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Requiem pentru Missy
O altfel de rugă
Totul în jurul meu ţipă. Aud voci
Ce nu contenesc să îmi urle în cap.
Dintr-un perete în altul se lovesc
Şi iar se lovesc văluri sonore,
Rănindu-se şi rănind.
Nu vor să înceteze.
Nu vor decât să însângereze
Din nou durerea de ieri.
S-au aşezat mişcătoare în mine
Ca umezeala de după ploaie.
Oh, dac-ar ieşi soarele!
O pătură de raze mi-ar trebui
Şi am să fiu fericită!
Te simt, Tată, ştiu că eşti aproape
Să mă-mbrăţişezi. Am să mă las purtată
De braţele Tale prin Univers.
Mă vei ocroti şi îmi vei arăta frumuseţile
Ce se ascund infinit.
Iar eu mă voi umple iarăşi de seva vieţii
Şi de savoarea radiind fericire. Şi am să plâng.
Sufletul meu va fi din nou cristalin
Şi mă voi alătura Ţie
Pentru totdeauna.

Diana "ăstase

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Portret din lumină pură
(Celtic 21)
În Glastonbury Abbey e Nazareth-ul Britanniei.
Capela a fost ridicată de Joseph din Arimateea
Chiar sub înger în timpurile refugiului.
Acum n-au mai rămas din ea decât apele cerului.
Aici ţi-am pregătit loc. Aici se cade să ne construim
Un univers paralel numai şi numai al nostru.
Lacrimile fiinţelor de demult ne curg pe obraz
Şi nu mai respirăm aerul sărat ci respirăm suflete.
În noi se iubesc încă o dată fiinţele de demult. E bine.
Crede-mă: apele nu se dezmint, nu te părăsesc decât
Ca să se-ntoarcă mai largi, solemne, mai dureroase!
Între pietrele vechi liniştile sunt odihnite. Ne-aşteaptă.
La fel era şi atunci când ne-am întâlnit întâia oară
În întunericul de andezit, sub umbre demult uitate.
Şi părul tău era întunericul şi fiinţa ta era taina.
Lângă iazul tăcut te văd cum te-ai aşezat, puţin ruşinată,
Şi cum ţi-ai coborât ochii în pământul căprui.
Multe vieţi au trecut de atunci printre noi printre pietre
Şi s-au pierdut în taina cea neagră ca şi cum n-ar fi fost.
În noi nu s-au putut salva decât cei asemenea nouă,
Fiinţe neluate în seamă, renegaţii, cei ce nu sunt.
Te cunosc de mii de ani şi te ştiu încă de pe atunci
Când încă nu luminau roşu nici macii sălbatici,
Nici ţărmurile înalte ale Connemarei peste apele verzi.
Apele de fantasmă, negurile vii ale sufletelor refuză să plece:
Imploră să fie primite în noi încă o dată: o singură dată.
Şi chiar dacă tu eşti atât de tânără, atât de crudă,
Te ştiu încă de pe atunci când nu exista Universul,
De când nu va mai fi. Îmi voi ascunde faţa în părul tău,
Gândurile şi tristeţea în parfumul pur de migdal.
Îmi amintesc de tine din lumina ce răsare în Walsingham
O dată pentru totdeauna – în prezentul perfect.
Îţi spun acestea tocmai acum şi aici –
În Universul paralel din Nazareth-ul Britanniei –
Pentru că ceea ce ne desparte în pământurile oamenilor
E tocmai lumina pură în care te văd şi te ştiu.

Mihai M. S. Maxim
25. 12. 2008

Alexandra Elena Ciorogar - Poeta anului
Dorinţe
Aş salva lumea
Dacă aş şti că şi ea
Mă va salva.
Aş muri
Şi aş învia din nou
Dacă aş şti că cineva
O să zâmbească
Şi pentru mine.
Aş face imposibilul
Să te găsesc, iubite,
Dar ştiu că nu merit
Să iubesc
Şi să fiu iubită.
Şi totuşi simt
Că iubirea mea
Răneşte şi cheamă,
Ucide şi înviază.

Alexandra Elena Ciorogar
Crezul meu poetic
În momentul în care am intrat, în genunchi, pe tărâmul Poeziei, eram încărcată cu suferinţă.
"Cum e când nu-l mai ai pe cel drag lângă tine?" Aceasta e întrebarea pe care mi-am pus-o în
ziua în care am realizat că sunt singură. Am simţit frigul şi am început să văd în oamenii
aparent fericiţi dezamăgirea, trădările, moartea.
Cred că Poezia trebuie să privească în adânc şi să mărturisească adevărul şi frumuseţea tristă
a oamenilor. Doar acest adevăr poate să mângâie, doar această frumuseţe. De aceea, indiferent
de cât de mulţi oameni vor mai intra în viaţa mea, sau mă vor părăsi, Poezia îmi va rămâne.
*
Data şi locul naşterii: 12 Aprilie 1992 Sibiu;
Stare civilă: Necăsătorită;
Premii:
Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Veronica Micle”, Ediţia a XII-a, Iaşi din 4-10
Septembrie 2008, Menţiune;
Cenaclul „Primăvara în suflet de copil” (Concurs organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sibiu la Mârşa), Ediţia a III-a, 25 Aprilie 2009, Premiul III pentru poemul „Poveşti de martie”;
Cenaclul „Primăvara în suflet de copil”, Ediţia a II-a, 12 Aprilie 2008, Premiul I pentru
poemul „Cincisprezece primăveri şi o iarnă”;
Concursul Internaţional „Vis de iarnă” organizat de ASTRA, Bistriţa-Năsăud 2008,
Premiul III la Secţiunea „Creaţii literare”;
Concursul de eseuri „Gânduri, idei, sentimente despre Holocaust” patronat de Asociaţia
Evreilor din România Victime ale Holocaustului, 29 Ianuarie 2007 la Şcoala „Regina Maria” din
Sibiu, Premiul II.
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Tigrul şi Leoaica
Dramatizare bazată pe mărturii istorice
POVESTITORUL:
În anul 1914 – în care Regele Carol I al României închidea ochii, după 48 de ani de domnie,
iar Prinţul Ferdinand îi succeda la tron – au început ostilităţile Primului Război Mondial.
Născut în Germania, Ferdinand fusese educat în cultul onoarei: în calitatea sa de ofiţer
prusac el avea, la fel ca unchiul său, Regele Carol I de Hohenzolern, un deosebit simţ al datoriei şi
devotamentului pentru cauzele nobile. Acum, în acest moment de cumpănă a istoriei, când devenea
Regele Ferdinand I al României, el renunţa definitiv la sine însuşi, la toate dorinţele şi ambiţiile
tinereţii, pentru a-şi asuma dorinţele şi idealurile României. Iar idealul majorităţii covârşitoare a
Românilor era acela de a susţine ANTANTA – adică Alianţa Angliei, Franţei, Rusiei şi Serbiei –
împotriva PUTERILOR CENTRALE – Germania şi Austro-Ungaria – deoarece aceasta din urmă
stăpânea încă vechi teritorii româneşti. Şi în această confruntare mondială, pe cale să înceapă, el se
vedea obligat să se întoarcă împotriva Ţării care îl născuse. Ferdinand trebuia să-şi înfrângă
sentimentele faţă de vărul său Wilhelm – Împăratul Germaniei – precum şi încrederea aproape
nemărginită în forţa armatelor germane, care la acea dată păreau de neînfrânt. În această confruntare
pe viaţă şi pe moarte între onoare şi origine, între conştiinţă şi inimă, oricum s-ar fi întors, tot de
durere dădea: prin darul divin al Regalităţii, Dumnezeu îi cerea acum ceea ce nu pretinsese decât
călugărilor – desăvârşita lepădare de sine! Din fericire, în această confruntare neîndurată cu sine
însuşi, dar şi cu ispitele dinafară, Regele Ferdinand nu era singur: chiar dacă nimeni din Familie nu
l-ar mai fi înţeles, cu el rămânea Regina Maria.
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Maria, Principesă a Marii Britanii şi a Irlandei, Ducesă de Saxa-Coburg-Gotha, era cu toată
fiinţa de partea ANTANTEI – în care vedea singura forţă capabilă să garanteze dezrobirea
Românilor Ardeleni. Personalitate cu adevărat providenţială pentru Ţară, Regina Maria a fost
numită de către Românii Ardeleni „Îngerul păzitor al marelui nostru vis naţional”. Regele
Ferdinand a avut alături un mare suflet în toate încercările prin care-a trecut: ispitirile linguşitoare,
presiunile diplomatice şi ofensele din partea PUTERILOR CENTRALE în perioada neutralităţii
României, disputele din Consiliul de Război al Coroanei, apoi – din anul 1916 – nerespectarea de
către Aliaţi a angajamentelor militare, căderea frontului în urma prăbuşirii Rusiei, retragerea
trupelor româneşti în faţa ofensivei germane, exodul la Iaşi, încercuirea, stabilirea „Triunghiului
Morţii” ca teritoriu al rezistenţei ultime, tergiversarea la nesfârşit a unui tratat de pace
inacceptabil... Şi, după atâtea dureri şi nelinişti, Unirea de la 1 Decembrie 1918 a apărut – aşa cum a
şi fost – ca o minune a Proniei divine.
Şi acum, în primul an după Marele Război, minunea aceasta era în pericol să fie pierdută:
Woodrow Wilson, preşedintele Statelor Unite ale Americii, considerând că forţele americane
avuseseră un rol decisiv în victoria ANTANTEI, se credea îndreptăţit să impună anularea tuturor
acordurilor încheiate înainte de intrarea Ţării lui în război. În aceste condiţii, deşi Banatul, Ardealul,
Bucovina şi Basarabia votaseră în proporţie covârşitoare în favoarea Unirii, deşi realizarea
României Mari fusese deja sărbătorită, se părea că ea nu se va mai putea împlini. Cancelaria Franţei
fiind de părere că pretenţiile preşedintelui Woodrow Wilson sunt îndreptăţite, situaţia României era
fără ieşire.
Singurul om care ar mai fi putut avea un cuvânt în Consiliul ANTANTEI era Georges
Clemenceau, primul-ministru al Franţei, supranumit „Tigrul” datorită intransigenţei sale. Iar el era
inabordabil. În aceste condiţii dramatice, Regina Maria, în acord cu Regele Ferdinand, i-a cerut
Contelui de Saint-Aulaire – Ambasadorul Franţei la Bucureşti – să îi obţină o întrevedere cu primulministru al Franţei. Contele de Saint-Aulaire a acceptat imediat şi s-a grăbit să intre în audienţă la
Georges Clemenceau.
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Domnule prim-ministru, Maiestatea Sa Regina Maria a României doreşte să Vă
întâlnească de urgenţă. De aceea, mi-a solicitat să Vă cer cât mai repede o întrevedere. E chiar aici,
la Paris!”
GEORGES CLEMENCEAU (priveşte harta lumii întinsă pe birou):
„- N-am timp acum. Şi nici nu ştiu ce am putea vorbi!”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Maiestatea Sa a insistat să Vă vadă cât mai curând. Spunea că doreşte să discute cu
Dumneavoastră un lucru de o gravitate excepţională.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Dacă este aşa de important, de ce nu a cerut să mă vadă chiar Regele?”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Regele Ferdinand este un mare timid.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Da, da, ce să spun, de timid ce e a cucerit aproape toată Budapesta!”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Da, Excelenţă, aveţi dreptate, însă marii timizi sunt şi mari violenţi... adică au o latură...”
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GEORGES CLEMENCEAU:
„- Da, da, ştiu. Scuteşte-mă.”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Am vrut doar să spun că Regele este un mare timid şi că, asemeni tuturor marilor timizi, îi
intimidează pe toţi cei din jurul său.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Deocamdată îi cam intimidează pe Unguri! Să se retragă imediat! Să oprească orice
ofensivă asupra Budapestei, m-ai înţeles?! Ce naiba face d’Esperey? I-am ordonat să menţină toate
trupele în poziţiile stabilite la sfârşitul Războiului. Nimeni să nu mai mişte!”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Vă anunţ cu respect că Domnul General Franchet d’Esperey s-a angajat în luptă de partea
trupelor române.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Dar este inacceptabil! Cum a-ndrăznit? Şi ceilalţi generali? Ce-mi fac ofiţerii? Ce face
armata franceză?”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Vă anunţ cu respect că armata franceză este îndrăgostită!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Ce spui? Cum adică îndrăgostită?”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Regina Maria a cucerit inimile tuturor: generalii noştri, ofiţerii, soldaţii îi spun Jeanne
d’Arc şi o consideră supranaturală... Au văzut-o luptând, înfruntând primejdiile şi greutăţile alături
de ei, în prima linie de front. Pentru aceasta, a fost supranumită şi Leoaica! Insist, Excelenţă, să ontâlniţi.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- "u au nimic să-şi spună un tigru şi o leoaică!”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- ...şi în plus, Ungurii sunt fericiţi că îi ocupă Românii!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Ce mai e şi aiureala asta? N-am mai auzit de aşa ceva în toată experienţa mea
diplomatică! Te rog să-mi explici.”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Armata română salvează aristocraţia şi nobilimea maghiară de revoluţionarii maghiari
care sunt instigaţi de bolşevici.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Văd că de fiecare dată mă obligi să îţi dau dreptate. Nu ştiu ce ţi-a făcut femeia asta, dar
am impresia că ceva nu este în regulă...”
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CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Maiestatea Sa Regina Maria este mai mult decât o femeie, mai mult chiar decât o
împărăteasă: e o legendă vie. Trebuie să o vedeţi!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Văd că sunteţi complet fascinat de Ea. Vă atrag totuşi atenţia că Dumneavoastră sunteţi
ambasadorul meu la Ea în Ţară, şi nu ambasadorul ei în Ţara mea!”
CONTELE DE SAINT AULAIRE:
„- Spre marele meu regret, Excelenţă, spre marele meu regret...”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Cum...? În sfârşit... gata... m-aţi convins, Domnule Conte. Accept întrevederea, dar cu
condiţia să fie de scurtă durată.”
CONTELE DE SAINT AULAIRE (înclină capul în semn de salut, apoi iese din încăpere).

POVESTITORUL:
Întrevederea Reginei Maria a României cu primul-ministru al Franţei, Georges Clemenceau,
s-a desfăşurat în data de 6 Martie 1919 pe durata a cel puţin două ore: mult mai mult timp decât
fusese iniţial concedat şi de o cu totul altă manieră de cum îşi închipuise Tigrul.
GEORGES CLEMENCEAU:
„- În primul rând aş dori să o felicit pe Maiestatea Voastră pentru alegerea ca membru
corespondent al Academiei de Belle Arte a Franţei! Îmi exprim totodată regretul că felicitările mele,
din motive desigur independente de voinţa mea, vin atât de târziu... Ţin să vă spun totodată că
această numire a Maiestăţii Voastre constituie un precedent în istoria Institutului: de când a fost
înfiinţată Academia de Belle Arte de către Împăratul Napoleon, e prima dată când este chemată la
demnitatea aceasta o femeie!”
REGINA MARIA:
„- Vă mulţumesc, Domnule Prim-Ministru dar, într-un fel, trebuie să vă contrazic: Regele
Carol I al României, unchiul nostru, obişnuia adesea să spună: Maria este singurul bărbat din
preajma mea! Prin urmare, vă propun să discutăm deschis şi fără menajamente – aşa, ca între
bărbaţi!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Şi despre ce vreţi să discutăm? Ce doriţi de la mine?”
REGINA MARIA:
„- Nu vreau nimic altceva decât ceea ce mi se cuvine: adică Aliaţii să-şi respecte cuvântul!
Să nu trădeze România! Să respecte acordurile pe care le-au încheiat cu Ţara mea înainte să intrăm
în Război.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Preşedintele Wilson a insistat însă ca toate acordurile încheiate înainte de intrarea în
război a Statelor Unite ale Americii să fie anulate. Şi, ţinând cont de contribuţia militară şi
financiară decisivă a Ţării sale la câştigarea războiului, îi dau dreptate.
REGINA MARIA:
„- Fără să vreţi, îmi daţi dreptate şi mie, dar într-un cu totul alt sens...”
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GEORGES CLEMENCEAU:
„- Ce vreţi să spuneţi?”
REGINA MARIA:
„- Întotdeauna am fost conştientă că am jertfit prea mult pentru Aliaţi, în timp ce ei ne-au
susţinut prea puţin, oferindu-ne doar vorbe politicoase – care mai apoi s-au dovedit a fi lipsite de
orice acoperire în onoare şi faptă!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Doamnă, aveţi grijă ce spuneţi!”
REGINA MARIA:
„- Vă spun că se-ntâmplă un lucru pur şi simplu absurd: Aliaţii noştri, cu care am învins în
război, impun acum Ţării mele condiţii similare naţiunilor înfrânte!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Vă amintesc că Domnul Marghiloman, Primul Dumneavoastră Ministru, a încheiat în
numele României un tratat de pace separat cu Germania. Ştiţi mai bine decât mine că Pacea de la
Buftea însemna renunţarea României la Aliaţi – ieşirea Ei din ANTANTĂ!
REGINA MARIA:
„- Dar soţul meu n-a parafat niciodată acel tratat! A zis că mai bine moare. Şi ştiţi că fără
semnătura Maiestăţii Sale actul e nul. Cât despre bietul Marghiloman, Domnia Sa şi-a asumat rolul
ingrat de a negocia pacea cu PUTERILE CENTRALE într-o perioadă când Casa Regală era în
pragul nimicirii. Câte procese de conştiinţă nu ne-am făcut atunci noi, Regele şi Regina, pentru
intransigenţa de care dădusem dovadă! Dar nu ne-am fi putut închipui niciodată că o să fim
îngenuncheaţi de proprii noştri Aliaţi acum, după război!
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Bine, accept. Acordul de la Buftea e nul. Atunci care acorduri mai sunt valabile?”
REGINA MARIA:
„- Acordurile ce poartă semnătura Maiestăţii Sale Regele Ferdinand. Acordurile de la
început. Cele privind neutralitatea României, de pildă. Prin înţelegerea din Septembrie 1914 Rusia a
recunoscut României – ca răsplată pentru făgăduinţa de a rămâne neutră – dreptul de a-şi recâştiga
Transilvania şi de a ocupa şi alte părţi ale Austro-Ungariei locuite majoritar de Români. Am
discutat după un an şi cu vărul meu, Regele George al Marii Britanii şi Irlandei problema
Transilvaniei, precum şi pe cea a Banatului – altă regiune care ne aparţine din vremuri străvechi.
Graniţele Dunării şi ale Tisei, precum şi ale Prutului în Bucovina – i-am spus – sunt condiţii
esenţiale pentru siguranţa şi dezvoltarea României. Iar avantajele Aliaţilor nu au fost deloc
neglijabile: Germania nu a mai putut să-şi trimită muniţiile în Turcia, apărarea Dardanelelor fiind
compromisă; Rusia n-a mai avut de ce să se teamă de un atac din partea României: în plus, a avut
înlesniri pentru trimiterea de arme şi muniţii în Serbia...”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Sunt nevoit să vă reamintesc faptul că Rusia nu mai există!”
REGINA MARIA:
„- Dar Franţa mai există, Domnule Prim-Ministru? Franţa aceea, a onoarei, mai există?
Dumneavoastră aţi pierdut doar Rusia – pe care Revoluţia Bolşevică a scos-o din Alianţă – eu însă
mi-am pierdut Familia: pe vărul meu, Ţarul Nicolae, cu toţi ai lui! Cât despre noi, ce pot să mai
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spun? Ceea ce ne-au dăruit Aliaţii, purtările lor cuviincioase, condescendenţa cu care au încercat să
ne ţină trează iubirea noastră pentru ei, au însemnat foarte puţin atunci când ne-am aflat în pragul
nimicirii. Iar dacă starea aceasta de existenţă la limită va mai continua, ele nu vor mai însemna
chiar nimic!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Nu cred că se va ajunge aici.”
REGINA MARIA:
„- Am trăit deja sentimentul acesta: senzaţia proximităţii întunericului, aşteptarea înfrigurată
a clipei în care te vei despărţi de speranţă – hotarul pe care odată ce îl treci dincolo nu mai poţi
pierde nimic! Pentru că nu mai ai nimic de pierdut, nu mai aştepţi nimic. Ştii că nu mai este nimic
de aşteptat. Şi atunci simţi o putere străină cum creşte în tine, hrănindu-se tocmai cu lipsa ta de
speranţă! Da: pe toate acestea eu le-am trăit deja. Iar acum nu trebuie decât să fiu consecventă cu
ceea ce-a fost. Voi lupta fără nădejde, fiindcă ştiu că nu mai e nimeni să mă susţină. Iar dacă îmi va
fi scris să fiu învinsă, vreau să cad cu faţa către duşman!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Şi vă veţi lupta singură împotriva lumii întregi? Vă daţi seama cât de grave vor fi pentru
Dumneavoastră consecinţele unei eventuale respingeri a Convenţiei de Pace?
REGINA MARIA:
„- Noi, Casa Regală a României, nu vom accepta niciodată o rezoluţie care să trateze
România ca şi cum ar fi fost învinsă! Iar ameninţările nu mă mai sperie: am murit deja o dată. La
Iaşi, în Exod. Am murit şi am înviat. Iar acum, când toate sunt iarăşi puse sub îndoială şi deriziune,
vom lupta cu acea forţă pe care o ai numai când te afli deja de cealaltă parte a morţii!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Dar nu poţi avea totul întotdeauna. La unele lucruri mai trebuie uneori să renunţi, să mai
faci câte un compromis, o concesie...”
REGINA MARIA:
„- Nu şi atunci când îţi este pusă în primejdie fiinţa Neamului. Am spus-o atunci când ne
aflam pe marginea prăpastiei, o spun acum şi o voi spune întotdeauna: dacă ne e scris să murim,
atunci să murim cu fruntea sus, fără să ne mânjim sufletul iscălind cu numele nostru osândirea! Să
murim dârji, strigând lumii întregi indignarea noastră faţă de nemernicia ce se aşteaptă de la noi. Şi
apoi, nu mai avem cum şi de ce să mai dăm înapoi. Tranşeele noastre sunt deja de ani de zile
săpate!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Dar războiul s-a terminat, Maiestate!”
REGINA MARIA:
„- Poate pentru Domnia Voastră, poate pentru alţii – pentru oamenii Cabinetelor. Eu mai
aud încă gemetele răniţilor şi muribunzilor de pe front – mii sau poate chiar zeci de mii de oameni
îndureraţi ce mă strângeau de mâini privindu-mă ca pe ultima, cea de pe urmă speranţă a lor. Doi
ani am fost pe front – şi anii aceştia nu se pot şterge! Pentru mine războiul nu s-a sfârşit şi nici nu se
va mai sfârşi vreodată, până când nu vom intra în hotarele noastre fireşti!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Da, am fost deja informat de Saint-Aulaire că Maiestatea Sa soţul Dumneavoastră
cucereşte Budapesta. Şi Ungaria intră în hotarele Dumneavoastră „fireşti”? Ferdinand trebuie să se
retragă imediat! Înţelegeţi, Doamnă? Imediat!”
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REGINA MARIA:
„- Ştiu că pare neverosimil pentru toată lumea şi este deosebit de frustrant pentru Maghiari –
foştii noştri inamici – însă în clipa de faţă armata română salvează aristocraţia şi preoţimea
maghiară ameninţate cu nimicirea de revoluţionarii bolşevici. Ungaria nu va împărtăşi soarta
Rusiei.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Am înţeles că aţi „confiscat” pentru asta şi armata franceză. Generalii mei au ajuns să nu
mai asculte de mine, ci ascultă de Dumneavoastră! Acest lucru este inadmisibil!”
REGINA MARIA:
„- Ascultă de propria lor conştiinţă. După ce am împărţit timp de doi ani aceeaşi tranşee,
mizeria, foamea, molima, murind în fiece zi, e imposibil să le pretinzi altceva!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Doamnă, vă comportaţi ca o Împărătească a Franţei!”
REGINA MARIA:
„- Deocamdată nu doresc decât Balcanii.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Şi care sunt hotarele pe care le pretinde Maiestatea Voastră?”
REGINA MARIA:
„- Ardealul şi Banatul, Bucovina şi Basarabia, în concordanţă cu voinţa majorităţii
covârşitoare a celor care trăiesc aici.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Pentru Ardeal consider că Românii sunt îndreptăţiţi să aibă pretenţii teritoriale. La fel şi
pentru Bucovina sau Basarabia, deşi în privinţa Chişinăului sau a Cernăuţilor mai sunt reticenţe
diplomatice. Dar Banatul?...”
REGINA MARIA:
„- Românii sunt şi aici cei mai mulţi; apoi urmează germanii şi sârbii.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Şi în afară de criteriul demografic ce alt argument aş putea avea pentru Banat? Aceasta
dacă îmi veţi îngădui să vă susţin cauza în faţa Consiliului ANTANTEI.”
REGINA MARIA:
„- Banatul aparţine Românilor încă din vremea Daciei: ca şi Ardealul – de mii de ani – aşa
cum Atena aparţine vechilor Greci, aşa cum Galia vă aparţine Dumneavoastră Francezilor.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Să înţeleg că vreţi să fiţi încoronată ca regină a Daciei?”
REGINA MARIA:
„- Dar sunt regina Daciei!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Dumneavoastră, o englezoaică?”
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REGINA MARIA:
„- O englezoaică ce îşi cunoaşte originile, sau care şi le descoperă: de aici din Dacia au
plecat în Britannia vechii mei celţi. Dacia a fost şi leagănul strămoşilor mei. Prin mine, ei se întorc
acum acasă. După aproape cinci mii de ani, se-ntorc pe tron!”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Şi nu puteţi face chiar nici o concesie? Voiţi chiar totul?”
REGINA MARIA:
„- Vreau numai ceea ce ni se cuvine mie şi poporului meu.”
GEORGES CLEMENCEAU:
„- Văd că vă luaţi partea leului!”
REGINA MARIA:
„- Iau doar ceea ce poate pretinde Leoaica de la vărul ei Tigrul. Nimic mai mult.”
POVESTITORUL:
În urma acestei întrevederi de taină, atitudinea Franţei la Convenţia de Pace de la Paris a fost
fundamental schimbată – de data aceasta întru totul favorabilă României.
Preşedinţele Franţei, Raymond Poincaré, i-a oferit Reginei Maria Legiunea de onoare –
distincţie ce nu fusese oferită până atunci decât şefilor de stat. Regina a fost primită apoi în mod
oficial în Academia Franceză – într-o solemnitate ce a încununat vizita ei la Paris. După această
victorie „à la Austerlitz”, Regina Maria a fost însoţită până la gară de Preşedintele Franţei, deşi
acest lucru nu intra în atribuţiile sale de protocol.

