilor de brad, pe vreun promontoriu al 
lacurilor din Elveţia… lumi de poezie se rostogoleau în inima şi în ochii mei; compuneam doar 
pentru mine, fără să le mai scriu, poeme tot atât de vaste ca natura, strălucitoare ca cerul, patetice 
ca gemetele adierilor mării… Aşa mă surprindea noaptea deseori, neputând să mă smulgă farmecul 
plăsmuirilor cu care se încânta imaginaţia mea.(…) …dezgustul faţă de uşurătatea inimii, 
sentimentul grav al existenţei şi al scopului ei, apoi moartea a ceea ce iubisem, care a pus o pecete 
de doliu pe fizionomia şi pe buzele mele, toate acestea, fără a stinge în mine poezia, au refulat-o 
adânc şi pentru mult timp în gândurile mele. Am petrecut opt ani fără să scriu un vers. 
 Când lungile perioade de timp liber şi golul lăsat de ataşamentele pierdute mi-au redat acel 
cântec interior care se numeşte poezie, vocea mea se schimbase şi cântecul era trist ca viaţa 
adevărată. Toate fibrele mele înduioşate de lacrimi plângeau sau se rugau, în loc să cânte… Nu mai 
era o artă, era o alinare a propriei mele inimi, care se legăna cu propriile ei suspine”(9). 
 Alphonse de Lamartine nu era conştient de aceasta, dar Însuşi Dumnezeu Se ruga întru sine, 
iar suspinele lui nu erau ale lui, ci erau negrăitele suspinări ale Duhului (10). Poetul, în adâncimea 
durerii sale, nici nu ar fi îndrăznit să cugete, sau să creadă măcar, că Dumnezeu S-ar fi putut ruga 
întru sine. Hipersensibilitatea poetului, marcată puternic şi de doliul morţii iubitei, era departe de 
îndrăzneala aceasta a gândului. Şi va mai trece o vreme până ce se va convinge şi va îndrăzni. 
Despre experienţa aceasta ne poate mărturisi Arhimandritul Sofronie, unul din Sfinţii vremurilor 
noastre: “Cu mine aşa s-a întâmplat: nu aveam îndrăzneala să gândesc că Făcătorul tuturor poate să 
Îşi oprească atenţia asupra mea, neînsemnatul şi ticălosul. Şi îmi spuneam: <<O, dacă ar fi cu 
putinţă ca Tu să mă iubeşti pe mine – aşa cum Te iubesc eu pe Tine… Vezi Tu, oare, cum inima 
mea însetează după Tine ziua şi noaptea? Apleacă-Te spre mine; arată-mi Faţa Ta; fă-mă pe mine, 
aşa cum vrei Tu să-i vezi pe cei pe care I-ai zidit; în felul în care Tu, Atotsfinte, poţi să primeşti şi 
să iubeşti…>>. Eu nu ştiam ce vorbesc; nu îndrăzneam să cuget că El Însuşi Se roagă întru 
mine”(11).   
 Identitatea de mărgăritar a sufletului primeşte acum străfulgerarea luminii dumnezeieşti 
necreate şi devine ea însăşi templu, biserică şi Tabor. Într-o celebră rugăciune de mulţumire, 
Sfântul Efrem Sirul vorbeşte de bucuria de a descoperi întru sine “mărgăritarul cel scump alcătuit 
din Fulgerul cel dumnezeiesc”(12). Sufletul însuşi devine acum o perlă în care se cuprind toate 
suspinele din ocean, toate existenţele răvăşite şi întoarse din răstimp în răstimp de răzgândirile 
duhurilor. Am putea spune că mărgăritarul acesta este un Aleph, - unul din punctele spaţiului care 
conţine, în imensitatea lui transcendentă, toate celelalte puncte. Aleph-ul este, în accepţiunea 
gândirii străvechi, “punctul în care se află, fără a se confunda, toate locurile planetei, văzute din 
toate unghiurile”(13). Aleph-ul, prima literă din alfabetul limbii sacre, reprezintă pentru misticii 
Israelului Divinitatea pură şi nemărginită, care transcende în mod absolut timpul şi spaţiul, fiind de 
negândit şi de neconceput pentru toată făptura. Fiinţa Supremă, En Soph, Dumnezeirea odihnindu-
Se pururea întru Sine, este reprezentată prin această primă literă a alfabetului ebraic – care e 
totodată simbolul matematic al numerelor transfinite, în care întregul nu este mai mare decât partea, 
în care întreaga structură de operare este paradoxală şi are caracterul emergenţei şi inspiraţiei.  
 Cu toate că Aleph-ul cuprins în povestirea omonimă a lui Jorge Luis Borges nu este cel 
adevărat, mistic, ci este un Aleph al magiei şi al fantasticului, fiind mai mult un produs al 
imaginaţiei scriitorilor decât o reminiscenţă a unui adevăr din trecut, vom recurge la descrierea sa 
pentru a ne face o oarecare idee despre “mărgăritarul cel scump al Fulgerului celui dumnezeiesc”: 
Am închis ochii, i-am deschis. Şi-atunci am văzut Aleph-ul. Ajung, aici, la inefabilul centru al 
povestirii mele; de aici încolo începe disperarea mea de scriitor. Orice limbaj este un alfabet de 
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simboluri a cărui întrebuinţare presupune un trecut pe care interlocutorii să-l cunoască; cum să 
transmiţi altora infinitul Aleph-ului pe care înţelegerea mea cutezătoare abia de-l cuprinde? 
Misticii, într-o transă asemănătoare, vorbesc de simboluri: un persan, pentru a vorbi de Dumnezeu, 
vorbeşte de o pasăre care, într-un anume fel, reprezintă toate păsările; Alanus de Insulis, de o sferă 
al cărei centru se află pretutindeni, iar circumferinţa nicăieri; Iezechiel, de un înger cu patru feţe 
care se îndreaptă, în acelaşi timp, spre Răsărit, Apus, Miazănoapte şi Miazăzi. (…) În momentul 
acesta extraordinar am văzut milioane de lucruri plăcute sau îngrozitoare; nimic nu m-a înfricoşat 
mai mult decât faptul că toate ocupau acelaşi punct, fără suprapunere şi fără transparenţă. (…) 
 În partea de jos a treptei, în dreapta, am văzut o mică sferă roşu-violetă de o strălucire 
aproape orbitoare. La început am crezut că se roteşte; după aceea, am înţeles că această mişcare era 
o iluzie produsă de ameţitorul spectacol pe care-l închidea în ea. Diametrul Aleph-ului era de vreo 
doi-trei centimetri, dar spaţiul cosmic se afla aici, fără ca mărimea să-i fie micşorată. Orice lucru 
(faţa oglinzii, să zicem) era un infinit de lucruri, pentru că eu îl vedeam din toate punctele 
universului”(14).     
 Urmează o înşiruire postmodernistă, - la care Borges este silit să recurgă pentru a descrie 
superpoziţia tuturor lucrurilor şi fiinţelor în această stare de graţie a percepţiei “inconceptibilului 
univers”. Concluzia scriitorului, exprimată la sfârşitul acestei povestiri cu o sinceritate complet 
dezarmantă, este aceea că acel Aleph “era un fals”. E ca Atlantida lui Platon: o fantasmă descrisă 
cu acrivie şi rigoare, pentru a fi apoi scufundată. Şi totuşi, ea se întoarce-n răstimpuri istorice, ca o 
obsesie. Ce este adevărat din descrierea Aleph-ului? Cum să percepi aşa ceva fără să fii cuprins de 
înfricoşare, fără să fii pătruns de conştiinţa propriei nevrednicii? Ar trebui ca mintea ta să se 
desfăşoare în spaţiu în cele patru puncte cardinale în mod simultan,- asemenea îngerului tetramorf 
al lui Iezechiel,- cel care poartă netulburat tronul de foc al Logosului… 
 Mărgăritarul de mult preţ alcătuit de Fulgerul cel dumnezeiesc, este el însuşi un ocean 
interior al fantasmelor,- o reflectare nesfârşită a oceanului universal. Mărgăritarul acesta, purtând 
caracterul genialităţii, îţi va permite să călătoreşti prin identităţi… Poetul Victor Hugo, care se 
definea pe sine prin categoria nemăsuratului (“la demesure”), spune că “există într-adevăr oameni-
ocean. Aceste valuri, acest flux şi reflux, acest du-te-vino teribil, acest zgomot al tuturor suflurilor, 
aceste întunecimi şi aceste transparenţe, această vegetaţie specifică hăurilor, această agitaţie a 
norilor în plin uragan, aceşti vulturi în valurile înspumate, aceste minunate răsărituri ale aştrilor 
răsfrânte în nu se ştie ce misterios tumult de către milioane de creste luminoase, capete nedesluşite 
ale nenumăratului, aceste fulgere rătăcitoare care par să pândească, aceste hohote de plâns enorme, 
aceşti monştri întrezăriţi, aceste nopţi întunecoase întretăiate de răcnete, aceste furii, aceste frenezii, 
aceste vijelii, aceste stânci, aceste naufragii, aceste flote care se ciocnesc, aceste tunete omeneşti 
amestecate cu tunetele divine, acest sânge în abis… această amărăciune care asanează universul… 
aceste mânii şi aceste alintări, acest tot în unul, acest neaşteptat în imuabil, această vastă minune a 
monotoniei inepuizabil de variată… aceste infernuri şi aceste paradisuri ale imensităţii veşnic 
mişcătoare, acest infinit, acest insondabil, toate acestea se pot afla într-o minte, şi atunci acea minte 
se numeşte geniu, şi îl aveţi pe Eschil, îl aveţi pe Isaia, îl aveţi pe Iuvenal, îl aveţi pe Dante, îl aveţi 
pe Michelangelo, îl aveţi pe Shakespeare, şi să priveşti aceste suflete este ca şi cum ai privi 
Oceanul”(15). 
 Identitatea de mărgăritar nu este En Soph, Dumnezeirea Însăşi în Sine, ci e energia Ei 
necreată. Prin străfulgerarea vedeniei dumnezeieşti i s-a permis sufletului să devină el însuşi un 

Aleph, un centru al sensibilităţii spirituale şi al percepţiei lumii de dincolo. Mărgăritarul pe care-l 
porţi în tine îţi va permite nu numai să călătoreşti în lumi necuprinse, pe aripile de foc ale 
Dumnezeirii, dar şi să călătoreşti prin identităţi: să fii sensibil la gândurile şi la pătimirile, la 
cutremurările ascunse ale tuturor celor pe care-i iubeşti. În această stare, mintea devine asemenea 
harului dumnezeiesc necreat: este şi ea necreată, fără de început şi fără sfârşit, nemărginită în spaţiu 
şi timp şi infinit de profundă în înţelegere. “Aceasta înseamnă,- spune Arhimandritul Sofronie,- că 
cei ce se împărtăşesc de Viaţa veşnică devin şi ei veşnici, nu numai în sensul unei prelungiri 
infinite a vieţii lor, ci şi în aceea că devin <<fără început>>. Totuşi, această viaţă fără de început nu 
trebuie concepută ca o transformare a naturii create în Fiinţă dumnezeiască, ci ca o comuniune cu 
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Actul veşnic al lui Dumnezeu, comuniune care nu desfiinţează hotarul de netrecut dintre Fiinţa 
Creatorului şi cea a creatului”(16). Rugăciunea, mai spune el, e “o lucrare nesfârşită, mai presus de 
orice artă sau ştiinţă”, prin care “însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi”(17) şi ne împărtăşeşte 
lumina necreată a cunoaşterii sale de dinainte de lume. Omului par să îi crească două aripi, menite 
ca să cuprindă nu doar viitorul ci şi trecutul: “În Dumnezeu, Sfinţii devin ca şi Hristos, atotprezenţi, 
atotputernici, atotştiutori; în Dumnezeu omul e dumnezeu şi participă la tot ce lucrează Dumnezeu. 
Trăieşte însăşi Viaţa lui Dumnezeu, devine la fel de desăvârşit ca Dumnezeu Însuşi”(18). 
 Identitatea de mărgăritar, Aleph-ul din fiece suflet nu este En Soph, Dumnezeirea Însăşi, şi 
nu se confundă cu Ea nicidecum: ea este percepţia transcendenţei,- e sensibilitatea noastră faţă de 
cele cereşti; ea este făcută posibilă pe calea harului fără de început şi sfârşit. “Împărăţia cerurilor e 
înlăuntrul vostru”(19), a spus Mântuitorul, ceea ce-nseamnă nu faptul că sufletul e însăşi Împărăţia, 
ci că prin el ajunge omul în rezonanţă cu ea. Mărgăritarul sufletului este asemenea unui aparat de 
recepţie vizuală la distanţă capabil să intre în rezonanţă cu “undele” creatoare ale Împărăţiei lui 
Dumnezeu. “Omul e cel ce dispune de butonul de comandă al Revelaţiei”, pare să spună 
Mântuitorul. În sufletul tău este scara către Împărăţie, şi odată înălţat pe scară, nimic şi nimeni din 
lumea aceasta nu te mai poate lipsi de Împărăţie,- spune Sfântul Isaac Sirul: “Scara aceea către 
Împărăţie este înlăuntrul tău, ascunsă în suflet. Adânceşte-te în tine, ieşind din păcat, şi acolo vei 
afla treptele pe care să te sui”(20). Sfântul Maxim Mărturisitorul spusese şi el că “puterile de 
căutare şi cercetare a lucrurilor dumnezeieşti sunt sădite în firea oamenilor, fiinţial de către Făcător, 
prin însăşi aducerea ei la existenţă. Iar descoperirile lucrurilor dumnezeieşti le împărtăşeşte prin har 
puterea Preasfântului Duh”(21). 
 Simţirea Împărăţiei lui Dumnezeu în suflet, intrarea în vibraţie de rezonanţă cu ea şi apoi 
păşirea aievea într-Însa, ca printr-o poartă a transcendenţei, ca printr-o poartă către o altă 
dimensiune a existenţei, li s-a întâmplat multor oameni, şi prin aceasta ei s-au convins că există un 
suflet al tuturor lucrurilor. De pildă, revelaţia unui Părinte din vremea noastră, Iacov Tsaliki, ne 
spune că fiecare bisericuţă sau mânăstire de piatră are un suflet. Sufletul bisericuţei este într-însa, şi 
cu toate acestea este din altă lume: “După mai multe ore de călătorie prin munţi şi prăpăstii, după 
cum era cărarea, am ajuns la Mânăstirea Cuviosului David. Drum spre mânăstire nu exista în 
vremea aceea. Era 15 Iulie 1952. Abia m-am apropiat de mânăstire şi văd deodată tot locul 
schimbat, diferit faţă de cum îl ştiam eu când veneam cu consătenii mei la pomenirea Cuviosului. 
Văd mânăstirea măreaţă, înfrumuseţătă, având cu totul altă înfăţişare. Terenul din jurul mânăstirii îl 
văd foarte frumos schimbat, cu căsuţe mici zidite ca nişte palate. Totul semăna ca un minunat 
orăşel al lui Dumnezeu. 
 Lângă mânăstire mă aştepta un sfinţit Stareţ cu barbă albă. Era Cuviosul David. L-am 
salutat şi l-am întrebat: 
 - Cuvioase, ce loc este aici atât de frumos? Ce sunt căsuţele acestea frumoase? Unde se 
găseau până acum, căci nu le-am văzut? 
 - Sunt locuinţele pustnicilor, copilul meu. Fiecare are căsuţa lui, mi-a răspuns Sfântul. 
 Captivat de acea dumnezeiască frumuseţe, îi zic: 
 - Cuvioase, este posibil să-mi daţi şi mie o asemenea căsuţă? Mult o doresc. 
 - Copilul meu, dacă rămâneai aici îţi dădeam una, dar tu ai venit să te închini, apoi să pleci, 
mi-a răspuns. 
 Fără să mă gândesc, i-am zis: 
 - Cuvioase, voi rămâne. 
 Cum i-am dat făgăduinţa mea, îndată s-a deschis peretele mânăstirii şi Sfântul a intrat 
înăuntru, iar peretele s-a închis la loc. Aşa l-am pierdut din ochii mei. Imediat, împreună cu 
Cuviosul au dispărut toate. Pe locul unde erau frumoasele căsuţe pustniceşti a apărut locul aşa cum 
era înainte: sălbatic şi necultivat. Mânăstirea, din frumoasă şi măreaţă, am văzut-o aşa cum o ştiam: 
o dărâmătură cu două sau trei chilii aproape năruite, cu acoperişurile pe jumătate atârnate şi cu 
bisericuţa foarte mică şi neîngrijită…”(22). 
 Stând pe loc, sufletul călătoreşte aievea în lumi negrăite, parcurge lucruri şi suflete. 
Nemişcat şi identic cu sine întotdeauna, sufletul călătoreşte prin identităţi nenumărate, zburând pe 
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aripile Dumnezeirii. Aceasta este îndumnezeirea prin harul necreat al Sfintei Treimi,- de care 
vorbesc Sfinţii Bisericii. Sfântul Nichita Stithatul ne încredinţează că unirea raţiunii noastre cu 
Logosul, cu Raţiunea Supremă a Dumnezeirii, este aceea care-i conferă puterea de a percepe 
nemărginirea şi de a fi ea însăşi nemărginire: “Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-Se trup şi dând 
subzistenţă firii noastre în Sine şi aflându-Se Om desăvârşit, afară de păcat, a îndumnezeit-o, 
zidind-o pe aceasta din nou, ca Dumnezeu desăvârşit. Şi fiind Raţiune ipostatică a primei Minţi şi 
Dumnezeu, s-a unit cu partea raţională a firii omeneşti, dându-i aripi ca să zboare la înălţime şi să 
cugete şi să gândească la cele dumnezeieşti”(23).  
 Sufletul infinit de adânc şi de cuprinzător este nemărginit şi necreat doar prin atingere de 
harul cel nemărginit şi necreat al lui Dumnezeu, în măsura în care devine una cu Logosul. “În om,- 
spune Sfântul Grigorie Sinaitul,- este minte, cuvânt şi duh… şi prin aceasta omul poartă un chip 
întunecos al Treimii nenumite şi arhetipale”(24). Sufletul omului, ca şi al îngerului,- este creat 
“după chipul Ziditorului”(25). Aceasta înseamnă că întreaga fire înţelegătoare poartă într-însa 
pecetea Treimii Persoanelor de-o-fiinţă: “Tatăl este Mintea, Fiul e Cuvântul, iar Duhul Sfânt e cu 
adevărat Duhul, precum învaţă, folosindu-se de asemănare, Sfinţii Părinţi purtători de Dumnezeu, 
statornicind dogma despre Treimea Sfântă, mai presus de fire şi de fiinţă, despre Dumnezeu cel 
unul în trei Ipostasuri…”(26) 
 Mintea este acea facultate a sufletului menită să primească vedeniile şi descoperirile 
dumnezeieşti. Raţiunea este acea facultate a sufletului ce a primit chemarea să înţeleagă raţiunile 
dumnezeieşti ale tuturor lucrurilor şi făpturilor, precum şi să străvadă în alte suflete gândurile, 
sentimentele, sau intenţiile nemărturisite. Raţiunea are vocaţia de a primi darul străvederii şi 
înainte-vederii (sau proorociei), acestea fiind fiicele discernământului spiritual al unei minţi 
pătrunse de smerenie şi de conştiinţa nimicniciei. Cunoaşterea altor suflete şi călătoria prin 
identităţi nu este însă nelimitată: nu poţi să descoperi decât interioritatea acelor suflete cărora li te 
dărui în rugăciune, şi pe care le poţi cuprinde cu inima – cu cea de-a treia facultate a sufletului: 
iubirea. 
 Acesta este locul în care gânditorilor li se deschid porţile transcendenţei: genialitatea e o 
harismă a inimii. Astfel, Jean Paul consideră că genialitatea este “instinctul Dumnezeirii”, iar 
semnul distinctiv al genialităţii este concepţia proprie despre lume (Weltanschauung), concepţie 
pe care geniul îl deţine în mod cu totul inconfundabil (27). Şi dacă gândirea romantică a putut 
caracteriza geniul prin instinctul Dumnezeirii (Instinkt des Goettlichen) şi prin perspectiva 

conceptuală singulară asupra fiinţării lumii (Weltanschauung), nu e mai puţin adevărat că geniul 
este chemat să recunoască în sine identitatea metafizică a tuturor fiinţelor, transpunându-se în 
inima realităţii acestora prin iubire desăvârşită: o iubire în care sângele să surprindă pulsaţia de 
viaţă a raţiunilor dumnezeieşti ce le animă şi le susţine. Şi nu e aceasta tocmai finalitatea Teologiei 
mistice?  
 Intuiţia identităţii metafizice a tuturor fiinţelor survine după lepădarea de sine a 
conştiinţei,- după renunţarea la egoism, la preocuparea cu propria fiinţare. În acest moment se naşte 
conştiinţa universală, al cărei prim semn văzut, spune Schopenhauer, e sentimentul de 

compasiune (Mitleid). Cel a cărui conştiinţă ajunge universală atinge o stare de plenitudine a 
sensibilităţii: ajunge la cuprinderea universală a tuturor durerilor şi întristărilor lumii. Eul pur nu 
este eul abstract al gândirii, ci eul purificat de patimi (dintre care cea mai acută e cea a iubirii 
egoiste de sine), eul capabil să ajungă la contemplaţie, sau la intuiţia intelectuală nemărginită a 
lumii. În acest sens, concepţia morală romantică este aproape identică Asceticii răsăritene. 
 Eul pur, afirmă Schopenhauer, “ia parte la suferinţele altuia tot atâta cât şi la ale sale proprii 
şi ajunge astfel nu numai să fie extrem de îndatoritor, dar gata să se sacrifice dacă îi poate salva 
astfel pe alţii; va fi de la sine înţeles că acest om, care se recunoaşte în toate fiinţele, care-şi 
regăseşte esenţa sa adevărată şi intimă în toate făpturile, va trebui să considere la fel ca ale sale 
suferinţele infinite a tot ceea ce respiră şi să-şi însuşească astfel durerea universală”(28).  
 Geniul este un om al durerii universale, conchide Schopenhauer. Conştiinţa universală e 
conştiinţa durerii întregii făpturi. Şi “Dumnezeu face minuni când cineva participă cu inima sa la 
durerea celuilalt”, ne spune blând Părintele Paisie Aghioritul (29). 
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 Geniul are identitate de sine: această singularitate el şi-o descoperă prin instinctul 

Dumnezeirii (Instinkt des Goettlichen), sau prin capacitatea minţii sale de a intui într-o 
străfulgerare străină paradigmele ideale ale Dumnezeirii. El va reuşi să recunoască identitatea 
metafizică a tuturor fiinţelor şi va putea să cuprindă într-o metaforă sau într-o idee platonică 
(singulară) tot universul durerilor lumii, pentru ca apoi să-şi alcătuiască perspectiva conceptuală a 

lumii (Weltanschauung-ul) într-un mod propriu, unic şi inconfundabil. Instinctul Dumnezeirii 
(Instinkt des Goettlichen) îl ajută să îşi alcătuiască sistemul cosmologic, sau perspectiva metafizică 
a lumii (Weltanschauung), dar numai în măsura în care a cuprins-o într-însul prin sentimentul de 

compătimire (Mitleid). Nu poţi cunoaşte decât ceea ce iubeşti, şi doar în măsura cu care iubeşti, 
spun Sfinţii gândirii răsăritene. Nu poţi cunoaşte decât dacă pătimeşti tu însuţi de pătimirile altora, 
a spus Schopenhauer: doar dacă porţi tu însuţi în tine suferinţele şi durerea lor de a fi!…  
 Sfântul Grigorie Palama spunea că putem vorbi despre trei realităţi în Dumnezeu: Fiinţa 

dumnezeiască, inefabilă şi de neatins, nici măcar cu gândirea, Persoanele dumnezeieşti de-o-
fiinţă ale Sfintei Treimi,- Tatăl sau Mintea Supremă, Fiul, Logosul sau Raţiunea Supremă, şi Duhul 
Sfânt al împărăţiei,- care ni se descoperă prin energiile dumnezeieşti necreate (prin harul de 
dinainte de lume). Şi atunci când eul devine pur, adică purificat de patimi, precum şi de gândurile 
păcătuirii, în el începe să strălucească întregul cer al Dumnezeirii: “În prezenţa unui asemenea om 
[a monahului autentic], ne spune Arhimandritul Vasilios, înţelegi [cu adevărat] Teologia Sfântului 
Grigorie Palama. Din fiinţa sfinţeniei sale, care îţi este inaccesibilă, purcede neîncetat şi liber un 
har inexprimabil, şi harul acesta ajunge la tine atingându-ţi sufletul şi trupul ca o lumină dătătoare 
de viaţă. Şi aşa cum soarele dă întregii creaţii posibilitatea vieţii, aşa şi această lumină ce 
străluceşte din monah dă vieţii fiecărui om posibilitatea creşterii [duhovniceşti]. 
 Nimeni nu ezită să-i descopere secretele inimii sale. Dimpotrivă, fiecare îşi deschide cu 
încredere inima în faţa lui aşa cum o floare se deschide spre soare. Şi, la rândul său, el nu se teme 
că ceilalţi vor afla secretele vieţii sale. Pe de altă parte, el aşează adeseori un ecran de tăcere între 
fiinţa sa arzătoare şi luminoasă şi simţurile slabe ale vizitatorului său, de teamă ca vizitatorul să nu-
şi piardă puterea de a vedea lucrurile obişnuite şi de fiecare zi, la vederea acestei străluciri 
orbitoare”(30). Ecranul de tăcere de care vorbeşte Părintele Arhimandrit Vasilios e alburiul din 
perlă. 

