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Bref 
 

   „Copile, nu încerca să-ţi aminteşti ceva ce n-ai ştiut 
niciodată!” obişnuieşte să spună prietenul meu Valer,   

citându-l, la rându-i, pe un vechi al său camarad, că doară ăsta 
e şi unul dintre rosturile prietenilor: să te tragă de mânecă 

atunci când ţi-ai luat prea mare avânt, riscând să dai cu bâta în 
baltă, să sari peste cal, să faci din ţânţar armăsar, să vinzi 

castraveţi la grădinar sau să încerci te-miri-ce altă nefăcută, 
primejdie în care mă aflu şi eu acum, încumetându-mă să scriu 

despre celţi şi mitologia lor fabuloasă, la propunerea lui 
Mihai, magister ludi în Castalia – replica noastră jurnalistică a 
provinciei pedagogice descrise cu minuţioasă acribie de către 

Hermann Hesse... 
   Ei bine, trebuie să vă spun din capul locului că despre celţi 

„ştiu că nu ştiu nimic” (vorba lui Socrate), ba chiar şi mai 
puţin decât atât, doar am citit şi am auzit câte ceva, ca de altfel 

mai toată lumea, despre Cavalerii Mesei Rotunde, Regele 
Arthur, Guinever, Lancelot, Merlin, Camelot, druizi, vâsc, 
secera de aur, Morgana, Stonehenge, adică despre o lume 

subliminală civilizaţiei occidentale. 
   Aşadar, vă invit să ne aventurăm împreună, în cele ce 

urmează, pe un tărâm mustind de legende, melosuri, eresuri, 
mistere, iluzii, confuzii şi contuzii. Măcar că ştim de unde 

plecăm, dar habar n-avem unde şi când vom ajunge. Ceea ce 
ar trebui să fie îndeajuns de captivant,  nu-i aşa, ca să merite 
efortul nostru de a vă provoca, iar al domniilor voastre de a 

devoala atari subterfugii... 
     

ovidiu stanomir 

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

Secretar general de redacţie: Andrei Mitru Marinica 

 



 
 

 
 

Against the Fall 
 

When you’re in heaven, you won’t realise the fall. 
The wings won’t tear apart with the first blow 
And Hades will not lay your path on your first stall 
The highest of all roads leads through the deep crevasses 
One cannot grow too old, one cannot be too bold - 
The fields of gold and all the ashes 
Consume each other’s blindfold 
The curses of all men do never match one’s own begotten sorrows 
Against the fall there is no cure 
No serum fills the hollows 
We will be there only at last, 
A walk through Hades, sweet or fast 
Sore from the shards of scattered bones - 
We will be there to dance before the morning sun 
And in the mist we will be touching heaven. 
And then, in heaven, we won’t realise the fall. 
     
        Andrei Mitru Marinica 

13.11.2008 
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gglloorr iiaa   iimmmm uunnddii   
  

  
Dacă nu iei o hotărâre, te ia hotărârea pe tine. Acestea fiind zise, plecă de acasă. Nu spre 

cafeneaua artiştilor, ca de obicei. Dar unde să meargă? Ce să facă? Crezuse că e destul să se 
desprindă de familie pentru ca instantaneu să-i vină şi ideea salvatoare. Aşa nu se mai putea. Simţea 

că-i trece viaţa precum nisipul printre degete. 
Ar fi trebuit să poarte o discuţie definitorie cu Lăcrimioara. La ce bun? Avea o soţie model: 

harnică, modestă şi supusă. Nu-i făcea reproşuri când venea beat acasă, îl îngrijea cu devotament 
când i se făcea rău, nu-i cerea bani, ţinând casa din salariul ei şi din ce primea de la părinţi – care 
locuiau pe aceeaşi stradă –, avea grija copiilor şi a gospodăriei. Era foarte credincioasă. Şi-i purta 

frică mai ceva decât Celui de Sus. Cine nu şi-ar fi dorit o asemenea soţie? El însuşi. I se făcuse 
lehamite. Se plictisise de moarte în cei şase ani de căsnicie. L-ar fi reconfortat o ceartă zdravănă, 

neaoşă, cu înjurături şi ţipete, cu ghionţi şi buşituri, cu veselă spartă şi uşi trântite de să zboare 
tablourile din rame şi ferestrele din balamale. Nici vorbă de aşa ceva. Lăcrimioara îi suporta supusă 

măgăriile şi nu se plângea părinţilor de chiolhanurile şi infidelităţile lui, nici nu-l bârfea cu vecinele, 
cum ar face orice nevastă normală. Nu crâcnea nici când îi mai întorcea câte un dos de palmă, aşa, 

din năduf existenţial. Îl privea doar – cu milă.  
Privirea ei era oglinda – deformantă – a vieţii lui. Se considera un neînţeles; un mare poet, 

nerecunoscut ca atare din pricina invidiei confraţilor şi a micimii lor intelectuale. Şi-apoi, vremurile 
erau potrivnice artei. De glorie se bucurau cântăreţii, actorii de film, fotbaliştii. Semizeii 

contemporani. Or, el era poetul, verigă-cheie prin care Orfeu îşi perpetua, enigmatic, destinul ingrat. 
 

Începu să plouă. Zgribulit, intră în primul bar ivit în cale. Comandă o votcă dublă şi o cafea, 
neapărat fierbinte şi fără zahăr. Se aşeză la o măsuţă, într-un ungher. 

După câteva înghiţituri, altfel îi curgea sângele prin vine. Scoase din geantă un teanc de coli şi un 
pix. Începu să scrie. Îi era de-ajuns să se aşeze la masă, având la îndemână hârtie şi un pix, că ideile 
îi veneau instantaneu. Scria poezii, în flux continuu, ore în şir. Cu condiţia să nu-l întrerupă nimeni. 
Dacă se întâmpla una ca asta, reacţiona în funcţie de persoana cu pricina. Pe Lăcrimioara o bruftuia, 

dar copiilor le dădea bani pentru dulciuri. Când nu avea, cerea de la nevastă-sa...Dacă se afla la 
cafeneaua artiştilor, fie se răstea la intrus, fie îl amenda, punându-l să-i aducă o votcă. 
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Uneori, când i se termina muniţia (hârtia sau pasta de pix), ideile se stingeau. Atunci, oprea la 
masa lui pe fitecine, de i se părea o figură interesantă. Dacă nu, trecea la alte mese, intra în vorbă, 

încerca să le impresioneze pe necunoscute, frumuseţi de pripas, declamând din producţia-i 
abundentă. Era tolerat, fiindcă devenea risipitor când i se cânta în strună: oferea în dreapta şi în 

stânga pahare cu votcă, ceşti cu cafea ori volumele sale de versuri, cu dedicaţii flamboiante. 
 

L-am văzut nu de mult pe poet, la cafeneaua artiştilor, mi-a spus deunăzi Ilie R. Stătea la masă, 
singur şi încrâncenat. Citea dintr-un volum de Mircea Cărtărescu. Mi-a făcut semn să mă aşez lângă 

el şi mi-a zis: uite ce prostii scrie ăsta! Habar n-are de poezie. A luat pixul şi a început să facă 
observaţii pe text, să sublinieze versurile "acceptabile", să le şteargă pe cele "catastrofale", 

înlocuindu-le cu altele, ale sale, ilizibile. Întorcea filele la întâmplare, vorbind fără şir. Aproape 
toate paginile erau mâzgălite. 

 
A fi poet nu-i destul; trebuie să mai fii şi sătul. Adică nu ghiftuit, ci în sensul acut, al sfâşietoarei 

concluzii că viaţa e o troacă de porci. Dintre care eşti cel dintâi. Un dezgust de sine pe măsura 
convingerii că eşti un ales, că eşti predestinat – un poet dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă – 

şi că, din cauza prea multelor concesii pe care le-ai făcut contingentului, te risipeşti. 
Nu aceasta îţi este calea. Tu eşti unic şi irepetabil. Cei din preajmă sunt un balast. Atârnă de tine, 

te sufocă, îţi frâng zborul ideatic. Iar pe tine te cheamă păduri nepătrunse, zări nemărginite, munţi 
de gânduri şi mări de patimi, tălăzuind titanice idei în apusul solemn, mineral. 

 
Avea nevoie de aer, de spaţiu, de necontenire. 

 
Extaziat, poetul  ieşi din bar şi se pierdu în umezeala nopţii. Rătăcea pe străzi, abstract şi trufaş, 

cu mintea plăsmuind incantaţii sieşi.  
 

Mihail Medrea 
 
 
 
 

Gândurile unei zile inumane     (Arcanum decadent) 
 
A înceta să iubeşti 
Nu înseamnă începutul urii. 
A înceta să visezi 
Nu înseamnă să renunţi la înălţare. 
A căuta nu trebuie să aibă întotdeauna 
Un rezultat logic, nebunia 
Poate fi mai coerentă uneori. 
A ierta nu înseamnă a uita, 
Apele anamnezei vor purta mereu în ele 
Durerea inconştientă a cunoaşterilor. 
Dar poate că va răsări şi soarele într-un sfârşit. 
Şi chiar dacă va acoperi doar chipul diavolului, 
Nu şi surâsul mefistofelic, ironicul nevăzut, 
Norii şi ploaia, furtuna, vor face mai mult. 
 
  Iulia  Elena Calciu 
 
 

 

Temă păgână, pictură aparţinând lui Gordon Wain 
(1985), Simon Goodenough, Celtic Mythology, 
Todtri, Singapore 1997 
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Rugăciunea-rock 
 

Aliaţii Teologiei în vremea postmodernismului programatic: 
rock-ul epic, rock-ul dramatic şi rock-ul gothic 

 
        Motto: 
 

„�oi, cei ce ne numim creştini, nu trebuie să aşteptăm nimic altceva 
decât să fim răstigniţi. Şi trebuie să fim răstigniţi la vedere, în ochii lumii, 
căci Împărăţia lui Hristos nu este din această lume şi lumea nu o poate 
primi şi nu o poate primi nici măcar un singur reprezentant al ei, nici 
pentru o singură clipă. Lumea aceasta îl poate primi doar pe Antihrist, 
acum sau în oricare altă vreme. 

�u-i de mirare, atunci, că este dificil să fii creştin – nu este dificil, 
este imposibil. �imeni nu poate accepta cu bună-ştiinţă un mod de viaţă 
care, cu cât este mai autentic, cu atât mai mult duce spre autodistrugere. Şi 
din această cauză ne răzvrătim mereu, încercăm să ne uşurăm viaţa, 
încercăm să fim creştini pe jumătate, încercăm să dobândim ce-i mai bun 
din ambele lumi. Până la urmă trebuie să alegem – fericirea noastră stă   
într-una din cele două lumi, nu în amândouă.” 

          Părintele Seraphim Rose 
 
 
 Antropologii definesc în genere postmodernismul ca fiind o atitudine sceptică şi critică faţă 
de tot ceea ce ţine de epoca modernă. Postmodernismul este un fel de ieşire în afara lumii pentru a 
contempla relativismul şi vanitatea din lume. Astfel, în lucrarea sa, „Postmodernismul în 
antropologia culturală”, Gabriel Troc, vede postmodernismul ca fiind un fel de anamneză 
psihanalitică1 marcată de neîncrederea în progresul general al umanităţii2 şi de tendinţa nestăvilită 
de a relativiza valorile umane universale3: „...definim postmodernismul ca fiind o mişcare culturală 
de mare amplitudine, care adoptă o atitudine critică şi sceptică faţă de fenomenul modern. În 
măsura în care limitele modernului sunt împărtăşite astăzi, putem numi, de asemenea, 
<<postmodernă>> situaţia culturală a timpului nostru”4. 
 Cultivarea cu ostentaţie a relativismului gnostic, epistemologic, moral, a condus la concluzia 
că unul din precursorii sau chiar întemeietorii postmodernismului a fost Nietzsche, care a spus: 
„Dumnezeu a murit”. E un fel de a spune: „Absolutul a murit”. Nu există sistem de referinţă 
absolut, nu există structuri de ordine, nu există armonie şi nici principiu de ordine, deci „Binele nu 
există”, iar dacă Platon identifica Binele cu Frumosul şi cu Adevărul fiinţial, cu Logosul, 
postmodernul strigă: „Nu există nici Frumuseţea, nici Adevărul!” Stăpână peste toate este 
dizarmonia, haosul, şi nu există nici ierarhii, nici elite, ci toate sunt egal de importante sau de 
neimportante. 
 Un alt aşa-numit „întemeietor”, Martin Heidegger, a afirmat că faptul de-a-fi-în-lume, adică 
„încredinţat lumii”, duce la aflarea adevărului lumii ca „stare de neascundere”5. Criteriul adevărului 
nemaifiind acela al acordului dintre subiectul cunoscător şi obiect, metafizica şi gnoseologia 
transformându-se într-o etimologie lucidă, postmoderniştii au ajuns să pună sub semnul întrebării 
puterea ştiinţei de a afla adevărul despre lume (obiect) - ştiinţa devenind un discurs printre celelalte 
discursuri - precum şi puterea istoriilor subiective de a descoperi sensul obiectiv (absolut) al istoriei 
- din punctul de vedere al transcendentului ei. Postmodernismul a încercat să-şi plaseze adepţii în 
transcendent, de unde să poată să contemple în linişte vanităţile oamenilor, deşertăciunile şi vânările 

                                                      
1 Gabriel Troc, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Bucureşti, 2005, p. 15. 
2 Ibidem, p. 17. 
3 Ibidem, p. 20. 
4 Ibidem, p. 146. 
5 Martin Heidegger, Fiinţă şi Timp, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 292.  
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de vânt, care au fost numite „relativism istoric şi epistemologic”6. Ceea ce n-au putut înţelege ei 
este că transcendentul lor nu e Transcendentul (cu majusculă!), ci doar o postură de îndepărtare de 
ceilalţi - aflată însă în aceeaşi lume a relativului anarhic din care nimeni nu are căderea să dea 
verdicte. Ei n-au observat că Heidegger nu este un deschizător de drumuri, ci un „închizător” de 
drumuri, şi prin el se încheie iluzia descoperirii adevărului metafizic prin etimologie. Ontologia şi 
gnoseologia nu mai pot fi făcute în limitele cunoaşterii perfecte a limbii eline sau a limbii germane 
în care s-au exprimat Marii Maeştri ai Logosului, deoarece ele nu sunt discipline de a doua instanţă: 
chiar dacă, pitici fiind, noi epigonii ne urcăm pe umerii uriaşilor din vechime, nu e deloc sigur că o 
să vedem mai departe decât ei. Calea descoperirii prin etimologie a adevărului lumii a fost încheiată 
la noi de Constantin Noica odată pentru totdeauna, şi scrierile sale sunt atât de bine aşezate în 
desăvârşirea perspectivei heideggeriene încât calea sa nu mai poate fi continuată7. El însuşi mi-a 
mărturisit că din punctul lui de vedere drumul acesta este închis, şi că nu mai acordă „credit” 
gnoseologic decât matematicienilor (care sunt prin definiţie „structuralişti” şi contemplativi ai 
frumuseţii pitagoreice), cercetarea filosofică pe care o întreprind filologii neputând fi încununată 
decât de Poezie. 
 După Heidegger limbajul a fost epuizat, prin aceasta înţelegându-se toate capacităţile lui de 
acces la transcendenţă, dar şi la imanent. Nu putea să survină decât deconstructivismul:  
 „«Deconstrucţia», în primul rând, a devenit principala expresie a etosului poststructuralist 
care defineşte postmodernismul. Deconstrucţia se opune acelei dimensiuni edificatoare de sistem a 
structuralismului, punând sub semnul întrebării ideea că toate fenomenele sunt reductibile la 
operaţiunile sistemului, ca şi implicaţia ce survine de aici – faptul că putem avea un control total 
asupra lumii noastre (înţelegând «gramatica» structurilor în care sunt prinse fenomenele, înţelegem 
şi putem prevedea evoluţia lor). Ordinea pe care modernul a proiectat-o asupra lumii se întemeiază, 
în lectura lui Derrida, pe stabilitatea sistemelor, care este asigurată la rândul ei de presupoziţia 
stabilităţii sensului. Denunţând eroarea metafizică (prezentismul) pe care această asumpţie se 
întemeiază şi postulând «scriitura» şi diferenţa ca realităţi ce încapsulează orice producţie a 
sensului, rezultă imposibilitatea de a ne fixa, de a ne opri definitiv şi de a da certitudine ultimă 
proiecţiilor noastre asupra lumii. 
 Fracţiunile postmoderne de orientare textuală, în special, îşi însuşesc teza conform căreia 
reprezentările noastre nu pot ieşi în afara texturii lingvistice („Il n’y a pas de hors-texte”, scria 
Derrida) şi, ca urmare, nu pot părăsi convenţionalismul dintre semnificant şi semnificat, care este 
transmis prin tradiţie. Ceea ce trebuie asumat însă – prin deconstrucţie – este demontarea iluziei 
stabilităţii raportului semnificat-semnificant (a semnului) dincolo de contextele lingvistice 
particulare, precum şi experimentalismul reprezentaţional”8. Jacques Derrida9 susţine că gnoza a 
fost înlocuită cu invenţia, noi confruntându-ne în prezent cu o inflaţie a semnelor. Descoperirea 
realităţii a fost părăsită inconştient în favoarea invenţiei de „realităţi” alternative – care nu sunt 
decât proiecţii ale minţii noastre incapabile de cunoaştere. Din eşecul său (în ceea ce priveşte 
gnoseologia) postmoderniştii şi-au făcut cu timpul un titlu de glorie, „experimentalismul 
reprezentaţional” pe care îl prefigurase Derrida fiind o transpunere în spaţiul literaturii a spiritului 
ludic. Neîncrederea lor funciară în „metapovestiri” sau în „metanaraţiuni”, care presupuneau 
existenţa unui erou, al unor primejdii şi dificultăţi ce trebuiau depăşite, şi a unui scop final, au dus 
la dispariţia modelelor, a sensului existenţei fiecăruia în conformitate cu vocaţia, precum şi a rolului 
existenţelor paradigmatice. Societatea s-a dizolvat în „nori de socialitate”10 în care toate sunt perfect 
indiferente, orice asumare existenţială fiind iremediabil marcată de subiectivitate şi gratuitate. Nu 
merită să mori pentru nimic. Pentru ce mai merită atunci să trăieşti? 
 Eşecul postmodernismului – care postulează relativismul istoric, gnostic şi epistemologic, 
precum şi echivalenţa în falsitate a tuturor căilor de cunoaştere – se datorează relativizării raţiunii, 

