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Mai trăieşte încă metafora?
Ce se mai poate înţelege acum prin denumirea generică de
„transporturi”? Dar prin „metaforă”? Odinioară se pare că ar fi existat o
legătură firească între cele două concepte, ambele determinând căile minţii.
Platon se spune că a fost cel care a „suprapus” aceste noţiuni aparent străine una
de cealaltă, atunci când a luat în considerare metafora ca transfer de sensuri
realizat pe bază de analogii sau asemănări.
Cu timpul conceptul a rămas să fie aplicat exclusiv în literatură, ca
„figură de stil”, fiind despuiat prin aceasta de credibilitate. „Metafora” n-a mai
fost o descoperire a unei legături în real, o străfulgerare a minţii, un act de
clarviziune în imperiul lucrului ascuns, ci a fost limitată la rolul de a încânta
cugetele sensibile printr-un fel de divertisment literar. %oi, oamenii literelor, am
fost aceia care am împachetat termenul într-o cutie frumos colorată, i-am legat
fundă roşie şi l-am trecut apoi la capitolul „A fost frumos, dar a fost”.
Metafora a continuat să trăiască în afara noastră, camuflată sub alte
nume, strecurându-se în filosofie, psihanaliză, spiritualitate, ca un fum, ca un duh,
ca o pasăre nevăzută a înţelegerii. Poate chiar Platon, atunci când a povestit
mitul peşterii, a fost conştient că metafora trăieşte simultan în spaţii disjuncte, în
real şi-n mental, şi a anticipat transformarea ei într-o umbră atunci când
energiile minţii se sting şi se pierd.
Văd îngerul metaforei stând trist la gura peşterii lumii şi aşteptând, fără
nădejde, să-i vină eroul. Şi nu ştiu ce va fi gândind el acum, dar îmi revine în
minte aceeaşi lumină din vremea când citeam „Faust”: „- Plâng lacrimi lunare”.
„- Da, ştiu asta. Dar îndură! Trebuie să înduri!...”

Iulia Elena Calciu

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Cincisprezece primăveri şi o iarnă
Am cincisprezece primăveri şi o iarnă.
Cândva am adăpostit într-o colibă părăsită
Dragostea senină măiastră a unui porumbel alb îngheţat.
Porumbelul murea în altă lume, departe, -n altă iarnă,
Şi eu îi urmăream privirea senină albastră
Umplând cerul colibei, înălţându-se-n cer,
Zburând, bucurând şi chemând.
Am ştiut că mă vede şi l-am supravegheat cu toată atenţia
Din locul meu mult prea îndepărtat
Şi l-am privegheat spre-a nu fi străpuns
De sentimentul atotprezent al singurătăţii.
Privirea şi sufletul lui s-au înălţat aici, în lumea mea,
Şi cerul întreg l-a primit şi s-a înseninat brusc
În vreme ce trupul său alb încremenise în iarna străină.
Am cincisprezece primăveri şi o iarnă.
Stropii de ploaie primăvăratică trec prin sufletul
Şi prin privirea albastră a porumbelului alb
Fără să le atingă, fără să le tulbure.
Poate că plânge cineva, ale cui vor fi fiind lacrimile?
Privirea blândă înlăcrimată a unei căprioare
Din aceeaşi lume de dincolo se-nseninează
Şi îmi înseninează şi mie cerul.
Ea a plâns porumbelul care-a plecat de acolo
Şi-l vede aici, ca şi cum el ar exista numai şi numai
În pajiştea luminoasă verzuie-a visării,
Acolo unde sunt eu. Visează la nemurire:
Pentru ea nemurirea sunt eu.
Sufletul ei căprui se avântă după porumbelul alb
Încălcând orice regulă, orice instinct,
Şi picioarele ei se afundă în iarba înaltă înrourată.
Porumbelul o cheamă şi ea se supune
Şi amândoi aleargă şi se hârjonesc printre
Ierburile albastre ale cerului meu,
Bucurându-se de primăvara ce stă să se nască.
Păzită de-un înger dezamăgit, de-o umbră albastră,
Stau şi mă-ntreb, încerc să-nţeleg:
Durerile câtor lumi mai sunt necesare
Să ne-ncălzească şi să ne bucure primăverile?
Nu ştiu: eu am doar cincisprezece primăveri.
Am cincisprezece primăveri şi o singură iarnă.

Alexandra Ciorogar

vortex
odată însurat m-am pricopsit şi cu otrava de cumnată-mea de fapt de Cătălina mă îndrăgostisem de
când am văzut-o-ntâia-şi dată la familia Fumurescu eram coleg de scârbici cu Mădălin ne invitase
acasă împlinea 40 de ani o sumă rotundă şi o vârstă profundă Cătălina a venit târziu şi a stat puţin
destul cât să ne sucească minţile recunosc m-am apropiat de Mădălin cu intenţia de a o reîntâlni pe
verişoară-sa o iubeam fără speranţă nu eram eu de nasul ei şi nici unul din grupul nostru îşi purta
nasul mult mai pe sus în stratosfera vipurilor nici n-a mai stat mult în ţară a plecat în America la
taică-su ai ei erau divorţaţi Rucsandra sora ei mai mare a rămas s-o îngrijească pe maica lor de-abia
atunci am realizat că există şi o soră mai mare Rucsandra nu era nici pe departe atât de strălucitoare
Cătălina punea în umbră orice femeie din preajma ei de-aia nici nu avea prietene îi mai şi plăcea să
se joace cu bărbaţii îi aţâţa îi zăpăcea apoi dispărea hohotind cristalin fără să-i pese de consecinţe
era subiectul predilect al bârfelor şi calomniilor ce n-au încetat decât la câţiva ani buni de la
plecarea ei peste ocean mă împrietenisem cu Mădălin cum v-am mai spus şi amiciţia noastră nu s-a
destrămat după ce a plecat Cătălina dimpotrivă atunci când Mădălin şi-a înfiinţat firma ne-a propus
să lucrăm pentru el eram un grup de câţiva colegi cu idei şi preocupări asemănătoare aşa am
cunoscut-o mai bine pe Rucsandra după un timp familia Fumurescu a găsit cu cale să ne unească
destinele sunt reticent la asemenea manevre însă de data aceasta mi-am dat seama că era o alegere
cum nu se poate mai bună Rucsandra e blândă şi plăcută iar după ce am început s-o curtez am
observat că e şi o gospodină pricepută peste câteva luni ne-am căsătorit mai bine-zis m-am măritat
cum se glumeşte în asemenea situaţii când soţul se mută în casa jumătăţii sale toate bune şi
frumoase până şi-a băgat coada ştim-noi-cine mai întâi s-a îmbolnăvit soacră-mea Ruxi a îngrijit-o
cu devotament dar după o lungă şi grea suferinţă cum se spune maică-sa a trecut la cele veşnice
poncifele inevitabile
ştiţi cum e toţi trecem prin asta
Cătălina a revenit în ţară de-abia după câteva luni susţinea că a trebuit să-l plaseze pe taică-său
într-un aşezământ cât mai convenabil era bătrân şi din ce în ce mai şubred regret că
n-am avut ocazia să-l cunosc fusese un om de lume se bucurase de faimă şi
onoruri circulau o sumedenie de anecdote despre el
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Cătălina a stat puţin ne-am văzut doar de cîteva ori a bântuit pe unde nu te aşteptai cum îi era
obiceiul mă trata cu nepăsare mie-mi tresărea inima ori de câte ori mă aflam în preajma ei Ruxi s-a
prins a avut foarte mult tact era obişnuită cu reacţiile pătimaşe stârnite de vijelioasa ei soră după
câteva săptămâni aceasta s-a întors în State nu înainte de a-i pune în vedere că v-a reveni curând
pentru dezbaterea succesorală ceea ce s-a întâmplat în anul următor după moartea socrului meu
Cătălina s-a întors şi nu singură soţul ei e un american sadea lungan şi blond cu ochi albaştri-lăptoşi
de albinos aveau de gând să pornească o afacere zis şi făcut firma lor imobiliară mergea teribil
de-atunci a început coşmarul pentru noi Rucsandra a propus ca dezbaterea succesorală să se
deruleze printr-un notariat iniţial Cătălina s-a arătat de acord după care i-a recuzat pe toţi notarii atât
pe cel contactat de Ruxi cât şi pe cei cu care ea însăşi luase legătura am stat de-o parte şi bine am
făcut Cătălina o luase razna vedea în jur numai conspiraţii şi sforării azi lua o decizie mâine renunţa
ba chiar nu mai voia să recunoască nici în ruptul capului că acea iniţiativă îi aparţine era ca o pisică
turbată zgârâind şi împroşcând totul în jur fără pic de remuşcare ne făcea troacă de porci ne-a dat în
judecată pe Rucsandra pe mine pe Mădălin pe soţia acestuia dar şi pe unchiul ei tatăl lui Mădălin
pentru că am încercat s-o domolim singura ieşire din impas era calea amiabilă
mi-au cedat nervii la un moment dat şi am plecat Ruxi m-a înţeles de altfel nici nu aveam ce să-i
reproşez poate doar resemnarea cu care o iubeşte pe dezaxata aia
Mădălin n-a încercat să mă oprească mi-a spus să-mi iau concediu şi după aia om vedea ce-om mai
face am plecat la fratele meu în Italia am vorbit de câteva ori la telefon cu Rucsandra tot nu se
potolise vijelia Mădălin m-a asigurat că-mi va îngheţa postul la firmă am găsit între timp ceva de
lucru la Livorno sunt de aproape 2 ani în peninsulă de curând a izbucnit isteria
nu ştiu ce să fac m-am acomodat aici câştig destul de bine am o iubită la care mi-ar fi greu să renunţ
macaronarii au devenit intoleranţi m-am săturat să mă tot facă ţigan parcă ei n-ar fi tot atât de
bruneţi ca noi pe de altă parte părinţii mei sunt bolnavi şi se simt părăsiţi degeaba le trimitem bani şi
eu şi fratele-meu mai e şi Ruxi o victimă inocentă între timp Cătălina s-a plictisit de Românica s-a
întors în Lumea Nouă cu tot cu piticii de pe creier după ce a păpat mai toată partea ei de moştenire
cu procesele pe care bineînţeles că le-a pierdut cât o fi justiţia de oarbă nu e şi cretină
o să mă întorc acasă şi-oi vedea la faţa locului ce şi cum

Sibiu, 12 decembrie 2007

Mihail MEDREA

Valea Plângerii
În linişte se naşte un gol lipsit de viaţă.
O secundă diformă, împinsă în declin
Şi-un cenuşiu albastru din lungul zid de-ecou.
Prin Valea Plângerii se merge de departe
Înspre departe, pe-un drum îngust
Văzând pe culmi, rar, demoni mărunţi, în agonie
Sub coame, între oase presărate alb
Şi în lumina de aur violetă
Murmurul firii jeleşte.

Andrei Mitru Marinica
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Copilărie veşnică

(Arcanum)

Dragostea mea a fost un copil născut mort,
O ştiam din prima clipă.
Şi am vrut să o ucid din acea clipă,
Crezând că voi scăpa mai ieftin.
Însă cum să opreşti energia ce curge între două vase apropiate
Fără s-o pierzi în vortexul vidului dintre ele?
Energia încă se zbate, copilul cel mort este viu
Prin mine, în mine,
Şi pluteşte asemeni unei decizii
Ce niciodată nu va fi luată.

Iulia Calciu
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Răscoală în oraşul iluziei

(Arcanum)

Ce-a fost a fost şi totuşi:
De ce ne agăţăm cu disperare
De imaginile clipei trecutului?
Încerci să făureşti fericire şi pace
Din nenorocirea de ieri
Încerci să modelezi lumina, speranţa
Din lutul negru al nopţii
Ce nu se va mai întoarce.
O luptă crâncenă cu tine însăţi
Este pe cale a-ncepe:
Înfruntând gânduri, personalităţi interioare
Născute din răzvrătiri, din frustrări,
Din toată neîmplinirea trecută,
Încercând cu îndârjire să le reuneşti
Sub aceeaşi credinţă, acelaşi steag,
Şi pentru asta înăbuşi văpăile pasiunii
Ce stau să se nască, inunzi
Oraşele din minte cu fericirea ta albă, voinţă,
Speranţă albastră cerească şi calm.
Văpăile pasiunii trec în apele subterane ascunse
Şi, asemeni unor fiinţe aievea însufleţite,
Întemeiază un imperiu-n exil.
Privirea ta caută să străpungă pământul şi piatra,
Visul şi dansul străin, moartea,
Dar nu întâlneşte decât vidul oglindind vidul.
Bolta minţii este pustie, e albă şi goală
Asemeni unei coli de hârtie strălucitoare
Ce îşi aşteaptă poetul.
Fericirea albă a viitorului e numai în germenii cruzi
Ai neînceputului:
Copacii albi noduroşi ai oraşului meu nevăzut
Îşi înalţă coroanele, braţele, mâinile să prindă
Să mângâie literele cereşti imediat cum apar,
Luminile, umbrele, inflexiunile aripilor şi vocilor cântătoare.
Nu, de acum nu voi mai lăsa impulsurile
Să-mi stăpânească fiinţa:
Stările acestea contradictorii
Mi-au răvăşit prea multă vreme cerurile,
Mi-au stârnit prea multe răscoale
În oraşele interioare ale neexistenţei.
Totul va fi aşa cum trebuia să fie de la-nceput,
Aşa cum am învăţat făpturile de lumină ale pasiunii
Că va fi mai bine pentru ele şi pentru mine.
Mă înalţ peste abis şi mă pregătesc să trec Pe sub bolta de linii ale micului meu univers Adânc în puritate, tot mai adânc.

Diana $ăstase
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24. I. 2008

opreşte comèdia o clipă
totul s-a petrecut pe neaşteptate într-o moleşitoare după-amiază de vară Cornel Dănălache se
pregătea să deschidă o cutie cu bere numai ce-o scosese din frigider în faţa lui şi-a făcut apariţia un
personaj insolit Cornel a rămas cu gura căscată să nu-ţi fie teamă voi fi cât se poate de concis avem
nevoie de tine fără să ştii dispui de incredibile puteri paranormale dacă vei accepta să colaborezi cu
noi îţi vom îndeplini cea mai arzătoare dorinţă te întrebi desigur de ce mai avem nevoie de
consimţământul tău dacă îţi putem controla voinţa Cornel era ca paralizat de privirea scormonitoare
a celuilalt tocmai aici e miezul problemei orice constrângere te-ar inhiba noi ne respectăm partenerii
moment în care a intrat în sufragerie fermecătoarea doamnă Dănălache de ce nu răspunzi Cornele
când te chem eram sigură că iar ai dat-o pe udătură domnul Dănălache tăcea mâlc cu berea în mână
Angela Dănălache s-a răsucit spre nepoftit şi tu ce mai aştepţi instantaneu farmazoanca a încremenit
luminiţele portocalii din ochii intrusului s-au potolit acesta şi-a reluat tratativele să nu mai pierdem
vremea ştim că în adolescenţă ai aspirat la o carieră internaţională îţi vom îndeplini acest vis în
schimb îţi cerem să ne stai la dispoziţie o zi din viaţă un fleac gândeşte-te numai o zi detaliile le
vom stabili ulterior Cornel a clipit din ochi în semn că este de acord străinul a zâmbit acceptând
cutia de bere întinsă de Cornel să fie într-un ceas bun noroc a răspuns cel’lalt au trecut de atunci 6
ani Cornel Dănălache nu mai e clăpar al unei trupe rock oarecare a devenit între timp un pianist de
renume internaţional spre încântarea consoartei sale n-aş fi bănuit dragă i-a destăinuit aceasta
mamei sale doamna Angela Buricea cum ziceam n-aş fi bănuit neam că în pămpălăul de Cornel
lâncezeşte un asemenea virtuoz ei lasă că n-o fi el chiar uşă de biserică îi ştim noi pe virtuoşii ăştia
nu de virtute e vorba dragă mie să nu-mi faci pe mironosiţa ştiu io prea bine ce-ţi poate pielea mai
bine zi-mi cum stă cu vârtutea ce-ţi veni dragă ştii doar că lasă lasă am văzut io cum îl sorbi din
ochi pe oacheşul ăla de impresar dragă să ştii că mi-e teamă de el are o putere de dominare
fantastică asupra tuturor numai c-o privire d’aia vineţie de-a lui ţi-a tulburat minţile şi ţi-a paralizat
voinţa nu cumva o fi chiar ăla la care mă gândesc io tot ce se poate în orice caz să ştii că nu e lucru
curat la miljoc c-o fi c-o păţi vorba multă sărăcia omului ce să mai despicăm firu-n şaişpe ’ai mai
bine să mai stropim c-o şămpănică succesele noastre hai noroc dragă şi când ne-o fi
mai rău ca acuma să ne fie
Sibiu, 9 martie 2008

Mihail Medrea
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Cântec icnit
Părea că printre flăcări s-a fost deschis o poartă
Cătră grădina-n care răsare-a lumii soartă.
O floare ca nealta străluce-n sânul său
Ce-i mai presus de patimi şi dincolo de rău.
E dincoace de bine, de tot ce poţi cunoaşte,
Ca zborul nesmintit al minţii ce renaşte
Din cântecul de slavă, din frumuseţea pură
Şi dură ca lumina dintâie a tăcerii
Când nu era nici moarte nici chicotul plăcerii.
Dar, pe nepusă masă, din nesfârşita pace
O umbră-nceţoşată alene de desface...
E gândul cel perfid şi grabnic în trufie
De-a fi ce niciodată n-ar fi putut să fie –
Vârtejul de păreri şi vise de mărire
Ne-ncântă cu străvechea, dulceagă-amăgire
Că-n noi întreaga lume se oglindeşte-n veci
Ca stelele în balta tristeţei celei reci...

Ovidiu Stanomir
Duminecă, 23 mărţişor, leat 2008
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Lucia Sevestrean:
Focuri

(Arcanum)

Conştiinţa şi alter-ego-ul mi-au atacat singurătatea
Iar acum trebuie să capitulez.
Inteligenţa mi se degajă din fiecare moleculă
Precum fumul de frunze veştede.
Am ars până când oasele mi s-au prefăcut cenuşă
Şi am presărat-o peste un câmp de albăstrele.
Ştiai că frunzele uscate şi cenuşa de oase
Sunt benefice pentru albăstrele?
Apoi mi-am împachetat sufletul şi l-am băgat
Într-o cutie de chibrituri.
Acolo am simţit că-i locul meu
Şi am avut dreptate. Un chibrit a luat foc
Iar focul mistuitor, de-un portocaliu fosforescent,
M-a topit.
M-am prelins, m-am răcit şi m-am întărit.
Acum sunt o piatră.
Mâine, cine ştie?

Recviem la moartea unei chitare
În memoria lui Dimebag Darrell
Diavolii sunt mereu mascaţi în soli de pace
Şi sunt mai credibili aşa: se camuflează perfect
În marea de îngeri adevăraţi.
Sunetul pătrunzător şi extaziant al unei chitare –
Harpa adevăraţilor îngeri –
Îi obsedează şi-i demoralizează.
Îi torturează mai rău ca nişte ţepuşe-n piept,
Sau ace-n timpane, sârme-n buze.
Şi atunci ei se răscoală. Cristalizează invidia-n ei
Şi se transformă-n cuburi perfecte de ură.
Cum poţi ofensa un zeu? Defăimându-l.
Cum poţi venera un zeu? Înţelegându-l.
Cum poţi omorî un zeu? Nu poţi.

Transfigurare-ntr-un daimon
Am intrat în trupul „lui” şi-am încercat să privesc lumea;
Am văzut flăcările şi m-am cutremurat.
Am văzut cum, cu ajutorul aripilor, poţi zbura şi-n jos.
Am văzut cum bandajele pot fi folosite şi pe post de ştreang.
Am văzut cum mila intră printr-un inel şi se transformă-n vanitate.
Jucării macabre, perle murdare, oxigen contaminat
N-am mai putut să aud, văd, respir, gândesc.
Am implorat şi m-am evaporat.
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($europolis Eden)

Timea Jarcă:
Paradisul ascuns

($europolis Eden)

Respiră prea uşor întrebări fără răspuns.
Oricât de întins, nici Cerul
Nu poate înţelege Paradisul ascuns.
Univers singuratic ce înghite lumi neştiute,
Grădină a Divinităţii între oricare patru pereţi.