Sibiu, 24 oiembrie 1999
Revăzută în 10 Mai 2009

Mihai M. S. Maxim
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Fotografii
(Immrama)
E seară şi luna-i pe cer,
Negura nopţii mă înconjoară:
Mă simt protejată.
Cuvintele sunt de prisos
În noaptea asta confuză.
Se aud doar zgomotele
Nopţii de vară întârziate
Ca gemetele unui animal muribund.
Liniştea care vine mă apasă
Ca un pământ de deasupra.
Dar pot să zbor în noapte
Ca-n noaptea minţii,
Să sfâşii întunericul
De deasupra unui cuvânt.
Nu am corp, nu sunt materie,
Dar simt vântul cum adie
Şi luna cum urcă.
Regina e blândă şi sfioasă, puţin palidă,
Şi poartă diademă de perle.
Răzbat spre ea cu încredere,
Porţile trecutului se închid.
Rămân în palatul Ei de cleştar
Să îi privesc cele o mie de feţe,
Fantasme şi chipuri,
O mie de fiinţe într-una singură,
Fără să ştiu ce să mângâi
Şi ce să plâng.

Silvia-Elena Dragomir
6. 05. 2009
Înviere din Styx
Orbiţi de vrăjmăşia lumii
În care suntem scăldaţi,
Avizi de viaţa neînsufleţită,
Ne încătuşăm de o clipă anume
Şi o chemăm permanent din trecut.
Plutim în ignoranţă şi în sminteală,
Ne batem cu iubirea şi cu sufletul,
Ascundem soarele după o gămălie de ac.
Alungăm îngerii şi ideea de înger
În ceaţa eternă să nu se materializeze nimic.
Ridicăm sabia şi focul numai gândind
Ca să le coborâm mai apoi numai dintr-o privire.
Doar apele morţii ne vor spăla păcatul,
Doar spectrele vor trezi soarele interior
Din nou la viaţă şi atunci morţii
Îi vor călăuzi din nou pe cei vii.

Laura Andreea Mihu
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28. 02. 2009

Ogari afgani
(Immrama)
M-am întâlnit cu două poveşti rătăcite.
Ele au fost spuse demult de o Regină
Admirată şi invidiată – în aceeaşi măsură,
Linguşită şi calomniată – în aceeaşi măsură.
Poveştile veneau tocmai din Valea Regilor,
Unde au bântuit odinioară pustia
Ca două cântece fără păstor,
Ca două vise furate de inimă.
Ele sunt cele care mi-au mărturisit primele
De catacombele învierii şi chiar
Erau convinse că au văzut o mână
Întinzându-se după un sceptru de aur.
„Viaţa din mormânt este bună” –
Au conchis ele, apoi au descoperit,
Mult mai departe, în Nord, Mormântul
În care tot ce-i pierdut revine la viaţă –
Chiar viaţa însăşi a viselor.
„Acolo s-a odihnit Viaţa timp de trei zile”
Mi-au spus ele înţelepte şi protectoare,
„Şi pentru aceea este numit Mormântul Vieţii!”
Şi de când au trecut pe acolo, doar pe deasupra,
Cele două poveşti-prietene au căpătat viaţă proprie –
Şi se schimbă în intervale de timp sublunar.
„Şi noi suntem mormintele vieţii” –
Au exclamat ele fericite –
„Şi în noi este viaţa ascunsă –
Ba chiar două vieţi!”
Eu am tăcut totdeauna. „Uite, Regina”, au exclamat
Şi s-au dus către Ea să se gudure şi să se alinte
Ca două animale de companie, albe, pufoase,
Sau mai bine ca doi ogari afgani imenşi
Bătând pământul rar cu cozi lungi, de armăsar,
Şi devastând crinii albi mai mult
Ca o furtună de vară.

Mihai M. S. Maxim
6. 05. 2009
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Rezidirea lumii mele copilăreşti
(Immrama)
Ascultă!
În cochilia unei fetiţe
Se ascund rămăşiţele unui basm
Ce a prins viaţă
La opt ani.
El s-a dezvoltat pe plaiuri de stână
În care se desena chipul îngeresc al mamei.
Doar ea ştia, prin jocurile ei de cuvinte
Şi de subînţelesuri
Să absoarbă sclipirile din stele
În nopţile cu lună plină ale legendei.
Picta lumea în culori pastelate
Şi noaptea era mai strălucitoare aşa –
Îmbrăcată în iubire şi speranţă: era aşezată.
Zâmbetul mamei încânta ochii fetiţei
Şi cete de îngeri se aşezau rând pe rând
În viaţa celor două fiinţe.
Fiinţe din lumină şi pluş înotau
În apele pure şi strălucitoare ale timpului
Ce se rotea încet în sufletul inocent
Al unui copil uluit.

Alexandra-Elena Ciorogar
29. 04. 2009
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O lume perfectă
(Immrama)
Sub dominaţia blândei nopţi
Îmi pun aşternutul
În care să visez o lume perfectă.
O lume fără oameni adulţi, doar cu copii,
O lume fără necazuri, doar cu jucării
Şi cu simulări de necaz.
O lume în care să iubeşti fără să suferi,
Să te bucuri fără să uiţi.
Un copil iubeşte fără răspuns,
Un suflet curat se umple de viaţă.
Aici poţi iubi simplu
Oricare lucru, fiinţă, obiect
Şi fiecare poate să fie
Al tău pe viaţă.
Un copil trăieşte din plin
Şi ochii săi mari sunt plini de speranţă.
Un copil iubeşte fără răspuns,
Iubeşte pur şi simplu,
Fără să se întrebe de ce şi cum,
Şi fără să se mire de ea:
Se miră doar că există.
Respiră iubire pură,
Priveşte şi simte prin ea,
Adoarme şi se trezeşte.
Lumea aceasta a mea e perfectă –
În ea cresc doar florile albe şi jucăriile:
Copiii nu cresc.

Întuneric şi lumină
(Immrama)
Mă simt incapabilă
Să mai percep dorinţele
Unui alt orizont.
Un nou pustiu pătrunde
Acolo unde doream numai lumină.
Simt focul fiinţei iubite
Cum îmi arde sufletul
Fiindcă fulgerul de o clipă
Încă trăieşte în mine.
Sufletul meu din trecut
E mult mai viu decât mine.
Gânduri aduse de nu ştiu unde
Mă ajută să mă transform din nou
În femeie. Nu mai e pată de
culoare
Pe care să nu o fi încercat.
Am început să retrăiesc
Golul cu stele ce-mi face posibilă
Existenţa fără iubire.

Silvia-Elena Dragomir
22. 04. 2009
Ciulinul negru

(STW – 153)

Soarele în solstiţiu are duh de ciulin.
Poarta de piatră e oarbă,
Iluminarea e prea târzie
Chiar şi pentru fiinţa cea mai răbdătoare
A veacului
Şi totuşi: vântul adie!
Ciulinul negru coboară în slavă
Înghiţind în aureola de spini albi-cafenii
Lumea de ieri şi lacrimile ce nu s-au primit.
Fiinţa de andezit absoarbe tăcere
Până când visele sufletelor ce
S-au pierdut s-au sfârşit s-au uitat
Răsar ca o rouă de sânge
În noua iarbă.

Alexandra Elena Ciorogar
22. 04. 2009

Mihai M. S. Maxim
22. 04. 2009
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Camera de dorinţă

(Immrama)

Camera mea are plafonul de nori
Şi podeaua de ape.
La Răsărit soarele plat şi galben
Începe deja să se scorojească.
La Apus luna transparentă şi plată
Perfect patrată, are ochiul rotund.
În Miazănoapte e un perete negru
Din cristale lichide şi duhuri de plasmă.
Spre Miazăzi camera mea se deschide
Către o grădină a inocenţei
Udată de patru râuri
Ce se odihnesc într-un lac
Ceva mai mare decât o carte.
Copii zgomotoşi trec din Miazănoapte în Miazăzi
Păşind desculţi pe podeaua de ape
Ca să dispară în carte.
Lacul cu oglinzi suprapuse
Îî primeşte pe toţi tremurând
Şi paginile de ape şi unde
Se tulbură albastru şi verde spre alb.
Ştiu cartea: citesc totul deodată.
Din apele line surâd transparent
Guriţele dulci de copii plăsmuiţi.
Se aprind pe rând ochi negri şi mari preamiraţi,
Până când cartea de ape devine o singură plasmă
Negru însufleţită.
Acum şi aici aud povestea şi şoapta de vise
A tuturor luminilor mici
Cărora nu li s-a permis să existe
Şi să se teamă.

Mihai M. S. Maxim
22. 04. 2009
Casa celor patru fiinţe

Speranţa şi moartea
(STW – 015)
Noi suntem fără speranţă,
Am pornit pe-al vieţii drum
Fără ajutor, vacanţă
Şi ne-am rătăcit în scrum.
Am pierdut din start părinţii –
Chiar din staţia de plecare –
Şi muşcăm din vieţi cu dinţii
Protezaţi în şcoli amare.

Trăiesc între două rozătoare
Ce nu au nume şi chip:
Doar gând absurd de moarte.
Trăiesc în casa sufletului meu
Ca o străină,
Legată în lanţuri
Între două gânduri:
Frumuseţe şi-Amor.
Trăiesc în umbră şi visez libertate,
Trăiesc în ploaie şi aştept
Să cresc mai departe.

Ne vedem azi ca prin ceaţă
Că e negură în oameni,
Timp nu mai avem, ci gheaţă
Trece-n noi ca o tumoare.
Noi suntem fără speranţă,
Am pornit pe-al morţii drum.
Suntem trecători. Din viaţă
Ne-a rămas drumul cel bun.

Silvia-Elena Dragomir
22. 04. 2009

Alexandra-Elena Ciorogar
29. 04. 2009
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Gânduri la taifas
(STW – 054 – Cufăr cu nopţi albastre)
Atunci când am simţit
Că nu mai au nici un rost
Cuvintele
Am privit în gol.
M-am aşezat încet
Pe ghimpii florilor de măr
Căci am văzut că durerea
Se lasă pe umerii goi aşteptată.
Iubirea oarbă nu şi-a mai făcut apariţia
Şi pe câmpul de luptă
N-au mai înflorit crinii de argint.
Doar cufărul cu nopţi albastre
Mai pluteşte în marea de lacrimi!
Mă aşez cuminte pe lună
Şi aştept mană cerească
Şi dor.

Alexandra-Elena Ciorogar
29. 04. 2009

Queen Paradise
Mereu aceeaşi,
Cu gânduri zăpăcite
Uitate în sticluţa cu iubire
Şi suferinţă pe care
Am aruncat-o în valuri.
Nimeni nu-mi înţelege S.O.S.-ul
Căci am uitat să pun la sticluţă
Capacul speranţei.
Iar acum, atât de târziu,
Îmi dau seama că totul din ea
Se prelinge-napoi pe ţărmul mării
Unde am fost aruncată:
O grămadă de flori părăsite
Pe-o stradă pe care n-o să mai trec,
O mulţime de cuvinte
Dintr-o poveste frumoasă
Trăită odată.

Halkidiki Magic
Atât de aproape de natura dezlănţuită,
Păşind cu greu printre palmierii somnoroşi,
Nu-ţi mai doreşti decât să adormi
În mijlocul Universului.
Pe această insulă pustie sunt eu –
Cea mereu pierdută în lumi perfecte.
Oamenii s-au pierdut printre copaci
Plini cu vise.
Un singur Univers se clădeşte aici:
Marea cu nuanţele ei albastre
Şi drumul lung sinuos ce duce
Prin pădure.

Alexandra Elena Ciorogar
6. 05. 2009

Alexandra Elena Ciorogar
10. 05. 2009
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Poveşti de martie
Într-o lume sălbatică în care ajungi
Să cerşeşti fericirea unei secunde,
Nu-ţi mai rămâne decât să te întinzi
Pe pământul ud să asculţi.
În martie, chiar aici şi acum, ghiocei străvezii
Îmi transmit ultimul gând pământesc
Al celor morţi şi-ngropaţi în decembrie.
Cartea Vieţii mi-e scrisă cu cerneală neagră,
Încât am momente în care ajung să cred
Că viaţa mea ar fi fost mai nimerit
Să rămână în călimara de pe marginea mesei.
Nu mi-am dorit niciodată nimic.
M-am mulţumit cu familia simplă
Pe care o am, deşi uneori mi-aş dori
Să primesc aripile mult dorite de la bunicul
Care s-a transformat în Pasărea Cerului.
Eu am rămas să cern lacrimi şi să mă mângâi
În dorinţa de a-l vedea mai curând.
Mereu îngândurată mereu lovită
Am colindat viaţa sperând că o să găsesc
Măcar aripi de împrumut către el.
Aşa s-a întâmplat şi cu ea, o fată sărmană
Care-a ajuns să plângă după fiinţa iubită,
Unică pe Pământ şi în Cer. Iar acum nu mai ştie
Cum să-şi îndrepte paşii către lumină.
O vreme şi-a aflat refugiul în prafuri şi în uitare.
Cu nespusă grijă îşi injecta amintirile şi apoi
Şi le repovestea pe toate, ca să nu o doboare.
A ştiut să se apere un timp, însă prin sângele lor
O pătrundea de pretutindeni veninul lucidităţii.
S-a îmbolnăvit mortal de ceea ce ea descria
Ca fiind „Marele ei drum către el".
Crezând că drumul va fi mai scurt
Şi-a găsit o locuinţă lângă mormântul lui,
Aproape de dumbravă, aproape de soare.
Şi s-a repezit ca să moară.
„Mi-am terminat visurile pe lumea asta!
Vreau altă viaţă, vreau vise alături de tine!"
A strigat ea către el, către Univers, către Cer.
A strigat tare, o dată pentru totdeauna, fiindcă
Din viaţa ei toată nu a mai rămas decât strigătul.

Alexandra Elena Ciorogar
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Oferta
(Immrama)
„Muriţi cu grijă! Muriţi ordonat!
Deznădejdea pătează mai rău decât sângele!”
Aşa începe dresura de stele mici căzătoare
La fiece sută de ani. Istoria e impecabilă.
Sufletele îşi cântăresc traiectoriile condescendente
Astfel încât tapetul gros de abanos imperial
Să fie ocupat numai de deznădejdi incolore.
Ploi de lumină traversează cerul cu zgomot
Şi ating obsidianul pentru ca apoi să-şi întoarcă
Apele în Luna de andezit.
Suflete renegate aleargă pe cai şi cămile înaripate
Până când toate cele şapte păcate sunt epuizate
Şi nu mai au de ce să se ţină.
E linişte: iubirea nu mai există,
Nu mai există regret
Şi mulţimea care a asistat la spectacol
Se-ntoarce-n pământuri
Şi se destramă în tihnă.
„Acum este vremea să ne iubim, prietenă dragă,
Fiindcă iubirea nu mai lasă urme şi
Patima e fără timp!”
„Acum este vremea să ne iubim, prieten drag,
Fiindcă Mările Sudului au devenit negre
Şi ochii iscoditori s-au închis.”

Mihai M. S. Maxim
3. 05. 2009
(Immrama)

Călcâiul lui Patrocle

S-a lovit la călcâi Patrocle, a călcat într-un cui rătăcit de Hefaistos. Aheii au crezut că i s-a
desprins lui Ahile din tolbă. Acesta însă îşi făcea siesta lângă vedenia lui Briseis. Apucase să
mănânce o ciozvârtă din berbecul lui Ares şi băuse o carafă din vinul Atenei. Zeii nu scoteau un
sunet să nu-l trezească. Răcni Patrocle. Avea ochii pământeni trandafirii. Îşi împlântă lancea-ntr-un
gândac sedentar şi ceru imediat oprirea luptei. Hector îşi şterse sudoarea şi se aşeză pe o buturugă
mică ce sigur răsturnase un car mare. Îşi scoase fluierul vădit paralelipipedic. Nu dură mult cântecul
şi o turmă de miei cu trei ciobănei trecu prin tărâmul despărţitor. Ulise le-a transmis tuturor
telepatic că nu erau de mâncare, căci veniseră din timp şi timpul avea un miros pestilenţial. Calul
Troian creştea în sufletele păstorilor sprijiniţi de bâtele-fluiere. Cât timp dură suturarea rănii lui
Patrocle oile dădură o reprezentaţie onirică. Oştile sforăiau. Se trezi Ahile, căscă îndelung şi ieşi să
vadă amurgul. Înţeleptul Nestor se plimba pe malul mării cu un pui de câine de-al lui Cerber. Avea
ochii roşii ca ai păstorilor fraţi cu codrul. Copacii se tăiau singuri şi se dădeau sculptorilor.
La un moment dat, ciobanii, după ce se asigurară că trupele dorm tumultuos, dădură
semnalul de plecare. Se aşternea înserarea iar Nestor cu Ahile plimbau câinele. Până şi Patrocle
sforăia, dar silenţios. Era aşteptată roua care urma să închege Calul încă nenăscut. Pădurea se foia,
se întorcea când pe o parte când pe alta.

Cristian Săuchea
3. 05. 2009
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Bless the Beast and the Children

(Immrama)

7 stele căzătoare în diagonala emisferei sudice, pe care cei mai mulţi dintre noi o vor cunoaşte doar
din documentarele de pe Discovery Chanel, au străfulgerat retina căpitanului Ahab O’Malley aflat
pe puntea de comandă a Crucii Sudului, nava amiral a flotilei Sea Sheperd din Pacific, ce patrula în
largul Arhipelagului Solomon; era o noapte mirifică, căpitanul O’Malley s-a desprins cu greu din
braţele reveriei, nu-şi putea permite luxul de a fi nostalgic, traficanţii de cămile din Australia spre
Japonia trebuia să primească o lecţie usturătoare, cu regret a pus în buzunarul de la piept holograma
în ramă de obsidian a soţiei şi a celor 3 copilaşi, spectacolul putea începe dintr-o clipă într-alta, cu
atât mai bine că vasul nu era înarmat, la câtă frustrare se acumulase în el ar fi fost necruţător cu
piraţii punând însă în pericol bietele cămile, îi erau deopotrivă de dragi animalele şi copiii, filmul
său preferat era, desigur, Bless the Beast and the Children, avea acasă o turmă de oi, binecuvântată
fie liniştea patriarhală, când se va retrage se va dedica familiei şi fermei sale, radarul semnala un
corp masiv ce se deplasa tangent dinspre S-SE spre N-NV, nu puteau fi decât traficanţii, căpitanul îi
convocă pe secunzi, încă nu era cazul să dea alarma, aveau să aştepte ivirea Soarelui, Robineau îşi
trezi oamenii, coborâră şalupa de abordaj, vor da tîrcoale cargobotului aşteptând semnalul celui
infiltrat în echipaj, vor declanşa atunci atacul cu gaz ilariant, vor fi întâmpinaţi cu entuziasm, cu
hohote homerice, era o strategie bine pusă la punct, aplicată doar în cazuri extreme, se poate muri şi
de râs, oricând se putea ivi ceva neprevăzut, ceea ce sporea miza acestor misiuni, căpitanul Ahab
O’Malley ţinea la reputaţia sa, aşadar îşi lua toate precauţiunile ca să nu se facă de râs nici el nici
echipajul şi cu atât mai puţin Organizaţia

3 mai 2009
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Când o iubire o ucide pe alta...
Ce se întâmplă oare dacă
O iubire o ucide pe alta?
Se vor smulge inimi din piept
Cu mâinile goale
Ca să fie înlocuite de altele
Care să bată pe altă frecvenţă?
Oare vom mai plânge aceleaşi lacrimi?
Oare atunci când vom tresări
Vom mai avea aceeaşi caldă înfiorare?
Te voi mai putea privi cu ochii de dinainte?
Dacă mi se înlocuieşte inima
Te voi mai putea iubi oare?
Mâinile mele nu te vor mai cuprinde
Cu aceeaşi înfiorare îndrăgostită...
Ce voi face? Şi mai ales: ce voi fi?
Zumzete şi rumori, vibraţii necunoscute
Mă posedă, timpuri neaşteptate.
Ce este focul acesta din mine?
Ce e cenuşa?
Din locul unde trebuiau să răsară zorile
Nu se mai disting decât dune de întuneric
Pulsând greu în lumea fără de cuvânt
A materiei cernite.

Fără părinţi

Moartea Regelui Arthur

Diana ăstase 11. 02. 2009
(Platonicele)

Priveam în ochii plăpânzi ai discordiei
Şi focalizam irisul ca şi când
Cineva mă forţa să fac asta.
Nu mai puteam nici măcar să clipesc deşi
În clipa aceea îmi doream atât de mult
Să închid ochii pentru totdeauna
Sau măcar un minut.
Să-i deschid numai ca să găsesc în ei
Dorinţa unei îmbrăţişări prelungi şi drăgăstoase
Ca a unui părinte drag. În zadar... Încep să lăcrimez
Dar încă nu sunt lăsată să clipesc:
Pot doar să privesc acei ochi reci.
Dintr-o dată, scârbit probabil de slăbiciunea mea,
Iluzionistul de ieri începe să zâmbească maliţios
Şi îmi dă drumul. Îmi oferă libertatea
De a fi singură în durere, spre a mă apropia
De trecutele traume pe alte cărări.
Acum sunt singură şi ochii încă mă ustură.
Încă sunt roşii, trădându-mi slăbiciunea
Cu care am luptat odată atât de greu.
În ochii mei eu însămi sunt ca o pată
Care se înjoseşte încă-n iluzia de ieri.

Andreea Laura Mihu

Mormânt de frunze
(Celtic 21)
Îmi chem sub vis copiii nenăscuţi
Rătăcitor prin cerul dintre ape
Şi nici un spectru nu va fi să scape
De întrebări în lumea celor muţi.
Cei doi sunt şi departe şi aproape.
În codrul zânei, alb privind, tăcuţi,
Aşteaptă obosiţi să le săruţi
Auzul îngânat de line şoapte.
Stau mână-n mână aşezaţi pe spate
Privind copacii lăcrimând mişcaţi
Miresme, nard şi frunze alinate.
De-acolo unde sunteţi îngropaţi
Şi n-oi ajunge poate niciodată,
Am să v-aud mereu spunându-mi „tată”!

19. 11. 2008
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Mihai M. S. Maxim
11. 02. 2009

Lumina ca o pagină albă
Prăbuşirea nu are paşi de tango,
Iar nebunia începe şi se sfârşeşte
Cu creionul în mână.
N-ai să simţi cum e fericirea
Scriind despre ea, nici iubirea!
Să ai parte de nopţi împletite în trandafiri,
De miresme de iubire absurde,
Să poţi păşi pe drumul pe care noaptea
Se lasă încet în pridvor!
Cu lacrimi şi gânduri tăcute
Să părăseşti lumina ca pe-o pagină albă
Renunţând s-o mai scrii!
Izvorul apelor dulci din văzduh
Îţi va limpezi nebunia
Atunci când aştepţi şi aştepţi pe cel drag!
Lasă îngerii să îşi uite o lacrimă,
Nu-i chema înapoi,
Nu-i chema!