                                                      
6 Gabriel Troc, Postmodernismul..., p. 97-98. 
7 Constantin Noica, Devenirea întru Fiinţă, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 
8 Gabriel Troc, Postmodernismul..., p. 119. 
9 Jacques Derrida, Of Grammatology, John Hopkins University Press, Baltimore, 1974. 
10 Gabriel Troc, op. cit., p. 148-149. 
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adică tocmai suspendării aparatului său critic ce stă la baza tuturor declaraţiilor şi imperativelor sale 
programatice. Postmodernismul postulează cu ajutorul raţiunii tocmai relativitatea raţiunii, ceea ce 
înseamnă că îşi distruge singur temeiurile analizei critice: „...a pune în discuţie modernul înseamnă 
deopotrivă a pune sub semnul întrebării «motorul» său, raţiunea, cea care permite, în discursul 
occidental, atât construcţia, cât şi critica. Iar o critică ce nu se mai axează pe raţiune (cu justificarea 
că nu vrea să reia erorile modernului), cum este postmodernismul, este una care – după cum a arătat 
Habermas – nu mai poate stabili un standard în funcţie de care critica se întreprinde şi nu-şi mai 
poate realiza propria întemeiere. Aporia din care postmodernismul nu a găsit ieşirea a fost aceea de 
a produce o amplă critică a discursurilor occidentale şi de a submina în acelaşi timp ceea ce face 
posibilă critica, rămânând, ca urmare, prizonier al provizorului, al relativului, al contingentului. 
Astfel încât, atunci când nu au redus totul la text – căzând în estetism -  postmodernii s-au sprijinit 
pe o gândire «slabă» ori au ridicat diferenţa şi dezacordul la nivel de principiu”11. 
 Prima victimă a postmodernismului a fost raţiunea. Suspendarea raţiunii, care rămânea 
totuşi înţeleasă ca fiind facultatea demersului critic, aruncă în derizoriu toate sentinţele 
postmodernismului. 
 A doua victimă a postmodernismului e inima. Anihilarea de sine a raţiunii – sau sinuciderea 
ei postmodernistă – a fost urmată de anihilarea simţului metafizic şi sentimentului. Indiferenţa 
flegmatică şi echidistanţa programatică a postmodernismului au constituit demersuri împotriva 
inimii. Asupra acestei probleme ne vom opri în continuare.  
 Părintele Savatie afirmă că postmoderniştii au suflet de violatori: sincretismul cultural, ca şi 
sincretismul religios promovat de aceştia, se bazează pe procedeul colajului, care încalcă voinţa, 
intenţiile, sentimentele, idealurile tuturor celor cărora li s-au preluat reprezentările spre a fi aşezate 
în montajul postmodernist. „Să-i luăm pe reprezentanţii curentului new-age sau postmodernişti. 
Sunt nişte oameni cu suflet de violatori. Dacă un pictor ia un fragment de icoană şi-l introduce într-
un colaj înconjurat de sticle de bere, prin aceasta, fără a se gândi prea mult, încalcă voia creatorului 
acelei icoane. În general, postmodernistul îşi permite să le rupă pe toate din context. Aceasta nu este 
oare o violare? Un predicator new-age îşi permite să rupă din context diverse idei religioase, 
ajungând în final la o idee în stil pur new-age – că, de fapt, toate religiile sunt una şi toate învaţă 
ceea ce învăţ şi eu”12. 
 Părintele Savatie este inspirat atunci când afirmă că „ideologia new-age va sta la baza 
totalitarismului secolului XXI”13: se creează o stare de intoleranţă (şi implicit represiune mentală, 
spirituală, socială) prin absolutizarea toleranţei. El porneşte de la new-age-ul din Imperiul roman, 
un new-age avant la lettre, în care „domina aceeaşi stare de vagabondaj contextual, de 
omnivoracitate” ca acum: „Să luăm spre exemplu Panteonul, templul tuturor zeilor din Roma, un 
imperiu al toleranţei faţă de diferitele culturi, dar unde creştinii au fost persecutaţi sistematic. De 
ce? Fiindcă refuzau să vadă lumea cu ochi străini, ei îşi apărau dreptul de a vedea lumea aşa cum o 
văd ei. Şi nu doreau să participe la ceremonii religioase ale zeilor străini, conştienţi de faptul că 
Dumnezeu e unul. Pentru aceste convingeri erau executaţi. Presimt că se apropie timpuri 
asemănătoare. Iată doar un singur caz, după mine absolut postmodernist. Am în vedere legea rusă 
despre libertatea conştiinţei, adoptată cu doi ani în urmă. Legea conţine un articol conform căruia 
nimeni nu poate să-l silească pe om să participe sau nu la ceremoniile religioase. Un principiu foarte 
judicios, nu-i aşa? Dar gândiţi-vă ce poate însemna el. Vine la mine în biserică un krişnait, se 
apropie de Potir şi mă roagă să-l împărtăşesc. Eu îi zic: drăguţule, ai ceva desenat pe frunte şi nişte 
punguliţe în mâini, mi se pare că eşti krişnait, nu? El răspunde: da, sunt krişnait. Şi ce pofteşti? 
Vreau să mă împărtăşesc, sa particip şi eu la tainele voastre. Poftim, îi răspund, dar mai întâi să te 
pocăieşti, pentru că atâta timp cât eşti krişnait, nu poţi lua parte la tainele Bisericii Ortodoxe. El 
zice: cum, nu mă lăsaţi să particip la slujba voastră? Da, zic, nu te las. Atunci ce poate face el? 

                                                      
11 Ibidem, p. 341-342. 
12 Monah Savatie Baştovoi, Nicolae Balotă, Diacon Andrei Kuraev, Dumitru Crudu, Ortodoxia pentru postmodernişti – 
în întrebări şi răspunsuri, Ed. Marineasa, Timişoara, 2001, p. 31. 
13 Ibidem, p. 30. 
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Poate să mă dea în judecată conform legii care spune că nimeni nu are dreptul să împiedice o 
persoană să participe la serviciul divin. Acest lucru poate lua proporţii grave”14. 
 Se poate ajunge prin mass-media la promovarea unei noi Inchiziţii: „Inchiziţia în numele 
postmodernismului”15. Mişcarea postmodernismului fiind orientată spre distrugerea formelor 
clasice16, cei care refuză să participe la această distrugere, toţi aceia care mai au ceva sfânt, sau 
măcar respect faţă de moştenirea culturală şi spirituală, vor fi persecutaţi. 
 Postmodernismul este acum în moarte clinică: nu mai respiră decât cuplat la aparate foarte 
costisitoare. De aceea şi are nevoie de ajustări continue ale dogmaticii sale. Însă în continuare vom 
încerca să asistăm la spectacolul artei pure - în care se confruntă direct liricile întunecate ale rock-
ului. 
 Formaţia Therion ne anunţă în albumul „Vovin” [„Dragonii”] renaşterea Sodomei şi 
Gomorei, atunci când „steaua păcatului va străluci” din nou: 

„(The) sun enter the Capricorn (and) the star of sin will shine 
the king of Sodom drink again 

lady Babalons whine 
(one) hundred and twenthy days in the depth of the Dead Sea 

and walk the path of peccatus 
(and) the setian alkhemy 

rise of Sodom and Gomorrah 
reveal the gnosis 

of Borora 
the princess Justine 

sing a song of her sin 
of pleasure and pain 

and the virtues in vain 
to the ear that will hear 

and the one without fear”17 
 În piesa „Wine of Aluquah” Therion afirmă nu numai imposibilitatea de a găsi adevărul ci 
chiar inexistenţa adevărului: însă nici chiar acest lucru nu-i sigur, ci a fost citit de un bătrân 
[sinonim: înţelept] în „cartea sa a minciunilor”: 

„El-A’Awer. Talbis Iblis. 
Gulshan-I Raz. Zat-I Shaitan. 

Ya Zat-I Shaitan drink the wine of Aluquah and breathe the sacret smoke of God. 
Intoxicated by the green shadows of the Paradise, 

    Know that nothing’s true and that everything is permitted. 
So read the old man of the mountain in his book of lies. 

The nectar of Aluquah will run down my dreams. 
The spring of this Paradise hide deep inside the unknown streams.”18 

 Avem de-a face cu o dublă relativizare: nimic nu e sigur, nici măcar ideea că nimic nu e 
sigur! „Cunoaşte că nimic nu-i adevărat şi că totul este permis”: „aşa este scris în cartea 
minciunilor”! – ce poate fi mai postmodernist decât asta? 
 Inima îşi este propriu-i călău. Sufletul îşi este propriul prigonitor şi, într-o vânătoare 
sălbatică, alege să se vâneze pe sine: „Eu sunt persecutorul meu însumi în vânătoarea sălbatică.../ 
Mă arunc pe mine tuturor demonilor. Mă vrăjesc pe mine însumi înlăuntrul vânătorii sălbatice./ 
Pădurea este labirintul fricii şi tuturor alergărilor faptelor vânătorii./ Mă dăruiesc pe mine însumi 
tuturor demonilor şi-i las să-mi mănânce mintea şi sufletul./ Voi câştiga puteri stranii în această 
distrugere. Mă vrăjesc singur înlăuntrul vânătorii sălbatice./ Îmi vrăjesc umbra înlăuntrul propriului 

                                                      
14 Ibidem, p. 31-32. 
15 Ibidem, p. 27. 
16 Ibidem, p.22. 
17 Therion Lyrics, Vovin (1998), The Rise of Sodom and Gomorrah, webmaster@darklyrics.com 
18 Therion Lyrics, Vovin, Wine of Aluquah. 
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meu suflet/ Eu sunt persecutorul meu însumi în vânătoarea sălbatică/ Dumnezeul încornorat mă 
duce în călătorii infernale”. Iată varianta spirituală a „deconstrucţiei” postmoderniste a lui Derrida: 
partea întunecată a liricii. 

„I’m chasting my shadow inside my own soul 
I am the persecutor of my self in the wild hunt 

The horned God take me through infernal journeys”19 
 După o atare experienţă nu mai poţi aştepta decât „Soarele negru arzând faţa pământului/ şi 
pregătind naşterea noilor zei”: 

„Black sun burning the face of Earth 
and preparing the new gods birth 
Sorath coming to the black feast 
And speak the voice of the beast 

Bear the torch across the darkness 
And hold up the spear of destiny 

Hail Deggial, sign of the black sun, 
We will light the flames of victory, hail!”20 

 Ceea ce vine însă întrece orice aşteptare: „Dragonul roşu din prima dimineaţă a timpului,/ 
Dragonul roşu al adâncurilor străvechi ale minţii,/ se ridică din abisul ignoranţei”. Şi vedem 
„Dragonii de mâine zburând către Babelul de ieri:/ ei deschid sigiliul lui Sorath şi eliberează cea de 
a unsprezecea rază”: 

„Red dragon from the first morning of time, 
red dragon of ancient depths of the mind, 

rise up from the abyss of ignorance, 
coil into the existence of the blind. 
Morning star please bear your light, 
Through the day to the next night. 

Fallen one who stole the spark, 
Bring it into the dark. 

O Typhon Apep Lothan 
O Drakon Typhon Apep Lothan. (...) 

Dragons of tomorow flying to their Babel of yesterday, 
They open the seal of Sorath and release the eleventh ray”.21 

 La sfârşit nu poate apărea decât „corbul împrăştierii”; pasărea care se hrăneşte prin 
excelenţă cu cadavre a fost invitată să zboare prin norii memoriei ca să vadă cum îngerii şi lumea 
însăşi sunt aruncaţi în marea mizeriei şi încetează să mai existe: 

„Fly alone into the dark and the cloud of memory 
to see the world and angels be hurled into the sea 

of misery and cease to be (...) 
Fly high to a place above the sky 

Fly away where I find another day 
          The black bird carry me on it’s wings 

To a place beyond the flood of memory. 
The raven of dispersion from 

A’Arab Zaraq fly in ecstacy”.22 
 Extazul postmodernist, sau ieşirea din text şi proclamarea dogmei intertextualităţii, nu poate 
avea alt simbol decât acest corb al dispersiei pentru care toate operele şi capodoperele umanităţii, 
împreună cu toate fiinţele eterale ce le-au dat naştere, trebuie transformate în cadavre. Ni se vesteşte 

                                                      
19 Therion Lyrics, Vovin, The Wild Hunt. 
20 Therion Lyrics, Vovin, Black Sun. 
21 Therion Lyrics, Vovin, Draconian Trilogy. 
22 Therion Lyrics, Vovin, Raven of Dispersion. 
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profetic: „În deşertul lui Set se află seminţele Pandemonium-ului./ Paradisul întunecat de sub nisip 
aşteaptă ca să răsară”: 

„Lepaca Set 
Lepaca Set 

In the desert of Set the seeds of Pandemonium lie. 
The darkened Paradise under the sand await to rise”.23 

 Templul tuturor demonilor – Pandemonium – trebuie să fie modelul părţii nocturne a 
Edenului. „Un Paradis pierdut,/ un Eden de redobândit/ spre a ilumina/ partea întunecată a 
creierului/ Pe partea nocturnă a Edenului aşteaptă înţelepciunea lui Nemesis/ ca partea noctură a 
Edenului/ să fie exodul genezei noastre”: 

‚A Paradise lost 
(an) Eden to regain 

to illuminate 
(the) dark side of the brain 

On the nightside of Eden await the wisdoms Nemesis 
Nightside of Eden 

To be the exodus of our genesis”24 
 Perfecţiunea mintală obţinută prin cultele diabolice va face ca noul mileniu să schimbe 

veacurile: noul imperiu va răsări când şarpele care rage se va trezi iarăşi din amorţire.  
 
Replica acestei atitudini existenţiale vine tot din dark rock şi dovedeşte că instinctul 

metafizic al Dumnezeirii nu poate dispărea niciodată cu desăvârşire. Amy Lee, aparţinând grupului 
Evanescence, aduce în albumul „Fallen” („Căzuţi”; „Decăzuţi”) conştiinţa prăbuşirii sub limită: 

„Chiar acum îţi voi spune ce-am făcut pentru tine: 
50 de mii de lacrimi am vărsat 
strigând înşelând şi sângerând pentru tine 
şi tu tot nu m-auzi. 
Nu mai am nevoie de mâna ta: de astă dată mă voi salva singură 
Poate că de data asta mă voi trezi (odată pentru totdeauna) 
Şi nu voi mai fi chinuită şi înfrântă zilnic de tine 
Dar chiar atunci când am crezut c-am atins fundul prăpastiei 
Mor din nou 
Mă scufund  
Înecându-mă în tine. 
Voalând şi amestecând adevărul şi minciunile 
În aşa fel că nu mai ştiu ce-i real şi ce nu 
Întotdeauna confundând gândurile din cap 
Astfel încât nu mai pot să am încredere niciodată în mine 
Mor din nou. 
Mă scufund 
Înecându-mă în tine 
Cad fără răgaz 
Dar trebuie să găsesc o ieşire. 
Aşa că poţi să continui să strigi 
Strigă la mine – sunt deja atât de departe: 
Nu mă vei distruge din nou 
Trebuie să respir, nu mai pot să continui căderea...”25 

                                                      
23 Therion Lyrics, Theli (1996), lyrics by C. Johnsson, In the Desert of Set. 
24 Therion Lyrics, Theli..., lyrics by T. Karlsson, Nightside of Eden. 
25 Evanescence (Amy Lee – Vocals, Ben Moody – Lead Guitar, John LeCompt – Guitar, Rocky Gray – Drums), lyrics 
by Amy Lee, Fallen, Going Under. 
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Poezia lui Amy este o revoltă împotriva stării de fapt, împotriva propriei noastre condiţii 
existenţiale. Chiar dacă ea urmează introspectiv temele iubirii, disperării, suferinţei şi nebuniei, 
mesajul muzicii sale este benefic. Ea spune celor ce suferă: „Nu sunteţi singuri”. „Ei nu sunt 
singuri, şi noi trecem prin aceasta, de asemenea”. Ea scrie tuturor celor ce se simt bântuiţi de 
negură, de monştrii existenţi sau imaginari, că şi ea s-a simţit bântuită, uneori chiar de iubire, şi 
atunci când umbrele ameninţătoare puteau ajunge prea familiare nopţilor noastre, devastându-ne 
viaţa, trebuie să le punem la locul lor.  