$imfele
Picături de perle căzute din alt adânc,
Răsfrângeri line a tot ceea ce este suflare.
Rostogoliri albe ale tărâmului ascuns,
Cum să vă ating? Fiindcă pielea crudă doare.
Vocea voastră fără sunet scrijeleşte cuvinte.
Pe pergamentul destrămat al inimii mele
Desenaţi galaxii şi acoperiţi stele.
Cum să vă privesc? Oh, nimfe preacurate!
Voi dormiţi uşor, dar corpurile voastre
Dansează în visele mele!
Cum să vă simt când sunteţi aşa departe?
Cum să vă ating somnul fericit atunci
Când vă bucuraţi de râurile albe
Ale Universului interzis?

Paradisul din interiorul unui singur gând
Un gând, numai un gând al nemuririi,
Patru pereţi de cristal zămisliţi
De o singură trecere a minţii prin lucruri.
Singurătate, Eden al minţii,
Floare nemuritoare perfectă,
Parfum al simţurilor,
Loc de odihnă în vâltorile realităţii,
Călătorie neîncetată pe aripile timpului rotitor,
Sub sunetul stins al vântului cosmic.
Insulă de idei de smarald şi imagini
Pe care nimeni şi nimic
Nu le va putea mărgini.
Iz de triste reculegeri,
De chemări ale sufletului în cereasca uitare,
Loc secret de refugiu al fiinţei şi viselor tale.
Ştii tu, rătăcitorule prin suflete, care mi-e gândul?
Dacă vei şti, vei pătrunde pe puntea fermecată
Pe care n-a mai trecut nimeni nicicând niciodată
În fericirea fără întoarcere.
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($europolis Lirics)

Parfumul iubirilor intangibile
Lumina ucide
Lumina arde
Lumina ştie.
Şi noaptea arde
Şi noaptea ucide
Şi noaptea ştie.
Mă arde luna.
Sfiala polară a celei dragi,
Absentă îndepărtată indiferentă
Şi-atât de frumoasă,
Mă sfâşie.
Ea ştie că e preadorită
Şi totuşi alege să fie de neatins
Şi nimeni nu ştie motivul.
Iubirea împărăţeşte mai bine
În lumea celor ce nu mai sunt,
Când neresemnarea este deplină.

Goya, Portret de fată

Pierzându-te scapi
Salvându-te pieri
Murind într-un gând
Învii într-o rază de lună.

Învăţăturile de dinainte de labirint
Mă înveţi ce e rău şi ce e bine
Mă înveţi să simt ce-i rău şi ce e bine
Mă înveţi să provoc rău şi bine
Tu doar mă înveţi.
Cândva mi-ai spus
Când mă ţineai în braţe
Că viaţa e o linie nesfârşită
Dar atunci n-am înţeles
Şi viaţa mea a fost un labirint.
De după pereţii reci cu smoală
Apare mereu un demon somnambul
Care mă prinde şi mă despoaie
De gânduri şi de simţiri.
Şi când, lăsat fără de vlagă,
Îmi târăsc pe coate firul de corp,
Deasupra, un soare de sticlă
Se-arată neschimbat.

Primeşti atâta viaţă
Cât poţi suporta,
Atâta moarte cât nu mai încape
În ochii uimiţi de copil.
Ţi se dăruiesc miresme de ieri:
Livezile să te-nţeleagă
Şi-au îndreptat ale lor primăveri
În inima morţii întreagă.

Doria Roman

Mihai M. S. Maxim
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Cea care strigă, cea care-ascultă

(europolis Lirics)

În jurul meu totul e straniu,
Mă uit la cer şi parcă acel chip albastru
Care îmi oferea speranţă şi bunătate
S-a stins.
Şoapte desprinse din calda lumină
Străpung luciul de gheaţă al zâmbetului,
Dar ele sunt de necrezut.
Nu vor mai fi niciodată seri cu lună,
Nu vor mai fi niciodată apariţii
Ale Luceafărului Celui blând.
Adio, răsărituri ale lunii,
Adio, luceferi blânzi ai speranţei timide,
Adio, priveghieri şi oglindiri în stelele-suflete!
Nu mai există zi, nu mai există nici noapte,
Acum cerul e plin de fiinţele gri, devastatoare,
Cerând să ne domine visele, gândurile.
Refuz să mă mai uit.
Atunci, din adâncul sufletului meu
Aud o chemare.
Cineva vrea ca eu să-l salvez.
Dar cine? Fiindcă nu văd pe nimeni.
Şi totuşi, cineva sau ceva îmi spune cu insistenţă
Că-n infinitul văzduh subteran
Este nevoie de ajutorul meu absolut.
Caut acea fiinţă din fiinţa mea,
O caut şi-o găsesc.
E chiar în mine şi cu toate că nu semănăm deloc,
Fiindcă ea e numai sclipire, numai glas cristalin,
Parcă ne-am şti dintotdeauna.
Pare angelică, dar eu ştiu bine că nu-i aşa:
E neajutorată, mai neajutorată ca mine,
Nu poate fi înger!
Umanitatea ei infinită îmi cheamă umanitatea
Şi aripile noastre cuprinzătoare s-au întâlnit.
În sufletele noastre sunt aripi, o ştiu,
Şi-aceste aripi acum s-au întins!
Un om îi poartă în el pe toţi oamenii,
Un Univers interior cuprinde oricare Univers!
Cea care mă cheamă din mine, adânc dinlăuntru,
E o fiinţă cu trup. Dacă aş şti şi eu să îmi părăsesc lumea,
Aşa cum a făcut ea ca să cheme,
Poate aş putea s-o ajut. Licuricii din lumea întunecată gri
Îi văd cum zboară pe lângă mine impasibili, fără să se mai teamă,
Şi-mi spun că dacă vreau şi eu pot zbura.
În noaptea mea interioară, când trupul meu va fi prea obosit
Spre a-mi mai sesiza lipsa, îl voi lăsa în urmă.
Am să readuc Luna şi Luceafărul în Universul albastru,
Am să ajut cerul să renască!
De acum înainte iubirea şi speranţa vor fi mereu acolo unde sunt eu,
Fiindcă sunt pretutindeni acolo unde există oameni.
12

Umanitatea mea se desface în două aripi infinite
Şi ştiu că acuma sunt liberă şi că pot asculta pe oricine,
Pot să primesc zâmbetul trist şi tăcerea, chemarea unei priviri sau
Chemarea directă a unei inimi,
Să fiu oriunde un suflet infinit strigă în taină şi cere
Sufletul meu infinit.

Laura Andreea Mihu
14. II. 2008

Reginald Ramsey: un el şi o ea

($europolis Eden)

Sunt singură dar am lângă mine o dragă prietenă: luna.
Regina nopţilor mă înconjoară cu alaiuri de stele şi de fericire.
Un stol de suflete rătăcite în negura nopţii mă salută de parcă m-ar cunoaşte.
Mă aflu într-o lume nevăzută de oamenii muritori, de morţii vii, şi aştept
Să iau trup şi sânge din vraja blândă a lunii.
Încep să prind contur din sângele alb, din trupul de vis,
Din pânzele nopţii ce mă-nconjoară cu-atâta candoare prietenă.
Încet-încet devin o persoană cu adevărat vie, cu suflet şi cu o viaţă-nainte.
O, ce bucurie! Să simt elixirul vieţii pulsând iarăşi în mine!
Odată cu seva vieţii sublunare primesc ca dar de dragoste o balanţă de aur.
Mă-ntreb: de ce oare? de ce trebuie ca totul, absolut totul să fie în echilibru?
Parcă mi se citesc instantaneu gândurile. Primesc un răspuns demn de-o regină:
„Dacă nu avem o balanţă în armonie în mână nu avem stăpânire de sine
Şi ne distrugem tocmai prin excesul de viaţă! Totul se măsoară,
Totul trebuie drămuit cu grijă, fiecare sentiment, fiecare clipă de viaţă,
Fiecare clipă de moarte, fiecare umbră din ochi, fiecare lumină!
Ţi-am oferit balanţa îngerului discernământului deoarece tu eşti nemuritoare
Şi eu nu am acuma nici cea mai mică putere asupra ta!
Tu trebuie să-ţi deschizi inima şi să vezi, să însufleţeşti toate
După cum îţi dictează conştiinţa şi inima şi raza de lună!”
Gustul adevărului e dulce-amar: aş fi dorit să am parte numai de lumină,
Însă trebuie să-mi drămuiesc bine destinul: nici prea multă viaţă,
Nici prea multă moarte din veşnica moarte suferitoare a oamenilor.
Ştiu că de acum înainte nu voi mai primi răspunsuri,
Va trebui să mi le caut singură în cenuşa nevolnică a răsăritului,
Când totul va fi din nou ars, când tot ce-i visare va fi pârjolit.
O lume crudă aşteaptă să o cunosc, să mă rănească şi să mă-nsângereze cu adevărurile,
Iar eu nu ştiu despre ea decât că e rea, bolnăvicioasă în răutate şi plină de ură
Faţă de noi, faţă de iubirea noastră blândă, lunatică, faţă de mine.
Fie! Tot ceea ce mă distruge mă-nalţă, tot ceea ce mă doare mă-nvie,
Tot ceea ce mă lipseşte de tihna nopţii întunecă cerul şi cheamă luna,
Şi tot ceea ce a fost va mai fi şi atunci nimeni şi nimic
Nu ne va mai tulbura odihna şi neodihna.

Elena Silvia Dragomir
14. II. 2008
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Darul

($europolis Eden)

Tăcere deplină înghiţită de întuneric,
Sentimente de jucărie, suflete de păpuşi,
Pierdute în negru...
Ele trăiesc şi pier în unul şi acelaşi moment,
Au viaţă dublă şi moarte dublă,
Sunt moarte şi vii în unul şi-acelaşi timp...
Într-un Univers le-nvie pierdutele şoapte,
Într-un alt Univers suspinele uitate le-ngroapă.
Auzi şi tu o chemare în noapte:
E chemarea unei alte lumi,
E chemarea unui alt suflet? Nu ştii...
Ştii, simţi doar cum devii încet o păpuşă
În mâinile Fortunei... simţi cum te stingi,
Cum visele tale se golesc pe-ncetul de viaţă...
Dar oare moartea de-aici nu-nseamnă o altă, străină viaţă?
Oare sfârşitul unei poveşti nu e-nceputul alteia mai adânci?
Suntem efemeri şi nemuritori în acelaşi timp,
Păpuşi delicate în mâinile Destinului,
În mâinile Jocului.
Sentimente de jucărie, sfori nevăzute,
Îţi poartă aici privirile, gesturile, paşii şovăitori,
În vreme ce inima ta va bate în altă lume
Mereu şi mereu, cu un alt scop, neştiut,
Şi gândurile tale, demult uitate şi îngropate,
Vor învia într-o minte necunoscută,
Iar şoaptele tale reci vor răsuna într-un suflet străin
Căutându-şi o altă lume, un alt Univers, alt destin.

Krisztina Pál
14

14.II. 2008

Alcool şi ciocolată

(Orficele)

Iubirea e o luptă,
Un război fără arme şi sânge,
Energia investită într-un desen
Trasat de mâna fermă a Tatălui
Şi care-şi schimbă semnele
În permanenţă,
După lumina experienţei eliberării.
Labirintul acestei lumi face iubirea de negăsit,
Sufocă speranţa, ucide lent sensul
Covârşindu-l cu sensuri şi cu nonsensuri
Într-o invazie de picturi şi imagini
Apărute spontan pe pereţi.
Stăpânul imaginaţiei bolnave se scutură
De vise şi de sudori
În vreme ce căutătorii întâlnesc îngroziţi
Trupurile mumificate ale celor asemenea lor
Care n-au mai putut trece mai departe
În timpurile descărnate ale alegerii.
Cea care caută iubirea visează Minorogul înaripat,
Pe cel care în mintea ei uneşte Paradisul cu infernurile:
Inorog al eliberării şi minotaur stăpân al capcanelor,
Cal alb înaripat ca visele cu flori de cactus din alt univers,
Cal alb cu umbră de minotaur terifiant.
Ea nu ştie dacă va mai scăpa de aici
Şi nu ştie nici dacă mai vrea să scape.
Poate că se va topi şi ea pur şi simplu,
Ca toate fiinţele de dinaintea ei
Ca o pralină cu alcool
De pe tortul de ciocolată amară flambată
Fără să ştie nici cine îi va sorbi sufletul,
Nici cine-i va degusta fericit suferinţa.

Marcel Chirnoagă, Tronul Dumnezeirii

Iulia Elena Calciu

Poemul Elenei

(Arcanum)

Tot ceea ce gândeşte se întâmplă,
Tot ceea ce imaginează apare
În faţa ochilor ei imediat.
Luna nu face decât să arate monştrii ei albi,
Să îi aureoleze cu stranii chipuri
Pe feţi-frumoşii de pluş,
În vreme ce Universul e gata să i se dea,
Iar pustnicul din mintea căruia
Se ivesc rotirile negre, străfulgerările, dorurile,
Şi care se preface indiferent şi celest,
Îşi trăieşte ultimele clipe ale trufiei
Ca pe ultime zvârcoliri ale unei minţi avântate prea sus,
Mai înainte de a cădea la picioarele ei,
Alături de iluziile ei retezate.

Mihai M. S. Maxim
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Luna vorbeşte

($europolis Eden)

Şed în insula cu patru intrări pe sub ape şi vorbesc cu luna.
Mă întreabă dacă am cunoscut singurătatea în doi
Şi dacă vorbesc singur atunci când mai e cineva de faţă.
Gândurile mele se chinuiesc să iasă;
Ele s-ar transforma bucuroase în cuvinte
Şi s-ar ciocni de suprafaţa ei netedă.
Acolo este un crater plin cu păpuşi stricate
Şi care ticăie din inimi la ore neexacte:
Vor să inducă timpul în eroare, să-nşele clipa.
Luna le şopteşte tot ceea ce trebuie să mai glăsuiască
Pentru a-şi recâştiga viaţa adevărată,
Dar ele nu ascultă întotdeauna.
Ea nu se poate baza decât pe cocoşul
Care stă lângă mine pe insula cu patru intrări
Şi care le cântă trezind luna la ora patru dimineaţa.
Uneori chiar şi timpul se poticneşte dar
Îşi reglează roţile metalice după glăsuitor.
Ar fi frumos ca luna, păpuşile şi cocoşul
Să pregătească un cântec în ton cu muzica sferelor,
Ar fi frumos, prea frumos...
Pe insulă mai este un câine care atunci când e linişte
Începe să vorbească. Nu-i place să fie contrazis şi nici întrerupt,
Şi de aceea el tace atunci când culorile lunii
Se preschimbă-n cuvinte
Şi curg ca sângele din cele patru râuri
Ale Edenului meu însingurat.
Lumina curge mai repede decât pot păpuşile să suporte
Şi decât au putut suporta vreodată
Pe când erau oameni vii pe pământ.

Cristian Săuchea
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Renaşterea

(Arcanum)

Mă aflu în centrul Galaxiei
Unde totul este neclar
Şi unde toate sentimentele deodată
Îmi inundă fiinţa
Şi-mi răvăşesc sufletul tulbure.
Nu mai pot să gândesc
Ci doar să-mi joc rolul de-a fi
Pe care parcă l-au scris ceilalţi.
Mă aflu în centrul Galaxiei
Ca într-o arenă de gladiatori
Care-şi confruntă strălucirile
Pentru ca apoi să îşi verse sângele
În praful stelar.
Acum şi aici, în mijlocul arenei, mă lupt
Pentru sufletul meu deja pierdut.
Şi parcă această scenă nu are oameni ca spectatori
Ci fiinţe nedesluşite, sau sentimente vagi
Care sunt gata să înalţe în celălalt cer strigăte.
Făpturile vagi au nevoie de trup şi de sânge
Spre a simţi gloria,
Au nevoie de o materie
Spre a cuceri umbrele.
Ele nu ştiu ce este realul
Şi se tem de tot ceea ce nu ştiu.
Eu sunt realul: de mine se tem.
Eu ştiu doar că mila nu există
Şi nu am să arăt nicio milă fiinţelor căzute în pulbere
Şi care atâta m-au sângerat.
Nu am să arăt nicio milă luminii,
Iubirii care m-a ars,
Amăgirii frumoase,
Visării din miezul dorinţei.
Gladiatori, îndepărtaţi-vă!
Îndepărtaţi-vă toţi cei ce încă mai sunteţi în viaţă!
Refuz spectacolul şi mă-ndrept spre ieşire
Scuturându-mi praful stelar
De pe tălpi.

Laura Andreea Mihu

Scara Raiului

Poemul Laurei
Lumea e-n aşteptare
Nu ştie încă ce să îţi dea.
Lumea-ţi aşteaptă lacrimile,
Undele din tristeţea privirii,
Resemnările, neîndurarea.
Cel ce e singur întotdeauna,
Cel ce e singur în mijlocul oamenilor,
Cel ce e singur în miezul florilor focului,
Aşteaptă să-ţi vadă şi să-ţi binecuvânteze
Singurătatea.
Te-ai înălţat în lumină
Şi ai străpuns văzduhul miresmei salcâmilor
Când toate florile albe cădeau:
Şi nu ţi se iartă aceasta.
Împăratul nepătimirii mângâind petalele
albe
Şi sufletele vii aşternute pe iarba de cristal
Îţi arată din lumea sa
Căile de argint ale destinelor apelor
Şi pleoapele visului în descânt.

Mihai M. S. Maxim
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Renunţare

($europolis Lirics)

Frumuseţe, zeiţă de cleştar şi de diamant
Cu unduiri divine şi chip alb,
Te-am văzut astăzi în parc printre frunzele moarte...
În freamătul lor ţi-am înţeles şoapta:
Mă strigi, mă dezmierzi, mă supui...
Am ajuns să-ţi fiu sclavă deşi mă mint
Şi ştiu că mă mint că ţi-aş fi stăpână...
Eşti tot atât de dulce pe cât îmi eşti de amară,
Şi tot atât de reală pe cât ne eşti de fictivă,
Învăluită şi dezvăluită în acelaşi timp de către dorinţă şi vis...
Când să te-ating ai dispărut
Şi eu ştiu acum că nu eşti decât
O plăsmuire a imaginaţiei hrănită cu vise,
Un ideal aşezat mult prea sus.
Oglinda apelor ce cutreieră parcul este acum spartă
Şi eu văd prin ea numai adâncul, întunericul cald.
Pentru un moment a mea dar niciodată pe deplin,
Tu, Frumuseţe cu trup de cleştar şi de diamant,
M-ai condus la porţile de argint ale fericirii
Şi în faţa mea, cu cheia visării, mi le-ai deschis,
Pentru ca apoi să mă izgoneşti imediat,
Fără ca măcar să le fi atins.
Izgonită, am căzut într-un tărâm al plânsului fără motiv,
Deşi eu aveam unul, şi încă unul adânc.
Era tărâmul în care uiţi de ce plângi
Şi nu mai ştii nici ce sunt lacrimile...
Fiinţe oarbe, neajutorate, sentimente pierdute demult
Mă îmbrăţişează, râd şi plâng în acelaşi timp...
Acum râd şi eu, te sfidez, acum strig:
„ - Uite-mă, aşa cum sunt, stau dreaptă în faţa ta
Şi nu mă mai tem, nu mai sper, nu mai simt...
Şi aşa cum mă vezi, sunt o făptură mai presus decât crezi
Şi o inimă mai adâncă decât vei ştii tu vreodată...”
Păşesc astăzi absentă eliberată printre culori,
Printre frunzele moarte incandescente din parc,
Fără să le mai ating, fără să le mai privesc,
Fără să le mai ştiu...