Alexandra Elena Ciorogar
7. 01. 2009

Regina şi oaptea

(Immrama)

Bunăvestire în stil personal
(Celtic 21)

Mi-am dorit mult să ajung în Valea Oglinzii –
Acolo unde se răsfrâng luminile conştiinţei,
Acolo unde se întâlnesc dorinţele şi frustrările,
Acolo unde ambiţiile se arată cuminţi.
Noaptea vine prea repede: negura galbenă
Este şi ea o cale – şi încă una de aur:
N-am crezut că am să ajung să privesc orb.
Văd lumina şi nu ştiu că este o floare,
Văd floarea şi nu ştiu că femeia aşezată
Mă priveşte intens. Îi simt aerul,
Degetele lungi înainte să mă atingă,
Chemarea, parfumul, taina fatală.
Ea îţi oferă toate lumile cu generozitate
Şi nu te mai lasă să te trezeşti.

Vestea cea bună este că te-nţeleg,
Problema e că încă trăieşti în amintire.
Vestea cea bună este că am renunţat,
Problema e că sunt încă legată de tine.
Vestea cea bună este că voi pleca,
Problema e că te voi lua cu mine
Şi nu mai ştiu acum
Care sunt veştile bune şi care sunt
problemele
Dar totuşi
Problema e că mă pierd în puncte,
momente,
Sentimente, zbateri şi amintiri.

Mihai M. S. Maxim
6. 05. 2009

Iulia Elena Calciu
10. 04. 2009
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Trăsură spre infinit

(Celtic 21)

M-am suit într-o trăsură.
Promitea să fie invizibilă, să mă ducă indefinit.
Aripile căluţilor păreau să fie prinse în hamuri
Şi înghiţite de ele.
Trăsura era ea însăşi un labirint
Al întunericului, emoţiilor, intenţiilor
Cu forţă şi energie aproape naturală.
Şi am trecut zile şi nopţi, ierni, toamne bogate
Pline de trandafiri parfumaţi,
Veri toride şi primăveri răcoroase.
Pierdută printre ele a venit şi dragostea –
La fel de confuză şi impalpabilă ca infinitul trăsurii.
La un moment dat am încercat să zbor din ea
Dar nu mai aveam aripi.
Trăsura nu ducea spre infinit, ci se plimba
Când prin universul speranţei,
Când pe clipirile palide ale iluziei.
Am părăsit-o la o răscruce de gânduri,
Am prins în braţe un inorog care nu ştie
Că nu poate să zboare;
Şi cântă valsuri, aruncă raze de lumină colorată
Şi caldă şi pe neaşteptate râde ca un copil pus pe şotii.
Şi acum număr secundele ce ameninţă să ia viaţă
Şi visele care îşi cer aripile pierdute...
Cu siguranţă Universul le numără şi el
Cu mine, pentru mine, în mine.

Iulia Elena Calciu

25. 12. 2008

Jucăriile zeilor
Azi, când toţi norii şi-au găsit rostul pe cer,
Am păşit pe cel ce mă va duce în împărăţia mea de cleştar.
Fulgi înaripaţi îmi vor ţine trena
Mult prea încărcată de mărgăritare,
Mult prea grea de ochi şi priviri Chiar şi pentru o heruvimă începătoare.
Ghioceii îmi vor arăta cărarea ascunsă
Astfel ca nu cumva un fir de iarbă mai îndrăzneţ
Să îmi cresteze talpa piciorului gol.
De aici văd mult mai departe, mult, mult...
De aici văd prin tine, văd dincolo de tine!
Am uitat că lumea este făcută din jucării
Şi că tu nu eşti decât o jucărie
Ce-şi cântă imnuri ale seducţiei
La sugestia unui zeu capricios.

Alexandra Elena Ciorogar

06.02.2009
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enumibilul
(Platonicele)
Cai albi cu aripi albe
Pe cerul alb vâscos
Însângerează calde
Dorinţi de neîntors.
Amurguri de sub raze
Cu gene lungi de tuş
Sub nerostite fraze
Îşi caută culcuş.
Străfulgerări de faimă-n
Oraşele din nori
Întorc din neagra taină
Trecutele splendori.
Un adevăr răsare
Când altul a murit,
Nimic din ce apare
Nu poate fi nuntit.
Să-l sorbi? Nu ţi se cade.
Să-l mângâi? Nici atât.
Lumina din arcade
Ţi se preschimbă-n lut.
Şi ce va fi să fie
Din visul petrecut
Sub luna din pustie
S-a destrămat demult.

Mihai M. S. Maxim
5. 11. 2008

Corăbiile se leagănă fantomatic atunci
când caleştile rămân fără vizitii

Casă de oaspeţi
(Celtic 21)

Să luăm pe rând cuvintele acestui titlu.
Corăbiile s-au născut odată cu vântul,
Înainte ca oamenii să se viseze fantome.
Când doi copii se rătăcesc prin pădure
O corabie e în voia sorţii pe mare.
Ea se leagănă, cum scrie în titlu,
Uneori fantomatic, alteori nu,
Dar cert este că totul depinde de
Caleştile care au sau nu vizitii.
Ele se opresc sau nu în dreptul unui castel
Poate fi şi un conac
De aici încolo lucrurile se complică
Din ce în ce mai mult,
Situaţia pare fără ieşire.
Întrebarea este dacă vizitiii au sau nu cap,
S-a întâmplat ca unul să aibă două capete la el,
De teamă să nu fie numit „vizitiu fără cap”.
Este posibil ca şi câte un cal să nu aibă cap,
În locul lui să aibă pajură.
Din castel ar putea ieşi câte doi slujbaşi,
Un valet şi-o damă,
S-ar putea să fie fantome sau nu.
După ce se vor săruta vor deschide
Porţile caleştii,
Din ea vor coborî sau nu vor coborî
Cei doi copii rătăciţi.
Atunci o corabie va ajunge la ţărm,
Unde o mare mulţime de oameni o va aplauda,
În urale o va purta pe străzile oraşului.
La atelierele de mobilă vor face din ea
Zece caleşti nou-nouţe şi la mica publicitate
Vor fi căutate zece perechi de fantome nou-nouţe
Plus o duzină de fantome mai vechi,
Cu cap sau fără cap,
Sau poate nu.

Cristian Săuchea

Idealuri de cenuşă
Vin la viaţă din neant,
Amintiri ţinute-n tuş să
Intre-n cartea din Levant.
Zei nătângi din alte timpuri
Mi se-arată la fereşti;
Drăgostiţe, mici alinturi
Alungate din poveşti.
Flori cu blană, zâne, rune,
Vrăbii coerente-n glas
Îmi pătrund în mica lume.
Ele-s tot ce mi-a rămas.
Cum iubita nu-mi mai vine
Şi iubirea s-a prescris,
Nu-mi las visul să suspine
Sub copacul interzis.
Să pătrundă-n casă viaţă –
Viu gândită-n asprul veac –
Am legat de-un fir de aţă
Patru îngeri, vârf de ac.
„Zările n-o să se-ndure” –
Stau şi cuget, stau şi zac,
Răsfăţând cu fragi şi mure
Patru îngeri pe un ac.

Mihai M. S. Maxim
22. 03. 2009

22. 03. 2009
(Celtic 21)

Tranchilizare
Rugăciunile curg pe pereţii capelei,
Orgile urlă suferinţa din sfinţii pictaţi.
Pentru ce moarte? Pentru ce suferinţă?
Pentru ce sacrificiu?
Iluziile şi himerele se perindă
Prin curţi, pe sub bolţi,
Când toţi cei ai casei dorm duşi

Sedaţi cu păcate.
Copilul vrea să deschidă un ochi,
Să ridice o mână, să spună ceva...
Nu poate. Nu se mai poate.
Sfinţii sunt morţi, părinţii-ngheţaţi,
Totu-i nimic, nimic nu e-n urmă.

Timea Ioana Jarcă
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10. 12. 2008

Iubire de basm
Fiinţele noastre au luat naştere
Odată cu primul foşnet
Al frunzelor moarte. Septembrie.
Ochii noştri s-au recunoscut
Atunci când au simţit
Că se vor pierde pentru totdeauna.
Am dansat primul vals şi atunci
Am prins ritmul muzicii în braţe
Şi l-am strâns cu putere.
Acesta ne-a călăuzit paşii
Astfel încât să ne întâlnim
Mereu la apus de soare,
Mereu sub orizont de sfârşit,
Mereu sub cernerea lunii.
E liberă calea spre tine.
Spre inima mea e liberă calea.
Mă vei păstra tu oare?
Vom reuşi să ne păstrăm iubirea
Pură, intactă, devastatoare,
Mai presus de sfârşit?

Alexandra Elena Ciorogar
17. 03. 2009
înseninare
ca-n transă-a păşit în catedrală
zaraful cel roşcat şi cu zulufi
s-a tras sfios într-un ungher
se făcuse amiază în sine însuşi
de-atâta lumină a început să plângă
Mânturitorul îl privea cu blândeţe
aşteptând
în sufletul bietului Ethan
o herghelie spăimântată alerga spre buza prăpastiei
zaraful a îngenunchiat bătându-şi pieptul
şi gemând:
„milostiv fii mie, păcătosului...“
prăpastia a dispărut fără de urmă
ivindu-se în loc un castel ca de basm
străjuit de oşteni neguroşi
printre care Ethan a trecut senin
în grădina inundată de crini

ovidiu stanomir
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Lună în destrămare

(Immrama)

Camera materializării dorinţei
E deja plină-ochi
De gândul de-a nu mai fi.
Tot ce intră aici dispare iremediabil.
Ceva s-a stricat. Undeva s-a greşit.
Camera se deschide către o câmpie vastă şi albă,
Se vede o pădure albă îndepărtată
Sub o lună de cristal alburiu.
De acolo nu poţi avea acces decât
În camera dorinţelor inexistente,
Cunoscută în Universul acesta drept Casa Zeth.
Iau de aici aerul de dorinţă inexistentă – Apathia –
Şi mă întorc în camera în care
Şi ceea ce nu există dispare.
Gândul de-a nu mai fi şi dorinţa inexistentă
Se întâlnesc violent. Sfera şi cupola în expansiune
Formează o altă cameră – a spiritualizării totale –
În care iau naştere două flori de lumină şi întuneric:
O floare neagră cu miezul incandescent
Şi-o floare albă cu miez de cenuşă.
Luna imaterială coboară imens. Cuprinde totul.
În interiorul ei e-un castel cu două curţi interioare.
Un interior de castel e pustiu,
Un interior de castel e grădină.
Pustiul e ringul de dans al duhurilor şi strălucirilor.
Dansează oameni şi cai, inorogi, lei înaripaţi şi grifoni:
Aici e binevenit şi cel ce vrea
Şi cel ce n-a mai vrut să fie om.
Acum e balul morţilor nou-veniţi, al tuturor celor
Ce s-au ridicat în ultima noapte cu lună plină!
Grădina e lumea celor două flori –
Una cu miezul incandescent
Şi una cu miez de cenuşă
Ce se-mpletesc în înălţare şi ning peste lume
Petale albe, petale negre şi suflete pământii
Neprimite de viaţă.
Florile ning discret, dincolo de castel,
Dincolo de Lună şi dincolo de Pământ
Vise care nu se vor aşeza decât acolo
Unde vor resimţi dragoste.

Camera Zeth
(Immrama)
Speranţă, viaţă, iubire –
Eu nu cred în ele!
Sunt doamne înşelătoare:
Te vor doar pentru ele.
Nu sper nimic, nu iubesc
Şi cineva îmi spune că nu vreau
Nici să trăiesc.
Eu stau printre vise: copii nenăscuţi
Îmi dau puritate –
Iau drumuri din paşii desculţi.
În lumea meschină nu mai cred în
nimic
În lumea divină nu exist nici un pic.
Am ajuns un vis înrăit
Care vorbeşte cu vântul
Şi nu are pământ hărăzit.
Devin neantul înşelător
În care te prăbuşeşti tu, iluzie,
În somnul de veci.
*
Speranţă, viaţă, iubire –
Nimic nu există!
Nu sper, nu iubesc,
Nu vreau să exist.
Eu stau doar printre vise fără
speranţă,
Printre speranţe fără viaţă
Şi printre vieţi fără iubire
Învăţând că nu există disperare
deşartă.
Vorbesc despre vânt
Şi sunt doar pământ.
Încet, încet îmi pierd forma
Ca să devin neantul înşelător
În care se prăbuşeşte
Somnul de veci
Pentru totdeauna.

Silvia-Elena Dragomir
29. 04. 2009

Mihai M. S. Maxim
29. 04. 2009
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Condamnare

(Celtic 21)

În jurul meu bat clopotele
Ce cheamă spre puritate.
Intrând în capela Sfântului Andrei
Fiorii mă poartă
Spre regrete şi gânduri ce nu-mi aparţin.
Moartea se apropie cerându-mi să aleg
Ce îi voi încredinţa: o parte a minţii,
Un labirint al gândirii sau una
Din închisorile dragostei inimii.
Ceva se rupe în mine,
Se sfâşie şi se stinge, apoi se zbate
Să-şi ceară înapoi viaţa şi tihna.
Ochii străfulgerători mă săgetează.
M-au urmărit încă de la începuturile
Condamnării mele definitive,
Mi-au aşteptat ultima insuflare,
Mi-au răbdat ultima bucurie a spiritului.
Ei mă îndeamnă acum să urmez
Calea privirii necruţătoare,
Indiferent de greutăţile pe care
Le voi întâmpina – fiindcă
Doar ei îmi ştiu Calea,
Doar ei sunt una cu Adevărul.
Am ajuns în locul de început,
În locul în care plânsul nu are lacrimi
Iar sufletele au şansa
Celei de-a doua naşteri.
Ştiu că aici îmi voi găsi pacea –
Atunci când timpul Pământului
Se va îndrepta către momentul
Strălucirii mele depline.

Diana ăstase
25. 03. 2009
E ultima primăvară
Să cerceteze plopii,
Să îi întrebe unde-au plecat
Iubirile,păsările albe măiestre.
Ziua se face simţită.
Sufletul pur al ghioceilor
Împrăştie miresme ale depresiei.
Mă ţin cu ambele mâini
De faimosul măr răbdător
Care m-a aşteptat dintotdeauna
Cuminte în locul ascuns
Al minunii şi plângerii.

Astrele îi spun inimii
Că e ultima noapte
În care mai pot să mă pierd
Printre fiinţele împrăştiate
În penumbră ca nişte pisici
Care nu-şi găsesc puii.
E liberă calea
Spre luna sălbatică.
Ea pleacă în căutare
De vise uitate

Alexandra Elena Ciorogar 25. 02. 2009
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Contemplaţie

(Celtic 21)

Azi am murit încă o dată.
În faţa întunericului îmi privesc umbra.
Renaşte-mă! Insuflă-mi viaţă, iubite,
Dă-mi aripi de Phoenix cugetător!
Ca să te privesc mai bine, am închis ochii.
Demult am închis ochii. Astăzi tu nu mai exişti.
Trezeşte-mă şi pe mine în lumea de dincolo!
Ajută-mă să-mi înalţ sufletul printre castani de lumină!
Am să mă transform în pulbere de aur,
Să mă împrăştii prin locurile în care am fost
Şi-am visat împreună: să mă ning.
Redă-mă sufletului cu tot ceea ce a fost
Închis în mine atâta timp! Te simt şi ştiu că eşti tu!
Am să mă înconjor cu sufletul tău
Ca şi cu un scut de lumină.
Tu mă vei privi blând şi vei alunga
Din gându-mi trecuturi, tristeţile, patimile.
Am să mă aprind şi am să mă înalţ în cerul tău,
Acolo de unde urmele de tălpi de pe nisipul fierbinte
Nu se mai văd, nu se mai ştiu.
Voi plânge. Şi de acolo, din miezul plânsului meu,
Te voi urmări mereu înălţându-te.

Diana ăstase

4. 03. 2009

Underground
De jos, din cele mai întunecate adâncuri,
Din locurile care nu au fost niciodată atinse
De Divina Lumină sau de făpturile sidefii,
Bestii cu corp de moluscă ţâşnesc mii şi mii
Să mă săgeteze cu transparente atingeri,
Să mă tulbure cu degete gelatinoase şi nervi.
Mă sperie... Terori, haosuri, bestii informe,
Toate mă înconjoară şi toate vor să mă distrugă.
După ce am fost înţepată, otrăvită şi sfâşiată-n dureri,
După ce am fost îmbrăcată în sânge şi în ruşine,
Unul din duhurile nevăzute ale adâncurilor –
Cuprins parcă de remuşcări – a venit către mine,
Mi-a luat trupul în braţe şi mi l-a spălat
Cu lacrimile rămase de la alte fiinţe sacrificate,
De la alte vise ce n-o să ia niciodată fiinţă.
Am fost purtată pe sub bolţi de templu, pe sub negrele ape!
Ca pe o mireasă pierdută a nopţii m-a privegheat,
Ca pe o fiinţă asemenea, demnă să moară în pace!
Cine-ar mai putea spune că e rău pe Pământ?
Ne ţinem de mână strâns – întinşi amândoi pe spate –
Pe lespedea neagră eu moartă, el mort
Şi privim sufletul meu cum se ridică din mine uşor
Ca un abur în lumina şi-n luna cea albă.

Andreea Laura Mihu 11. 11. 2008
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estatornicia vidului

(STW – 172)

Am aripi. Zbor.
Urc pe raze de soare
Cobor pe raze de lună.
Agresez un sâmbure de vid pe cale
De a se naşte.
Lumea mea e fragilă.
Petalele tuturor florilor de cireş
Furate vreodată de vânt
De-a lungul primăverii eterne şi infinite
Sunt temelia ei.
Lumea mea e o lume a cutremurului.
Singurul rezident stabil al ei
E vântul care spulberă petalele-pământ
Şi reclădeşte după dorinţa şi moftul lui
Lumea mea o dată la nouă ore.
Lumea mea e o lume a întrebării.
Deseori nori grei o acoperă.
Nori negri, murdari, de nisip şi de praf.
Şi atunci cerul e un imens şi arid deşert.
Ploaia care urmează aduce doar moarte.
Lumea mea e domeniul vântului.
El spulberă şi vântură nisipul norilor
Care cade şi alunecă printre lespezile munţilor de petale.
Zbor, împletesc raze de soare cu raze de lună
Copac mort în iarnă
În vidul minţii mele, singură şi nebună.
Copacul mort în iarnă
E gol şi pustiu, singuratic.
Crengile lui sunt răsfrânte şi goale:
A murit cerând ajutor.

Ioana Spanache
25. 04. 2009
Când viaţa
Când viaţa te apasă şi totu-n jur se strânge
Gândeşte-te la soare cum fulgerele-şi frânge,
Când simţi că viaţa-ntreagă nu merită trăită
Priveşte cum e ruptă floarea-mbobocită,
Când simţi că viaţa-n lacrimi petrece şi se scurge
Priveşte-n cel ce plânge la perla lui de cuget.
Noi toţi ne plângem de viaţă dar timpul ce-l avem
E scurt ca o părere şi ca un vânt sub vremi.
Când uiţi să te mai bucuri sub anii gri şi hâzi,
Gândeşte-te la mine, te bucură şi râzi!

Silvia-Elena Dragomir
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A plâns cu lacrimi gălbui, preaîncete,
Şi braţele şi le-a întins rugător
Să ne cuprindă-n îmbrăţişare:
A murit cerând ajutor.
Copacul mort astă iarnă
Stă singur şi trist, părăsit
Şi crengile lui n-or să mai aştepte
Primăverile cu îndrăgostiţi.

Silvia-Elena Dragomir

Când noaptea te cere-napoi
Linguşitor este trupul ce ştie
Că nestematele tinereţii se sfârşesc
Odată cu primul sărut!
Poţi să atingi cerul cu şoapte albastre,
Poţi să laşi să îţi putrezească-n cămări
Şi ultima şovăitoare dorinţă:
N-am să las gerul să-ngheţe nectarul din tine!
Dacă noaptea te-ar cere-napoi,
În paşi de dans ţi-aş mângâia tristeţea,
În culori amintirea!
Te-aş picta pe furiş,
Într-o cămăruţă a inimii
Numai de noi doi ştiută,
Iar cu timpul vei învăţa să fii nemuritor.
Dacă noaptea te-ar cere-napoi
Am să mă uit atunci la tine mereu,
Cu gândul că ai fost primul
Ce mi-a furat iubirea.

Alexandra Elena Ciorogar
7. 01. 2009
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Lupii
Din sufletu-mi prea plin
Se revarsă într-un pocal
Sângele veacului.
Sunt însetată de viaţă
Şi de căldură, de dragoste.
În bezna cu pereţi de mucegai
Nu poţi visa la soare.
Ochii îmi sunt cusuţi,
Mâinile încătuşate de invizibili.
De unde să ştii tu ce temeri
Şi orori ascund eu?
Niciodată n-ai vrut să guşti
Licorna albastră presărată
Cu stele şi cu iubire pe care
Am preparat-o special pentru tine...
Am strâns-o din ochii mei visători
În Potirul de Cristal care trebuia
Să fie al meu şi al tău pentru totdeauna.
N-ai vrut-o niciodată.
De sufletu-mi se leagă
Mâini, priviri, gheare,
Încearcă să mă sfâşie
Tremurând dureros.
Mi-e frică şi tu iar nu eşti.
Doar iluzia ta mă mai însoţeşte
Transformându-se la rândul ei
În spirit devorator.
Puterile îmi sunt sleite
Şi îmi cer să cedez.
Niciodată nu am să fiu a voastră,
Indiferent cât de mari păpuşari
Veţi fi fiind voi!
Privirea şi sufletul am să mi le păstrez,
Ba chiar şi muzica ce se scrie singură
Pe portative de cer
Pentru ca atunci când am să fiu liberă
Să o pot transforma în ecou
Demn de a fi îngânat pe aleile
Labirintului beznei mele,
Ca un adevărat lup însingurat.

Diana ăstase
6. 02. 2009

Binecuvântare pentru renunţare
(Celtic 21)
Îţi număr paşii. Îţi văd răsăritul.
Acelaşi chip de-altădată. Înzestraţi cu iubire
Ca şi cu o mare tăcere tu şi cu mine formăm înţelesul
A ceea ce este de negândit. Ne părăsim unul pe altul
Din când în când în cântări scăldate în lacrimi.
Scăpăm de nemurire, fugim de-acasă şi plutim
În unde fără de strălucire să fim alături de voi,
Cei tăcuţi. În nopţi îmbrăcate-n fantasme
Un duh din miezul vorbirii îmi pluteşte prin minte
Stingher ca un puf de pasăre rotitoare
Aureolat de ceaţă şi vis,
În resemnare cuminte.

Alexandra Elena Ciorogar
21. 01. 2009
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Suspinele care nu trec
Acum o lună mi-am părăsit trupul
Pentru a-mi lăsa fiinţa
Să se odihnească în pace.
Pe câmpiile înverzite mi-au rămas
Dorurile şi blândeţea ta încât
Aş putea uita că există prădători
Şi vise de pradă chiar şi în miezul iubirii.
E-atât de uşor să te laşi fascinat
De privelişte în timp ce aluneci!
E atât de de uşor să pătrunzi şi să vezi
Pădurea cea veşnic ocrotitoare
A celor flămânzi de iubire!
Iar eu am privit şi m-am topit
Asemenea unei lumânări
Ce nu-şi mai găseşte cerul,
Atât de dornică să iradiez delicii,
Îţi spun,căci e nevoie să ştii
Că umbra din trecut s-a aşezat
Cuminte pe perna mea
Şi încearcă să treacă neobservată.
Dar nu se poate.
E mult prea strălucitor de palidă.
Îţi zăresc chipul chiar şi atunci
Când ochii mei încearcă
Să se regăsească în altă iubire,
În altă viaţă,în altă moarte.

Alexandra Elena Ciorogar

24. 02. 2009

Timpul nostru

(Celtic 21)

Iubite, de ce plângi? Când toate-ale tale
Vor fi ale mele, firave,
Îţi voi fi leagăn, cămin şi mormânt.
Dormi. Aşa. Tic-tac, tic-tac,
Aşa trece timpul pe mormântul tău.
Am murit dar inima-mi bate.
Negura ne învăluie ca o haină,
Ca o suflare care insistă în frig.
Şi tot ceea ce-a fost înainte se şterge:
Minciună, durere, tristeţe şi dragoste –
Totul se ştefuieşte în cele ce nu sunt.
Cele ce nu pot fi spulberă simţurile.
Şi totuşi, soarele răsare şi peste
Ceea ce n-a putut fi.
O minciună, o durere, o idilă netrăită
Se rotesc în lumini
Sub timpul şi soarele gol.

Elena-Silvia Dragomir
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4. 03. 2009

egalitate să fie,
da’ să ştim şi noi
(Celtic 21)
Che Guevara se crucise
de-aşa vise interzise
pare-mi-se
i se zise: ţi se
făcu de-altceva?
e ceva cu dumneata
şi s-a dus mări s-a dus
prin Bolivia în sus
spre apus unde a pus
de aşa o rezistenţă
că ziceai că e demenţă
păi voia egalitate
şi frăţie şi dreptate
cu aşa o mare cruce
prea mult n-a putut-o duce

ovidiu stanomir
22. 02. 2009
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Despărţire
Înainte lumea îndrăgostiţilor
Era acoperită cu crini
Iar paşii de mătase al fluturilor albi
Străbăteau gura de rai a inimii mele.
Cu pânze albastre în filigran de argint,
Cu nopţi cu lună plină
Îmi ocupai fiinţa, iubite!
Adierile vântului însă sfâşie vraja.
Aripile se strâng, visul călăuzitor
Se aşază cuminte.
În zori am aşteptat să-mi primesc
Coroana de flori de lumini cuvenite
Şi îmbrăţişarea de bun rămas –
Căci era timpul să pleci.
Era timpul să pleci, iubite!
Ultimul sărut – trimis peste palma deschisă –
Străbătea aerul înainte şi înapoi
Până ce te pierdeai pe cărare.
Prea plină cu tine acea copilă
Care eram eu atunci
Îşi părăseşte cuibul de vise şi de speranţe
Privind calm
Drept în miezul iubirii care s-a stins.