„Vânându-te, te simt după miros că eşti viu 
inima ta bătând puternic în capul meu 
privindu-mă dorindu-mă 
simt cum mă dobori la pământ 
salvându-mă răpindu-mă privindu-mă 
privindu-mă... dorindu-mă 
simt cum mă dobori la pământ 
temându-mă de tine... iubindu-te 
n-am să te las să mă dobori”.26 
Este atât de general uman să fii doborât tocmai de ceea ce iubeşti mai mult, tocmai de acela, 

aceea sau aceia pe care-i iubeşti mai mult, încât sentimentele şi stările contradictorii pe care le 
descrie Amy devin de-a dreptul terapeutice. Ea îşi găseşte de multe ori refugiul în copilărie şi în 
reveriile vârstei inocenţei: 

“Ezit stând în pragul 
 ţipătului ceasului deşteptător: monştrii mă cheamă pe nume. 
  Lasă-mă să rămân 
 acolo unde vântul îmi va vorbi în şoapte şi mie, 
 acolo unde picurii de ploaie, atunci când cad, îmi spun o poveste. 
 Pe câmpul meu cu flori de hârtie 
 şi norişorii de acadea ai cântecelor de leagăn 
 stau înlăuntrul meu ore întregi 
 şi privesc cerul de purpură cum zboară deasupra mea. 
 Nu-mi spune că nu mai pot fi atinsă 
 de acest haos năvalnic, frenetic – ce e realitatea ta: 
 ştiu bine ce se ascunde dincolo de refugiul somnului meu,  
 dincolo de coşmarul pe care mi l-am clădit eu însămi pentru a evada. 
 Înghiţită cu totul în sunetul propriului meu strigăt, 
 nu mă mai pot opri din teama nopţilor tăcute… 
 Oh, cât de mult tânjesc după visarea somnului celui mai adânc -  

divinitatea lumii imaginare.”27  
Stările existenţiale pe care le provoacă lumea sunt vecine schizofreniei şi disimulării, şi de 

aceea mintea care jonglează cu minciunile devine protectoarea zonei celei mai vulnerabile a 
sufletului: 
 “Pe terenul de joacă din faţa şcolii se aude clopoţelul sunând iarăşi: 
 norii de ploaie vin din nou să se joace. 
 Nu ţi-a spus nimeni că ea nu mai respiră? 
 Hello, eu sunt propria ta minte, oferindu-ţi pe cineva cu care să stai de vorbă… 
 Hello… 
 Dacă surâd şi nu cred 
 Şi ştiu că în curând mă voi trezi din acest vis (aud): 
 Nu încerca să mă repari: nu sunt stricată. 
 Hello, eu sunt minciuna trăind pentru tine - ca tu să te poţi ascunde… 
 Nu plânge. 
                                                      
26 Evanescence, Fallen, Haunted. 
27 Evanescence, Fallen, Imaginary. 
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 Deodată realizez că nu dorm; 
 Hello, sunt încă aici: 

Sunt tot ceea ce a mai rămas din ziua de ieri.”28  
Dumnezeu este „Cel ce opreşte sângerarea” („Garoul”). Amy are mai multe momente în 

care strigă: „Respiră înlăuntrul meu şi fă-mă reală! Readu-mă la viaţă! Cheamă-mi numele şi 
salvează-mă din întuneric!”29, însă niciuna din invocaţiile ei nu este aşa de explicită ca aceasta din 
urmă: 

 “Am încercat să ucid durerea 
 dar am adus şi mai multă. 
 Sunt rănită de moarte 
 şi încă torn în suflet trădări şi regrete aprinse, însângerate. 
 Mă văd murind, rugându-mă, sângerând şi ţipând: 
 Sunt eu oare prea rătăcită spre a fi mântuită? 
 Sunt oare prea îndepărtată? 
 Dumnezeul meu, tămăduirea mea, 
 dă-mi înapoi mântuirea! 
 Îţi mai aminteşti Tu de mine? – 
 Pierdută pentru atâta vreme… 
 Vei fi Tu oare de partea cealaltă a existenţei,  
 Sau mă vei fi uitat?… 
 Rănile mele cheamă cu ţipăt mormântul, 
 dar sufletul meu strigă după izbăvire. 
 Voi fi eu oare renegată, Hristoase? -  
 tămăduirea mea şi 

sinuciderea mea…”30 
Amy alege să moară în Hristos! Ceea ce e destul de surprinzător pentru un dark-rocker. Da: 

aceasta este cu adevărat rugăciunea-rock. Şi acest lucru s-a profeţit cu mult înainte, încă de la 
intrarea Domnului în Ierusalim. Atunci când fariseii şi cărturarii L-au dojenit pe Hristos că primeşte 
cântarea „Osana!” – „Mântuieşte-ne acum, Fiul lui David!” au primit răspunsul divin: „Dacă aceştia 
vor tăcea, pietrele vor striga!”31  

Până când teologii vor continua să asiste inert impasibili la confruntările pentru Adevărul 
dumnezeiesc fiinţial, va trebui să ne mulţumim cu cântarea de jale a pietrelor. 

 
Mihai M. S. Maxim 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Evanescence, Fallen, Hello. 
29 Evanescence, Fallen, Bring Me To life. 
30 Evanescence, Fallen, Tourniquet. 
31 Luca 19, 40. 

 
Cap Celtic din Shipley, West Yorkshire 
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Diez 
 
Cum tremură degetul pe coarda lipsă 
A unei chitări acustice vechi 
Tremolo-ul de deasupra ploii 
Se-nfăţişează surd 
Mulţimii cu frunţi ude 
Şi degete-ngheţate. 
La prima rupere de ritm 
Golul se umple cu nişte voci 
Corale 
Ca pământ sfânt aruncat peste nori, 
Deasupra creştetelor noastre 
Tuturor li se scurg picături 
Pe faţă şi pe gât 
Şi nota se stinge-ncet 
În noapte 
Deşi plouă, tu zâmbeşti 
Şi-mi spui: “Ţi s-a rupt o coardă 
De la chitara asta veche”. 
 

Andrei Mitru Marinica 
   2. 02. 2008 
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Azi mai mult ca niciodată 
 
Acum un anotimp am păşit în altă lume. 
O teamă, dar şi suspinele din trecut 
Ne urmăreau peste tot cu înverşunare. 
Ai închis în mine prăpastia ce mă separa 
De lumea înconjurătoare, 
Însă eram deja în altă lume, 
În altă lumină am primit totul. 
Te-am zăpăcit cu gândurile mele 
De iubire absurde. 
O vreme ne-am păstrat amândoi 
În lumea nouă – 
În cea mai cristalină privire 
A căprioarei albe. 
Nici nu am ajuns să gust  
Lumina noilor zori 
Şi să privesc roua netrecătoare 
Şi a trebuit să înţeleg 
În cel mai brutal mod cu putinţă 
Că atât mi-a fost vremea. 
Ai fost un vrăjitor de vieţi 
Şi de cuvinte, un manipulator 
De sentimente şi inocenţe. 
Azi mai mult ca niciodată 
Am să mă răzbun pentru tot ceea ce-a fost 
Şi-am să-ţi spun 
Azi mai mult ca niciodată 
Te iubesc. 

   Alexandra Ciorogar 
    29. 08. 2008 
Pulsaţia          (Platonicele) 
 
Neantul pulsează. Creează pe mări de hârtie fiinţe albe însufleţite. 
Aşa am apărut eu. Fiinţă pură cu aripioare de ape şi gând. 
Însă acum, când stau aşezată uşor pe ţărmul moale, mi-e frig. 
Plouă şi atingerile din mările de lumină ale văzduhului îmi încălzesc inima. 
Pare că o altă lume se va deschide la picioarele mele 
În locul celei pierdute. Misterele sunt iarăşi vii 
Şi pulberea lor cosmică îmi aureşte faţa. Din ochii cristalini  
Ai visătorilor se scurge lumină şi lacrimă. 
Le sorb rând pe rând sufletele şi mă las sorbită, 
Le cuprind şi le pătrund în acelaşi timp. 
Viaţa mea este numai vibraţie, am uitat teama şi singurătatea, 
Am uitat ce înseamnă golul unei iubiri ce n-a fost, 
Căci Lumina din cei ce visează lumină 
Mă va îmbrăţişa mereu, nesfârşit, 
Şi ştiu că voi rămâne aici să mă bucur 
Şi să mă-ncălzesc fericit în acele secunde de timp 
Ce au rămas nemişcate. 

Diana .ăstase  5. 11. 2008 
 

 

Zâna Rhiannon sub chipul Calului Alb Celtic de lângă 
Uffington Castle (Celtic Mythology) 
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Şi ceea ce nu există poate să doară 

 
Acolo, sus, sus de tot, la graniţa cu cealaltă lume, 
Zăresc o mică lumină. O văd şi o simt. 
Da, doar eu o văd. Şi ea mă vede. Mă cheamă. 
Dar eu mă uit la ea fără să mai clipesc 
Şi admir frumuseţea şi lucirea ei orbitoare. 
Mă las dezmierdată de vocea ei cu care mă cheamă continuu, 
Mă las mângâiată de prezenţa ei de departe: refuz apropierea. 
Mai rămân o clipă pentru a-i admira plânsul de aur 
Şi pentru a mă lăsa cuprinsă de Raiul ei de durere. 
O admir şi fug, îmi întorc privirea fără a-i spune „Adio”, 
O părăsesc, deşi o ador. Şi totul mă doare. 
Ea parcă-mi imploră întoarcerea: îi simt privirea prin păr 
Rătăcindu-se. Dar nu: ceva din fiinţa ei mă-nfioară. 
Acea lumină desăvârşită, acel contur de speranţă şi iubire 
Neîntrerupt, nepătruns, răsfăţând mările, undele, chipurile. 
Totul era prea perfect ca să fie adevărat, prea senin, 
Iar eu credeam că am ceva superior ei, ceva ce ea nu avea 
Şi nici nu putea să aibă, un-nu-ştiu-ce. 
Ea avea iubire, eu nu: deci aveam toată neiubirea din lume. 
Ea avea speranţă, a mea murise demult şi zăcea adânc îngropată 
Într-un mormânt la marginea lumii, sub castanii căprui. 
Ea era caldă cu toată făptura, iar eu îngheţasem. 
Neiubirea, mormântul, îngheţul, mă făceau să mă cred superioară. 
Aşa şi eram. Am plecat. 
 
Odată cu asta, tu, Sfântă Lumină, ai devenit una cu mine. 
Eu m-am schimbat şi tu, acuma, eşti tot aşa de schimbată... 
Acum eu iubesc şi tu nu, sunt plină de dorinţă şi de speranţă neîmplinită 
Şi tu nu, eşti parte din gheaţa şi din dezamăgirea ce eram eu cândva. 
Tu erai visul, eu realitatea. Acum eu sunt visarea şi tu visătorul. 
Sunt iluzia ta şi aşa voi rămâne în continuare, deşi tu eşti cea moartă şi eu cea vie! 
Mi-ai trimis toate apele izvorului vieţii mai înainte să te fi stins, 
Şi lumina pe care-ai avut-o odinioară mi-ai dăruit-o mie, ştiind c-o să mori... 
M-ai făcut să-Ţi simt iubirea, să Te iubesc la fel ca un copil neştiutor, 
Care nu ştie să deosebească moartea şi viaţa - şi pentru care nici nu există hotarul, 
Ca Tu să mori iar eu să trăiesc şi să mă contopesc cu iluzia 
Cea mai senină de unde izvorăsc cele patru mari fluvii adânci, legendare. 
 
     Laura Andreea Mihu 
     22. 05. 2008 
 
 

 

Craniu aparţinând unui inamic al 
Celţilor sacrificat după bătălie (C M)  
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Cel care nu există 
Alexandrei 

 
Ninge prin mine cu fulgi mari înceţi. 
Tot albul din lume îmi trece  
Prin degete lungi în negrul abis.  
Curcubeele negre înmiresmează ninsoarea albă 
Şi eu mă las pătruns şi străpuns de culori 
Ce-n lumea aceasta nu sunt. 
Nimic nu m-atinge. Nimic nu ating. 
Îmi privesc mâinile – şi sunt perfect reale – 
Doar că nu sunt – şi degetele lungi 
Îndreptate s-atingă zăpezile monotone de altădat’ 
Şi fiinţele ce respiră cristal. 
Dar degetele mele n-ating decât dorinţa. 
Trecători grăbiţi, cu vieţi şi mai grăbite, 
Adânc preocupaţi, trec prin mine netulburat 
Şi fără să aibă nici cea mai vagă senzaţie că sunt. 
Fiinţe demult adâncite în existenţă trec prin mine 
Cu toate gândirile şi fantasmele lor, cu toate clipele, 
Cu norii lor cenuşii de obsidian neşlefuit 
Ispitindu-mi şi rănind nefiinţa. 
„ – Eu nu exist”, îmi spun în gând resemnat 
şi atunci mi se dezvelesc izvoarele apelor. 
Taine adânci negre se străvăd prin pământ, 
Acolo unde miresmele calde ale fulgilor albi 
Îşi află odihna şi sensul. 
Trecătorii continuă să treacă grăbit şi fulgii să fulguie 
Şi nimic din mine nu lasă în ei nici o urmă. 
Privesc casele ninse împodobite de sărbătoare 
Şi continui să cred că degetul meu mai poate să lase 
O urmă pe floarea albă a unui geam îngheţat.  
Alte flori albe au oamenii – pe frunţi, pe piept şi pe inimi, 
Gravate de frigul şi teama a ceea ce încă nu e. 
„ – Şi ceea ce nu există poate să doară!” a scris o fetiţă 
pe-o foaie, pe-un geam aburit, pe stelele albe. 
„ – Şi cel care nu există poate să sufere! 
Şi cel care nu există poate să moară!” gândesc eu privind-o.  
„ – Şi cei care nu există au sentimente şi nume, au lacrimi”, 
Continui privind-o. Mă înţelege:  
„ – Nici eu nu sunt încă!”, -mi surâde ea trist. 
„ – Şi atunci de unde atâta tristeţe, atâtea regrete, 
De unde atâta patimă?...” Ea tace şi îşi coboară privirea. 
„ – Eşti mort”, îmi şoptesc apele mângâietoare ale văzduhului, 
„ – De ce te tulburi atât?” „ – Eşti nenăscut”, îmi spun visările limpezi. 
„ – Atunci de ce sufăr? Şi de ce trebuie ca tocmai eu să port suferinţa? 
De ce eu? De ce tocmai eu – cel care nu exist şi nici nu vreau ca să fiu?” 
„ – De ce eu? De ce eu?” îmi cântă cu reproş indignat duhurile trecutelor şi viitoarelor ape. 
„ – De ce eu? De ce tu? De ce noi?...”  
      Mihai M. S. Maxim 
 
 

 

Gorganul West Kennet, Wiltshire (C M) 
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O iubire aproape naturală 

 
Privesc zarea: norii şi cerul iubesc inocentul. 
Brusc îmi apare imaginea unui curcubeu 
Care îmbrăţişează Pământul şi fiinţele lui 
Cu aureole multicolore de strălucire. 
Văd cum plutesc fluturi pe drumuri presărate 
Cu lacrimile fiinţelor vii nepământene, 
Sau cu roua albastră ce spală florile  
De păcatele frumuseţii. 
Neadormitul soare ar vrea să prelungească ziua indefinit – 
Ca atunci când Proorocul l-a oprit pe cer 
Ca să lumineze până la capăt victoria Aleşilor, 
Sau ca în ziua care-a trecut, când şi-a găsit strălucirea. 
Un chip ce iradia lumina din el chema lumina de sus 
Iar eu am văzut razele şi le-am numărat una câte una 
Cum treceau printre nori în nuanţele pale 
Şi cum încoronau norii cu flori de fantasmă. 
Şi totuşi se stinge, adoarme plăpând: 
O nouă lume-l aşteaptă... 
Va urma o dimineaţă în care  
Puritatea se va trezi la viaţă. 
Îi văd deja razele colindând cerul. 
Stau într-o casă părăsită în care 
Doar pereţii îmi sunt prieteni. 
Lumina care se strecoară printre ţiglele plumburii 
Mă mângâie şi pe mine: desenează pereţii 
Şi chipuri binevoitoare-mi surâd, 
Desenează imaginaţia şi plăsmuiesc lumi de căldură. 
Văd clar grădina: e plină cu parfum şi culori de lalele, 
Însă lalelele îmi pare că se înfricoşează  
La orice privire a mea de pe geam. 
Pământul tremură la fiecare din paşii mei uşori, 
Mă simte la fiece lacrimă. 
De ce se cutremură toate de mine? Ce le-am făcut? 
Le cunosc atât de puţin! Şi ele mă ştiu atât de bine... 
Mă consolez cu gândul că voi deveni 
Că deja sunt oarecum fiinţa pădurii, 
O adolescentă cu suflet de spiriduş 
Gata să iubească şi să fie iubit. 
 
   Alexandra Ciorogar  
   22. 05. 2008 
 
 
 

 

Zâna Rhiannon a cailor (C M) 
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metanie 

 
singurătatea, noaptea inimii 

zbătându-se în cuşca 
de carne şi timp 

care sunt eu pentru mine 
 

exilat în mine însumi 
trec prin viaţă 

ca printr-o grădină 
a desfătărilor zădărniciei 

 
înalţ cătră Tine 

ochii mei visători 
Iubirii vecinice 

pe mine, Ţie, redă-mă 
 

ovidiu stanomir 
 

 
 
 
 

 

Intrarea în mormântul Wayland’s Smithy, Oxfordshire, England (C M) 
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Între realitate şi vis       (Arcanum) 
 
A început anotimpul unei copilării întârziate. 
Au înflorit toate luminile nemaiimaginatului îndrăgostit. 
Blândeţea purifică infinitul. 
Natura întreagă şi supranaturalul se-nsufleţesc deodată 
Şi se întrepătrund liniştit. 
Aud fâlfâitul de aripi al unui porumbel 
Care s-a adăpostit de ploaia de mai într-o scorbură părăsită. 
El este la fel ca mine: 
O fiinţă care continuă să uite.  
El uită că odinioară toată lumea era înaripată 
Şi acum aripile lui au culoarea întunericului. 
El a uitat şi că iarba preafiravă 
Poate să ţină în vârfuri boabele visului. 
Şi totuşi, ajunge o secundă de graţie ca să-şi imagineze 
Cum ar fi ca luna să coboare-n mărgăritarele lor, 
Şi lumea de mărgăritare a înviat! 
Eu caut disperată paşii primei mele întâlniri 
Într-o poieniţă.  
Lumina şi poieniţa de-atunci au dispărut 
Şi nu vor mai fi niciodată. 
Trecutul nu se mai poate întoarce 
Să dea ocol, ca o pasăre. 
Ochii mei privesc adânc în câmpul memoriei 
O fericire avută şi risipită atât de firesc, negândit, 
O speranţă lăsată pentru alt timp 
Ca o mireasmă ce se păstrează unui alt suflet... 
Am redescoperit lumea de-atunci 
În paşii grăbiţi ai unei adolescenţe 
Ce trece cu-aceeaşi graţie neîndurată 
Prin realitate şi vis. 
    Alexandra Ciorogar 
    8. 05. 2008 
 

Liniştea desenează  (Arcanum) 
 
Liniştea desenează povestea sufletului. 
În jur totul înghite lumină! 
Urlete subterane zgârie deodată auzul 
Şi ştiu frigul plăcerii atât de aproape! 
Firul echilibrului cade din stele, 
Împrăştie Ştiinţă, înghite durere. 
Totul e inundat de Mântuire 
Şi sticla dintre lumi reflectă Puritate. 
Canonul Dreptăţii curge-n văzduh 
Şi Tatăl întinde braţele Iertării. 
Opera se-nchide, ochiul a adormit. 
Fluierul tace, Duhul a venit. 
 
    Timea Jarcă  8. 05. 2008 

.enăscut   
  (Platonicele) 
 Omagiu eminescian 
 
Străin de mine însumi, 
De lacul de demult, 
De teiul sfânt departe, 
Asemeni unei umbre 
Ce speră la tumult 
Dar n-are chip, nici moarte, 
Aştept voinţe sumbre. 
Un înger vechi îmi cântă 
Blestemul altui timp 
Când bucuria doare 
Ca visul de sub tâmplă, 
Ca soarta din Olimp, 
Ca roata gri din zare. 
 