Krisztina Pál
14. II. 2008
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Copilul de foc

(Arcanum)

În mijlocul unei păduri de cristal
Se joacă o flacără aşa cum s-ar juca un copil...
Pur, inocent, ea tresare la fiece gând,
Fiind totuşi complet absentă la ce o-nconjoară...
O adiere, o muzică îmbietoare îmbiind sfâşierea
Şi mistuirea aduc din înalt întrebări...
Dacă acordurile din înalt ne consumă?
Nu cumva se hrănesc cu minţile şi inimile noastre?
Ce e cu aceste întrebări devoratoare?
Dar aici nu mai este nici teamă nici speranţă
Şi orice uitare e împlinită.
Gândurile copilului coboară în abisul din faţa sa:
Se joacă preocupat cu o gaură neagră
Aflată între braţele lui mici,
Minge imaginară ce-l va purta spre alte gânduri,
Spre alte destine, spre alte lumi.
Dorinţa devine pasiune, pasiunea devine durere
Şi durerea i se face frig...
În jur, totul e gheaţă şi fum, pânze ale gândurilor ignorate.
În negura pârjolită se simte parfumul inocent
Al micii flăcări a copilului-zeu ce se bucură ghicind
Dincolo de gaura neagră ce-o strânge în mâini
Calea Laptelui şi sânul matern.
Şi ştii şi tu că nimic nu mai contează acum decât jocul
Şi boarea care te cheamă, te-alină, te poartă
În sunetul blând al ultimului gângurit
Din Tărâmul de Nicăieri.

Diana $ăstase
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21. II. 2008

Călătorie în mine însămi şi înapoi
Lumea interioară a vieţii mele respiră
Un vânt puternic de lumină.
Tristă şi îngândurată neştiind
Încotro îmi e drumul
Pătrund în Univers ca într-un alt suflet
Şi sunt înconjurată de mii de steluţe zâmbitoare
Care parcă mă-ndeamnă să mai rămân.
Doar o clipă rămân pe aripa veacului,
Doar o clipă pe orbitoarea planetă,
Mai înainte să mă îndrept spre lumea ocolitoare,
Spre lumea fără oameni, fără natură...
Singură, liberă, atât de fragilă
Şi-atât de puternică,
Am în mine ceva ce mă ajută să înfrunt
Sufletele ochilor injectaţi de invidie şi ură.
Privirile pângăritoare şi minţile murdare
Trec prin mine fără să mă atingă.
Rămân mai mult în faţa ochilor ce vor să mă soarbă,
Să văd lacrima care va curge
De va fi de entuziasm sau tristeţe,
De va fi de triumf sau de compasiune.
Lacrima ar vrea să fie la fel ca toate celelalte
Ale inocenţei copilăreşti
Când alergam în braţele mamei,
Dar nu se poate. Nu-i este îngăduit.
Aş vrea să trăiesc mai mult în lumea reală,
Dar nu se poate: e prea murdară,
E prea bântuită de oamenii negri...
Ceea ce vede lacrima mea
E lumea fantastică,
E lumea vrăjită de farmecul purităţii.
Zâmbitoare şi pline de viaţă,
Suflete de regină mă cheamă,
Vise de zâne mă-ndeamnă
Adânc, tot mai adânc interior,
Dar ştiu că va trebui să mă-ntorc:
Mă cer înapoi lacrimile de sânge
Ale viitorului de pe Pământ.
Mă întorc în lumea reală fără să ezit,
Gândindu-mă la singurul lucru care
Îmi străluceşte în urmă –
Viaţa sfinţită-n iubire –
Mireasma angelicului meu cânt.
Dar sper să o-ntâlnesc şi-n lumea aceasta.
Ea e ca şi mine – o făptură-ntre lumi –
La fel de fragilă, la fel de palidă
Şi nu va renunţa nici ea niciodată
Să strălucească şi să cunune.

Alexandra Ciorogar

(Arcanum)

Poemul Alexandrei
Când ţii lumea în palme
Şi-o încălzeşti cu suflarea
Şi mâinile tale, atât de mici,
Îi leagănă cerul şi unda şi marea,
Îţi pare deodată că nu ştii
Ce să mai faci cu ea.
Priveşti şi eziţi şi atmosfera din lume
Îşi pierde culoarea.
Şi ochii tăi sunt sorii ei negri imaginari:
Ei cheamă în vise făpturile albe din lume
Să urce pe trepte săpate în şerpi de
cristal.
Suflete mici, atrase de sorii cei negri,
Se caută în noua lor viaţă
Printre fantasmele vieţii de ieri,
Printre visările zilei de mâine,
Printre frunzele albe căzătoare
Ale clipelor ce nu sunt.
Suflete dragi se iau de mâini
Şi se înalţă sub privirile negre
Să se îndrepte cu bucurie deplină
În frageda moarte
În vreme ce tu, fiinţa care le-a zămislit,
Le-a purtat în palme şi le-a încălzit clipa,
Surâzi resemnată şi laşi
Imperiile lumii să ţi se prelingă încet
Printre degete.

Mihai M. S. Maxim
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Alinare în negru

(Orficele)

Mă simt plină de mine
Aici şi acum.
Atât supărarea cât şi bucuria
Mă înfioară egal.
Deşi în aerul proaspăt se simte
Mireasma primăverii ce va veni
Inima mea este în iarnă
În iarna cea mai neîndurată
A timpurilor.
Mă transform incredibil
Şi nimeni nu sesizează.
Sunt o zeiţă cu suflet de bestie,
Fiinţa răului în chip de înger,
Sunt peste tot şi nicăieri
Sub luminile ultime ale Apusului.
În adâncul suferinţei dăinuieşte
Discordia şi moartea,
Iar în apele de foc ale Styxului
Aştept eu.
Râurile morţilor trec prin mine
Nepăsătoare
Şi spumegările strigătelor neascultate
Se adaugă crustelor vechi.
Singură trebuie să înving moartea
Şi-o fac dăruindu-mă ei.
Învingătoare, sunt slabă şi hidoasă,
Respingătoare şi atrăgătoare-n acelaşi timp.
Făptura sufletului meu are pletele roşii,
Ochii ieşiţi din orbite,
Sprâncenele ascuţite prelungi,
Priviri şi buze dominatoare.
Ştiu că am totul sub control
Şi totul este sub dominaţia mea,
La mila mea.
Acum nu mă mai înfioară
Nici supărarea şi nici bucuria.
Buzele mele sărută cuvinte,
Sărută mâinile rugătoare întinse,
Toate mâinile suferinţei care imploră,
Sărută supărarea şi bucuria,
Sărută adâncul şi culmile albe
În vreme ce eu nu mai ştiu
Nici cine sunt,
Nici ce voi fi.

Michelangelo, Pietà

Dragoste albă
Sunt un fulg de nea
În care un soare mic s-a aprins
Dăruindu-i o nouă viaţă
Din vitralii de curcubeu.
Înlăuntrul meu s-a deschis
Poarta lumii nebănuite a dragostei,
Puterea ei făcându-i pe toţi cei nedrepţi
Să tremure şi să se teamă.
Însuşi Împăratul iubirii veghează
Asupra celor ce iubesc
Şi cei ce iubesc ştiu şi simt
Că sunt ocrotiţi de Împăratul iubirii Însuşi.
Dacă zbori şi priveşti un fulg de cristal
Rotindu-se în jurul unei axe imaginare
Gândite de vântul din miazănoapte
Simţi pofta de viaţă renăscând şi trăind.
Vei şti atunci că urmele albe ale fulgilor
Din ninsoarea neîncetată
Sunt destine care dansează
Şi care se bucură. Acum visez
că sunt una din picăturile de apă vie din mâna
caldă a unui copil
Care-a privit fulgul ce s-a topit
Până ce i-au dat lacrimile.

Laura Andreea Mihu

Anca Mihu
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Făgăduinţa

(Orficele)

Dacă viaţa este un fir de mătase
Cum să faci în aşa fel încât
Să trăieşti toată ţesătura?
Elixirul eternităţii e argintul viu
Din venele încordate ale unui inorog pur
Trimis din focurile de dinaintea
Cerului şi Pământului.
Setea de viaţă şi disperarea de viaţă
Sunt cele două orbite ale craniului de cristal:
O cameră pustiită în care se proiectează
Labirinturi fără margini, fără sens sau chip definit,
Doar cu pasiune şi sete primitivă.
Dacă te atrag toate acestea
Devii şi tu un monstru în căutare,
În căutarea înverşunată a propriei tale Pietre Filosofale:
O hologramă deasupra craniului gândind infinit
La fantasme, iubire şi visuri.
Şi ştii că eşti asemeni unui împătimit
Deasupra unei mese de cazino
În care îţi joci la ruletă
Propria ta viaţă,
Sfârşitul şi nesfârşitul destin.
Odată intrat în febra jocului nu ai altă opţiune
Decât să te laşi purtat de viaţă
Şi moarte,
De dorinţele de nestins.
Conştiinţa dispare puţin câte puţin,
Un urlet de disperare răzbate din străfunduri
Şi ştii că eşti numai patimă, tortură, însângerare.
Se adânceşte obsesia, păcatul, frustrarea.
Un daimon cu trupul fatal de frumos
Îţi îmbată cu nectar gândirile vide,
Îţi străpunge privirea cu propria-i privire,
Îţi promite eternitatea şi
Chinul infinit al plăcerii.
El te îmbie duios sâsâind durere,
Te tentează cu amintiri ale frumuseţii posibile
Deschizându-ţi în acelaşi timp rănile de demult.
Trec peste groapa cu şerpi a dorinţelor,
În drum îmi zâmbeşte puţin stingherit un cerber
Flămând după suflete
Fierbând după deziluzii şi după plăcerile sfâşierii.
Dar eu sunt deja sfâşiată
Distrusă şi iarăşi creată de la-nceput
Şi-mi port cu mine toate vieţile
Toate morţile
Până în faţa Porţilor de aur din miezul
Străfulgeratului infinit.

Diana $ăstase
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Mâinile

(Poemele orfice)

A ieşit brusc în calea mea
Îi simt mirosul, îmi străpunge uşor nările.
Aud sufletul său cum urlă sub lanţurile singurătăţii.
L-au pedepsit trimiţându-l departe, prea departe.
E însetat de lumină, ucis de păcate
Înger exilat pentru prea multa credinţă.
Aripile sale descriu povestea vieţii sale,
Puritatea lui palidă.
Şi ştiu şi eu, cum ştie şi el,
Că sfârşitul e-n oraş, nu-i aicea, aproape.
Trăieşte flămând, respiră doar noapte.
Jos, şi harul e negru, negru ca visul
Cel mai intim, cel mai adânc.
Cuvinte tocite de ploi şi de veacuri
Cuvintele rotunjite de vânturile pustiului
Din mijlocul mulţimii zgomotoase
Dorm acum liniştite.
Strigăte mute plutesc în văzduh neştiut
Ca nişte păsări mari inutile.
Vor să alunge aerul viu, dar nu pot.
Mâinile nu vor pleca.
Ele stau şi modelează cuminţi gânduri
Modelează dorinţe, le transformă în ţeluri
Şi în nestăpâniri avântate.
Doar spinii adânciţi în carne pot să mai trezească ambiţii,
Doar ghearele minţii.
Văd ochii îngerului cum pătrund nimicul negru
Şi cum îmbracă viaţa născocind moarte
Însă ignoră mâinile. De ce?
Ştie că ele sunt totul. Atingeri plăpânde,
Atingeri care desenează tandreţi;
Le simţi căldura, le vezi cum coboară din cer,
Le vezi cum storc soarele din solul sec.
În eternitatea murdară păcatele dansează trist.
Până şi iubirea e doar amintirea nenorocirii:
După gustarea voluptăţii eşti gol.
Frigul cuprinde fiecare celulă a trupului,
Sentimentele s-au uscat pe căile pocăinţei.
Frica şi deznădejdea se contopesc uşor,
Batjocoresc fecioare ce au căzut în dizgraţie.
Haosul a atins culmile suferinţei
Şi nu mai rămâne decât ca vidul viitorului
Să curme firul coşmarului violet.
Nu mai văd calea, înghit forţat ceaţă.
Am renunţat să mai caut.
Deznădejdea sunt eu.

Timea Jarcă
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Eu oarecum

(Arcanum)

Încercând să respir adânc am rupt ligamentele
Ce-mi ţin inima în frâu.
Vântul tăios mi-a devenit prieten,
Un ajutor nepreţuit care
Mă biciuie în linie dreaptă.
Amintirea blândeţii care mi-a fost arsă drept jertfă,
Dulceaţa bomboanelor de ciocolată, aurul înţelepciunii
Oferit în dar;
Toate mi-au deschis pentru o clipă ochii de smarald.
Cioburi de sticlă, bucăţi de oglindă care păstrează
Picturi de vise şi dorinţe,
Le-am adunat pe toate
Şi mi-am făcut din ele veşmânt.
Veşmânt impenetrabil pentru orice săgeată otrăvită.
Singurul lucru care mă poate pierde e vorba dulce,
Cuvântul care alunecă dibace de pe buze cu gust de fragă.
Vorbă clară, vorbă dragă... fură-mă degrabă...
În lumea peştilor înaripaţi şi argintaţi,
A pomilor pufoşi moţaţi,
A stelelor mândrelor
Pe poteca basmelor.

Ioana Spanache

Poemul Ioanei
În armură de zale şi coif de oţel,
Cu priviri fulgerate pătrunzătoare verzi,
Ca un înger al discernământului neîndurat,
Fecioara bălaie se-apropie ţinând
O balanţă în mâna ei stângă
Şi-n mâna ei dreapt-un pumnal.
E perfect echilibrată şi temperată-n purtări
Şi nu ucide decât atunci când e absolut necesar:
Când luna plină îngăduie şi îndeamnă,
Când visele sunt ameninţate de profanatoarele dimineţi,
Când ziua a doua survine prea repede,
Când râsul şi plânsul sunt încă departe
Şi stelele nu s-au oprit din cântat.
Galaxia e gata să îi dea tot
Ceea ce poate ea să primească în gânduri
Şi tot ceea ce i-ar însufleţi aripile:
Norii şi nebuloasele calme,
Sclipirile iubirii şi urii de jad,
Florile albe din calda geneză
Sau genele primăverii dintâi.
Inima ei însă este imună la toate acestea.
Cu raze duioase ea mângâie,
Atinge pe suflet şi consolează
Fiinţele mici, candide, feline,
Cu ochii imenşi înălţaţi rugător.

Mihai M. S. Maxim
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Panateneele bizantine

Puritatea uitată
La răsăritul Leului cu gheare de foc
Noi toţi încă plângeam duios
Mieii pierduţi ai nopţii.
Acum am uitat de puritate
Şi ne refugiem în visele viitorului.
Căutăm poate acea dreptate
Ce n-a mai atins-o nimeni.
O căutăm în lună,
În sângele vărsat,
În sângele care se va vărsa,
În durerea făpturilor fantomatice.
Şi n-avem pic de milă
De sufletul care arde
În mistuirea singurătăţii.
Acum nimeni din galaxia aceasta
Nu-mi mai insuflă viaţă, nici moarte,
Şi sunt ca un fulg de zăpadă
Ce s-a pierdut într-un basm.
Locuiesc în acest fulg palid
Ca-ntr-o cetate cu ziduri de marmură
Şi-aştept astrul care să îi observe
Geometria perfectă a sentimentelor,
Tremurul de lumini.
Leul cu gheare de foc şi cu nimb arde
Pustiind devastând nimicind
Miezul de floare al zilei
În timp ce eu aştept şi văd Luna
Altei lumi,
Păstorul ce mângâie mieii calzi ai

purităţii
Şi copilăriei visările dulci.
Văd noaptea tandreţilor infinite
Şi-mi amintesc încă şi-acum

Vechiul nostru plâns
Pe care l-am avut cu toţii
La început.
Laura Mihu

Primăvară însângerată
Un clovn zăcea
Pe podeaua arenei goale
Pe scânduri lungi
În sânge picurat şi vechi ciuperci;
Arena-n sudoare, miros de scaieţi
Şi adieri de râsete goale.
Smuls între răgete, dureri şi lei,
Cu plămânii călcaţi în tropot
De umbre de oameni şi tigri
Şi suflu-i uscat şi împins în nisip
Şi limfa-i vâscoasă-nchegându-se,
El visează o primăvară însângerată
Când sângele-ar curge-n pământ şi-napoi
Şi ar umple copacii cu foşnete.
Şi-afară e-o primăvară în care
Trupul ei cald aşezat pe pământul proaspăt
S-ar arăta unui soare palid;
Şi el poartă a ei îmbiere
Şi-n timp ce ea-i ţine inima-n palme,
El îşi scurge suflarea
Din vene-n pământ.
Adună un nou sânge,
O nouă sevă halucinantă,
Un nou ser care să-i mişte membrele amorţite;
Şi o picătură de sudoare
Ce ţine-n ea susurul zăpezii topite,
Dintr-o primăvară a sângelui,
Cade pe scândura tare.

Andrei Mitru Marinica

Poem la kilogram

(Platonicele)

Zburând cu liliecii în beznă
Invoc amintiri şi iluzii.
Nu-mi pasă că-ncearcă mofluzii
În mâl să mă tragă, de gleznă.
Azurul ne cheamă, ne-aşteaptă,
Precum inorogul din basme;
În toate aceste fantasme
Un gând ascuţit se deşteaptă.
Şi larg îşi întinde-ntr-o clipă
Aripile-n zarea speranţei.
Ce dulce-a fost lenea vacanţei!
Ce înger în noi se disipă!
Tăcerea ca mierea-i de dulce
Şi tihna se-ntinde alene,
Visările trec pe la gene,
Iar jocul s-a dus să se culce.

Ovidiu Stanomir
2. III. 2008
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Când eşti ce nu ai fost niciodată...

(Arcanum)

Am câştigat: am luat lumea mea în mâini
Cu o forţă de care nu mă credeam capabilă.
După ce am târât-o prin cele mai groaznice locuri,
Prin cele mai teribile, adică prin lumea reală, prin suflete,
Am blestemat-o fără glas şi am lăsat-o.
Ce dacă? Mi-a plăcut, am fost în forţă...
Credeam să aflu că totul e de un impecabil albastru
Însă până şi cerul fusese murdar.
M-am înşelat, greşesc, ca întotdeauna.
Păşesc acum pe-o cărare pustie
Suspendată în gol care nu duce nicăieri.
De-o parte şi de alta a drumului lumina
Îmi descoperă copacii uscaţi înnegriţi
Şi cocorii, păsările duşmănoase ale erorii trufiei...
Am greşit şi trebuie să plătesc cu viaţa aceasta secundă.
Nu mai sunt eu. M-am transformat într-un coşmar cenuşiu
Al porumbelului ce zboară-n afara lumilor.
Visez cu ochii deschişi propria mea viaţă
Şi regret. Plâng şi lacrimile mele
Răsar în ochii porumbelului auriu.
Porumbelului de porţelan, care poartă pe spatele lui argintat
Universurile, cu dorurile şi cu regretele
Venite întotdeauna târziu, mult prea târziu,
I-au secat demult lacrimile.
Inima lui se zdrobeşte pe măsură ce creşte iubirea,
Durerile.
Oare cine poate să mă ajute acum?
Voi avea puterea să rezist, sau mă voi îneca
În apele tulburi ale visului lumii?
Aş vrea să mă trezesc la fel ca odinioară
Înconjurată de braţele magice ale mamei,
Fiindcă ceea ce văd în fiece zi e greu de închipuit
De-o minte curată,
Dar nu se mai poate.
Şi când cred că mă pierd, zbuciumată
De prea multele gânduri, de patimi străine care
Mă macină şi mă sfâşie, mă-nfioară,
Văd ploaia de aur de deasupra lumii
Şi pe porumbelul de aur care ne visează
Plângând mir.

Alexandra Ciorogar
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Marea schimbare de dinlăuntrul posibilului
Deşi acuma sunt mare am o experienţă mică.
Datorită neştiinţei mele m-am rătăcit.
Nu mă poate salva acum decât
Acea Carte a amintirilor
În paginile căreia se sparg valurile şi visele
Şi se alungă vânturile pustiului rotitor.
Navighez prin istorie şi prin fantezie,
Prin iluziile şi dezamăgirile oamenilor
Care acuma sunt morţi.
Nu-nţeleg ce s-a întâmplat: Cartea nu minte,
Cartea nu greşeşte niciodată,
Chiar dacă manipulează iluzii şi
Simţăminte inconsistente
Chiar dacă arată iubiri ce n-au fost
Şi nici nu vor fi.
Port în mine amintirile reginei Egiptului antic:
Cezar şi Marc Antoniu plutesc în memorie
Odată cu visele şi măririle lor.
Mă detaşez de tot ceea ce e uman şi palpabil,
Mă-nalţ la cer şi privesc de departe regina în doliu alb:
Cleopatra plânge după Marc Antoniu.
Simt durerea în aer, dar nu vine de la ei,
Ci se hrăneşte din altă moarte,
Aflată adânc în mugurii viitorului.
Observ o mamă cum îşi îngroapă soţul şi fiii
Şi realizez că aceea sunt eu.
Privesc adânc în negrul mormântului lor
Până când tot ceea ce mă înconjoară –
Trecutul iubirii, prezentul mic şi viitorul hâd
Se fac cu totul cenuşă şi fulguiesc în vid.
Sunt predestinată durerii şi dezamăgirii, probabil,
Şi-n mine se luptă iubiri vechi de sute de ani,
Şi fiii mei nenăscuţi sunt deja morţi,
Şi nimic n-o să se schimbe în Cartea Universului
Până când eu însămi n-o să devin o altă fiinţă,
Până când n-am să mă străduiesc să-mi recâştig
Inima.