Alexandra-Elena Ciorogar
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14. 01. 2009

Privind furtuna
Privind furtuna de dureri din adânc
Şi pierzându-mă undeva la marginea spaţiului
Conştiinţei şi inconştientului
Mă detaşez de trup în visare.
Mesaje înfiorătoare, reci, mă săgetează,
Toate vrând să mă ducă în acelaşi loc ascuns –
Dincolo de existenţă şi neexistenţă. Toate vor
Să mă ia cu ele să urcăm toate cele zece trepte
Ale inconştientului dureros şi să traversăm
Valurile de foc ale eternului Styx.
Mă ademenesc fantasmele lumii
Din care tocmai am plecat,
Mă ispitesc tocmai cu inocenţa copilăriei
Pierdute. Dar ele greşesc.
Gândesc la puritatea ce-a dispărut demult
Şi le refuz chemarea,
Nu fără un oarecare regret.
Stau faţă în faţă acum cu cel pe care mesajele reci
Încercau să mi-l aducă-nainte.
Seducătorul nu mă mai poate seduce,
Armele sale şi platoşele s-au frânt.
Marele Manipulator mă priveşte neputincios.
Sunt liberă şi stau faţă în faţă acum
Cu mine – cea de demult –
Şi iau în braţe copila aceea ce-am fost
Aşa cum mă luau bunicii pe mine
Să-i povestesc iarăşi şi iarăşi
Basmele şi visele împlinirii.

Laura Andreea Mihu
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14. 01. 2009

Ochii lunii
(Stonehenge Dream)
Prin ochii lunii îmi căutam calea,
Prin ochii lunii, prin ochi!
Şi am privit, atât de mult am privit,
Până ce apa mi-a dat o formă.
Am început să îmi alcătuiesc chipul
Şi trupul, apoi Universul.
Lume goală, pură, ce-mi aştepta
Mâinile să-i împletesc istoria.
Legată de timp şi despletind veşnicia,
Am aşteptat răbdătoare naşterea noii lumini.
Întunericul nu mai era, lumina îşi făcea loc.
Am aşteptat Răsăritul şi n-a mai venit.
A scânteie şi-atât. Atât mi-a fost viaţa!
În întuneric, lacrimi venite de sus
Mi-au amintit că luna încă m-aşteaptă.
Când am întins piciorul în gol,
Fără ca să privesc în abis,
Punţi nevăzute şi palme umede fierbinţi
M-au alintat şi m-au prins.
Când am căpătat curajul de a privi
În jos nu era nimic,
Nici contur, nici lumini, nici o formă
Şi totuşi, simţeam cum păşesc
Cu tălpile goale curioase peste palmele vii
Ca printr-o fragedă iarbă.
Un pas doar – şi sunt gata.

Timea Ioana Jarcă

10. 12. 2008

Fără prezent

(Celtic 21)

Nici ieri nici azi. Povestea nu se ţese.
În perle mari de rouă teiul sfânt
Îmi năluceşte-amorul. Trece vânt
Prin umbre de magnolii ne-nţelese.
În teiul plăsmuit din ape se
Răsfaţă alb mărgăritare când
Deodată se trezeşte galben blând
Parfumul trist al nopţilor-mirese.
Făpturi de ape zboară printre noi.
Tu – cea de ieri – când eu sunt cel de mâine,
Aştepţi cuminte clipa-n care-ţi voi
Aşterne la picioare floarea-albastră
Şi-n timpul fără timp al nopţii-ntâi ne
Vom pierde veşnic inima măiastră.

Mihai M. S. Maxim
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25. 03. 2009

Petale de noapte
Nu cred
Nu cred nimic
Atunci când îmi spui
Că mă iubeşti.
Aşa cum nu cred
Că eu sunt de vină
Că am lăsat dragostea
Să treacă prin viaţa mea
Fără să o reţin.
Chiar dacă pe atunci nu aveam
Farmecul şi nici măcar sclipirea
Ce-o am acum
Am ştiut că tu eşti alesul.
Erai zburătorul ce ajungea mereu
Să-mi lase-n amurguri pe pernă
Noaptea ca un trandafir negru încins.
Ah, am ocrotit mereu
Ceea ce n-am avut niciodată!
Şi acum, când sunt gata
Să mă regăsesc
În ochii unui alt înger,
În ochii unui alt vis ceresc,
Îmi vine greu să cred
Că ei vor şti să mă ocrotească
De negrul încins.

Alexandra Elena Ciorogar
14. 04. 2009
Între cele două lumi ale sfârşitului

(Stonehenge Dream)

Când spiritul pur se preschimbă-n cenuşă
Şi lumile noastre se-nchid zgomotos,
Când carnea din oameni se scurge pe os
Şi visele pier, se deschide o uşă.
O lume încape în negrul străbun,
Acolo, în râuri sau albii secate,
Dar nimeni nu ştie să caute în ape
Văzduhuri sau urme de cedri în scrum.
Acum Răsăritu-a adus numai moarte
Şi lumea cea veche din gând mi s-a stins.
Voi trece senin printre patimi, convins
Că luna cea neagră apune-ntr-o carte.

Mihai M. S. Maxim
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7. 12. 2008

Ochi goi
(Celtic 21)
„- Mă priveşti din nou cu ochi goi.
Hăuri în care mai demult mă scăldam
Inocent umplându-le cu vieţile mele.
Nu suporţi să-mi iau ochii
De la negrul ce te-nconjoară.
Şi ţipi. Ţipi de parcă eu aş avea vreo putere
Să îţi sparg viaţa ca pe un artefact de nimic.
Mă cuprinzi cu braţele lungi ale posesiei
Încercând să mă minţi că ura este iubire
Şi că nepăsarea nu e indiferenţă ci vis.
Inima ţi s-a scurs prin pieptul străpuns
De timpurile neantului.
Şi iată-mă cum mă întind din nou,
Ca în fiecare seară,
Pe pământul ce se strânge în juru-mi
Asemeni unui sicriu.
Iar tu, tu te aşezi uşor şi te-ntinzi din nou
Lângă mine ca şi cum nu s-ar fi întâmplat
Nimic între noi, chiar nimic
Şi chemi razele lunii să-mi scalde fantasma.
E ca întotdeauna, iar eu,
Eu te aştept şi îmi sacrific suflarea
Ca tu să capeţi iarăşi contur.”

Diana ăstase
21. 01. 2009
Călugărul zburător

(Celtic 21)

Să zbori aievea-n aripi de mătase,
S-atingi cu fruntea anii visători,
Ninsori de pufuri, inimi de cocori,
Ar fi de-ajuns. Dar mintea înnoptase.
În vechi eresuri crudele splendori
Se furişează-n noapte printre case
Spre catedrală. Sfintele ei oase
Aşteaptă neclintite să le dori.
În visul tău acum e lună plină,
E linişte şi pace. Cad lumini
Uşor, ca fulgii-n blana de hermină.
Fecioara-şi trece peste umbre lini
Preatriştii paşi de suflet fără vină
Şi vrăbii mici îşi pleacă ochi infimi.

Mihai M. S. Maxim
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18. 01. 2009

Mansardă cu mare interioară
În lumea mea e-ntotdeauna noapte.
Luna albă – de câteva ori mai mare
Decât luna din visele pământenilor –
Este atât de apropiată de ţărm încât
Se văd pe ea chipuri de oameni.
Ea îi arată pe cei care s-au iubit
Şi pe cei care se vor iubi,
Pe cei ce se iubesc neştiut.
Ţărmul e din globule de soare
Încât calc pe milioane de răsărituri.
Oamenii lumii mele sunt veşnic preocupaţi,
Veşnic pierduţi în reveria apelor negre
Ale mării şi cerului nesfârşit.
Pe faţa lunii albe apar umbre imense
Şi în răstimpuri bine determinate
Oamenii mei îşi înalţă curioşi privirile
Să-şi vadă fiecare pe cel sortit.
Eu ştiu tot ce gândesc ei, le ştiu toate dorinţele,
Visele şi dezamăgirile, toate speranţele, deşi
Ei nu au o viaţă numai şi numai a lor.
Eu însumi gândesc în ei, visez în ei,
Iubesc şi urăsc, rănesc şi tămăduiesc:
Dorinţele lor sunt umbrele adormite
Ale dorinţelor mele uitate sau renegate.
Şi ei se uită la luna albă nedumerit văzând
Părul tău lung despletit, chipul tău castaniu,
Genele albe în umbre căprui.
Şi se opresc deodată din toate gândurile
Şi nu înţeleg ce s-a putut întâmpla
Şi paşii lor peste apele negre încremenesc
Sub orizontul absurd de apropiat,
Ca şi cum cerul şi marea s-ar opri brusc
Izbind un fundal de mansardă
Cu geamul rotund sprijinit în neant.

Mihai M. S. Maxim
12. 04. 2009
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(STW – 072)

Crezul meu poetic
Poezia înseamnă pentru mine simţul ce mă ajută să percep frumuseţea lucrurilor care mă
înconjoară, darul divin, strălucirea şi umbra care îmi umplu fiinţa. Încă de la primul vers scris Ea a
devenit nelipsită din viaţa mea, însoţindu-mi bătăile inimii de-a lungul cărărilor timpului şi
eternităţii. E un mod de a exista, de a-mi aşterne sufletul, ochii, palmele pe hârtie, pentru ca să creez
şi să dăruiesc fiinţe sau locuri care vor continua să facă parte din mine. E modul meu de a mă
dedica vieţii şi inimilor care vibrează aceeaşi muzică, inimilor care se pot bucura de cântecul meu
de a fi. Prin cuvinte care se ridică la viaţă vreau să pot consemna cântecele Universului, frumuseţile
lumii, adevărurile adâncului; să ajut ochii ce nu le văd să se deschidă spre ele, pentru că acestea
sunt de fapt adevăratele minuni – minunile ce ni s-au încredinţat cu speranţă la naştere.

Diana ăstase
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Copila Soarelui
Proiect de spectacol închinat Reginei Maria
alcătuit după poveştile şi visele ei

POVESTITORUL
În ceasul naşterii ei, o sărutase pe frunte chiar Soarele Dumnezeirii şi, înfăşurând-o în
razele sale, o numise de aici înainte copila Lui. El i se furişase în inimă şi, făcându-Şi acolo cuib, Îşi
trimisese razele într-însa, pentru ca acestea să-i umple mânuţele, spunându-i că razele acestea
binecuvântate vor fi de acum înainte ale ei pentru totdeauna. I se oglindi apoi în albastrul ochilor şi
Îşi revărsă uşor seninul în toate gândurile ei. A făcut din ea o rază a lumii. I-a spus: “Tu eşti Copila
Mea. Copila Soarelui celui ceresc”. Şi o iubea toată lumea.
Mâinile ei erau ca două blânde făgăduieli venite aici pe Pământ din alte zări, mai curate.
Nimic nu îi întrecea farmecul glasului, nici chiar susurul apei, cântător prin nisipurile de aur ale
pustiei, iar cuvintele pe care le rostea erau asemenea mărgăritarelor pe care o Regină legendară le
înşiră pe un fir vrăjit de mătase. Când zâmbea se făcea lumină, ca şi cum mugurii primăverii s-ar fi
deschis dintr-o dată, acoperind pământul cu flori şi minuni.
În timp ce POVESTITORUL vorbeşte, apare Copila Soarelui păşind uşor pe fondul unei
muzici line, serafice – de preferat celtice – şi se aşează pe un scaun în prim-planul scenei, aproape
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de el, într-un decor din faţa cortinei parţial trase, ce sugerează o încăpere sărăcăcioasă. Copila
Soarelui este blondă şi are pe cap o diademă fină de perle.
POVESTITORUL
În locuinţa Copilei se adunau mulţi oameni, ca să îşi aştearnă la picioarele ei toate dorurile,
toate visele şi visările, toate durerile.
Copila Soarelui nu se ferea de glasul nimănui: asculta răbdătoare poveştile de jale, cu micile
ei mânuţe ştergea lacrimile de pe feţe şi culegea suspinele de pe buze, iar inima ei, inima în care
pătrunsese pentru totdeauna Soarele cel dumnezeiesc, se făcu foc spre încălzirea pribegilor osteniţi,
biserică vie pentru sufletele ce îşi pierduseră calea. Atât de multă lumină purta Copila Soarelui întrînsa, încât ai fi putut acoperi cu aur şi raze întreaga lume!
Dar durerea omenească e o povară mai grea decât lespezile funerare ce acoperă moartea, şi
prea puţin dintr-însa putea să mângâie Copila Soarelui, chiar şi atunci când îşi dădea tot sufletul
celor ce îi plângeau în braţe. Din amare depărtări veneau la ea cei trudiţi, cei cu inima frântă, cei
chinuiţi, cei umiliţi, cei nenorociţi şi goniţi… veneau din cele patru colţuri ale pământului în şiruri
lungi, nădăjduind să primească ceva din lumina pe care Soarele cel veşnic al Dumnezeirii i-o lăsase
în mâini de la naştere. Şi veneau şi bogaţii, fiindcă şi ei poartă dureri multe în inimile lor… şi
Copila Soarelui dădea şi dădea într-una din lumina propriului ei suflet, nemaipăstrând nimic pentru
sine.
Pelerini alcătuind o spirală dublă, care se înfăşoară şi apoi se desfăşoară, defilează prin
faţa Copilei luând lumină, aprinzându-şi poate lumânările de la ea, şi depun la picioarele ei
sticluţe pline cu confetti, ce simbolizează lacrimile de diamant ale durerii lor. Sticluţele vor fi
deşertate la sfârşitul spectacolului în timpul dansului copiilor-îngeraşi. Acum: defilare sobră până
la Copilă, apoi trecere însufleţită.
Copiii din ciclul primar vin în faţa Copilei şi recitădin poeziile lui Eugen Ionescu din seria “Elegii
pentru fiinţe mici”.