Părintele Arhimandrit Sofronie spunea că cel care se roagă pentru ceilalţi percepe stările lor 
ca fiind ale lui proprii: sufletul său se identifică până la limita puterilor lui cu suferinţa universală a 
lumii. “În rugăciunea istovitoare de pocăinţă pentru întreaga omenire noi devenim universali după 
chipul universalităţii lui Hristos, Care poartă în Sine întreaga existenţă. Murind cu El şi în El, noi 
deja gustăm dinainte învierea. Domnul a suferit pentru noi toţi. Suferinţele Lui acoperă cu adevărat 
durerile istoriei noastre de după căderea lui Adam. Pentru a-L înţelege drept pe Hristos, este 
necesar să ne închidem în suferinţele Lui şi să retrăim TOT, dacă este cu putinţă, ca şi El Însuşi. 
Aşa şi numai aşa poate fi cunoscut Hristos-Adevărul, adică fiinţial şi nu abstract, nu printr-o 
credinţă psihologică sau raţională”(31). Părintele Arhimandrit ne îndeamnă “să ieşim cu duhul din 
legăturile mărginirii noastre trupeşti la lărgimile universale. Cu alte cuvinte, să ne dăm seama că 
prin noi trec torentele aceleiaşi vieţi cosmice, care curge în vinele oricărui om”.  

“Atunci când noi suntem consternaţi de vederea sfinţeniei lui Dumnezeu,- mai spune el,- şi, 
în acelaşi timp, în deznădejde pentru marea noastră nevrednicie în faţa lui Dumnezeu, atunci 
rugăciunea noastră se transformă într-un avânt puternic al duhului, care răscoleşte cercul strâns al 
materiei”(32). Cu cât se micşorează pe sine şi se cufundă în prăpastia smereniei, cu cât se adună 
mai mult spre a fi spaţial punctiformă, intens concentrată în sine, cu atât devine mintea mai repede 
nemărginită, - atoatecuprinzătoare. Cu toate acestea, există un mare neajuns: lumea întreagă este 
atât de pătrunsă de suferinţă încât este acelaşi lucru să înţelegi şi să suferi.  

Mărgăritarul iubirii preschimbă această suferinţă înţelegătoare în odihnă neînţeleasă. 
Răstignit asupra întregului univers al sufletelor, omul se odihneşte chiar în sângerare: “Întins pe 
lemnul crucii, spune Arhimandritul Vasilios, omul se odihneşte atunci când acest lucru devine 
ofrandă a iubirii pentru ceilalţi. Nu există un mod şi un loc care să odihnească mai adânc (mai 
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adevărat şi mai divino-uman) firea omenească decât răstignirea şi crucea iubirii. %u există 

mângâiere mai mare decât însăşi suferinţa”(33). 
Un mare duhovnic român, un Sfânt al vremurilor noastre,- încă necanonizat,- Părintele 

Paisie Olaru de la Mânstirea Sihăstria,- i-a spus oarecând Părintelui Cleopa Ilie: “Părinte Cleopa, 
nimeni dintre duhovnici nu ştie exact cât trebuie să lege şi cât trebuie să dezlege în scaunul de 
spovedanie. Duhovnicul săvârşeşte taina Mărturisirii sub inspiraţia Duhului Sfânt. Dar numai 
Dumnezeu ştie inima şi sufletul fiecărui om. Eu nu am dat canoane prea grele la mărturisire, căci 
mi-a fost milă de fiecare şi am plâns cu cel care plângea şi m-am bucurat cu cel care se bucura… 
(34). El a rămas şi după moarte consecvent acestei trăiri, acestei atitudini de-o viaţă întreagă. 
Astfel, unul din ucenicii săi l-a văzut la 40 de zile de la moarte (18 Octombrie 1990) în veşminte 
preoţeşti de lumină, aureolat de o lumină strălucitoare, şi totuşi plângând. “Ucenicul întristat, i-a 
sărutat crucea şi mâna, şi l-a întrebat: <<De ce plângi, Părinte Paisie? Te doare ceva?>>. Iar el I-a 
răspuns: <<Nu, dragii mei. Dar dacă voi nu plângeţi, plâng eu pentru voi, că tare este greu de ajuns 
la Rai. O, câtă nevoie şi câtă frică are sufletul atunci! Şi dacă nu plângi tu pentru tine aici, cine să te 
plângă după moarte? Că numai pe cel ce îl doare inima şi are conştiinţa curată, numai acela plânge. 
(…) Luaţi seamă că tare este scump Raiul şi tare este greu de ajuns la Rai…>>.”(35) 

Acesta e duhul Sihăstriei. Marii duhovnici ai mânăstirii: Părintele Ioanichie Moroi, 
Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa Ilie şi alţii, care vor fi, la împlinirea timpurilor, canonizaţi, 
şi-au descoperit identitatea nu printr-o adversitate confesională sau regională, polemică, ci prin 
primirea în sine şi prin asumarea destinelor a cât mai multor suflete, sub aripa dumnezeiască 
atotcuprinzătoare a sfintei lor iubiri. 

Aceasta este genialitatea Sfinţilor şi aceasta o vom înţelege mai cu deplinătate abia la 
vremea canonizării lor, când ne vom încălzi sufletele în lumina care va răsări din mormintele lor. 

 
 
        Mihai M.S. Maxim 
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moşneagul rătăcitor 
 

 

nici măcar sărbătorile nu mai sunt ce au fost odată se săturase de colinde zumzăiau toată ziua bună 

ziua la radio la tembelizor pe stradă în magazine în autobuze nu mai intra nici la veceul public de 

frică să nu dea şi acolo de urlătorii tuciurii nu mai suporta mulţimea aglomeraţia febra 

cumpărăturilor moş crăciunii albaştri şi crăciuniţele despuiate nici în casă nu suporta să rămână mai 

mult de 2 zile parcă stăteau să cadă zidurile pe el de-abia aştepta să treacă sărbătorile de iarnă nu-l 

mai căuta nimeni decât din greşeală până mai an telefona câte un vecin sau o fostă cunoştinţă 

răspundea monosilabic şi punea receptorul în furcă dacă suna cineva la uşă încremenea ascultând 

atent ce se întâmpla pe casa scărilor numai dacă inopinatul era insistent privea fugitiv pe vizor nu-i 

deschidea decât poştaşului care îi aducea pensia nu mai aştepta pe altcineva rude nu mai avea în 

ţară de ceilalţi se înstrăinase nimeni nu avea răbdare să-l asculte până şi părintele i-a spus exasperat 

că spovedania e cu totul altceva decât o polemică nu îngăduia să fie întrerupt lua foc atunci când 

era contrazis de vreo câteva ori era cât pe-aci să se certe cu părintele în biserică era un preot tânăr 

venit de curând de pe undeva de la ţară după ce s-a prăpădit părintele Costea cum adică să 
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primească lecţii de la un mucos ar fi trebuit să-şi caute un duhovnic la o mânăstire nu avea răbdarea 

să aştepte ore în şir până să-i vină rândul i se părea aiurea să stea la coadă la spovedanie precum se 

stătea înainte la coadă la carne sau lapte cineva i-a spus să meargă la cabinetul unui psiholog din 

apropiere i-a sărit ţandăra celălalt de-abia l-a calmat iartă-mă nu am vrut să spun că eşti nebun dar 

asta gândeşti de ce te superi pentru că eşti insolent încă o dată te rog să mă ierţi ideea este că la 

psiholog plăteşti şi ăla e obligat să te asculte l-a înjurat de mamă pe interlocutor şi-au întors spatele 

trecea pe trotuarul celălalt când îl vedea pe stradă s-a interesat totuşi costa o grămadă de bani o 

şedinţă la psihanalist şi-a adus aminte de ciobanii din vechime ce stăteau luni de-a rândul cu oile la 

munte ăia se spovedeau vreunui brad bătrân de zile ştia el în parc un brad falnic pe-acolo trecea 

prea multă lume a găsit un stejar noduros în pădurea de pe deal era anevoie de ajuns acolo în cursul 

săptămânii pe înserat nu mai era ţipenie de om în pădure nu-i era frică nu-i mai era frică decât de 

beznele din el îngenunchea dinaintea stejarului îşi făcea trei cruci mari şi-şi descărca tot amarul s-a 

întâmplat de l-au apucat zorile şi încă ar mai fi avut ce să-i destăinuie şi mai bătrânului stejar îl 

răzbise umezeala îi înţepenise spatele nu-şi mai simţea picioarele s-a prăbuşit l-au găsit pe la 

amiază nişte excursionişti ţiganii îi furaseră banii ceasul pantofii l-au lăsat doar în izmene purta 

izmene până în toiul verii îi era frig mai tot timpul de-abia în iulie şi august ce i se mai înviora 

sângele a făcut de câteva ori insolaţie de-atunci purta şi pălărie de paie şi o umbrelă roşie de damă 

ce fusese a soţiei  

la spital n-a rezistat mai mult de o săptămână nu-l deranja purtarea mizerabilă a surorilor şi 

infirmierelor nici măcar nu-i trecuse prin minte să le dea nişte bani sau cadouri ţiganii îl jupuiseră 

pe cine să fi trimis până acasă în cine să poată avea încredere oricum mai erau 2 săptămâni până la 

pensie în spital l-au scos din sărite vânzoleala trăncăneala mitocănia nu suporta să fie tutuit avusese 

mereu funcţii de răspundere se obişnuise să comande ştiuse să se impună asta a fost demult într-o 

altă viaţă parcă a plecat din spital s-a dus acasă când să descuie cu cheile de rezervă recuperate din 

ascunzătoare stupefacţie uşa era descuiată hoţii au ales doar obiectele de valoare şi-a schimbat 

pijamaua de spital cu un rând de haine luate la întâmplare din dulapul răvăşit s-a închinat la icoana 

afumată ce fusese cândva a bunicilor dinspre mamă hoţii au ignorat-o le-au luat doar pe  cele 

pictate pe sticlă a ieşit din casă s-a dus la cimitir a pus lumină la mormintele soţiei şi părinţilor le-a 

şoptit câte un Tatăl nostru  

l-au găsit în zori la poarta mânăstirii părintele stareţ era plecat nu ştiau ce şi cum l-au dus la trapeză 

l-au omenit nu răspundea la întrebări nu părea că mai înţelege ceva s-a ridicat de la masă  

şi-a făcut cruce a trecut în biserică a căzut în faţa icoanei făcătoare de minuni  

a rămas acolo două zile şi trei nopţi  

nu îndrăzneau să-l tulbure părea transfigurat  

stareţul l-a privit îndelung a cerut obştei să aştepte hotărârea Preacuratei 

au trecut anii s-au schimbat între timp doi stareţi fratele Gheorghe a făcut ascultare la bibliotecă  

îşi urma canonul tăcerii toţi ceilalţi călugări de dinaintea lui au trecut la cele veşnice  

numai lui încă nu-i era îngăduită dezlegarea 

până într-o dimineaţă când nu l-au mai aflat 

ieşise din biserică la încheierea miezonopticii un frate îl văzuse intrând în bibliotecă 

acolo îi era şi culcuşul  

au găsit calculatorul pornit cineva accesase  

 

     Mihail Medrea 
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 Suflet departe 
 
Aşa de tare dorul mă apasă 
De parcă sufletul se pierde-ncet. 
Şi simt că lacrimi se îndeasă 
Şi mă înăbuşă în piept. 
 
Şi totuşi când mă simt departe 
Alerg întruna să mă-ntorc, 
Şi sufletul mereu se zbate 
Spre amintirile ce torc. 
 
Şi depăn gândurile-ntruna 
Având mereu în calea mea 
Simbolul dragostei; şi ura 
E tot ce n-aş putea avea. 
 
Dar simt o mângâiere caldă 
Ce nu-mi dă voie să cedez. 
Şi mă atinge-o mână blândă 
Care mă face să visez. 
 
  Anamaria Telebuş 
  
 

 

 

 

 

Christiana Luis-Mondea 
 
 
Paşii luminii 
 
Fire de lumină 
Şi îngeri fără aripi 
Cântă viaţa. 
 
Fără note şi glasuri, 
Doar cu suflet de rouă. 
 
Sentiment 
 
Mă scald în fericirea eternă 
Păşind 
Pe unicul vis. 
 
Şi cu degete calde 
Ating razele lunii. 
 

Portret din cuvinte şi ape 
 
Eu sunt cenuşa 
Din care viaţa-şi croieşte drum. 
Lumea mea 
Nu are întotdeauna 
Căldura unui văzduh fără ploi. 
Eu găsesc cuvinte 
Pe care valurile le iau înapoi imediat 
Să le ascundă în mare. 
Eu caut silabele 
Pe care marea şi le rosteşte ei însăşi 
În negrul adânc 
Şi nu le dă nimănui 
Şi nu şi le spune nici sieşi 
Decât câteodată. 
 

Tolosul de la Epidaur (După G. Roux)  
O rampă forma accesul la colonada dorică exterioară. 

Cella era închisă de un zid circular. O colonadă interioară cu 
capiteluri corintice contribuia la susţinerea şarpantei. Podeaua era 
acoperită cu un dalaj ornamental dispus în jurul unui puţ central 
prin care se ajungea la un labirint subteran. (cf. François 
Chamoux, Civilizaţia greacă, Editura Meridiane , Bucureşti 1985, 
p. 61, fig. 25) 
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Principii de joc 
 

Acesta este templul circular al nimfei Castalia din ţinutul Laconia. Jucătorii dau cu zarul pe 
rând şi păşesc pe căsuţele cu litere numărându-şi paşii pe deasupra laturilor romburilor şi 
triunghiurilor din templu. Nu se admit treceri peste vârfuri. Cu cât este numărul zarului mai mare, cu 
atât are jucătorul respectiv mai multe alegeri între litere. Pe pardoseala de marmură a templului se 
află numai consoane. Vocalele pot fi alese liber. Fiecare jucător va alege o secvenţă de minimum 5 
consoane, din care va trebui să formeze, în ordinea strictă a consoanelor, unul, două sau mai multe 
cuvinte. Acest cuvânt sau aceste cuvinte vor deschide primul său vers. Dacă un jucător şi-a format 
deja în minte un vers şi doreşte să renunţe la una sau mai multe consoane, în cazul unei competiţii 
privind spontaneitatea şi inspiraţia primei clipe, el va fi depunctat (o consoană – un punct). Atunci 
când unul din jucători alege toate cele 5 consoane şi şi-a format versul toţi ceilalţi îşi încheie şi ei 
ultima mişcare şi se opresc în dreptul unei coloane sau în dreptul unui portal. Acestea sunt 
numerotate: numerele impare reprezintă coloanele, capitelurile sau stâlpii, iar numerele pare 
reprezintă portalurile, porţile de trecere în anumite sentimente, locul unor statui sau fantasme. Fiecare 
jucător va scrie următorul sau următoarele versuri cu tema dată de simbolul numărului în faţa căruia 
s-a oprit. Fiecare jucător ajunge să scrie în final câteva versuri (cu rimă sau albe), asupra frumuseţii 
cărora urmează să se pronunţe toţi cei din jur. orice jucător care reuşeşte să-şi termine secvenţa de 
versuri ajunge pe locul întâi. Nimeni nu pierde.   
 În cazul unei competiţii de spontaneitate poetică în care se cultivă acrivia (exigenţa), 
urmează a doua secvenţă de 5 consoane, alese în acelaşi mod, oprirea, şi versurile determinate de 
simbolul locului unde s-a oprit fiecare jucător. 
 

Simbolurilor coloanelor şi portalurilor Templului din Laconia al Castaliei: 
1. paznicii porţilor înaripaţi; 2. molima din amiază; 3. inocenţa întunecată; 4. vuietul mărilor 
nevăzute; 5. stâlpul de foc al harului; 6. umbra albastră a nopţilor; 7. să auzi rugăciunea apelor 
cerului; 8. puterea renunţării; 9. amintirile vieţii altora, neştiuţi; 10. Răsăritul milei; 11. amintirile 
vieţii tale străine, ale eului tău care te-a părăsit; 12. trecerea constelaţiilor de conştiinţă una prin 
cealaltă; 13. comorile cele ignorate; 14. absolutul lucrurilor şi fiinţelor mărunte; 15. darurile mici 
ale vieţii; 16. Eriniile, sau zânele răzbunătoare ale dreptăţii; 17. fantasmele sublunare; 18. 
frumuseţea palidă a transei noptatice; 19. al patrulea cal înaripat al vremii din urmă; 20. poarta de 
chihlimbar a lacrimii dintre lumi. 
 
Exemplu: secvenţă de consoane G R M C R 
  Prima variantă (iniţială): GRăiaM Cu Râurile...    
 
  Varianta a doua (aleasă): oGaRii Mei CeR să alerge... 
  M-am oprit la litera R din dreptul portalului 16 (Eriniile). 
 

Versurile finale:      Ogarii mei cer să alerge: 
       Să prindă vulpi albastre sus în cer, 
       Dar Eriniile din Lege 
       Vor sângera prezentul efemer. 
         Mihai M. S. Maxim 

(enăscuta 
 
Boboc răsare fata: e darul ei de-a fi; 
Ea nu vrea să se nască cu gândul de-a muri. 
Nu vrea nici să se stingă din clipa ce se naşte; 
Puterea renunţării necruţător o paşte. 
    Cristian Săuchea 
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(europolis Eden            Am închipuit o grădină 

Am închipuit o grădină a desfătării paradisiace.. Structura grădinii este alcătuită din trei cercuri 
concentrice sau trei trepte ale bucuriei. Căsuţele fără număr alcătuiesc cele patru râuri edenice. Jocul creaţiei 
începe de la căsuţa nr. 1 şi se încheie atunci când unul din jucători ajunge în unul din cercurile din jurul 
insulei inimii. Jucătorii dau cu zarul pe rând şi avansează de-a lungul cercului exterior în sensul săgeţii 
orizontale, până când ajung pe una din căsuţele nenumerotate: în acest caz, ei trec în cercul imediat următor, 
unde vor continua rotaţia în acelaşi sens. 

Fiecare jucător îşi alege la întâmplare un număr între 1 şi 50: simbolul numărului va reprezenta 
motivul poemului său, care se va repeta de fiecare dată când ajunge pe una din căsuţele albe. Atunci când 
jucătorul ajunge pe una din căsuţele numerotate, va aduna numărul său cu numărul căsuţei şi se va referi în 
poem la imaginea mentală pe care i-o va produce simbolul sumei. 

Fiecare din cele trei cercuri concentrice reprezintă o altă perspectivă a Edenului. La trecerea într-un 
cerc interior – atunci când jucătorul se află pe o căsuţă albă şi nu va primi niciun simbol, va repeta, în baza 
figurii stilistice a PARALELISMULUI POETIC (paralelism sinonim, antitetic, sau sintetic) ultimul vers sau 
ultima imagine din poemul său. În acest fel, viziunile din poemele create vor avea perspective diferite ale 
sinopticii fantasticului. 

Observaţie: jucătorii nu au voie să reproducă ad litteram simbolurile, ci vor zugrăvi imaginile, 
viziunile pe care aceste simboluri li le provoacă în minte. 

Simbolurile numerelor din joc: 
 1. inimi neodihnite; 2. paradisul din interiorul unui anumit gând; 3. ora solemnă; 4. floarea părerilor de rău; 
5. inimă de păpuşă; 6. perle de lumină; 7; blândeţea tăcerii; 8. luna posibilă; 9. noaptea inocenţilor; 10. 
palatele de cleştar ale deznădejdii; 11. visele de safir ale cerului; 12. paradisul întâmplător; 13. inimă de 
heruvim; 14. atunci când îţi simţi aripile; 15. zborul dorinţelor nevăzute; 16. din nou mână-n mână; 17. 
cerurile deschise; 18. îngerii iertării; 19. surâsul trist al păpuşii; 20. plutind odată cu râul; 21. plutind odată 
cu veacurile; 22. mângâiat de eternitate şi clipă; 23. somnul etern; 24. cântecul florilor; 25. minunea 
înţelegerii păsărilor; 26. zbor în tandem cu îngerul timpului; 27. căile de lumină ale tristeţii; 28. să dispari în 
sfânta lumină; 29. zânele somnului; 30. îngerul păzitor al păpuşii; 31. focul negru al genelor; 32. respiraţia 
undelor mării; 33. şoaptele Universurilor; 34. chemările celorlalte lumi şi chemările lumii altui suflet; 35. 
fiinţe din alte lumi rătăcite în lumea noastră; 36. sfârşitul oricărei poveşti; 37. căutând primăvara din fiece 
floare; 38. aurul cerului; 39. cavalerii nopţii de safir şi opal; 40. amintirile mângâietoare ca nis te aripi; 41. 
ploaie de noiembrie; 42. copacul de aur de sub cupola de aur a paradisului – în mijlocul parcului, în 
noiembrie, neatins de picăturile gri ale ploii; 43. pregătirea zborului inimii; 44. când plec în cer îmi iau 
păpuşa cu mine; 45. cerul e viu; 46. sunt în acelaşi timp în cer şi pe pământ; 47. în mine se întâlnesc lumile; 
48. Câmpiile Elizee din inima mea; 49. insula celor patru râuri; 50. elegiile nopţii; 51. sfiala lunii; 52. păpuşi 
sfioase; 53. şoaptele făpturilor mici; 54. preludiu la cântecul nopţii; 55. taina ce se ascunde în lumina 
orbitoare; 56. mângâindu-mi visul trec gândurile; 57. romanţă astrală; 58. crinii care vorbesc; 59. vocea 
parfumurilor, cântarea miresmelor; 60. vibraţiile schimbătoare ale culorii se fac cuvinte; 61. cuvintele de 
lumină ale privirii; 62. dragoste de porţelan; 63. reverie fără sfârşit; 64. sângele alb al luminii şi rănile ei; 65. 
vieţi, zboruri efemere ale fiinţelor de o clipă (efemeride); 66. cel ce vrea să existe întotdeauna, contemporan 
tuturor veacurilor; 67. sacrificiul cel dulce al dragostei; 68. fericirea înlăcrimată; 69. povestea neînţeleasă a 
mierlei; 70. dorinţa ce mă cheamă să fiu eu însumi în fiece dimineaţă; 71. paradisul imaginar al păpuşii 
mele; 72. paradisul de deasupra durerilor noastre; 73. firul de iarbă a răzbătut prin ciment; 74. înainte de 
Răsărit vine cântarea luminii; 75. transparenţa lunii de dimineaţă; 76. visele luceferilor; 77; făpturile 
transparente ale apelor; 78. binefacerile morţii: sacrificiul de sine, eliberarea de griji şi patimi şi învierea; 79. 
dansul de argint viu al ploii; 80. într-una din zile voi zbura prea departe; 81. într-o zi am să-nţeleg foşnetul 
pădurii; 82. cândva am să pot să primesc şoaptele râurilor văzduhului; 83. vârcolacii blânzi şi docili ai 
Sfintei Vineri; 84. plânsetul de copil al balaurilor Sfintei Vineri; 85. secretul meu de lumină; 86. sufletul 
zilei ce a murit; 87. fantasma dintre noi atunci când zâmbim; 88. călătoria prin somn a felinei; 89. victima 
alegerilor greşite; 90. văd veacurile cum merg să se odihnească în veşnicie; 91. călătorie în locul care încă 
nu există; 92. oglinda ce arată lumina şi umbra din suflet, virtutea şi patima, bucuria de-a fi şi neantul; 93. 
timpurile imperfecte; 94. copilul din cer care îmi face semn cu mâna; 95. raiul păpuşilor şi locul unde se dă 
suflet nemuritor oricărei făpturi a blândeţii; 96. universul din interiorul unei perle, cu fiinţele şi nefiinţele ei; 
97. mă întorc obosit din vârtejul apelor altei lumi; 98. cântecul privighetorii naşte universuri.  