Nimic nu se întâmplă 
Şi viaţa n-a-nceput. 
Petale albe lacul 
Îl fulgeră-n demult. 
Şi ce n-a fost atuncea  
Nicicând nu va mai fi 
Şi stau pe ţarmul rece 
Sub visele pustii 
Ştiind că n-am fost viu 
Şi n-am fost nici născut, 
Că n-am gândit nimica 
Şi nici nu m-a durut. 
 
 Mihai M. S. Maxim 
  24. 07. 2008 
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Bagheta fermecată   (Platonicele) 
 
Zâmbetul luptă împotriva mea: 
De fapt, el e fratele geamăn al plânsului 
Iar speranţa e un copil ce se naşte întotdeauna mort. 
Eu sper că măcar îngerii plecaţi în vacanţă îl vor căuta. 
Cum totul se face ţăndări numai şi numai de dragul unui cerc vicios, 
Vreau să plec şi vreau să vin acasă,  
Dar propriile cercuri mă macină, 
Mă prind, mă îneacă-n nisipuri perfide 
Şi îmi e somn de tine pentru că 
Am certitudinea că doar eu 
Te pot visa aşa, 
Că doar tu mă poţi vedea prin neguri de timp, 
Printre lumi, râsete şi etichetă socială,  
Că doar tu simţi greutatea laţului, crucii şi cicatricilor 
Printre miile de minciuni mai mult sau mai puţin creatoare, 
Pentru că mă simţi cumva. 
Îmi rămâne doar răbdarea de a mă pierde în tăcere 
Şi dorinţa de a te transforma 
Într-o vibraţie demult uitată, 
Într-un ecou ce nu mai sună, 
Într-o cupă de argint ce pur şi simplu 
Nu vrea să răsune. 
Sunt o vrăjitoare incompetentă, asta e. 
Pot să transform doar prinţii în broaşte, 
Dar nu şi amintirile. 
Deci rămânem în ceea ce suntem, 
Incompatibilităţi strălucitoare conturate 
De negura unei iluzii. 

Iulia Calciu  24. 07. 2008 
 

Castel de gheaţă   (Platonicele) 
 
Castel de gheaţă, fără uşi, fără ferestre, 
Poartă-n el o mândră zestre: 
Comoară nesfârşită, veche, tăinuită, 
De-o rădăcină rea păzită. 
Mulţi râvniră şi pieiră, 
După cum îngerii negri gândiră. 
Stelele mâhnite şi oarecum plictisite 
De atâtea şi-atâtea destine nimicite 
Şi-au trimis lumina lor  
Asupra unui mândru fecior 
Închipuită drept prinţesă gingaşă, 
Iubire călăuzitoare şi cheie buclucaşă 
Ce în gheaţa-zid ascunse porţi găsi 
Şi pe întunecaţii paznici-fiară îi goni. 
 
   Ioana Spanache 
   24. 07. 2008 
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Deziluzie  (Arcanum) 

 
Mă arde visul. În tăceri frugale 
Mă soarbe noaptea timpului arid. 
Şi şoaptele din muguri cad în vid 
Şi tot trecutul mort acuma doare. 
 
De dincolo de neguri când te strig, 
Ştiind că nu-i nimic în depărtare, 
Tu totuşi vii... Din vremea altui frig, 
Prin inimi moarte îţi croieşti o cale. 
 
Şi eşti aici, neaşteptat, fidelă, 
Aşa cum, neştiut, priveai imens 
Prin toate lumile, scrutând un sens 
 
Acolo unde inima rebelă 
A stins trecutu-n amnezii şi-a nins 
Petale peste sufletul meu stins. 

Mihai M. S. Maxim 24. 07. 2008 

Pietrele din Killadangan, lângă Muntele Croagh Patrick, County Mayo, Ireland (C M) 

Prin ochii nevăzutului 
 
Străpung trupul unui mic înger călător, 
Amorţesc aripile fanaticilor cu trupuri dezgolite, 
Amăgesc inimi ce or să moară 
Cu prima rază de lună. 
Smulg cu dinţi învrăjbiţi de dorinţă 
Fiecare petală din tine. 
Chiar dacă nu mă vezi 
Sunt tot mai aproape 
De uşa ce ne va despărţi pentru totdeauna. 
Ne ajutăm reciproc să ardem 
Temeliile unei lumi invincibile 
Ca să ne strecurăm printre rămăşiţele vieţii 
Ca şi cum am fi invizibili 
Şi n-am mai avea nicicând parte de ea. 

Alexandra Ciorogar 
    23. 10. 2008 
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E ultima oară 
Dedicaţie cui se simte 

 
E ultima oară când rememorez chipul tău 
Şi ascult şoapte tandre de neînţeles. 
E ultima oară când pielea mea 
Tremură la orice atingere, 
Iar buzele mele vor să ajungă la tine. 
După o folie de cristal îţi văd ochii negri 
Ce sunt însă aţintiţi spre mine, urlând indiferenţă. 
Am să te ucid. 
Lama subţire îţi va străpunge pielea, 
Făcându-ţi venele să explodeze. 
Uite, curge din tine doar mâl! 
Cu gura am să sorb de pe buzele tale crăpate 
Elixirul vieţii mele. Dă-mi otrava! 
Am să-ţi scot uşor sufletul cu atingeri 
De diamant, cu mângâieri dureroase, 
Alungându-l în trecut, când mă iubeai. 
Da, şi eu iubesc sângele tău! 
Am să-ţi îngheţ cu suflarea cuvintele pe buze. 
O să doară, ştii? 
Am să te mângâi şi să te alint la fel cum tu 
m-ai străpuns pe mine, lovind vise. 
Am să mă joc asemenea unui păpuşar, 
Clădindu-te din nou. 
Sunt avidă de tine! 
O ultimă picătură se scurge peste degetele mele obosite. 
În privire ţi-a încremenit disperarea şi regretul. 
Dar nu plânge! Eu încă te iubesc, ştii asta! 
Doar că, numai acum, recreat de mâinile mele, 
Voi şti că vei fi din nou doar al meu.    

Diana .ăstase   28. 05. 2008 
 
M-am căsătorit cu un mort  (Platonicele) 
 
Un făt-frumos din adâncuri 
Cu părul negru şi ochii albaştri 
A venit să-mi tulbure visul. 
M-am căsătorit cu un mort. 
 
M-a luat în braţe: el e vrăjitor. 
Cu farmecul lumii dintâi m-a cucerit. 
M-am îndrăgostit de un nemuritor 
Şi m-am căsătorit cu un mort. 
 
În viaţa aceasta nu mai am nicio speranţă. 
În cripta străinilor copiii mi-i cresc. 
Iubind nemurirea la marginea lumii, 
M-am căsătorit cu un mort. 

Silvia-Elena Dragomir  29. 05. 2008 

 

Zeiţa-vampir cu zânele ei negre (C M) 
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Bilanţ         (Arcanum) 

 
Colecţionez singurătăţi de sinucigaşi, pustnici şi îndrăgostiţi, 
Privesc luna şi caut să descifrez chipul lumii. 
Bineînţeles, nu înţeleg nimic. 
Aştept iluminarea, dar aceasta vine mereu într-un mâine 
Şi răspunsul îl primesc de-abia când problema e rezolvată, 
Mai bine zis consumată. 
În copilărie îmi promiteam să ating luna 
Şi să mănânc gris cu lapte alături de iepuraşul 
Cu zâmbet de jucărie şi cu urechi roz. 
Azi mă lipesc de pământul cleios 
Şi nu pot zbura, nu mă mai pot ridica: 
Probabil că o viaţă nu e de ajuns 
Pentru a ajunge să-ţi împlineşti 
Amintirea copilăriei, visele 
Şi poate chiar destinul. 
E nevoie de mult mai mult... 
Deci sold negativ. 
 
   Iulia Elena Calciu 
 
 
 
Paşaport pentru suferinţă (Arcanum Iuliei) 
 
Pe aleea castanilor nu mai trece niciun poet 
Şi aleea se termină-n gol. 
La capătul ei nu mai este nimic  
Şi frunzele de lumină căzute 
Se termină-n alb. 
Din pământuri sfinţite cu lacrimi 
Se ridică un gând 
Ca un bob de grâu încolţind vacanţă, 
Ca un fir de lumină de care să te prinzi. 
Şi luna de azi şi luna de ieri se-ntâlnesc 
Pe unul şi-acelaşi cer. 
Peste câmpiile de smarald rotitor 
Vânturile memoriei mai stârnesc încă  
Împotriviri şi neant, 
Mai înainte ca răsăritul unei iubiri 
Cum nu a mai fost, nici nu va mai fi, 
Să pârjolească vieţile noastre până mai ieri fără rost. 
 
   Mihai M. S. Maxim 
 

 
 

nocturnă   
  (platonicele) 
 
noaptea-albastră 
caldă şi vastă 
lungă şi castă 
tace-n fereastră 
 
totuşi iubita 
surâde trist 
cât mai exist 
fi-voi ispita 
 
ce să mai spui 
la miezul nopţii 
în faţa porţii 
a nimănui 
 
de se ascunde 
luna în nori 
până în zori 
nu va răspunde 
 
să nu ne uite 
ca altădată 
de astă dată 
ah vină iute 
 
 ovidiu stanomir 
 21. 09. 2008 
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Obscuritate         (Platonicele) 
 
Se lasă noaptea. 
O ceaţă deasă izvorăşte din gânduri. 
Şi gândurile din sufletul de înger 
Se-ntorc în pământ! 
În ochii plăpânzi ai apelor lui 
E balul stropilor de rouă 
Din dimineaţa de toamnă târzie 
Când visul se prelungeşte în viaţă. 
Îi este frig, iar aripile, 
Acoperite de zăpadă neagră, îl dor. 
A îmbătrânit iubind Cerul. 
A acceptat să îşi petreacă timpul  
În aerul meu, timpul meu,  
Zburând şi plângând. 
Suntem doar eu şi el, 
Două fiinţe sub clar de lună albastră. 
Paşii mei coboară în sentimentele lui la infinit, 
Pe trepte muşcate de vântul eternităţii. 
E ultimul drum şi ultima suflare de viaţă, 
Penultima îmbrăţişare, sfârşitul unui sărut furat. 
„ – Pe aici e sfârşitul”, mi se spune de nu ştiu unde 
Şi văd sub moartea lentă a norilor 
Noaptea cum ne zâmbeşte înfrigurat. 

Alexandra Ciorogar 19. 11. 2008  
 

Poemul Alexandrei       (Arcanum) 
 
Ceea ce îi ucide pe alţii 
Pe tine te mângâie. 
Ceea ce trebuia să îţi fie cauză 
Şi punct de pornire şi naştere 
Îţi este sfârşit şi sete de moarte. 
Unde îţi este seninul din ochi? 
Unde îţi este acum visarea de puritate? 
Dureri au trecut şi mai trec 
Şi nu s-a mai sfârşit lacrima. 
Păşeşti ca un vis sau ca o fantasmă, 
Absentă, îngândurată, pierdută, 
Fără să vezi cum florile din salcâmii albi 
Îşi aprind pe rând luminiţele. 
În parc aşteaptă cel ce o să-ţi fie îndrăgostitul şi dragul – 
Te aşteaptă pe tine, fără s-o ştie încă – 
Aşa cum nici tu încă nu ştii şi nici nu te-aştepţi. 
Tu doar îmbrăţişezi şi alini aerul blând 
Şi palpezi necreatul 
Cu degete lungi şi şovăitoare, 
Şi inimă de femeie plăsmuită. 
 
    Mihai M. S. Maxim  24. 07. 2008 
 

 

Newgrange (C M) 
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.oaptea licornei    
 

Prinsă în mreaja muşchilor de pe pereţi, 
În desenele verzi umezite, 
Îmi contemplu viaţa şi moartea. 
Întind mâinile scheletice ale visării 
În Lumina cea blândă 
Şi îmi simt umerii tot mai grei. 
Îmi ţin în palmă viaţa plăpândă 
Ca pe un prunc îmbrăţişat de-o Madonă pictată. 
Şi plâng, plâng până când lacrimile mele 
Se transformă odată cu mine în pulbere 
Şi privirea mea nu va mai fi atât de adâncă. 
Îmi simt sufletul desprinzându-se de trup în tristeţe. 
La câţiva ani-lumină mă întâmpină  
Cerberul meu de cristal pe spatele căruia 
Îmi voi vizita propriul Infern, 
Propria mea mare de gânduri neodihnită. 
Cu sânge îmi pictez destinul! 
Strig şi invoc inocenţa. Unde-a plecat? 
În ce mări şi iluzii s-a stins puritatea? 
Îmi spintec cu un vârf de argint corpul 
În căutarea cărărilor vieţii. 
Dar găsesc numai prăpastia ei neagră. Mă pierd. 
Prinsă în camera de cristal a iluziei 
Mă avânt într-un dans grotesc 
Cu energii şi fiinţe necunoscute, 
Cu sclipiri de opal bolnav. 
Acest joc al ielelor mă năuceşte şi mă atrage. 
Mă transform şi mă prefac. 
Îmi întorc către lume privirea – 
O singură clipă din drumul meu neîntors. 

Diana .ăstase 4. 10. 2008 

Inishowen Grave, County Donegal, 
Ireland (C M) 
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Fuga de mine        (Arcanum) 
 
Privind blândeţea din ochii mici 
Ai unei pisicuţe 
Călătoresc în timp 
Şi-ating din nou inocenţa 
Pe care-o aveam în urmă cu ani. 
În vremea aceea inocenţa se desfăta  
În poieni aurite neştiind de bine şi rău. 
Acum mă confrunt cu apocalipsa din mine: 
Descopăr că – încercând să fiu perfectă –  
Mi-am ignorat sufletul, gândurile, sentimentele albe 
Şi mi-am urmat doar dorinţele repezi. 
Am pierdut lumina fiinţei mele infinite, 
Limita şi nelimitatul. 
Am refuzat să fiu om. 
Acuma regret. Privesc Păstorul lunilor 
Păşind agale pe cer şi aştept. 
E noapte şi turmele cenuşii ale norilor 
Se-nalţă în lună şovăitoare 
Ca nişte miei rătăciţi 
În căutarea Păstorului meu alungat. 

Laura Andreea Mihu 8. 05. 2008 
 

Ofranda   (Platonicele) 
În aer văd aur, 
Dar este aurul pe care un alchimist anonim 
L-a câştigat din aripi de molii şi fluturi de noapte, 
Din licurici, cărăbuşi şi antene de greieri. 
În amintirea ta văd aur. 
În trupul amintirii tale văd sânge; 
Văd sânge ce-mi poate da viaţă, 
Mângâind spinii din care cu fervoare 
Şi nerăbdare ţi-am împletit un dar. 
În darul meu tu n-ai văzut moartea. 
Dar ea s-a strecurat cu paşi de vânt 
Prin clădiri, printre oameni, printre prieteni, 
În spatele tău şi ţi-a ascuns 
Cu palmele ei sfinte şi reci ochii. 
Şi tu ai văzut numai aur. 
În umbra grea a vieţii, care apasă 
Până şi sufletul meu de piatră,  
Aştept să-ţi deschizi ochii, soarele meu, 
Asupra mea, şi să-mi răsari în casă, 
Şi piatra trupului meu să o purifici. 
Iar nisipurile mişcătoare ce se adună 
Lângă ferestrele gândului meu, 
Prin suflarea ta arzătoare să renască, 
Diamant şi cristale în dar să-ţi ofer. 
 
 Ioana Spanache  28. 09. 2008 

 

Glastonbury Tor, The Church Tower (C M) 
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Salba unei amintiri        (Arcanum) 
 
Soarele apune, mingea de fotbal a zeilor 
Este oprită în nisipul umed, cuvintele curg, 
Marea vibrează şi doarme în acelaşi timp, 
Culorile devorează tot peisajul, flautul magic cântă 
Şi marea sărută cerurile. 
Vântul zâmbeşte cald, soarele îşi ia rămas bun, 
Totul doarme şi totul se învârte, 
Invitaţia devine dorinţă şi dorinţa scânteie. 
Doar nisipul ud, ca un material de mulaj şi proteze 
Îţi dă aripi să zbori în căutarea visului ce-a trecut. 
Noaptea, confesiunea, cunoaşterea rămân pentru totdeauna 
Amprente pe nisipul umed lucind ca zăpada. 
 

   Iulia Elena Calciu 
    24. 07. 2008 
 
 
Oricum o întorci iese prost   (Arcanum decadent pentru Elena) 
 
Oricum o întorci iese prost 
Şi nimeni nu-i dispus să te-asculte; 
Amintirile zilei de ieri cad în sus 
Şi tot cerul e-un şir de cărări suprapuse. 
Te înalţi şi cobori fremătând şi gemând; 
Tânjeşti după liniile de univers, după vise, 
După drumurile de taină şi după clipă, 
Dar ele-şi păstrează ceea ce au cu sfinţenie 
Şi nu vor nici ele s-asculte. 
Căntecul tău e prea trist, inorogii sunt morţi 
Şi basmul de-a fi s-a pierdut. 
Luna de porţelan se-apropie de Pământ nepermis 
Şi zăpezile ei de deşert viu scânteiază. 
Fiinţe mai inteligente ca noi s-au ascuns 
Mai înainte de a începe să sufere. 
Acuma că ştim, ne vom ascunde şi noi imediat 
Şi nimeni n-o să ne mai descopere. 
Zâmbetul alb şi stingher eremit  
Şi zâmbetul tău 
Vor lumina noaptea şi valea. 
 
   Mihai M. S. Maxim  
 

 
 
 
 
 

 

Vrăjitorul Merlin fermecat de Vivien (C M) 
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Când albul se albeşte    (Stonehenge Dream) 
 
Căpcăunul se repede spre porumbel, 
Este înghiţit brusc de acesta. 
La răsărit Luna se transformă în piatră ponce, 
Se depune pe acoperişuri acolo unde 
Sculpturi se înalţă noaptea, 
Ziua se fac firimituri, 
Porumbeii vin şi se adapă.  
Când gongul bate ora amiezii, 
Iubiţii se strâng sub cupolă, 
Înfiripă sunetul de clopot, 
Rotesc viziunile alb-negru 
Până când acestea se albesc. 
Colţii pisicilor se ascut noaptea, 
Ziua se tocesc până ce ele devin albe. 
Când un porumbel este prins 
Cu o pisică în gură, 
Toate crengile de jur-împrejur 
Se împăunează cu ochi, 
Toate vârfurile creioanelor se rup 
Sub greutatea jertfei, 
Cărbunele va deveni plasmă 
Pe măsură ce se va evapora. 
 