Elena-Silvia Dragomir

27

($europolis Lirics)

Tot ce e al nimănui e al meu

(Platonicele)

O fantasmă a trecutului fără întoarcere
Mi-a lăsat pe pupitru un trandafir.
Mă fură visarea şi mi se înceţoşează privirea.
Visele mă scot afară din mine însămi
Şi extazul îmi rescrie trecutul
Aşa cum l-aş fi dorit.
Trandafirul – prea tânăr şi prea gingaş –
Mi s-a ofilit în mână.
L-a omorât sufletul meu mult prea încărcat
De visele posibilului şi imposibilului,
De luminile ce nu vin şi de umbrele
Ce niciodată nu pleacă,
Încât nu mai am putere nici să mai plâng.
Am adormit cu el în palmă, aşa ofilit,
Şi am simţit o rază de lumină
Cum mă atinge. Chiar dacă era înger,
Mă face să realizez că nu mai e
Nimic de făcut. Că nu sunt capabilă
Să mai schimb nimic.
Am amorţit. Destinul îmi este hotărât.
Anumite cuvinte care au fost şi s-au spus
Mă părăsesc şi nu se mai întorc.
Raza sau îngerul m-a părăsit.
Târându-mă încet pe pământ,
Sfâşiată de lupii cei tainici ai tăcerii,
Încerc să mai ating măcar un ultim cuvânt,
Un Adio ce n-a avut puterea să se îndepărteze
Atât de repede ca celelalte care s-au spus.
Un zâmbet dulce al cuvântului nerostit,
O tăcere de taină, atât mi-a rămas!
Privesc chipul cel drag al amintirilor de demult
Şi el mă priveşte la rândul său.
Se înroşeşte, mă înroşesc şi eu
Şi cerul de deasupra şi de dedesubt
S-a umplut de lacrimi şi de ochi trişti.
Buze palide surâd trist resemnat,
Miresme de crin şi de puritate nebănuită
Ne invadează din alte iubiri, din alte lumi,
Şi nu-mi mai rămâne decât să mă consolez
Cu gândul că am murit atunci şi că acuma
Nu mai sunt eu.

Alexandra Ciorogar
28. II. 2008
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Creare de idile

(Platonicele)

Captivă în mrejele trandafirului albastru
Îmi creez propriul meu univers
În care visarea nu are limite
Şi-n care nu poate intra
Decât cel care vede prin materie
Ca şi când nu ar fi,
Doar cel ce iubeşte raza de soare
A gândului meu.
Iar pentru a o iubi
Trebuie în primul rând s-o zărească şi
De ce nu? să o mângâie
Şi să o transforme într-o fiinţă vie.
Şi raza de soare se va rotunji de plăcere
Ca o piersică pufoasă
Şi se va însufleţi tot mai mult şi mai mult
Sub atingerea calmă.
Şi după ce îmi voi fi populat universul
Cu astfel de idile vii strălucitoare
Şi extrem de pufoase
O să le fac să râdă atât de mult
Până când o să le dea lacrimile.
Mă voi hrăni atunci cu strălucirea din lacrimi,
Cu bucuria lor aproape palpabilă,
Tremurând la fiecare atingere
A privirii înduioşate
A celui ce a iubit.

Laura Mihu

28. II. 2008

Lacrimi de primăvară

($europolis Eden)

Am coborât în mine să simt pulsaţiile Planetei,
Să caut în străfunduri bolta cernită a plânsului veacului.
Lacrimile fierb. Întunericul pustiit va rămâne mereu acolo,
Gata să te îmbrăţişeze, să îţi hrănească trăirile nedorite uitate.
Eşti una cu inima Universului, pulsează, inimă!
Lumina ţi se presară uşor peste ochii demult închişi.
Îţî păstrezi sufletul într-un glob de cristal să te bucuri de Paradis
Râvnind deopotrivă întunericul dens de afară!
Cerul plânge. Îmi înnegurează gândirea şi-mi cheamă la viaţă simţirea.
Mă îmbie să tresar la orice atingere, la orice vorbă...
Mă-nvăluie şi mă adânceşte-n vibraţia cuprinderii, să fiu ca el
Şi să simt parfumul esenţelor de lemn de trandafir de pretutindeni
Acolo unde e primăvară... Sub undele verzi ale ochilor văd cum înmuguresc
Minunile clipelor şi frumuseţea dintâi a tuturor lacrimilor mi se arată.
Îmi iau sufletul în mâini ca pe o pasăre albă şi îl dăruiesc
Tuturor perlelor Lacrimii, tuturor sufletelor întâlnite în veac,
Şi ele mi-l dăruiesc înapoi peste nisipul perlat.

Diana $ăstase

21. II. 2008
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$oi

(Arcanum)

Tac. Aş vrea să pleci mai repede.
Acum că sunt aici, doar fumul
Îmi mai aminteşte de amprenta vocii tale.
Tăcerea apogeului singurătăţii îmi curge prin vene.
Nu mai am nevoie de vibraţia ta.
Nu plânge, încă te mai iubesc!
Ştii că doar tu te poţi juca
Cu fibrele gândului meu.
Priveşte camera mea! Simte-o!
Te rog, ascultă lumina!
Împreună îi putem atinge parfumul,
Parfumul care-ţi dansează în visuri.
Te voi ajuta să îmbrăţişezi soarele,
Trebuie doar să mă iei de mână!
Doar dă-mi mâna! Uită mintea!
Mâna! Dar stai! Nu eşti tu!
Chipul ţi-l văd în carouri stranii.
Şi totuşi, eşti dulce. Te simt puternică,
Însă rece. Cum să îţi jur eternitate?
Te vreau caldă şi iubitoare.
Te stingi. Trebuie să te las?
Te stingi din minte, nu din inimă,
Pentru că nu-mi dai repede mâna
Atunci când te chem, când te cer.
Ai uitat făgăduinţa. Am uitat-o şi eu.

Timea Ioana Jarcă
21. II. 2008

Pierzanie
Atunci când luna se pierde printre visele seci
Ale norilor fără apă
Ea ştie că imposibilul e al său.
Aude sunetul foarfecii surd implacabil
Curmând căile ferate ale destinelor.
Un înger îi adună gândurile grijuliu,
Însă coletul se chirceşte şi se sparge
De prea mult vid. Acum ştie că gândurile ei
Cheamă vidul, neantul, tăcerea. Odihna.
Departe, se văd cei doi demoni preacunoscuţi.
Aude stelele scrâşnind printre dinţi a neputinţă.
Dar ce să faci cu nerăbdarea când eşti
În mijlocul eternităţii? Ea nu e.
Praful stelar al privirii ei îndreptate spre cer
Îşi caută odihna şi mântuirea în vreme ce
Abisul îi mângâie auzul şi lobul urechilor
Şi desenează pe frunze începutul de lună
Al nopţii care nu va mai fi.

Timea Ioana Jarcă
30

$eurOvidius Anamnesicus

($europolis Lirics)

Ştiu că nu mai ştiu nimic despre mine
Şi poate că asta este destul de bine,
Uitarea de sine e un ideal pierdut în noaptea
Unei lumi nebuloase şi ispititoare,
Mi s-a spus, mi se spune,
Iar eu am uitat să fiu dubitativ,
Pentru mine totul e proaspăt şi incert,
În fiecare zi aflu ceva nou şi a doua zi
Din nou aflu câte ceva, şi tot aşa,
Până cine-ştie-unde-şi-când.
Uneori aflu lucruri stânjenitoare
Despre cel care-am fost
Şi despre care nu-mi amintesc mai nimic –
Oricum, fac destui paşi greşiţi,
Nu am nevoie să recuperez amintiri dureroase
De la cei din jurul meu care, totuşi,
Au o plăcere maliţioasă de a mi le furniza
Fără ca eu să le fi cerut aceasta...
Dar poate că totul e doar o iluzie,
Poate că sunt captiv în gândurile buimace
Ale unui personaj dintr-o melodramă;
Aş vrea să scap de tirania acestei minţi îmbâcsite,
Însă eforturile mele nu pot să aibă vreo şansă de izbândă,
Iar atunci, dintr-un impuls copilăresc, iau totul
Ca pe o glumă pe care încă n-am priceput-o;
Această joacă este şansa mea,
Pentru că în timp ce te joci
Aproape orice ţi se pare cu putinţă
Şi chiar aşa e, fie că trăieşti,
Fie că ai murit neştiut.

Ovidiu Stanomir
16. XII. 2007

31

Cel ce-şi caută o inimă

(Platonicele)

E-atât de rece aici şi atât de frumos!
O cetate impunătoare se-nalţă perfect geometric
Pe temelia de diamant a unui fulg de nea.
Arhitectul, o biată picătură de apă ispitind frigul,
O sclipire de inspiraţie şi dus a fost fulgul
În marea cădere a veacurilor către trecut.
O cetate de-o frumuseţe spectaculoasă
Coboară fără să ştie, fără să ştie nicio fiinţă din ea,
Fără să ştie nici cerul nici noaptea, către neant.
Ea cade şi se opreşte în palma unui copil,
Dar nu se topeşte: în palmă copilul ţine
Un mic soldat de plumb şi cetatea de fulg e numai bună
Ca jucărie pentru soldatul său brav.
El n-are inimă, decât sufletul de telur al plumbului,
Dar va căpăta una – gândeşte copilul – dacă se joacă!
Deşi n-are inimă, soldatul, paradoxal, este în viaţă
Şi îşi priveşte cetatea cea falnică venită ceresc.
Ca şi copilul, e absolut singur într-o lume pe moarte.
Singura lui ocupaţie e scrisul:
El scrie cu degetul pe apă, pe vis, pe apele visului
Şi pe visul din ape, pe aer şi abur, pe orice,
El scrie păcatele omeneşti şi iluziile de nesfârşit ale oamenilor.
E ca un mic semizeu şi ştie că-i nemuritor şi poet:
Din marile deznădejdi ale micilor oameni el creează
O stea de ceară care să ardă şi să lumineze
Poemul Silviei
Cu tăcerea ei căile oamenilor.
Chiar dacă nu are inimă, soldatul de plumb
Acolo unde iluziile zac părăsite,
Se poartă ca şi cum ar avea una.
În lutul negru al minţii,
Încet-încet mijlocul i se încălzeşte
Se pregăteşte o nouă minune:
Şi i se încălzesc şi palmele plumburii
O putere enormă, devastatoare,
În care păstrează fulgul de jucărie.
E aşteptată să se ivească
Copilul ştie că mica fiinţă de plumb
În ziua miresmei din urmă
A primit şi ea o inimă adevărată,
A purităţii.
Îi simte căldura şi pulsul clocotitor,
O dragoste devoratoare
În vreme ce soldăţelul cu inimă vie-şi priveşte
Şi fără de limite
Cetatea de jucărie topită în palmele gri
(În bunul simţ al nelimitatului)
Neputincioase
Un înger întinzând simultan
Şi îşi trăieşte prima durere.
Aripile splendorii
Către Miazănoapte şi Miazăzi,
Răsărit şi Apus, Înalt şi Adânc,
Elena-Silvia Dragomir
Îşi caută în sufletul tău
6.III.2008
Începuturile.

Mihai M. S. Maxim
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Răzgândirea sângelui

(Platonicele)

Suflete îngheţate, flăcări stinse, cenuşă şi oase...
Parcă totul respectă doar suflul iluziei,
Perfecţiunea minciunii celei mai frumoase
Adâncă îndepărtată cât Universul.
Fulgi mici dureroşi îmi străbat trupul
Nepăsători ispitind golul.
Fulgii clepsidrei de zăpadă a timpului
Îmi trec printre degetele disperate
Numărând clipele până când am să plec.
Mă voi întoarce să fiu din nou a infinitului,
Să fiu sclipirea albăstrie din ochii întunericului.
Fumuri se ridică odată cu mine de pe pământ,
Fir cu fir se ţese şi se desţese inima stelei de ceară.
Am toată furia libertăţii în mine, o simt
Cum se loveşte de visele scrise cu diamantină!
De ce nu aş putea prinde în mâini măcar
Câte o licărire a sufletelor ce trec asemenea mie, în fum?
Vai, furia de a trăi mă însoţeşte şi-n moarte!
Setea de-a fi este mai mare aici,
Dorul de a iubi şi de-a fi iubit este otravă!
În cupa ei de cristal lucitor cad nepăsătorii fulgi de zăpadă.
Fulgii mici dureroşi ating şi paginile cărţii în care
E viaţa mea însămi scrisă cu slove de sânge şi vis ţipător.
Slovele se revarsă din carte, sângele nu s-a închegat
Nici acum şi cartea e iarăşi albă şi pură,
Asemenea nefiinţei. Asemenea mie!
Pe marginea albă se mai văd câteva picături
De la ultima mea trecere. Acum o altă lume o va rescrie
Cu un pumnal cu mâner aurit.

Diana $ăstase
6.III.2008

Fantasmele undei

($europolis Eden)

În unde largi amare tăcerile se-ntrec
În zvonuri şoapte clipe primesc nuntiri străvechi.
Aştept sub teiul singur miresmele din cer
Iubitei să-i îngădui firescul efemer,
Când cerul se resoarbe în undele prelungi
Din lumile de noapte din pernele de fulgi.
Şi când asculţi amurgul însângerând păreri
Şi şoaptele infirme din vorbele de ieri
Şi când ai vrea să treci în visul zvâcnirilor de-a fi,
Fantasmă-ntre fantasme, copil între copii,
Să te resorbi cu totul în gândul de sub nor
Constaţi că alinarea şi visele te dor.

Mihai M. S. Maxim
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Măiastrele refuză să cânte
Privighetorile refuză să cânte
Lumile să audă, să simtă.
Deschiderea cerurilor ne lasă indiferenţi
Darurile venite de sus stingheresc
Şi stinghere sunt toate făpturile nevăzute.
Logosul împărăţeşte peste o lume oarbă
În care nonsensurile şuieră vehement
În care râurile nu se mai întâlnesc niciodată
Cu mările păcii,
Ci se rotesc nesfârşit, concentric,
În jurul câte unei singurătăţi.
Singurătatea mea se-nalţă în car de foc
În proorocia pierzării desăvârşite
Până când sunt depăşite visele,
Luna tuturor anotimpurilor,
Culmile înzăpezite ale nopţii celei mai pure,
Iubirile făgăduite şi care n-au fost,
Iubirile pecetluite cu sânge şi care n-au ars,
Iubirile mistuitoare ce n-au aprins o altă inimă.
Îndrăgostit şi singur,
Mistuindu-te şi pierind nevăzut
Chiar în faţa frumuseţii ce te ignoră,
Tu ştii că eşti condamnat să iubeşti
Frumuseţea sublimă neîndurată
Ce nu va veni, ce nu va şti, ce nu va simţi.
E-o mare fericire să poţi să iubeşti
Şi nu mai are deloc importanţă
Că nu eşti iubit, că nu eşti primit,
Că nu eşti ştiut.
Împărat al nepătimirii te strecori nevăzut
Printre oamenii dragi
Suferind şi iubind
Îndurându-te şi îndurerându-te
De toţi şi de toate,
Chiar dacă măiastrele vor refuza să cânte
Lumile să audă
Şi cenuşile să îi dea înapoi
Pe cei dragi.

Mihai M. S. Maxim

(Poemele arcane)

Fouquet, Umilinţă

Sacrificiu
În acest oraş pierdut
Suntem doar noi împreună
Tu înger şi eu demon sfânt.
De secole tot plouă cu petrol aprins
Din ceru-n nesfârşit cuprins.
Acum când foc de ape ne-nconjoară
Mă ţii în braţe-atât de strâns.
Atât de mult ne iubim
Iar ei nu vor să vadă
Oraşul ăsta-i un venin
Din ochii noştri piară!
Te strâng, mă strângi
După un sărut
Fulgi de nea zboară.
Ne tremură mâinile spasmic
Ale mele de gâtul tău se ţin
Şi-ale tale de mijloc
Mi se-nfăşoară,
Atât de strâns şi-atât de plin,
Când două corpuri se-necară
Într-un acid de sânge fin
Al jertfelor de-odinioară.

Doria Roman
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Suflet pe geam

(Platonicele)

Pustiul se joacă asemeni unui pictor
Însufleţind flăcări pătrunzătoare
Rupând sfâşiind culori şi nuanţe şi stele
Ca mai apoi să şteargă totul
Şi să schiţeze cenuşa.
Picurii de ploaie, albaştri, sângerii, pali, cântă.
Le aud balada tristă chiar dacă
Nu mai ştiu demult ce e şoapta.
Văd pereţii arşi şi pustiiţi chiar dacă am orbit.
Citesc istoria lor doar trecându-mi uşor
Palmele peste ei,
Chiar dacă mâinile mele au uitat ce-i
Atingerea. Simt
Miros de soare şi adiere de stele
Chiar dacă, în singurătate-mi, m-am refugiat
Într-o gaură neagră.
Aştept, aştept ca cineva să strângă pensula
Între degete ferme, să pot simţi căldura culorii dintâi,
Atunci când îndrăgostirea mistuia totul.
Pensula să o înmoaie în viaţa şi flacăra moale a clipei
Să îmi deseneze mai întâi zâmbetul,
Apoi licărirea de înţelegere şi acceptare
În adâncul ochilor goi.
Aştept să se joace cu mine aşa cum tulbură,
Cu degetele, delicat, oglinda apei.
Mă pierd în pasiune,
Mă las cufundată-n adâncul fericirii gândite,
Purtată în locuri neştiute îndepărtate
De undele albastre înţelegătoare,
Acolo unde sufletul meu va deveni
O stea de mare ancorată în întuneric,
Sorbind dulceaţa fără sfârşit
A eternităţii celei nevăzute.

Diana $ăstase
13.III.2008

Poemul Dianei
(Arcanum)
Din naveta spaţială a sufletului
Moştenită din buni şi străbuni
Încă din primele vremuri ale Renaşterii
Purtată acum între lumi
De cinci mii de cai de foc de smarald
Izbânda pare atât de aproape încât
Nu mai ştii ce-ai pierdut,
Cine-ai fost, cine eşti, ce vei fi.
Acum, când te afli la hotarul nebănuit
Totul îţi pare schimbat,
Apele visătoare sunt altfel,
Drumul este molatic
Şi cerul curge la vale
Rostogolindu-se în trecut.
Izbânda de la-nceputuri te trece prin
ape amare,
Prin aerul negru al altor pătimiri
Şi când disperarea te-mbrăţişează din
toate părţile
Cu o tandreţe feroce, devastatoare, de
mamă,
Îl întâlneşti pe regele-mag al
văzduhului
Ca să primeşte învăţătura zămislirii de
lumi
Şi tainele grădinilor albe împărăteşti.
Nici n-ai început bine să îţi creezi
Universul
Grădina cu arborii interzişi şi lacul cu
nuferii magici,
Cu florile albe ale aerului şi sufletele de
abur cald
Ale fluturilor întâmplători,
Nici nu te-ai aşezat bine în iarba
buneivoiri,
Sub stelele mici dintr-un gând mic
Şi deja se luminează toate din interior
Ca atinse pe inimă.
Şi toate se pregătesc şi-aşteaptă
Să le răsară şi să le strălucească
Nepătimirea.

Mihai M. S. Maxim
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Scrinul alb

($europolis Lirics)

Scrinul era alb, în răspăr
cu romanul Călinescului.
L-am cercetat în grabă: avea cinci
sertare doldora de idei.
Lumina se cernea blândă
dinspre stânga, ca în
picturile lui Vermeer.
Văzută de sus, camera-mi
părea nefiresc de pustie;
Da, plecasem de-aici,
încă din adolescenţă
şi n-am mai privit înapoi.
Orfeu e un pigmeu fără de
Euridice.
Dar împreună fiind
Nopţile sunt translucide
Precum cristalul de Murano.
Nu mă băgaţi în seamă,
Poezia e pentru mine
O ţară imaginară, imensă,
Străină şi grea
De miresme.