          Mihai M.S. Maxim 
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Călătorind departe 
 
Atunci când îţi simţi aripile poţi zbura 
Adânc în vis fără să mai aştepţi  
Să te atingă lumea cea fermecată. 
Atunci cand îţi simţi aripile poţi visa 
Că eşti şi tu un înger al stelei 
Pe care până acum nu puteai nici măcar să o vezi. 
Atunci când eşti sigură pe aripile tale 
Nu mai e necesar nici să zbori, 
Ci doar să laşi inima să îţi pătrundă gingaş 
În Paradisul luminilor. 
Cavalerii nopţii te vor primi atunci 
În lumea lor albastră şi aurie, 
Undeva între anotimpurile visătoare 
Ale inimilor fermecate. 
Noaptea lor îţi va lumina visele 
Şi te va înveli în toată iubirea de sus. 
Buze zâmbitoare îţi luminează încurajări, 
Mâini fine îţi arată drumul spre viaţa curată. 
Cavalerii nopţii de opal şi safir şi topaz 
Se transformă în lacrimi strălucitoare 
Şi lacrimile îţi apar pe obraz ca o rouă, 
Ţi se varsă pe piept să pătrundă în inimă 
Să se piardă în fântâna tristeţilor ce ţi-au mai rămas 
Din lumea de-acum o săptămână. 
Ploaia de noiembrie mi-a adunat lacrimile 
Cu delicateţe ca să le piardă printre ale ei. 
Şi nu mă mai pierd iar în tristele lacrimi  
Rămase în cutele amintirii de abur 
Fără să ştiu prea bine ce-a fost, 
Suferind inutil. 
Acum când am aripi mă îndepărtez de trecut 
Ajung în colţurile gri ale infinitului 
Cu o păpuşă în braţe pe care o ţin strâns. 
Această păpuşă poartă în ea toate gândurile şi visele 
Pe care le-am avut înainte 
Şi tot sufletul ce mi s-a pierdut. 
Toate s-au adunat în păpuşa aceasta a speranţelor mele 
Şi îmi revin în faţa ochilor în drumul meu prin înalt 
Spre colţurile pline de lumină ale palatelor cerului infinit. 
Gândurile din interiorul păpuşii 
Se ridică şi plutesc: 
Ele plutesc precum razele soarelui 
Închinându-se nopţii şi Răsăritului, 
Vântului din amiază şi serii, 
Florilor şi ierburilor albastre peste care păşesc 
Fără să le tulbur, fără să le amăgesc. 
 
    Anamaria Telebuş 
 
 

 

Marcel Chirnoagă, Monştri inevitabili XII 
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Cu trandafirul de foc al iubirii în mână… 
 
Timpul zboară, viaţa îşi întinde aripile 
Iar eu voi fi îngerul tău. 
Voi fi zâna somnului tău 
Şi am să te duc pe drumul trandafirului, 
Pe drumul la capătul căruia se află 
Trandafirul de foc al Universurilor. 
Universurile îţi vor şopti frumuseţe 
Şi visurile tale vor înflori 
Pentru totdeauna. 
 
  Andra (egrea 
 

Heruvim culegând crizanteme 
 
Nişte ochi supranaturali îmi ating inima. 
Şi acum inima mea poartă un vis străin, 
În jurul căruia zboară speranţe 
Cu aripi de puf şi de aur. 
Îmi aduc aminte şi-acum de clipa aceea 
Când am avut nevoie de cineva 
Dar nu de aici, ci din cealaltă lume, 
Acolo unde sufletul meu era. 
Era splendid, ceva mai minunat nu ştiusem, 
Iubiri peste tot, petale de aur de crizanteme, 
Petale de mii de flori coborând lin. 
Eram pe pământ şi totuşi păşeam pe văzduh 
Şi inima mea încă şi-acuma călătoreşte. 
Eram în interiorul heruvimului 
Şi vedeam totul altfel: 
În loc de sufletul unui om bun 
Vedeam o lumină cu siluetă; 
În loc de ochi vedeam stele cu gene de foc. 
Viaţa atât de neagră de pe Pământ 
Semănând cu un puzzle al întunericului 
Era uitată. Descopeream Drumul Luminii, 
Acolo unde visele devin zâne. 
Îmi amintesc cum călătoream în văzduh, 
Dar singură de data aceasta. 
Lângă mine am zărit o floare de aur, 
O crizantemă care-mi dădea putere 
Apoi m-am trezit brusc. 
Aveam crizantema în mână  
Şi-o strângeam tare la piept 
O strângeam cu o putere 
Pe care nu mi-o pot explica 
Nici acum. 
 
   Dalia Papuc 
 

 

Marcel Chirnoagă, Sir Gavain şi Cavalerul 
Verde (3) 
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Păpuşă surâzând trist 

 
Prin geamul spart privesc în tine, 
Păpuşă mică din cârpe şi din panglici, 
Dinspre geamul opac priveşte la mine 
O păpuşă mare din carne şi din păcat. 
Noi două cu şi din iubire 
Pierdute între iaduri şi edenuri… 
Cine ţi-a cusut surâsul? 
Păpuşa nu răspunse la întrebarea-mi fără răspuns. 
Sfioasă vei rămâne cu genele-ţi plecate, 
Sfioasă voi rămâne cu genele-ncurcate 
Şi tot ce ştiu e să surâd sfios 
Prin razele pierdute ale apei 
Şi tot ce vreau e ca tu 
Să-mi mai surâzi o dată, păpuşă mică, 
Surâs cusut cu aţă albă de diamant. 
 
   Doria Roman 
 

Metamorfoză în somn 
 
Sângele mi s-a contopit cu veninul şi a devenit apă. 
Părul mi s-a amestecat cu noroiul şi s-a transformat în şerpi. 
Buzele mi s-au împreunat cu piatra şi au devenit reci, imobile. 
Gheaţa ochilor mi s-a topit în priviri de flăcări 
Iar mâinile mi s-au transfigurat în cârlige 
Cu care smulg vise şi idealuri, inimi. 
Conduc lumea din umbră; o lume a miturilor, 
A falselor iluzii, a dorinţelor tocite. 
Calc în picioare frunzele şi ele învie, 
Ating cărbunii şi se transformă-n stele, 
Ating pietre seci şi se transformă-n lumi. 
 
   Lucia Sevestrean 
 

 

 

Marcel Chirnoagă, Introspecţie 
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Păpuşă cu înger la ea 
 
O păpuşă fără viaţă, dar cu dorinţe 
A primit o chemare din altă lume,  
Un înger păzitor cu chip de copil 
Şi acum ea are o inimă. 
O inimă în care se creează o nouă lume, 
O lume atât de frumoasă, 
Şi totuşi reală, 
În care trebuie doar să vrei să visezi 
Şi dorinţele îşi iau zborul din sufletul tău 
Ca nişte porumbei argintaţi. 
Inima  păpuşii, 
Cu aripile ei interioare, 
Va uni lumile de jos cu lumea de sus 
Şi se va lăsa binecuvântată 
De suferinţă. 
 
  Paula Sabău 
 
 
 
 
Sărbătoare nepământească 
 
Am îmbrăţişat cu sufletul o mulţime de chipuri, 
Mă înalţ peste abis, să mă scald în apele cerului 
Şi sper să percep culorile cele mai pure ale inimilor. 
Sper ca ochii mei spirituali să îşi piardă orbirea, 
Ca să poată să mângâie curcubeul galactic  
De deasupra făpturilor nevăzute, 
Să se încânte sorbind şi dăruind lumina. 
Vântul dintre stejarii cosmici mă prinde în mreje, 
Mă poartă miresme necunoscute de flori prin întreg cosmosul! 
Plutesc prin albastrul fără de ape 
Până când întunericul îmi închide gândirea 
În cercuri de fier. 
Mă predau visării adânci, 
În care fantasmele prind contur şi îl pierd, 
În care esenţele încă se mai joacă zglobiu 
De-a fiinţa şi nefiinţa. 
Ating Melancolia. Ating Lumina. Ating Blândeţea. 
Sufletul meu nu mai este o insulă pustie 
Pentru că am îmbrăţişat o mulţime de inimi. 
Făpturile străvezii sunt înaripate şi pure, senine, 
Au ochi de smarald; şi cu mâini de cristal  
Dăruiesc şi primesc fericire. 
 
   Diana (ăstase 
  
 

 

Marcel Chirnoagă, Maternitate 
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Palatele de dorinţe de sub apele inimii 
 
Este o noapte cu lună plină, 
O noapte în care până şi vântul suspină, 
O noapte liniştită, unde tăcerea domneşte, 
Se-aude doar vântul şi lacul cu valuri 
În care lumea mea-ntreagă se oglindeşte. 
Dintr-un tufiş apare un mic animal, 
Nu ştiu ce e, o arătare ciudată, 
Cu ochii mici, voind parcă să-mi spună un gând. 
El nu are gură, nimic ce l-ar ajuta 
Să spună, sau să-mi arate ce vrea. 
Dar dorinţa lui e prea mare 
Ca să rămână ascunsă neîmplinită: 
Încet-încet eu simt o adiere în suflet 
Şi ştiu că dorinţa lui e acum în mine, 
Că gândul lui s-a împlinit visător. 
Dorinţa lui a ajuns la mine 
Purtată de vântul stelar 
În mintea şi inima mea. 
Acum îl cunosc şi ştiu şi ce vrea: 
E vis şi parte dintr-un vis mai înalt 
Şi are propriile lui vise. 
El mă cheamă acum să trec prin oglinda orizontală 
A lacului fermecat. 
Acum nici eu nu mai am gură, 
Nu pot vorbi decât prin priviri, 
Şi peştii se uită la mine miraţi,  
Nemaiavând răbdare. 
Ceva se plimbă-n adânc, ceva strălucitor 
Ce tocmai a ieşit din mine: 
E o dorinţă! 
Ea are codiţă lucioasă unduind repede; 
Timidă, ea se ascunde după o piatră. 
Dintr-o dată am devenit sirenă: 
Eu sunt cea care m-am ascuns după piatră! 
Alte mii de dorinţe mă urmează ca nişte peşti aurii 
Ca nişte stele lucioase ale adâncului 
Şi toate se ascund după imensa piatră. 
Piatra e Marea Doamnă a Lacului, Înţeleapta Dorinţă, Magia vie! 
Lângă ea, stau cele patru anotimpuri ale adâncului, 
Numite la fel ca în lumea noastră 
Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna,  
Dar ele sunt nufărul alb, micuţul soare acvatic, trandafirul etern şi perla. 
Dintre toate, nufărul e cel mai mândru şi mai frumos, 
Culorile curcubeului pleacă din albul lui sub formă de raze. 
El stă cel mai aproape de Piatra Înţelepciunii, de Crăiasa Magiei, 
Deoarece păstrează în el puritatea neatinsă, 
Trezirea la viaţă şi veselie a lumii, 
A tot ceea ce iubeşte şi vrea Crăiasa. 
Lângă ea mai stau doi cavaleri: 
Unul emană lumină albastră,  

 

Marcel Chirnoagă, Contopire 
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Pentru a o linişti pe Regină, 
Iar celălalt galbenă, aducătoare de veselie lumească. 
Luminile lor se ating şi formează o platformă verde 
Un paradis al sufletelor care au fost odinioară alge marine 
Şi care au colindat prin pământuri până în acest lac al odihnei. 
Câmpiile submarine verzi pot fi văzute numai în noaptea cu lună plină, 
Noaptea cu lună plină e azi. 
Dintr-o dată, lumina puternică verde se extinde 
Până de dincolo de marginile de lac 
Şi făpturile mici şi verzi mă ridică deasupra apei 
La balul mascat al fiinţelor aerului. 
Stau lângă un leagăn alb, strălucitor, 
Ca pentru zâne şî pentru crăiese. 
Luna îmi zâmbeşte de sus 
Leagănul îmi şopteşte să mă aşez cu încredere 
Şi să mă avânt, să plutesc. 
Mă aşez şi rochiţa mea albă devine fosforescentă. 
Simt un fior de plăcere, 
Şi simt că nu eu sunt cea care plutesc în semicercuri largi: 
Simt că îmi zboară inima! 
Dar cum să zboare ea fără mine? 
În ce fel? Cu ce aripi dacă nu cu cele ce sunt ale mele? 
Nu ştiu şi nici nu am timp să-mi răspund, 
Fiindcă văd doar o lumină puternică, 
O lumină perfect rotundă 
Care devine din ce în ce mai mare. 
E luna. 
Distanţa până la lună e mare, se spune, 
Dar dacă îţi iei şi inima cu tine 
Drumul e mult, mult mai scurt. 
De aici de sus, din lumea albă rotundă 
Se vede pupila albastră a lacului 
Ca o flacără de safir 
Şi sufletele dorinţei zburând 
Ca nişte licurici fermecaţi. 
 
    Yoana Lal 
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(europolis Lirics       Am inventat un oraş 
Am inventat un oraş al poemului visării. Structura oraşului este alcătuită din patru cercuri 

concentrice care corespund celor patru porţi ale visării din experienţa ieşirii din corp a şamanilor. Jocul 
creaţiei începe de la căsuţa nr. 1 şi se încheie atunci când unul din jucători ajunge în centrul marcat de 
pentagramă. Jucătorii dau cu zarul pe rând şi avansează de-a lungul cercului exterior în sensul săgeţii 
orizontale, până când ajung pe una din căsuţele nenumerotate: în acest caz, ei trec în cercul imediat următor, 
unde vor continua rotaţia în acelaşi sens. 

Fiecare jucător îşi alege la întâmplare un număr între 1 şi 70: simbolul numărului va reprezenta 
motivul poemului său, care se va repeta de fiecare dată când ajunge pe una din căsuţele albe. Atunci când 
jucătorul ajunge pe una din căsuţele numerotate, va aduna numărul său cu numărul căsuţei şi se va referi în 
poem la imaginea mentală pe care i-o va produce simbolul sumei. 
 

Cele patru cercuri configurează structura celor patru porţi ale visării, după cum urmează: 
I. Prima poartă a visatului – este atunci când devii conştient că adormi; ea reflectă conştiinţa trecerii 

în altă stare a percepţiei şi sensibilităţii, în altă lume, în care părăseşti descrierea lumii obişnuite; 
II. A doua poartă a visatului – este atunci când te trezeşti dintr-un vis într-un alt vis; ea reflectă 

conştiinţa trecerii prin portalurile altor lumi; 
III. A treia poartă a visatului – este atunci când te priveşti pe tine însuţi cum dormi; detaşată de 

sinele material, conştiinţa ta se fixează pe corpul tău energetic (numit „sufletul liber”) şi contemplă din 
exterior trupul; 

IV. A patra poartă a visatului – este atunci când conştiinţa călătoreşte pe aripile corpului energetic în 
locuri concrete din lumea aceasta, din alte lumi, sau din intenţia altui suflet. 
 

Simbolurile numerelor din joc: 
 

1. conacul felinelor; 2. focul de pe morminte;3. scrinul; 4. cine sunt eu?; 5. amnezia; 6. anamneza;7. 
neliniştea care doare; 8. crepusculul gândurilor; 9. blândeţea luminii; 10. glasurile apelor; 11. şoaptele 
văzduhului; 12. spiritele strămoşilor; 13. cuvintele ce se însufleţesc; 14. marea liniştii; 15. trădarea tăcerii; 
16. sfâşierea întunericului; 17. aerul salcâmilor; 18. cavalerii reginei nopţii; 19. cel ce nu moare; 20. acolo 
unde drumul de lumină mi se stinge; 21. privirea necruţătoare a mamei; 22. luna de foc şi de sânge; 23. 
coroana de oţel; 24. valea sfinţilor; 25. nenumitele; 26. şoaptele neauzite; 27. ce pot să fac?; 28. ce pot să 
ştiu?; 29. ceea ce rămâne nespus; 30. dincolo de orice dincolo; 31. martorii nevăzuţi ai bucuriei; 32. umbra 
vie; 33. întunericul orb; 34. marea interioară; 35. frumuseţea din ziua de azi; 36. frumuseţea clipei acesteia; 
37. frumuseţea neaşteptată; 38. Nenumitul; 39. eul meu străin; 40. când te bucuri că eşti; 41. când te bucuri 
că nu mai eşti; 42. te duci departe înlăuntrul tău; 43. ceaţa vie; 44. prietenia cu luna; 45. sufletele-păsări; 46. 
partea din suflet ce s-a pierdut; 47. umbrele nepământeşti; 48. congregaţia apelor; 49. sentimente târzii; 50. 
să vezi oamenii cum curg odată cu timpul; 51. sânzienele albe; 52. dulceamar; 53. zâna înţelepciunii neagră; 
54. risipitorii de vieţi; 55. gândul albastru; 56. Marele Prag; 57. gândul gol; 58. regina nopţii însângerate; 59. 
nebunia logică; 60. coerenţa dezastrului; 61. pădurile de purpură; 62. mlaştinile disperării tăcute; 63. tărâmul 
plânsului fără rost; 64. lacul infinit; 65. regele-mag; 66. ruinele străvechi; 67. imnurile de piatră; 68. portul 
corăbiilor-fantomă; 69. lumina rece în întunericul cald; 70. craniul de diamant al plăcerii; 71. copacul de 
obsidian; 72. muntele măslinilor; 73. privirea care alină; 74. privirea alintată; 75. ademenirea stihiilor; 76. 
dorinţă neagră; 77. dor de moarte şi de splendoare; 78. durerea plină de lumină; 79. retragere în inima 
nefiinţei; 80. cucerirea luminii; 81. spiritul pur; 82. fiinţele fără umbră; 83. călătoria prin suflete; 84. 
pierderea de sine în bucurie; 85. pierderea de sine în miezul luminii; 86. sanatoriul negru; 87. spectacolul 
agoniei şi morţii; 88. fata morgana a suferinţei; 89. Răsăritul din urmă al veacurilor; 90. setea de suferinţă şi 
izbăvire; 91. ţara frigului deplin; 92. sângele ce trece prin toate formele; 93. iubirea care ucide; 94. iubirea 
care ucide şi renaşte; 95. iubirea care răneşte şi tămăduieşte; 96. visul de-a nu mai fi; 97. noaptea lumii; 98. 
petalele de argint ale clipei; 99. floarea de foc; 100. conacul amintirii dorite; 101. călătoria pe-o rază; 102. 
dorinţele apelor; 103. anamneză fatală; 104. eternul feminin; 105. spectrele mute; 106. să auzi remuşcările 
celor ce nu mai sunt; 107. transfigurarea (metamorfoza surprinzătoare); 108. alienarea; 109. floarea albastră; 
110. înălţarea în suferinţă; 111. măngăierea unei făpturi nepământeşti; 112. impalpabilul care mângâie; 113. 
menora înţelepciunii pierdute; 114. tronul deziluziilor; 115. deliciul tristeţii; 116. idealul cel viu; 117. 
lacrimi uitate; 118. luciditatea şi durerea ei fără leac; 119. gânduri din lumea morţilor; 120. gânduri ce se 
întorc după ce au trecut peste materia neînsufleţită a inimilor; 121. insula inocenţei; 122. Cântarea Cântărilor 
celor ce nu mai sunt. 
          Mihai M.S. Maxim 
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(europolis Poems 
 
 
Coborâm 
 
Coborâm şi ne căutăm visele, 
În lichid stăruie urmele paşilor. 
Se rostogoleşte butoiul pe treptele vremii, 
Golind de conţinut zgomotele încăperii. 
Purcedem în mantia albă, 
Iar umbrele ni se statornicesc pe ziduri. 
Mă duc să reiau închiderea porţii, 
O ferec în tiparele sale, timpul se reface. 
Aş vrea să mai plutesc în zorii zilei, 
Chiar dacă lanţurile îmi lovesc destinul. 
În pustietăţile minţii ni se pierd  
Urmele conştiinţei, 
Şi ne paşte împreună vremea nefiinţei. 
 
    Cristian Săuchea 

 



 35

(e iubim 
 
Ne iubim ca două castane care îmbobocesc,  
pendulează în fragilul echilibru. 
Chemarea foşnitoare ne ademeneşte. 
Privesc piatra, firul de iarbă ce creşte din ea, 
Văd trecutul ce-i rotunjeşte curbura. 
Cât de tare mă pot roti sub propria-mi clipire? 
Şi cât de mult mă bucur ce ceea ce nu are nume? 
Rămâne ceva în urma chipului fiecăruia, 
Roiurile stelare şoptesc şi se leagă în noi. 
Mă adâncesc în chipul iubitei 
Şî-mi cultiv angoasele. 
Întunecată este lumina ce ţi-o dă suferinţa, 
Mult mai durează chinurile facerii 
Lumilor de mult apuse. 
 
    Cristian Săuchea 
 
Păduri de purpură 
 
Ape de sânge, păduri de rubin, 
Şi totuşi, Răsăritul nu este, 
Amurgul nu vine. 
Suflete purpurii, fericiri însângerate 
Dindorul de preamultă viaţă. 
Doar moartea are ochi de safir, 
Părul bălai şi suflet de fată sfioasă. 
Ea fuge şi fuge cu părul lung despletit, 
Printre pădurile de mâini întinse-a cerşit 
Ale oamenilor 
Fără să le atingă, fără să se îndure, 
Fără să se teamă. 
Ochii ei de azur privesc apele din orizont 
Şi răsfrâng peste veac nemurire, 
Raze de vis interzis, 
Proiecte de nume şi soarte. 
 
   Mihai M. S. Maxim 

 



 36

Înecată-n păpădie 
 
În închisoarea trupului meu ai găsit un izvor 
Şi l-ai făcut să sângereze. 
Au renăscut amintiri cu miros de fân cosit, 
De mere coapte. 
M-a vizitat bunica. Şi rândunelele 
Ciripeau intuind un drum spre viitor. 
Toate merg după mine şi-mi arată 
Fisuri în zidul de cadavre din faţa mea. 
O să reuşesc. Şi poate mă voi bucura 
De mireasma aerului de dincolo de zid. 
Merg cu ochii goi, cu sufletul mic 
Şi corpul sărac schingiuit, 
Dar nu văd drumul. 
Îţi caut mâna, glasul 
Dar îmi feresc privirea. 
E noapte şi simt lupta îngerilor; 
Fulgii căzuţi din penele lor mă-neacă. 
Înţeleg că bătălia e veşnică 
Şi renunţ la toate ale mele. 
O singură scăpare am. 
O palpez cu degetele gândului meu muritor 
Şi aştept curajul să sar. 
 
