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Hotarul de foc

Existǎ trei predici profetice ale Pǎrintelui Arsenie Boca
în care ni se împǎrtǎşesc exigenţele dumnezeieşti ale
sfinţirii minţii şi inimii. Cunoaşterea lor este cu atât mai
imperios necesarǎ cu cât timpul nostru se apropie de
sfârşit şi nu va mai avea cine sǎ le aminteascǎ tinerilor de
azi cǎ sunt fiii şi fiicele lui Dumnezeu.
Am ales sǎ dǎruim mai departe şi Profeţia din 27
Octombrie 1990 de la Patriarhia Românǎ. Mesajul ei, care
este în consonanţǎ cu profeţiile Pǎrintelui Arsenie, va fi o
mare mângâiere pentru suflet în vremurile ce vor veni.
Care va fi lumea copiilor noştri? Cǎci este sigur cǎ cea
de acum se va prǎbuşi.
Pǎrintele Arsenie a spus cǎ se va prǎbuşi – mai întâi la
noi în Ţarǎ – lumea pǎcatului. Fiindcǎ Judecata începe de
la Casa lui Dumnezeu: Bucureştiul va fi şters de pe faţa
pǎmântului, deoarece acolo forfotesc pǎcatele! Într-o
singurǎ noapte, spre ziuǎ, ne vor ocupa trei ţǎri. Şi apoi
peste cei care ne vor ocupa va veni ploaie de foc.
România întreagǎ va fi înconjuratǎ de flǎcǎri. Şi Românii
care vor fi plecat din Ţarǎ şi care nu se vor fi întors pânǎ
atunci vor dori sǎ se întoarcǎ, dar nu vor mai putea.
România va fi Grǎdina Maicii Domnului, iar
Bucureştiul [renǎscut] va fi Noul Ierusalim. Şi cei care
vor rǎmâne în viaţǎ pânǎ atunci, aleşii lui Dumnezeu, vor
fi într-o fericire neasemuitǎ.
Toate acestea se vor petrece când vor fi mari copiii
noştri de-acum. Noi nu suntem vrednici sǎ le cunoaştem
pe toate acestea. Nu putem sǎ sperǎm decât cǎ vom muri
cu onoare. Mǎ duc sǎ vǎ pregǎtesc loc! a spus Pǎrintele
celor care i-am sǎrutat mâna sau crucea la Sfânta
Mânǎstire Prislop.

Mihai M. S. Maxim

Pǎrintele Arsenie Boca - Sfântul Ardealului

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Ne dăm la schimb viaţa
Ne dăm la schimb viaţa
Pe trupuri.
Jonglăm cu moartea
Doar pentru că nemurirea a fost uitată.
Se negociază suflete la jocul de cărţi –
De parcă Dama de pică ar putea îmbrăţişa a dragoste
Sau ar putea avea copii din trupul ei sterp!
Învârtim în mâini Pământul până-şi aruncă în zări
Cadavrele din morminte –
Să le forţăm să se uite la ce-am distrus.
Am înroşit Luna cu sângele care ne curge în vene:
El îi urlă sălbatic şi păcătos numele – în fiece seară!
I-am îngheţat Soarelui surâsul cu nori mâloşi
Aruncaţi spre faţa lui roasă de boală.
Înecăm izvoarele, mările şi oceanele
În propria lor apă.
Şi atunci când nu ne va mai rămâne nimic
Vom urla golul deja existent în noi – atotstăpânitor
Şi care ne soarbe.

Diana Năstase
13.06.2009

Sarmisegetusa Regia – Ansamblul ceremonial

Părintelui Ieronim
De la autor
15. XI. 45.