Ovidiu Stanomir

Eu sau nu

(Poemele arcane)

Încerc să aduc virtualul în real
Şi nici măcar nu-mi dau seama de asta.
Totul e o manifestare a gândirii imaginare
Ce poate fi atât de reală uneori,
Deşi se naşte din vise şi din amintirea
Unui „a fost”, „era”, „fusese”
Străbătând galaxii ale dorinţei, trăiri ale foşnetului intim
Cascadă de vise, cascadă de stele,
Vise în cascadă, stele curgând şi prăbuşindu-se.
Totul e cam acelaşi lucru, deşi atât de diferit
Singurătatea pune în mişcare galaxiile,
Stelele, visele, dorinţele, porneşte schimbarea
Şi te ajută să călătoreşti către Altul, către Cel Singur,
Chiar dacă El îţi loveşte plăsmuirile, visele, dorinţele
Pentru a le preschimba în nemurire, durere, dar, cenuşă
Şi-n cele din urmă într-o neînţeleasă smerenie
Ce poartă ecourile frământării, zvârcolirile morţii timpului
Şi poate ale dragostei
Ca s-aştepte apoi
Momentul unei noi magii,
Unui nou început al speranţei.

Iulia Elena Calciu
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Ochiul despicat

(Orficele)

Am obosit coborând treptele,
Burta mi-a înţepenit digerând căutând în absurd.
Fericirea constă în a-ţi elibera aripile,
În a le lăsa să se rostogolească
În vârtejul vietăţilor întunecate.
Norii se adună la marginea visului geamăn
Şi se despică la fel ca într-o lagună.
Din apele de sus se desprinde o mână de abur,
Apoi se desprind pe rând mai multe picioare,
O privire de fiară, un trup de bestie cu urme de aripi.
Şi totuşi, prea multe picioare ies din trupul de abur,
Prea multe picioare ce calcă pe oase, pe inimi, apocaliptic.
O linie porneşte din umărul străveziu;
Aceasta devine întortocheată ca amintirea unei priviri
Dintr-un odios labirint.
Fiara se îmblânzeşte şi se linişteşte pe măsură
Ce ochii ei se adapă cu liniştea
Din privirile de lumină ale unui copil.

Cristian Săuchea
Dürer, Operă şi mediu sentimental

Decolare în ireal

($europolis Lirics)

Incredibila lebădă neagră
Numai şi numai a mea
S-a înălţat pe cerul de safir al visării
Şi vrăbiuţa unui gând mic
A început să plutească şi ea
În apele netulburate ale văzduhului.
Cele două păsări magice s-au întâlnit
Şi au legat o prietenie eternă.
În Paradisul prieteniei lor
Soarele nu va mai apune niciodată.
Cavalerul Nopţii nu le va mai umbri
Cu disperările neiubirii
Din negrul univers al incertitudinii
Şi nici o tristeţe din vechea lume
Nu va putea să le zdruncine prietenia.
Micuţele păsări fragile
Nu trebuie să afle niciodată că ele
Sunt doar nişte plăsmuiri ale imaginaţiei mele
Singuratice
Şi că, mai devreme sau mai târziu,
Voi zbura şi eu odată cu ele.

Zi tragică
Pe-o rază de soare, pe-o rază de vis,
Cu aripi de înger şi suflet de copil
Am venit cu veşti!
Vestea ce ţi-e destinată e într-un colet
Cu foiţă de aur strălucitoare.
Un dar ca de aur, mireasmă de
smirnă,
Miros de tămâie răsar din el!
Bucate alese din care se gustă
La masă numai cu cei ce sunt ai tăi.
Un iz de otravă se simte prin aer
Dar vai!... e prea târziu.
Visele ţi-au pierit împreună cu mama,
Tatăl ţi s-a-ngropat cu speranţa,
Ţi-a devenit mireasă moartea
În rochie albă surâzând transparent.

Silvia-Elena Dragomir

Anca Mihu
21. II. 2008
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Culorile închisorii

($europolis Lirics)

Şase palate, fiecare un cuib al ororilor:
Primul din sticlă albă, ca spuma mării secate,
Locul unde titanii se-neacă.
Al doilea... cărămidă roşu aprinsă, sângele jertfirii,
Spaţiul în care zeii-şi cer iertare.
Al treilea... piatră bordo, petale de trandafiri otrăvitori
Plin de piticii scufundaţi în parfum.
Al patrulea... ametist violet, irisuri de primăvară,
Locul unde ochii spiritelor n-au scăpare.
Al cincilea... raze purpurii, din părul inorogilor,
Spaţiul în care muritorii sunt genii caniculare.
Al şaselea... valurile mov, lacrimile pictate,
Locul unde copiii sunt într-o continuă scăpare.

Doria Roman

Poemul Doriei

(Arcanum)

Privind toate cu susul în jos,
Oricum le-ai lua, oricum le-ai privi,
Întunericul rămâne tot întuneric
Şi umbra tot umbră.
Şi tu nu te poţi abţine să le iubeşti,
Deşi nu voieşti deloc aceasta,
Deşi ştii şi eşti convinsă că dragostea ta
Nu o merită.
În singurătatea cea mai adâncă vocile singure
Sunt cele ce-ţi mai însufleţesc grădinile arse
Şi tu ştii la fel de bine ca mine
Ce flori cresc în inima focului!
Aici, în abisul tăcerii celei mai albe,
Se aud răsunând tentaţiile verzi
Şi se văd şoaptele neauzite ale suflărilor visului.
Între o sinucidere mereu amânată
Şi-o înviere izbucnită neaşteptat,
Neîndurată cu tine însăţi şi
Având milă de toată făptura,
Îţi mângâi timpul cu degete lungi umede
Aşa cum ai mângâia clapele unui pian negru
Aşteptând acea muzică ce încă nu există.
Cea care deţine taina fără sfârşit
A vieţii,
Mama cea înfricoşătoare,
Matriarhul care ucide şi fascinează,
Îţi ia adevărul odată cu viaţa
Şi le preface-n nepătimire,
În maiestatea care e una
Cu mila.

Mihai M. S. Maxim
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Manipularea ne caută

(Platonicele)

Vedem numai ceea ce magicul prevesteşte,
Ochiul tavernei împrejur se roteşte.
Visăm când zeii vor, tăcem
Când liniştea se afundă-n zbor.
Nu doresc ca trupurile lor să se-nsufleţească
Şi să-mi dea motiv de căutare;
Urcăm sufletele în locul în care ele se nasc,
Norii s-au întipărit în genunea de-apoi.
Dogoarea a ars florile care veştejite au
Început să înflorească ofiliri.
Negaţia negaţiei va cuprinde umbrele,
Nimic nu va creşte aici, petalele pricep
Acest lucru,
După ce moartea le va elibera ele
Se vor naşte de la-nceput.

Cristian Săuchea
2. III. 2008

Poemul legăturii

(Platonicele)

Pereţii redau zgomotele aripilor frânte,
Ochiuri de lumină întregesc visele pierdute,
Înstraturi albastre ni se trezesc simţurile.
Liberatea ne pândeşte din fiece colţ,
Ne împinge alintat în lumea nepereche
A tavernelor căptuşite de vise.
Un corn se iveşte în sufletele noastre,
Proiecţie a preaplinului nostru ancestral.
O adiere de suflet din boltă se coboară,
Fâlfâitul ei ne îmbie, vraja ne-nfioară,
Lanţuri nevăzute se strâng duios în jurul nostru,
Cântecul lor ne anunţă eliberarea.
Nimeni nu se gândeşte la ea, nu ştim ce înseamnă,
Locul palid ne luminează veselia dobândită,
Netrecătoare, mirosind a mere verzi.
Viermi ai conştiinţei au intrat în peşteră
Şi pe nesimţite au început
Să roadă belciugele. Legăturile
De-aici vor putrezi, vor cădea,
Şi atunci bucuria va năvăli peste noi.

Cristian Săuchea
2. III. 2008
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Ghirlandaio, Portret de fată

Ierusalimul ceresc al Logosului

Contemplaţia Ideilor
7

6

5

4

3
2

1

Asceza

1. Visătorul sau Misticul (primeşte visele Cerului)
2. Psionicul (îşi ia energia din propriul suflet)
3. Magul (îşi ia energia din elementele Universului fizic)
4. ecromantul (însufleţeşte patimile şi face morţii vii)
5. Şamanul (îşi ia energia de la duhurile aliate)
6. Păpuşarul (propune fantasma dominantă a fascinaţiei)

Platon * Mitul Peşterii * Dansul Umbrei *
40

Platon, Mitul Peşterii – Dansul Umbrei
Treptele spiritualizării:
I. Asceza (sau Calea Luceafărului; chemarea Stelei de dimineaţă); lupta cu cele şapte gânduri sau
duhuri ale răutăţii; Moartea mistică a minţii, eliberarea de fantasmele închipuirii de sine:
1. Înstrăinarea de eul fals al părerii de sine, detaşarea de lumea deşartă a senzualităţii
fantastice, cumpătarea;
2. Amintirea morţii ca armă de luptă spirituală contra desfrâului minţii fantastice;
3. Bucuria din miezul suferinţei ca remediu împotriva seducţiei fantasmei;
4. Blândeţea şi simplitatea cugetului împotriva patimii iuţimii fantastice;
5. Râvna şi asaltul speranţei, priveghierea, contra acediei fantastice sau acomodării molatice
cu universul fantasmelor;
6. Discernământul sau darul deosebirii gândurilor şi duhurilor, acoperirea slăbiciunilor
celorlalţi (contra invidiei sau tristeţii imaginaţiei);
7. Smerita cugetare născută din simţirea nevăzută; ascunderea sau discreţia;
(contra trufiei fantastice);
II. Contemplaţia naturală (sau contemplaţia supranaturală a raţiunilor dumnezeieşti ale
Universului); Învierea minţii insuflate de cuvintele dumnezeieşti ale Logosului – întipărirea în
minte a paradigmelor (modelelor spirituale) dumnezeieşti ale lucrurilor;
III. Contemplaţia mistică (vederea mai presus de vedere a Logosului în Ierusalimul ceresc;
Transfigurarea şi răpirea minţii şi inimii în faţa Tronului împărătesc al Fiului şi Cuvântului lui
Dumnezeu (vedenia îngerului tetramorf).

Principiile jocului:
Jucătorii dau pe rând cu zarul şi îşi ocupă poziţiile de la 1 la 6. Dacă nimeni nu a dat 6, se
reiau aruncările până când cineva ocupă căsuţa cu numărul 6 şi devine conducătorul umbrelor. Cel
care a dat 6 este Păpuşarul, Marele Manipulator al fantasmelor, care va propune tuturor o anumită
viziune, o anumită imagine literară, o anumită metaforă. Cel care a dat 1 este visătorul şi se
eliberează de sub fascinaţia fantasmelor, avansând câte o căsuţă către ieşirea din peşteră, el
consemnându-şi experienţele conform punctelor 1-7 expuse mai sus la Treapta spirituală a Ascezei
(I). Psionicul (căsuţa nr.2), care îşi ia energia din propriul suflet, va interpreta fantasma Păpuşarului
în mod psihologic. Magul (căsuţa nr.3), care îşi ia energiile din elementele Universului fizic, va
interpreta aceeaşi fantasmă a Păpuşarului în funcţie de forţele fundamentale ale Cosmosului.
Necromantul (căsuţa nr.4), care însufleţeşte pătimirile şi face morţii vii, va personifica fantasma
Păpuşarului. Şamanul (căsuţa nr.5), care îşi ia energia de la duhurile aliate, va crea din fantasma
Păpuşarului un miniunivers într-o dimensiune paralelă a spaţiului.
Rândul următor jucătorii îşi pot schimba rolurile, în funcţie de zar, cel care va da 6 ia locul
Păpuşarului şi îl trimite pe acesta pe locul pe care l-a părăsit el. Păpuşarul nu-şi poate părăsi poziţia
decât dacă este înlocuit în acest fel (altfel nu ar fi nimeni care să propună următoarea fantasmă
dominantă).
Visătorul – care a fost eliberat – îşi continuă urcuşul cu o căsuţă la fiecare etapă.
Jocul se încheie când unul din jucători iese la suprafaţă (după 7 mutări), sau când unul din
jucători rămâne Păpuşar de 5 ori consecutiv. La sfârşit, fiecare jucător a creat un poem.

Mihai M. S. Maxim
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Omul din lună

(Platonicele)

Verdele bolnav al pereţilor se luptă
Cu demult uitatele limbi de foc.
Nici nu mai ştiu dacă frigul
Sau căldura mă biciuieşte.
Cred că nu mai simt diferenţa.
Ştiu că e acolo, stelele mi-o spun.
Îi văd umbra pe spinarea uscată
A cerului.
Mâinile îi cuprind vena albă
Încercând să-l sufoce. În ochi îi
Văd, atât de amară, fericirea.
De ce există şi ele? De ce au prins viaţă?
Priveşte-le cum urlă aerul în jurul lor
Şi cum se stinge totul!
Închide-ţi nările şi le vei vedea!
Pietrele râd când îţi ştiu harul,
Luna, doar luna le poate poseda,
Însă lumea e prea departe.
Universul creionului creşte cu fiece secol.
Îi aud glasul atunci când siluieşte hârtia.
O lume îngheţată de firele bucuriei.
Prea multe lacrimi ce scriu priviri.
O odă supremă îmi curge prin vene
Şi gust fiecare măsură a scâncetului.
Păianjenul execută ultimul său dans, Culmea fericirii, cu braţele înecate
În plăcerea durerii.
Spaţiul alb dintre cuvinte
Se descompune-n culori.
Unde sunt? Cât de multe culori,
Aşa deodată!
Timea Jarcă
Ce gust are aerul aici?

13.III.2008
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Copilul din subterană

(Platonicele)

Mi-e frig şi frică de-ntuneric.
Stau într-un canal aproape rotund
Plin de lumini cenuşii, umezeală.
De atâta frig cred că mi-am pierdut inima.
Deşi sunt alcătuit din sentimente
Nu simt nimic, nu am pe nimeni
Şi nu ştiu ce este îmbrăţişarea.
Ecourile din subterană sunt voci
De prieteni imaginari prea îndepărtaţi
Şi zgomotele de afară de la suprafaţă
Îmi sunt muzici binecunoscute.
Ochii mei s-au obişnuit cu întunericul
Atât de mult încât văd prin zidurile cenuşii
Focul din inima oamenilor:
Fiecare din ei poartă cu sine o flacără şi un vis.
Chem în gând un prieten şi nu vine
Decât îngerul cel duios al morţii.
Focurile din inimile trecătorilor indiferenţi
Îmi spun multe poveşti, multe întâmplări
Despre bucurie şi suferinţă, speranţă şi deznădejde.
Nu mai ştiu cum am intrat în subterană:
Peste tot mă lovesc de gratii şi uşi metalice
Şi focurile mă cheamă şi eu nu pot să vin, nu pot...
Poveştile lor nesfârşite mă incită să merg mai departe
Până la râurile negre, până la râurile de cenuşă,
Până la vărsarea în noaptea cu lună,
Acolo unde văd luna printre gratiile ultime ale lumii...
Acolo descopăr o nouă lumină: e mama...
Ea mă cheamă şi eu mă duc uşor lângă ea
Să mă prindă de mână şi să mă mângâie pe creştet
Aşa cum nu m-a mângâiat niciodată atunci când trăia.
Luna îmi dă putere, întunericul nu mă mai îngrozeşte,
Îmi pare că mi-am pierdut identitatea,
Că nu mai am nicio formă, mama are ochii albaştri
Iar eu uit pentru o clipă canalul şi gratiile
Unde mi-am lăsat chipul.

Elena-Silvia Dragomir
13.III.2008

Dürer, Acoperişuri din Nord

Din nou fără titlu
(Platonicele)
Şi-a dat propriul suflet cu jar,
Din cenuşă s-a ridicat pasărea.
Ochiul a fumegat încă o dată,
Petalele au ieşit una câte una din ou.
Dorul ne cuprinde atunci
Când florile răzbat din adâncuri.
Nu acoperi vulcanul cu căderea ta,
Căci norii îşi vor trage seva din
Aripile sufletului.
Zgomotul se aude în zidul de muşchi,
Corzile începutului ne cântă înrobirea,
Să ne bucurăm când vântul
Dezmiardă crengile,
Viersul se aude la marginea tărâmului,
Fiinţele stau şi se roagă-n tăcere.
Să nu încercăm să pândim timpul
Înlănţuindu-l cu vorbe;
Deplin ne îndepărtăm de obiecte
Alunecând din trupurile fumegânde;
Să aşteptăm viaţa să ne completeze
golurile.
Cristian Săuchea

23. III. 2008
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Marcel Chirnoagă, Fecioara cu Pruncul şi balaurul
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Prolegomene pentru Gramatica limbii fantastice
Platon spusese odinioară că mintea noastră are caracter de fantasmă. Mintea noastră – chiar
dacă şi-a pierdut capacitatea intuiţiei intelectuale (receptivitatea vedeniilor dumnezeieşti) – apelează
la sensibilitate şi la imaginaţie pentru a gândi în serii de imagini care se cheamă şi se atrag unele pe
altele într-un fel de reverie lăuntrică. Gândirea prin serii de fantasme este o reminiscenţă a
trecutului edenic în care mintea primea nemijlocit întipăririle dumnezeieşti. „Aici gândirea în formă
lingvistică încetează, o imagine se lipeşte de altă imagine, un sentiment de altul, se reliefează tot
mai clar o tentativă de a structura şi a face totul nu aşa cum este în realitate, ci aşa cum am dori
probabil să fie. Materia acestei gândiri care întoarce spatele realităţii nu poate fi, desigur, decât
trecutul cu miile lui de imagini ale amintirii. Limba uzuală numeşte această gândire visuri (=
reverii). Dar cine se observă pe sine însuşi cu atenţie va găsi că acest limbaj uzual general este cât
se poate de pertinent. Putem face aproape zilnic experienţa împletirii fanteziilor noastre cu visurile
atunci când dormim, astfel încât nu este o deosebire prea mare între visurile diurne şi cele nocturne.
Avem deci două feluri de gândire: gândirea orientată şi visarea (= reveria) sau fantazarea. Cea dintâi
trudeşte pentru comunicare cu elemente lingvistice, cere efort şi este obositoare; cea de a doua însă
operează facil, spontan am zice, cu conţinuturi deja prezente, condusă de motive inconştiente”1.
Gândirea fantastică operează cu arhetipuri – care sunt „patterns of behaviour”, categorii ale
imaginarului, spirit şi instinct deopotrivă. Ele sunt reminiscenţe ale „instinctului Dumnezeirii”, însă
acum în mare parte sunt pervertite sau supuse agresiunii răstălmăcirii de către inimi în care icoana
lui Dumnezeu s-a stins.
Principalele arhetipuri menţionate de C. G. Jung sunt persona, umbra, anima, animus,
infans, spiritul, sinele, libido-ul, dubla origine a făpturii omeneşti, numenul.
Persona (lat. „mască”) este un fragment din psihicul colectiv suprapus psihicului individual.
Ea are caracter supraadăugat: se suprapune persoanei autentice, fapt pentru care este inconsistentă.
Masca reflectă identitatea sexuală, de grup, de vârstă: ethosul sau comportamentul social făcând
posibilă coerenţa interioară a grupului şi agregarea sa însăşi. Deci masca reprezintă efectul asumării
unui anumit ethos. Persona este arhetipul de recurs în situaţia în care a dispărut din noi omul de
lumină, strălucirea icoanei Celui de-al Doilea Adam (respectiv: Celei de-a Doua Eve) din suflet.
Umbra reprezintă partea negativă sau partea nedorită a personalităţii umane. Umbra
păstrează într-însa conţinuturile inconştientului personal, funcţiile psihice inferioare, nedezvoltate
sau atrofiate, trăsăturile ascunse, ruşinoase, dezavantajoase.
Anima este „eternul feminin”, prototipul ideal al femeii din mintea fiecărui bărbat,
dimensiunea feminină inconştientă din fiecare bărbat – arhetipul vieţii. Exemple: Afrodita, Elena
din Troia, Beatrice, Fecioara Maria... Arhetipul animei mai poate fi simbolizat prin sirene,
meluzine, dryade, graţii, iele, lamii, sucube, ondine, zâne, sânziene...
Animus este dimensiunea masculină inconştientă din fiecare femeie şi se reflectă pri
tendinţele autoritare, prin convingerile spirituale, prin fermitatea unei atitudini. Animus este
arhetipul sensului.
3umen-ul reprezintă necondiţionatul, periculosul, magicul spontan, tabu-ul, emergenţa,
înfricoşătorul inefabilului.
Infans este arhetipul capriciului, al inexplicabilului, al jocului divin („kinderarchetypus”). El
este exprimat prin simboluri religioase sau culturale: zeul-copil, piticul, elful, Mercur renăscut
alchimic într-o formă perfectă, homunculus, transmutaţia lui Faust în copil şi admiterea sa în corul
copiilor fericiţi la finalul operei...
Spiritul este exprimat simbolic prin figura bătrânului înţelept, pustnicului, cunoscătorului
singuratic al căilor pământeşti şi cereşti. Autoritatea sa este aceea a înţelepciunii însăşi, însă nu este
o înţelepciune simplă, ci una dotată cu putere: eroul călăuzit de bătrânul înţelept primeşte nu numai
cunoaşterea căii adevărului, căii inimii, ci şi puterile magice de-a merge pe ea. Chiar şi bătrânul
1