Elegie pentru fiinţe mici
Aici a fost odată patul
Unui copil care-a fost dus
Într-o cutie de păpuşă
În parcul de pământ şi piatră.
De-atunci, în colţul lor obscur
Soldaţii stau tăcuţi, de plumb,
Încremeniţi lângă trompetă
Cu gândul dus la bătălii
Şi biruinţi imaginare.
Un tren expres de tinichea
În gara mică de carton
A ruginit de nostalgie
Şi-un călător liliputan
În vagonaş a adormit.
Şi calul blând, de lemn vopsit,
Încet, în gândul lui nechează
Şi plânge-amar bufonul mut,
Decoloratul arlechin.
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Moartea păpuşii
A murit, de congestie pulmonară,
Păpuşa, madonă de ceară.
Păpuşile la căpătâi s-au strâns,
Cu ochii ficşi, sticlind a plâns.
Biserica de mucava pentru pitici
Plânge în dangăte slabe şi mici.
Sicriul de carton e pregătit,
Pe drum de hârtie convoiu-a pornit:
Cai de lemn şi dric de ciocolată,
Popa cu barbă de vată,
Un arlechin cu haine bizare
Şi sora madonei, mai mare.
Unui pierrot rămas în drum
Îi cad tărâţele din coate.
Şi-abia se mai aude cum
Clopotul stinse sunete scoate.
POVESTITORUL
Odată a venit la ea un băieţel de argint plângându-se cu amar că nu e crezut de nimeni din
cei din jur, şi cerând cu insistenţă şi să îi fie înapoiat visul. Era un băieţaş năzdrăvan, ce s-a atârnat
de coada unei comete şi s-a plimbat cu ea prin toate cerurile!
BĂIEŢELUL
Nu ştiu prea bine cum s-a petrecut, dar am zburat cu adevărat! Şi m-am simţit nespus de
fericit. Dar nimeni nu mă crede! Şi atunci cum să le dau fericirea?
Pe fundal se văd copiii-planete, copiii-steluţe şi copiii de argint ce zboară pe aripile visării.
Copiii de argint vin în jurul Copilei Soarelui. Ea îl ia de mână pe BĂIEŢEL şi îl introduce în cercul
copiilor de argint. POVESTITORUL aleargă cu aceştia şi se prinde în dansul planetelor.
POVESTITORUL
Năzdrăvanul nostru este prea mic pentru ca să ştie cum să explice că noaptea sufletul lui se
desprinde şi zboară pe aripile visării departe, departe de casă şi trup. El doar se bucură cu bucurie
curată: o bucurie străină celor ce s-au obişnuit să fie neîncrezători în tot şi în toate, şi mai cu seamă
în libertatea şi-n aripile lor. Copila Soarelui i-a oferit însă băieţelului parteneri de joacă şi de
călătorie în spaţii. I-a oferit prieteni. Fiindcă fără prieteni cum ai putea să fii fericit, chiar dacă ştii
să zbori?
Personajele dansului planetelor pot fi luate din povestirea Reginei Maria: “De coada
cometei”.
POVESTITORUL
Copila Soarelui asculta nu numai glasul de jale al oamenilor, ci şi al firii: era capabilă să
audă plânsul străvechi. Ştia să asculte şi să-nţeleagă glasul râurilor şi al văilor, glasul de foşnet al
copacilor şi al florilor unduitoare, înţelegea florile cum îi vorbeau în parfumuri. Putea desluşi
cântecul păsărilor atunci când acestea, crezându-se absolut singure, îşi dăruiau tot sufletul şi toată
suflarea din ele lui Dumnezeu!
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Într-una din zile a venit la ea o privighetoare.
PRIVIGHETOAREA (către Copila Soarelui)
Să-ţi spun ce ni s-a întâmplat. Numai tu mai poţi să ne-ajuţi. Ascultă-mi povestea. Acum un
an era în munţii noştri un păstor pe care-l chema Răzvan. Şi păstorul acesta s-a îndrăgostit de-o
Domniţă. El s-a îndrăgostit de ea când încă nu o văzuse, fiindcă ea era închisă într-un turn înalt, alb.
Se îndrăgostise de glasul ei lin ce îşi înălţa către Ceruri suferinţa singurătăţii.
(Doină cântată de o Domniţă)
Stând sub cerdacul ei înalt şi ascultând cântecul, o lacrimă venită de sus l-a atins pe Răzvan,
şi atunci el i-a văzut chipul. Inima i s-a aprins atunci de iubire, dar şi de durere mistuitoare, pentru
că nu putea s-o ajute nicicum, şi nici măcar să o mângâie. Turmele lui, frunzele din ramurile
copacilor, vântul şi gândurile care zburau prin văzduh, cu toate ştiau taina durerii păstorului şi
suspinau odată cu el. Pârâul i-a şoptit atunci lui Răzvan că numai bătrâna vrăjitoare din miezul
pădurii poate să îi alunge durerea din suflet, dar cu ce preţ, nimeni nu ştie… El s-a avântat atunci
de-a lungul apelor, uitând cu totul de turma sa: a alergat de-a lungul torentului murmurător, ale
cărui ape erau atât de strălucite de lună, că nu mai rămăsese din ele decât nălucirea unui râu.
La hotarul dintre realitate şi irealitate, la rădăcina unui stejar bătrân ca şi timpul însuşi, el a
găsit-o pe vrăjitoare, şi ea bătrână ca stâncile şi ca munţii, ca dealurile de cerneală. Vrăjitoarea i-a
oferit şansa de a se preschimba într-o privighetoare, spunându-i că numai în acest fel va putea el să
îi uşureze jalea Domniţei, altfel nu! Şi i-a cerut în schimb toată nădejdea lui. “Domniţa nu te va iubi
niciodată!” i-a spus vrăjitoarea. “Tu poţi numai să fii o plăcere pentru dânsa, şi-o uşurare a chinului
ei nesfârşit!” Şi cu aceasta, nădejdea lui era deja luată. “Preschimbă-mă în privighetoare!” a spus el
atunci cu glas resemnat. “Şi niciodată n-ai să te mai întorci la oile tale, şi nici la mieluşeii cei
mititei: te vor striga îndelung, zi şi noapte, iar strigătele lor au să călătorească jalnice ca vântul, ca
valurile plângătoare ajunse la un ţărm pustiu!” “Preschimbă-mă în privighetoare…”
Şi vrăjitoarea bătrână ca firea dealurilor i-a dat lui Răzvan să bea o licoare în care străluceau
stele, pe care el o sorbi dintr-o singură înghiţitură.
Răzvan îşi va pune acum pe cap un coif cu ochi şi cu cioc, fiind preschimbat îm
privighetoare.
Şi Răzvan, devenit acum unul de-al nostru, a zburat pe pervazul ferestrei Domniţei,
mângâindu-i de-acum înainte zilele şi nopţile, până ce Domniţa a fost eliberată de către un Prinţ.
“Se potrivesc unul cu altul, vai, se potrivesc atât de bine!” a spus sufletul lui Răzvan, zbătându-se în
pieptul de pasăre cenuşie, prea strâmt pentru el. Dar numai noi am înţeles cuvintele lui.
Inima lui se bucura pentru Domniţă, dar se frângea când se gândea la el. Cum ar fi putut ea
înţelege, cum ar fi putut ea măcar să bănuiască jertfa unui simplu păstor? Şi iată că acum
mângâierea pe care i-o adusese jertfa lui definitivă era pe cale să se sfârşească! Domniţa devenea
Regină: de-acum înainte nu mai era prizonieră şi nu mai avea nevoie de mângâierea trilului său!
Scenă de nuntă împărătească. Dansuri de societate.
După o vreme, Domniţa şi-a amintit de pasăre: “Oh, drag, mic cântăreţ cenuşiu!” a strigat
ea. “Iată că te uitasem cu totul, şi totuşi, tu ai fost mângâierea zilelor mele de temniţă. Am să te fac
cântăreţul Curţii mele”. Şi l-a închis pe sărmanul Răzvan într-o colivie aurită, fără să ştie că iubirea
era cea care îl ţine legat de ea, nu gratiile! De aceea, te rog eu, în numele tuturor privighetorilor, pe
tine, Copila cea mai aleasă a Soarelui: deschide-i Domniţei inima ca să înţeleagă că cel mai de preţ
lucru din lumea aceasta e libertatea! Doar când e pe deplin liberă îşi arată jertfa adevărata măsură!
Tu eşti stăpână peste inimi! Deschide-i inima! Răzvan o să rămână de bunăvoie cu ea, totdeauna,
chiar dacă nu mai are nici o nădejde!
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Copila Soarelui întinde mâna către Domniţă. Aceasta cade o clipă pe gânduri, apoi, ca şi
cum ar fi deliberat în sine, se grăbeşte să elibereze privighetoarea din colivie.
POVESTITORUL
Privighetoarea va rămâne cu ea. Chiar dacă nu-şi va recăpăta niciodată nădejdea, chiar dacă
nu-i va putea glăsui Domniţei nicicând cu glas omenesc, şi nici nu va putea să mai revină vreodată
la viaţa umană, la condiţia de om şi păstor, chiar dacă altul va fi chemat de acum înainte să îi
păstorească turmele rătăcite, Răzvan este acum liber să plece şi să se întoarcă, să rămână cu ea.
Jertfa lui rămâne întreagă şi nealterată, deplină, chiar dacă Domniţa nu o va bănui niciodată, şi chiar
dacă efectul ei pare acuma atât de mic şi de neînsemnat… Dar câţi dintre noi nu ne jertfim cu totul,
şi continuăm să credem că merită, chiar când efectele sunt cu mult mai mici pentru ceilalţi: şi asta
doar pentru că am însemnat de fapt atât de puţin pentru ei…
(În faţa Copilei Soarelui apar trei copii.)
COPILUL (unul din cei trei)
Avem o mare dorinţă. Dar înainte de a ţi-o spune, trebuie să îţi istorisesc povestea Cărţii
minunate a Părintelui Simeon. Părintele stă într-o mânăstire nu foarte îndepărtată de locul acesta,
într-o chilie cu totul şi cu totul albă. La el obişnuiesc să vină copiii din sat, pe rând, ca să le citească
din Cartea lui fermecată. Şi cei mai mulţi din aceia care au ascultat deja glasul Părintelui ard de
nerăbdare să se întoarcă şi să li se citească iarăşi. Aceasta deoarece Cartea pe care o ţine în faţă
Părintele se însufleţeşte subit şi tot ceea ce se citeşte dintr-însa se-nfăţişează în faţa ochilor în
vedenii dumnezeieşti de negrăit. În faţa ochilor noştri se înfăţişează toţi aceia de care este vorba în
paginile sfinte: toţi sfinţii şi toţi martirii, împăraţii şi împărătesele Israelului, dar şi ai celorlalte
seminţii ale pământului, soldaţii şi cavalerii, eroii şi pajii, cerşetorii şi oamenii străluciţi, câinii, caii
şi păsările, florile neasemuite, palatele şi castelele lumii noastre, priveliştile de pe tărâmul sfânt al
făgăduinţei, şi câteodată chiar şi vedenii din Rai, sau vedenii din alte lumi create de Dumnezeu.
Toate acestea nu se arată însă decât credincioşilor vrednici de astfel de minuni, sau celor pe care
Părintele Simeon îi face vrednici să le primească în suflet.
Se vede Părintele Simeon aşezat pe un jilţ şi copii în jurul său. Din Cartea minunată pe care
o ţine în mâini izvorăşte o lumină colorată. Copiii sunt încântaţi. Lumina poate fi de la o lanternă
sau de la un reflector, iar copertele ar trebui să fie fosforescente.
Într-una din zile, doi copii, Stanca şi Ghiţă, au văzut, răsfoind Ceaslovul, povestea unei
sfinte necunoscute, albe şi duioase, înveşmântată într-o mantie de culoarea cerului senin, iar
împrejurul capului având razele luminoase ale Soarelui celui înţelegător: aceasta deoarece ea îşi
împărţise bogăţiile la săraci şi la oamenii întunecaţi de nevoi. Mantia ei albastră era însăşi graţia
Dumnezeirii! Stanca şi Ghiţă nu văzuseră niciodată ceva mai frumos. De aceea, singura lor dorinţă
era aceea să poată privi tot ce se afla în Carte, dar cum erau încă mulţi copii care aşteptau, trebuia să
mai treacă mult timp până să le vină din nou rândul.
Părintele Simeon poate să ridice Cartea deschisă astfel încât prin rama ei goală să se vadă
în perspectivă, pe fundalul scenei, trecerea sfinţilor şi martirilor, împăraţilor şi împărăteselor… pe
muzică solemnă.
Dar ei nu au mai avut răbdare.
Trei călugări invidioşi pe Părintele Simeon: Pamfil, Trofim şi Tihon, i-au învăţat pe copii
cum să şterpelească această Carte multdorită pe când Părintele era plecat, şi să se ascundă cu ea în
Pădurea Întunericului, într-un loc ferit de priviri.
Apar în pădure cei trei călugări invidioşi cu cei doi copii aşezaţi în jurul cărţii. Când
deschid Cartea o ceată de duhuri întunecate începe un dans valpurgic. (Coregrafie pe muzica lui
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Charles Gounod: Faust, Actul IV, "oaptea Valpurgiei.) Toţi părtaşii acestei nelegiuiri vor fi legaţi,
şi nu vor scăpa decât odată cu întoarcerea în lumină a Părintelui Simeon.
Izbăviţi fiind cu rugăciunile lui, atât copii cât şi călugării şi-au cerut iertare de la Părinte şi
au promis să-şi schimbe purtările şi viaţa. Şi el i-a iertat bucuros.
Dar ce să facem acuma noi, căci suntem atât de slabi? Am vrea şi noi să privim vedeniile
dumnezeieşti ale Cărţii, de care nu ne mai putem sătura în veci! Ajută-ne dacă poţi! În lume este
atâta dorinţă de cunoaştere binecuvântată şi atât de puţini părinţi duhovniceşti ca Părintele Simeon!
Ajută-ne, te rugăm…
POVESTITORUL
Copila Soarelui i-a învăţat atunci pe copii că darul vedeniilor se află în fiecare din ei, şi
apare atunci când au toate gândurile şi sentimentele curate, la fel cum era mintea şi inima Părintelui
Simeon. Lumina prin care se însufleţesc literele Cărţii şi se preschimbă în vedenii dumnezeieşti o
avem fiecare în suflet. Trebuie doar să dăm la o parte vălul negru al păcatelor de pe inimă, şi lumina
aceasta adâncă va răsări şi se va face a noastră pentru totdeauna!
Copila Soarelui dă copiilor câte o carte mititică, luminoasă, cu coperţile fosforescente,
asemănătoare Cărţii minunate a Părintelui Simeon. Copiii pleacă fericiţi şi senini, purtând lumina
acestor cărţi în mâini.
Ce le spunea oamenilor Copila Soarelui? În ce chip îi mângâia, ce putere avea asupra lor, ce
magie, ce artă? Eu nu ştiu nimic, pentru că aceasta e cu adevărat o taină, şi numai Dumnezeu o ştie.
Dar noaptea, mama ei se trezea adesea din somn şi, în ritmul liniştit al tăcerii, i se părea că
aude inima fetiţei sale povestind singură în întuneric: povestind despre tot ceea ce simţise şi
pricepuse. Şi mama se simţea cuprinsă de o teamă înfrigurată, pentru că noaptea, când alţi
copiidorm uitând ziua cu tulburările şi cu grijile ei, inima Copilei Soarelui nu putea nici să tacă, nici
să se odihnească; fiind prea plină, ea se revărsa peste toate marginile.
Da, inima Copilei povestea despre vise, dorinţe, amăgiri, suferinţe… Despre femeia săracă
ai cărei copii muriseră unul după altul aşa că hotarele strâmte ale gropii lor stăteau strânse unul
lângă altul, ca nişte moviliţe de nisip risipite de vânt… Povestea despre bătrânul sărac care n-avea
altă hrană decât coji uscate de pâine, pe care le aduna ca un câine izgonit de prin jgheaburile
uliţelor, povestea despre surioara al cărei frăţior îi murise în braţe deşi ea rugase Cerul să o ia pe ea,
nu pe el, despre mireasa ce aşteaptă zadarnic sosirea mirelui ce nu se mai întoarce niciodată, despre
înşelăciune, despre viciu, despre sărăcie, despre pierdutele visuri ale căminelor spulberate, despre
moarte, despre ciumă şi despre omor, despre ape întunecoase şi străzi şi mai întunecoase, despre
gelozii ce se târăsc pe pământ, despre suferinţe josnice, despre dorinţe făţarnice şi despre limbi ce
nu grăiesc adevăruri.
Inima Copilei Soarelui povestea despre toate acestea în adâncul nopţii, când ar fi trebuit să
se odihnească în pace. E de mirare însă că niciodată un lucru, oricât de tristă sau de urâtă ar fi fost
povestea de care îşi amintea inima, niciodată un lucru nu rămânea urât, ci trecând prin gândurile
Copilei povestea cea mai urâtă se făcea frumoasă, fapta cea mai întunecată devenea vrednică de
iertat, mâhnirea cea mai apăsătoare părea mai lesne de a fi îndurată. Raza Soarelui celui
dumnezeiesc le lua puterea, preschimbându-le pe toate în lumină şi pace.
Ochii ei azurii priveau hotarul de nedesluşit dintre lumi, şi atunci ea înţelegea că lumea cea
nevăzută este adevărata mângâiere a lumii!
STELUŢA
Da, aşa s-a-ntâmplat când inima ei a văzut trandafirul, roza îndrăgostită de Luceafărul
nopţii.
Pe scenă apare un personaj-trandafir într-o grădină cu flori şi un personaj-luceafăr la o
oarecare înălţime. În conformitate cu povestirea Reginei Maria: “Trandafirul lui Conu Ilie”.
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Trandafirul îndrăgostit de Luceafăr a început să cânte, iar inima sa recita cuvinte într-o
limbă de taină, neînţeleasă.
Cântările rozei îndrăgostite vrăjeau toată firea grădinii, dar floarea nu mai era atentă decât la
Cer: nu observa nimic din ceea ce se-ntâmpla în jurul ei. Orgoliile şi vanităţile celor care credeau că
le cânta lor îi erau cu totul străine. Şi trandafirul s-a mistuit în cântec atât de mult încât într-o
singură oră i s-a ofilit întreg trupul: i-au căzut toate petalele aproape deodată, ca şi cum floarea ar fi
dorit cu ardoare să se elibereze din propria ei frumuseţe, să zboare nevăzută la cer. Când trupşorul
lui s-a ofilit întreg şi s-a întins pe pământ, ca şi cum ar fi fost adormit, ca şi cum ar fi plecat în
somnul fără întoarcere, sufletul lui s-a înălţat către Cer ca mireasmă.
Gimnastică acrobatică: dansul petalelor. Personajul-trandafir, simbolizând acum sufletulmireasmă, are în mâini un văl alb pe care îl flutură.
Doar inima Copilei a putut să vadă Luceafărul trecând pe deasupra ambelor lumi şi primind
în braţele sale sufleţelul-mireasmă. Atunci Ea a-nţeles taina Luceafărului: acelaşi Luceafăr ce trece
deasupra lumii noastre trece şi deasupra celeilalte lumi, în unul şi acelaşi zbor. Fiinţa Lui trupească
şi spirituală luminează şi mângâie în lumină toate lumile - în una şi aceeaşi trecere.
Şi sufletul de mireasmă al trandafirului rămâne de-a pururi sub razele Lui, să îi cânte pentru
totdeauna, doar că nu aici, în lumea vederii noastre, ci în lumea fiinţei Lui.
Se vede personajul-Luceafăr plecând de mână cu personajul-trandafir.
POVESTITORUL
Roua de pe petalele trandafirului este lacrimă, nu e apă… Şi toate lacrimile care-au fost
plânse aici se află acuma, prin nu se ştie ce întâmplare minunată, în nişte sticluţe delicate: un cerc
de sticluţe, aproape perfect, în jurul Copilei Soarelui. Copila Soarelui a lovit gingaş în ele şi ele au
scos cele mai dulci sunete, mai dulci decât cântările de harfe ale îngerilor. Mirată, mama a întrebato pe fetiţă: “Ce sunt acestea, Copila mea?” “Sunt sticluţe sfinte, alcătuite din lacrimile inimilor
omeneşti…” i-a răspuns fetiţa. “Şi de ce strălucesc atât de tare?” “Pentru că le-am schimbat în
diamante…” a mai răspuns ea. “Şi ce e cu muzica aceasta neînţeleasă?” “E sunetul lacrimilor,
mamă, al lacrimilor pe care le duc la Dumnezeu”.
S-a întâmplat ca Regina Ţării să afle de Copila Soarelui. Dorind să o vadă, Marea Doamnă a
trimis un cavaler să o aducă la Palatul Regal.
Fetiţa o va aştepta pe Regină într-una din sălile Palatului Regal. Când îşi va face apariţia
Regina, corul va intona Imnul Regal. Regele va urmări scena de departe.
Regina demult ascundea în inima ei o mare taină, o jale ce îi întuneca zilele, o jale care îi
făcea din fiecare noapte un chin nesfârşit, un chin despre care nimeni n-a ştiut niciodată nimic. Dar
când a văzut-o pe Copila Soarelui, Reginei i s-a părut că s-au deschis porţile Cerului. Micuţa a
mângâiat-o pe femeia înlăcrimată. Cu braţele pe după gâtul singuraticei femei, Copila Soarelui îi
şopti în la ureche câteva cuvinte pe care nimeni altul nu le mai auzise vreodată, iar faţa Reginei s-a
luminat brusc, şi Regina însăşi era atât de minunată încât toţi curtenii din jurul ei şi-au împreunat
mâinile, fară să ştie de ce…
Regina se retrage cu toţi curtenii. Fetiţa se întoarce în prim-plan.
Copila Soarelui era viaţa întregii ţări: toate vieţile, cu durerile şi bucuriile lor, se strânseseră
în propria ei inimă. Şi toţi mai mulţi oameni veneau să ceară lumină din mâinile ei, aşteptând ca Ea
să le binecuvânteze durerile.
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Dar inima ei n-a mai rezistat. Poveştile tuturor lacrimilor din sticluţe au luat-o cu ele, fiecare
diamant având să fie de acum înainte inimă pentru o galaxie întreagă...
Dansul îngerilor care revarsă sticluţele cu confetti în întunericul tainic al Universului.
COPILA SOARELUI (înainte să plece cu îngerii)
Să nu plângi, mamă! Să nu crezi că nu mă voi mai întoarce: voi fi în orice adiere, în boarea
oricărei blândeţi pământeşti. Voi fi în orişice zâmbet de prunc, în toate lacrimile şi în toate
speranţele. Caută cu grijă în toate acestea, şi ai să cunoşti că eu sunt…
(Muzică de final delicată – de preferinţă Enya)

Mihai M. S. Maxim
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Concursul de creaţie literară „Regina Maria”
Sibiu
10 Mai 2009
„Micii prozatori”
Concursul s-a desfăşurat în două etape.
În prima etapă concurenţii au avut de alcătuit o compunere tematică sub titlul generic
„Astronauţii visează”. Li s-a dat fraza de început: „Pe staţia orbitală din apropierea Lunii trei
cosmonauţi au avut un vis care avea să le schimbe definitiv existenţa.”
Concurenţii trebuia să îşi imagineze în ce constă visul astronauţilor şi cum le-a influenţat
acestora viaţa. Timpul de redactare a compunerii a fost de o oră, urmând ca cele mai bune lucrări să
fie cizelate în decursul unei alte ore, în conformitate cu sugestiile sau exigenţele redactorilor
Revistei „Castalia”.
În a doua etapă concurenţii au avut de scris o poveste sub titlul general „Camera dorinţei”,
după ce au primit fraza de început: „Aveţi grijă, deoarece în acest loc se materializează numai
dorinţa cea mai adâncă a inimii!” au fost avertizaţi cei trei înainte de a intra în Cameră.
Şi în acest caz timpul de redactare a fost de o oră; au fost selectate cele mai bune lucrări
pentru a fi apoi perfecţionate (sau corectate) pe durata unei alte ore.
Au fost premiate lucrările cele mai originale, ţinându-se cont şi de capacitatea concurenţilor
de a satisface pretenţiile redactorilor Revistei „Castalia” în ceea ce priveşte structura povestirii,
detaliile de compoziţie şi stil, sau dezvoltarea naraţiunii.
Premianţii au cu toţii vârsta de 10 ani:

Vlad Rusescu – Premiul I
Teodora Pampu – Premiul al II-lea
Cristina Ciulin – Premiul al II-lea
Bogdan Luca – Premiul al III-lea
Alexandru Frăsie – Premiul al III-lea
Delia Beca – Menţiune
Patrick Daia – Menţiune
Redacţia
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ucleul Vieţii
Pe staţia orbitală din apropierea lunii trei cosmonauţi au avut un vis care avea să le
schimbe definitiv existenţa.
Au visat că e seară. Au visat într-o lumină ca a serii un om ciudat. Când s-au uitat mai bine,
au văzut că acel om era de fapt Moartea.
Dimineaţa toţi trei erau încă foarte speriaţi. La un moment dat Moartea le-a apărut din nou –
şi acesta nu mai era un vis. Ea le-a spus să părăsească imediat staţia. Ei n-au prea vrut. Atunci, de
nicăieri au apărut trei pelerine negre, fără chip, cu trei coase. Fiecărui cosmonaut îi venise Moartea
proprie. Cosmonauţii au luat coasele nevenindu-le să creadă. Curiozitatea era mai mare decât
teama. „Credeam că basmul acesta nu mai există!” au exclamat într-un gând.
Moartea dispăruse. Ca şi cosmonauţii. Cosmonauţii au reapărut brusc. S-au uitat împrejur şi
au înţeles că erau într-o altă dimensiune. Din pământ au ieşit zombi şi din cer au coborât corbi albi.
Ei au înţeles că acela era locul unde omenirea de pe Pământ îşi ţinea basmele.
Cosmonauţii au fugit şi s-au adăpostit într-o peşteră. După un timp Moartea a reapărut lângă
ei. Ea i-a condus în adâncurile peşterii – care deveneau tot mai luminate pe măsură ce coborau.
Acolo ei au văzut ceva neînţeles, pe care Moartea l-a numit „Nucleul Vieţii”. Ei au înţeles că
Moartea îi conduce la Viaţă şi le intensifică Viaţa.
Moartea dispăruse din nou. Cosmonauţii au lovit toţi trei cu coasele în nucleu.
Când a lovit primul a apărut o nouă lume – o nouă dimensiune. Lumea aceasta era mică dar
fericită, peste tot erau omuleţi veseli. Omuleţii se uitau curioşi la cosmonaut. Cosmonautul le-a spus
povestea vieţii lui. Omuleţii au fost bucuroşi să-l ajute să-şi uite necazurile. Au pornit cu toţii în
căutarea colegilor săi de echipă. La un moment dat Moartea a reapărut. Pe omuleţi i-a ucis cu
privirea iar pe cosmonaut l-a trimis într-un loc numit „Infinit”.
Când a lovit al doilea a apărut o altă lume – o altă dimensiune, un alt proiect. Lumea aceasta
era mult mai mare, dar nu era locuită. Cosmonautul a încercat să găsească vreo vietate, dar n-a
reuşit. Peste tot erau peisaje superbe. El a căutat mâncare, crezând că o să rămână pe această planetă
în veci. Moartea a apărut dintr-o dată, a ucis peisajele numai dintr-o privire şi l-a dus şi pe el în
locul numit „Infinit”.
Când a lovit al treilea a apărut o lume numai şi numai din lumină. A mers în gol fără să ştie
pe ce calcă, fără să ştie nimic. A văzut în depărtare culoarea roşie aprinsă şi forme rotunde. Nu
putea să le dea nici un nume. Moartea a apărut îmbrăcată complet în roşu. A privit depărtările, a
privit formele. L-a luat apoi de mână şi l-a condus la ceilalţi doi care îl aşteptau miraţi în mijlocul
unei mulţimi de omuleţi şi de peisaje superbe. Acesta era chiar „Infinitul”. Cu toţii au fost cuprinşi
de nedumerire şi frică şi au chemat Moartea. „Sunt aici”, le-a răspuns ea, „n-am plecat nicăieri”. Ei
au început să-i pună întrebări, dar ea nu a răspuns la niciuna din ele. Aşa că au început să fugă spre
formele acelea care parcă îi chemau.
Şi au fugit în culoare şi formă. Au înţeles. Era lumea Durerii. Durerea era strălucitoare.
Durerea îi aştepta. Era prea târziu pentru regrete. Au înţeles că atunci când au lovit nucleul Vieţii au
lovit Însăşi Viaţa. Şi au mai înţeles că toate cele trei lumi fuseseră proiectate cu preţul Durerii.
Oamenii nu pot crea decât în dureri. Duhuri ale Durerii şi Sacrificiului au apărut dintr-o dată de
pretutindeni. Şi ei n-au mai putut suporta. Au fost aruncaţi înapoi pe staţia orbitală.
Buclele Morţii se închideau cu zgomot în spatele lor.

Vlad Rusescu
10. 03. 2009
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Trei renunţări
Cele trei fete de pe staţia orbitală aveau să viseze în noaptea aceea binecuvântată cât n-au
mai visat în toată viaţa lor.
Primeia dintre ele, Adela, i-a apărut un înger păzitor pe o cale de aur şi a dus-o în Rai – în
lumile nebănuite. Acolo erau privelişti, grădini de o frumuseţe nespusă, mulţimi de îngeri şi flori
imense, fiecare cât un castel. Când a ajuns la un izvor cu apă curată, izvorul i-a spus:
„- Bine-ai venit, copilă dragă, bine-ai venit! De când te-aştept...”
Fata, auzind aceste cuvinte, s-a minunat. Izvorul era Alesul ei. Fiinţa de ape îi era Destinul
şi Viaţa. S-a îndrăgostit şi şi-a dat seama că este îndrăgostită.
Ea va renunţa la meseria de cosmonaut şi va deveni călugăriţă. Pentru o navă cosmică acele
lumi erau de neatins.
Celei de-a doua fete, Felicia, i-a apărut în vis un sărman. Era pe Pământ, la casa ei, când s-a
pomenit cu un bătrân care-i cerea să-l îngrijească. Fata s-a mirat de câtă milă zăcuse în ea neştiut. Sa minunat de câtă dragoste avea nevoie să dăruiască. L-a îngrijit pe sărman, i-a dat să mănânce. I-a
spălat rănile. L-a primit în inima ei. A doua zi, sărmanul a început să întinerească: bătrânul s-a
transformat într-un bărbat frumos şi tânăr. Atunci fata şi-a dat seama că în fiecare sărman al lumii
este ascuns un suflet de înger.
După acest vis, şi cea de-a doua fată a renunţat la meseria de cosmonaut. A înţeles că pe
Pământ sunt mai multe stele decât pe cer. Doar că stelele acestea sunt ascunse în oameni. Ea a
rămas căutătoare de stele, doar că acum căuta stelele din sufletele copiilor. Era clarvăzătoare. Ea a
devenit cea care deschide drumul oamenilor spre cunoaştere şi înţelepciune. Din mâinile ei vor ieşi
mari pictori, mari scriitori: mari oameni. Datorită visului ei de a citi în stele, ea a reuşit să pună,
acolo sus pe cer, câte o stea pentru fiecare nouă strălucire descoperită, o stea după care să ne
călăuzim noi.
Visul celei de-a treia fete, pe nume Anda, a fost întunecat şi urât. A venit s-o ia Moartea,
însă nu era încă timpul ei. A spus „Împărate Ceresc”, apoi a cântat până când Moartea a vărsat
prima lacrimă.
După ce s-a trezit din visul acesta, Anda a devenit cântăreaţă. Cântecul ei mângâie inimile,
face şi Moartea să plângă! Şi uneori răzgândeşte Moartea.

Teodora Pampu
11. 03. 2009
Acum şase milioane de ani, marţea trecută
Acum şase milioane de ani, marţea trecută, trei cosmonauţi şi-au schimbat viaţa pentru
totdeauna. Ei au plecat de pe staţia orbitală pentru că aveau nişte presimţiri. După ce au ajuns pe
lună, au intrat într-un crater ciudat. Acolo au găsit trei uşi. Ei au deschis-o pe prima. Acolo se afla o
balenă-cartof sau un cartof-balenă, care plângea. Au închis uşa repede. După aceea au deschis-o pe
a doua. Acolo se afla Postul Omega TV în direct pe lună cu toată presa de scandal. Înainte de a li se
băga microfoanele-n gât, au închis-o şi pe a doua. După aceea au deschis-o pe a treia. Şi acolo se
afla Dumnezeu. Aici au intrat. Ei l-au urmat de Dumnezeu şi El i-a dus în Rai într-un loc în care
puteau înţelege viitorul Pământului. Acolo le-a spus că în curând se va plimba pe Pământ împreună
cu Sfântul Petru, care pe atunci încă nu exista. El le-a oferit viaţă veşnică şi le-a dat să-şi aleagă câte
un personaj din basmul „Făt-Frumos din lacrimă”.
Niciunul din ei n-a vrut să fie om. Unul a ales să fie calul înaripat, altul motanul cu şapte
capete, iar ultimul lacrimă.

Patrick Daia
11. 03. 2009
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Alb, egru şi Verde
Cei trei cosmonauţi de pe staţia lunară au visat că o navă extraterestră a venit după ei.
Extratereştrii i-au urcat în navă fără să îi atingă şi i-au dus într-o altă lume. Când au ajuns acolo, ei
şi-au dat seama că sunt cu totul într-un alt Univers, în altă lege. Fiinţele de acolo aveau trei mâini,
trei picioare şi erau fără cap. Vedeau şi gândeau cu tot corpul. Acolo nu existau culori, toată lumea
aceea era în alb-negru.
Extratereştrii i-au aruncat pe cosmonauţi într-un lac. Surpriza a fost că nu s-au înecat,
fiindcă lacul era pustiu: oglinda lacului era din lumină. În mijlocul pustietăţii acelui lac ei au văzut
o uşă. Când au deschis uşa, au ajuns într-un deşert în care mai era o uşă. Au deschis şi a doua uşă,
iar acolo, inexplicabil, se aflau la Polul Nord al acelei planete. Unde mai era o uşă. Au deschis şi a
treia uşă, iar acolo au intrat într-o junglă cu plante albe. Dincolo de copaci şi de vegetaţie au
descoperit un perete neted cu trei uşi. Pe prima scria în limba lor „Alb”, pe a doua scria „Negru”, iar
pe a treia scria „Verde”.
Primul cosmonaut a intrat pe prima uşă, al doilea pe a doua uşă, iar al treilea a intrat pe a
treia uşă. Prima uşă ducea într-o pustietate albă, a doua uşă ducea către o pustietate neagră, iar a
treia uşă ducea către o pustietate gri, deoarece lumea aceea era numai în alb-negru. De atunci,
fiecare din cei trei cosmonauţi a trăit acolo de unul singur în culoarea albă, neagră sau gri.
Pustietatea albă era universul uitării. Acolo erau copaci albi, un cer alb, flori şi frunze albe,
totul era alb. Pentru că era universul uitării, cel care a intrat acolo a uitat totul, absolut totul – şi cine
este – în afară de Dumnezeu. Aşa că de acum încolo a trăit rugându-se mereu, chiar dacă nu ştia de
ce şi pentru cine trebuie să se roage.
Pustietatea neagră era universul tristeţii. Totul era negru şi înspăimântător. Cel de-al doilea
cosmonaut s-a rugat pentru viaţa lui chiar şi în acel întuneric trist. Se rugau frica şi tristeţea din el
odată cu el.
Pustietatea gri era universul pierdut al speranţei. Pustietatea gri trebuia să fie verde – după
cum scria pe uşă – dar din cauza răutăţii oamenilor s-a făcut gri şi speranţa s-a rătăcit în păcate. Cel
ce intra aici avea să-şi dea seama cât suntem de slabi şi de vulnerabili noi oamenii.
Şi cel de-al treilea cosmonaut s-a rugat, a sperat şi a plâns, până când cenuşiul s-a făcut
verde, cele trei uşi s-au deschis singure şi culorile au început să zboare în jurul lor ca nişte păsări.
Păsările aveau trei aripi şi trei cozi, nu aveau capete, şi se roteau ca nişte mici galaxii. Nu ştiau încă
unde să se aşeze.