Despre durerile oamenilor
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Fiindcă aţi sporit cu numărul, e cu neputinţă ca să pot vorbi cu fiecare. O să vorbesc de
aceea odată cu toţi.
Lucrul care ne arde pe toţi este pocăinţa – pocania, pe care-o trimite Dumnezeu ori vrem, ori
nu vrem. De aceea mai bine să ne pocăim cu bună voie, să nu aşteptăm să ne trimită Dumnezeu
pocăinţa, prin necazuri de tot felul. Căci pricinile pentru care Dumnezeu ne trimite necazurile sunt
păcatele noastre. Necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi.
Acum, câteva feluri de păcate deosebite, ca astfel să le puteţi pricepe pe toate.
O să ascultaţi azi despre durerile voastre însele.
I. Beteşugurile trupului. Din trei pricini se betejeşte trupul: 1) din lipsa postului; 2) din
naştere; 3) din desfrânare.
1) Trupul se umple de otrăvuri, din lipsa postului. Carnea e o otravă şi se mistuie tot cu
ajutorul unei otrăvi: fierea – veninul.
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2) Din naştere, pentru că fie mama sau tatăl n-a fost treaz când s-a zămislit copilul. Fugiţi de
bărbaţi când sunt ameţiţi de cap!
3) Şi din desfrânare, pentru că trec de măsura cuvenită, şi-ncepe să-i doară spatele, spinarea,
şalele, slăbesc nervii, devin iuţoşi, nerăbdători. Toate astea pentru că nu şi-au înfrânat poftele,
puterile. E tocmai ca bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul, care şi-a mâncat toată vlaga.
II. Vrajba în casă. Să ascultaţi pricinile pentru care o au, şi-apoi ce să facă, pentru ca să nu le
mai aibă.
Vrajba în casă vine din păcate. Toate îşi au izvorul în păcate. Neapărat vine vrajba-n casă în
cazul în care:
1) căsătoria s-a început cu stângul, adică cu desfrânarea,
2) mai vine apoi dacă soţii trăiesc în căsătorie nelegiuită sau fără cununia bisericească. E un
prim păcat, pe care toţi îl plătesc cu vrajba. De aceea toţi trebuie să intre la cuminţenie, şi să se
legiuiască, dacă sunteţi aşa.
3) Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel au intrat într-o casă
nouă cu o pecete drăcească pe sufletul şi pe trupul lor. Şi pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat are
să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul, care e cel care face acest lucru.
4) Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat fata sau şi-a căsătorit feciorul. O
asemenea căsătorie nu ţine, pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De-o vei mărita pe fata ta
numai pentru avere, căsătoria lor va sfârşi cu vrajbă, şi cu spargerea casei acelea. Prin urmăre
cuminţiţi-vă părinţilor cu sfaturile, când vă măritaţi fetele sau căsătoriţi feciorii.
5) Nepotrivirea de vârstă, căci sunt părinţi care-şi mărită fetele de 14-15 ani, tot din lăcomia
de avere, sau numai ca s-o ştie măritată. Şi la 17-18-19 ani fata lor e văduvă şi cu un copil. Asta
pentru nepotrivirea de vârstă. Căci ce poate face o copilă faţă de un vlăjgan?! Acesta e păcat
înaintea lui Dumnezeu. De aceea casa aceea nu ţine, ci se sparge. Şi părinţii aceia trebuie să
recunoască că au dat un sfat prost.
6) Din negrija de suflet a celor din casa aceea se ajunge de asemenea la vrajbă. Din negrija
de Spovedanie, de Sfânta Împărtăşanie şi de rânduielile Bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu.
Şi dacă nu le păzesc, cum să aibă linişte? Căci de nu păzeşte cineva poruncile lui Dumnezeu,
păzeşte pe ale Diavolului. Şi-atunci te arzi.
7) Şi mai vine vrajba şi din petrecerea fără post. Cei ce se umplu de mânie, sunt cei plini de
fiere, care se înmulţeşte în corpul omului, atunci când mănânci carne multă, şi când nu posteşti. Plin
de fiere fiind, te umpli de mânie şi astfel îşi sar în cap. Aşa pentru o vorbă cât de neînsemnată,
pentru o bucată de lemn, care i se pare că nu stă la locul ei, îi sare în cap celuilalt.
8) Şi-o ultimă pricină este desfrânarea tuturor. Dar soţii cum desfrânează, când îs legiuiţi?
Aşa bine, căci nu mai ţin nici-o seamă de Miercuri, Vineri, de zilele posturilor, de sărbători. Nu mai
ţin nici-o rânduială. Şi bate Dumnezeu neorânduiala, ca să se facă rânduială.
III. O altă din durerile voastre sunt „Pagubele în curte şi-n vite”, în agoniseala voastră. Şiacum iată pricinile pentru care trimite Dumnezeu pocanie asupra avutului / traiului vostru:
1) Unul din stăpâni le drăcuie şi-atunci să nu se mire, dacă i se împlineşte cuvântul, aici dă
Dumnezeu, după cuvântul lui.
2) Lucrează Duminica. Fiindcă dacă Dumnezeu n-a lucrat nimic în una din zile, nici ţie nu-ţi
este îngăduit. Şi dacă vei lucra vei pierde, nu numai ceea ce ai lucrat Dumineca, ci şi ce-ai lucrat