  Cristian Săuchea  

7. 12. 2008  
 

Poveşti pierdute  (Arcanum) 
 
Acelaşi vis cu pietrele, cu sfinţii, 
Acelaşi vis cu cei ce n-au dorinţi 
Ne trece peste genele cuminţi 
Un adevăr din vechile seminţii. 
 
Eu ştiu că nu mai poţi să mă alinţi 
Cu suferinţa din preaplinul minţii, 
Cu doruri şi visări ce nu-s părinţii 
Nici fiii nopţilor de jad fierbinţi. 
 
Şi totuşi te aştept acolo unde 
Te aşteptam în veri nepământeşti 
Să-mi vii. Acum asemeni lunii îmi pluteşti, 
 
Cu o fantasmă duhul meu răspunde, 
Şi-mi amintesc că nu mai sunt poveşti 
În care să fugim – acum, când nu mai eşti. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
  14. 09. 2008 

 

Gigantul Bolster, care a murit din iubire pentru 
Sfânta Agnes, păşind între St Agnes Beacon şi 
Carn Brea, care se aflau la o distanţă de 6 mile. 
(Folklore, Myths and Legends of Britain, The 
Reader’s Digest Association Limited, London 
1973) 

Vălul pictat      (Arcanum) 
 
Umbre şi lumini, contururi negre 
Aruncate haotic pe-o pânză albă 
Zburând zdrenţuit. 
Chiar nu le observă nimeni? 
Ele sunt aici, chiar la intrarea  
În lumea mea şi plutesc odată cu lumea 
Şi gândul. 
Dar nimeni nu le vede 
Şi nici n-o să le vadă nimeni vreodată 
Decât dacă lumea sau vălul se va opri undeva, 
Sfâşiat, sângerând vise şi umbre de doruri, 
Fiinţă, speranţă, iluzie. 
Atunci umbrele vor deveni cu toate fiinţe vii, 
Să dăinuiască-n lumina dintâi neştiut 
Nepătrunsă. 
    Laura Andreea Mihu     5. 11. 2008 
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o noapte desfoliată 
 

ca niciodată amintirea 
nu pare-a fi de vreun folos 

iar din trecutul fabulos 
nu se vădeşte devenirea 

 
tăcerea e de piatră seacă 
şi aşteptarea doar un chin 

când ea spre care mă înclin 
asupra-mi nu se mai apleacă 

 
în ziua care stă să-nceapă 
nu am a-mi pune un temei 
speranţa cine s-o priceapă 

 
din ochii mei când dintr-ai ei 
nu flori de tei ci foi de ceapă 

dau la iveală picuri grei 
 

ovidiu stanomir 
 

duminecă, 14 septembre, leat 2008 
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Doi sclavi       (Arcanum) 
 
Doamna-şi ademeneşte licornul de smarald 
Şi-ntr-însul şerpuieşte lin un fior cald. 
Pădurea le e-altarul, stejarilor se-nchină 
Ameţitor. Fiorul furtună-o să devină 
Dar norii maţi, metalici, umbresc extazul lor 
Căci ea e păcătoasă, el – pur, nemuritor. 
Femeia plânge-amarnic, dar lacrimile ei 
N-o pot elibera, nu au niciun temei; 
Iubirea lor e-n lanţuri, ca şi speranţa lor 
Iar chingile de fier pe pielea goală dor. 
Din brâu, femeia, rece, calm scoate un pumnal, 
Licornului viaţa să-i smulgă crud, fatal. 
El simte şi se-ntoarce cu privirea smerită 
Şi îşi răsfiră coama pe rochia-i vestejită. 
Ea jubilează tainic văzând supunerea 
Şi îi sărută gâtul plecat de-a pururea.  
 
   Lucia Sevestrean 
   29. 05. 2008 
 
 
 
 
 
Poemul Luciei  (Arcanum) 
 
Blândeţea ta sfâşie atmosfera 
Şi frigul te recunoaşte ca pe-o prietenă dragă.  
Lumina ochilor tăi doare şi înfioară, 
Cutremură, 
Chiar dacă ea trece fără să-i pese 
Prin lumea murdară de-aici şi de-acum. 
Tu nu mai respiri decât parfumul florii de piatră 
Din netulburatul sanctuar, 
Acolo unde păsări albe măiastre şi-au odihnit  
Clipa şi visurile. 
Lumina aceea din sânul cald al primei copilării 
Te poartă discret, aproape insesizabil, 
Cu inima tainei, 
Către Îndrăgostitul etern, 
Până ce moartea vă va uni. 
 
   Mihai M. S. Maxim 
   29. 05. 2008 

 
 

 

Moarte 
 
Mă-ndepărtez de lume. 
Îmi sunt străine toate, 
Nu ştiu a vieţii culme, 
Simt doar miros de moarte... 
 
Pe străzile pustii 
Îmi caut nebunia 
Şi îmi voi aminti  
De toată agonia. 
 
Aud un cor cuminte 
De sus, de pe un deal: 
Răsună din morminte 
Al morţii ideal. 
 
  Laura Andreea Mihu 
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Contesa şi vipera 

 
Contesa umbla pe lungi coridoare; 
Pe umerii goi 
Ţinea în echilibru 
Lumi de suflări de apă 
Şi o viperă, 
Ce lapte-i grăia limba despicată, 
Ce pielea-i lucea în culori purpurii 
Şi ce-n ochi ţinea gnoza. 

Cercul de piatră din Beltany, County Donegal, Ireland (C M) 
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Pe un negru perfect, 
Cum umbla pe coridoare 
Vinişoare negre se răsfirau pe picturi, 
Luminile dansau bete 
Şi împietreau când 
Vipera cobora sub voaluri 
Şi urca pe frunte 
Să miroasă aerul 
Şi cerceii cu pietre lichide, 
Invizibil lucind, 
Şi părul reflectat în tavanele rotunde 
În jurul ei se rotea 
Sufletul viperei cu dinţii de lapte 
Iar vălurile violete se-nroşeau 
Şi prindeau viaţă 
Când ea-şi ridica încheietura plină de sânge 
Cu mâna deschisă, sau cu un pumnal 
Şi-mprejuru-i ploua cu sânge nevărsat – 
Când l-a muşcat 
El ţinea mâna strânsă cu toată tăria pe inima ei, 
Vipera îi dezmierda fruntea 
Ca o coroană solzoasă de spini 
Corpul ei palid 
Purta suflul greu 
În mâinile, pe care şiroaie 
Curgeau din pieptul lui – 
Îl ura cu nesaţ 
Îl simţea cu nesaţ umplând camerele 
Şi prin ferestre bătea o ploaie roşie, 
Ce-o-nvăluia în aburi violeţi 
Ea se stingea cu toată furia apelor roşii 
Învolburate ca mulţimile-aprinse-n delir 
El desfăcea pietre în moarte 
Şi din arcade cădeau mereu altele 
Mereu mai grele, mereu 
Mai pline de gustul 
Ultimei liturghii 
În construcţia de praf 
Se auzeau cântece 
Împrejur, din iarbă apăreau viperele 
Umplând cotloanele, pietrele, morţii 
Ea se-aprindea 
Cu o mie de suflete în piept 
El deschidea din fiecare o petală, 
O mână întinsă către vânt, 
Un chip de fiinţă pribeagă sub nori 
Iar soarele însuşi se îmbrăca 
În şarpe sfânt 
 
  Andrei Mitru Marinica 
  2. 02. 2008 
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Leac pentru insomnie    (Platonicele) 
 
Încerc să dorm. 
O fantomă neliniştită se leagănă pe scaun 
Şi-l face să scârţâie sub greutatea ei umilă. 
Cocoşii cântă miezul nopţii şi câinii latră 
Cortegiul funerar al lunii. 
Cineva bate la uşă. 
Ora târzie şi maximă 
Aduce călători neprimiţi, nedoriţi şi hâzi. 
Ei vin din noaptea neagră adâncă 
Iar lumina le joacă pe chipuri 
Râzându-şi de urâciunea lor. 
Nu vreau să le fiu gazdă, 
Nu vreau să îi primesc în casă, 
Nu vreau darurile lor. 
Coşmarul, Frica, plumbul Urii, 
Focul Mâniei, la ce bun? 
Nu pot să dorm. 
Tot ce e bun se stinge-n calea lor, 
Topesc răbdarea într-o clipită, 
Blândeţea fuge ca de lupi hăituită. 
Dar zorile nu-i rabdă. 
S-au săturat de cleveteală, 
De râsete neruşinate şi muzici dezacordate. 
Sub vălul primilor zori 
Răsare albul triumfător 
Şi izgoneşte oaspeţii nedoriţi ai nopţii; 
Pe aripile lui de foc el poartă 
Viaţă pentru toţi 
Iar pentru mine 
Somn. 
 
  Ioana Spanache 
  21. 09. 2008 

 
13 (Orficele) 

 
Când zbori deasupra vieţii prin chipuri de femei 
Tandreţile te cheamă în visele de ieri 
Şi nu mai ştii atuncea ce trup să-mbrăţişezi 
Şi nici ce amintire ai vrea ca să păstrezi. 
Eşti singur cuc acuma sub luna de cristal 
Şi teii se apleacă spre tine tot mai rar; 
Ai vrea să-ţi ţii în braţe iubirea de demult 
Dar inorogul lunii e alb, sfârşit, cărunt. 
Nimic nu te mai cheamă pe-aleile străvechi; 
Perechile ignoră că dragostele trec. 

 
Mihai M. S. Maxim 
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Se-neacă Luna      (Platonicele) 
Uite cum se-neacă Luna 
Şoptind eternităţi efemere! 
Razele dansează pe luciul rece 
Pe ritm de vals. 
Te arde tăcerea! Două fire de iarbă, 
Săbii gingaşe îmi sfarmă tâmplele. 
Ele trimit în mine cântecul pământului neştiut, 
Al celor ce sunt şi-au fost parte din el.  
E-o odă tristă, cântată totuşi  
din sufletul bucuriei de-a fi existat. 
Un câmp de spirite populează vechiul loc. 
E doar ceaţă şi frig... frig şi ceaţă. 
Sculptez o lacrimă cu o petală de crin. 
Mă-ndrept către lună. Mă vezi că plâng? 
Îmi privesc palmele albe 
În timp ce sufletul dansează deasupra cu luna! 
Simte bătăile Universului! Creează, visează-mă! 
Şoapte de harpă îmi cuprind simţurile posedându-mă. 
Mă ridic în înalt, să ating infinitul. 
Dar tu, Regina, unde vei fi mâine? Mă vei aştepta? 
Râuri de viaţă şi de petală roşie mi se preling în faţă. 
Am să dispar cu ele în veşnicie, să mă evapor 
Spre locul unde degetele mele vor putea simţi 
Splendoarea iubirii dintâi în răsuflarea din urmă. 

Diana .ăstase  29. 05. 2008 
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Demult uitata rază    (Sonete) 
 

Demult uitata rază am primit. 
Dar pentru ce te zbuciumi tu pe cale? 
Îmbracă-ţi ochii în fior şi zale 
Şi vino să ucidem visul adormit! 

 
Acuma împuşcată plâng pierzare. 
De bolţi de piatră-n dulce infinit 
Fantasma purităţii s-a izbit. 
Şi ştii că perfecţiunea ta mă doare! 

 
Dar oare ce putere dă salvarea? 
Îi simt Prezenţa: orele-s supreme. 
Aud strigarea. Vie este marea! 

 
Jertfindu-Ţi Ţie mâinile-mi rebele, 
Te rog să-mi vindeci sufletul şi calea, 
Să-Ţi desenezi dreptatea printre stele! 

 
     Timea Jarcă 10. 04. 2008 

Pietre spirale celtice din locurile sacre Newgrange, Knowth şi Dowth, atârnate de Crucea Celtică 
din Monasterboice, Ireland (C M) 
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Sanctuarul lui Merlin – principii de joc 
 
 Jucătorii dau cu zarul pe rând şi înaintează în orice sens doresc, până culeg atâtea consoane 
cât să-şi formuleze în minte un vers. Vocalele sunt libere. Dintr-un şir de consoane – care au 
succesiune fixă, obligatorie – se pot alcătui mai multe cuvinte (câte doreşte jucătorul). Căsuţele albe 
sunt locuri în care jucătorul îşi poate alege singur ce consoană doreşte, deci sunt locurile 
consoanelor libere. Atunci când unul din jucători şi-a formulat versul, jocul se opreşte (sau, de 
comun acord, când îşi formulează versul fiecare concurent). În funcţie de zona în care se află la 
final pionul fiecăruia – în dreptul celor patru Turnuri sau în dreptul unei căsuţe albe centrale a 
Sanctuarului, fiecare jucător îşi va alege o anumită listă de imagini (1, 2, 3, 4, sau 5). Dând cu unul 
sau două zaruri (ce se însumează) fiecare din concurenţi îşi stabileşte tabloul final al poemului. 
 
          

Stonehenge Dream – principii de joc 
 
 Harta de joc reprezintă schema reală a poziţiei actuale a pietrelor de sarsen, precum şi a 
pietrelor albastre. Stonehenge – The Shrine of the Five Dreaming Gates este jocul celor cinci 
portaluri interioare. Mai întâi concurenţii dau cu zarul pentru a-şi stabili condiţiile existenţiale: 6 
reprezintă poziţia marelui preot (arhidruidul), care stă în centru şi nu se mişcă, ci doar stabileşte 
numele celor 30 de portaluri de lumi; 3 şi 5 reprezintă poziţiile spiritelor tutelare, 3 avansând în 
sensul acelor de ceasornic, iar 5 în sens matematic; 1, 2 şi 4 reprezintă poziţiile druizilor, 1 
avansând în ce sens doreşte, 2 avansând în sens matematic, iar 4 în sensul ceasornicului. Dacă se 
întâlneşte un spirit cu un druid spiritul se încarnează iar druidul se spiritualizează (schimb de 
condiţii existenţiale). Jocul se încheie atunci când unul din jucătorii mobili (deci oricare în afara 
marelui preot) ajunge să se oprească în dreptul Portalului Răsăritului: dacă este vorba de un druid, şi 
el şi marele preot se preschimbă în lumină, iar dacă e vorba de un spirit, şi el şi marele preot se 
preschimbă în cenuşă. Poemele lor vor trebui să reflecte acest lucru, precum şi eventualele 
schimbări de condiţie existenţială. Poemele celorlalţi jucători vor fi alcătuite în funcţie de ultima 
poziţie: fiecare din ei se va găsi în dreptul uneia din cele 30 de porţi de sarsen (care vor fi numite de 
către marele preot sau, dacă acesta lipseşte, chiar de jucătorul respectiv). Dacă pietrele portalului 
încă mai există (fiind figurate pe harta jocului cu negru), va fi fiind vorba de-o lume existentă, ce 
trebuie numai descrisă. Dacă pietrele portalului în cauză nu mai există (fiind figurate pe harta 
jocului cu alb), va fi vorba de o lume ce trebuie creată de la zero. Dacă una din pietre e figurată cu 
alb iar cealaltă cu negru, e vorba despre o lume ce trebuie creată parţial. 
 Poemul trebuie să fie alcătuit şi în funcţie de apropierea jucătorului de cele 5 Mari Portaluri: 
al Renaşterii (şi schimbării de identitate), ale Iubirii şi ale Morţii. Totodată, fiecare jucător va trebui 
să menţioneze în poemul său sacrificiul pe care l-a făcut pentru a ajunge în lumea respectivă. 
 

Celtic Twenty One 
 
 Jocul are la bază Clasicul 21, cu deosebirea că fiecare carte ilustrează o paradigmă celtică. 
Fiecare jucător primeşte pe rând un anumit număr de cărţi (minimum 2), cu care trebuie să obţină 
fix 21 de puncte, sau o sumă cât mai apropiată de aceasta. Fiecare jucător hotărăşte singur unde se 
opreşte, la sfârşitul jocului toţi având o serie de paradigme în baza cărora îşi vor alcătui poemul. 
Paradigma câştigătoare a jucătorului care a obţinut 21 sau suma cea mai mare (de sub 21) va fi 
paradigma tutelară a tuturor poemelor: ca imagine proprie pentru câştigător şi ca imagine străină 
pentru ceilalţi. Cei care au depăşit suma de 21 vor reprezenta ultima lor carte ca pe o paradigmă a 
dezastrului. 
 
         Mihai M. S. Maxim 
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Stonehenge The Game 

The Shrine of the Five Dreaming Gates 
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Practicant de idile         (Celtic 21) 
 
Sub cerul înnegrit, 
Plin de miresme dezbrăcate de patimi, 
Mă aflu eu. 
Acelaşi chip purpuriu, 
Parcă bătut de vântul vieţii, 
Sau de orizonturile frânte ale vechii iubiri, 
Aceiaşi ochi, aceleaşi clipe. 
Să atingi, tu, mâna mea – 
Ca să vezi cât de firavă e – 
Ce mirată-ntâmplare! 
Sau poate ai vrea să clipesc 
Cu aceiaşi ochi calzi de odinioară 
Şi să văd, când în jurul meu e numai albul 
Ce se înaripează multicolor în sfere minuscule, 
Cum se nasc mii şi mii de umilinţe! 
Şi pe toate le-au precedat speranţa şi frumuseţea, 
Naivitatea revoltătoare! 
Aş vrea să cred că într-o zi când ai să mă ridici 
Cu degetul mic 
O să simţi trupul meu de văl alb 
Cum se roteşte în jurul gâtului tău 
În suflări tot mai strânse. 
Şi atunci când o să fiu trupul tău, viaţa ta, 
În jocul pe care îl practici de ani şi ani de zile, 
Voi dispărea. 

Alexandra Ciorogar 
    26. 11. 2008 
 
.eştiutul        (Stonehenge Dream) 
 
Sunt visul pur din veacuri singurate, 
Sunt gândul tău când n-ai mai vrut să fii, 
Sunt ceea ce rămâne din făclii 
Când noaptea neagră e pe terminate. 
 
Şi totuşi, n-ai să bănui, n-ai să ştii, 
Când vei închide-n nări, pe jumătate, 
În lumi de spaimă şi de vis, furate, 
Parfumul trist, că eu sunt cel spre care vii. 
 