Cristina Ciulin
11. 03. 2009
Păcat originar
Trei prieteni care nu aveau nici bani nici casă au intrat într-un magazin de antichităţi pe care
scria: „Angajăm personal”. Proprietarul era un bătrân. Acesta le-a spus că trebuie doar să facă în
fiecare zi curăţenie prin magazin. I-a prevenit să nu intre niciodată în camera din spatele
magazinului: să nu treacă de uşa pe care scria „Dorinţe”.
A doua zi, în timp ce lucrau, cei trei au observat că bătrânul plecase. Aşa că s-au gândit să
intre în acea cameră. Când au deschis uşa au văzut că acel loc era un depozit în care fiecare cutie,
fiecare ladă avea un nume. Ei au deschis o cutie la întâmplare, fără să se uite ce scrie pe ea şi au
văzut că nu se întâmplă nimic. Cutia era goală. S-au uitat pe ambalaj să vadă ce scrie. Scria cu litere
mari: „Nimic”. Au ieşit din cameră.
După un timp, bătrânul se întoarse. Pentru ziua aceea de lucru a dat fiecăruia dintre ei un
diamant. Cei trei au ieşit foarte bucuroşi din magazin. Dar chiar atunci când au ieşit şi au vrut să se
bucure de vederea diamantelor, au constatat că acestea se transformă în luminiţe cu aripi.
Luminiţele s-au ridicat la cer şi au dispărut.
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În ziua următoare ei au intrat în depozitul cu dorinţe în timp ce bătrânul dormea adânc. Ei au
deschis toate cutiile. Au fost uluiţi să vadă nişte fructe ciudate – unele ca nişte jucării comestibile –
pe care erau scrise dorinţe. Trebuia să mănânci fructul-dorinţă ca să ţi se împlinească. Însă atunci
când le-au atins, curioşi, ele au dispărut unul câte unul, până când depozitul s-a golit. Nu mai
existau decât ambalaje cu titluri – sau dorinţele-amintiri.
Apoi au ieşit din magazin. Când au ieşit afară era doar foc şi haos. De teamă au intrat înapoi
în magazin. Bătrânul era mai înspăimântător decât tot ceea ce era afară. Se transformase într-un duh
întunecat la faţă care părea să aibă câteva mii de ani. El le-a spus cu glas greu că în acele cutii erau
toate dorinţele pe care şi le-au putut închipui oamenii de la începutul istoriei. Şi că prin fapta lor au
distrus Echilibrul Cosmic şi Ceresc al Omenirii.
Pentru aceasta cei trei au fost pedepsiţi să nu mai moară niciodată ci să rătăcească pe
Pământ până când vor găsi fructele Copacului Cumpătării.
Ei nu ştiau însă unde ar putea să se afle Copacul Cumpătării. Dar Soarta sau Şansa a făcut în
aşa fel ca ei să găsească un fruct pe care scria: „Orice îmi doresc”. Şi ei au dorit să ajungă la
Copacul Cumpătării. Au închis ochii şi când i-au redeschis au văzut copacul în faţa unui alt copac.
Ei au muşcat din fructele lui rotunde zemoase şi chiar în momentul acela au văzut că nu mai există
nimic în faţa lor. Atunci au înţeles că nu mai erau pe Pământ, ci în „Infinit”: copacul cu fructe dulci
era de fapt Copacul Infinitului. Aşa că s-au văzut obligaţi să stea în Infinit pe veci sau, mă rog, atâta
vreme până când vor învăţa cumpătarea.

Vlad Rusescu
29. 04. 2009
Dorinţele fluturilor
După ce au citit anunţul de pe uşa care ducea către Camera Dorinţelor, cei trei fluturaşi –
unul verde, unul roz şi unul alb – au deschis ferestruica uşii să poată privi dincolo, fiindcă uşa era
încuiată. Apoi, dintr-o dată, scrisul de pe anunţ se făcuse mai mare şi apăruseră nişte litere aurii care
formau propoziţia: „Căutaţi împreună cheia uşii acesteia!” Cuvântul „împreună” era scris cu litere
de diamant.
Cei trei fluturaşi au zburat împreună pe o floare ciudată: aceasta avea petale verzi, roz şi
albe – exact culorile pe care le aveau şi ei şi care se mişcau aşa cum dădeau ei din aripi. Şi surpriză:
în polenul florii era o cheie cu capătul în formă de inimă.
Bucuroşi, cei trei fluturaşi au ridicat împreună cheia şi au atins-o de lacătul uşii Camerei
Dorinţelor. Şi uşa s-a deschis! Numai că tot ceea ce era acolo era distrus când au intrat ei, unul câte
unul, în Cameră. Totul în interior era în ruină. Au ieşit trişti.
Apoi, au încercat să intre împreună, iar când au intrat deodată, totul din Cameră s-a
transformat într-o lume de nectar şi culoare! Pereţii Camerei au început să crească, apoi au devenit
transparenţi, până când nu s-au mai văzut deloc. Cei trei au privit încă o dată uşa pe care intraseră.
Uşa nu se mai ţinea de nimic. Pe ea scria acum: „Uşa care duce spre Camera Prieteniei şi a Dorinţei
Adevărate”. Un glas blând ca de mamă îi chema să cerceteze mai departe.
Cei trei fluturaşi s-au transformat în trei îngeri care au trăit fericiţi de acum înainte în acel
Paradis, iar cele trei culori: verde, roz şi alb au făcut acea lume a Prieteniei şi a Dorinţei Adevărate,
adică Paradisul, să se umple de flori şi făpturi!
Florile de acolo erau multicolore în strălucire, erau şi flori argintii şi flori aurii: erau până şi
flori de diamant. Fiinţele din acel Paradis erau îngeri cu haine verzi, roz şi albe – şi aveau fluturi
desenaţi pe hainele lor. Glasurile acelor îngeri erau deosebite, iar atunci când cântau le ieşea din
gură câte o notă muzicală de aur – care se aşterneau pe pământ ca o ninsoare aurie de vară.

Cristina Ciulin
29. 04. 2009
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Casa cu trei străluciri
Cei trei copii erau de vârste diferite şi erau fraţi. Pe primul îl chema Mihai şi era cel mai
mare, el având 11 ani. A doua era fetiţă şi o chema Maria; ea avea 10 ani. Iar pe cel de-al treilea
copil îl chema Ionuţ, el având 7 anişori, fiind cel mai mic.
Cei trei fraţi, venind de la şcoală, au vrut să meargă acasă pe o scurtătură. Au mers ei ce au
mers şi s-au rătăcit. Au încercat să caute o ieşire din situaţia aceea, dar nu au găsit-o. Când s-a
înserat, Ionuţ, copilul cel micuţ, s-a urcat într-un copac. El a văzut o lumină sclipitoare la câţiva paşi
de acel loc. După ce au ajuns acolo, au văzut o casă cu trei uşi sclipitoare. La fiecare uşă era câte o
bătrânică.
Pe Mihai l-a chemat prima bătrânică şi l-a întrebat care este cea mai adâncă dorinţă a inimii
lui. Băiatul răspunse:
„- Cea mai adâncă dorinţă a mea este ca mama mea să se vindece de boala pe care o are!”
Mama lui suferea de leucemie şi era aproape de moarte.
„- Uneori boala este chemarea lui Dumnezeu”, a răspuns bătrânica. „Ai de ales: să se
însănătoşească şi să rămână cu voi pe Pământ, sau să plece acum în Împărăţia lui Dumnezeu şi să o
vedeţi de acum înainte tot timpul ca înger păzitor!”
„- Nu pot să aleg aşa ceva: să aleagă pentru mine iubirea lui Dumnezeu!”, a răspuns Mihai.
Pe Maria a chemat-o aproape cea de a doua bătrânică. Pe ea a întrebat-o tot ceea ce a
întrebat-o prima pe fratele ei mai mare. Ea răspunse:
„- Eu am o dorinţă în adâncul inimii pe care numai Dumnezeu mi-o poate îndeplini”. Voia
să devină sfântă.
„- Dar asta înseamnă să nu te schimbi, să rămâi curată şi, în plus, să primeşti de la
Dumnezeu darul durerii!” i-a răspuns bătrânica. „Vrei să porţi tu păcatele şi durerile lumii? Sau ai
dori să îţi dăruiesc fericire?”
„- Aş alege ca fericirea să mă cuprindă, dar nu numai pe mine şi pe cei dragi, ci pe toţi
oamenii – iar dorinţa aceasta îmi provoacă durere”, a răspuns fetiţa.
Pe Ionuţ l-a întrebat a treia bătrânică tot ce au fost întrebaţi ceilalţi doi. El răspunse:
„- Eu mi-aş dori ca toţi oamenii să fie buni şi sănătoşi, iar eu să pot duce învăţătura mai
departe!”
„- Ai putea ajunge singur departe pe calea ştiinţei, sau ai putea sacrifica la un moment dat
această cale pentru a-i ajuta pe unii oameni să fie mai buni şi mai sănătoşi!” i-a răspuns bătrânica.
„Ce alegi: şcoala inteligenţei sau şcoala inimii?”
„- Aleg şcoala inimii, pentru ca să pot să împart bucurie şi iubire”, a răspuns cu hotărâre
micuţul.
Cele trei femei le-au spus atunci ultimele cuvinte:
„- Numai şi numai dacă aceasta este cea mai mare dorinţă a voastră vi se va materializa.
Dacă nu credeţi, intraţi prin aceste uşi de lumină şi veţi vedea!”
Fiecare din ei intrând pe uşa respectivă, au văzut cum li se îndeplinesc visele. Chiar dacă
avea trei uşi, casa dorinţelor avea pentru ei o singură cameră. Dorinţele lor erau împletite: Mihai
căpătase simţul lumii de dincolo, Maria era fericită să mângâie dureri, iar Ionuţ cel mititel avea o
inimă mare.
Cei trei fraţi şi-au dat seama că numai prin credinţă se pot materializa dorinţele oamenilor.
Au privit în urmă atâta cât să le vadă pe cele trei femei întinerind şi zburând: cele trei zâne fără
vârstă ale Preasfintei Fecioare le făceau cu mâna în semn de rămas bun...

Teodora Pampu
29. 04. 2009
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Camera dorinţei
„Trebuie să ai grijă, deoarece în acest loc se materializează numai dorinţa cea mai adâncă
a inimii!” au fost preveniţi cei trei prieteni înainte să intre în Cameră.
În acea cameră erau trei uşi: una plină de smaralde, alta împodobită cu cristale, iar a treia era
de casă dărăpănată. Primul dintre prieteni era un urangutan evoluat de pe planeta Plutonia, care, ca
toţi ortodocşii, credea în Dumnezeu. Însă atunci când a văzut smaraldele a uitat şi de raţiune şi de
credinţă şi s-a repezit la prima uşă. Prima uşă ascundea o lume cu un palat de smarald având mulţi
servitori şi multă mâncare. Era lumea Marelui Ospăţ. Singura mâncare care lipsea cu desăvârşire
era... banana plutoniană. Urangutanul, speriat că o să moară tânăr şi frumos (cum se credea el,
bineînţeles), fugi înapoi în Cameră.
Acolo, al doilea prieten a deschis a doua uşă. În acea lume găseai un palat de cristal. Am
uitat să vă spun că prietenul acesta era un ponei cu cinci coarne din oţel inoxidabil. El avea nevoie
de afecţiune, că era încă pui, şi s-a apropiat de palatul de cristal şi lumină pentru a fi mângâiat,
fiindcă credea că palatul e viu. Coarnele lui au atins cu vârfurile Marele Cristal preţios care s-a spart
într-o clipă cu mare zgomot. Atunci poneiul de pe Xena (pentru că era de pe acea mică planetă) se
întoarse speriat în Cameră.
În sfârşit, al treilea prieten, un marţian evoluat care stătuse mult timp singur pe Lună, a intrat
în a treia cameră, care era dincolo de uşa veche. În acel spaţiu imens era o casă unde aveai tot ce-ţi
trebuie din punct de vedere material şi o masă la care puteai să chemi pe oricine îţi este prieten, din
orice lume, de la orice depărtare. Marţianul şi-a invocat prietenii, fiindcă un marţian care stătuse
atâta timp singur pe Lună avea mare nevoie de prieteni. Aceştia, invitaţi, au primit cu plăcere şi au
trăit fericiţi până la Infinit, pentru că extratereştrii, neavând păcate, nu mai mor niciodată.
La Cină tronau Domnul Vată-de-Zahăr şi Doamna Popcorn, formaţia „Cheia-Sol” de pe
Planeta Portativului Sferic, Domnul Bombonel şi Doamna Fruct-de-Ciocolată (o pereche potrivită
cu o căsnicie SF ideală) şi ultimii dar nu cei din urmă – Monstrul-Legumă şi Soţia-Ciorbă, care
ademeneau un copilaş din lumea oamenilor să facă gura mare şi să rămână cu ea aşa pentru
totdeauna.

Bogdan Luca
29. 04. 2009
Camera dorinţelor pentru jucării şi animale de casă
Într-o noapte cu lună plină toţi dormeau. Numai eu nu dormeam. Dintr-o dată am auzit un
zgomot înfiorător care venea din camera mea. M-am uitat şi am văzut o umbră ciudată. M-am
speriat şi am tresărit. M-am gândit că era o fantezie.
Dimineaţa m-am uitat sub pat şi am văzut un cap şi o mână. Cu greutate şi foarte speriată am
scos ce era acolo. Am constatat că era o păpuşă.
Noaptea următoare era cât pe ce să adorm, când am auzit un sunet straniu. De data aceasta
am luat lanterna şi cu mare frică am căutat. Eram speriată. Am încetat să caut.
M-am culcat. A doua zi, Alexandra şi cu Iulia au venit la mine. M-au ajutat să caut aşa-zisa
„Bestie”. Deodată o umbră mare, gigantică! Toate ne-am dat înapoi ca să nu ne prindă. Toate eram
speriate. Doream să plece. Se auzeau tot felul de sunete pe care nu le puteam identifica. „Bestia” se
apropia... şi venind cu încetinitorul spre noi am observat că era de fapt căţeluşul meu Bobi a cărui
umbră se proiectase enorm pe perete. Am început să râdem în hohote. Am mângâiat căţeluşul, apoi
am mângâiat şi păpuşile: dorinţele lor de a fi iubite trebuiau urgent împlinite.

Delia Beca
29. 04. 2009
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Diamantul alb
Când au intrat în Cameră, cei trei prieteni au văzut trei pietre preţioase. Unul avea culoarea
roşie ca sângele, altul avea culoarea albastră ca a cerului, iar ultimul era verde, ca iarba proaspătă.
Fiecare şi-a ales un diamant. Hainele prietenilor au luat culoarea diamantului ales de fiecare. Apoi
diamantele s-au înălţat la cer şi s-au contopit. Diamantul format era alb... Ciudat! Din diamant le
vorbea cineva: „Temeţi-vă! Temeţi-vă de voi înşivă!” Înspăimântaţi, cei trei şi-au pus în gând o
dorinţă. Au apărut trei braţe. Unul l-a luat pe cel cu haine roşii şi l-a dus în crăpătura unei peşteri în
care era o inimă vie într-un vas de sticlă. Altul l-a luat pe cel în albastru şi l-a aruncat în cer. Acolo
era o corabie albastră. Cei doi s-au trezit prizonieri: unul în peşteră, altul în cer. Ultimul braţ l-a luat
pe cel în verde pe o câmpie făra margini, dar nu ştia încă ce să îi facă. Atunci, prietenul rămas şi-a
pus în gând o altă dorinţă: să îşi revadă prietenii!
A ales cu inima. Altul ar fi vrut să scape de acolo! Dar pentru că a ales cu inima, cei trei
prieteni s-au revăzut acasă – şi aveau şi cele trei diamante!
Dacă alegi cu inima, şi nu numai cu mintea, o să fii răsplătit – pentru că nu te-ai gândit la
tine! Celor doi prieteni cărora li s-a întâmplat ceva, li s-a întâmplat deoarece şi-au dorit lucruri doar
pentru ei. Unul avusese iubire egoistă, celălalt credinţă egoistă. Au fost pedepsiţi o vreme! Dar şi-au
învăţat lecţia: fiecare a ştiut de aici înainte cum să îşi poarte darul special primit: iubirea, credinţa,
sau speranţa. Şi n-au mai fost luminaţi ziua de soare şi noaptea de lună: deasupra capetelor lor
strălucea diamantul alb.

Alexandru Frăsie
29. 04. 2009
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Renaştere în doi

(Stonehenge Dream)

Purtăm cu noi suflete grele îndrăgostite,
Miros de fantezie şi amor.
Balada marilor cete îngereşti
Ale iubirii trădate
Este cântată în ritm lent
În sunet de clavecin funerar.
Sunt acoperiţi cu flori paşii morţii.
Nu mai rămâne decât zumzetul unui roi
De albine care mănâncă din noi.
Un spiriduş purificator se trezeşte la viaţă
În sufletele noastre îngemănate,
Iartă minciunile spuse demult,
Ne îmbrăţişează pe rând şi ne uneşte
Sub cununa unei împărăţii fără sfârşit,
Şi când noaptea îşi face simţită prezenţa
El ne renaşte sub clar de lumină sfânt.

Alexandra Elena Ciorogar
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10. 12. 2008

(Stonehenge Dream)

Fărâmă de soare
Rătăcesc pe străzile întortocheate,
Văd şanţurile mult prea umblate ale creierului meu.
Simt umanul din mine tot mai accentuat,
Rupându-mi sufletul cu ghearele şi colţii.
Câinele e turbat, sătul de raţiune.
Ochii mi se afundă şi se resorb
Să privească luminiţa din mine care se zbate
Neputincioasă să iasă-ntre oameni.
Captivă de prea mult timp într-un loc obscur,
Neauzită, găseşte la pieirea speranţei ieşire:
Inima-portal pare să fie de partea ei.
La fel de repede pe cât a ieşit
Mâinile mele au strâns-o oprindu-i bucuria.
Gura mea, uşă spre condamnare,
A înghiţit-o-napoi să o poarte-n Abis,
Să vadă măcar o dată Chipul Sfântului Soare!
Trupul o cuprinde şi-i dă consistenţă,
Ochii îi dăruiesc percepţiile florii ce nu există,
Sufletul îi dăruieşte uitarea de sine.
Acum sunt lumină! Sunt aripă, sunt clipă,
Iar jos în întunericul rămas, printre grimase şi uluire
Îmi văd trupul zâmbind fericit.

Diana ăstase
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10. 12. 2008

Jocurile spiritului
Stonehenge Traditional Worlds
STW este iniţial un joc creator de tradiţie: lumile sunt „albe” – aşteaptă să fie conturate.
Jucătorii dau cu zarul pe rând şi avansează de-a lungul celor 30 de porţi până când dau 6. În acel
moment intră pe poarta lumii respective (1 – 30) – pătrund printr-un portal către un univers ce
trebuie constituit prin poem. Jucătorul mai dă o dată cu zarul pentru a afla modul în care-şi va
construi lumea din spatele acelui portal: 1 şi 5 înseamnă moarte (agonie, respectiv transcendenţă), 2
şi 4 iubire (început şi sfârşit), 3 renaştere, iar 6 sacrificiu – conform pietrelor din potcoava de la
Stonehenge.
Jucătorul scrie un poem prin care îşi constituie şi îşi construieşte apoi concret lumea de
dincolo de portal. De aici înainte lumea aceasta va fi a sa. Ea va fi identificată printr-un număr
format din trei cifre: primele două identifică portalul (01 – 30) iar a treia modul de-a fi în acea lume
(1 – 6). De pildă, lumea 214 este lumea portalului 21 în care trăieşti un sfârşit de iubire (4): Boca
del Rio – Kindergarten va fi de aici înainte poemul definitoriu al acestei lumi. Numărul 216
determină aceeaşi lume – în care ajungi prin portalul 21, cu diferenţa că noul intrat trăieşte
experienţa unui sacrificiu (6). Poemul „Fluturi enzimatici” adaugă detalii referitoare la fiinţele şi
lucrurile din Boca del Rio – Kindergarten.
Fiecare autor care va trece prin acest portal (21) va trebui să cunoască detaliile lumii lui din
poemele scrise mai înainte. Cunoscându-le, el va extinde viaţa şi lumea dintr-însa printr-un poem
nou.

Immrama – jocul limitelor
„Immrama” era în lumea celţilor povestirea fantastică a unei călătorii în lumea de dincolo,
sau descrierea unei aventuri pe tărâmuri din dimensiuni paralele.
Jocul „Immrama” configurează un spaţiu sau un univers virtual pe o foaie complet albă.
Fiecare jucător, atunci când îi vine rândul, schiţează o anumită figură geometrică, după preferinţă
(cerc, dreptunghi...), ce delimitează locul său special din universul virtual. Figurii geometrice el îi
va ataşa o sintagmă descriptuvă, o metaforă, un indicativ al locului respectiv. Ceilalţi jucători pot
să-şi delimiteze locuri proprii în exteriorul acelui loc special, în interiorul acelui loc, pot trasa
drumuri (căi identificate prin sintagme), sau chiar orizonturi care să cuprindă acel loc special (sau
care să înglobeze mai multe astfel de locuri).
Jocul se încheie atunci când sunt aşezate pe harta universului virtual 9 astfel de locuri,
drumuri, sau orizonturi speciale – indiferent de numărul de jucători.
Poemele sau povestirile scrise de jucători vor fi călătorii ale minţii şi experienţe virtuale în
locuri de pe harta acelei lumi constituite ad-hoc.

Arduina & Carnavalul Porcului
Mistreţul era la celţi simbolul furiei războinice. Jocul este al umorului agresiv şi urmăreşte
exorcizarea patimilor, duhurilor deşertăciunii din om, sau pur şi simplu a sentimentelor care ne-au
sfâşiat atâta vreme fără nici un rost.
Fiecare jucător trage la sorţi condiţiile de alcătuire a poemului sau naraţiunii: el dă cu zarul
de trei ori consecutiv, apoi îşi începe creaţia în conformitate cu datele din tabelul alăturat.

Mihai M. S. Maxim
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X
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camera de
recuzită
(Costumaţia)

Camera de atitudine

Autor
(Savant,
literat,
muzician,
pictor...)
Drepturi de
autor
nerevendicate
Fanfaronul de
baltă

1. Parodie la opere celebre
2. Clonă de doi bani jumate
3. Epigonie cu agonie
4. Omul nepotrivit la loc
nepotrivit
5. Suflet nepotrivit în trup
nepotrivit
6. Maimuţă einsteiniană
1. Hiperbolizare
2. Psiho
3. Exacerbarea nulităţilor
4. Umilirea aristocraţilor
5. Impostură cât cuprinde
6. Doctori fără bacalaureat
1. Romeo şi Julieta dinozauri
2. Struţocămila
3. Rinocerul eugen-ionescian
4. Vaca de bou
5. Bestiola
6. Prădătorul de cartier
1. Virtutea ca o târfă
2. Invidierea celor ce au avut
puterea de a păcătui
3. Spume la gură contra
oamenilor fericiţi
4. Şefu’ n-are creier
5. Capricii-horror
6. XXX- stupidităţi
1. Dragostea ca un furuncul
2. Porcul de porţelan
3. Cadavrul viu şi mortu’ mort
(delicateţe cu zombii)
4. „Mă simt ca un căcat...”
5. Mutant super-horror-show
6. „Şi-am încălecat pe-o
căpşună şi v-am spus Noapte
bună!”
1. Ef de ics juma’ de pix
2. „Gravitaţia e de vină”
3. Viteza întunericului în vid
(cerebral, matrimonial...)
4. Rebeliunea slugarnică
5. Jocul schimbării funcţiilor în
societate (Stăpâni-sclavi...)
6. Ridiculizarea
înspăimântătorului

Animal
Planet
(Desene
animate)

Zeii moderni
(Spiritul antispirit)

Obiecte (mai
mult sau mai
puţin
pierdute)
Suflete fără
suflet

Funcţie
Disfuncţie
Gradient
neinocent
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X
1.
2.
3.
4.