peste săptămână. Să nu asculţi de sfaturile guvernului, când e vorba de cinstirea Duminicii.
Guvernul îşi are socotelile lui, tu însă ai suflet. Căci va veni vremea să ceri apa cu bilet! Da, va veni
vremea să ceri apă cu bilet [cartelă].
3) Şi mai are pagube şi acela care se uită la ele ca la ochii din cap. Şi-a lipit inima lui de
lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti în gunoiul lumii,
ci ca să ţi-o îndrepţi către Tatăl Cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de El să ne lipim inima, căci
neasemănată e plata pe care ne-o dă Dumnezeu, faţă de cea dată de lume. De aceea nu lipi inima ta
nici de proprii tăi copii, căci de-i pătimi durere în cele iubite peste măsură, cine te va mângâia?
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4) Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimaşă, din mână care a furat, sau de la unul care-a
curvit. De aceea înainte de-a o amesteca cu ale tale dă-i apă sfinţită, cu făină. Căci, să ştiţi, păcatele
trec şi-asupra pământului pe care-l calci, şi-asupra vitelor. Când a fost izgonit Adam din Rai,
Dumnezeu a blestemat pământul: spini şi pălămidă să dea, şi în sudoarea feţei să-şi câştige pâinea.
Iar femeia în dureri să nască. O greşeală a noastră atârnă asupra întregii averi.
5) Cineva se ţine de vrăji asupra ta, iar tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. Cineva
lucrează cu diavolul asupra ta şi asupra vitelor tale. Şi tu tânjeşti şi vitele tale tânjesc. Şi de ce pot
lucra aceste puteri? Pentru că tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu, ca să nu mai poată lucra duhurile
rele, vrăjitorii şi altele atâtea toate. Curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o cruce în
curte, şi roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească.
6) Şi ai pagubă, şi pentru că pe curtea pe care stai, sau pe pământul pe care-l lucrezi, apasă
jurăminte, sau nedreptăţi. Să luaţi seama, să nu tăiaţi o brazdă din pământul care nu e al vostru, căci
aduce moarte. Se poate să mai ai asupra curţii şi alte păcate. Îi fi cumpărat acea curte cu bani
munciţi într-o vreme când trăiai în desfrânare, aici sau în America. De aceşti bani, deşi i-ai muncit,
nu te vei folosi, căci şi asupra lor atârnă şi apasă păcatele, de când i-ai muncit. Şi te urmăreşte
Dumnezeu până în pânza albă. Pentru ce? Pentru că nu le mărturiseşti, pentru că ţii şerpi în sân, şi
Dumnezeu lasă ca să te muşte!
7) Apasă blestemele părinţilor sau a altuia, asupra casei tale, sau asupra ta.
8) Sunt omoruri, sau sinucideri făcute pe curtea ta. Sau ce e mai des, copii lepădaţi,
îngropaţi ici colo. Ba în gunoi, ba lâng-o altoaie şi copiii lepădaţi sunt păcate strigătoare la cer.
9) Stăpânii au păcate nemărturisite din tinereţe, sau mai pe urmă, şi nu le-au ispăşit. Că nu-i
destul să le spui sub patrafir. Trebuie să le şi ispăşeşti de bunăvoie. De aceea vine bătaia lui
Dumnezeu peste tot, peste câmp, peste vite, şi peste tot lucrul mâinilor tale.
IV. Copii îndărătnici, neascultători, necredincioşi, desfrânaţi. Toţi părinţii luaţi aminte!
Ceilalţi de asemenea ca să nu alunecaţi în aceleaşi. Copiii îndărătnici vin din următoarele pricini:
1) Părinţii n-au păzit niciodată postul şi nu s-au putut înfrâna de la pofta trupească şi aşa au
călcat zilele şi vremile neîngăduite, care sunt acestea: Miercurile, Vinerile, Duminicile, sărbătorile
şi posturile întregi – Aceasta e o categorie, un fel de vremi neîngăduite. – Toţi ăştia sunt
neascultători de părinţi şi îndărătnici, pentru că nici părinţii n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu,
a păzirii zilelor sfinţite. Întrebaţi-vă copilul şi vă va spune ce-i îngăduit. Altfel îi veţi vedea
plângând, şi veţi plânge şi voi, şi aşa veţi ispăşi păcatul în care i-aţi zămislit. Desigur că vă doare,
dar dacă nu le-aţi fi făcut, nu v-ar durea.
2) Mamele nu s-au păzit până la curăţie deplină, şi aşa se nasc copii ce se umplu de bube şi
pot muri. Şi dacă în vremea aceea tata a mai fost şi beat, se naşte un copil ce va fi slăbănog, fie cu
mintea, fie cu trupul, sau cu amândouă. Iată, cum vei avea pocanie de la Dumnezeu în propriul tău
rod.
3) În vremea sarcinii, nu te-ai păzit de bărbat, de aci mulţi copii se nasc morţi, mor tineri,
sau dacă trăiesc alunecă în curvie, pentru că s-a întipărit pecetea curvească pe ei încă din sânul
maicii lor. Se găseşte asta în Sfânta Scriptură. Căci toate prin câte trece mama în vremea celor nouă
luni, fie bune, fie rele, se întipăresc şi-n copil. Când va creşte mare, toate îi vor răsări în cale.