Voi trece-uşor sub muguri de fantasmă 
În unduirea dragostei dintâi, 
În raza morţii viitoare, castă, 
 
Şi-n fluturii din zori pe care îi 
Atinge noaptea. Zorile adastă 
Şi-n vis e frig, prea frig să mai rămâi... 
 
    Mihai M. S. Maxim 10. 12. 2008 
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2 . 
Symbol of Self-

Sacrifice 

3.  Ring-A-Ring O’Roses 

4 . St Valentine’s Day 5.  Black and White for 
Mourning 
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 Gânduri neînţelese  

 
M-am refugiat într-o floare 
Ca să nu-ţi mai simt lipsa. 
M-am adăpostit pe un nor 
Ca să-mi transforme lacrimile 
Până la pământ în muzici acide. 
Te mai mângâie gândul ce-ţi ţine companie? – 
Îngerul pe care ţi l-am trimis şi care 
Nu-mi mai răspunde la nicio-ntrebare... 
De ce oare? 
Clocotesc în gânduri aspre de iubire trădată, 
M-aş elibera din colivia inimii, 
Acolo unde gândurile nu se vor mai zbate 
De atâta durere. 
Mi-am părăsit trupul şi am rămas 
În acelaşi loc în care ne-am întâlnit prima oară 
Şi-n care mi-ai promis fericire, - 
Exact ceea ce îmi trebuia pentru-a ajunge în Rai. 
M-am simţit ca o floare. Aş fi fost Raiul tău.  
Străbătând kilometri întregi şi cărări 
M-am aşezat într-un lan al visării galben 
Şi parcă mă adânceam tot mai mult 
Şi nu mai puteam ieşi: 
M-am pierdut cu tine în gând. 
Este un labirint, un joc inofensiv 
Pe care-l parcurg singură 
Şi care de-abia acuma începe. 
Am aşteptat atât de mult clipa, 
Dar acum îmi e iarăşi frică 
De crunta realitate a unui sărut pierdut. 
Ce s-ar fi întâmplat dacă nu erai tu? 
Aş fi străbătut planetele ca să te găsesc. 
Aş fi căutat în mare cel mai strălucitor peşte – 
Delicat, fără nume pe care să-l ştiu, 
Cu solzi de argint, refugiat în Eden de corali. 
Şi te-aş fi adăpostit în adâncul inimii mele. 
Acum, parcă lipseşte ceva. 
O parte din mine mă sfâşie, o parte adoarme. 
Ar trebui să aleg. 
Crunta realitate îmi va da oarecând un răspuns: 
Mă voi adăposti în marea albastră sau 
Mă voi pierde gândindu-mă la tine. 
 
  Alexandra Ciorogar 
  22. 05. 2008 
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 6 .  Epona 
 near Uffington Castle 

7. Arthurian Battleground 
Badbury Rings in Dorset 

8 . 
The Screaming Skull 

In Bettiscombe 

9 . 
The Cerne Abbas 

Giant 
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 Lupul albastru      (.europolis Lirics) 
 
Un cer infinit îşi deschide brusc poarta 
Săgetând către viaţă, 
Distrugând suflare şi urlând dezastru, 
Asemeni unui lup singuratic. 
Un gând, o flacără bleu jucăuş 
Atinge dorul şi suferinţa 
Să le compare cu abisul, să le dăruiască 
Strălucirea privirii dintâi. 
Pe un geam de cristal ocular 
Îngheţ privirea spre lume. 
Îmi întind unghiile roase de vreme 
Spre disperare şi spre suspin, 
Spre molimă şi spre întuneric, 
Tot mai adânc însetând de mister. 
Acumulez suflet - o armă letală 
Ce va exploda asemeni unei supernove, 
Creând dezastru şi născând splendori, 
Erupând fericirea de neatins. 
Mă pătrund de marea de suflete a suferinţei 
Şi-ncerc să stârnesc în ele scânteia de sfânt adevăr. 
O hologramă cristalină îmi apare deja 
Din ochii-ngheţaţi. 
Pupilele mele sunt flori de gheaţă albastră. 
Norul albastru al gândului celui dintâi a pierit 
Şi tonuri de gri iau fiinţă, se gudură ca puii de lup 
Sub Frumuseţea feroce. 
Topeşte, cu ghearele-ţi de flăcări safire 
Albastrul de gheaţă din suflet! 
Fă-l să sângereze împlinire! 
Să prelingă pe lume, pe astre sânge 
De unicorn preaîncrezător, 
Iubire şi tămăduire! 
Sărută-mă cu venin! 
Atinge-mi degetele nesăţioase şi-arată-le 
Ochilor mei lumina! 
Am să mor în dorinţă, în friguri şi foc, 
Doar pentru tine, 
Căutând în răstimp măsurat 
Ziua de Ieri ce n-a fost. 
 
  Diana .ăstase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Când vine vremea   
 (Platon: Dansul Umbrei) 
Când vine vremea să renaşti, iubire, 
Şi sufletul din floare se răsfaţă, 
Durerile de ieri se fac dulceaţă, 
Amărăciunile se fac plutire. 
 
Când basmul tău, ca visul de vacanţă, 
Coboară, nimenea din veac n-o ştie; 
Şi ne ridică-n farmec şi magie, 
Tot ce-am urât în zilele de ceaţă! 
 
Când vine iarăşi vremea, inocenţe 
Şi stele moi îţi caută privirea; 
Trecute zâne negre strălucirea 
 
Ţi-o dăruiesc. În candele prezenţe 
Ard şi se mistuiesc în zorii calzi. 
Şi tu împătimind te scalzi şi arzi.    
 
  Mihai M. S. Maxim 
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10.  Glastonbury Abbey 
Iosif of Arimateea Chapel 

11. 

 Stonehenge 
 

The Shrine of the five Gates 

2. 
 Canterbury’s Dark Entry 3. The Silent Pool 
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 Bird of Fear 
 
A bird of fear might come one day 
Or rather grow from misty cold, 
But fearing death, so little’d know 
The numb, in autumn caught astray 
In tireless circles it would spin, 
The bird would sing its hollow tune 
Above the parks and dying days 
And hovering in the sky would grin 
But what a fear of death should strike 
Him, who from age to age abides 
Within dark corners of the sky 
And plays with chasms and gods’ alike 
And what a game must play he who 
In tireless waves the earth revolves 
The songs of leaves to sing like rain, 
While holding skies where sunbeams sway - 
And what a game most infinite proud 
To tackle fears of aeons kept, 
The songs of the deception wept 
On trails of wind carven in time 
And wonder, would he turn away 
From this dark bird, or welcome it, 
And would he smile as to a friend 
When being shrouded by its wings 
Yet, on the cutting edge of leaves, 
A fear of death could always come 
On angel songs and roar of hounds, 
Flapping bemused its greyish wings 
The ancient memories mourn their ways, 
Their fear of death that never came, 
The greatest blaze to flow through time, 
The hidden breath, the coldest gaze 
To gods and mortals, all born old, 
A black-eyed bird should stir their minds 
Their place of rest, ne’er to behold 
Never to grasp their place in time. 
 
  Andrei Mitru Marinica 
  25. 11. 2008 

Păsări de pradă   
   (Platonicele) 
 
Trec păsări mari de pradă 
Sub visul de demult 
Şi-n aripa lui albă 
Însângerări ascult. 
 
Trec păsări mari de pradă 
Prin clipa de rubin 
Şi visul alb e nadă, 
Resentiment, alint. 
 
Fantasme se răsfiră 
Ca razele prin nori 
Şi visul de porfiră 
Se pierde-n albii zori. 
 
Când visul de iubire 
Şi-atinge umbra grea 
Şi vei gândi la mine, 
Nimic nu vei avea. 
 
Nimic vei înţelege, 
Nimic va rămânea, 
Nimicul te alege 
Sub marmura de nea. 
 
Pierdut, nu te mai caut, 
Tu n-ai nimic de spus, 
Şi moartea e de aur: 
Te ia ce te-a adus. 
 
De mai gândeşti la mine, 
În gândul tău de puf 
Nu mai rămâne nimeni, 
Iar timpul trece-n duh. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
  28. 09. 2008 
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 4. St George and  
the Dragon 5 . 

St Andrew of Scotland 

6. 
 A Shak O’Auld Hornie 7. Black Sabbat 

The Devil’s Disciples:  
Isabel Gowdie of Auldearn 
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Păsările de pradă ale visului 
 

uită dragă pasărea de pradă 
ce ne-a promis vastul abis 

ne-a fost trimis vis din alt vis 
să ne atragă viaţa întreagă 

 

clipă de clipă ni se disipă 
dulci amintirile de tinereţe 
un cherubin ne dă bineţe 

învăluindu-ne cu-a sa aripă 
 

larg aurie de nedescris vag rubinie 
ne-a fost prezis 

destin rapace ca de proscris 
iar de acuma poate să vie 

 

în orice clipă în orice loc 
umbra cea rea umbra cea grea 

ce ne pândeşte care ne vrea 
poate să-ncheie seninul joc 

 

de-o fi păcat să ni se lepede 
clipa cea repede ce ni s-a dat 
pleacă-te îngere până nu mor 
de-atâta dor până fac plângere 
să nu mai sângere blândul odor 

 

ovidiu stanomir 
28. 09. 2008 

Portal funerar în Kilclooney Moor, aproape de Narin, County Donegal 
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8. The Temptation of 
 St David, Patron of Wales 

9. Ghost Babes in the Wood 
The Children of Arthur 

Truelove 

11. 
 Asleep in the Moonlight 

10. Oliver,  
The Flying Monk 

Malmesbury Abbey, 
Wiltshire 
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 Fântânile de asfalt 

 
Sângele fierbe calm, la foc mic. 
Sunt fiinţa ce se hrăneşte cu seva vieţii pierdute. 
Asta sunt eu: rece, cu ochi înţepători 
Şi mângâiere sfâşietoare. 
Totul a fost cu mult mai simplu-nainte, 
Înainte să-mi întâlnesc adevăratul meu „eu”. 
Sau falsul „eu”. Ce mai contează? 
Oricum, fierberea în fântânile de asfalt ale patimii 
A fost făcută. 
Nu există nicio parte a corpului 
Care să mai poată fi străpunsă de deziluzie. 
Au curs prea mult sânge şi prea multă apă 
Din corpul cel muribund. 
Cadavrul e mai puternic decât orice, 
Mai rezistent ca oricând! 
Ura o transform în mâl cenuşiu. 
Îl împroşc peste tot în jur, 
Dar senzaţia e de zăpadă murdară. 
Se va preface-n asfalt topit, 
În drumuri de pară de foc,  
În ideal şi destin impracticabil. 
Şi atunci vă va arde. Vă veţi topi 
Şi mutila gândurile, 
Sub puterea voinţei mele veţi distruge 
Chiar ce-aţi vrut să salvaţi! 
Eu sunt păpuşarul, iar voi dansaţi 
Cum vă spun, în miezul fierbinte al patimii. 
Legăturile sunt mult prea strânse 
Ca să vă mai întrebaţi de fericire şi nefericire, 
De idealul rătăcit în speranţe. 
Vă veţi simţi fericiţi fără să ştiţi ce vă cuprinde, 
Fără să ştiţi că vă aşteaptă mistuirea totală. 
Iar eu, fiinţă avidă de foc şi de sânge, de viaţă, 
Va trebui să mă mulţumesc acum 
Cu privirile voastre pierdute şi cu speranţele 
Uitate în văgăuni de Infern pământesc. 
 
   Diana .ăstase 
   19. 11. 2008 

 
 
 
 
 

 

Sfântul Arhanghel Mihail privind porţile Infernului 
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2. 
 St Peter’s Candles 

3. The Penitence of 
Lady Godiva 

4. The Jew and the 
Worcester Cathedral 

5. The Choice of  
Llyn y Fan Fach 
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  Prăbuşire nevăzută 
 
Magică stea, ajută-mă! 
Străbate prin mine drumul tău  
Către Universul cel strălucit! 
Înfige-ţi colţii în mine 
Şi aruncă-mă într-o prăpastie  
Nemaivăzut de adâncă! 
Oricum, nimănui nu îi pasă... 
Doar îngerii nemuririi vremelnici 
Îmi acoperă faţa cu aripi albe 
Spre a-mi alunga singurătatea 
Mult prea existentă. 
Comunicarea, - dulcea adiere de vânt 
Dintre mine şi-o umbră 
Îşi începe recitalul mut: 
Ochii ei mă adâncesc în Raiuri albastre, 
Îşi strecoară mâinile prin mine cu degete lungi 
Ca să mă culeagă de pe cărările vieţii pierdute. 
Mă poartă prin noroiul greu al întunericului 
Să îşi aducă aminte cât de firavă sunt eu 
Şi cât de neputincioasă. 
Podoaba albă care-mi acoperă trupul, 
Bogăţia harurilor de mărgăritar, 
Se sparge în învierea stelară. 
M-aş duce adânc într-o scorbură 
S-ascund bogăţia, 
Să uit apoi că sunt nemărginită. 
Abia apoi aş putea călători mai departe, 
Abia apoi! 
Lung este drumul, dar mai adânci sunt rănile! 
Şi totuşi, nu mi-aş părăsi sufletul 
Pentru nimic în lume. 
Sunt prea orgolioasă spre a mă distruge, 
Dar violenţa m-ajunge din urmă. 
Încerc să găsesc metode mai bune 
Să-mi recapăt curajul 
De a călca peste frumuseţea de ieri 
A unei iubiri nemaivăzute, acuma moartă, 
Dar nu mai pot ignora prea mult timp 
Aripile albe şi frunzele albe perlate 
Ce ning uşor din salcâmi nevăzuţi. 
 
     

Alexandra Ciorogar 
22. 05. 2008 

 
 
 
 
 
 

Ţi-am şoptit vreodată? 
 
Ţi-am şoptit vreodată 
Sau de fiecare dată am strigat fără glas 
Că sentimentul nebunesc ce ne-a cuprins  

pe-amândoi 
E prea puternic? 
Ţi-ai adus aminte de mine 
Atunci când erai în culmea fericirii 
Sau doar atunci când ai plâns? 
Mi-am dat seama cum e 
Să nu te am lângă mine 
Dar şi cum e atuncea când eşti. 
Ştiu bine că e mult timp de când 
Ţi-ai părăsit trupul şi ai ieşit 
În viaţa adevărată 
Dar nu ştiu cum e 
Să ieşi în iubirea adevărată: 
Mă mai ştii? Mă mai simţi? 
Sunt sigură că simţi 
Că vremea frumoasă a trecut 
Peste toate cele pământeşti 
Şi s-a dus. 
Şi nu ştiu cum dar simt că-ţi dai seama 
Ce adevărat a fost când ţi-am şoptit 
Că ne vom pierde. 
   29. 08. 2008 

Crunta realitate 
 
Nu pot trăi fără tine. Unde îmi eşti? 
Chiar dacă s-a terminat demult 
Tot ceea ce-a fost între noi 
Eu vreau să revenim la ce-a fost. 
De ce să nu păşim amândoi în trecut 
Să-l mai trăim încă o dată? 
Ce frumos era sub castani! 
Cât de frumoase erau aleile noastre! 
Niciodată n-ai reuşit să ieşi din lumile 
mele: 
Ţi-ai păstrat locul binemeritat 
Iar eu în fiecare zi ţi-am încoronat 
amintirea 
Cu cei mai fini spini ai trandafirului alb. 
Ce a fost şi nu mai poate fi? 
De ce trăim în lumi diferite noi, 
Care eram una? 
Mai e puţin şi vom fi mai uniţi ca nicicând. 
 
  Alexandra Ciorogar 
   21. 06. 2008 
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 6. Cuckoo 
 on St Brynach’s Cross 

7. 
 St Govan’s Chapel 

8. 
 The Winning of Janet 

and Tam Lin 9. Fir Chreig 
 in Lewis Island, Callanish, 

Outer Hebrides 



 54

 

 
 
 

Dihotomii orizontale    (Platonicele) 
 

În noaptea când se trezeşte noaptea 
Liniştea boreală curge prin vene, 
Grota opreşte nervul orbirii, 
Pisica strănută şi picură miere. 
Nu cântaţi prea tare, 
Căci fantomele confundă ritmul cu noaptea verde 
Şi se sperie planificat. 
Robotizaţi-vă simţurile, faceţi o lobotomie, 
Vinul demisec să ne trezească la moarte, 
Urcarea va fi medie întrutotul, 
Căderea se cască în sus cu ceară pe gene, 
Din butoi iese tăcând bătrânul Diogene. 
Mâna nu-i tremură pe felinar, 
Castanele pocnesc, se lovesc de pereţi, 
Focul se micşorează în întuneric, 
Umbrele negre devin negre 
Şi se subţiază pe măsură ce se îngroaşă. 
Când clipa porneşte orizontal, 
Vertical clipoceşte tăcerea, 
Mirosul pietrei animă sentimentele fantoşelor, 
Viaţa se suspendă pân’ la proba contrară, 
Moartea ne găseşte cernind rocă solară. 
Calea ce şi-au ales-o ne-am ales-o şi noi, 
Toţi vor dori acelaşi lucru, 
Farul ne este mereu aproape, 
Ne întunecă orizontul cu lumina sa. 

 
      Cristian Săuchea   21. 09. 2008 
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10. Bratach Sith 
The Fairy Flag of the 

MacLeods 
Dunvengan Castle 

11. Summoned 
 by the fiery Cross 

2. King Arthur  
and his Knights 

3. Sir Galahad and 
 the Holy Grail 
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  Balada sentimentelor 
 
E-o vreme numai bună de-aducere aminte. 
Mă cuprinde un fior al dragostei 
Ce-mi înconjoară tot trupul şi mă acoperă 
Cu mireasma trandafirilor albi ai purităţii. 
Copleşită cu totul, m-am transformat într-un fluture 
Care-a uitat cum e să zboare în alte lumi. 
În zbor puteam vedea totul pătruns de nesfârşita viaţă. 
Adesea florile mă îndemnau să uit celelalte lumi, 
Iar atunci când uitam totul răsărea un nou început. 
Începuturile şi răsăriturile, uitările şi miresmele 
S-au repetat de multe ori şi toate sfârşeau în dezamăgire. 
Dezamăgirea are aripi de vânt şi zboară  
Mai repede decât sentimentele. Curajul m-a părăsit. 
Melancolia izvorăşte din suflet lent şi se revarsă 
Încet peste lume să treacă-n alte lumi. 
Totul până acum m-a făcut să cred că lumea  
Este un glob de gheaţă care se sparge 
La orice atingere a văzului, gândului, 
Şi văzul primeşte pumnale de gheaţă 
Şi gândul primeşte liniile indiferenţei, 
Şi floarea iubirii-şi închide petalele 
Absorbind fluturele în somnul adânc.  
 