    Ioana Spanache 
 
 
Figurine de hârtie pierdute în absolut 
 
Lumina lunii e o bărcuţă ce călătoreşte prin timp 
Şi poartă întinse pe catarg tainele lumii. 
Ea iese şi intră în realitate 
Ca firul unei pânze de păianjen 
Înnodate de îngerul orb al dreptăţii 
În întunericul şi strălucirea de zăpadă a nisipului umed. 
Furtuna setei de absolut o atrage în vârtejuri, 
Dar focul farului lovit de trăsnet o va chema de departe 
Şi ea se va transforma într-o figurină infantilă de hârtie 
Şi va străluci palid deasupra lui, asemenea unei iluzii. 
 
    Iulia Calciu 
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Călătorii interioare 
 
 
 
Iubirea mi-arată frumuseţea interioară  
a tuturor lucrurilor. 
Nu toţi o văd: ci doar acela care găseşte drumul de aur 
Către această căsuţă a sentimentelor  
numită inimă. 
Înţelepciunea iubirii este curată de orice grijă, 
De orice furtună. 
Singurătatea mă alungă din trup şi dacă 
Iubirea nu-mi va înfiora trupul 
Îl voi lăsa deoparte. 
Îmi voi lăsa inima să suspine din nou, 
Până-n noapte, 
Fără odihnă, fără nici un răgaz, fără moarte. 
Iluziile trăiesc în fiecare suflet 
Şi ies la suprafaţă din timp în timp, 
Dansează că zânele bune 
Sau ca lacrimile de diamant ale ochiului nopţii. 
Dar fură mintea şi pustiesc inima. 
De aceea, mă abţin să stăpânesc singurătatea apăsătoare 
Şi las deoparte raţiunea de a trăi.  
Inteligenţa a fost covârşită de armatele sufleteşti  
Ale deznădejdii 
Şi s-a lăsat purtată de valul tristeţii supreme 
Prin porţi de aur şi de safir şi dulceaţă. 
Dăruiesc iubire, dar elixirul iubirii mi se sfârşeşte 
Şi flaconul poţiunii albastre  
Mi se goleşte cu fiece zi, 
Ca şi cum ar fi sorbit din el fluturii, 
Florile, ramurile vii ale eternităţii.  
Căsuţa inimii mele are o cameră a secretelor 
În care nimeni nu a intrat cu adevărat, 
Chiar dacă ea nu are nici porţi, nici pereţi, 
Ci doar văluri tremurătoare. 
Nu orice fel de iubire devine fiinţă, 
Nu orice fel de iubire devine suflet 
Şi zbor şi înalt. 
Dar iubirea aceasta mă face să zbor, 
Mă înalţă în cerul albastru al altei iubiri, 
Strălucit de o singură stea 
Şi acea singură stea mă conduce 
În miezul infinitului celui mai aprins, 
Prin locurile de taină ale tuturor începuturilor. 
 
    Alexandra Ciorogar 
 
 

 

Marcel Chirnoagă, Invocaţie 
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Mai întâi a fost gândul 
 
A gândi înseamnă a percepe pulsaţiile naşterii, 
A te transforma în speranţă şi iubire, 
Asemeni unui nounăscut ce vede totul 
Din perspectiva începuturilor 
Şi pentru care cerul devine dintr-o dată 
Mult prea înalt. 
Fiinţa lui? O singurătate ce pune în mişcare galaxii. 
Copilaşul e acum substanţa viselor sale, 
O reflexie a unei amintiri ce sparge timpul, 
Supusă în egală măsură vieţii şi morţii, 
O balanţă în rugăciune ce-şi doreşte 
Echilibrul etern. 
 
    Iulia Calciu 
 
 
 
 
 

Dimineţile sumbre 
 
Miroase aşa de frumos afară 
Şi ea are o stare de fericire dionisiacă, 
Însă imediat faţa i se umbreşte: 
Ea nu poate uita privirea aceea acuzatoare, 
Privirea mamei arzând necruţătoare. 
Ea a greşit. Şi-o doare şi pe mama 
Greşeala ei.  
Ea ar avea atâtea de spus şi de numit, 
Ar vrea să se apere, 
Se simte însă încătuşată, prizonieră. 
Şi era aşa de fericită acum câteva clipe, 
Acum câteva clipe încă era vară. 
Îi e dor de dimineţile de lumină; 
Acum e aşa întuneric... 
Dimineţile sunt tot mai sumbre 
Lacrimile îi aleargă pe obraz 
Şi ea nici nu clipeşte.  
Amintirile îi fug prin inimă, 
Nu prin minte,  
Şi ea nici nu clipeşte, 
De teamă ca închiderea ochilor 
Să nu-i închidă în suflet pentru totdeauna 
Frumuseţea aceea a clipei ce-a fost 
Şi nu va mai fi. 
 
    Raluca (ovăcean 
 
 
 

 

Marcel Chirnoagă, Tandreţe 
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Ţin Universul iubirii în palmă... 

 
Cuvintele nu se aud, ci se zăresc. 
Pătrund raze ucigătoare în întunericul până atunci infinit. 
Suflul vieţii înfrigurează trupul întorcând anii 
Din drumul lor neabătut. 
Bucuria şi tristeţea împovărează sufletul deja uitat, 
Singurătatea strigă, ucide la nesfârşit şi doare, 
Gândurile se oglindesc unele în altele în faţa mea, 
Pustii şi reci, goale de sensuri. 
Acum, când mă văd stând în faţa abisului, 
Revăzând memoria vie a existenţei, mă bucur că sunt. 
Zăresc lumina, viaţa pură, soarele etern. 
În mine se reflectă o lume întreagă 
Şi eu aparţin tuturor, 
Însă nu-mi aparţin mie însămi... 
O parte din iubirea mea s-a pierdut... 
S-a pierdut o parte din fericire.   
Dacă nu există oglindă, de unde vine reflexia? 
Şi unde se duce? 
Degeaba vine flacăra atunci când afară e încă lumină, 
Ea arde şi se consumă, se trece. 
Vreau să trăiesc, să simt frumuseţea neaşteptată a clipei! 
Vreau să fiu vie! 
De azi va fi lumină deplină, abisul va vedea mângâiere. 
Oare de ce nu putem atinge apele albastre ale cerului? 
De ce devin ele negre atunci când ne apropiem? 
Timide, tăinuitoare, mistere nedezlegate... 
Visele mele aruncă punţi de aur peste abisul negru: 
Respir nesfârşire. 
Am aşteptat atât de mult! 
Ai încredere, suflete! Ţi se va da exact atâta cât poţi primi! 
Infinirea unei roze, abisul unui fulger, vis de demult nesfârşit! 
Aripi de foc, îngeri, braţe de lumină duioasă, 
Mări adânci cântătoare, picături tremurând în iubirea astrală 
De infinite ori infinit. 
Acum sunt la începutul unui nou drum, 
Gata să cuprind Universul în palmă. 
Sunt ca un cântec de pian nesfârşit, 
Ţin strâns la piept toate-acestea, 
Şi toate vor rămâne aşa cum sunt. 
 
    Diana (ăstase 
 
 
 

 

Marcel Chirnoagă, Pegas 
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La răscruce de rânduri 
 
Aflat la un moment de cotitură 
Mă aşteptam la tot ce e mai rău, 
Când cu asupra de măsură 
S-a revărsat în cale-mi râsul tău. 
 
Şi-atunci, din mohorâta dimineaţă 
O zi superbă s-a trezit, 
Iar sufletu-mi înfrigurat, din ceaţă 
Spre dalba perspectivă a zâmbit. 
 
Mai mult nu îndrăznesc să vă mai spun 
Şi la ce bun să spulberi clipa... 
Florarului i se dedă risipa, 
Flecarului nu-i pasă că-i nebun. 
 
    Mihail Medrea 
 

Poem cizelat în joacă 
 
Omul nedesăvârşit ce sunt 
Nu vrea nicidecum desăvârşirea, 
Săvârşirea se petrece atunci când nu mai gândesc; 
Aş vrea ca gândul să se adâncească-n visare. 
Când şopteşte văzduhul, frunzele se mlădiază, 
Se îndoaie, şi zgomotul motoarelor se stinge treptat. 
Ce-ar fi să mă întrupez într-un fluture acvatic, 
Să aud freamătul peştilor şi să văd lumina apei de dedesubt. 
Întunericul care se întunecă prea tare devine lumină, 
Spunea cineva. Să nu ne temem atunci de întunericul orb. 
Prin întuneric, privirea maternă necruţătoare 
mi-atinge sufletul şi mi-l înalţă-n chemare. 
În valea sfinţilor este un loc cu o stâncă mare 
În mijloc, un loc fără vegetaţie. 
Iese apă din stâncă. 
Apa spiritualizată alină şi bucură suflete călătoare. 
Un cerb se adapă cu disperare. 
 
    Cristian Săuchea 

 

 

Marcel Chirnoagă, Muza 
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(evralgia 
 
Cândva credeam că aş putea atinge norii 
Şi-am căutat să înţeleg de ce sunt trişti, 
De ce se sting în lacrimi visătorii,  
De ce coboară suflete-n artişti. 
Coboară minţi străine-n spaţiul minţii 
Restaurând dreptatea lumii vechi 
Şi nu mai ştiu fiinţele luminii 
Cum se desprind perechi-perechi. 
Făpturi şi spectre defilează-n tihnă 
Pe luciul lacului de sub străfundul cer; 
Adâncurile lui vor fi odihnă 
Iubirilor care se nasc şi pier. 
 
    Mihai M. S. Maxim 
 
Doctrina unei mămăligi 
 
Mă doare talpa piciorului stâng. 
Am ratat Răsăritul, dimineaţa. 
M-am îmbrăcat în negru, am umblat ca prin vis. 
Aştept să pice cerul peste mine, dar afară 
Mă aşteaptă soarele. 
Pustiu. 
Apără-mă, Preasfântă Fecioară, de toate relele, 
Păzeşte-mă, Doamne, de toată ispita. 
Să plângă norii şi vântul şi praful! 
Nu pot părăsi frica, dar inerţia e mai puternică. 
Nu vreau să mor, sunt tristă însă 
Pentru că nu trăiesc. 
 
    Ioana Spanache 
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Carnaval 
 
Ispita eşecului este la fel de atrăgătoare ca şi neantul 
Şi poate punctul de plecare al genialităţii 
Ce depăşeşte orice judecată. 
Poate că depăşeşte chiar pragul speranţei, iubirii: 
Ea face abstracţie de inteligenţa ingenuă  
Şi se confundă cu un desen fără sens, 
Lipsit de echilibru şi consistenţă. 
De ce să vrei să pierzi? 
De ce să vrei să te pierzi tocmai acum, 
Când ai totul? 
Sintetizezi realul în imaginar 
Şi-aduci în realitate imaginarul.  
Asemeni unui acrobat agăţat de trapez în înalt 
Deasupra mulţimii avide de moarte 
Te laşi să cazi, dar pluteşti îndelung 
Peste priviri uluite, - 
Şi asta înseamnă deja o revelaţie, - 
Pentru ca apoi cobori liniştit,  
Fără nici o mirare, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, 
Ca şi cum nimic nu ar putea să te tulbure. 
 
    Iulia Calciu 
 
Autopsie 
 
Cobori scări în spirală către cei ce văd tot şi ştiu tot. 
Aştepţi cuminte, cu răsuflarea celuilalt în ceafă, 
Să vezi ce n-ai mai văzut până acum. 
Maestrul, ca un preot cu patrafirul plin de sânge, 
E nerăbdător să te împărtăşească. 
Are ochii de diamant: duri, perfecţi, tăioşi şi reci. 
Dintr-o dată – O, minune! – diamantele încep să plângă. 
Voi, miraţi, vă temeţi, şi feriţi picurii tremurători. 
Cei atinşi mor. 
Maestrul râde şi 
Cu ochii ameninţători preface în vânt pământul din ei. 
Înfruntând sticla cerului, vântul se înalţă. 
 
    Ioana Spanache 
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Amurgurile 
 
Se lasă seara, e frig. 
Se văd brazii învăluiţi în ceaţă. 
Pe nişte stânci se vede o biserică în ruine albastre. 
Lumina a devenit întuneric, 
Luna nu se mai vede, 
Nu s-a zărit încă Steaua. 
Se intuieşte însă oceanul de viaţă şi noapte, 
Necunoscut. 
Luna răsare iarăşi. 
Lumina ei devine halucinantă. 
Biserica e parcă ireală. 
Hristos e răstignit în solitudine. 
 
    Dana Teodorescu 
Făptura posibilului 
 
Sunt adierea ce trece printre două gânduri străvechi, 
Sunt amurgul în care se întâlnesc duhurile roşii ale pustiului.  
Defăimări şi tristeţi se aprind şi-şi luminează în nopţi negrăitele torţe. 
Sub mâna mea cuvintele rămase în aer se înalţă felin 
Să le mângâi sau măcar să le-ating. 
Ele prind iar să sune, sfârşietor, ca la-nceput, 
Când eram împreună şi neîntâlniţi. 
Liniştea de atunci şi de-acum e acea mare 
În care se-nvolburează bulele albăstrii, 
Globurile verzi ale somnului. 
Eşti numai a mea şi sunt numai al tău, 
Chiar dacă sufletele noastre sunt neîntâlnite. 
Suntem ca două galaxii ce trec una prin alta solemn, 
Fără să se atingă. 
Ele doar se privesc cu mii şi milioane de ochi 
Şi îşi întorc reciproc flăcările. 
Când vom începe să existăm cu adevărat 
Te voi privi nesfârşit cu miile şi milioanele de ochi 
Ale minţii şi inimii 
Şi toate-ţi vor spune să nu mai pleci: 
Vino cu mine, iubito, să ne aşezăm pe odele verzi! 
Dincolo de propria mea nemurire 
E nemurirea sângelui, 
Dincolo de propria ta nemurire 
E floarea de foc plutind peste lumi! 
Deasupra transcendenţelor noastre 
Astrele rătăcesc nenuntite 
Până ce se vor pierde în somnul fără de vis. 
Aici, până şi cele ce nu sunt au umbrele vii, 
Iar duhurile păzitoare ale adâncurilor 
Sunt încă sfioase şi feciorelnice 
Şi fără nici o îngrijorare. 
 
    Mihai M. S. Maxim 

 

Marcel Chirnoagă, Gânditor 
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Secetă mare 

 
Prietene, în mijlocul pârjolului împărtăşeşte-mă 
Cu roua lacrimilor tale. 
Iartă-mă, iubite, sunt slabă. 
Jos cu minciuna, cu meschinăria şi cu necurăţia! 
Deasupra mulţimii, servindu-mă doar de-o umbrelă veche şi ruptă, 
Fac echilibristică pe o sfoară legănată de vânt. 
Slavă celui ce se face nebun pentru Dumnezeu! 
Să dărâmăm statuile idolilor celor vicleni! 
Să hrănim uitarea cu visele cele deşarte! 
Pustiul sufletelor noastre să-l stăpânim, 
Să ne rugăm pentru pocăinţă şi îndurare, 
Pentru sfinţita îndurerare! 
 
    Ioana Spanache 

Egeic 
 
Sub stâncile templului Knossos 
Pescarii în bărci prind alge în năvoade 
Din insula de piatră cântări însorite cinstesc 
Răsăritul de mare 
Când se va scufunda, trăsnit de val, 
În marea Egee mormântul de sare 
Vor putea şi ei liniştiţi 
Să-l caute-n străfunduri mai verzi 
Să planteze-un deşert de culturi şi canale 
De cum vântul îşi poartă pe braţe-o epopee 
O mie de sori 
Părjolesc plaja cu cioturi 
O mie de voci tunătoare 
Înconjură zarea 
Şi ei, şi cei de aici aud 
Tropot de cai peste marea-nspumată 
O să cădem din cer şi-o să fugim 
Spre ei, spre nori, spre curgeri de bronz 
   Cu-o mie de care 
 
  Andrei Mitru Marinica 
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Principii de joc 
 
 

Mai întâi fiecare jucător trage la sorţi o locaţie (de la 1 la 25). În funcţie de această locaţie 
îşi alege un avatar pe care îl va descrie prin ceea ce vede acesta în oraş (cam în 2-3 fraze). Pionii 
jucătorilor vor avansa o singură căsuţă – pe verticală, orizontală sau diagonală, indiferent de zar – 
oriunde doresc. Atunci când se întâlnesc doi jucători, fiecare îşi prezintă personajul, pentru ca apoi 
fiecare să-i pună celuilalt o întrebare. Celălalt va răspunde la întrebare la viitoarea întâlnire. El 
poate să răspundă ca şi cum întrebarea ar fi retorică, ca şi cum i-ar şi şoptit-o propria conştiinţă, sau 
ca şi cum i-ar fi şoptit-o un înger. Jocul se încheie atunci când un jucător a avut trei întâlniri sau 
când toţi jucătorii au avut cel puţin o întâlnire. 
 
  

*Delphi Eonon * Catharsis* 

Sanctuarul lui Apollo de la Delphi 
(după P. de la Coste-Messelière): 
1.Navarhii; 2. şi 3. Cei Şapte 
împotriva Tebei, carul lui 
Amfiaraos şi Calul Troian: ofrande 
argiene; 4. Epigonii; 5. Bază 
elenistică; 6. Regii din Argos; 
7.Baza tarentinilor; 8. Tezaurul 
sicionienilor; 9. Tezaurul 
sifnienilor; 10. Tezaurul tebanilor; 
11. Tezaurul siracuzanilor; 12. 
Tezaurul cnidienilor; 13. Tezaurul 
Potideei; 14. Tezaurul etrusc; 15. 
Tezaurul atenienilor; 16. 
Buleuterion; 17; Tezaurul 
corintienilor; 18. Tezaurul Cirenei; 
19. Pritaneu; 20. Temenos-ul Gliei 
şi al Muzelor; 21. Stânca Sibilei; 
22. Sfinxul naxienilor; 23. Porticul 
atenienilor; 24. Zidul poligonal; 25. 
Pilastrul lui Paulus Aemilius; 26. 
Trepiedul plateenilor; 27. Altarul 
lui Apollo; 28. Templul lui Apollo; 
29. Trepiedele Deinomenizilor; 30. 
Ex-voto oferit de Daohos; 31. 
Vânătoarea lui Alexandru; 32. 
Teatrul; 33. Tezaure anonime; 34. 
Leshe oferit de cnidieni. 
(Cf. Pierre Lévêque, Aventura 
greacă, Editura Meridiane, 
Bucureşti 1987, p. 354, fig. 47) 
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* Delphi Eonon* Catharsis* 

4 5 

7 6 

14 15 

17 16 

25 24 

Principii de joc 
Zarurile determină maniera 
descrierii: 
1. suprapunerea normalului cu 
excepţionalul; sugestia că un 
lucru normal ar fi excepţional; 
2. absurdul ca normalitate: 
generalizarea anomaliei; 
3. suprapunerea previzibilului 
şi imprevizibilului, banalului cu 
senzaţionalul, identităţii şi 
diferenţei, cotidianului cu 
extraordinarul; 
4. răsturnarea tuturor valorilor: 
cultul nonvalorii, dispreţuirea 
valorilor autentice; revolta 
aristocraţiei; 
5. paradoxul inducţiei: 
naraţiunea logicului sfârşeşte în 
ilogic, iraţionalul fiind 
încununarea şi totodată 
transcenderea raţionalului; 
6. schimbare de situaţie, timp 
(inoportunitate), spaţiu (scenă 
improprie), circumstanţe 
(evenimente în pofida sau 
împotriva protagonistului), mod 
de a fi. 
Locaţii narative: 
1. Academia platonică 
2. Areopagul (Colina lui Ares) 
3. Teatrul 
4. Casa basileului (regelui) 
5. Calea exilului 
6. Oculta pitagoreicilor 
(subterană) 
7. Ospiciu şi casa taumaturgilor 
8. Templul lui Apollo 
9. Curtea fantasmelor simţului 
intern 
10. Liceu (Şcoală aristotelică) 
11. Calea Răsăritului 
12. Câmpul cinicilor 
13. Aphrodisia 
14. Agora, locul întâlnirilor 
aşteptate 
15. Mausoleul şi casele orfice 
16. Zidul penitenţilor 
17. Templul cercului magic 
18. Parcul inocenţilor 
19. Locul altui timp 
20. Planul oraşului ideal 
21. Oraşul din altă dimensiune 
22. Parcul cu măslini 
23. Piaţa fericirii imediate 
24. Poarta cailor înaripaţi 
25. Câmpul crinilor 
 Mihai M. S. Maxim 
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1 2 3 

8 9 10 

11
1 

12 13 

18 19 20 

21 22 23 

Prelucrare ludică după The Sanctuary of Delphi, The Time-Life Encyclopedia of MYSTERIOUS PLACES, The life and 
legends of ancient sites around the world, Time-Life Books, Alexandria, Virginia 1990, p. 50-51, Designer: Robert Ingpen 

* Generatorul de identităţi şi scenarii * 
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Delphi Eonon – generatorul de identităţi şi scenarii 
 

Apolinic şi dionisiac 
 Fabia are 20 de ani şi prin urmare este confuză. Foarte normal de altfel. În plus, are o 
personalitate şi o viaţă dublă: cea reală şi cea proiectată, care pentru ea e mai palpabilă decât cea 
reală, din care nu mai prea înţelege mare lucru. Dar oare a înţeles ceva vreodată? Bună întrebare... 
Şi în aceste condiţii nu se ştie niciodată ce va urma... Acum are o criză de cinism şi multe altele îi 
sunt ascunse, şi-şi derulează la nesfârşit propriile sale întrebări. 
 „Existenţa? Un absurd normal... Asta e pentru mine... Îndurare şi zâmbete fugare de liliac 
carnivor agăţat de trapezul celor 5 zile ale săptămânii din care contemplă... ce? Ce oare? E simplu: 
chiar viaţa, şi nu la modul general, ci chiar viaţa ta, în care eşti paradoxal uneori doar un simplu 
spectator buimac, fără putere de decizie. Deci tipic: e normal să se întâmple evenimente împotriva 
protagonistului. Şi în cadru apare şi dragostea, sau măcar iluzia ei. În cazul meu? Cred că mai 
degrabă a fost o fantasmă a simţului intern, care nu cere explicaţii ci pur şi simplu te dă peste cap. 
Dar există şi un aspect pozitiv: te trezeşte la viaţă. Un trecător cu care m-am întâlnit întâmplător în 
acelaşi univers al fabricii de vise m-a întrebat: „Ce m-a îngropat acolo?” Acolo unde? Şi nu mai 
trebuie să-mi răspundă: în curtea fantastică a percepţiilor interioare. Ce intenţionez să fac mai 
departe? Să călătoresc. Măcar atunci realul şi lumea se vor întâlni în mişcare şi pentru 5 secunde 
voi fi fericită... Până când ajung în piaţa publică a acestei lumi unde toţi te evaluează şi te judecă, 
unde aurul ajunge noroi şi noroiul se transformă fără să fie la mijloc vreo transformare alchimică. 
Ce rămâne de făcut? Doar exilul într-o lume nu neapărat mai bună, dar cel puţin a ta, unde într-
adevăr există alţi demoni şi kilometri de păduri incendiate ce sunt chiar fiinţa ta... dar cel puţin nu 
mai ai de suportat monştri universitari ce sperie Vestul, secretari coordonatori cretini şi alte 
mulţimi savante... 
 M-am întâlnit acum cu un prieten al străvederii care m-a întrebat dacă sunt gata să vin cu el 
la Universitate şi să purtăm împreună Adevărul care îi va ucide pe toţi. Iar eu mă gândesc că tocmai 
datoria de studentă mă obligă să fac acest lucru. Dar nu e numai ea: e sentimentul pe care îl ai 
atunci când parcurgi un „game” pe computer şi te plimbi prin puşcării pline de creaturi înfiorătoare. 
Sentimentul acela că în orice clipă poţi să mori te face să lupţi şi să speri, adică te obligă încă să 
mai trăieşti. Şi ceva mă face să cred că totul e predestinat şi că voi ajunge în curând la cei veseli şi 
că acolo se vor suprapune din nou cele două lumi care acum se alungă, dar care fac parte, una într-
alta, din unul şi acelaşi real... Ăcum mă duc la mausoleul viselor celor de demult: acolo, printre 
oase şi vise voi muri şi voi renaşte, sperând că pot visa un vis mai frumos într-o altă viaţă! „Oare 
ştii ce vei pierde? Eşti gata să perzi ceea ce e de pierdut?” – mă-ntreabă acela ce mi-a schimbat 
viaţa odată demult şi încă o mai lucrează. Voi pierde gânduri şi înţelesuri şi în final mă voi găsi pe 
mine însămi... mereu prea târziu şi mereu în reluare... dar în final voi zâmbi cu un ochi şi voi 
plânge cu celălalt, cerând să fiu izbăvită de fărădelegea mea... 
         (Iulia Calciu) 
 Sunt de negândit: sunt dominatoare, sunt falsă şi mincinoasă. Profeţiile despre viitor, pe 
care se presupune că îl anticipez în templul lui Apollo, sunt în fapt rodul imaginaţiei mele – şi sunt 
mândră de ea. Pot susţine că eu am schimbat destul de semnificativ cursul istoriei; slabii, naivii şi 
(foarte rar) dornicii de cunoaşterea noului, vin să le prezic viitorul. Şi aici intervine fantezia mea 
briliantă. Îi trag pe sfoară şi ador asta. Cel mai mult îmi place când îmi cad în plasă nume 
importante. Ei cred că intru în transă: totul e însă o simulare. Sunt deasupra lor, îi manipuklez pe 
cei mai puternici. Sunt păpuşarul: eu creez păpuşile, eu trag sforile. Sunt deasupra zeilor muţi.  
 Dar oare eu sunt păpuşarul suprem, sau e altcineva deasupra? 
 Însă şi eu, CHIAR ŞI EU, am nevoie de un mentor. Într-adevăr, există cineva deasupra mea: 
eu. Eu în altă perspectivă. Eu cea bună, pură, eu cea cu sentimente nobile. Din mine izvorăşte totul. 
Imaginea mea perfectă, neciobită şi neînveninată de sentimentele perfide pe care le simt, 
guvernează trecutul, prezentul şi viitorul păpuşilor care încă se mai cred oameni. 
 