V. Despre copiii lepădaţi. Altă durere mare pe care o aveţi voi mamele, dar care atârnă şiasupra taţilor sunt copiii lepădaţi. E păcat strigător la cer! E ucidere la mijloc, nu e ceva mai uşor! E
păcat strigător la cer. Ascultaţi toţi cu luare aminte. Sângele lor strigă răzbunare. De aceea nu vei
avea noroc cu ceilalţi, ci plâns şi jale. Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă, ori că îţi ia
Dumnezeu şi pe ceilalţi, ori vor cere însuşi capul mamei. Ştiţi bine că aceasta se întâmplă la multe
atuncea pe loc. – Iar asta aşa se tocmeşte, căci atâta supărare vei avea în casă, cât îţi pierzi cumpătul
şi uiţi de marea milă a lui Dumnezeu, ce-o are cu toţi păcătoşii. Şi se apropie diavolul de tine şi-ţi
bagă-n cap gândul să iei lumea în cap şi să-ţi faci capătul. Ăsta e glasul împotriva tuturor ce fac aşa.
– Mare ispitire păţesc mamele care au ucis copii. Iar dacă vrei să scapi tu şi ceilalţi copii pe care i-ai
făcut, trebuie să pui în loc, tot atâţia copii, ai altor femei sărace, şi să-i botezi. Iar dacă nu, ia-i şi
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botezaţi gata, căci ştie Dumnezeu cât te mai ţine. Şi să grijeşti de dânşii, ca de copiii tăi, cu
îmbrăcăminte, încălţăminte, făină, bani de şcoală, până-s în stare să-şi câştige singuri pâinea. Şi ce
scoţi din copiii tăi, aceea să iasă şi din aceia. Iar toate necazurile ce le vei avea în vremea asta fie
pentru ei, fie de la ei, să le rabzi toate nădăjduind mila lui Dumnezeu, că-ţi va ierta păcatul. Căci
prin răbdare ispăşeşti păcatul. Iar milostenia cu osteneală biruie înaintea Judecăţii.
Acesta e un cuvânt de mângâiere pentru voi. Dar să faceţi ce v-am spus. Şi nu cu tândăleală,
şi să creşteţi copii nu numai cu pâinea voastră ci şi cu hainele voastre, cu banii voştri. Căci de
Dumnezeu nu te poţi plăti cu minciuna. Şi-ţi va spune Diavolul că i-ai dat destul. Asta numai ca să
te bage dator, ca să-i fii şi lui datornic, să nu-ţi plăteşti faţă de Dumnezeu datoria.
Şi să înveţi pe cele tinere să nu facă şi ele aceleaşi, ştiind tu câtă frigare în suflet ai pătimit tu
pe urmă. – Vrei copii puţini, nu te atinge de bărbat. Însă ca să puteţi face lucrul acesta trebuie să vă
înfrânaţi, cu postul, iar eu zic, cu foamea. Căci trupului acestuia de pe noi nu-i pasă, dacă ne bagă în
focul iadului. De aceea ar trebui, ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să le mai ucidem cu
postul.
- Te sfătuieşte bărbatul să ucizi copiii? Sfatul e ucigaş, nu-l asculta, ci mai bine rabdă să fii
alungată de la casa lui, şi va vedea Dumnezeu osteneala ta şi nu te va părăsi, că te va milui de vei fi
vrednică.
In toate astea, de până aici se-ncurcă oamenii, căci nu postesc. Căci aceia sunt izbiţi de toate
relele, după cum au zis Părinţii, că toate relele de la stomac încep, după cum văzurăţi, iar eu vă spun
că şi de la brâu în jos.
VI. Despre mânie, vine cuvântul mâine.
Prin urmare aşa stând lucrurile şi necazurile, să alergaţi la pocăinţă şi să nu le mai faceţi. Să
alergaţi la spovedanie curată şi la Sfânta Împărtăşanie, că altfel nu vine ocrotirea lui Dumnezeu
asupra noastră şi asupra avutului nostru. Nu uitaţi, însă, că postul este poarta, iar patrafirul este uşa.
Numai cu acestea vine ocrotirea lui Dumnezeu, căci fără această ocrotire nu putem face nimic.
Toate astea, pe scurt se află în aceste cuvinte ale Psaltirii: „«Mărturisi-voi Domnului
fărădelegea mea» şi îndată a ridicat pedeapsa păcatului meu.” Asupra noastră atârnă pedeapsa lui
Dumnezeu, pentru păcatele noastre. De îndată ce le mărturiseşti, Dumnezeu îţi înlătură pedeapsa
păcatului. Tu mai urmează să-l ispăşeşti, să-l scoţi din obiceiul tău. De aceea toată sluga să se roage
la vreme. Chiar potop de-ar veni, să nu-l poată potopi.
Vedeţi cum trebuie să vă fie aşezământul minţii, al inimii şi al trupului vostru. Să fie toate
curate şi curăţite, căci Dumnezeu nu păzeşte trup spurcat, inimă şi minte cu vicleşug. Şi vi se vor
însenina zilele, şi vă veţi bucura. Însă faceţi lucrurile acestea, ca să nu fiţi numai auzitori, ci şi
împlinitori. Căci dacă nu vă veţi sili, am făcut lucru degeaba. Eu am bătut toaca la urechea surzilor,
iar voi nu vă veţi urni necazurile din loc. În mâna voastră stau să vie sau nu necazurile asupra
voastră.
Cu acestea cred că am stat de vorbă cu fiecare.
Veniţi că multe mai sunt, şi le vom dezbate pe toate, cu ajutorul lui Dumnezeu. Căci cine
vine pentru suflet, nu le poate auzi toate odată, ci pe rând. Şi nici nu le poate primi. Şi-apoi, cu cât
le va auzi mai des, cu atâta se vor ţine minte mai uşor.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