   Alexandra Ciorogar 
 
 

Baladă    
 
E-o vreme de-ndrăzneală, sunt vremi să fii cuminte. 
E-o vreme de iubire, sunt vremi să-ţi vii în minte, 
Dar vremile de-avânturi şi tihnă au trecut 
Şi viaţa-i amintire – la fel ca un sărut. 
Te afli în postmoarte cu dorul de-a trăi 
Senzaţia aşteptării pe-aleile pustii 
A celei care vine şi nu vine la-ntâlnire. 
Se lasă greu fiorul, nimic nu mai respire! 
S-au transformat în fluturi visările din noapte: 
Înconjurând pământul, parfum de pere coapte 
Străbate albul lunii şi nesfârşita viaţă 
Şi suflete de fluturi în globul ei de gheaţă 
Aduc imagini albe de-ndrăgostiţi sfioşi 
Ţinându-se de mână sub norii cei stâncoşi. 
Dezamăgiri purtate pe tonuri de cuvânt 
Ating în lună zborul făpturilor de vânt 
Şi suflete din fluturi, melancolii de moarte, 
Se lasă greu pe lume-n parfum de pere coapte. 
 

Mihai M. S. Maxim 
 
 

 

Locuinţă celtică din epoca fierului, 
Shapwick, England 
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4. 
  Ghost Ships of the 

Goodwin Sands 5. 
 St Duncan and the Devil 

6. The Long Man of 
Wilmington 

7. 
 Pearly Kings and 

Queens 
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 .oapte bună! 
 
Slăbiciunea, acest duh care mă urmăreşte pretutindeni, 
Mi-a lăsat în amintiri umbre albe 
Şi pereţi mucegăiţi de speranţă. 
Mai e o noapte 
Până ce voi reveni în lumea mea 
Sau până când mă voi transforma ireversibil. 
Pe aripile lunii, undeva 
Printre picăturile de ploaie 
Am descoperit adevărul tău. 
Tu nu ai iubit: 
Ai doar amăgit. 
Idila ce s-a înfiripat între noi 
Era bolnavă de moarte de la-nceput. 
Pe cărarea vieţii mele de odinioară – 
Când tu nu erai – 
Mă voi întoarce acum. 
Azi îţi spun „Adio” – 
Şi acest cuvânt îmi va defini sufletul! 
Paşii mei n-o să mai calce printre cuvintele moi, 
Mâinile mele n-o să-ţi mai atingă umbrele. 
Sufletul o să-mi aparţină în totalitate doar mie! 
Mă aflu în mine. Mă-ntorc din iubire  
Ca dintr-o ploaie de vară 
Şi ca dintr-o furtună revărsată pe câmpuri. 
Cuvântul „Adio” s-a ghemuit lângă mine 
Ca un copil sau ca un îngeraş cu glas lin 
Proaspăt ieşit din norii şi razele asfinţitului 
Şi adormit mai înainte de asfinţitul deplin. 
 

Alexandra Ciorogar   21. 06. 2008 

 
 

Tăcere 
 
Când casa mi-e mormântul 
Şi apele-mi sunt tulburi 
Uitat îmi este gândul 
Şi depărtat în volburi. 
 
Se lasă iarăşi seară. 
Cu-al ei mister şi vis 
A mai trecut o vară 
Tânjind la Paradis. 
 
O altă zi răsare, 
Furtuna mi-e în toi; 
De viaţă-am dat uitare – 
O las... unor eroi. 
 
Acum că sunt pustie 
Eu pot să mor în pace. 
Doar ploaia mă mai ştie 
Şi-ascult cum totul tace... 
 
 Laura Andreea Mihu 
 

Castlerigg Stone Circles, near Keswick 
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8. Ghosts at Blicking Hall 
9. Our Lady of Walsingham 

10. The Hill Gods 
Gog and Magog 

11.  
The Doomed Airship 

The Screams near  
Beauvais 
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 Priveghi ratat        (Platonicele) 
 
Lumânarea aproape sfârşită 
Luminează slab patul 
Muribundului obosit. 
Mâinile lui descărnate  
Sfâşie aşternutul, 
Faţa o are rece şi galbenă 
Iar ochii plăpânzi 
Aproape stinşi 
Îşi tremură apele. 
El plânge în faţa morţii, 
Dar lacrimile îi sunt inutile, 
Căci moartea nu-l iartă. 
Şi nimeni nu plânge pentru el 
Şi nici nu se roagă. 
Oamenii stau şi îl priveghează 
Şi el totuşi nu vede pe nimeni. 
E singur şi trist 
Şi îşi plânge singur de milă. 
Oamenii stau şi se uită, 
Îşi dau coate şoptind: 
„ – Uite cum plânge ca un copil!” 
El nu vede, n-aude 
Cum lumea-l deplânge. 
Încă un pic, moartea se-apropie 
Şi mortul asudă: 
Lumea lui pâlpâie 
Pentru ultima oară. 
Cu un ultim chin  
Şi-o ultimă suflare caldă 
Mortul se eliberează din viaţă 
Şi din regrete, oricare-ar fi, 
Lumânarea se stinge cu zgomot 
Şi lumea vociferează ca la spectacol. 
Ei uită că cel proaspăt-mort a fost şi el om – 
Căci asta contează, în definitiv – 
Şi se întorc la problemele lor, 
Ignorând adierea morţii care zoreşte preocupată 
De mână cu ultimul ei nou-născut. 
 
   Elena-Silvia Dragomir 
   19. 11. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regele Mark şi Tristan 
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Privesc în adânc      (Arcanum) 

 
Privesc în adânc munţi presăraţi cu mărgăritare încrustate-n argint. 
Calmul, asemeni ceţii, îmi inundă timpanele: cântă. 
„Nu poţi păşi prin acel perete de întuneric, 
Chiar dacă dincolo vei şti Paradisul. De ce ţi-e frică? 
Aripile tale plăpânde tremură la atingerea gândurilor 
Răspândind licăriri. Supraraţionalul adânc, fiinţial,  
Îţi învăluie mâinile obosite în miresme de tămâie şi jar... 
Negrul apare galben iar albastrul viaţă. 
Întreaga linişte te înfăşoară ca un giulgiu îmbălsămat, purificându-te. 
Sufletul se extinde în spaţii, călătoreşte peste mările şi plajele Universului, 
Lovindu-se câteodată, stinghet, de coaste înalte 
Odată cu alte valuri sau adieri de vânt ca şi el! 
Ai îmbrăţişat eternitatea, suflete, ai călătorit pe Suflul Cel Sfânt! 
Acelaşi sânge pulsează în toate inimile, şi vezi cum oxigenează har! 
Globulele lui sunt rubine de fericire ce constelează în tine visări şi doriri 
Şi toate, toate sunt una şi-aceeaşi lumină... 
Cu un deget ai parcurs infinitul, i-ai parcurs îndârjit literele 
De pe foiţele de aur ale Dosarului sfinţitelor pătimiri. 
Tânjeşti după aurul alb...” 
Calmul, asemeni ceţii, îmi inundă timpanele: cântă. 
Acum a tăcut. 
Sufletul îmi e pictat pe-o nouă Capelă Sixtină 
Şi săgeţi din albul ei cel fierbinte mă ating, mă străpung. 
Plâng, însă nu lăcrimez decât licărirea unei stele albastre  
Deasupra adâncului unei mări de cleştar. 

Diana .ăstase  8. 05. 2008 
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Toamna întunericului   
 (Celtic 21) 
Am ajuns în lumea în care 
Toate sunt parcă acoperite cu tine. 
Se înalţă duhuri întunecate 
Din fiecare coloană a infinitului, 
Din plopii cărunţi devastaţi 
Şi din negrii castani. 
Paşi mărunţi strigă după ajutor, 
Dar nimeni nu aude chemarea sufletului 
Şi ceaţa e amorţită. 
Să priveşti cerul, că poate aşa 
Vei pătrunde prin colţurile zimţate 
Ale întunericului către palatele umbrei! 
Sau poate te vei regăsi în cimitirul 
Amintirii mele pierdute, 
În veşniciile care n-au putut fi! 
În toamna aceasta se lasă simţită 
Prezenţa nevăzutului, 
Se înmiresmează stropii de ploaie 
De la parfumul trupului tău. 
Am format labirinturi ale căutării, 
Găsirii şi pierderii - 
Unde ziua e mai grea şi lumina 
Mai fermă. 
În noaptea aceasta ca scâncetul  
Unui copil nevinovat 
Vom desăvârşi lumea nouă. 
 
 Alexandra Ciorogar 
  26. 11. 2008 
 

Vrăjitorul Merlin şi micul Arthur 
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The Poulnalbrone Dolmens, County Clare, Ireland (C M) 

Gândurile ploii 
   (Arcanum) 
Rătăcind prin ploaie desculţă 
Mă îndrept spre tine grăbit 
Să urmez drumul tău. 
Ocolesc suflete lipsite de vlagă 
Şi dorinţi îngropate în vid. 
O să fiu liniştită când o să dispari, 
Căci eşti dorit înapoi! 
Aici nu mai e decât libertatea 
deplină, 
Capriciul copilăresc purtat 
Pe corzi de harpă ascunsă. 
Spiriduşi apăruţi din apa căzută 
Se-ntorc zgomotoşi în valsurile ploii. 
Fericirea te cheamă lângă ea 
Şi eu aş vrea să te culeg 
Din cel din urmă gând 
Al ploii ce cade. 

Alexandra Ciorogar 
  12. 11. 2008 
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The Giant’s Causeway, County Antrim, Ireland 

Lacul ielelor 
 (Platonicele) 
În ochi plăpânzi de ape 
Blândeţea altei lumi 
Te cheamă lin aproape-n 
A undelor cununi. 
 

Singurătatea plânge 
Cu sutele de guri 
Din oameni şi din îngeri 
Prin fragede armuri. 
 

Castanii se apleacă. 
Poveri imaginare 
Trec raze fără pată 
În ultima suflare. 
 

Pătrunzi adâncul negru, 
Pupile se desfac, 
Să-napoiezi integru 
Sărutul cel furat. 
 

Şi ielele din cale 
Te-mbrăţişează strâns 
Să uiţi de trupul moale 
Şi viaţa ce s-a plâns. 
 

Mihai M. S. Maxim 
 19. 11. 2008 
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Fantezie în cercurile timpului 
 

Timpul trece prin noi ca un vifor 
Şi lacrimile mele de gheaţă se sparg 
La orice atingere. 
În întuneric strălucesc inimi de foc: 
Arde speranţa, durerea se rupe-n fâşii, 
Din ele se naşte lumina... 
La fiecare lacrimă coboară o stea, 
O alta se naşte la fiecare zâmbet. 
Trebuie să-ţi trăieşti orice clipă 
Ca şi cum ar fi ultima! – îmi spun 
Durerea şi sufletul. 
Nu lăsa întuneric în urma ta, 
Pentru ca şi alţii să se poată bucura de lumină! 
Apele, stelele, trec prin ochi, 
Suferinţe nevăzute se cheamă una pe alta 
Şi îţi promit bucurii. 
Priveşte Sufletul lumii în ochi, 
Deoarece ochii îi sunt oglindă şi mărturisire, 
Taină dezvăluită! 
Coboară-n adânc şi în vis, 
Ca apoi să te ridici şi mai sus, 
Cu alte lumini ale durerii decât ai avut înainte! 
Dar totul se repetă la nesfârşit, indecis, 
Până când viforul timpului rotitor 
Se va ajunge pe sine din urmă. 

 
      Alexandra Bucur 

 
 
 

Mound of the Hostages, Hill of Tara, County Meath, Ireland 
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Ce-ai făcut? 
 
M-ai măcinat între lumi neatinse, 
Ai pătruns către mine cu paşii repezi 
Ai visului. Te-am atins. 
Ţi-am străpuns cu mâna mea dreaptă 
Toate cuvintele şi ele îţi strigă acum durerea. 
Cât neastâmpăr din partea mea! 
Dar n-am făcut nimic: 
Am stat numai şi te-am privit, 
Doar că puterea ce ne înconjoară 
Transformă trupul meu şi trupul tău 
În fiinţă pură. 
Picături de ploaie venite din nicăieri 
Ne anunţă că ceasul de moarte-al iubirii se-apropie 
Şi eu aud deja clopotele bătând cu putere 
Şi te văd dispărând, 
Apoi e numai lumină albă şi ceaţă. 
Acum nu mai e dragoste: 
Sunt doar amintirile. 
Stau faţă-n faţă nu cu tine, 
Ci cu amintirea ta. 
Astăzi semnăm un acord: 
Să rămânem în lumi diferite 
Pentru totdeauna. 
Eu aleg lumea reală, 
Da, eu, cea veşnic îndrăgostită, 
Iar tu, căutător de idile, 
Rămâi departe de mine. 
Se vor risipi norii, se va îngreuna aerul de lumină, 
Inocenţa nu se va risipi niciodată. 
 Alexandra Ciorogar 
  03. 09. 2008 
Pături          (Platonicele) 
 

Când liniştile ţi se-aşeaz-alături 
Ca vechi prieteni sub salcâmii stinşi 
Şi când căderi de alb şi floare-atingi, 
Pământu-şi trece peste tine pături. 
 

Sub pături de pământ lumină ningi, 
Lumină iei, luminile-s alături 
Şi noaptea-şi trece peste tine pături, 
Şi nu mai poţi iubirea să ţi-o stingi. 
 

Sub pături de iubire chipul drag 
Îţi despleteşte visele tăcute: 
Sfioase umbre stau să le sărute 
 

Mirese albe peste albul prag 
Şi nu mai ştii tandreţea-n ce alai n-a 
Ajuns să-şi treacă peste tine taina. 
 Mihai M. S. Maxim 21. 09. 2008 

 

Premoniţia unui inocent   
 
Copilul inocent avea un ideal 
În vremurile albe-ndepărtate 
Un vis din aur şi din umbră-aparte, 
Dar a fost condamnat de toţi ca ireal. 
 
El mai avea dorinţe blând visate, 
Iubiri de zâne cu ceresc final, 
Cu feţi-frumoşi şi muzică de bal. 
El vede-acuma inimi îndurate 
 
Ce se ating. Şi mâini strălucitoare 
Sunt stele-n hora inimii distruse. 
Se înconjoară ape nepătrunse 
 
Din lacrimile toate viitoare 
Şi dansatorii sunt crăiese, magi, 
Ce vor să plângă moartea celor dragi. 
 
  Elena-Silvia Dragomir 
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Cerşeşte podoabele vieţii! 
 

Am o singură dorinţă: 
Când vei străpunge norii cenuşii 
Să mă adăpostesc sub Copacul Vieţii. 
Fantasmele cerului să-mi oglindească mintea 
Aţintită spre cărarea imaginară a visării. 
Las capul jos în faţa înaltei morţi ridicate de îngeri 
Înaintea lumii şi înaintea gândurilor mele înfricoşate. 
Nu cer infinitul, că nu-l voi avea niciodată: 
Minunile se produc mult prea departe de teritoriul meu. 
Azi plouă. Mă-ndrăgostesc de fiecare strop cristalin prelins 
Pe creştet, pe frunte, pe gene, obraji, pe bărbie. 
Mă-ndrăgostesc de fiecare strop curat 
Ce se preface-n mângâiere. 
Privirea mi se-nceţoşează de amintirile 
Pe care roua de dimineaţă nu mi le-a mai primit. 
În zorii albi se-ascunde în strălucire Regele Cerului şi-o seamă de 
Raze multicolore pătrund în sufletul meu 
Cu nostalgia unei veri mai bune. 
Am renunţat să-mi mai recitesc gândurile, 
Pentru că mi-aş pierde, printre lacrimi trecute, lacrimile. 
Ce pot s-aştept? În ce să mă-ncred? 
Făt-Frumosul visurilor mele dezlănţuite 
În cea mai mare zi a cruzimii mele 
Nu vine.   

Alexandra Ciorogar  06. 06. 2008 
 

Umbre de gând     (Platonicele) 

Un mugure rupt zace ucis. 
Pământul i-a supt două lacrimi. 
Acolo, pe covor, apare vag ceva argintiu. 
E umbra unui gând. Şi încă una. Chiar trei. 
Prind aripi şi acum le văd urcând 
Spre Porţile Minţii, încercând 
Să spargă tăcerea. 
Asurzitor, zgomotul de sticlă spartă 
Le anunţă reuşita. 
În spate a rămas lumină uzată, 
Miros acru de inimi moarte, 
Copilării îmbâcsite de boală, 
Jucării ce încă manipulează membrele tinereţii. 
Sus e frig iar paşii încă nu sunt stăpâniţi. 
Lichidul alburiu ce curge din ochi îneacă puterea. 
Dar Speranţa încă mai şopteşte în cele trei inimi 
Şi plecarea nu a fost cu totul zadarnică. 
Inima mea, ce nu mai ştia gustul fierbinte al liniştii, 
Se umple de apele cerului. 
Firicel cu firicel, sentimentele de demult 
Se întorc, o cuprind şi cântecul vechi se aude din nou 
La fel ca-nainte.  

Timea Ioana Jarcă 5. 11. 2008 

 

The ancient Celtic Head of Littledean 
Hall, Gloucestershire, England 
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Ilustraţiile din acest număr – destinat spiritului celtic – sunt prelucrate 
după Simon Goodenough, Celtic Mythology, Todtri, New York 1997 şi au rol 
activ în pedagogia creaţiei.  

Paradigmele din Jocul „Celtic 21” sunt preluate din cartea „Folklore, 
Myths and Legends of Britain”, The Reader’s Digest Association Limited, 
London 1973. 