Camera de
laşitudine
(Deznodământ
porcesc)

Răsturnare de
perspectivă
Răsturnare de
situaţie, sau
Răsturnare pur
şi simplu
Apoteoză
închipuită (în
trăsură de aur
trasă de 14000
de cerbi de
diamant)
Răsturnare de
circumstanţe şi
Surpriza
banalităţii
extreme

Monotonie
zglobie
(Universitare
fără ejaculare,
sterilet la creier)

5.

Cădere în
miracol şi

6.

Dezinhibare

Fericire tâmpă

EJECT, că
m-am plictisit

Clona Poe

(Arduina & Carnavalul Porcului)

„Nevermore şi nevermore” –
Bate Corbul din picior:
„Scumpa ta Eleonore
A uşchit-o din amor!”
„Nu fii sadic, cioară mică”,
Îl alint pe Păsărică,
„Ai să vezi c-o să se-ntoarcă
Pân-la răsărit – şi moartă!”
„Eşti un prost” – m-alintă Cioară –
„Eşti un prost şi-o să te doară!
Şi iubita mea divină
A fugit cu-o cioropină!”
Stăm stingheri, neconsolaţi,
Eu şi Cioară, ca doi fraţi:
Nici pe pianul meu cel negru
Bustul alb nu-i prea integru.
Că l-a părăsit de-un an
Bustul ei de porţelan.
Şi-au venit colegii lui –
O pădure de statui
La priveghi, să-l consoleze,
Pianul să-mi îngreuneze.
Scumpa mea Eleonore
L-a lăsat cu fundu’ gol.
Busturile-mi strigă-n cor:
„Nevermore şi nevermore!
Casa Usher e-n stârpire
Şi nici tu n-o duci prea bine!”

Portretele lui Edgar Allan Poe şi Charles Baudelaire
în viziunea lui Alexeieff

„Poe la Poe nu-şi scoate ochii!”
Ţipă Corbul dintre rochii.
„Viaţa-i plină de greşeli”
Îi spun eu, „şi te înşeli.”
„Viaţa-i toată o greşeală,
Şi-o să dăm în bâlbâială!”
Din păşunile acerbe
Corbul paşte mii de verbe.

Mihai M. S. Maxim
14. 01. 2009
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The Penitence of Lady Godiva

joc de glezne
ispita şi-ascute copita
şi meliţă verzi şi uscate
dar toatele 7 păcate
pălesc când spumoasa-Afrodita
apare zâmbind pe-nserate
nurlie-i şi fără de seamă
privind pre supt lungile-i gene
şi pletele-şi scutură-alene
trecând printre noi fără teamă
ca fluturii printre hiene
ne este dat să alegem
să fim ori s-avem în neştire
averi şi puteri şi oştire
din toate acestea culegem
de sine părere sau contenire
nici harpii şi nice balauri
prea multe nu au a ne face
oricât fioroşi s-ar preface
sau gureşi ca stoluri de grauri
cât Sfinxul zace în pace

ovidiu stanomir
14 ianuar 2009
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narciselul
se îmbolnăvise de sine însuşi din ziua în care devenise conştient nu doar că era obsedat de sine că se
iubea din calea-afară că era exclusiv preocupat de propria-i persoană se intoxicase de atâta
egocentrism adorându-se făcându-şi măgulitoare autoscopii flatându-se flatulând expectorând
suspinând lăcrimând de egolatrie într-un ritm aberant nu suferea din cauza singurătăţii ci din lipsă
de spectatori se deprinsese e drept în urma a nenumărate întâmplări neplăcute cu răutatea cu
vulgaritatea celorlalţi doar cu indiferenţa lor nu se putea împăca suferea câineşte implora atenţia
celorlalţi cerşetor de lux maniac insaţiabilul narcis e doar excepţia de la regulă pe subiectul nostru
până şi ocările şi injurăturile celorlalţi îl răneau superficial nu puteau pătrunde până în miezul fiinţei
sale nucleul dur şi pur şi simplu incomparabil doar Cel de Sus ştie ce rost poate avea o asemenea
fiinţă autoidolatră pe măsură ce îmbătrânea îşi devenise tot mai preţios pe cât se şubrezea pe atît era
mai atent la fiecare detaliu al propriilor stări şi junghiuri pentru că nu le păsa prea mult celorlalţi de
chinurile sale se autocompătimea cu şi mai multă duioşie se răsfăţa plângându-şi de milă cerând
ajutorul celor din jur pretinzând atenţie cicălindu-i apostrofându-i că-i doare în cele trei litere şi nici
măcar acolo de el că îndrăznesc să aibe alte gânduri şi preocupări că-şi permit să mănînce şi să bea
să doarmă şi să viseze ba chiar să râdă uitând să-i poarte de grijă că ştie că le este indiferent că îl
detestă că îl bîrfesc că îl urăsc că or să vadă ei atunci când el nu va mai fi că vor regreta că s-au
purtat aşa de urât cu un biet bătrân că există o dreptate dacă nu pe lumea asta cu siguranţă pe lumea
cealaltă cînd însă va fi prea târziu devenise habotnic îşi făcea rugăciunile cu extremă
conştiinciozitate nici pomeneală să-l iubească pe aproapele ca pe sine însuşi o clipă vă rog cum
adică să treacă atît de uşor cu vederea toate necazurile şi supărările provocate de îndrăzneala unuia
sau altuia de a-l contrazice era un ghem de contradicţii încă şi mai încîlcit decât ar fi fost naiba în
stare să o facă în asemenea hal
27 martie 2009

Mihail Medrea
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negru la albino

nu înţeleg de ce lu oskar i se spune negru lu albino oskar e blond ş-are ochii verzi am văzut chiar
ieri un negru la noi pe stradă a intrat egzact la buticu lu nenea albino negrul era de fapt maro închis
ochii lui erau mari şi albi iar la miljoc negri de tot ăla da era negru chiar de chiar oskar e sas şi saşii
nu-s niciodată negri şi-s bătrâni cei mai mulţi mai sunt doi la noi în cartier plus oskar care abia a
terminat liceu l-am întrebat odată de ce n-a rămas în germania acolo e maică-sa vine din când în
când în sibiu să vadă ce mai face oskar şi bunică-sa mama ei oskar s-a inervat şi mi-a zis ceva de
mama mea a vrut să-mi tragă un picior în fund da io nu-s prostu lu oskar pe care îl aleargă nea
albino toată ziua îl trimite de colo colo şi când se întoarce îl ia în primire doamna vichy îl pune să
măture prin curte îl trimite la piaţă la poştă să le plătească fracturile de curent îl trimite la clienţi
cum îi zicea ieri la o vecină dragă l-am trimis pe oskar la idioata aia de amantă a lu acojocăriţei să-i
returneze înapoi factura ea se pretinde că-i ţine contabilitatea şi nici atât nu-i în stare să
complecteze k lumea o amărâtă de factură da se ţine cu nasu pe sus că i-am zis o dată când s-a
făcut
că nu mă mai cunoaşte la coafor tu hăbăuco n-aveţi voi în casă ce-avem noi în garaj când s-a întors
oskar l-a luat în primire nea albino l-a pus să-i spele maşina în faţa porţii oskar a încercat să mă
vrăjască pe mine s-o spăl io în locul lui că-mi dă bicicleta să fac o tură prin oraşu de jos bicicleta lu
norbert băiatu lu nea albino şi-a lu doamna vichy dacă m-ar prinde norbert pe ţoacla lui m-ar
termina momental da nu mă fraiereşte oskar pe mine ca pe luzării ăilalţi de pe stradă le dă nişte
gumă sau nişte mărunţiş primit de pe la clienţi şi fraierii ăia micii fac ce zice el i-a dresat oskar se
ţine jmecher păi dacă era chiar de chiar aşa de jmecher nu ajungea negru la albino rămânea în
germania aia de unde l-a dat afară că era într-o gaşcă şi furau din maşini am auzit io când m-a
trimis doamna vichy la bar să-i iau ţigări că la ei la butic nu mai aveau a venit unu şi a cumpărat
toate ţigările ce-o vrea ăla să facă cu atâtea baxuri de ţigări oskar zicea ceva de o contră şi de o
bandă n-am înţeles ce-i aia nimeni n-are răbdare să-mi esplice nici io nu prea mai pun întrebări la
oamenii mari nu le place să pui prea multe întrebări se inervează repede ţipă la tine să-i laşi în pace
şi să te duci înapoi în mama aiurea că nici n-ai cum să încapi înapoi în burta lu mama nu înţeleg de
ce se supără io când întreb pe cineva ceva vreau să ştiu deci vreau să învăţ şi de ce se supără ei că
io vreau să învăţ deci ei vrea să rămân io mai prost ca ei să ajung negru lor aiurea ce dacă tata meu
nu e patron ca nea albino tata e plecat în italia munceşte la construcţii că acolo în italia se
construieşte la greu ca la noi pe stradă nea albino a cumpărat o casă veche a dărâmat-o acum se
face acolo o altă casă de zece ori mai mare de ce s-a dus tata în italia putea să rămână aici să
lucreze la casa lu vecinu oamenii ăştia mari îs tot altfel decât ăştia ca mine care nu înţeleg de ce o
cheamă albino pe doamna vichy care se vopseşte pe păr neagră ca smoala
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şirul ariadnei
ţinea la ea nu într-atât ca să-şi uite de sine şi să nu-i mai pese de nimeni şi de nimic precum odinioară lui
iacob când s-a dat rob lui laban de dragul rahilei şi să fie tras pe sfoară de amăgitorul bulgăre de pământ
viaţa asta modernă şi contemporană parcă-i trăită sub o zodie strâmbă cu orizontul jos al împlinirilor calpe
imediate cu orice preţ uitând că noi înşine suntem preţul ce trebuie plătit şi ne vindem mai pe degeaba
alergând să facem bani bani bani cât mai mulţi pe care să-i cheltuim la repezeală ca să ne distrăm să avem tot
ce ne trebuie case maşină ţoale vacanţe în străinătăţi să scăpăm de criza generalizată de penuria de soluţii
uităm de viaţa însăşi în ceea ce are mai profund credinţa speranţa şi dragostea cea sfântă de aproapele şi de
cele bă eşti un moralist de doi bani mai bine vezi-ţi de bârna din ochii tăi saşii ochii plecaţi sabia nu-i scoate
măcar lecţia umilinţei să o fi învăţat ca lumea pentru noi umilinţa este o jignire ce trebuie răzbunată când şi
cum ne vine la îndemână cât despre smerenie o confundăm cu ipocrizia judecând după propria noastră
măsură cu ce măsură judeci după aceea vei fi judecat e uşor a fi vituperant să desfiinţezi în dreapta şi în
stânga oricum mai uşor decât să înfiinţezi fie şi numai un partid un oenge o comisie un club ceva acolo care
să toace bani de la buget sau de la ue praful şi pulberea se va alege de noi cu noi viitorul trece cei mai buni
dintre cei buni ai tinerei
generaţii sătulă de sărăcie şi ţigănie pleacă în vest cât mai în vest să uite de ţara în care au avut nenorockul
să crească falnici şi frumoşi deştepţi şi fiţoşi spre satisfacţia părinţilor care vor îmbătrâni uscându-se de dorul
lor cei mai băftoşi făcând naveta între italia germania spania united states canada şi patria mumă pentru unii
să-şi îngrijească nepoţii câteva luni pe an ceilalţi părinţi canonindu-se într-o populaţie de pensionari cârcotaşi
copţi de boli şi traşi pe sfoară de politicienii pe care i-a votat cu nechibzuinţă frumoasă ţară păcat că a fost
guvernată de nişte loaze au jefuit-o fără milă mai dihai ca fanarioţii cei rămaşi aici ne simţim frustraţi un
popor care mai mereu a sabotat istoria până la a-şi da cu stângu-n dreptul la opinie ce-i drept a fost ajutat cu
tot dinadinsul de prealuminaţii neuroatlantici punându-i condiţii descalificante acceptate cu urale de nu mai
puţin băieţii dăştepţi aleşi ai neamului mai avem prea puţin şi ne vom pierde identitatea care identitate vor
răcni scepticii de serviciu aici e aici mulţi dintre noi mai sunt români doar în actele de identitate
am ajuns cam departe cu speculaţiile vrând să vedem de unde am plecat trebuie să ne întoarcem la primul
enunţ ţinea la ea dar însă totuşi de aici începe să se complice totul pe ea am neglijat-o în cel mai blamabil stil
macho cu neputinţă de ce ar fi feminismul o tendinţă mai puţin odioasă şi la ce bun să-mi bat capul ceea ce
ştiu e că ea şi-ar fi dorit pe bună dreptate mai multă atenţie tandreţe risipă de timp pentru mângâieri şi
răsfăţuri clipe dulci sau şuete aerate din plin de şoaptele drăgăstoase nimicurile încântătoare spuma
poveştilor de amor visul îmbătător ei bine avea parte doar pe sponci de atari desfătări atunci când el binevoia
să o caute să răspundă chemărilor ei ultimative egocentrismul lui fiind de neacceptat pe el însuşi îl accepta cu
necondiţionată concupiscenţă de-abia aştepta să-i violenteze intimitatea cea însingurată de nesuportat desigur
astfel de patimă îl măgulea şi profita cu mârşăvie urmându-şi cu nepăsarea gândurilor hoinărelile suferind la
rându-i tirania convenţiilor sociale şi-ar fi dorit să fie cu adevărat independent să scape de intransigenţa
şefilor ierarhici şi de semenii intriganţi şi rapace avizi de timpul şi energia lui aici era buba îi rămânea prea
puţin pentru sine şi ea dorea să fie împreună cât mai mult şi mai afundaţi în meandrele inefabilului simţea că
se sufocă în molaticele ei braţe că se risipeşte în preocupările-i domestice în planurile de viitor
pentru care trebuiau bani bani şi iar bani din ce în ce mai mulţi bani n-avea de gând să ajungă şi el un rob al
consumismului terorizat de criza globalistică nu realiza că o transformase într-un obiect de consum din prea
multă iubire de sine uitând să mai uite de sine avea o singură scăpare din labirint să apuce de coarne taurul
egolatru să-i frângă cerbicia să-i reteze căpăţâna diformă să urmeze firul ariadnei revenind la lumină şi nu în
ultimul rând să nu fie ingrat ca tezeu cu aceea care l-a salvat
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(Arduina & Carnavalul Porcului)

Carnaval în Viena

Lumea reală a fost înlocuită cu un televizor-rablă
Care rulează un singur canal: Animal Planet.
Şi singura manifestare artistică e Animal Farm.
Vaca-Bou, în continuă transformare de personalitate,
Are un rol principal în această desfătare culturală:
Umple toţi recipienţii universitabili cu fericire tâmpă.
Aceştia cad stupefiaţi ca muştele vrăjite cu Raid.
Cât despre recipiente... hm, poate din respect... ne abţinem.
Despre morţi numai bine: Voodoo-End.

Iulia Elena Calciu

10. 04. 2009

(Arduina & Carnavalul Porcului)

Brotacul argintiu

Când se lasă seara brotacul argintiu
Iese să se bronzeze la lumina lunii.
Către miezul nopţii îşi lasă pielea
Şi-şi arată natura brotacă.
Orăcăie cu inflexiuni atitudinal-politice.
O rândunică constipată recade în apatie
Când versiunea teoretic-formală
A broaştei intelectuale emite
Păreri versificate. Adoarme şi cade
În apa când convexă, când concavă.
Brotacul feminizat se banalizează treptat.
Vorbeşte neîncetat pentru a putea
Să asigure visele plutitorilor.
În zori de zi rândunica se trezeşte
Pe o piatră ponce lângă un burete spongios.
Brotacul cu voce răguşit-masculină
Continuă să discute cu sine.

Cristian Săuchea
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o iarnă de neuitat
iarna asta îmi aminteşte de o alta straşnică în copilărie eram prin clasa a patra ieşisem în pauza mare
şi cum necum iată-ne pe malul Târnavei văzuserăm Coman şi cu mine ceva din curtea şcolii am
coborât malul nu prea înalt pe firul apei prins într-o pojghiţă de gheaţă era un băţ de bambus o
comoară mai toţi puştanii eram pescari împătimiţi o clipă n-am stat pe gânduri am mers pe gheaţă
vrând să pun mâna pe o asemenea pleaşcă am şovăit când gheaţa a început să pârâie era din ce în ce
mai subţire tentaţia era prea mare m-am aplecat şi m-am trezit în apă
nu-mi venea să cred trecusem Târnava de atâtea ori fără nici o problemă eram o ţandără de copil
bunicul chiar râdea de mine că-s mai uşor decât un mieluţ iată-mă în apă cred că ai încremenit de
spaimă şi de frig nici pomeneală ţin minte de parcă ar fi fost ieri am fost surprins de cât de caldă
putea fi apa afară era un ger de crăpau pietrele apoi m-am temut să nu-mi pierd ochelarii în
Sighişoara nu era nici un atelier de optică trebuia să mergem până la Mediaş ei şi abia după aceea
mi-am dat seama cât de adâncă era apa nu atingeam fundul râului nici măcar cu vârful ghetelor şi
chiar nu te-ai speriat deloc m-am agăţat de gheaţă moment în care s-a petrecut ceva straniu mă
simţeam ca într-o sală de cinema eram atât spectator unul curios de ce se va întâmpla cât şi
protagonist o voce interioară m-a întrebat dacă vreau să văd filmul până la capăt sigur că vreau am
zis după care cum se zice mi s-a rupt filmul îmi aduc aminte foarte clar numai că încercam să ies
din apă mă săltam pe gheaţa subţire ce se crăpa sub braţele mele pirpirii şi iarăşi am încercat şi iar şi
iar şi tot aşa de vreo câteva ori iată-mă în fine culcat pe gheaţă sub mine era un sloi ce plutea uşurel
la vale şi începuse să se scufunde şi după aia iar nu mai ştiu ce s-a întâmplat acuma sunt convins că
îngerul păzitor l-ai văzut? de ce să mint nu am simţit nici un fior transcendental atunci dar când? o
cu mult mai târziu la Sibiu în cu totul alte împrejurări bine bine dar atunci în apă? atât îmi amintesc
că am prins mâna lui Coman colegul cu care coborâsem pe malul Târnavei el m-a tras afară era
mult mai voinic decât mine m-a ajutat să urc malul m-au înconjurat copiii m-au dus la cabinetul
medical asistenta m-a dezbrăcat m-a şters bine cu nişte prosoape mi-a dat o aspirină cred că şi un
ceai fierbinte m-a vârât în pat acoperindu-mă cu câteva pături un coleg mi-a dus uniforma acasă
maică-sa a pus-o la uscat am stat eu cît am stat în scutece mă scăpa pipi asistenta nu mai ştiu pe
unde era m-am dus la toaletă învelit într-o pătură ţâşnea din mine un jet interminabil după câteva
minute m-am plictisit
şi m-am întors în pat cred că am adormit după câteva ore colegul mi-a adus înapoi
uniforma şi ghetele uniforma uscată şi călcată cât de cât era o stofă destul de proastă mama se cam
chinuia până s-o pună la punct ghetele erau încă jilave o fetiţă îmi adusese într-un sufertaş mâncare
caldă şi un ceai fierbinte cu lămâie după ce am mâncat asistenta mi-a mai luat o dată temperatura
mi-a spus că e în ordine totuşi să mă ducă mama la policlinică pentru orice eventualitate am zis săru
mâna colegii mi-au adus din clasă paltonaşul căciuliţa fularul mănuşile şi ghiozdanul câteva zile am
fost răsfăţatul clasei şi ce-a zis maică-ta când te-a văzut? m-a certat că mi-am udat ghetele în halul
ăla i-am spus că m-am dat cu sania împreună cu Attila prietenul meu cel mai bun şi am nimerit întro baltă îngheţată mama mi-a tras vreo două palme peste fund mi-a dat să mănânc şi m-a vârât în pat
cea mai mare pedeapsă io nu dormeam niciodată
după-masa voiam să ies la joacă ghetele încă îmi erau ude nu ai răcit? nu-mi aduc aminte decât de
perdaful pe care mi l-a tras tata după câteva zile aflând întâmplător de la un vecin de boacăna mea
dar îngerul? ce înger? începuseşi să spui de o cu totul altă împrejurare asta s-a întâmplat la Sibiu
cu mai bine de douăzeci de ani după începe să semene cu romanele lui Dumas nici vorbă să nu
cădem în clişee şi nici în Târnavă mda în Târnavă am mai căzut o dată însă era vară şi
deja ştiam să înot
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Ochiul aburit

(Celtic Glasgow)

Când lumânările s-au urcat în copaci
Şi pleoapele au început să clipească în somn,
O scorbură a avut vedenii
Cu o coadă de cal ce zbura printre crengi
Urmată îndeaproape de o mătură
paralelipipedică.
Visul s-a aburit când zeiţa a coborât
În zăngănitul armiilor demult apuse,
Ceaţa curând s-a ridicat peste câmpie,
Viteazul s-a trezit suflând în păpădie.
Umbra calului fără coadă s-a lăţit
Peste pădurea cu o singură scorbură,
Trestia tremurătoare din nou s-a gândit
La fiinţa suavă ce-i îndreptăţea tremuratul.
Ţăranii au terminat demult cu aratul.
Oştenii vrednici ai vremilor trecute,
Prezente şi viitoare
Trebuie să-şi şteargă bine ochii de praf
şi de lacrimi
Să-şi sape singuri mai mult gropile,
Ca să poată dormi în ele până la urmă.

Cristian Săuchea

18. 01. 2008
Greaţa
Infect. Greaţă. Infect din nou.
Îmi vine să vărs în faţa gândurilor mele.
Trebuie să le demonstrez însă că sunt mai puternică.
Trebuie să lipesc cu scotch fiecare mărgea din şirag.
Par să urle către mine chestii pe care
Le ştiu deja. Trebuie să le fac să tacă.
Hârtia îmi muşcă creionul făcându-l să alerge
Bezmetic pe cărări ale scrisului
Neaşteptate. Nu suport nici norii:
Îmi ascund Soarele, aşa cum au făcut-o de secole.
Melodia minţii mele
Ţine mortiş să mă înjunghie în inimă.
Conştiinţa pare să survină tocmai atunci
Când am mai puţină nevoie de ea.
E ca un film mult prea prost chiar şi pentru cinema,
Aşa că e difuzat printre şanţurile creierului meu.
Vreau linişte dacă se poate, vă rog!
N-am mai vărsat o lacrimă de mult.
Normal, în tot calvarul ăsta
Eu sunt rece şi imobilă,
O nouă statuie ce-şi străjuieşte
Mormântul de mult săpat.

Diana ăstase
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THERE, BLID
Blind because you don’t let die
Blind eternities within
Taken to a thoughtless spin
With your mute, caressing lie.

Andrei Mitru Marinica
70

Galateea

Darul divin al fricii ca un pumnal

Te-ai gândit vreodată
Să mă desenezi?
Să rupi culori şi vibraţii de incandescenţă
din Soare
Şi să le aşterni ca note muzicale
Pe clapele unui pian
Vechi?
Să sune
Forma inimii mele,
Strălucirea ochilor mei!
Întinde-ţi mâna şi atinge-mi obrazul
Ca să ştii ce fel de viaţă
Îi vei da Galateei tale!
Ia-mă de mână
Şi vino cu mine să suflăm peste întregul peisaj!
Natura va roşi în obraji: zână blajină, timidă,
Roşul, care îţi place cel mai mult,
Va fi în toate făpturile ei!
Luna mă va învălui cu sclipire,
Fermecând priviri şi gândiri.
Şi atunci, cu haină de rouă şi stele în păr
Mă voi întinde pe patul nopţii,
Să-ţi murmur cuvinte care ucid
Prin prea multa dulceaţă.
De ce crezi că infinitul nostru
Va încăpea pe o pânză de cer?
Conturează-mi buzele
Cu cel mai suav glas de pian.
În Univers vom fi una
Şi aşa, peste nisipurile din praf de stele
Ne vom întipări muzica.
În două şiruri de paşi
Îngemănate
Ne vom întipări cântarea, iubirea,
În două şiruri de paşi,
Până când marea le va sorbi.

Vorbim de frici de parcă ar face parte
din darul nostru divin.
De multe ori,
Mă trezesc într-o lume în care
Doar senzaţia mai poate fi zeu.
Ne rănim mult,
Forţându-ne inima să verse sânge.
S-a săturat de câtă otravă a înghiţit
Şi ne-a părăsit.
Vorbele zboară deasupra capului
Aproape insesizabil,
Creând o nouă mişcare a particulelor,
Nimic mai mult.
Cuţitul îmi stă înfipt în trup
Creând agonie.
De fapt, am început să-l accept
Ca fiind parte din mine.
Asta sunt eu acum: carne şi fier.
Voi mai simţi doar
Momentul când mă va părăsi
Lăsând rana rece, pustie
Sau când mă va împărţi de tot Între lumini şi umbre.
Îmi pare că se joacă zaruri
Pariindu-se părţi din trupul meu.
Şi dacă voi fi părticica din fiecare palmă
a lumii,
Unde îşi va mai găsi sufletul alinare, sălaş?
Vreau să-mi prind inima în mâini
Şi s-o sfâşii ca şi cum nu ar fi a mea
Ci răzbunare cruntă asupra unui vechi
duşman.
Astfel, nu voi mai fi a nimănui.
Fiică a zării, a focului, a infinitului,
a tuturor,
Pasăre ce aparţine Cerului.