         (Lucia Sevestrean) 
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 Am fost aleasă în templul lui Apollo în urma unui concurs de râgâieli: sau, mă rog, aşa suna 
„vocea” zeului în toate nebunele care suntem de faţă. Oricum, acum sunt aşa de drogată, că nu mai 
ştiu nici cum mă cheamă. Ah, mi se spune Callipso, deşi mă cheamă Apocallipso. Sau invers. Nu, 
nu mă cheamă Callipso, deşi am aceeaşi calitate divină de a-i preschimba pe toţi bărbaţii în porci. 
Cum se uită unul la mine, cum începe să guiţe de fericire! De fapt, mă numesc, pe numele meu 
adevărat, Calliopi, şi aşa o să mă chem şi-n următoarele 5 minute. 
 Acum sunt gata să plec în Aphrodisia după afrofiziace, aşa cum mi-a cerul Xanthos, Marele 
Preot. Cred că vrea să şi-o pună cu vreo zeiţă. De noi nu se poate atinge. Suntem intangibile, 
suntem fatale. Eh, suntem urâte. Ne urăsc toţi şi se tem grozav. De pildă Xanthos, un porc şi un 
impostor criminal, e convins că slujim unui demon. Apollion Exterminatorul  să-i omoare pe toţi, 
cu toate credinţele şi cu toate vieţile lor de nimic! Nu, greşesc, suntem cu toţii deja morţi, şi morţii 
nu pot să mai moară: nu pot decât să numere de câte ori vor mai muri spiritual. Săracii: visează şi le 
e groază de ce visează! Iar eu le proorocesc şi îi ajut să-şi ducă groaza până la capăt, adică s-o facă 
blestem. Şi fac aceasta cu cea mai mare plăcere, cu-atât mai mult cu cât sunt oribil de mediocri, 
plictisitori, indolenţi, că numai o groază sublimă-i mai poate scoate din amorţeală! Iar 
Răscumpărătorul e încă departe – asta dacă mă întrebaţi de profeţia adevărată. Mântuitorul nu vine. 
Cel puţin nu pentru ăştia. Mântuitorul nu vine. Punct. 
 De unde-mi vine adevărul? Profeţia mea e adevărată, dar nu ştiu nici de unde vine, nici 
unde se duce: ştiu doar că zbor odată cu ea. Mai ştiu şi că oamenii n-o pot primi: ei nu pot primi 
decât dulceţuri, cuvinte mieroase, gâdilituri la orgoliu, slava pustie a lumii! 
 Ah, mi-am amintit că trebuie să merg la Liceu să mai fac rost de droguri, că ultima „iarbă” 
am fumat-o aseară, când am râs ca descreieratele nu mai ştiu pentru ce. După aia trebuie s-o şi 
„încerc” puţintel, dar nu în templul lui Apollo, că ahtiatele alea o să mi-o smulgă din mână cu tot 
cu mână, deşi au chestii din astea din belşug. Mă duc în templul magicienilor. M-aşteaptă viziuni 
albastre, ceruri răsunătoare. Mulţimea mă crede în transă, dar eu ştiu cu siguranţă că nu-i aşa. Pur şi 
simplu pot trăi simultan în amândouă lumile: drogul mă face numai să nu-mi fie greaţă de lumea 
de-aici! Uneori refuz să vorbesc: dansez viziunea, iar mulţimea e cu atât mai fericită cu cât înţelege 
mai puţin. Acum e-n delir. E semn că n-a priceput chiar nimic: le-am arătat cum le va veni 
dispreţul, războiul, exilul şi moartea, cum totul de-aici se va preface-n ruină. 
 Iar ei sunt deja morţi. Da, sunt morţi cu toţii. Fiindc-au trecut ani şi profeţia-i acum. Dansul 
meu a accelerat timpul. I-am văzut putrezind de vii, i-am văzut cum le cad cărnurile de pe ei după 
ce li s-a descojit pielea, i-am văzut cum li s-au prefăcut instantaneu oasele-n pulbere. Şi n-a mai 
rămas decât pulberea şi cenuşa: acesta e omul.  
 Dacă aş mai lua o „priză” din „iarba” asta de cea mai bună calitate, m-ar mai urmări oare 
gândurile, sau aş putea uita totul? Nu vreau să uit nimic. Fiinţele care mor se preschimbă în gânduri 
şi în cuvinte care nu mai au nici o viaţă în ele însele, însă cu toate acestea, cu toate că n-au nici o 
viaţă într-însele, ele mă imploră să fie! Vor să mai fie o dată! Chiar şi cuvintele care-au pierit au 
încă în ele această sete ciudată de nemurire. 
 Am o putere ciudată, o putere care este binecuvântarea şi totodată blestemul meu. Sunt 
convinsă că toate cuvintele mele ucid! Odiniară regretam doar că n-o fac destul de repede. Acum 
omenirea a dispărut. Se întrevăd oare zorii? – Aceasta nu mă mai pot întreba acum decât fiinţe 
nepământene. 
 Am declanşat misterele orfice şi declanşate rămân pentru totdeauna. Am coborât în lumea 
celor ce nu mai sunt. Am adus la lumină cele ce nu mai sunt, sperând să duc toate cele ce încă sunt 
în taina neagră. Numai nefiinţa este perfectă. Perfect gânditoare, nu-i mai lipseşte decât un singur 
suflet: eu. 
 Când voi pleca eu însămi în nefiinţă? Niciodată. Sunt deja aici, adânc în miezul nefiinţei, 
adâncind nefiinţa, mângâind perfecţiunea, îngrijindu-mă ca o nouă lume a oamenilor să nu mai fie 
nicicând. 
        (Mihai M.S. Maxim) 
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 Am căzut, o bucată din aripa mea a ajuns pe marmura rece a scărilor. Eram jos, ei erau sus: 
sute, zeci, mii de îngeri care mă huleau. Sunt hidoasă, nu am păr, reprezint ura umanităţii, lacrimile 
avortonilor, sunt lungă, întinsă pe marea uitării. Coastele îmi ies prin pielea roşie-albastră iar corpul 
meu e într-un continuu spasm. Fac spume la gură, dinţii mei galbeni strâmbi mi se înfig cu durere 
în buzele-mi veştejite uscate. Sunt ca moartă nu am ochi nici nu-mi doresc, mi-e de ajuns că mă 
simt. A început să bată vântul, tare, tare, tot mai tare până când a ajuns la proporţia unui uragan. M-
a luat în braţe şi atunci m-am regăsit. Sunt eu, aceea dintotdeauna. Mi-a căzut şi a doua aripă, care-
mi atârna inutil. Sunt liberă. 
 Cum va fi drumul meu de acum înainte? Va fi lung, pierdut în ceaţa uitării celor de sus, 
văzut numai de orbitele metalice goale unde au fost oarecând ochii Pythiei. 
 
         (Doria Roman) 
 
 Cântă, zeiţă, iubirea ce-aprinse pe Silen, măscăriciul,/ Prin negură deasă de toamnă 
trecând,/ Prin miros de tavernă/ Spre masa amicilor săi buimăciţi de idei, paidei şi femei!/ Acolo, 
deodată, privirea-i se-prinse-ntr-a ei,/ Femeia în roşu şi negru, negrăit de locvace,/ Fermecându-i pe 
toţi cu vocea ei groasă, insidioasă... 
 Are şi femeia copite! Silen e fermecat de vorbirea femeii, de călcâiele ei copitate. Femeia însă 
nici nu-l bagă în seamă, admirându-şi copitele roşii ce fuseseră lustruite cu o grijă nebună, vrednică 
de o mai bună cauză. Iar lui Silen, aţâţat, îi veni o idee absolut inadecvată: o mângâie cu privirea, 
alegându-se cu un rictus ce schimonosi figura ei palidă şi încercănată. Silen se dădu atunci de trei ori 
peste cap şi se transformă într-un tânăr înveşmântat în plete albastre. Necunoscuta se recunoscu, în 
sfârşit, interesată de perspectivă şi se-ndreptară-mpreună spre Piaţa Mare, la concertul lui Jethro Tull, 
chiar dacă ştiau că vor mai avea de aşteptat vreo două mii de ani şi ceva. Şi veacurile se grăbeau să 
se-ntâlnească în zisa piaţă, în pâlnia timpului rotitor. 
 În ce secol te-ai naşte a doua oară, Silen? – întreabă femeia în roşu şi negru, cu copite roşii 
cu unghii negre, seducătoare. Nu-i spun nimic. Ea ştie deja, la fel de bine ca mine, răspunsul. 
 
         (Ovidiu Stanomir) 
 
   Privea cu nedumerire la literele înşirate pe tabla îngustă şi îşi imagina ce-ar fi fără cuvinte: 
nicio noapte n-ar fi prea lungă, nicio mare n-ar fi prea sărată, nicio inimă prea frântă, niciun suflet 
prea pustiu. Se gândea la tot ce ştia până acum, la toţi anii petrecuţi în scoarţe de cuvinte, în stihuri 
pierdute... şi cu toate acestea era singur. De ce cuvintele nu exprimau niciodată ce el visa, ce dorea 
din tot sufletul? Ştia acum că trebuia să caute noi înţelesuri pentru ceea ce el considerase odată 
normal... Se ridică brusc şi ieşi din încăpere. Coborî nişte scări înguste şi i se păru că e gata să 
alunece: „Dacă aş fi putut acum să rostesc un cuvânt, un singur cuvânt care să schimbe realitatea, 
aş fi fost sigur că rămân în picioare, orice ar fi!” Oftă şi părăsi clădirea. Era gata pentru un nou 
început. Viaţa lui trebuia să se schimbe, trebuia să lase totul în urmă. Dar era aşa de greu... Încerca 
să fugă de responsabilitate, dar orice făcea, întâlnea alt înţeles, care îi schimba lumina realităţii. 
Ştia că nu e singur şi îşi limita realitatea la a crea feţe şi chipuri cuvintelor – siluete fără formă clară 
şi fără strălucire, glasuri amuţite brusc şi simţiri frânte de la jumătate...Ele erau mereu cu el, 
niciodată prea derparte, niciodată acolo, dar totuşi în umbra visurilor lui. 
 De unde ştia care cuvinte sunt vii, care cuvinte sunt moarte, şi care cuvinte s-au însufleţit 
pentru o clipă doar pentru ca imediat să se stingă? Nu ştia. Credea că toate cuvintele sunt moarte şi 
că doar înţelesurile lor dăinuie. Aveau un puls surd la pulsul lumii, bătând implacabil, neauzit, dar 
erau acolo tot timpul, în aşteptare, stând cuminţi la marginea existenţei doar pentru a fi rostite. 
 
       (Christiana Luis-Mondea) 
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 Sunt spectatorul propriei mele vieţi. Şi viaţa aceasta îmi este străină. Fantoma ei se mişcă 
încă pe scenă, palidă, gesticulând ca şi cum încă ar mai trăi, îmbrăţişată cu moartea şi frigul. Parc-
am murit demult. Mă strecor ca un abur printre aburii de narcotic ai profeteselor Pythiei, să mă 
confund cu profeţiile lor. 
 Care sunt căile de a-mi cunoaşte viaţa? Eu nu am viaţă: sunt un simplu cuvânt – e drept că 
profetic – dansând şi avertizând cu ardoare stranie. Sunt aburul unui singur cuvânt, şi-acela rostit 
preademult. Sunt spectrul neodihnit al unei profeţii pe care nu a crezut-o nimeni şi care s-a împlinit.
  
        (Mihai M.S. Maxim) 
 
 Înainte de amurg gândea din cinci în cinci minute. La lăsarea întunericului, barba îi 
ascundea faţa şi ochii îi scăpărau ritmic. Noaptea nu putea să doarmă decât după ce observa 
configuraţia sufletului ridicat în plafon. Asta nu se întâmpla decât dacă praful era bine şters în 
cameră. Să nu mergem însă prea departe cu visarea, realitatea ne alungă demonii.  
 Oare nu îi vine a crede, măcar uneori, că şi realitatea este un demon? Un demon imens? Da, 
însă este un demon al viitorului nu unul al trecutului: un demon al temerii şi al paraliziei. Ştie că 
demonii trecutului ne chinuie mai tare decât aceia ai viitorului, însă aici e altceva, nu ştie nici el ce. 
Dis de dimineaţă se trezeşte scuturat de remuşcări: De ce poate să nefericească atâta lume prin 
contactul lui cu ea? Pe lăptar îl chinuie cu întrebări esenţiale, pe mireasa lui potenţială o împinge în 
utopii, iar pe îngeraşul său păzitor îl învaţă ce este viciul. 
 „Când peste secole Călugărul Franciscan va ascunde în zidul mânăstirii texte muzicale, eu 
voi sta pitit într-o strană. Ştiu că peste alte secole ele vor deveni sublime şi că prin ele mă voi naşte 
a doua oară, dar nu pe bietul Pământ, ci în universul matematic al Muzelor armoniei prestabilite. 
Acum vreau să adorm, dar nu oricum, ci chiar pe acele ritmuri care aşteaptă să fie inventate şi care 
acum nu sunt decât duhuri”. 
        (Cristian Săuchea) 
 
 În căutarea fericirii imediate eu nu sunt decât o fantomă, un duh călător, fără trup de cuvânt, 
numai aripi. În piaţă sunt înconjurată de oglinzi care reflectă câte o altă „eu”, încercând fiecare din 
ele să îmi descopere câte un detaliu al sufletului. Privind în transparenţă şi fum, asta sunt asta văd... 
Mă învârt nedecisă, derutată, printre coloane în căutarea împlinirii. Nu ştiu ce va fi, nu ştiu ce 
înseamnă fericirea, dar simt că e aproape de mine, pe aici, în mijlocul rătăcirii... Ies din piaţă după 
ce mi-am lăsat acolo o bună parte din mine; o parte din speranţa ce alerga după mine a rămas 
blocată între zidurile vechi şi fortificaţii. Ajung acum într-o grădină frumoasă, dar care respiră 
deziluzie: ea are un aer de deziluzie tocmai datorită sufletelor rătăcitoare care vin să se odihnească 
o clipă aici. Pare că fiecare îşi caută un drum, pare că suntem asemenea, cu aceleaşi idealuri, cu 
aceleaşi dorinţe. Însă văd că sufletele sunt foarte diferite de mine, că nu asta doresc să obţin de la 
existenţă. Nu vreau să rătăcesc în golul lor. Acum nici nu mai ştiu ce vreau. 
 De ce nu sparg oglinzile? De ce nu închid pentru totdeauna acei ochi critici care mă 
urmăresc pretutindeni? Mi-e frică de singurătate? Mi-e frică de schimbare? Deja mă comport 
nesigur, ezit parcă într-un vis. Adâncurile negre se acumulează într-un singur focar, şi focul cel 
negru mă doare, mă-ndeamnă inima să deschid poarta spre nou. Am săgetat cu privirea fiecare 
fragment de oglindă până ce s-a prefăcut în pulbere argintie. Dar fiecare ochi care mă urmărea după 
aceasta mă lăsa goală pe dinăuntru. E oare golul din mine suficient de mare, suficient de adânc, 
spre a primi harul? 
        (Diana (ăstase) 
 
 E-n piaţa întâlnirilor aşteptate. Faţa ei este caldă şi plânsă, părul îi acoperă privirea. Obrajii 
roşii, străbătuţi de şinele de tren ale lacrimilor. Privirea ei era pierdută, goală... corpul îi era uşor şi 
plăpând. Ea apăru în soare tremurând toată. Razele soarelui îi uscau încet lacrimile de pe faţă. 
Urmele firave de sare lăsate de lacrimi făceau ca obrazul să-i pară de-aproape un pustiu împietrit. 
Degetele îi tremurau nervos şi se jucau între ele neprietene... Ochii ei, de două ore nu mai aveau 
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dimensiune, cearcăne apăruseră vineţii. Ea ştie că are nevoie de-o mână care să o apuce ferm şi să o 
scoată afară din realitate. O mână care s-o ducă undeva unde să îşi trăiască pe mai departe visul. 
Tremură atât de tare, merge fără direcţie. 
 „Ce am păţit? Ce e cu mine? Iluziile mi-au fost tocate mărunt, speranţele aruncate.”  

O doare atât de tare că şi-a jurat să nu mai fie aşa naivă nicicând. Naivitatea a omorât-o. 
Credinţa, şi ea a omorât-o. Nu va mai crede, nu va mai spera nimic. Va continua să iubească în 
continuare, deoarece să iubeşti este absolut sigur, în vreme ce a fi tu iubit este aproape de necrezut.
  

       (Raluca (ovăcean) 
 
Cum să reuşesc să valorific tot timpul acordat pe Pământ? Să nu pierd nicicând şi să 

fructific toate secundele sutimile de secundă, miimile de secundă, milionimile de secundă? Uneori 
mă pierd şi intru-ntr-o stare de letargie şi apatie din care, pe lângă faptul că ies aşa greu, nu câştig 
nimic. Nu evoluez în cunoştinţe, -n sentimente, -n idealogii, în nimic. Pur şi simplu stagnez, 
vegetez mental în acele clipe. Aş vrea să stiu, nu totul, ci tot ce mi-ar face bine sau, mai corect zis, 
tot ce mi-ar ajuta pentru un nou stadiu intelectual. 

Şi atunci încerc să întind tot mai mult timpul, să trag de el cu putere până când se măreşte şi 
se lăţeşte şi se lungeşte, însă nu văd şi consecinţele: cu cât se măreşte mai mult ca dimensiune, se şi 
subţiază, unul şi-acelaşi timp. Încerc să fug spre Vest cu aceeaşi viteză uimitoare cu care se roteşte 
Pământul, pentru a obţine acea iluzorie impresie că Soarele nu apune niciodată, că ziua nu s-a scurs 
şi că încă mai am timp. Pentru orice. Însă de curând am avut şi o satisfacţie, probabil venită din 
însuşi tărâmul plăcerilor (sadice sau nu – asta rămâne de văzut): am spart toate clepsidrele lumii. 

La ce m-a ajutat? Am încercat să mă izolez complet, să uit ideea de timp pentru a nu mă 
mai chinui ideea de timp pierdut. Dar ce-am făcut, pentru că fiecare fir insignifiant de nisip 
conţinea un univers, o viaţă, ceva unic şi de nepreţuit? Mă năpădeşte regretul şi-mi împânzeşte 
ochii cu voaluri de abur subţire: sunt lacrimi infectate cu durere, lacrimi sincere. Am început de 
atunci să strâng fiecare bob minuscul de nisip şi să-l pun înapoi, dar nu în clepsidre, că nu mai sunt, 
ci în propria mea inimă. Căutarea e grea şi plină de suferinţă. Dar îmi asum cu curaj 
responsabilitatea nesăbuinţei mele de dinainte. Acţiunea este mai dureroasă şi mai înjositoare decât 
autoflagelarea unui călugăr, dar nu mă opresc decât atunci când văd grăunţele de nisip plutind în 
roiuri galactice şi sclipind ca nişte fire de diamant în cerul intern al inimii lumii. 

 
       (Lucia Sevestrean) 

 
Am coborât în subterana celuilalt timp. Am fost şi m-am întors. Şi pot să spun cu mâna pe 

inimă că iadul e-aici, pe Pământ. Atunci n-am ştiut. Acuma ştiu: Pământul este infernul celeilalte 
lumi. Hadesul este vis şi viaţă faţă de orice vrei de pe Pământ. În Hades Eriniile sunt îndurătoare 
chiar şi atunci când sorb sânge: îl sorb cu atâta delicateţe, încât cei sorbiţi tremură ca de plăcerea 
unui alint. Ele nu sunt ca fiinţele inumane cu chip de om de pe Pământ, care-ţi sorb timpul şi vlaga 
şi te omoară cu plictiseala. Principiul meu faţă de toţi este acesta: Oorâţi-mă, dar nu mă plictisiţi! 
Ah, mi-e deja dor de satiri, de infamele vampe, de înţelepţii daimonici, de vicleniile făcute cu 
sfântă naivitate, ca pentru a oferi pildă, mi-e dor de nimfele spăşite că s-au răsfăţat prea multă 
vreme în frumuseţe şi adevăr. 

Cum cred că aş putea schimba lumea aceasta care nu-mi place? Voi schimba lumea numai 
atunci când aceasta va fi suficient de damnată. Eros, duhul iubirii care mistuie şi distruge, 
Frumuseţea care te devorează de viu, Apollion Exterminatorul vor reuşi să-i cheme pe oameni în 
moarte cu chemare irezistibilă, şi când pe Pământ nu va mai fi nimeni, absolut nimeni, deja va fi 
mult mai frumos şi mai sincer, mult mai odihnitor pentru spectrele prăfuite. Planeta întreagă va fi 
un ţinut al plăcerilor inocente, o Aphrodisie aşa cum era şi a noastră la începuturile timpului. Şi 
atunci se va da suflet nemuritor fiecărei flori, fiecărui nor şi fiecărei picături de ploaie în parte, vor 
fi înnobilate şi înveşnicite căile fulgerelor, căile neodihnitelor ape. Oamenii nu vor mai fi atunci 
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decât visele şi fantasmele imaginare ale plantelor gânditoare, ale apelor mişcătoare ale cerului, ale 
fiinţelor străfulgerate de noua inspiraţie divină. 