Carl Gustav Jung, Simbol şi libido (Simboluri ale transformării 1), Editura Teora, Bucureşti 1999, p. 27-28.
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înţelept poate avea însă o umbră: acest personaj benefic îşi arată dimensiunea negativă prin anumite
deficienţe, cum ar fi lipsa unui ochi (semn al carenţei clarviziunii) sau prin imobilitate (semn al
carenţei dinamice).
Sinele (das Selbst) este arhetipul integrator şi reflectă personalitatea totală, fiind centrul
personalităţii conştiente şi inconştiente. Simbolizat prin mandală (cuaternitatea), prin piatra şi opera
alchimică, el este văzut ca un impuls arhetipal spre coordonare, relativizare şi reunire a contrariilor
în infinitul lăuntric.
Libido-ul este arhetipul poftei de viaţă în genere şi este simbolizat prin figurile generice ale
dorinţei: soare, lumină, foc, şarpe, falus... Dacă voinţa este „dorinţa cu raţiune”, libido-ul este
„dorinţa fără raţiune”2. Nu trebuie să vedem însă în libido numai aspectul negativ: pofta de cele
pământeşti (sursa patimii) poate fi reorientată (spre Cer) şi transfigurată în dor dumnezeiesc. Există
în toate cazurile psihanalizei – dacă ştii să priveşti – calea unei întoarceri la puritate. Consideraţiile
îngrozitoare ale psihanalizei, lucruri de la care-ţi întorci faţa scârbit, nu mai sunt atât de atroce dacă
le depistezi sursa. Astfel, incestul –care este o perversitate inacceptabilă, dar de ale cărei exemple
abundă mitologia – nu este decât un fenomen de inerţie a libido-ului3. Or, o inerţie a dorinţei
cunoscută ca atare poate fi mult mai uşor de înlăturat: poate fi anihilată chiar la nivelul minţii.
Tocmai importanţa care i se dădea înainte o transformase într-o fixaţie, când de fapt fantasma
dorinţei însăşi este inconsistentă.
Arhetipul dublei origini, arhetipul celor două naşteri (naşterea pământească şi naşterea de
sus – printr-o Taină cum ar fi de pildă Botezul), mai este cunoscut şi ca arhetipul celor două mame
(mama naturală şi mama supranaturală – cum este Maica Domnului pentru noi).
Arhetipul androginului – reprezentat prin diada supranaturală masculin-feminin – are la
bază arhetipul îngerului, care e dincolo de distincţia sexuală şi exprimă iubirea pură cerească,
iubirea şi slujirea dezinteresată. Este întâlnit şi sub aspectul hermafrodit luat probabil din lumea
plantelor. Dacă nu-şi găseşte expresia simbolică în mit, basm, şi nu e configurat ca atare în
conştiinţă, arhetipul în genere poate duce la nevroze şi perversiuni.
Arhetipurile nu sunt reprezentări moştenite, ci posibilităţi de reprezentare moştenite,
dispoziţii de configuraţie în fantezie4. Arhetipurile sunt energii ale sufletului dar şi energii necreate
care se găsesc latente în spiritul nostru şi ne configurează vocaţia cerească şi calea pământească a
inimii (cărarea destinului care ne este proprie).
Confruntarea cu un arhetip care răsare în câmpul conştiinţei pe calea visului reprezintă
întotdeauna o chemare pe calea autentică a inimii: „Un teolog protestant a visat adesea acest vis:
şedea pe un povârniş iar dedesubt se deschidea o vale adâncă pe al cărei fund se afla un lac
întunecat. El ştia în vis că până în acel moment ceva îl împiedica să se apropie de apă. De data
aceasta s-a hotărât s-o facă. Apropiindu-se de mal s-a întunecat dintr-o dată, atmosfera a devenit
ameninţătoare iar o pală de vânt a încreţit suprafaţa apei. Atunci l-a cuprins panica şi s-a trezit.
Acest vis este caracterizat printr-o simbolistică naturală. Cel care visează coboară în
propriile sale profunzimi iar drumul îl conduce spre o apă misterioasă. Aici se petrece minunea
lacului din Bethesda: un înger coboară şi atinge apa care capătă prin aceasta puteri mântuitoare. În
vis vântul, pneuma, este cel care bate unde îi e voia. Este nevoie ca omul să coboare la apă pentru
ca să aibă loc însufleţirea apei. Suflul spiritului care trece deasupra apei este însă ameninţător ca
orice lucru a cărui cauză nu este eul uman sau care rămâne în afara cunoaşterii. Astfel este indicată
o prezenţă invizibilă, un numen care nu poate fi însufleţit nici de aşteptarea umană nici de
arbitrariul uman. El trăieşte din sine însuşi înfiorând pe omul pentru care spiritul nu este altceva
decât ce cred oamenii despre el sau fac din el, decât ceea ce scrie în cărţi sau constituie obiectul
discuţiilor.”5
Visul apei întunecate însufleţite este gândirea prin serii de imagini a teologului (gândirea
prin excelenţă fantastică) în care se insinuează o gândire străină: în mintea uluită a omului îşi face
2

Ibidem, p. 134.
Carl Gustav Jung, Eroul şi arhetipul mamei, (Simboluri ale transformării 2), Editura Teora 1999, p, 10.
4
Carl Gustav Jung, În lumea arhetipurilor, Editura „Jurnalul literar”, Bucureşti 1994, p. 103.
5
Ibidem, p. 54-55.
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simţită prezenţa Fiinţa inefabilă suverană a harului. Omul întotdeauna se teme atunci când se
confruntă cu energiile dumnezeieşti necreate, deoarece sunt aceleaşi energii – aceleaşi paradigme
ideale – care-au configurat în atotştiinţa Dumnezeirii lumile şi din care gânditorul însuşi şi-a primit
fiinţa şi existenţa concretă.
Eludarea, fuga de propriul destin, este exprimată prin arhetipul fiului rătăcitor – cunoscut şi
ca arhetipul nebunului – care e consistent cu mitul amneziei. Mitul amneziei, simbolizat de imnul
gnostic al sufletului, nu reflectă decât căutările fiului rătăcitor. „În imnul gnostic al sufletului fiul
este trimis de către părinţii săi să caute perla pierdută din coroana tatălui-rege. Ea se află pe fundul
unei fântâni adânci, păzită de balauri, din ţara Egiptului, acea lume avidă şi beată de plăcerile cărnii,
o lume a bogăţiilor de natură fizică şi spirituală. În căutările sale, fiul uită de sine şi de datoria sa şi
se pierde în orgia plăcerilor lumii egiptene până când o scrisoare a tatălui îi aminteşte de misiunea
sa. Ajuns la apă, el se scufundă în adâncimea întunecoasă a fântânii, pe al cărei fund va găsi perla
[ce va fi] oferită în cele din urmă zeităţii supreme”6.
Carl Gustav Jung confundă inconştientul cu inima spirituală: „De obicei inconştientul trece
drept un fel de intimitate închisă, ceea ce Biblia desemna prin cuvântul ‚inimă’, concepută, printre
altele, ca locul de origine al tuturor gândurilor rele. În încăperile inimii locuiesc spiritele cele rele
ale sângelui, mânia cea repede şi slăbiciunea simţurilor. Aşa arată inconştientul când este privit
dinspre conştiinţă”7. Inima este raţiunea intenţională, inima este sediul, poarta de aur şi simţirea
Împărăţiei, inima este iubirea însăşi odihnindu-se în tot ceea ce cuprinde. Inima este spiritul
zburător însuşi, care zboară simultan către Miazănoapte şi Miazăzi, Răsărit şi Apus, Înalt şi Adânc,
asemeni serafimilor cu şase aripi dansând cuprinzând veşnicia.
Dar oamenii acum nu mai simt aşa. „Cultura creştină s-a dovedit în proporţie îngrijorătoare
ca fiind goală: este un luciu exterior; interiorul omului însă a rămas neatins şi deci neschimbat.
Starea sufletului nu corespunde cu credinţa exterioară. Creştinul nu a ţinut pasul, în interiorul său,
cu dezvoltarea exterioară. Desigur, aparent, totul se găseşte în imagine şi cuvânt, în biserică şi în
Biblie, dar nu există în interior. În interior domnesc zeii arhaici, ca şi odinioară; asta înseamnă că
corespondentul interior al imaginii exterioare a lui Dumnezeu a rămas nedezvoltat din lipsa unei
culturi sufleteşti şi s-a împotmolit prin urmare în păgânism. Educaţia creştină a făcut tot ce e
omeneşte posibil, dar asta nu a fost suficient. Prea puţini au aflat că fiinţa divină este proprietatea
interioară a propriului suflet”8.
Fiinţa dumnezeiască este într-adevăr proprietatea interioară a propriului suflet – deoarece
energiile dumnezeieşti necreate prin care ni s-a configurat a priori fiinţa şi mintea sunt capabile să
strălucească atât în Fiinţa suverană cât şi în noi. Ele nu suportă nici adăugare nici diminuare, nici
dacă le primim din tot sufletul, nici dacă le refuzăm. Energiile necreate cofiinţiale Tatălui şi care
trec nevăzut prin noi, printre noi şi deasupra noastră, ar putea să ne devină proprii în Duhul Sfânt
prin Fiul sau Logosul deofiinţă cu Tatăl. Dar dacă noi înşine nu înţelegem de ce nu ne înălţăm
mintea la Tatăl şi de ce nu ne deschidem inima către vântul ceresc, cine să ne mai înţeleagă refuzul?
„Atâta timp cât religia se rezumă doar la credinţă şi la o formă exterioară şi atât timp cât
funcţia religioasă nu este o experienţă a propriului suflet, nu s-a realizat nimic esenţial. Trebuie să
înţelegem că ‚mysterium magnum’ nu există numai în sine, ci este fondat mai ales în sufletul
omului”9.
Astfel, paradigmele ideale dumnezeieşti pe care le voi expune în cele ce urmează nu vor
putea fi înţelese şi pătrunse decât de fiii şi fiicele celei de-a doua naşteri şi care se lasă pătrunşi de
nesfârşirea acestei taine.

Mihai M. S. Maxim
6

Ibidem, p. 55-56.
Ibidem, p. 58.
8
Carl Gustav Jung, Simboluri onirice ale procesului de individuaţie, Psihologie şi alchimie, vol. 1, Editura Teora,
Colecţia Archetypos, Bucureşti 1996, p. 16.
9
Ibidem, p. 16-17.
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Paradigmele ideale ale fiinţelor gânditoare
Treimea:
I. Coroana (Mintea) – cauză şi punct de pornire a toate câte sunt; spontaneitatea absolută a
Creatorului; harul necreat al Începătoriilor (îngerilor spontaneităţii); Imagine sacră: Trinitatea la
stejarul din Mamvri în faţa patriarhului Avraam; coroana şi sceptrul şi potirul vieţii. Ipostasul
Tatălui ceresc: Keter – Coroana – prima sephira din Atsilut („emanaţie” – primul Univers spiritual
din concepţia ebraică) poartă întipărirea Ipostasului nenăscut şi necreat al Tatălui; „Magicianul” sau
„Scamatorul” din jocul de Tarot10 reprezintă o diminuare a acestei iconografii originare.
II. Logosul (Raţiunea supremă din Dumnezeu, Cuvântul) – Înţelepciunea deţinătoare a
tainelor lumii; Ipostasul Fiului deofiinţă cu Tatăl, având atotştiinţa sau Cartea Vieţii; Hokhmah – a
doua sephira din Atsilut (mulţimea energiilor dumnezeieşti necreate) poartă tiparul acestui Ipostas
dumnezeiesc necreat Care Se naşte etern din Tatăl; Imagine sacră: Logosul purtând Cartea Vieţii;
„Papesa” din Tarot nu este decât o blasfemie a frustărilor feministe din Low Church (care totuşi ţine
în mână Cartea!).
III. Împăratul (Spiritul, Duhul Sfânt) – nepătimirea şi sublimitatea raţiunilor inimii; Binah –
a treia sephira din Atsilut poartă întipărirea Inteligenţei inimii (Duhul deofiinţă cu Tatăl) Care
purcede etern din Mintea Dumnezeirii (Tatăl); Imagine sacră: Vulturul – heruv de aur care coboară
deasupra altarelor; Împăratul ceresc şi Împărăţia inimilor pure; „Împăratul” din jocul de Tarot
(arcana a IV-a) mai păstrează vulturul pe scut (blazon);
Arcanele I, II şi III sunt arhetipurile Treimii Dumnezeirii Celei deofiinţă şi corespund şi
celor trei facultăţi fundamentale ale sufletului: mintea, raţiunea pură şi inima spirituală (voinţa sau
raţiunea intenţională).

Deisis:
IV. Împărăteasa (Matriarch, Madonna dumnezeie) – reprezintă fecioria şi maternitatea,
Templul lui Iezechiel, maiestatea duioşiei; Imagine sacră: Fecioara Maria cu Pruncul pe Tronul
împărătesc al Ierusalimului; Gedullah – maiestatea, a patra sephira din Atsilut, conferă făpturii
neasemănate a Fecioarei puterea de a sta la limita dintre creat şi Necreat şi de a face legătura dintre
Creator şi lumile Sale; „Împărăteasa” din Tarot este înaripată, are sceptru cu cruce şi blazon cu
vultur bicefal, însemnele puterii pământeşti şi cereşti, atributele exclusive ale Maicii Domnului;
V. Judecata de Apoi (Hristos Judecătorul) – Îngerul discernământului la învierea universală
a morţilor; culmea iniţierii spirituale, Revelaţia finală (Apocalipsa); serafimul revelator al raţiunilor
dumnezeieşti ale istoriei lumii; Imagine sacră: Hristos de-a dreapta Tatălui pe Tronul împărătesc,
având-o pe Maica Domnului de-a dreapta Sa şi pe Sfântul Ioan Botezătorul de-a strânga Sa la
Judecata neîndurată; Geburah – puterea dumnezeiască (a cincea sephira) întipărită de Ipostasul
necreat al Fiului; acestui arhetip îi corespunde arcana majoră XX (Judecata) cu îngerul
discernământului sunând din trâmbiţă şi chemând la judecata finală morţii din morminte;
VI. Sihastrul (Pustnicul, Eremitul) – singurătatea care pune în mişcare Universul;
rugăciunea ascunsă care determină destinele oamenilor şi conferă clarviziunea inimilor celui care se
roagă pentru ele; Imagine sacră: Sfântul Ioan Botezătorul înaripat propovăduind cu puterea lui Ilie –
prototipul monahului; Tiferet – Slava (a şasea sephira); îi corespunde arcana majoră IX (Ermitul)
având felinar (simbolul cunoaşterii) şi toiag (simbolul puterii);
Arcanele IV, V şi VI formează Deisis – Icoana apocaliptică a rugăciunii.

Harisma slujirii:
VII. Regele (Îndrăgostitul, împăratul pământesc, aristocratul) – animus, poetul, eroul creator
de sens şi căutător de ideal, reprezentând elanul afectiv şi aspiraţia către viziune; Netsah –
pătrunderea şi fascinaţia (a şaptea sephira) întipăreşte cu energie dumnezeiască necreată eroi
asemenea lui David şi Solomon; arhetipul stăpânirii de sine şi ocrotirii celorlalţi;
10

Marcel Picard, Tarot, Practici şi interpretări, Editura Nemira, Bucureşti 1998.
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VIII. Preotul (Marele Preot, Arhiereul) – instaurarea gândirii în real, când iniţierea spirituală
devine efectivă; împlinire, putere pământească dată prin mandat divin; arhetipul jertfei de sine a
primului gând la altarul mai presus de ceruri al inimii; Hod – cinstea (a opta sephira) întipăreşte cu
energie divină necreată sufletul-preot;
IX. Proorocul şi înălţarea inimii în Carul de foc al Dumnezeirii (Profetul) – înălţarea în
Adevărul fiinţial şi străvederea, simţirea Prezenţei lui Dumnezeu; Iesod – temeiul (a noua sephira)
sau conştiinţa Prezenţei; conştiinţa de sine ajunsă la ascultare deplină şi acuitate deplină primeşte
vedeniile şi descoperirile dumnezeieşti inefabile; Imagine sacră: Carul dumnezeiesc răpindu-l pe
Proorocul Ilie la Cer;
Arcanele VII, VIII şi IX reprezintă demnităţile cereşti ale lui Hristos dar şi ale sufletului în
genere: demnitatea de rege (regalitatea fiind definită prin stăpânirea de sine), demnitatea de preot
(preoţia fiind definită prin sacrificiul de sine) şi demnitatea de profet (profeţia fiind definită prin
conştiinţa de sine) sunt atribuite oamenilor prin ungerea Duhului Sfânt, ele reprezentând totodată
slujiri ecclesiastice.

Ecclesia:
X. Răstignitul (Spânzuratul pe lemnul vieţii, Sacrificiul prin excelenţă, Cuaternitatea sau
Crucea) – răsturnarea perspectivei asupra lumii: durerea, un rău al trupului, devine prin sacrificiul
de sine supremul bine spiritual; Sinele îmbrăţişând şi cuprinzând totul, cele patru aripi ale fiinţei
întinzându-se simultan către Răsărit şi Apus, Miazănoapte şi Miazăzi, asemeni îngerului tetramorf
al Tronului Dumnezeirii; Hristos-Omul universal întinzând mâinile ca să îmbrăţişeze inimile;
Malkhut – demnitatea împărătească (a zacea sephira) impregnând cu lucrarea divină necreată tot
sufletul ce se pregăteşte de martiriu; Arcana majoră a „Spânzuratului” din Tarot (XII) îl înfăţişează
pe acesta prins de călcâi şi cu capul în jos; însă, cu toată concepţia voit denigratoare, călcâiul
reprezintă în concepţia biblică sfârşitul fiinţei omeneşti, adică moartea, ceea ce înseamnă că arcana
mai păstrează ceva din energia originară a arhetipului evanghelic; Hristos-Mirele, DumnezeuLogodnicul Fecioarei lui Israel;
XI. Mireasa (Anima, sufletul-fecioară, Eternul feminin) – speranţa şi iubirea, arhetipul vieţii
primind veşnicia; Imagine sacră: Madonna Annunziata;
XII. Sanctuarul (Casa Domnului, Coloana exterioară a Bisericii Sfântului Mormânt de la
Ierusalim pe care a coborât Sfânta Lumină a Duhului Celui dumnezeiesc în anul 1326 d. Hr.) –
coborârea harului peste smerenia dreptcredincioşilor; trufia ereticilor preschimbată în umilinţă;
Arhetipurile X, XI şi XII reprezintă Biserica: Mirele-Hristos, mireasa-fecioară a sufletului
ales, Spaţiul sacru al înveşnicirii.