Diana ăstase
19. 05. 2009

Diana ăstase
1. 05. 2009
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Boca del Rio – Kindergarten
(STW – 214)
Am dat cu zarul să câştig o lume,
Una pentru mine însumi anume...
Pe bune: punct cu punct o să s-adune
Până când nu va rămâne
Nici îndoială nici preget.
De ce să mă mai ascund pe după deget
Îmi place asemenea joc:
Nu e deloc simplu, dar îţi lasă
Loc de întors, ba chiar de mers până acasă,
Să-ţi iei nişte chei, de le-ai uitat,
Poate şi o ţuică să bei, însă neapărat
Trebuie să te întorci în lumea ta
Ca să nu ţi-o corupă cineva.
Ăsta e jocul.
Îl joci în doi, în şapte, în trei,
În câte câţi vrei,
Năpădi-l-ar norocul...

Ovidiu Stanomir 12. 04. 2009
Joc mortal

(STW – 145)

Se plânge-n jurul meu
De răni nevindecate,
Se suferă mereu
Din gânduri neaflate.

Fluturi enzimatici
(Stonehenge Traditional Worlds – 216)
(Poem scăpat de sub control)
Fluturii-enzime enzimele-şi flutură,
Norii se-adună, petalele-şi scutură
Un mănunchi de somn stelar se-anină
Înainte de culcare iei o aspirină.
Ochiul se roteşte-n sine,
Sacrificiu-i face bine.
Rimele se coc la soare
E mai bine la răcoare.
În beci ceapa şi ciupercile se amestecă
În aripile liliecilor liliachii,
O barbă de ceară îşi cerne sonetul
De pământ nisipos.
Melci roşii ies din scorburile beciului
Să îşi tragă lumina soarelui.
Razele sunt necesare procesului
Ciclic de sinteză-fotosinteză.
Râme, melci şi fluturi trăiesc în concubinaj
Până la noua recoltă de miere,
Apoi hibernează în stupi lipicioşi.
Regina le tulbură somnul,
Când sunt nevoiţi să ia masa
Formată din miere calorică
Şi aspirină sub formă de arahide.

Cristian Săuchea
12. 04. 2009

Cei care m-au atins
Au suferit sau mor,
Din cauza mea s-a stins
Şi visul cel uşor.
Sunt şarpele-felin
Muşcat de visul gol;
În sânge am venin
Şi totuşi: eu nu mor.
Eu trebuia să mor!
Căci doar din vina mea
Cei dragi nu mai sunt vii –
Toţi care-au fost cândva.
Nu sunt sinucigaşă,
Deşi doresc s-adorm
În lumea-adevărată
A Marelui Amor.

Silvia-Elena Dragomir

29. 04. 2009
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Hangar pentru Zeppelinul alb

(Celtic 21)

Degeaba mi-am dăruit gândul, sângele alb.
Nu am dat viaţă, am hrănit numai patimi.
Alungat de trecuturile mele virtuale
Ca de nişte Erinii extrem de furioase
Călăresc furibund visul alb şi mă adâncesc
Tot mai mult în viitorul incert.
Visul meu nu mai are sfârşit,
Poemul aleargă odată cu mine fără deznodământ,
Fără gradaţie sau punct culminant,
Fiindcă am lăsat coada lungă de cal mătăsos
În mâinile lor. Şi aşa ceva nu se iartă.
Căutându-mi în păduri sidefii sau în parcuri
Pe cei doi copii nenăscuţi, rătăciţi printre ferigile mari,
Printre brusturi, gândindu-i înfricoşaţi de umbră şi foşnet,
Ajung la priveghiul tăcut al nenaşterii,
Acolo unde şi ceea ce n-a putut niciodată zbura
Stă să cadă.

Mihai M. S. Maxim
7. 12. 2008
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Povestea străzii

Un zâmbet închis în suspin

Iarăşi sunt eu
Pe o stradă pustie
Unde nopţile albe sunt totul
Iar fantasmele botează solemn bârloguri
De câini înaripaţi.
Doar acea singură mică stea
De pe cerul negru al sufletului
Îmi mai strânge lacrimile!
Purtată de vânt pe colinele înalte
Ea se pierde în tuşul albastru ca de safir.
Statuile îmbătrânite îşi dau suflarea din urmă –
Cad idoli şi se destind vanităţi.
Se prăbuşesc din amintire visele de demult
Până când este uitat şi ultimul colţ de lumină.
Mă zbat între mine şi înger
Încercând să mai iau o pereche de aripi.
Ce să fac? Unde să mă strecor
Când ultimul corb al lumii mi-a furat sufletul?
Îl văd mai mereu pe strada mea
Pe cel fără nume şi chip –
Un prinţ ce-mi cântă dimineaţa la vioară
Până când stolurile ei mă acoperă
Cu petale de trandafiri.
Nu inund strada cu vise
Căci s-ar revărsa printre blocuri
Asemeni unei zăpezi de safir
Iar eu m-aş pierde odată cu ele
La primul cuvânt.
Nu vreau să mă pierd.
Aşa cum nu te pierzi niciodată de tine,
Ci eşti prezent şi totodată absent,
Prefer să plutesc deasupra oglinzilor apei
Fără să le privesc
Şi fără să le sfărâm.

Ţi-am zărit zâmbetul
Cum stătea să îngheţe.
Mi-ai citit iubirea
După un alfabet al zâmbetelor
Care îmi îngheţa surâsul.
Absorbeai lumina
Şi îmi lăsai întunericul.
Eram pe teritoriul meu
Şi totuşi tu te simţeai atotputernic!
Te-ai repezit la un moment dat
Ca o fiară a cărei pradă
Sunt amintirile vechi,
Visarea naivă şi lacrimile.
A fost de ajuns o singură întrebare
Pentru ca visul atingerii noastre
Să se destrame.
Tu ai rămas acelaşi.
Doar că acum tu nu te mai ascunzi
În cântecul vechi de vioară,
Ca atunci când eram doi copii
Iar eu îmi imaginam că şi tu
Eşti fiinţă sensibilă.
Şi eu am rămas aceeaşi,
Şi totuşi, sunt alta.
Ciudat, cât de înşelător
Poate fi uneori
Un glas de vioară!

Alexandra Elena Ciorogar
23. 03. 2009 ora 23:17
Plăceri funebre
(Celtic 21)
Un glas îmi anunţă revenirea
În povestea demult uitată.
În somn adânc îmi privesc
Noua fiinţă.
Nu mai ezit, nu mai sper:
E mult prea aşteptat momentul!
Şi toate amintirile mele
Conduc spre el. Stăteam într-un suflu
Ce îmi respira binecuvântare
Şi îmi ducea somnul până la cer.
Apoi îmi viscoleam amintirile
Prin păduri amăgitoare.
Şi soarele răsărea pământiu
După prima noapte în care-am ştiut
Că nu mai sunt iubită.

Alexandra Elena Ciorogar
28. 01. 2009

Alexandra Elena Ciorogar
25. 03. 2009
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14 Februarie în Jurnalul pisicii
-"Ziua Îndrăgostiţilor nu e pentru mine"Mă tem să-ţi spun, scumpul meu aliat al dezamăgirii, că s-a terminat! S-au sfârşit lacrimile...
s-au prelins pe trupul meu şi am secat. Drumul spre somn îl ştiu, e singurul drum care a mai rămas
în memoria mea devastată. Aici mi-am dat întâlnire cu amintirile şi răsfoindu-te mi-am adus aminte
de chipul celui drag. Parcă era pictat. Albastrul pur al privirii lui mă conducea spre cel mai
îndepărtat ţărm. Paşii mei îşi lăsau amprenta pe nisip, iar pădurea tremura alături de mine, deşi era
cald.
Mai simt şi acum adierea. În copac m-am căţărat. M-aş sui şi acum, ca să strig: „Tu, fiinţa
sufletului meu, unde eşti? Arată-te! Ieşi din mare, adună-mă şi ia-mă cu tine!" Soarele îmi bătea în
ochi, încât nu zăream decât sclipirea apei. Un strop a fost de ajuns. Am văzut realitatea. Nu m-a
iubit. Îmi dau seama acum că dorinţa de a scapa de amintirea lui e mai presus de orice. E ca un
magnet ce mă atrage spre real, deşi de ireal sunt înconjurată tot timpul.
În dimineaţa aceea pielea îmi era caldă, ca şi cum întreaga noapte m-ar fi mângâiat cineva.
Plecam pentru prima oară la mare. Aveam emoţii. Sentimentul că am să părăsesc parcul arinilor
singură era tot mai acut. Treceau netulburat sferturi de ore şi îmi dădeam seama că el nu va mai
veni: nici acum, nici mâine. Nu mai veni niciodată.
Am plecat la mare numai cu amintirea lui – a celui încă iubit. Cât aş fi vrut să mă oprească
pe cale şi să îmi strige deodată: "Te rog nu pleca!" Dar n-a fost aşa. În urma mea nu mai era nimeni.
În tren am fost singură. Tot drumul am dormit. Eram mult prea obosită, gândurile de dinainte îmi
blocau mintea. Razele unui soare pal s-au strecurat în compartiment, chemându-mă în prezent.
Ştiam că sunt aproape. Am ajuns în altă lume. Gara, oamenii, totul era diferit. Am ieşit pentru un
moment din spirala gândurilor coborâtoare şi am zâmbit. Eram fericită. Supravieţuiam. Nu ştiu cum
am ajuns în Mamaia. M-am refugiat pe balconul hotelului. Mireasma florilor ce mă înconjura,
priveliştea mării, zgomotele distracţiei de pe faleză, dădeau o nouă nuanţă vieţii mele. Mi-am
pierdut pentru prima dată în mare. Am simţit gust amar. Întinsă pe nisipul fierbinte, cu gândul iarăşi
la el, simţeam cum îl pierd în continuu. Vedeam cum marea îl trăgea în adâncul ei. Mi-a făcut cu
mâna în semn de adio. O ultimă lacrimă se chinuia să alunece pe obraz.
Era aşa de ciudat! Vroiam să îl uit şi totuşi îl aveam mereu în minte şi inimă. Poate ar fi fost
bine să mă cufund în momentul de linişte al mării, căci niciodată nu l-am avut. Dar certurile cu
mine însămi erau dure. Nu reuşeam să sparg cristalul. Nu m-am distrat nici măcar o singură oră:
seara era prea scurtă, ziua prea lungă.
*
Acum, adânc în iarnă, gândind la vara care s-a stins, îmi refac trecutul în nouă vieţi paralele,
ca o felină adevărată. Acesta este un exorcism. Cel drag, cel care nu mai exista, însă pe care-l
purtasem cu mine la mare, era mai tăcut ca niciodată. Totul îi era interzis – în afară de mine. Am
hotărât atunci să mă dizolv în vieţile şi fiinţele dimprejur şi să mă pierd cu totul de mine – cea atât
de îndrăgostită! Voi fi pentru el memoria felinei înşelate, cristalul miezului nopţii, gândirile lunii
sau paşii de pe ape neîndrăzniţi, fiinţa de abur a mării şi inima inimilor, voi fi eu însămi vara
pierdută.
Mă aflu în vis pe tărâmul cimitirului. Cu flori de mărgăritar în mână răscolesc amintiri ca
astfel să mă poată regăsi în orice fiinţă. Nu-ţi fie teamă, suflete! Mai bine caută să descoperi
comoara ce zace în mii şi mii de cutiuţe putrezite!
„Eşti o singură fiinţă, sau toate fiinţele?” Nu am suflet. Şi sunt toate sufletele – toate câte
mi-au stat alături atunci. Am început prin a fi un cristal al miezului nopţii. Am privit luna. Marea
era neagră iar stânca iubirii noastre albastră. Peştişori de lumină îmi zâmbesc din apă şi mă
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îndeamnă să pătrund în acea lume în care tristeţea nu e la casa ei. Amintirea mea a căpătat solzi şi a
ajuns într-un loc plin cu corali. Aici în adânc mă gândeam: oare, afară, mai este noapte?
„Ştii ce gândeşte luna acum deasupra mării?” Luna e mama. Ea îmi întinde raza cu un
zâmbet dulce-amar. Aş vrea ca stelele să îi pătrundă în suflet. Coloane impunătoare se văd prin
ochii ei albaştri. Se gândeşte la mine, deşi viscolul o străbate toată ziua şi toată noaptea. Nu arată că
mă iubeşte.
„Cum e-n adâncul mării când deasupra e viscol?” Liniştea mării e neagră. Chiar şi atunci
când luna dispare în adâncuri şi eu o urmez, nu mă-ntâlnesc cu ea. Sunt mult prea ameţită de
culorile vii ale visului. Nu am curajul să păşesc pe ape.
„Ce-ţi spune oglinda apelor când marea e lină?” Că mama e pretutindeni. Deşi nu-i găsesc
originea, începuturile, ea apare plutind deasupra mării în fiecare seară, aşteptându-mă. Iar eu nu mai
apar. Sunt prizonieră-n alt timp. Şi ea mă îngăduie.
„Către ce fel de lume crezi că o să te poată elibera marea?” Când viscolul va trece peste
mare, eu mă voi pierde în ea. Nu voi fugi de moarte, fiindcă ştiu că voi scăpa cu cel din urmă abur
al dimineţii. Voi străbate inimile a mii şi mii de fiinţe. Voi fi inima de abur a tuturor inimilor.
„Vei ştii că culegi nectarul din oameni?” Câmpurile sunt otrăvite, ştiu asta! Şi fiinţele sunt.
Însă în câmpul fericirii sunt doar eu cu fericirea. Vezi gardul acela ce înconjoară ultimii meri? E pus
special pentru cei ce nu ştiu că n-au aici ce să caute. La fiecare intrare – din Răsărit şi din Apus –
fiinţe otrăvitoare îşi vor ieşi din minţi.
„Ce fel de palate vezi în florile albe?” Livada cu meri poartă palatele tinereţii bunicii.
Sentimentele îngropate în adâncurile pământului ies la iveală prin pomi, iar eu retrăiesc idilele
şirurilor de strămoşi, nesfârşite, până pălesc şi dispar. Nu mai am sentimente, acum sunt doar un
„pierde-vară”. Sunt vara pierdută.
„Care e cel mai frumos mod de-a te pierde?” Sunt unul din crinii pierduţi în lună. Pe cărarea
crinilor alb alintaţi îmi regăsesc verile în care nu am iubit şi nu am sperat. Verile în care nu am
crezut. Ele sunt cele care mă vor vindeca acum de vara pierdută.

Alexandra Elena Ciorogar
Baldachinul
Dorm într-un baldachin ţesut din blândeţe.
Lacrimile mamei l-au sfinţit în trecere.
El a devenit refugiul nopţilor mele de tinereţe
Când dragostea mă lăsa absolut rece.
Dorm într-un baldachin ţesut din blândeţe.
Dragostea şi acum mă lasă rece.
Visele m-au părăsit cu tristeţe,
Dar ştiu că şi asta va trece.
Sunt rece dar sunt în viaţă,
Mă trec adieri de timidă speranţă,
Dar cred că inima mă lasă şi ea
Şi încă dorm în baldachinul făcut din blândeţe.
Dorm sub un cer înflorat ţesut cu blândeţe.
Simt cum viaţa mi se scurge încet şi mi-e rece.
Dar totuşi: încă mă mai nălucesc şi mă pierd în speranţa
Că o să-mi găsesc oarecând sufletul şi viaţa-pereche.

Silvia-Elena Dragomir
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Poveste

(Celtic 21)

Echilibrul atomic

„- Vino vânt,
Aruncă-mi-te-n spate,
Priveşte în oglindirile stelelor,
Întinde-ţi aripile şi poartă-mă în zbor
Spre soare, prin noaptea de gheaţă,
Căci vreau să ţin în mână
Inima-i de foc.
Foc dulce ce-mi topeşte gândul
Şi mă eliberează de povara voinţei!
Vino, vânt, ia-mă în braţe şi aruncă-mă în soare!”
„- Vreau jertfă, vrăjitoareo!
Vreau inima să-mi dai!
Căci ştii doar, eu mă hrănesc cu inimi de om!”
Bătută şi hăituită de nebunie,
Vrăjitoarea primi târgul.
Îşi spintecă pieptul şi-i dărui vântului
Ce ar fi trebuit păzit cu străşnicie.
Iar el zbură cu ea spre soarele
Ce mistui trupul şi gândul
Nesăbuitei muritoare.
Rămas cu jertfa, vântul a vrut
Să-nghită darul primit.
„- Ah, e de piatră!” şi furios
O luă şi-o aruncă în cer.

Ioana Spanache

(Celtic 21)

Uşa se deschide când lespedea
Se încălzeşte de la focul lumânărilor.
Ies moroii să se încălzească
La lumina lunii atomice,
Dansează până când baroneasa
Opreşte trăsura din care
Ţâşnesc cuvinte reci, un şuvoi
Apos, fioros, smântânos.
Furtuna se dezlănţuie când
Vuietul corăbiei aruncate
De cutremur face un tur
Echilibristic de orizont.
A sosit ora când crucile
Se retrag la culcare,
Suliţele-lumânări ard mocnit,
În vârful picioarelor vizitiul
Porneşte caleaşca,
Fiindcă baroneasa mai doarme
Cu un ochi, de celălalt s-au
Agăţat cai în echilibru.

Cristian Săuchea
22. 02. 2009
3. 01. 2009
(Immrama)

Strigătul mormintelor
Apă! Avem nevoie de apele vieţii!
În deşertul negru şi alb, îngheţat şi fierbinte,
Stăm îngropaţi de sute de ani!
Suntem regii uitaţi ai Egiptului,
Faraonii neîntinaţi ai zeului cu cap de şacal:
Cei ce au sfidat moartea!
Cei care şi-au înscris în palme cărările stelei –
Istoria nespusă a vechiului Seth.
Suntem în lumea morţilor neconsolaţi,
Trăim în sicriele voastre moderne
Fără nici un suflet alături de noi.
Viaţa noastră a fost celebrată prea repede,
Iar acum moartea domneşte ca un copil.
Atunci când trăiam corpul ne era mormânt,
Acum când trăim voi ne sunteţi mormânt!
Spirit chinuit şi înfierbântat, răzbună-te singur!
Încarnează-te pentru ultima oară
Să devii Noaptea cu Lună plină!
Ai să te regăseşti, pentru ultima oară,
În sufletul Ei fără vină!

Silvia-Elena Dragomir
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6. 05. 2009

Singurătate

(Immrama)

Zâmbetul de copil se zăreşte
Doar acolo unde crinul
A înflorit negru.
Fericirea pătrunde în lume
Sub forma unui suspin.
Şi nimeni n-o vrea.
Totul ia formă.
Marile speranţe au atins
Capătul lumii.
Mă simt înconjurată
De mine însămi.
Noaptea îşi aşază
Stelele pe pământ –
Stele pure în haos!
Mă văd cum zbor în jurul meu
Odată cu suspinul de fericire.
Poposesc în mine lângă
Izvorul de plâns îngeri.
Îmi las gândurile spre hibernare.
O singură cale îmi arată sfârşitul –
Şi acea cale eşti tu.
Voi străbate lumile fără tine,
Fiindcă am învăţat deja
Să fiu eu!
Sunt aceeaşi şi totuşi
Atât de sigură!
Sunt plină de vise
Căci am primit
Ceea ce n-am avut niciodată.

Alexandra Elena Ciorogar
01. 04. 2009
Idilă virtuală
(Celtic 21)
Sunt mărturii ale tăcerii line
Din viaţa noastră toată ce n-a fost.
Şi-mi spune gândul toate pe de rost –
Cum se făcea că mă iubeai pe mine.
Trecutu-i gol, prezentul n-are rost
Şi numai visul împleteşte bine
Iubirea nerăspunsă de sub fine
Întruchipări de ceruri în pământ anost.
Pe-aleile pe care ai trecut cândva
Te văd cum treci şi treci, de zeci de ori,
Prin floarea albă din străvechi ninsori,

Sacrificiul unei lumini
(STW – 126)
Ce întuneric e pe cer!
Pierdută e noaptea printre păcate!
Ce lumină să mai pătrundă în suflet
Când vezi că există iubire
Doar dincolo de puntea de curcubeu?
Nu este zi în care să nu pierd noaptea
Hoinărind desculţă la acel izvor
Care plânge puţin şi pentru mine!
Îngeri din cer îmi cântă cu glas duios
Viaţa mea netrăită.
Ce repede poţi pierde iubirea!
Ce repede ajungi să descoperi
Cum luminile de privire
Pe care le-ai trimis oarecând
Pline de sacrificiu şi înţelegere
Ţi se întorc plecate-n pământ,
Resemnate şi oarbe!

Alexandra Elena Ciorogar
22. 04. 2009
Dovadă de dragoste eşuată
(Celtic 21)
Sunt fără viaţă.
Şi totuşi reuşesc să-mi simt
Şi ultima stea
De pe tâmpla atinsă de noapte.
Ce test greu mă aşteaptă – noaptea!
Sunt tristă –
Văd umbra primei iubiri
Cum stă la umbra plopului
Bătut de gânduri...
Nici el nu îşi găseşte soţ
Şi nici eu.
Iubirea stă chiar la colţul
Străzii mele.
M-aşteaptă. Se înspăimântă
De fantasmele ce ies din casa mea
Şi fuge,
Iar eu rămân în urmă,
Întotdeauna în urmă
Şi mult prea departe.

Alexandra Elena Ciorogar
4. 03. 2009

Prin floarea albă-a toamnei – rază grea –
Prin floarea albă-a molimei de vară,
Când ne-am privit în ochi întâia oară.

Mihai M. S. Maxim

21. 01. 2009
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Fiinţa care va să-nvie
Când luna îmi devine sură
Noian de vise şi visare,
Sanctuar izvorâtor de ură,
Iubiri, speranţă şi frustrare,
Resimt durerile ca viaţă
Şi viaţa ca dureri dorite
De zâne, elfi ce-au fost odată,
Şi care-acuma sunt gonite.
Visând la ura transformată-n mir,
La duioşie, purităţi, blândeţe,
Ieşite toate ca dintr-un safir,
Voi rătăci prin vechea mea tristeţe.
Privesc cum se revarsă lumea-n stele
Şi mângâi zâne renegate
Să văd cum se înalţă-n ele
Speranţele ce-n mine mor cu toate.
Privesc la luna care pururi tace,
Ating lucirea-n visul care piere
Şi-n gândul meu răsună gând de pace
Şi-o lacrimă-n adâncuri mi se pierde.
Simt cum o întrebare mi se zbate –
Că nu ştiu luna dacă-mi mai răsare;
Voi hiberna în transluciditate
Visând la următoarea ei chemare.

În paşi domoli

(Celtic 21)

În miezul nopţii,
Când luna îmi soarbe din ochi
Toate cele şapte fantasme,
Îmi apare umbra lupului alb
Să îmi amortizeze căderea.
Steaua mea căzătoare
Îşi caută fiinţa cu paşi domoli
Prin universuri vecine...
În viaţă am îmblânzit cel mai feroce leu
Dar am refuzat unui porumbel mângâierea
Şi am ezitat mult până când să cred că eu
Nu mai sunt eu.
Sunt o scrisoare
Ce nu-şi mai găseşte nici autorul nici casa
Şi care învaţă să trăiască
Deschisă tuturor oamenilor şi inimilor de
astre.
Cu cât păşesc mai mult în întuneric
Cu atât va fi mai dulce Învierea.
Când voi înceta să mai fug voi şti
Că paşii pierduţi ai trecutului
Mă vor chema definitiv înapoi
Acolo unde un nou orizont
Îşi face timid încercarea.

Alexandra Elena Ciorogar
11. 02. 2009

Laura Andreea Mihu
4. 11. 2008
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Ultimul semnal

(Celtic 21)

Un gram de fericire îmi izvorăşte din fiece patimă.
Un singur gând îmi mai acoperă mintea acum, ca un văl,
Când se pregăteşte să meargă în orbitor cimitir.
Doar sufletele de flori au acces aici, doar sufletele!
Am cutreierat ani mulţi ca să-mi găsesc existenţa,
Am plutit pe nori, am survolat plopi fără soţ
Şi coroanele lor mi-am sfâşiat violent visele.
Palme fierbinţi îmi ţin fruntea
În timp ce aşez cu grijă în Cartea Vieţii
Miresmele amare ale licorii de-a fi.
Însângerate de amintiri le văd:
Un ultim gest, duios resemnat, un zâmbet trist,
Un ultim trup care-adoarme,
Se pierd în trecerea repede
A unui gând nerostit.

Alexandra Elena Ciorogar

10. 12. 2008

Ca teologi ai Bisericii ne-am fi gândit demult la canonizarea
Maiestăţii Sale Regina Maria, însă frumuseţea ei sfântă,
personalitatea providenţială pentru Ţară şi "eam, fascinaţia,
prezenţa ei supranaturală ne-au făcut să o vedem întotdeauna ca
înger şi nu ca om.
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