Care va fi fiind rolul meu când lumea va fi transformată conform Utopiei acesteia? 
Voi fi o piatră, voi fi un fir de iarbă, voi fi poate un bulgăre de pământ. Pământul mă  

recunoaşte deja ca fiind al său. Sau poate voi coborî sub pământ, să călătoresc odată cu apele 
subterane. După ce, asemeni oricărui om care se recunoaşte nevrednic de viaţă, voi renunţa şi eu la 
propria nemurire, o fericire imensă va inunda stihiile lumii şi apele cerului. 

 
       (Mihai M. S. Maxim)  
Silen incognito 
Era prea-nghesuială în templu, am ieşit, şi m-am pomenit într-un loc straniu, în care mă 

ciocneam de fantasmele de mult uitate ale tinereţii. Le-am dat bineţe, prevenitor, ca nu cumva să 
mă zăpăcească din nou. Nu-mi era frică de ele; doar de mine-mi era frică. Adică de ridicol mi-e 
teamă... ca lui Ares de liniştea triumfătoare a păcii olimpice. Căutam stadionul şi am dat de teatru. 
Bine că nu sunt pe scenă. Spectacolul a început, ascult şi nu pricep nimic. Pare să fie o comedie. 
Comedia eroilor de profesie. Cea mai tristă profesie din lume. Fantasmele au consistenţa 
(inconsistenţa) propriilor mele certitudini. 

Lângă mine se afla o doamnă care se distra de minune. Veselia ei s-a dovedit molipsitoare. 
În definitiv, de ce-aş fi trist?... Şi totuşi, daimonul nu-mi da pace. I-am întors spatele. Daimonului. 
Doamna mi-a zâmbit. A început să-mi placă... comèdia.  

Piesa era pe sfârşite când, dintr-o dată, doamna a plecat. Nici tu batistă, nici alt truc. Asta-i 
piesa, mi-am zis. Şi m-am îndreptat spre Agora. Era târziu, piaţa era pustie. Unde altundeva să 
merg, decât la tavernă. Să uit de mine, să scap de fantasmele ademenitoare. Viseze poeţii, eu voi 
bea o cupă cu vin, şi încă una şi încă vreo câteva, ca să-i ajung din urmă pe comeseni. Comèdie să 
fie, dar să ştim şi noi! 

Nu mai ştiu cum am ajuns aici şi nici măcar unde sunt, dar sunt vesel şi cânt cât mă ţin 
bojocii, ca nu cumva să fiu mai prejos decât prietenul pe care mi l-am făcut la tavernă. Dintr-o dată, 
prietenul meu de pahar a scos din mânecă o oglindă. A tăcut şi mi-a pus în faţă oglinda regăsirii de 
sine. De ce ţi-e frică, nu scapi. Neam! Ce văd în oglindă? Un daimon ce scoate limba la lume! De 
ce mi-e frică? Numai de mine mă tem. Mă tem că ziua ce stă să înceapă va avea inconsistenţa 
femeii celei de azi... 

       (Ovidiu Stanomir) 
 
Apa curgea spre Vest. Acolo peştii se strângeau să respire. Parcul le inspira încredere. 

Copacii se oglindeau în apă, iar semenii se bălăceau şi se urcau pe imaginea acestora. Solzii 
rămâneau postaţi circular şi nu răzbăteau dincolo de câmpul lor vizual.  

Cicerone, un peşte plictisit, se urcă într-un copac. Rămase cu o cicatrice pe unde-şi trăgea 
apa. Îşi salută prietenii cu candoarea dobândită a peştilor de uscat. Îi venise ideea să îi convoace 
pentru o conferinţă ideologică. Îşi prezentă discursul. Camarazii îl ascultară fără să forfotească, dar 
nu putură trece sub tăcere întrebarea. Toţi se aşteptau ca Cicerone să-şi continue existenţa într-o 
lacrimă. Plăsmuirile copacilor le erau suficiente. Peştele le răspunse luând glasul copacului de lemn 
pietrificat. Acolo respiraţia este purificată. Să ne ferim de dioxidul de carbon, strigă un peşte 
savant. 

Făcu un salt pe un alt copac. Aripile-i creşteau şi se frângeau în spiritul timpului. 
Respiraţiile nu ne vor ucide. Ele ne vor amâna clipa. 

 
       (Cristian Săuchea) 
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Sunt în copac. Azi e toamnă. Trecători grăbiţi se îmbulzesc pe stradă. La cât sunt eu de slab 
şi deşirat nici eu nu mă văd; sunt odată cu copacul, odată cu crengile. Am aprins lumina şi totuşi 
este atâta de întuneric! Prin ochii mei orbi totul e negru, atât de stins şi rătăcit. Ideile şi gândurile 
oamenilor se plimbă prin apa ploii de pe trotuarele pline de scrum de ţigară şi şerpi de benzină, 
ajungând mereu la mine. Urechile sunt porţile mele spre vedere, sunt monştrii vieţii mele, ele îmi 
dau frica, din cauza lor nu cobor, nu cobor şi nu cobor din acest copac al meu, turn de fildeş. Totul 
până am auzit-o pe ea… un toc roşu apăsat aprins pe magma trotuarului. Totul a luat foc în urma 
ei, la fel şi eu. Acum prin urechi reuşesc să o văd: e unica mea cale s-o simt aproape. S-a mai oprit 
cândva lângă copacul meu şi a privit în sus, dar eu am stat tăcut şi tot ce am ştiut atunci au fost 
cuvintele nerostite din inima mea, singură şi pierdută. 
 Cum am recunoscut-o? Cum vibrează un toc roşu? De unde-am ştiut că-i un roşu aprins? 
Un toc roşu vibrează plin: e ca sunetul unui ciocan violent pe coarda deschisă a unui pian, o coardă 
care îşi dedică fiinţa lui do diez. Un do clar şi atât de plin de dragoste! O chemare spre marea 
iubire… 
        (Doria Roman) 
 

Aşteaptă, aşteaptă să vezi ce-o să se-ntâmple când totul va fi spulberat de imaginea amplă şi 
înduioşătoare a crinilor de mătase! O stare de melancolie neaşteptată o să pătrundă pe câmpul de 
luptă dintre nemurire şi asfinţit! Vei crede că totul n-a fost decât un vis, şi totul va fi pierdut! E 
doar un vis, o să-ţi spui, o simplă trăire care se vestejeşte odată cu petala florii pe care-ai crezut-o 
nemuritoare. Floarea era nemuritoare cu-adevărat, putea să nu mai moară niciodată, însă necredinţa 
ta a ucis-o şi ea moare lent, odată cu tine! Chinuită de atâtea întrebări care te macină în interior, dar 
pe care nu le poţi spune altora, ci ţi le rosteşti numai ţie, te simţi singură şi neajutorată. Parcă ai 
vrea să mori chiar acum, odată cu floarea răpită din nemurire! Te ţine însă ceva, nu ştii ce, poate 
iubirea faţă de pământul ideal al florilor sclipitoare, poate speranţa. 
 Cine-a atins floarea nemuritoare? Nu ştiu. Un fluture. O mână întinsă bezmetic. Necredinţa 
covârşitoare. Floarea nemuritoare era alcătuită din toate substanţele secrete ale inocenţei. Şi 
inocenţa nu trebuia atinsă de nimeni şi de nimic: chiar şi un simplu gând ar fi fost pentru ea 
ucigător! Şi aşa a şi fost. Odată ce inocenţa s-a spulberat, ea a-nceput să se ofilească, să se distrugă, 
să plângă. Acum mă-ntreb: Oare numai iubirea îi mai ţine petalele să nu cadă? Sau mai este ceva? 
 Nu mai am timp să răspund, pentru că un fluture mare, cu aripi dantelate în toate culorile, 
se-apropie de crin şi culege nectarul inocenţei nemuritoare. În locul acela nu poate să mai ajungă 
decât el, fiindcă o nevăzută cupolă îmbracă tot câmpul crinilor mătăsoşi. El vine şi pleacă din locul 
acela o dată pe an, apoi mi se-aşează în palmă, şi cu fiecare coborâre a fluturelui, floarea-şi adaugă 
substanţele ei în mine. 
 Din ce este alcătuit fluturele, m-aţi putea întreba? Nu ştiu, însă poate că la întrebarea 
aceasta or să-mi răspundă anii. 
        (Alexandra Ciorogar) 
 
 Teoretic, e-o piaţă deschisă. Un loc convivial, plin de trăiri, de întâlniri, un loc ideal. Însă 
aici mă simt nelalocul meu, mă simt înstrăinată şi stingheră, singură în lumea cea fericită. Mă simt 
ca-ntr-un templu al lui Dionyssos într-un moment de doliu. Ca şi cum aş fi participat la o 
înmormântare în sanctuarul lui Hebe. Mă simt ca Persefona-ntr-o lume mohorâtă şi anostă de iarnă. 
Nesigură şi slabă ca-ntr-un labirint înspăimântător. Şi atunci singura soluţie care-mi rămâne e să-mi 
creez o limită, o limită pe care s-o încalc intenţionat, tocmai pentru a avea o scuză, un motiv să-mi 
pun capăt vieţii. Ajunsă deci în Infern, mă simt bine. Sunt relaxată, simt că locul îmi aparţine. Mă 
simt ca şi cum aş fi ajuns în sfârşit acasă. O casă stabilă, sigură şi primitoare, şi nu una meschină, 
evanescentă şi care-mi repugnă. Lucru cert: Purgatoriul e Pământul. E locul în care se hotărăşte 
unde anume-ţi vei petrece “viaţa de apoi”, e locul în care suferi să-ţi repari greşelile. Şi pentru 
cine? Pentru mine?Eu nu merit. 
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 De ce-am vrut să mor? Simplu: nu-mi găseam nicăieri locul şi-am căutat ceva nou. Ceva 
care să îmi răstoarne situaţia jalnică şi infectă de dinainte, indiferent dacă-n bine sau rău. Nu mai 
conta. Era o situaţie născută din disperare şi agonie. 
 Însă deodată, ochii mei obosiţi şi reflectând ignoranţă s-au deschis şi s-au ridicat totodată. 
Eram plictisită de o lume la fel de monotonă ca aceea de pe Pământ, care nu-mi mai oferea nimic 
nou, pe care am continuat-o până am epuizat-o. Şi atunci m-am debarasat şi de ea, m-am îndepărtat. 
Ce-am făcut cu Pământul am făcut şi cu Infernul, mai ales că o nouă opţiune îmi încolţea în idei: 
Calea Răsăritului, a luminii continue, fără intermitenţe şi, de asemenea, fără incertitudini. Rămâne 
de văzut dacă sunt acceptată. 
        (Lucia Sevestrean) 
 
 Mă simt ca un grăunte de praf. Purtată de braţele viguroase ale vântului, am trecut prin viaţă 
fără să cred că nişte cuvinte îţi pot exprima existenţa sau cizela sufletul. Cuvintele mi se par irosiri 
ale sentimentelor, pierderi ale intensităţii, care prin ele se stinge trecând în neant. Vorbele sunt ca 
nişte gratii de aur ale închisorii minţii. Vreau să fiu liberă. Vreau să mă înalţ în aerul cald. 
 N-am să mai privesc înapoi, ci am să fiu atentă numai la acea dimensiune a spiritului în care 
sentimentele se transmit printr-o privire, sau printr-o coborâre a genelor. În acea dimensiune a 
Universului te poţi bucura de orice pâlpâire existentă sau imaginată prin simplul fapt al percepţiei 
pline de înţelegere. Am întors faţa către Răsărit. 
 Dar oare nu cumva şi gândurile de lumină se pot mistui în flăcări? Nu cumva şi fericirea din 
miezul luminii poate să-mi fie fatală? 
 Mă simt mică, aproape punctiformă. O sursă însufleţită radiind gânduri şi sentimente. Mă 
simt bine aşa, o particulă printre toate celelalte suflete de particulă, aurii, ce se agită într-o mişcare 
browniană în nopţile Universului. Aşa sunt şi aşa mă simt: închisă în fericirea mea neîmpărtăşită. 
Şi totuşi, în anonimatul acesta mă simt împlinită. Gânduri de lumină îmi străpung mintea, îmi 
răstignesc inima. Poate că voi sfârşi în flăcări, mistuită de o fericire de neînţeles, sau poate de 
teama de-a nu se stinge. Cred că va fi un sfârşit lent, însă fără ca zâmbetul să pălească vreo clipă! 
 Voi radia mulţumire, mireasmă de împlinire totală, clipele mele de surâs şi lumină se vor 
desprinde şi se vor duce pe traiectorii spirale până la margini de Univers! De ce nu aş accepta 
atunci riscul să mă mistui cu totul, să dispar în jerbele de lumină ale fericirii? Merită, sunt convinsă 
că merită! 
 De ce simt asta? Şi cum am simţit eu că, reducându-mă la dimensiunile unui punct, voi 
reuşi să cuprind întreg Universul? 
 Vreau să concentrez în interiorul meu, până la incandescenţă, cea mai mare intensitate de 
fericire! Voi radia, asemenea unei stele, întreaga mea fericire, voi deveni aura în nuanţe albastre a 
curcubeului Noului Legământ. Şi peste timpuri, când mintea mea se va concentra iarăşi la 
dimensiunile unui singur punct, inima mea se va extinde la infinit, în toate direcţiile, ca spaţiul 
însuşi, şi atunci voi cuprinde întreg Universul şi toate fiinţele, voi îmbrăţişa infinitul cu sufletul 
meu infinit, voi deveni aura abisului inimilor. 
 Şi atunci, abia atunci voi şti că mi-am îndeplinit vocaţia, chemarea irezistibilă, când şi 
inima mea va fi în aura unei inimi şi când peste fericirea aceasta se va aşterne praful albastru aprins 
al eternităţii celeste. 
        (Diana (ăstase) 
 
 Sunt într-un exil straniu, pe o insulă complet pustie. Aici, pe insula mea toate florile, care la 
început păreau primitoare şi zâmbitoare, acum parcă-şi arată colţii. N-am mai văzut niciodată 
ghiocei cu ghimpi, viorele carnivore şi nici toporaşi negri. Aici, în insula singurătăţii, fiecare plantă 
poartă plăcuţe cu numere în loc de denumiri. Ceea ce la început părea o insulă primitoare a devenit 
un infern. 
 Am privit din nou aceste plante numerotate şi ele s-au transformat în urme uscate ale morţii. 
Insula exilului meu mirific s-a transformat într-un paradis al mormintelor. Am aflat abia acuma de 
ce: am fost exilată într-o insulă splendidă, însă căreia nu-i place să îi admiri frumuseţea. 
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 Unde şi cum a dispărut puritatea florilor mele? Cum se hrănesc ele acuma, când frumuseţea 
s-a refugiat într-un alt Univers? 
 Puritatea florilor a trecut într-un univers al visării, în mintea fantastică a unui spirit ascuns. 
Pe insula mea florile se hrănesc în primul rând cu moarte. Ele trăiesc din seva plină de viaţă a celor 
care-au murit.  
 Acum se hrănesc din mine. Acum mă aflu în interiorul lor, le văd şi le recunosc. Sunt iarăşi 
splendide. 
        (Anca Mihu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teatrul de la Epidaur (După Dörpfeld) 
În jurul orchestrei circulare, în mijlocul căreia se ridică altarul lui 

Dionysos, băncile formează un semicerc depăşit. Pe înălţime, ele sunt 
împărţite în două zone, inferioară şi superioară, de o trecere (diazoma) 
deasupra căreia scările îşi dublează desimea. Clădirea scenei (skene) este 
precedată de un portic aflat în faţa orchestrei (proskenion). Între scenă şi 
bănci se află de fiecare parte câte o trecere (parodos) prin care se ajunge 
în orchestră. (cf. François Chamoux, Civilizaţia greacă, Editura 
Meridiane, Bucureşti 1985, p. 119, fig. 30) 
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Psihodrama – Principii ale jocului 
 

PATHOS 
 

Se joacă între doi sau mai mulţi parteneri de dramă. E un fel de „Daseins-Analyse” – 
„analiza existenţei”, cu observaţia că fiecare jucător porneşte de la un avatar – pe care-l alege în 
funcţie de determinaţiile preliminare. Astfel, se foloseşte un pachet de cărţi de joc obişnuite (de 
Pocker), care se împarte în două grupe: personaje (As, King, Queen, Valet şi Joker) şi numere (de 
la 1 la 10, în patru simboluri: cupă, caro, pică, treflă). 

Jucătorii trag mai întâi câte o carte din pachetul cu personaje şi îşi vor alege un anumit 
avatar în funcţie de cartea extrasă: astfel, Asul de treflă reprezintă o făptură neomenească (personaj 
tutelar) având darul deosebirii duhurilor (adică discernământ spiritual); Asul de cupă (inimă roşie) 
reprezintă o făptură având darul străvederii (pătrunderii inimilor); Asul de caro reprezintă o făptură 
supranaturală determinată prin arderea duhului, generând inspiraţia, emergenţa sau descoperirea 
neaşteptată, fiind prin excelenţă fiinţa neaşteptatului (surprizei); Asul de pică (inimă neagră) 
reprezintă o fiinţă dotată cu străvedere şi profeţie, de cele mai multe ori de necrezut (ca profeţiile 
Cassandrei). Regele (King) şi regina (Queen) de aceeaşi culoare sunt predeterminaţi de afinităţi 
fără margini, de empatie şi iubire (atracţie irezistibilă, uneori tragică). Atât regele cât şi regina sunt 
caracterizaţi de stăpânire de sine dar şi de tendinţa dominării celorlalţi. Cavalerul (Valet) este 
căutătorul de ideal: el va urmări făptura supranaturală de aceeaşi culoare (Asul), care va fi practic 
de neatins. Jokerul, bufonul sau scamatorul, magicianul (conform altei concepţii), este cel ce 
răstoarnă lucrurile sau perspectiva asupra lucrurilor. El poate fi şi un spectru, un muribund, un 
vârcolac sau orice făptură intermediară între viaţă şi moarte, lume şi transcendenţă. 

Cărţile personajelor predetermină deci relaţiile dintre jucători. Fiecare jucător alege de la 
început numele personajului său (numele avatarului). Jocul e gata să înceapă. 

Predeterminaţii facultative: 
Uneori jucătorii nu ştiu ce subiect să aleagă. În acest caz, unul din jucători – „maestrul 

ceremonialului” – alege deliberat sau trage la sorţi câte una din cele trei categorii dramatice, 
clasificate după cum urmează. 

 
PRINCIPII DE UNITATE DRAMATICĂ 
I. Întrebări fundamentale: 
1. Ce gândeşte raza de lună înaintea Răsăritului? 
2. De ce îngăduie Dumnezeu atâta suferinţă în lume – şi mai ales suferinţa celor inocenţi? 
3. De ce nu putem aduce mângâiere nici măcar celor pe care-i iubim cu ardoare? 
4. De ce nu ne putem găsi acea suferinţă ispăşitoare – spre a ne putea ierta pe noi înşine? De 

ce suntem uneori hăituiţi de propriile gânduri mai rău ca de Erinii? De ce sunt remuşcările 
conştiinţei mai feroce decât zânele răzbunării şi păcii însângerate? 

5. De ce cădem pradă adeseori fanteziei şi ne îndrăgostim de fiinţe imaginare, de oameni 
care sunt ca atare numai în mintea noastră, ei fiind în realitate cu totul altfel? 

6. Oare cei aflaţi în comă profundă nu se-ntâlnesc şi ei undeva, nu comunică unii cu alţii 
într-o lume numai şi numai a lor? Şi oare lumea noastră întreagă, nu e cumva proiecţia gândirii 
unor fiinţe ce dorm? 

7. Unde rătăcesc sufletele celor nebuni şi-a celor ieşiţi din minţi în urma unor dureri 
omeneşti insuportabile? 

8. De ce sunt atât de reci duhurile de miazănoapte ce trec prin noi? Şi ce rămâne în noi în 
urma trecerii? 

9. De ce nu ne-ntâlnim nici cu bucuria şi nici cu durerea – atuncea când le căutăm cu 
dinadinsul, străduindu-ne să devenim oameni? De ce ne trece viaţa pe alături? 

10. În ce dimensiune paralelă a Universului ne rătăcesc idealurile?  
 
II. Teme primordiale: 
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1. Camera (Coridorul) celor 1001 de uşi (spre universurile paralele): căutarea „scenografiei” 
nelimitate a universurilor Gândirii dumnezeieşti; 

2. Cartea de nisip: cunoaşterea nemărginită a lumii şi existenţei în genere; 
3. Mărgăritarul percepţiei sufletelor: Globul de cristal al empatiei şi străvederii inimilor; 
4. Trandafirul albastru: iubirea imposibilă în toate cele 30 de lumi ale petalelor; 
5. Cartea cu toate filele albe – ce se scrie de la sine preschimbând emoţiile în cuvinte şi 

proiecţiile în destine: mitul creaţiei spontane (spontaneitatea generativă); 
6. Memoria lui Shakespeare – mitul inconştientului colectiv creator (enciclopedia interioară 

a patimilor şi virtuţilor, a urmelor unei existenţe pământeşti trăite frenetic); 
7. Crinul alb: mitul alegerii de sus (vocaţia Buneivestiri sau chemarea de sus a destinului); 
8. Craniul vorbăreţ: conştiinţa deşertăciunii acestei lumi şi ispita vremelniciei; 
9. Cuvintele scrise pe ape: mitul comunicării şi comuniunii cu Creatorul prin intermediul 

raţiunilor de a fi ale lucrurilor; 
10. Capa, sau vălul tainei de nevăzut şi de neconceput: ascunderea în lumină şi configurarea 

invizibilului; 
11. Pasărea Phoenix: mitul renaşterii din propria cenuşă; 
12. Turnul de fildeş: retragerea în solitudine (anahoretismul sau ieşirea din cercul strâmt al 

lumii); 
13. Sefer Raziel – Cartea lui Raziel, gravată în safir şi care conţine toate tainele cosmosului 

(Arhanghelul Raziel este „îngerul ţinuturilor secrete şi căpetenia misterelor supreme”). 
14. Bagheta esenţelor tainice – care are puterea de a extrage din orice fiinţă propria voce a 

inimii, adevărul uneori necunoscut chiar acesteia („Sceptrul înţelegerii”); 
15. Tărâmul de oţel: tărâmul armelor ce cresc din pământ odată cu duhul mâniei şi cu 

resentimentele; 
16. Tronul clarviziunii: locul de unde se văd toate evenimentele lumii; 
17. Mâna de hrisolit, având încrustată în ea harta locurilor de putere ale tuturor lucrurilor şi 

fiinţelor din Univers; 
18. Copilul de aur, ce înţelege toate mai înainte de a vorbi: el surâde lucrurilor iar lucrurile 

tremură şi vibrează şi îi povestesc prin propria vibraţie taina sau chemarea lor de a fi; 
19. Ochiul de obsidian – ce deţine vederea umbrelor începutului tuturor începuturilor şi 

poate surprinde răsăritul oricărei făpturi din neant; 
20. Piatra lacrimii: diamantul ce are vocea tuturor suferinţelor lumii; 
21. Cântecul neauzit al Logosului, din care se naşte timpul: raţiunile care se desfăşoară în 

lume generând veacurile şi timpul însuşi; 
22. Cedrul odihnei supreme – a cărui umbră odihneşte sufletul şi care e despărţit de orice 

spaţiu, fiind intangibil. El poate fi atins doar de cel ce îşi depăşeşte propriul său spaţiu interior 
(egoismul şi egocentrismul) şi ia parte la durerea universală. 