Libertatea şi ispitele sale:
XIII. Nenumitul (Transcendenţa, Portalul altei lumi, altui înţeles, Moartea, Metafora sau
Transmutaţia) – retezarea şi arderea iluziilor, trecerea în transcendenţă şi-n sensurile ei; Imagine
sacră: Arhanghelul Rafael cu un copil mic de mână arătând oamenilor calea luminoasă a morţii;
Imagini medievale comune: schelet cu coasă sau sicriaş ducând în moarte regi, împăraţi şi sacerdoţi
obligaţi să părăsească toată slava deşartă a lumii;
XIV. Diavolul (Rebelul prin excelenţă, Umbra, Sălbaticul, Tentaţia personificată) – ispita
făgăduinţei unor puteri oculte la fel de mari ca puterile luminoase ale lui Dumnezeu; ispita
frumuseţii proprii, umbra ce intensifică lumina; Imagine consacrată: Lucifer în frumuseţe
necruţătoare;
XV. Roata deşertăciunii (pentru mulţimile oarbe) şi vocaţia cerească a inimii (pentru cei
aleşi), Valea Plângerii – ţi se dăruieşte tot ceea ce poate primi starea ta interioară şi dorinţa ta de
progres spiritual; Imagine medievală foarte răspândită: „zeiţa” Fortuna rotind manivela Roţii
Norocului şi rostogolind regi de pe tronuri spre a fi înlocuiţi cu alţi ambiţioşi aflaţi în aşteptare sau
la pândă; Vocaţia cerească este dată inimilor alese de către Arhanghelul Gavriil prin Crinul
Buneivestiri;
Arhetipurile XIII, XIV şi XV reprezintă trinitatea ispitei.
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Asceza:
XVI. Blândeţea (Puterea blândeţii pătrunzând mintea, contra iuţimii) – îmblânzirea Leului
lui Israel de către inima preacurată; forţa exterioară a blândeţii; Iconografie medievală: Fecioara cu
inorogul culcat în poala ei şi străpuns în coastă de vânători; Sfinţii Părinţi afirmă că „Tot ceea ce
face Dumnezeu cu puterea Lui face şi Maica Domnului cu rugăciunea”; De aici: forţa exterioară a
interiorităţii;
XVII. Dreptatea (Discernământul raţiunii), Arhanghelul Mihail cu balanţa discernământului
spiritual – echilibru restabilit harismatic, dreptatea dumnezeiască a celor ce nu-şi fac singuri
dreptate este copleşitoare, fiind revărsarea iubirii nemărginite devastatoare a Dumnezeirii Însăşi;
XVIII. Temperanţa (Cumpătarea inimii, Sfiala, contra poftei) – conştiinţa propriilor limite,
îngerul echilibrului interior; transmutaţia poftei trupeşti în dor dumnezeiesc; Iconografie sacră:
Sfântul Macarie Egipteanul transfigurat prin harul de sus în om ceresc şi înger pământesc;
Arhetipurile XVI, XVII şi XVIII reprezintă virtuţile fundamentale ale celor trei facultăţi
sufleteşti: mintea, raţiunea şi inima – ele constituind scopul ascezei – efortului spiritual al
despătimirii.

Mistica:
XIX. Luna (Lumea sublunară, contemplaţia eului aflat în luptă ascetică) – valorile
anamnezei, inconştientului, domeniul imaginaţiei generatoare de vise, domeniul gândirii fantastice
în care se întipăresc visele Cerului, numenul sau taina însufleţită, aspiraţia inefabilă; Iconografie
sacră: Scara Raiului revelată lui Iacov-Israel în taina lunii;
XX. Lumea (Totalitatea lumii este iluminată prin Înviere), Învierea lui Hristos luminând
toate cele patru Universuri spirituale; Viziunea Proorocului Iezechiel la râul Chedar: Sinteza
realului – paradigma ideală a întregii fiinţe: Atsilut („emanaţie” – lumea energiilor dumnezeieşti
necreate), Beriyah („creaţie” – Hekhaloth sau cele 7 Palate cereşti ale Raiului), Yetsirah (lumea
nevăzută a celor 9 cete de îngeri: Heruvimi, Serafimi, Începătorii, Tronuri, Puteri, Stăpânii, Domnii,
Arhangheli, Îngeri) şi Asiyah (lumea pământească a mântuirii); contemplaţia naturală sau mai bine
zis contemplaţia supranaturală a raţiunilor naturii; Iconografie sacră: Hristos înviat, purtând în mână
drapelul biruinţei Crucii, Se află pe îngerul tetramorf (Merkhaba) – cele patru făpturi înaripate
cofiinţiale: taurul, leul, vulturul, omul ceresc, constituind simbolul unităţii celor 4 Universuri
spirituale;
XXI. Soarele (Infans) – iluminarea totală atinsă numai de inima purităţii desăvârşite;
contemplaţia mistică a Treimii Celei deofiinţă; Iconografie renascentistă: Fecioara între stânci cu
Pruncul ei Care îl binecuvântează pe Sfântul Ioan Botezătorul – şi el copil – sub privirile blânde ale
îngerului.
Arhetipurile XIX, XX şi XXI sunt modelele celor trei feluri de cunoaşteri mistice: practica
despătimirii (sub harul dumnezeiesc al Logosului), contemplaţia naturală (prin raţiunile universale
ale Fiului şi Cuvântului) şi contemplaţia mistică (a Ipostasului Fiului Însuşi).
0. Nebunul, Pelerinul (fiul risipitor) – transmutaţia sufletului trecut prin cuptorul de foc al
smereniei (prin suferinţa izbăvitoare); receptivitate sublimă, conştiinţa incognoscibilului absolut;
arhetipul amneziei şi totodată arhetipul anamnezei recuperatoare de spirit.
Aceasta este morfologia fantastică. Sintaxa fantasmelor se realizează prin extragerea cărţilor
iconice care corespund energiilor dumnezeieşti care ne sunt interioare la un moment dat.
Paradigmele sau modelele ideale configurează aceste energii necreate şi totodată creatoare prin care
realizăm instantaneu creaţia de sine. Prin aceste energii creatoare Dumnezeu îl face părtaş pe om la
actul propriei sale creări din nimic, Se face totul în el şi împreună cu el îl creează din nou şi-l
îndumnezeieşte, şi-l face – aşa cum a spus Sfântul Grigorie de Nyssa – „fără de început prin harul
dumnezeiesc cel fără de început”. Puterile naturale încetează şi mintea devine necreată, asemenea
harului dumnezeiesc nepătruns. În acest sens, Arcanum nu generează poeme, ci stări de conştiinţă.

Mihai M. S. Maxim
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Arcanum I-IV.

II. Logosul (Hokhmah)

I. Coroana (Keter)

Înţelepciunea deţinătoare a
tainelor lumii

Cauză şi punct de pornire a
toate câte sunt

III.Împăratul ceresc (Binah)

IV. Împărăteasa (Gedullah)

Inteligenţa inimii: nepătimirea şi
sublimitatea raţiunilor ei

Maiestatea duioşiei
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Arcanum V-VIII.

V. Judecata de Apoi

VI. Sihastrul (Tiferet – Slava)

Îngerul discernământului
descoperind taina finală a raţiunilor
dumnezeieşti, culmea iniţierii
(Geburah – Puterea)

Singurătatea care pune în mişcare
Universul

VII. Îndrăgostitul ($etsah –

VIII. Preotul (Hod –
Cinstea)

Pătrunderea);Regele
Animus, Poetul, Eroul creator de
sens şi căutător de ideal: elan
afectiv

Instaurarea gândirii în real, când
iniţierea devine efectivă
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Arcanum IX-XII.

X. Răstignitul

IX. Proorocul şi înălţarea
inimii în Carul de foc
(Iesod – Temeiul)

Răsturnarea perspectivei asupra
lumii: durerea trupului, transfigurată
în sacrificiu de sine, devine binele
suprem
(Malkhut –Demnitatea împărătească)

Înălţarea şi străvederea

XII. Sanctuarul

XI. Mireasa - Anima
(Eternul feminin)

Coloana Bisericii Sfântului Mormânt
peste care a coborât Sfânta Lumină
Trufia ereticilor preschimbată în umilinţă

Speranţa şi iubirea, arhetipul vieţii
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Arcanum XIII-XVI.

XIII. $enumitul

XIV. Diavolul (Rebelul)

Retezarea şi arderea iluziilor,
trecerea în transcendenţă şi-n
sensurile ei

Umbra lui Lucifer: ispita făgăduinţei
unor puteri oculte la fel de mari ca
puterile luminoase dumnezeieşti

XV. Roata deşertăciunii
pentru mulţimile oarbe şi

vocaţia cerească a inimii

XVI. Puterea blândeţii

pentru cei aleşi
(Valea Plângerii)
Ţi se dăruieşte tot ceea ce poate
primi starea ta interioară şi dorinţa
ta de progres spiritual

Îmblânzirea Leului lui Israel de
către inima preacurată
Forţa exterioară a interiorităţii
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Arcanum XVII-XX

XVII. Dreptatea
Arhanghelul Mihail cu balanţa
discernământului
Echilibru restabilit harismatic

XVIII. Temperanţa
Cumpătarea, conştiinţa propriilor
limite, aduce echilibrul interior

XX. Lumea (Învierea lui Hristos
luminând toate cele patru
Universuri spirituale)
Viziunea lui Iezechiel: Sinteza
realului – paradigma ideală a
întregii fiinţe: Atsilut (emanaţie),
Beriyah (creaţie: Hekhaloth sau
cele 7 Palate cereşti), Yetsirah
(lumea nevăzută a îngerilor) şi
Asiyah (lumea pământească)

XIX. Luna (Scara Raiului
revelată lui Israel)
Valorile anamnezei, inconştientului,
domeniul imaginaţiei în care se
întipăresc visele Cerului, numenul
sau taina însufleţită
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Arcanum XXI-0.

$ebunul (fiul risipitor)
Transmutaţia sufletului trecut prin
cuptorul de foc al suferinţei
Receptivitate sublimă, conştiinţa
incognoscibilului absolut (Pelerinul)

XXI. Soarele (Infans)
Iluminarea totală atinsă numai de inima de
copil

Arcanum
Arcanele majore sunt simboluri ale energiilor psihice care dezvăluie procesul
transmutaţiei lumii reale în valoare psihică. Se extrag din pachet 6 cărţi din cele 22, ceea ce
permite existenţa a 74613 combinaţii diferite. Se aşează cărţile mai întâi cu faţa în jos în
formă de cruce, după cum urmează:

3

1. Aliatul
2. Limita
3. Neprevăzutul
4. Rezultatul lui.
5. Sinteza.
6. Finalitatea, temeiul.

1 5 2
4

Extragerea dezvăluie energiile latente din noi,
atunci când ne concentrăm la o anumită problemă.
Naraţiunea fantasmelor ce reprezintă energiile sinelui
va fi cuprinsă într-un poem al sentimentelor zilei şi
clipei.

Mihai M. S. Maxim
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Lumea de sticlă

(Platonicele)

Pluteşte neştiută de nimeni,
Lume de prea mult timp uitată.
În infinitul Universului doar
Propria ei căldură o poate destrăma.
Corurile îngerilor reci au tăcut;
Ele bântuie arterele transparente ale acestei
Lumi de sticlă ce miroase a viaţă.
Şchiop, soldatul de plumb ascultă lumina.
Sacrificiul său va sparge mrejele uitării:
El ştie că visul său e dincolo de peretele lumii.
Cartea Sufletelor tăinuieşte silabele nerostite,
Silabele gata să cânte oda împlinirii.
Sus, nisipuri purtate de vânt
Pictează istorii şi mituri
Pe foile de ceară albastră ale Cărţii
Care se scrie şi se rescrie
Ispitind infinitul.

Timea Jarcă

20.II.2008

Venin
Priveşte căldura ce-mi taie subit
Arterele atrofiate ale sufletului!
Ce lichid dulce curge prin mine!
De ce plângi? Păianjenul e mort.
Am privit împreună ultimul său dans.
Noi suntem cei ce-am dat formă
Cuţitului în mişcare modelând
Vertebrele stelei de ceară, noi suntem!
Cât de preocupat urcă bietul păianjen
Neştiind ce repede i se va desăvârşi existenţa!
Închide ochii şi simte-mi vocea
Cum îţi curge prin vene!
Leagă-ţi sufletul de al meu
Şi, te rog, ajută-mă să deschid
Poarta Veninului. Gustă!
Ştiu că gustul tău visează amarul,
Fiece clipă de existenţă îşi doreşte otrava.
Nu-mi promite infinitul,
Te rog nu pune lacrimile de unicorn
Pe rănile mele bântuite de muşte!
Îngroapă-te şi taci!
Nu mai am nevoie de tine,
Ziua de ieri va reveni.

Botticelli

Timea Jarcă
20. II. 2008
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Desăvârşiri efemere

(Platonicele)

Mirosul vocii tale îmi inundă venele.
Fiecare ochi al sufletului meu mă priveşte.
Stigmatul mi-e încrustat în palmă.
Păcat... nu mai am nevoie de vocea ta.
Unde reci vibrează sub unghiile mele
Şi resimt fiecare şuierat de bici.
Holograma trecutului îmi pictează amintiri.
Respir azot şi totuşi supravieţuiesc!
Ce dulce e otrava când ţi-e sete!
Şi dacă mi-e frig am să înghit zăpadă.
Aştept ceva ce ştiu că nu există.
Bine că măcar pot să aştept...
Tac şi te simt. Te rog, nu urla!
Ia creionul şi-ascultă-l cum îţi încrustează
Privirea pe foaia albă!
Nu încerca să bei linişte. Citeşte-o!
Împletesc vise ca să-ţi îmbrac tăcerea.
Alerg spre lumină.
Ce bine că Dumnezeu îmi dă speranţă!
Ştiu Calea, dar nu te pot conduce:
Dansul liberului arbitru e oda vieţii!
Mirosul vocii tale îmi inundă venele.
Fiecare ochi al sufletului meu mă priveşte.
Între palmele mele se naşte primul mărgăritar
De iubire pură.

Timea Jarcă

20.III.2008

Ultimul crin

(Platonicele)

Lama rece metalică a pătruns petalele.
Întunecate şi oarbe, absorbite de umbră
Şi fascinate de durerile lumii,
Petalele negre preling viaţa.
Boabe de chihlimbar şi de gând pulsează lumină
Şi alunecă-ncet către inima pulsului.
Ţipătul disperat al metalului descoperind golul
Dintre lumile crinului negru,
Dintre nefiinţele gândului şi văditele Universuri,
Înfioară şi-nfricoşează limitele pustiului,
Detronează şi exilează liniştile
În lumi ce încă aşteaptă să fie.
O fiară de cristal ca o pasăre de pradă imensă
Încearcă să cuprindă Universul în expansiune.
Pasărea este rănită de moarte şi o imagine albă
Se prelinge din ochii sticloşi peste inima obosită.
Peste rănile deschise ale sufletului gândul cutremură constelaţii
Visând la evadarea din lumea indiferenţelor expandate.

Diana $ăstase

20.III.2008
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Furtună în miazăzi

(Arcanum)

Excelenţa Sa a fost instaurată prin puterea pumnului de fier.
La ceremonia de încoronare mantia lui a mânjit podeaua cu noroi şi sânge.
El e asemeni unui vis pierdut care vrea să îşi însemneze drumul cu pietricele.
Sângele era blestemat şi toţi servitorii lui au fost prefăcuţi
În lupi cu dinţi de fier şi gheare de aur.
Toate strigătele Excelenţei Sale au fost în zadar.
Lupii erau surzi şi aveau inima cât un fir de praf.
Vântul dinspre miazănoapte a bătut şi a dus
Cu el praful inimii lor şi ultimul plânset al Excelenţei Sale.
În urma lor a rămas un om gol tremurând
Fără mantia lui roşie de sânge şi de noroi.

Ioana Spanache

Monoliţi
Se scurgeau pe râuri
Prin pulbere de stele monoliţi
Pustii
Ca norii pământii de ploaie
Pe cerul negru, undeva, pierduţi
În somnul de veacuri, rezonând
Ca bile de metal, căzând
Prin spaţii.
Din somn în somn trezit văd iar
Grădini cu alte forme
În locuri ce-au mai fost umblate-n lungul drum
În lung cocon, lungindu-se prin timp
După pulsaţiile grăbite
După erupţiile locnite
După fricile şi dorurile de întuneric depărtat
Ce-au aşteptat pân-am ieşit pentru o clipă
Dintr-un cocon în noaptea vremurilor.
Şi într-un târg pestriţ, zidit pe monolit
Privesc la trecători şi-mi amintesc
Că doar ce ne-am născut,
Deşi am fost
De-a pururi aceiaşi
Vieţuind
Pe-acelaşi loc,
Pe-aceiaşi monoliţi
Căzând prin timp
În alte forme.

Andrei Mitru Marinica
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Aureola de negură şi floarea de colţ

($europolis Eden)

Am alergat ca prin vis şi prin stea
Şi m-am adăpostit într-o floare albastră de lună.
Mi-am părăsit trupul şi mi-am împodobit aripile
Cu smaraldele pământii ale fluturilor.
Am călătorit prin cântecul dulce al privighetorii
Măiestre între Universuri şi lumi de vis;
Am călătorit prin real şi prin imaginar,
Prin vis şi prin visul din vis,
Am adormit undeva între lumi obosite de veşnicie,
Am murit şi am înviat şi trăiesc iar.
O dragoste infinită m-a sprijinit nevăzut
În lunga călătorie a zânei Marii noastre Nopţi
Şi am putut vedea cum îşi trece voalurile prin noi, printre noi,
Şi cum surâde graţios iubirilor îmbrăţişate.
M-am sacrificat complet, am renunţat la mine însămi,
La viaţa purtată prin veac de mirosul trandafirilor albi,
La păsările albe ale gândirilor dulci din vremea
Când visam iubire şi primăvară,
Am renunţat să mai cer ceea ce nu pot avea.
Stingheră, am împletit o nouă cunună a dragostei,
Am cântat imnul florilor rănite de aşteptări.
O ploaie de stele s-a abătut atunci asupra capului meu
Să şteargă cântecul ce-l pregăteam inocent.
Petale albastre de cer îmi coboară lin
Să ispitească, să cheme la viaţă, să-nalţe
Negura despletită rămasă alb între văi
Şi care mai visează şi-acum, la fel cum visez eu,
La primăverile-aşteptate şi nemaivenite.
Se-nalţă negura, se-ncheagă nori şi nectar,
Se zămislesc fantasme albe şi suflete, - taină,
Li se deschid porţi şi li se aştern punţi:
Şi din lumea de dincolo le zâmbesc perle
Şi suflete şi regrete.
Acolo unde amintirile îşi înalţă ochii către
Luminile pierdute ale sufletelor,
Un suflet cald de mărgăritar mă aşteaptă,
Dar eu am rămas să strâng în mână
Floarea de colţ a primăverii noastre trecute,
Aureola-i de negură şi diamantul ascuns.

Alexandra Ciorogar
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Sfârşitul lumii iluziei

(Platonicele)

Toată lumea aleargă în jurul meu:
Cetatea începe să se prăbuşească.
Se vede o lumină ca şi cum ar începe să fulgere.
În jurul meu predomină haosul.
Dar eu nu aud nimic: mi-a pierit auzul.
Un nou-născut îmi explică prin semne
Că cetatea a fost lovită de lumina iubirii dintâi
Şi că acest lucru necunoscut doar pruncii mai pot
Să îl îngăduie şi să-l înţeleagă.
Eu însămi sunt un teren necunoscut iubirii.
Nu cred că o voi cunoaşte vreodată altfel
Decât în prăbuşiri de cetăţi şi grădini.
Simt un gol în sufletul meu, apoi golul se umple:
Deznădejdea se instalează în sufletul meu –
la fel ca de obicei.
De fiecare dată când un fulger al dragostei loveşte cetăţile
plec:
Mă refugiez în lumea melancoliei şi a tristeţii sigure.
Plutesc pe apele morţii şi mă hrănesc cu mătrăgună.
Am întâlnit o făptură fermecătoare, melancolică,
Asemenea mie sortită tristeţilor sigure.
Vom nunti şi vom avea împreună o fiică,
Şi fiica noastră va fi îngerul cel mai duios al morţii.
Sunt resemnată şi fericită în acelaşi timp.
Nu mai pot face nimic să schimb lucrurile,
Aşa că deasupra leagănului de satin şi de puf
Am atârnat acadele din coase şi cranii
La fel ca oricare altă viitoare mamă
Ispitind nemurirea.