Revista „Castalia” reprezintă un manual de creaţie şi se distribuie 
gratuit tuturor creatorilor. 
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Fire de iarbă      (Arcanum) 

    
Poem pentru Elena 

 
Nu ţi se poate da mai mult decât poţi privi 
Atunci când îţi faci privirea roată. 
Ce vezi? Spune-mi ce simţi de aici? 
Vezi firele de iarbă cum îşi aşteaptă roua 
După atâtea nopţi şi nopţi străbătând prin asfalt? 
Ceea ce este fragil şi neluat în seamă 
Străfulgeră şi trece – răzbate cimentul. 
Pistele de decolare ale viselor oamenilor 
Vor fi în curând verzi de visele noastre! 
Tremurători ca visul şi ierburi de vis tremurătoare, 
Noi suntem cei ce-ntotdeauna rămânem în picioare! 
Dar tu, din orizontul de infinite ori infinit 
Iei numai vârful de ac al tainei feminităţii. 
De ce nu iei taina din care se hrănesc lumile? 
De ce nu iei taina pe care o sorb veacurile? 
Femeia-suflet priveşte femeia-trup 
Şi vrea cu tot dinadinsul să se piardă într-însa, 
Însă lui Eros îi place femeia-copil. 
Am să-ţi arăt eu un loc în care să aştepţi începutul lumii! 
Profund gânditoare, fără să mai crezi, fără să mai speri, 
Fără să mai exişti. 
La ţărmul negru al nefiinţei şi tainei 
Singurătatea care declanşează lumile, inimile, 
Singurătatea care cheamă la viaţă şi moarte 
Şi care răscoleşte patimi ca să le ardă în flăcări de diamant 
Te cheamă să vezi şi să înţelegi, 
Să urăşti şi să fii. 
Trebuie să te pregăteşti să suferi: 
Numai atunci vei fi cu adevărat fericită. 

 
    Mihai M. S. Maxim 
    22. 08. 2008 
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Vizită la mânăstire    (Arcanum) 
 

Crima mi-a furat doar câteva clipe. 
Clipele m-au părăsit îndurerate, amnezice, buimace. 
Pierdute sunt pentru totdeauna. 
Au dus cu ele în pământul de sub nuc 
Bătăile repezi ale micuţelor curate inimioare. 
Am vrut să cer iertare, 
Însă voinţa mea s-a jertfit deşertăciunii 
Ignorând sfatul tăcut al nucului, 
Bătrâna strajă de început a casei mele. 
Fumul jertfei nu s-a înălţat. 
A rămas sub cer, s-a adunat în nori grei 
Şi negri. 
Furtuna care a urmat mi-a despicat bunicul nuc 
Cu un mănunchi de fulgere. 
Si-acum încerc să fac să încolţească aşchiile 
Care-au scăpat din trupul lui 
Udându-le cu lacrimi. 
E în pericol însă. 
Crima mi-a furat toate lacrimile. 

 
      Ioana Spanache  24. 07. 2008 
 

Realitix 
 
Cu paşii adânciţi în noapte, 
Cu privirea îndreptată spre cer, 
Cu trupul ascuns în auzul pământului, 
Arunc dorinţele unei copilării fericite. 
N-am să mai sper 
Că-n ziua de mâine va mai ieşi soarele, 
Că florile cu nuanţe albastre plăpânde 
Vor mai veghea vreodată poteca 
Fericirii mele închipuite. 
Voi lăsa graurii să mănânce 
Miezul din mine 
Şi să transforme jucăria de suflet 
Într-o marionetă perfectă 
A vântului cenuşiu. 
N-am să mai cerşesc zile sau doruri, 
În memoria mea de piatră 
N-o să mai fie iluzii, secunde, nici ape. 
Legată de mâini cu destine şi 
Cu buzele crăpate de sete, 
Nu vreau să îmi sorb nici măcar lacrima. 
Las cea din urmă lacrimă  
Să coboare netulburată din vis 
În limpezimea morţii 
Celei mai tandre. 
   Alexandra Ciorogar 8. 11. 2008 

 

Masacrarea Druizilor de către Romani 
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Sentinel of Castlenalact, County Cork, Ireland 

Pecete haotică  
  (Arcanum) 
S-a căscat golul putinţei, 
Am adus căderi fiinţei. 
Apa trece, spune vorba, 
Mi s-a încălzit iar ciorba. 
Apa stă lângă bulboane, 
Dracii râd între cazane. 
Limitarea ne opreşte 
Să mâncăm oase de peşte, 
Mult temei punem pe vreme, 
Vâslim mult printre trireme, 
Peştele ne sare-n cale, 
Am ajuns din nou în vale. 
Adevărul se preschimbă, 
Ne pişcă ades de limbă, 
Flori albastre se înşiră, 
Părul dragei se răsfiră, 
Ochii se rotesc ca valuri 
Agitaţi lovesc în maluri. 
Înţeleg acum ce este: 
Îngerii vin din poveste. 
Blândeţea e o virtute, 
Poemul acesta pute. 
Rimele să ne îmbete! 
Nebunul e plin de pete. 

Cristian Săuchea 
  14. 09. 2008 
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ccuu  ppăărreerree   ddee   ss iinnee   
  
 

ca de obicei umblase toată ziua vorbise la telefon băuse câteva cafele fără zahăr şi alte câteva sute 
de votcă pe seară o mozolise pe lavinia pe un fotoliu din biroul firmei după aia au mers la concertul 
trupei sonophon chiar el o înfiinţase cu vreo două decenii în urmă pe când era student la cluj acum 

era în sfârşit acasă cu toată ora târzie din noapte mai întâi a mâncat pe îndelete îşi făcuse obiceiul să 
ia dejunul şi cina şi micul dejun laolaltă singur obosit trist şi îngândurat era un om sociabil dinamic 

îi plăcea să se afle în miezul lucrurilor să vorbească să nu-l slăbească pe preopinent până acela nu se 
lăsa convins cei care rezistau asalturilor sale sau dădeau bir cu fugiţii nu mai prezentau nici un 

interes pentru el noaptea căuta să fie singur să se adune să se afle îşi zicea că omul adevărat e ca un 
diamant care vine pe lume extrem de rar în condiţii extreme de presiune şi temperatură prin 

înnobilarea ordinarei pulberi de cărbune avea orgoliul să se considere un diamant e drept încă nu pe 
deplin şlefuit dar în primul rând se mândrea în sinea lui cu faptul că el ar fi fost făuritorul acestui 

diamant din care cu o răbdare şi minuţie diabolică obţinuse bijuteria de el însuşi mintea sclipitoare 
şi tăioasă cuvântul pătrunzător şi trupul bine lucrat în urma unui complex de exerciţii şi încercări 

ceea ce pentru sine însemna totdeauna reuşita nu concepea ca încercările sale să dea greş asemenea 
rateuri îl înfuriau cumplit o stâlcea atunci în bătaie pe lavinia ea suferea cu resemnare izbucnirile lui 

imprevizibile urmate mai mereu de un întreg ritual de tandreţi glisând cu viclenie în dezlănţuiri 
senzuale li se dăruiau cu obstinaţie nu era vreodată mulţumit de victoriile sale considerându-le 

jocuri de copii faţă de adevăratul şi unicul său scop şi crez în viaţă consacrarea sa ca personalitatea 
de cea mai mare notorietate a epocii era gelos pe cârmaci şi pe savantă pentru puterea faraonică pe 
care o exercitaseră asupra unui întreg popor pe care era cât pe-aci să-l transforme într-o populaţie 

idolatră cu părere de sine trebuia să recunoască faptul că o asemenea ocazie apare foarte rar o dată 
la un secol a doua oară e deja improbabil astfel de figuri devin odioase în ochii opiniei publice vezi 

cazurile napoleonhitlerstalinmaosaddamşiaşamaideparte mai aproape de adevăr se simţea când se 
aşeza în pat întotdeauna singur chiar dacă îşi petrecea noaptea cu vreo zână când i se făcea somn se 

culca pe un alt pat la nevoie pe un fotoliu nu suporta gândul că făptura supusă fanteziilor lui îi poate 
cere să şi viseze alături de ea visul era tărâmul lui secret asupra căruia încă nu izbutise să se impună 

de fapt aici era adevărata lui confruntare cea cu irealitatea şi marele lui regret că nu reuşeşte să 
transgreseze odată pentru totdeauna din planul concret al existenţei în cel ocult şi iraţional în care îşi 

pretindea menirea 
 
 

Mihail Medrea 
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 Purificare          (Arcanum) 

Dorul de casă mistuie 
Durerea desfrâului. 
Linişte şi curăţenie, 
Alb şi smerenie. 
În sfârşit lanţurile păcatului 
Au fost rupte! 
În sfârşit aripi! 
Şi totuşi... Plăcerea? 
Gustul libertăţii din cuşcă? 
Căldura acută din miezul decăderii? 
În Mare cu ele! 
Când e murdar, şi sufletul trebuie tranşat! 
Mai bine ciung şi vrednic 
Decât întreg păcătos! 
Toate se deschid subit,  
Acum, că Marea a înghiţit flăcările, 
Nimic nu mai e sacadat,  
Ci viaţa însăşi se desenează constant 
Şi fără presiune prea mare 
În lumile minţii. S-a terminat. 
De jos, luna priveşte tăcută. E mulţumită 
Că-şi vede povestea sfârşită normal. 

Timea Ioana Jarcă 5. 11. 2008 
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Aşteptare 
 
Sufletul nu mai încape în pielea mea de şarpe 
Aştept îngerul morţii într-o gaură-n pământ 
Şi pe pereţi văd nouri, şi rădăcini, şi stele 
Şi ca un zid de gheaţă se-aşterne peste ochi 
Aştept o înviere, sau stropii de dorinţă 
Mă umflă-n pielea mea de şarpe cu trup verde 
Şi corbul păcii negre îmi cere agonia 
Ca dimineaţa care scurmă în cenuşa 
Satului pustiit de molimă 
Mă paşte o năpastă vie, 
Şi aripile ţinute strâns s-ar frânge orb 
De n-ar fi pielea atât de rece astăzi, 
Mai rece ca pământul – 
Şi şarpele încolăcit în şarpe se dezgheaţă şi urlă despre un tărâm blestemat, 
Unde-a mai fost acelaşi cutremur ce-l aştept 
Din pielea mea de şarpe – 
Acelaşi corb care-l aştept 
Să mă sărute blând 
Să-mi sfâşie trupul meu de şarpe-ncolăcit 
În pământ rădăcinos şi rece 
Şi simt cu o limbă despicată timpul ce se-apropie, 
Când sufletele şerpilor se smulg şi vin şi se înalţă 
Pe un cer brăzdat de flăcări. 
 
   Andrei Mitru Marinica  2. 02. 2008 

Arhidruid 
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Fiinţa care va să-nvie 
 
Când luna îmi devine 
Un noian de vise şi visare, 
Un sanctuar 
De unde izvorăşte atât iubirea 
Cât şi ura, 
Realizez că trăiesc. 
Deşi sunt ca un colb de lună 
Ce se resemnează cu dorinţele 
Alungate în neant 
Ale elfilor sau ale zânelor renegate 
Realizez că trăiesc. 
Deşi fiinţa mi se metamorfozează 
În ceva straniu mie, 
Trăiesc, ştiu că trăiesc. 
Oare ura din mine se va transforma  
Vreodată-n izvor de iubire? 
Oare inocenţa şi puritatea 
Ce le aveam cândva 
Vor pieri pe vecie? 
Acesta e oare preţul iubirii mele? 
Oare ce sau cine voi fi eu? 
Acum trăiesc, mângâi zâne 
Şi privesc întregul univers 
Din bolta cerească a timpurilor. 
Deplânge şi ea refulările noastre – 
A mea şi a zânelor. 
Le mângâi încă o dată privind luna 
Care mă părăseşte puţin câte puţin. 
Se duce lăsându-mi întrebările 
Să se zbată în mine în continuare. 
Se duce lăsându-mă  
Să hibernez în transluciditate 
Până la următoarea chemare de-a fi... 
 
  Laura Andreea Mihu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un singur cuvânt 
 
Eşti viu şi simt că vorbele 
Nu-mi ajung pentru a te descrie. 
În schimb tu, 
Tu ai nevoie de un singur cuvânt 
Ca să spui cine sunt. 
Nu m-ai lăsa să păşesc în altă lume 
Fără de tine 
Fiindcă sunte două fiinţe în una – 
Unite prin cristalul unui suflet de sus! 
Ne regăsim unul pe altul 
Prin fapte, gesturi sau cuvinte banale 
Şi e deajuns. 
Nu-ţi promit că de mâine 
Am să te fac îngerul meu, 
Ci am să las o barieră, 
Un semn de cale 
Prin care să ştii 
Cum e să fim împreună 
În dulcea îndepărtare amară. 

Alexandra Ciorogar 
   14. 11. 2008 
Viaţă „în unu” 
 
Viaţa în unu sau în doi – 
O viaţă spulberată? 
Tăcere! 
Ascult apropierea morţii 
Şi mi se pare că aud glasul tău 
În obscuritate adâncă. 
Sunt eu – cu mine de mână: 
Acelaşi sânge absorbit de ecou 
Şi transformat în elixirul altei vieţi, 
În alt orizont de fiinţă. 
Îţi dăruiesc o parte din privire şi ochi 
Cu rugămintea să-mi laşi în palmă 
Un fulger căprui, 
Un trecut, o iluzie cât de mică. 
În adâncul sufletului tău 
Pupila mea transformată în pasăre 
Zăreşte printre razele cerului interior 
Imaginea amândurora. 
Dar de fapt sunt tot eu 
Cu o viaţă în dublă singurătate. 
 
  Alexandra Ciorogar 
   28. 10. 2008 
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Cu mâna mea dreaptă       (Arcanum Mistic) 
 
Cu mâna mea dreaptă 
Îmi storc inima de cuvinte,  
Făpturi vii ce apar şi dispar neştiut. 
Mintea se prelinge în inimă  
La fiecare pulsaţie a gândului. 
O înscriu într-un cerc perfect, 
Într-un infinit mărginit. 
N-am să pot trece decât aşa  
Printre sferele mici de fantasmă ce mă lovesc. 
Sufletul mi se prelinge în transă 
Amestecându-se şi devenind una cu ea.  
El îmi şopteşte că toate au o noimă 
Şi că orice trece, aşa cum e şi normal,  
În nefiinţa sa. De ce tresar? 
Am reuşit să-mi schimb forma, 
Să-mi găsesc în sfârşit un contur? 
De ce vrei să mă faci să renunţ, suflete? 
Te rog, nu te smulge din mine... 
Şi totuşi, aş face orice să te văd fericit! 
Tu îmi întinzi aripile minţii spre Soarele vechi interior, 
Iar eu, fir de rază, mă las purtată de vântul astral. 
Mă îneci în Mare ca să devin uma din fiinţele foarte adânci, 
În cleştar şi abis să mă pot bucura de frumuseţi şi splendori tăinuite. 
Aruncă-mă-n spaţiu! Vreau să plutesc printre stele 
În căutarea propriei mele dorinţe! 
Spre Tărâmul de Nicăieri îmi întind echilibrul şi pacea, 
Spre Marea de Oriunde voi mângâia Fericiri. 
Sunt peste tot. Şi totul e-n mine sub chip de lumină. 
Cânt Lunii ca o rază de Soare ce sunt 
Şi intru şi ies şi iarăşi mă-ntorc 
Prin Porţile ei albe din lin de argint. 
 
   Diana .ăstase 
   5. 11. 2008 
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Dragul meu fulger...        (Platonicele) 
 
Dragul meu fulger, 
Când te visez totul 
Parcă e un Rai de culori 
Şi ştiu că sunt înconjurată de Pegaşi, 
De nişte fiinţe atât de fragede, 
Atât de pure, atât de blânde, 
Încât până şi ochii mei slabi 
I-ar putea vătăma... 
Inocente, ele se sperie de orice 
Nu este lumină şi rază. 
Dragul meu fulger, în raza ta 
Ursuleţii de pluş ai copilăriei mele, 
Ursuleţi de toate culorile şi dimensiunile, 
Devin transparenţi, multiplicând nesfârşit 
O copilărie de vis, care n-a fost aşa 
Niciodată. 
Tu, dragul meu fulger, 
Le-ai adus din nou la mine pe toate 
Aceste copilării de fantasmă, 
Pe toate aceste lacrimi uitate 
În podul cu amintiri. 
Voiai să plângem amândoi, iarăşi, nu-i aşa? 
Să plângem c-avem inimă searbădă 
Şi vise pierdute şi drumuri atât de violent 
Răzgândite... 
 
  Laura Andreea Mihu 
  5. 11. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parfum din culise     
(Arcanum) 

 
O veche piesă de teatru 
Se joacă de când lumea. 
O jucăm cu toţii 
Dar nu cu plăcere întotdeauna. 
Cu ea ne apărăm inocenţa 
Şi virtutea rămâne întreagă 
Intactă necunoscută. 
Sunt mândră şi înfumurată 
Ca un copil răsfăţat. 
Încă nu mi-am găsit naşul, 
Dar îl caut neştiut. 
Iubirea vine pe nesimţite 
Şi mă cucereşte rapid 
Cu chemări şi frustrări, umilinţi. 
Nu m-aş fi aşteptat la asta 
Într-un oraş aşa de pustiu 
De oamenii vii, 
Dar dragostea e în floare 
În tărâmurile ascunse ale străzii, 
Unde sufletul înfloreşte tăceri. 
Mă îndrăgostesc uşor, prea uşor 
Şi joc şi eu în piesa de teatru 
A tuturor timpurilor, 
Cu neştiut spectator. 
Ceea ce se joacă de când lumea 
Cu plăcere frenetică 
Eu joc dintr-o necesitate neînţeleasă 
Şi mintea mea uită de cele mai multe ori 
Replicile demult consfinţite, 
Atentă la ceea ce este vă vină din culise 
Odată ce cortina de catifea va cădea. 
 
  Silvia-Elena Dragomir 
  12. 11. 2008 
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În şoaptele lunare… 
 

    În şoaptele lunare sunt mirări: 
    Luceafărul va răsări în inimi. 
    O, blând Nazarinean, răsari cu crinii, 
    Absoarbe-mă-n străvechile visări!… 
 
    Aş vrea ca patimile să-mi elimini, 
    Să recunosc cereştile cărări!… 
    Mă cheamă umbra unei întâmplări: 
    Când Te-am văzut, se scuturau deja arinii… 
 
    Răpit în vis, priveam icoana Ta 
    Iradiind smarald, nepământească, 
    Şi mintea mea de-acum nu poate să cunoască, 
 
    Din sute de biserici, care este ea. 
    O, inimă, înalţă-te, alungă patimi , 
    Străpunge-te de dor, pătrunde-te de lacrimi !… 
 
       Mihai M. S. Maxim 
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