 
III. Intrigi generative: 
1. Răzbunarea unei vinovăţii închipuite; 
2. Iubirea interzisă; 
3. Iubirea neîmpărtăşită; 
4. Patima de dominaţie, uzurparea tronului, funcţiei, vocaţiei celuilalt; 
5. Lăcomia, avariţia ucigaşă, setea nestăvilită de existenţă; preaplinul care nimiceşte; 
6. Exilul, exterior sau interior (în reverie, în nebunie, sau şamanismul celorlalte lumi, 

precum şi refugiul în universul intenţiei celuilalt); 
7. Trădarea încrederii (prieteniei, iubirii, vocaţiei...); 
8. Imposibilitatea cunoaşterii absolute – fragilitatea condiţiei umane, precaritatea, dar şi 

asaltul disperat al transcendenţei; 
9. Imposibilitatea consolării celuilalt (neputinţa tuturor mângâierilor de a înlătura suferinţa); 
10. Imposibilitatea de a-ţi ispăşi vinovăţia printr-o pedeapsă aleasă chiar de tine: neputinţa 

de a te elibera astfel de vinovăţie (incapacitatea de a te ierta pe tine însuţi). 
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După ce este aleasă câte o dominantă (1, 2, 3,....) din fiecare categorie fundamentală (I, II, 

III) jocul poate începe. Fiecare jucător extrage pe rând o carte cu număr şi avansează cu pionul său 
un număr de căsuţe egal cu numărul cărţii extrase: pionul îl reprezintă pe el însuşi, iar cartea cu 
personajul (A, K, Q, V, J) reprezintă proiecţia minţii sale pe scenă (avatarul ales). La fiecare 
mutare, jucătorul intră în dialog şi poate propune o acţiune: dacă acţiunea propusă intră în conflict 
cu acţiunea altui jucător, are câştig de cauză cel al cărui pion este mai aproape de scenă, adică cel a 
cărui proiecţie mintală e mai puternică. Dialogul este configurat în funcţie de cărţile numerice, 
fiecare număr din fiecare din cele patru culori reprezentând un anumit sentiment, după cum 
urmează: 

Treflă: 2. acedia, toropeala, lâncezeala, moleşirea, lenea; 3. înfumurarea, trufia, narcisismul; 
4. iubirea de stăpânire, patima de dominaţie; 5. concupiscenţa sau pofta nesăbuită; 6. neîndurarea şi 
neîndurerarea; 7. desfrâul minţii, imaginarul fără limite; 8. ranchiuna sau ţinerea minte a răului 
suportat; 9. mânia sau iuţimea, râvna; 10. melancolia sau tristeţea. 

Pică (Inimă neagră): 2. năzuirea după cele vremelnice; 3. indignarea sau semeţia cugetului; 
4. scrupulozitatea sau învinuirea de sine neîntemeiată; 5. halucinaţia, nălucirea, zăpăceala; 6. 
neascultarea, nesupunerea, rebeliunea fără cauză; 7. nepăsarea; 8. vrajba sau sfada (cearta); 9. 
viclenia şi ipocrizia; 10. vanitatea. 

Caro: 2. naşterea bucuriei din pace (isihia); 3. lacrimile înţelegerii; 4. pacea desăvârşită a 
gândurilor; 5. simţirea inimii (să ştie omul ceea ce-i foloseşte); 6. îndrăzneala, ardoarea; 7. 
blândeţea; 8. aducerea aminte de moarte; 9. curajul eroic sau bărbăţia; 10. speranţa, chiar fără 
motiv. 

Cupă (Inimă roşie): 2. puritatea minţii sau neprihănirea (cugetul întreg); 3. smerenia sau 
modestia; 4. compasiunea (empatia); 5. fermitatea (hotărârea); 6. recunoştinţa; 7. duioşia; 8. 
răbdarea; 9. sfiala; 10. seninătatea. 

Este bine ca cel ce deţine jocul să scrie direct pe pachetul de cărţi, la fiecare număr şi 
culoare, sentimentul (virtutea sau patima) pe care îl reprezintă. În acest caz nu va mai trebui să fie 
căutate de fiecare dată codurile. 

Locurile din tribună sunt locuri de putere în funcţie de care se stabileşte a cui raţiune 
primează. Dacă un jucător ajunge cu pionul pe o căsuţă deja ocupată va rămâne cu o căsuţă în 
urmă: dacă şi aceea e ocupată, va regresa până când va găsi o căsuţă liberă.  

Există câteva căsuţe (17, 23, 37, 43) cu simbolul pentagramei albe pe fondul unui cerc 

negru κ: aici jucătorul poate să obţină un al doilea personaj (avatar); introducerea unui personaj va 
presupune extragerea unei noi cărţi numerice (a sentimentelor) la fiecare tur. 

Există câteva căsuţe (19, 29, 31, 41) cu simbolul unei cruci negre [: aici jucătorul îşi va 
retrage personajul din joc (după ce îi va descrie agonia). Eliminarea unui personaj nu înseamnă 
neapărat moarte, ci poate fi despărţire definitivă, exil, trecerea în altă lume: şi în absenţa morţii 
există tragedie! 

Jocul se încheie când primul jucător ajunge sau trece de căsuţa cu numărul 50 sau, de 
comun acord, atunci când unul din jucători îşi pierde personajul. 

       
       Mihai M. S. Maxim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcel Chirnoagă, Spaţiu deschis 
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Eternitatea cea rea 
 

Personaje: 
         Indra (Iulia Calciu) 
         Amalia (Ovidiu Stanomir) 
         Silv (Dana Teodorescu) 
         Zeno (Mihai M. S. Maxim) 
         Bastian (Ovidiu Stanomir) 
 
Indra: De ce nu putem opri şiragul picăturilor de timp? Aş vrea un alt fel de ploaie pe scena vieţii. 
Amalia: Să plouă! Ce bine. Să plouă pe scena vieţii, ca să mai stingă, măcar uneori, patimile 
noastre irepresibile. 
Silv: De s-ar mai schimba ceva din calmul aceste plictisit! 
Zeno: Când n-o să mai plouă deloc, ne vom bucura de plenitudinea neagră a neantului! Sau vom 
mângâia inconştient eternitatea. 
Indra: Oricum, ploaia este pentru oameni, nu pentru duhuri. La fel cum încrederea ar trebui să le 
aparţină tot lor, însă pe lângă ea se strecoară mereu trădarea. Duhurile ascultă doar muzică şi sunt 
făcute din sentimente pure... 
Amalia: Ah, muzica ploii, timp lichefiat!... 
Silv: Totuşi, deziluzia cheamă după ea trădarea şi viclenia şi ipocrizia chiar şi în lumea noastră, a 
duhurilor! 
Zeno: Dacă aş fi duhul timpului, aş recunoaşte că i-am trădat pe oameni. Dar el nu şi nu! Cineva 
trebuie să recunoască vinovăţiile intemporale care s-au strâns grele. Recunosc eu. Ştiu că port în 
mine vinovăţia tuturor timpurilor, în lumile oamenilor şi neoamenilor. Dacă aş fi în locul duhului 
timpului cu adevărat, probabil că nu m-aş mai putea suporta deloc, m-aş sinucide! 
Indra: dar de ce să opreşti ploaia? Oricum destinul e tot acelaşi... Prelingerea picăturilor dă 
senzaţia de mişcare, de viaţă... Dacă ploaia s-ar opri, am trăi într-un rai al istericilor. 
Zeno: Bine, accept. Să nu se sinucidă. Fie! Atunci să-l omorâm noi. E destul să îi şoptim cu glas 
scăzut un singur cuvânt. Ştiu cuvântul. 
Indra (ca pentru sine): Să ucizi timpul poate însemna să-ţi ucizi propria eternitate. Dar încă nu vrei 
să accepţi asta... Poate ai mai avea o scăpare. Se cheamă Amalia. Oare ce-ţi va răspunde?... 
 (Sună un telefon mobil. Un înger dă telefonul mobil Amaliei. Amalia iese din scenă fără să 
dea nici o explicaţie.) 
Silv: M-am săturat de ifosele voastre adolescentine! Atâta filosofie! În loc să vă trăiţi viaţa, să vă 
bucuraţi de fiecare clipă, v-o pierdeţi în discuţii inutile! 
Zeno: Ar fi mult mai bune să facem şi noi ce-a făcut Amalia: să ieşim din acest timp. Cât mai 
grabnic, până nu ne infectăm cu preaomenescul, ne poate fi fatal. Să sondăm scena eternităţii! Să 
fim stăpânii absoluţi ai impalpabilului, ai nepătrunsului. Cum te simţi acum, Amalia, acolo în 
nefiinţă? 
Amalia: Nu simt nimic. 
Zeno (triumfător): Vedeţi? E fericită. 
Indra: Sau poate blocată într-un alt timp din care nu poate să sară în eternitate. Picături, picături, 
picături... Viaţa e făcută din picături. A-ţi trăi viaţa şi a te bucura de fiecare clipă înseamnă a fura 
puţin timp şi a înnebuni de fericire, de bucurii, de ce vrei, crezând că e o bucăţică de eternitate. Şi 
asta e oare pură filosofie? 
Silv: A nu-ţi da seama de asta şi a-ţi pierde vremea cu nimicuri, asta e cea mai mare prostie. 
Bucură-te de picăturile astea, savurează tot ce-ţi aduc ele, simte, trăieşte cât mai mult. Asta e mai 
presus de filosofie. Sunteţi orbi cu toţii! 
Zeno: Există clipe care egalează eternitatea. Oh, clipe, câte sunteţi de frumoase! Cu toate... Da. 
Incandescenţa clipei e cea care generează minunata egalitate. Intensitatea. Or, eu aicea nu văd 
nimic. Ne lipseşte intensitatea, adâncul, superbia. Nu avem îndrăzneală. Măcar Amalia a fost 
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cinstită cu ea însăşi şi a plecat în locul maximei intensităţi, în nefiinţa cea mai tumultuoasă. Ea e 
acum în sanctuarul feminităţii, acolo unde clocoteşte posibilul şi unde cuvântul aleargă mai repede 
decât gândul. 
Indra: Vrei să spui că orbirea noastră constă tocmai în lipsa de intensitate? 
Zeno: Da. 
Indra: Şi atunci de ce vrei să opreşti curgerea timpului ce dă intensitate chestiei aceleia pe care voi 
o numiţi viaţa? 
Zeno: Pentru că viaţa aceasta nu are încă intensitatea morţii. Uită-te la oameni, ce vieţi banale au, 
ce idealuri de doi bani, ce aspiraţii mărunte, de nepovestit! Devin interesanţi numai când se trezesc 
în faţa morţii implacabile. Ce frumoase le sunt atunci ultimele secunde! O viaţă de momâie 
sfârşeşte în artificii străfulgerate. 
Bastian (dând buzna în scenă): Bună seara! (dezorientat): Sper că nu deranjez. Căutam pe cineva... 
(se uită cu nerăbdare în jur): Poate că o să revin mai târziu... 
Silv: Sau poate că nu. De ne-ar scoate cineva din plictiseala asta! 
Zeno: Nu deranjezi pe nimeni, Bastian! Ştiu pe cine cauţi, sau cel puţin cred că ştiu. Şi tu cauţi 
timpul, să ştii însă că a plecat de pe scenă, iar noi suntem în eternitate. Şi-a strâns aripile la piept şi-
a plecat. Iar noi am rămas blocaţi într-un fel de eternitate neagră. Din păcate, nu suntem în 
eternitatea cea bună. De aceea ne mişcăm ca şi cum aerul ar avea consistenţa betonului: mişcările 
noastre, gândurile ne devin artificiale şi sacadate. 
Bastian: Wawwh! 
Zeno: Cum am zis: atmosfera se întăreşte beton! Totul împrejur este întunecat, nedefinit: până şi 
luna e neagră. 
Indra (meditativ): Şi totuşi, ceea ce contează în viaţa asta e să iubeşti ceva. Chiar dacă acel ceva 
sunt cafeaua cu lapte pe care o bei dimineaţa, pisica, sau paharul cu vin de pe masă, în care se 
răsfrând fantasmele aşteptării. Nu contează eternitatea, fie ea bună sau rea... Oricum o vom sorbi 
total. 
Bastian: Totul contează, Indra! Dar pe mine să nu contaţi, cel puţin deocamdată... trebuie să-mi 
dau seama unde am nimerit! 
Silv: O să treacă mult până o să-ţi dai seama! Mie mi-a trebuit cam mult, stau aici de două-trei 
eternităţi paralele. Dar cine ştie, poate că totuşi s-a mai schimbat ceva şi aici, deasupra timpului! 
Zeno: Bastian, trebuie să te avertizez că nu contează deloc unde ai nimerit: ceea ce contează este că 
n-o să mai poţi ieşi de aici niciodată. Suntem în împărăţia lui „niciodată”. Şi devin tot mai sigur că 
această „eternitate rea”, această „eternitate malefică” e generată chiar de inimile noastre! 
Bastian (timid): de fapt, aş vrea să ştiu cum aş putea ajunge mai repede în Fantazia, în împărăţia 
imaginaţiei şi basmelor ei. Şi bănuiesc că dumneavoastră îmi puteţi spune. 
Zeno: Trebuie doar să controlăm ceea ce gândim. Şi să dăm o oarecare sacralitate naraţiunii noastre 
comune. Astfel, naraţiunile noastre vor genera timp. Nu ne mai rămâne apoi decât să locuim acel 
timp. Acesta e planul meu de scăpare. 
Indra: Acel timp virtual pe care trebuie să-l controlăm şi să-l locuim va fi o experienţă individuală. 
Vom intra, dar fiecare într-o Fantazie a lui. Nu vom trăi acelaşi timp. Intervine aici trădarea, 
singurătatea în tine însuţi, nimeni neputând mângâia pe nimeni. 
Bastian (disperat): Cum asta?! 
Silv: Eh, poate că Fantazia fiecăruia dintre noi va fi perfectă şi nu ca acea lume, cu picăturile ei 
efemere, pe care tocmai am părăsit-o. Poate e mai bine să trăim în lumea noastră imaginară, decât 
în cea reală, cu toate trădările şi neajunsurile ei.  
Zeno: Îţî sunt recunoscător pentru observaţiile de bun simţ, însă acum ne grăbim, nu pot să vă 
explic de ce trebuie să ne grăbim, trebuie să mă credeţi pe cuvânt: ne aflăm într-un fel de „falie” a 
lui „nicicând, niciodată” şi dacă nu suntem atenţi am putea repeta la nesfârşit, ciclic, toate replicile, 
toate iubirile, toate dezamăgirile! Eu vă propun să generăm o lume coerentă, cu un timp numai şi 
numai al nostru, în care să putem aduce mângâiere celor dezamăgiţi, în care să risipim singuraăţile 
celor singuri şi unde să putem iubi omenirea în mod nevăzut. 
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Silv: Trebuie să fi fost noi înşine dezamăgiţi înainte de a-i mângâia pe ceilalţi, şi totuşi, să fim în 
stare să trecem peste dezamăgire. Te simţi în stare să porţi atâta suferinţă?  
Zeno: Dacă beau suficient dintr-însa n-o să mă mai amărască... 
Indra: Nu cred că experienţele fericite sau nefericite sunt singurele care pot să-ţi arate calea spre 
inima cuiva. Înainte de ele trebuie să existe un alt fel de legătură... 
Bastian: Cred că, deocamdată, o să mai rămân aici. Fantazaţi destul de interesant. 
Zeno: Te răsfeţi, Bastian. Şti că oricum nu poţi să pleci. 
Silv: De-am putea aduce în inimile noastre cerul, atunci am putea avea mai mari şanse să învingem 
timpul, eternitatea, veacurile. Poate acest lucru ne va ajuta să creăm acele legături absolut necesare 
între oameni, între fiinţe, şi să reformulăm lumea, să provocăm naşterea unei noi lumi, mai bune, 
mai frumoase, mai pure... 
Zeno: Şi apele văzduhului trec şi trec şi timpurile de pe bolta neagră a eternităţii. Şi luna neagră de 
pe cerul acestei nopţi ne va sorbi încet minţile. Grăbiţi-vă. Trebuie să găsim acel loc de putere în 
care să dobândim forţa de-a părăsi curgerea şi stagnarea, deopotrivă. 
Indra: Nu ştiu dacă acel ceva e atât de binevenit în inimile noastre, căci el poate însemna atât rai 
dar şi halucinaţie şi iad. Şi pe de altă parte, Zeno, a opri timpul nu înseamnă neapărat a atinge 
Fantazia. Poate însemna pura nemişcare, încremenire. O asemenea încremenire ne stăpâneşte acum. 
De fapt, nu vrem să ieşim din noi, ci doar filosofăm. Cred că e modul cel mai sigur şi eficient de a 
te trăda pe tine însuţi şi de a-i trăda pe ceilalţi. 
Bastian: Vă trădaţi gândurile cu destulă nevinovăţie. Poate de aceea îmi place de voi.  
Zeno: Să vedem dacă mai spui la fel peste 500 de veacuri. 
Silv: Putem totuşi să sperăm într-o ieşire, într-o izbăvire de noi înşine. Poate avem acum, în miezul 
eternităţii omniprezente, aceste picături de timp la dispoziţie, ca o ploaie de primăvară. E primăvara 
altei lumi. Rămâne să ne dăm seama de vremelnicia noastră şi de imensitatea eternităţii pe care 
vrem să o cucerim.  
Zeno: Ai dreptate. Trebuie să ieşim, fiecare din noi, din propriul egoism. Egoismul şi 
egocentrismul generează un univers al solutidinii impenetrabile, iar solipsismul acesta se cheamă 
schizofrenie şi alienare. Între noi toţi este un vid ce nu se poate umple decât prin renunţarea 
fiecăruia la sine însuşi. Propun o sinucidere colectivă.  
Indra: O accept, dar numai în numele dragostei şi a celor pe care i-am rănit tocmai pentru că la un 
moment dat am apărut în viaţa lor şi i-am iubit. Viaţa lor ar fi fost mai bună fără noi, fără egoismul, 
narcisismul şi înfumurarea noastră! Căci de multe ori totul a fost doar un joc, dar unul macabru. 
Bastian: Vă rog să mă scuzaţi, cred că am greşit jocul. 
Zeno: Nu mai poţi părăsi jocul. Regulile jocului vieţii sunt clare. Sunt numai două reguli. Regula 
întâi: Nu poţi decât să pierzi, altceva nu ţi se permite. Regula a doua: Nu poţi să părăseşti jocul. 
Silv: Eu nu o accept, nu pot accepta moartea. Preţuiesc viaţa prea mult, cu tot narcisismul şi 
solipsismul ei. Pentru că nu e doar atât. Există de asemenea şi iubire şi speranţă, ca şi egoism şi 
îngâmfare. Nu pot renunţa la tot. Aş pierde împreună cu părţile rele şi pe cele bune, care fac în aşa 
fel ca viaţa să merite să fie trăită până la capăt. 
Zeno: Dar viaţa nu merită să fie trăită decât aici: la buza morţii. Şi nu are valoare decât în măsura 
în care ne conferă accesul în eternitatea cea convenabilă. Eu am propus „uciderea” eurilor şi 
ascultarea acelui cântec al inimii neconsolate a cărui curgere creează eternitatea. Nimic mai mult.  
Indra: Timpul nu e în cer, nici pe pământ, ci în inima omului. Nu vrem să devenim stăpânii lui şi 
de aceea ratăm esenţialul: nu-i ascultăm cântecul. Cine ştie, poate că acest cântec ar putea crea 
prăpăstii atât de adânci, încât oamenii să aibă şansa de-a-şi asculta bătăile inimii... 
Zeno: ...şi de a-i înţelege suspinele, ecourile din eternitate... Ştii ce suntem noi acuma? 
Indra: Câteva suflete prinse în nişte picături de timp, încercând să le părăsească, să îşi dea mâna şi 
să asculte împreună cântecul nesfârşit şi plânsul eternităţii. 
 

CORTINA 
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Visul unei raze de lună înaintea Răsăritului 
 
        Personaje: 
         Ezra (Iulia Calciu) 
         Ariel (Ovidiu Stanomir) 
         Delvorah (Mihai M. S. Maxim) 
 
 
Ezra: Lumii nu îi pasă de mine iar mie nu îmi pasă de ea. E frumoasă simetria asta... şi foarte 
convenabilă pentru demoni. Dar ce să-i faci, asta e viaţa! 
Ariel: Viaţa e frumoasă. Cu condiţia să te hotărăşti a o trăi. 
Delvorah: Eu tânjesc după lumile gândului, după Universul tandru al halucinaţiei. Pământul e prea 
steril, iar viaţa pământenilor prea plictisitoare. Aştept Ultimul Răsărit. 
Ezra: Îmi place aşa de mult cuvântul „ultimul”. Dar aşa ceva nu există, căci totul se repetă, iar 
noţiunile de „primul” şi „ultimul” îşi pierd sensul. 
Ariel: Poate că între „primul” şi „ultimul” se află chiar sensul. Sensibilitatea. Inima. 
Delvorah: Dacă „primul” şi „ultimul” nu au sens, eu o să fiu cea dintâi care să te consoleze. Însă, 
între începur şi sfârşit – perfect clare – eu nu văd sensul! 
Ezra: Sensul e moartea şi renaşterea. Poate aşa vom afla ce gândesc razele de lună înaintea 
Răsăritului. 
Ariel: Între timp, s-a făcut dimineaţă. Razele de lună s-au dus la culcare. Ne aflăm în pragul unei 
alte zile. Poate e prima, nu ştiu, poate nu e chiar ultima. 
Delvorah: Simt că mă sting şi mă pierd în lumină. E prea puternică. Aş vrea să mă pot stăpâni, dar 
nu mai am nici un control asupra mea însămi. De unde aş putea lua mângâiere? Doar tu eşti aici, 
Ariel! 
Ariel: Ai încredere în tine. Lasă lumina să te mângâie, să te trezească la noua ta viaţă. Eu îţi voi fi 
alături. 
Ezra: De fapt, nimic nu prea contează. Avem nevoie de o trambulină de pe care să sărim în înalt, 
fără să ne gândim la contactul cu găurile negre din noi. 
Ariel: Totul contează, Ezra. Iar noi contăm pe tine. 
Delvorah: Dacă aş şti cu siguranţă că în faţa saltului meu ar fi găuri negre, aş sări imediat – aş 
trece în alt univers, în alt suflet, chiar dacă ar fi să mă pierd pe mine însămi şi să îmi pierd 
identitatea. Aş deveni conştiinţă pură, fără formă sau chip, fără suportul unei întruchipări asumate.  
Ezra: Te ademenesc secretele găurilor negre din suflete. Dar nu ele reprezintă substanţa, ci ele sunt 
doar setea. Eu am făcut odată acel salt de care vorbeai tu. Voiam să mă pierd în altcineva. Şi iată-
mă, sunt tot eu cu mine. Deci, pe undeva, cumva, am pierdut tocmai esenţialul. 
Ariel: Tu eşti esenţialul. Care însă nu poate să se pună singur în valoare. Ce-ar fi să începi să 
priveşti în jur... 
Delvorah: Dacă te gândeşti bine, Ezra, tu eşti toate clipele tale. În acele sfere perfecte e esenţialul. 
Priveşte-le cum strălucesc în lumină perlele tale şi umple-te de mireasma petalelor căzute din cer. 
Cred că în această ninsoare de primăvară este esenţa făpturilor noastre de fum. 
Ezra: Şi dacă ceea ce par, nu sunt în realitate? Şi dacă toată viaţa mea am încercat să joc un rol pe 
care l-am fabricat eu însumi pentru a nu-i răni pe ceilalţi? Şi dacă eu sunt o femeie în trupul unui 
bărbat? Prizonieră, condamnată de o natură străină, de Creator, de Viaţa Însăşi, sau cum vrei să îi 
spui, să joace un joc stupid? Atunci ce va fi? 
Delvorah: Pe dinăuntru nu suntem nici femei, nici bărbaţi: suntem raze de lună. Raze de lună 
aşteptând Răsăritul.  
Ariel: Contaţi pe mine! Aştept cu nerăbdare să deveniţi raze de soare! Să renaşteţi din propria 
voastră neîmplinire. 
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Delvorah: Da, ţie-ţi convine, că eşti deja făptură de raze, ţesătură de sentimente pure! Dar noi cum să 
accedem la această deplină, fatală, transformare? 
Ariel: Încetând să vă mai tânguiţi! 
Ezra: Îmi amintesc de mine, de viaţa mea doar. Şi poate că totul pare pură văicăreală... Însă nimeni 
nu ştie cum e să-ţi doreşti să fii o „ea”, să te porţi ca o „ea”, să iubeşti ca o „ea” şi să ţi se spună pur 
şi simplu că nu ai voie. De ce? 
Delvorah: Omul gândeşte cu toate organele sale, cu tot trupul şi sufletul său. Îngerii au şi ei o 
formă, un chip al focului, şi focul lor poartă ceva din genul suprem al semnului. Care e genul 
suprem al semnului tău, dacă nu bărbăţia? – curajul nemărginirii? Ştiinţa genului suprem al 
semnului este Heraldica: heraldica existenţei. Trebuie să stii cărei raze a sufletelor îi aparţii: ai 
suflet de heruvim, de înger sau de arhanghel? Dacă-mi răspunzi la întrebarea aceasta, vei afla care e 
chipul tău cel adevărat. 
Ezra: Şi de unde să ştiu eu ce fel de suflet am? 
Ariel: Complici prea mult lucrurile, Ezra. Ar fi de ajuns să începi să trăieşti, cât o fi cotidianul de 
imund, musteşte de viaţă, de senzaţii, de sentimente. Cred că ţi-e frică de tine însuţi. 
Delvorah: Ai suflet de luptător, deci dacă nu eşti chiar tu arhanghel, atunci eşti sub semnul lui. 
Feminitatea pe care o invoci provine dintr-o aşteptare ce în curând va lua sfârşit, odată cu primele 
raze ale Răsăritului! 
Ezra: Sunt contorsionat de aşteptare, dar ştiu că un tot de acest gen nu conduce la nimic. 
Ariel: Suntem în plină amiază. Pentru nişte suflete pierdute ca ale noastre se pare că numai iluziile 
contează. De aici frământările noastre. Sper însă, în pofida aparenţelor, că vă veţi regăsi. 
Delvorah: Nici n-am observat: da, e-n amiază. Iar eu nu mi-am dat seama, ca o adevărată rază de 
lună, că e deja Răsăritul, iar eu nu mai sunt. Eu nu exist! Ce bine e! Câtă pace! 
Ezra: Poate ar trebui să ne ridicăm la cer... de unde venim de fapt. Şi unde nu mai contează 
noţiunea de bărbat sau femeie... 
Ariel: Înălţaţi-vă mai întâi în voi înşivă! Nici nu e chiar atât de greu. Luaţi exemplu de la plante. 
Delvorah: Aş vrea să mai stau de vorbă cu voi, dar trebuie să mor. Vai, şi mă tem că n-am nici un 
mare adevăr pe care să vi-l împărtăşesc acum, la sfârşit... 
Ezra: Într-o clipă eşti în rai şi în cealaltă în iad. Credeam că am înţeles, că m-am înţeles, dar 
vedenia mea interioară e mai puternică: sunt femeie. Şi asta nu se va schimba... Sunt rază de lună 
duioasă. 
Ariel: Nu disperaţi şi nu aveţi nici o teamă... Nu sunteţi singuri. Dar nici primii şi nici ultimii care 
nu se regăsesc şi nu-şi găsesc locul aici. Pentru voi s-a făcut dintr-o dată seară. Noapte bună, suflete 
triste! Noapte bună... 
Delvorah: S-a lăsat dintr-o dată-nserarea eternă: e seara începuturilor de lumi, când dragostea pură 
aleargă pe cer, căutând pe cine s-atingă!. Vino lângă mine, Ezra, raza mea dragă, să dansăm 
împreună, nepământesc, aşa cum numai noi doi ştim, până când lumile care se nasc sub paşii noştri 
se vor opri. 
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Marcel Chirnoagă – un geniu al graficii universale 