Elena-Silvia Dragomir
27. III. 2008
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Absentăm un pic

($europolis Lirics)

Când ajungi acolo, în Valea Sfinţilor,
Poţi să visezi
Că viaţa are un sens adânc.
Roua îţi va atinge buzele,
Iar ochii se vor lumina.
Nu te sălăşlui prea mult la umbra umbrei,
Vei vedea numai chipuri golite de conţinut,
Iar liniştea va obosi.
Te vei gândi că este bine
Să rămâi în timpul cel din urmă
Cu viaţa rotindu-se în marele gol.
Când te vei întoarce, chipul bucuriei
Se va desface tainic
Şi noi ne vom balansa virtualităţile,
Vom combina cuvinte numai
Pentru ca apoi să ne legănăm în muzica lor.
Vorbele vor voi să se întipărească-n memorii,
Să desfacă şi să dezlege nodurile
Care străjuiesc cele câteva intrări
Ale Paradisului minţii.
Mă pot trezi în veacul orb
Sau în veacul surd,
Acolo vom urca sau vom coborî o treaptă,
Atenţi să nu rămânem blocaţi pentru totdeauna
Într-un spaţiu şi timp absent
La durerile şi speranţele patimii.

Cristian Săuchea

Cântec pentru Ofelia

(Orficele)

Din norii cei albi petalele cad;
În nuferii albi petale se-nchină
Spre îngerii calzi; şi cerul se-animă
De doruri de pluş. Şi văile ard.
Plutind printre nopţi visarea senină
Atinge pe creştet cruci de opal
Şi vremile stau şi râu-n aval
Aşteaptă timid iubirea de tină.
Aştepţi răbdător să-ţi vină o zână
Clipind languros sub norii-n desfrâu
Şi-ţi vine păpuşa albă pe râu
Cu stele în ochi şi-o floare în mână.

Mihai M. S. Maxim
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M-am transformat

(Sonete)

M-am transformat din suflet în cenuşă.
Sunt goală de-orice urmă de viaţă.
Acum sunt moartă, nu-mi mai este greaţă,
Sunt gata de plecare. Alba uşă
Mă-ndeamnă-n lumea viselor suave.
Acolo mă aşteaptă o păpuşă
La fel ca mine, meditând ascunsă
În colţul alb la floarea cea bolnavă.
În timp ce-am stat acolo-am învăţat
Că voi renaşte-n apa primordială.
Ţinând în palme dragostea astrală
Sub sumbra noapte trec neobservat.
Şi paşii mei pe ape sunt deplini
Ca miezul zilelor din albii crini.

Silvia-Elena Dragomir
10. IV. 2008

Petalele de vis în iarnă

(Sonete)

În lumea de fantasme-ndrăgostite
Mă regăsesc în chipul tău virtual.
Sub nouri te privesc auroral
Şi-ţi mângâi şoaptele uşor rostite.
Sub raza unui astru autumnal
De vocea ta acum mi-e sete. Clipe
Ce le-am trăit şi vise răscolite
Ne reunesc sub inimi de cristal.
Stau singură la malul unei mări.
Verzuie alge îmi sărută visul.
Imagini pure, luna, Paradisul
Se duc şi trec încet în ochii tăi.
Departe şi aproape eşti. Mireasma
De ieri va trece şi prin iarna asta.

Alexandra Ciorogar
10. IV. 2008
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Prima zăpadă pe Sinai

(Platonicele)

Aştept demult să se-nroşească neaua
Cu sângele din florile de foc
Şi-n cerul galben păsările-rock
Şi phoenicşii să îşi ascută gheara.
Urcând halucinat, arzând de tot,
Văd muntele cum îl cuprinde seara
Şi febra îşi întinde oboseala
Ca o fecioară patul la soroc.
Când ramurile stelei se destramă
Şi sufletul se lasă peste culmi,
Când visul urcă-n nevăzuta vamă
Să intre-n vulturii deja sătui,
Când munţii ard în ruguri de aramă,
Au minunat sclipirile căprui.

Mihai M. S. Maxim
23.III.2008

$eatent şi indolent

($europolis Eden)

Rău îmi pare; n-am ce face
De trei zile muza tace.
Aş cânta – şi nu se poate.
Dând din coate, m-aş mai scoate
La liman, la mal, la loc
Întins, necuprins şi înadins
Răsfirat şi alintat, dar deloc
Transfigurat.
Creadă lumea orice-i place –
N-am ce-i face;
Eu îmi văd de ale mele:
Râd sub stele, plâng la ele
Şi mă joc de-a uite-o nu e,
Parfumata de gutuie, amăruie,
`Necăcioasă, delicioasă şi lucioasă.
Lucioasă şi-necăcioasă, delicioasă,
Parfumată şi-amăruie, o gutuie
Uite-o nu e, amintirea unui vis
Larg deschis peste abis –
Val cu val şi gând cu gând
Mă întorc la voi
Tăcând.

Ovidiu Stanomir
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La izvoarele fulgerului

(Platonicele)

Copil orfan cu lacrimi sângerate
Vei plânge amintirea ce-a zburat
În Ceruri! Genele ţi s-au plecat
Şi plângi, copilă, plângi pe înfundate!
Predestinată să cunoşti amar
Idila dragostei dintâi furate,
Când lebedele de argint purtate
De vis îţi cântă chipul preacurat,
Vei trece-n spirite albastre mute.
Miresmelor de soc şi lămâiţă
Răspunzi blândeţe vie de crăiţă
Şi nu ştii visele de ieri avute
De te-or urma cu paşii mici timizi
Sau te-or uita cu lumea-n care tinzi.

Alexandra Ciorogar
27. III. 2008

Locuind fulgerul

Oaspetele de la miezul nopţii

În fulger stau şi-aştept. Iubirea pură
Se frânge-n râuri tulburi de cristal:
Fiinţe mici, cu aure de-opal,
Stau suspendate în nectar şi ură.

Răscruci de drumuri prin pădure
Străbate-un suflet rătăcit prin viaţă;
El are-o faţă aspru îmbunată
De vise dulci sfârşite-n neguri sure.

Mă duc cu fulgerul, în fulger stau,
Şi văd în jur, în nopţile de zgură,
Crăiese mici cu ochii blânzi de mură
Înlăcrimând salcâmii de smarald.

Prin prividor lumina îi apune
Şi-n taina ei în şoapte se arată.
Cu-o mână plină de cuvânt şi şoaptă
M-atinge tandru. Şoapta se supune.

Predestinat îndrăgostirii line
De visul zânei împletind minuni,
Mă-ndrept cu fulgerul adânc în lumi

El este dragostea venită-n lume
Cu somnul din Luceafărul de noapte
Să îmi arate-un luminiş în şoapte.

Spre florile uitărilor de sine.
Stau trist în fulger în rubinul zbor
Şi văd iubirile cum râd şi dor.

Am să-l invit şi eu în a mea lume:
În gând, în minte, inimă, el vine,
Şi-am să-l primesc aşa cum se cuvine.

Silvia-Elena Dragomir
3. IV. 2008

Mihai M. S. Maxim
27. III. 2008
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Orfeu pe ţărm

(Poemele orfice)

Când valurile negre ţi se roagă
Şi vin spre ţărmuri stelele din cer
Văzduhul tot e visul efemer
În care-ţi spun şoptit că îmi eşti dragă.
În labirintul mării păsări mari de fier
Încearcă să mă cheme, să m-atragă;
Îţi văd sub ape buzele de fragă,
Surâsul lin din visele de ieri.
Când dincolo de zări în visul apei
Vom fi-mpreună printre pescăruşi,
Când vom fi vii, în lumi fără retuş,
Prin porţile de lut întunecate
Vor trece toţi acei care-au iubit, intruşi
În lumea gândurilor sfărâmate.

Mihai M. S. Maxim

Sub măslini

(Delphi Eonon – Catharsis)

Legată de tulpină cu dorinţa arzătoare de a pleca. Încă la loc sigur. Dependentă de un lucru
ce macină clipă de clipă sublimele gânduri din răbufnirea lucidităţii. De ce să fugi când aici e atâta
de bine? De ce să pleci când orizontul e încă de neatins? Doar întrebări. Sunt doar întrebări ce-mi
bântuie gândul neliniştite.
Şi totuşi plec. Aripile gândului, căile Universului interior, conduc corpul cu fermitate către
alte lumi. Chiar şi această materie fadă merită să plece, îmi spun!
Subit, mă invadează apele călduţe ale tristeţii, mi se sting luminiţele de mic cărbune aprins
de deasupra: îmi pierd siguranţa! De ce m-am trezit? De ce sunt atâta de vulnerabilă dintr-o dată?
De ce mă lovesc toţi cei din jur şi încă în cea mai deplină conştiinţă? O fac înadins ca să mă
rănească, sunt sigură!
Oare toate hotărârile sunt drumuri fără întoarcere?
Dar există şi o mulţumire. Există linişte şi dincolo de gardul grădinii de măslini. Fericirea
are mai multe feţe, însă ce este ea fără de perfecţiune? Putem să ne atingem idealul fără să-l
omorâm? Putem atinge stelele fără ca ele subit să se stingă? Putem atinge inimi fără ca ele sănceapă să sângereze moarte?
Există prea multe euri şi fiecare din ele are atâtea dileme, atâtea vârtejuri de foc! Sufletul
mi-e format din sute de bucăţele de argint viu care roiesc departe una de cealaltă, uneori în lumi
complet diferite, fără să poată forma un tot unitar! În câte lumi, în câte Universuri trăiesc simultan?
Unde sunt eu cea adevărată?
Nu pot să le înţeleg, de cele mai multe ori! Nu pot să le prind în mâini, şi palmele-mi sunt
obosite. Câteodată însă ele-şi apropie sclipirile câte două sau trei laolaltă şi formează un fluture
argintiu. Solzii lui întâmpină lumina şi cântă. Îl aud. Simt cum cântecul se roteşte uşor în jurul
măslinului de aur pe care l-am părăsit. Pot auzi incantaţia cu miros de viaţă a Răsăritului. Ascult
Răsăritul! Întâmpin razele, şi toate razele nou venite mi se aşează alături şi îmi răspund.

Timea Jarcă
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Dedicaţii
Lebedele cu ochii de plumb
Iuliei Calciu, fără de care nu aş fi înfiinţat
Cercul de Spiritualitatea Literaturii.
E miezul nopţii şi miezul de noapte al veacului.
Pe malul lacului iubirii de demult
Aerul este sărat ca o lacrimă.
Lebede cu ochii de plumb
Îi sfâşie cu graţie oglinda
Şi-i sorb cu ciocurile lor roz
Fiinţa lăptoasă.
Lebede negre fecioare
Arcuind delicat gâturile,
Mângâind felin aerul,
Se-apropie în murmurul transei.
Le simt aproape de umeri aripile lungi,
Netulburate de visul mileniilor,
Fine ca nişte şoapte.
Mă sfâşie atâta iubire! visele lor delicate,
Făpturile lor fragede ca scâncetul unui copil nelegănat,
Frumuseţea ivorie nesuportată!
Cine-a ştiut că frumuseţea aceasta fragilă e ucigătoare?
Şi cine-ar mai putea supravieţui frumuseţii molatice?
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În visul lor lin noi doi suntem aici, faţă-n faţă:
Îţi văd chipul pe-ntregul cer, în transparenţă sfioasă,
Ca-ntr-o pictură renascentistă
În care munţii sunt vagi şi depărtările
Sunt numai un abur albastru.
Luceafărul îţi trece agale prin păr
Şi eu ştiu că este unul şi-acelaşi cu cel
Al miezului de noapte al tuturor veacurilor.
Te văd aievea, aşa cum eşti acuma, departe,
Nu cea din amintirea mea,
Nici cea din lumea dorinţei.
Nu ai de ce să te sperii,
E doar un vis venit de departe!
Un vis ca un trup de neagră crăiasă, profund adormit
Pictat peste tot cu fantasme albe
Este purtat pe umeri în procesiune solemnă
De sufletele morţilor uitaţi pe Pământ
Din vremuri ce nu mai sunt...
Nu ai de ce să te temi,
Nu ai de ce să te tulburi
Sfârşitul lui e-atât de aproape!...
Lângă mine fiinţe mici, fiinţe neluate în seamă,
Îşi urmăresc cu grăbire preocupată dramele proprii,
Poate la fel de adânci ca dramele noastre.
Poate că aceste furnici strălucind ca pupilele
Din tot trupul a înţelegere
Buburuzele fosforescente sau greierii pământii
Au senzaţii şi sentimente la fel de vii,
La fel de pătrunzătoare ca dramele noastre!
Poate că participă şi ele la nemurire,
Chiar dacă nu e aceeaşi cu adierea de bună mireasmă
A pătimirilor mari.
Dar cine stă să înţeleagă veşnicia minusculă?
Şi cine poate să ţină în palmă prezentul cel efemer?
Îţi văd chipul multiplicându-se nesfârşit,
Şi mă las înconjurat de toate făpturile tale
Cu ochi căprui şi păr castaniu din minunile clipelor.
Aştept să-mi vii tu – cea din urmă!
Privesc atent cum fantasmele translucide –
Care eşti tot tu, din visul cel de demult –
Se-ntorc cu spatele, şi cum
Îmi aruncă peste umerii lor mici
O privire fugară, ca o zvâcnire,
Ca o însufleţire, ca o făgăduinţă,
Înainte de-a coborî solemn şi deplin în adâncul argint.
Fiinţele mici, impasibile la dramele noastre,
Se amestecă şi se sting în visul neîndrăznit
În vreme ce lebedele cu ochii de plumb
Îşi aşează lin capetele
În uluirea domoală.

Mihai M. S. Maxim
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$oaptea inocenţilor
Ioanei Spanache
Vara copacii din Valea Visării se-mbracă-n rubin;
O ceaţă roşie, o ceaţă vie, aureolă frenetică,
Îmbracă toţi pomii-n visări sângerii.
Fluturi imenşi dantelând solemn aerul
Însângerează copacii Mexicului,
Ning ierni de sânge în miezul verii fierbinţi,
Cutreierând pătrunzând tulburând
Spiritele deşarte din Teotihuacan.
Copacii se-mbracă aievea în fluturi:
Pe fiecare dintr-înşii sunt mii, sau sute de mii
De fiinţe plăpânde cu solzi rubinii,
Antene prelungi ispitind visul şamanic.
Alţi fluturi la fel de roşii se-aşează pe râuri
Să soarbă apa şi lacrimile tristeţii sacre.
Ei vin de departe, din Nordul rece,
Să se-ncălzească la flacăra patimii,
Să zboare pe sus prin lumea străveche,
Să îşi găsească fiecare codrul şi ramura, somnul,
Să se aştearnă, să doarmă, să se răsfeţe.
E anotimpul de hibernare a fluturilor
Şi fiecare se leagănă în amintirea zborului prin care-a trecut,
Atunci când au fost purtaţi de suflarea Sudului
Pe deasupra ruinelor de la Cuicuiho,
Prin visele de piatră din Xochicalco şi Tula
Şi prin fiinţele verzi ziggurate de la Oaxaca.
De sus ei au văzut vântul aşa cum nu-l vede nimeni,
De sus ei au văzut fluviile aeriene albe şi cenuşii,
Fumurile sufletelor ce se înalţă discret deasupra golfului
Şi au crezut că nu sunt fiinţe aievea, ci visele vântului.
Acum dorm şi visează că zboară şi sufletele lor se înalţă
De pe ramuri să se amestece cu miile de suflete ale copiilor morţi
Ce vin incontinuu din Mexico şi din împrejurimile insalubre.
Din cartierele cele mai sărace se ridică vârtejuri de flăcări,
Petale galbene ce s-au odihnit o clipă la altarele de satin alb
Înălţate-n odăile caselor în Ziua Tuturor Morţilor.
Copiii morţi sunt îngerii păzitori ai fluturilor
Şi fluturii roşii le povestesc aşa cum ştiu ei, naiv şi pur,
Tot ceea ce au văzut din lumea de sus mai înainte s-adoarmă.
Copiii aplaudă şi uită pentru o clipă că au murit suferind
Şi sufletele din fluturii somnoroşi îşi schimbă deodată culorile.
E noaptea inocenţilor şi lumile se strâng în vârtej
Şi luna imensă albă atrage gândirile ca o torţă
Şi visele se desprind languros şi se duc către ea
În vreme ce fluturii şi sufletele copiilor morţi
Coboară-mpreună, tiptil, nevăzut,
În noaptea fără de vis a duioşiei materne.

Mihai M. S. Maxim
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Vulpiţa
Danei Teodorescu
O vulpiţă roşcată, cu ochii albaştri prelungi,
Mai mică decât o pisicuţă de casă,
S-a desprins dintre umbrele nopţii
Şi-a venit să mi se-aşeze în poală.
Ea vine de departe, tocmai din lumea morţilor,
Din lumea celor ce nu se-ntorc niciodată
Decât atunci când sunt foarte trişti.
Suflete de argint cu boturi ascuţite,
Cu ochii albaştri prelungi,
Îmi veghează noaptea timidă.
Noaptea e-atât de sfioasă încât
Iubirea ostentativă o agresează, o răscoleşte,
O tulbură.
Frumuseţea mă invadează mai ales acum,
Când sunt singur,
Chipul ei palid face în mine ravagii.
Fragilitatea sfios visătoare m-atrage în hăuri
Enorme de nuferi şi văd
Trupurile pierdute ale tuturor şoaptelor
Cu care s-au alinat iubirile de satin selenar.
Lăcuste imense cu coamă de leu
Cu chipuri de femei nenuntite
Cu coadă de scorpie şi venin clocotit
Dansează pentru Eros,
Cel cu sclipire de diamant
Şi eu strâng acuma în dinţi cuvintele dragi
Pe care ţi le-am spus de demult
Până ce le dă sângele.
“Trebuie să mă-ntorc acuma!”
Îmi spune în gând vulpiţa
Privindu-mă-n ochi
Cu ochii ei albaştri prelungi.
- “E timpul să termini cu astfel de gânduri,
Nimic nu mai e de făcut!”
- “Ce ştii tu? Ce poţi afla tu
Cu ochii tăi mari şi albaştri,
Cu genele tale fine de zână naivă?
Nimic nu va mai fi ca la început:
Nepăsarea tristă e imposibilă!”
- “Numai eu ţi-am mai rămas
Din tot ceea ce-a fost”, a surâs trist.
- “Să nu mai vorbim despre asta.
Să privim mai bine fulgii de aur
Ai Păsării Măiestre
Cum se alungesc în razele dimineţii
Până ce nu mai sunt”.
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Elegie
Emiliei Tomescu
O mierlă sfioasă mi-a dăruit visul ei
O mierlă tăcută, cu ciocul de aur,
Cu ochi de om şi privire de om,
Mi-a dăruit minunea neînţelesului.
Nimeni nu mai vorbeşte,
Nu se mai aude nimic,
Şi nici o şoaptă nu-şi mai întinde aripile.
Fantasmele cântă alb: un imn de satin străluceşte
În voalurile de ape ale văzduhului
Şi totul se schimbă.
Nopţile luminoase, nopţile sfioase
Îndemnând către noaptea adâncă;
Lunile luminoase, lunile sfioase şi caste
Îndemnând aşteptarea adâncă.
Un câmp albastru văzut de sus
Din înalturi ca o batistă
Începe să crească, să se mărească, să se apropie;
Sub zânele nopţii se-aude cântecul lin nesfârşit
Al apelor timpului sferic.
Un om zace întins pe spate
Privind cu ochii sticloşi
Stelele ce nu sunt.
În palma lui dreaptă dansează o mierlă.
În palma lui dreaptă care odinioară
A atins cerul şi marea şi noaptea luminilor
Şi căreia i se supuneau toate tandreţile
Din agonia iubirii,
Toate tristeţile,
Dansează o mierlă sfioasă,
O mierlă tăcută,
O mierlă cu ochi şi vise de om,
Dansul din urmă al vremuirii,
În timp ce palma care-a atins cerurile
Coboară încet în ţărână.
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poveste făr’ de veste
pentru Mihai
fără de veste făr’ de şovăire
ori cu mânia de-a privi ’napoi
din veacuri şiroind dezmărginire
se-ntorc încet-încet poveştile la noi
şi ne pătrund în suflet şi în gând
cătând de ne-am păstrat simţirea trează
iară de nu, cu viersul lor fecund
plăpânda noastră fire-o luminează
lungi fire neştiute din argint
muiat în nopţi cu lună plină
în mrejele Frumseţii ne cuprind
’nălţându-ne la slava sa deplină
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