 
 Dincolo de teogoniile şi tearhiile sale, dincolo de naşterile şi dramele duhurilor nevăzute, 
ale “monştrilor inevitabili” – aşa cum el însuşi numeşte fiinţele imaginare, dar şi fiinţele de 
neimaginat ale realităţii, care ne bântuie vieţile – Marcel Chrnoagă este preocupat de antropologie: 
el desenează nesfârşit naşterea omului – odată cu toate obsesiile şi preocupările sale paradisiace sau 
infernale. “Cred în omul contemporan – afirmă artistul – autorul unor creaţii minunate, dar şi al 
bombelor nucleare, autorul unor fapte măreţe, gânduri grandioase, dar şi al celor mai groaznice 
chinuri din toate timpurile; este acelaşi om a cărui natură cuprinde, virtual, toate celelalte naturi 
create, având puterea să-şi însuşească toate adevărurile esenţiale. Omul a zidit labirintul spre 
pierzania lui, dar tot el a reuşit să se elibereze din propria-i creaţie monstruoasă”1. Artistul are mare 
dreptate când afirmă că natura umană conţine într-însa toate celelalte naturi create: într-un anumit 
sens, purtăm în noi substanţa şi semnele pământului şi văzduhului. Datorită acestui fapt, arta 
noastră poartă în ea o anumită universalitate a expresiei, un “ceva” inefabil care ne ajută să 
comunicăm dincolo de cuvinte cu făpturi neomeneşti şi totodată să comunicăm fără cuvinte 
sentimente care, oricum, fiinţează dincolo de tăceri şi cuvânt. 
 “S-a afirmat demult că omul este deplin responsabil de actele sale, de istoria pe care o face 
cu toţi contemporanii săi, dar actul de creaţie artistică implică, prin libertatea şi unicitatea sa, o 
                                                                        
1 Marcel Chirnoagă, Editura Meridiane, Bucureşti 1983, p. 10. Născut în 17 August 1930 la Buşteni, Prahova, Marcel 
Chirnoagă este de formaţie matematician. A studiat tainele sculpturii cu maestrul italian Egisto del Frate. Desenul şi 
grafica îi sunt înnăscute: îi aparţin dintotdeauna.   

 

Marcel Chirnoagă, Labirintul II 
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responsabilitate de un ordin aparte. Arta (orice formă de artă) e cosa mentale, formă de comunicare 
emoţională, deci are cauze şi scopuri care condiţionează modurile de expresie. Sensul, semnificaţia, 
intenţionalitatea actului de creaţie determină importanţa şi universalitatea lui. Am făcut lucrările 
mele cu gândul să-mi clarific mie şi celor ce le vor privi sensul unor fenomene umane la care asist, 
la care particip fie şi doar prin existenţa mea. Vreau comunicare prin limbajul artei şi, în ciuda 
caracterului oarecum special al acestui limbaj, consider că pot pretinde să fiu auzit, ascultat şi 
înţeles. Am folosit deci un sistem de scriere tradiţional cu semne, forme, imagini ce pot fi citite. 
Contactul cu aceste lucruri ar trebui să provoace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu doar 
un contact de impresie. Spaţiile emoţionale pe care le prezint conţin evenimente, naraţiuni, 
metafore, elemente cu sensuri simbolice”2. 
 Ceea ce maestrul Chirnoagă numeşte “un sistem tradiţional cu semne, forme, imagini ce pot 
fi citite” este însăşi limba fantasmelor. Am încercat deja să configurez gramatica limbii fantastice 
în cartea “Grădina deliciilor imaginare”, însă acum lansez o nouă provocare prin jocul de creaţie 
“Hades Apocalypsis”. “Hades” reprezintă în genere “tărâm nevăzut”. “Apocalypsis” înseamnă în 
genere descoperire, revelaţie şi se referă în mod tradiţional la evenimentele de la sfârşitul timpului 
– al căror adevăr, a căror raţiune cerească sunt descoperite proorocilor printr-o viziune 
supranaturală. “Hades Apocalypsis” va fi atunci descoperirea (prin inspiraţie inefabilă) a ceea ce 
este în genere nevăzut, neştiut şi de neînţeles. Uneori e vorba de un tărâm transcendent, uneori 
tărâmul transcendenţei e propriul tău suflet. 
 Există trei transcendenţe în joc, trei frontiere şi totodată trei prăpăstii, trei abisuri de 
înţelegere. Prima, asemenea unui şarpe gigantic, este Styx-ul, fluviul de la hotarul dintre cei vii cu 
cei morţi, fluviul necruţător al morţii. A doua, vegheată de fiare apocaliptice şi de monştri mintali, 
este sfârşitul istoriei, hotarul dintre timp şi eternitate. În sfârşit, a treia este prăpastia infinită dintre 
învierea vieţii şi învierea osândei, o frontieră în însuşi sânul eternităţii. 
 În proximitatea fiecărei transcendenţe, creatorii de poeme vor lua una din cele 18 cărţi ale 
semnului – o carte a viziunii – şi vor contempla astfel unul din desenele lui Marcel Chirnoagă, una 
din paradigmele universale surprinse de geniul său viu. Vor “transcrie” apoi acea paradigmă ideală 
într-unul sau două versuri de poem. 
 Calea iniţiatică a sufletului prin cele trei limite existenţiale – a lumii, a istoriei şi a eternităţii 
– guvernată de paradigmele universale ale maestrului Chirnoagă, îşi va găsi expresia într-un poem 
respirând în acelaşi timp universalitate şi originalitate. 
 Fiecare asemenea creaţie născută din înţelegere e un poem orfic. 
 
 
        Mihai M. S. Maxim 
 
 
 
 Hades Apocalypsis – regulile elementare ale jocului 
 
 Dacă un jucător nimereşte pe o căsuţă deja ocupată îşi va dubla numărul zarului până când 
va ajunge pe o căsuţă liberă. La căsuţele notate cu pentagon stelat κ sau cu cruce ] jucătorul va lua 
o carte a semnului (la întâmplare) şi va scrie unul sau două versuri. Jocul se încheie atunci când 
unul din jucători atinge pasărea măiastră din Câmpiile Elizee (căsuţa 93). 

Căsuţele cu pentagon stelat κ conferă imunitate o singură dată faţă de căsuţele fascinaţiei 
fatale (notate cu cruce ]). Un jucător poate renunţa la imunitate în favoarea altui jucător, caz în care 
cei doi vor schimba între ei o carte a semnelor (dacă au). Paradigmele universale vor avea 
semnificaţie intenţională diferită, în funcţie de context (în funcţie de transcendenţele mai sus 
menţionate, în funcţie de condiţia celui ce caută iniţierea – imun la tentaţie, captivat sau fascinat de 
aceasta, eliberat sau eliberator – precum şi de aspiraţii). 
                                                                        
2 Ibidem, p. 19. 
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Cărţile semnelor se decupează şi se lipesc pe carton, astfel încât să se poată extrage la 
întâmplare. 
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Căsuţele cu pentagon stelat κ conferă imunitate o singură dată faţă de căsuţele fascinaţiei 
fatale (notate cu cruce ]). Un jucător poate renunţa la imunitate în favoarea oricui altuia, 
caz în care cei doi vor schimba între ei o carte a semnelor.  

Cel care dă 6 poate să iasă dintr-una din căsuţele fascinaţiei fatale ] sau poate elibera pe 
cine vrea el (şi schimba cu acela o carte a semnelor). 
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Poemele orfice 
 
 
 
Marele prinţ al tainei 
 
Mă aflu în lumea celor care nu pot să rostească nici un cuvânt, 
Ci au doar buzele încordate a vorbă. 
O lume antică, a nemuririi îndepărtate, 
Care nu mai crede nici în ea însăşi, 
Şi-n care totul se distruge iremediabil 
Încetul cu-ncetul. 
“În curând am să mor, presimt asta”, îmi spun, 
şi cuvintele-acestea, potrivnice, 
îmi mai oferă o picătură de viaţă. 
Am să mă preschimb curând în fantasmă, îmi spun, 
Într-o fantasmă pură, lipsită de griji şi-ndoieli, 
Şi n-am să mai am nicicând obrajii 
Sfâşiaţi ca acum, de-atâta tristeţe. 
Am să îmi amintesc mereu şi mereu 
De războaiele absorbite în lacrimile ruginite ale lumii dintâi, 
Ale lumilor vechi infinite. 
Ce s-a-ntâmplat cât am lipsit eu? mă-ntreb 
O clipă am lipsit de pe pământ, şi faţa lumii este schimbată! 
Demoni-şoareci se joacă cu demoni-pisici, 
Cerberii îşi ling coada şi-aplaudă, 
Din pâlnia iadului se scuipă poveşti, 
Nesăţioase iubiri se destramă! 
Văd totuşi doi fluturi albi şi sufletul înaripat 
Al unei flori albe, dând lent din petale, 
Chemând şi primind. 
Văd melancolia florii asemenea melancoliei unei ierni friguroase 
În care gânduri încălzite la gura sobei 
Se-ntorc în vara care-a trecut. 
M-am transformat într-o fantasmă, 
Trăiesc viaţa altora,  
Mintea mi-e invadată de dorinţe şi vise străine… 
Îmbrăţişez întunericul alături de care-am trăit iubirea, 
Şi întunericul mă recunoaşte ca pe-o prietenă veche. 
Sentimentul acesta al prieteniei noastre definitive 
Nu mă va părăsi niciodată, chiar dacă întunericul 
Ca un adevărat mare prinţ al tainei 
Omniprezent şi discret 
Se mai lasă din când în când tulburat 
De fiarele iubirilor trecătoare. 
 
  Alexandra Ciorogar 
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Aşteptări profanate 
 
Pe patul plin cu ace te aştept 
Să mă sugrumi cu funii de mătase 
Şi în sfârşit apari: aşa cum m-ai vrăjit, 
Destins, flegmatic, să-mi spui cuvintele rămase. 
“Am plecat doar ca s-ajung!” 
Atât ai spus – mereu acelaşi lucru – 
Mereu aceeaşi absurdă situaţie. 
Dar pentru mine, o oarbă, 
Nu mai contează praful din ochi, 
Fiindcă mintea mi s-a obişnuit deja să străvadă. 
M-ai sărutat prelung, apăsat, 
Până am sângerat venin de vârcolac. 
Am lăcrimat de durere, dar lacrimile mele sunt amare 
Şi nu aduc mângâiere, nici pace. 
După ce mi-ai profanat buzele ai plecat 
Şi nu te-ai uitat nici o clipă în urmă. 
Ciudat, sunt din nou singură, dar plină de sânge 
Şi nu mai aştept nimic 
Mă-ntind stupid pe podea să ascult 
Ecoul paşilor tăi cum se-ndepărtează concentric. 
Mă gândesc la tot ce-am pierdut eu  
Prin desfrâul sentimental al speranţei,  
Prin gândurile fulgerate de aşteptări. 
Am fluierat a pagubă probabil 
Şi vârcolacul meu şi-a făcut din nou apariţia: 
Lupul meu negru şi suferind, turbat de-aceeaşi tristeţe, 
A străpuns lumile venind să mă consoleze, 
Să mă atingă, să-mi lingă mâinile. 
O spumă roz i se prelinge pe mâna mea. 
Este rănit de răul din mine. 
Regret acum amarnic tot ce-am făcut şi gândit, 
Nu vreau să-mi sufere suferinţa nimeni! 
Mă ridic în capul oaselor să privesc în depărtare pe geam, 
Simţind în continuare suflarea blândă a lupului. 
Acolo văd o luptă între un înger şi-un demon al dragostei 
În care nimenea nu învinge, nimenea nu-i răpus, 
Nu mai este nimic de câştigat sau pierdut, 
Şi spectatorii s-au dus la culcare cu toţii. 
 
    Doria Roman 
  
 
 
 
 

 

Marcel Chirnoagă, Sir Gavain şi Cavalerul 
Verde (2) 
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Am trecut râul 
Am trecut râul dintre cele două lumi 
Şi mă îndrept în cenuşiul indefinit 
Către un gri alburiu, de fantasmă. 
Frumuseţea e ucigătoare, insuportabilă,  
Dar sufletul o stea ce cade din ea 
Ca o lacrimă a ploii tinzând spre odihnă. 
Dragostea e sprijin, îmbrăţişare împotriva vântului negru 
Înţelepciunea este melancolie infinită, visare albă: 
O linie se creionează în vid. 
Îngerii cu aripi sângerii cad în neant 
Purtând fiecare în gând proiectul unui labirint nesfârşit 
Fără colţuri, fără materie, doar cu pereţi de cristal. 
Suflete căzute în ele însele dansează macabru în haos, 
În palate de sticlă albastră şi albă. 
Lumea toată e ţinută între degete imense scheletice, 
Aproape neştiute, rigide, ca de mort viu. 
Credinţa e încrustată asemeni unui sunet 
Pe un potir de lut. 
Deasupra, mentor se află un zeu cu ochi scrutători, 
Cu inimă de magmă neagră. 
Abis condus morbid, adâncind disperarea, sufletul 
Vrea să uite de frumuseţea dintâi, 
Vrea să uite de frumuseţe! 
Frumuseţea se stinge din gând, 
Dragostei îi păleşte intensitatea, 
Înţelepciunea se transformă în nebunie sacră. 
Rămâne doar să plutim în spaţiu, 
Fără sentimente, fără raţiuni, 
Ci doar într-un gând fără sens, într-un gol absolut, 
Aşteptând trecutul 
Să ne-nţeleagă şi să ne sfarme. 
   Diana (ăstase 

Revers 
 

Într-o lume-n care totul era plin de candoare, într-o lume pură 
Ceva din mine s-a frânt. Copacul primordial 
A fost trăznit şi, odată cu moartea lui,  
Toate cunoştinţele de bine şi de rău s-au disipat. 
Totul era haos, o nebuloasă-n continuă expansiune. 
Aşa au apărut solii (sau sorii?) de pace. 
Colţii n-au mai ştiut să sfâşie, ghearele n-au mai ştiut să scrijelească, 
Hăul n-a mai vrut să înghită, iar rânjetul a devenit angelic. 
Smoala s-a prefăcut în apă călduţă iar flăcările devastatoare 
N-au făcut altceva decât să încălzească inimi, zâmbete şi trupuri. 
Pe de o parte, îngerii au devenit corupţi. 
Crucile s-au distorsionat, icoanele s-au scorojit 
Fluturii au devenit zburătoare bucăţi de cenuşă fumegândă 
Porumbeii au devenit corbi 
Şi zâmbetele au îngheţat în propriul venin. 
În fond, totul a rămas la fel. 

Lucia Sevestrean 

 

Marcel Chirnoagă, Bucurie 
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Temerile unei umbre 
 
În lumi mărginite  
Doar de imprevizibilul clipei anterioare 
Rămân captivă în trecut 
În mrejele discordiei şi morţii. 
Mă aflu undeva între durere şi teamă, 
Dar nu e o teamă de ceea ce va să vină, 
Ci de ceea ce-a fost, 
De ceea ce a trecut atât de trist. 
Sunt o umbră şi am 
O teamă de umbră, 
O teamă că valurile Styx-ului 
Vor trece lăsându-mă în urmă. 
E frica aceea că am să rămân şi acum  
Neluată în seamă 
E frica aceea că nimeni n-o să-mi vegheze 
Bătăile inimii, dorurile, suflarea. 
 
   Laura Mihu 
 

Cântecul mitologiei 
 

O mamă cu pruncul în braţe 
E ridicată de mâna protectoare 
A unui zeu al iubirii 
Mult pe deasupra râului morţii. 
Un alt zeu, protectorul ascuns  
Al Marii Cetăţi de Granit 
Şi-a luat chip de demon 
Şi oferă suflete de cristal murdar 
Zeului morţii. 
În valurile mării sirenele 
Îşi leagănă trupurile 
Cu graţie înţelegătoare. 
Melcul Universului se învârteşte lent 
În jurul propriei sale cochilii de cristal, 
Calul cu aripi şi-a început zborul 
Către Regatul său propriu, 
Cel în care toate visele oamenilor  
Se împlinesc. 
Din Regatul acesta inorogi albi 
Ca spuma din cel mai curat lapte 
Umplu întreg Universul 
De magie, visare, speranţă, 
Chiar dacă Pasărea Măiastră 
Zboară pe deasupra mărilor de oameni 
Nesăţioşi  
Fără să îi atingă. 
 
  Anca Mihu 
 

 

Marcel Chirnoagă, Craniul unei bestii imposibile şi 
foarte rele 

Moştenirea 
 
Femeia năpraznică promiţând tranchilitate, 
Este de fapt un cerber, ce minţii mele îi păzeşte  

poarta! 
Mi se promite eliberarea din jugul minţii,  

din tipare, 
Tentaţie ce eu doar o şoptesc, nu o sper… 
Dar prea târziu realizez capcana urzită: 
Rămân închis parcă veşnic într-un labirint ludic 
Fără viaţă, fără moarte: nu trăiesc, nu ucid! 
Un gol ce mă roade, mă roade şi creşte. 
Unde sunt? Cine sunt? De ce sunt? Cum şi când? 
Vise, urzeli şi coşmaruri îndeobşte 
Vin şi pleacă şi le cred şi le pierd rând pe rând! 
“Străin e de mult cuvântul plutire”. 
A zbura e doar un gând uitat, un cuget. 
Iar tortura ce mi-a lăsat-o moştenire 
Mi-o provoc acum singur. 
Îmi bat cuie de aur în craniu  
încet, 
prea încet. 
 
     Mihai Kolcsár 
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Căluţ dezechilibrat, cu trup de aer 

 
Amintirile unui Homo faber gonesc un căluţ făcut din nori. 
Atât cât încă mai există graniţă 
Căluţul norilor devine căluţ de mare 
Cuibărindu-se la pieptul unui vis 
Din mâinile timpului fără de aer. 
Căluţului îi e atât de teamă, de el, 
De omul din fiinţa căruia s-a născut 
Şi care acum e chinuit de strigătele obsesiei... 
Aleargă, fuge mereu, îşi dezintegrează trupul  
În jeturi de aer alb şi pufos pe culmile 
Unui poem de nevroză taumaturgică. 
Bărbatul încă supravieţuieşte, deşi obsesia 
Îi circulă prin vene alături de oxigenul în prag de consumare. 
Salvarea lui: visul din mâna timpului fără de aer 
Şi căluţul fugar ce-şi dezintegrează trupul în raze de fericire. 

 
       Iulia Calciu 
 
 
 
 
 
 Copacul-pietroi 
 
Pot să scriu pe-o frunză ce nu vrea să zboare, 
Nu poate să urce şi nici să coboare. 
Visul ce rezistă este-un vis confuz 
Să schimbăm registrul, nu pot să refuz. 
Când privesc prin mine, înăuntrul meu, 
Văd câteva pietre, printre ele-un zeu, 
Copacul cel negru iar se crede-albastru 
Să fim detaşaţi: e pietroi, nu astru. 
Ciudat este gestul făcut de-o regină, 
Care se-ncovoaie durută în splină. 
Sânge e ruina ce ne înconjoară, 
Înfiptă în suflet, iar o să ne doară. 
Lumina pândeşte şi nu mai coboară. 
 
  Cristian Săuchea 
 
 
  
 
 

 
 (eputinţă 
 
Glasurile apei îmi spală creierii 
Culegând picăturile amintirii. 
Sunt din nou în două locuri 
În aceeaşi picătură de timp, atât de fragilă, 
Sensibilă şi nebună. 
Contemplu tatuajul zilei de azi 
Iar cuvintele se dizolvă în neguri 
Şi mă bucur că sunt. 
Contemplu mirajul libertăţii, 
Intru în lumea altuia,  

sau poate chiar în a mea. 
Sunt regina nopţii însângerate 
Şi tulbur apele ce-mi dau viteză şi lumină. 
Dar tot nu pot să descifrez tatuajul 
existenţei 
În sângele căreia plutesc lin. 
 
   Iulia Calciu 
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