Cuvânt ţinut în Sfânta Biserică în ziua de 21. II. 42. – de către

Părintele Arsenie Boca
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Despre lupta postului cu relele
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Dintre toţi cei care au avut de la Dumnezeu vreo slujbă către oameni, chemătorii la pocăinţă
au fost cei mai curajoşi, căci toţi au acoperit chemarea cu viaţa, recunoscându-se între păcătoşi cei
dintâi. Şi dacă a fost nevoie, i-au chemat la pocăinţă cu preţul vieţii lor. Căci Cuvântul lor a fost
dechis, curat de la Dumnezeu şi ucigaş de rele.
Toţi au vorbit tare şi răscolitor de viaţă, de suflet.
V-am spus astea, ca să vă deprindeţi cu chemarea la pocăinţă şi cu felul ei de a fi, ca să
răzbată şi-n urechile surzilor.
Din cuvântul trecut v-aduc aminte, ca să afle toţi: că nu vor fi spovediţi şi împărtăşiţi la
Mânăstire decât cei ce de-aici înainte vor ţine posturile aşa cum sunt rânduite de Biserică. Părinţii
ne-au născut din trup, iar Biserica din apă şi din Duh; şi mai mare este naşterea duhovnicească a
Bisericii decât naşterea trupească a părinţilor. De la naşterea duhovnicească – Botezul – am primit
pe Îngerul păzitor tot în Biserică – de aceea se botează copiii mici, orice ar zice alţii – care să ne
apere de toată primejdia văzută şi nevăzută.
Deci dacă Biserica ne naşte, ne şi creşte, şi printre poveţele cu care ne creşte spre măsura
bărbatului desăvârşit este şi postul. Trebuie deci să-i ascultăm porunca şi să postim. Sfinţii Părinţi,
cei de demult au băgat de seamă că toate relele de la stomac încep, de aceea am zis vorbă aspră, că
postul este poarta şi patrafirul este uşa, toţi ceilalţi ne fură vremea.
Astăzi, din darul lui Dumnezeu, urmează să vă dovedesc, să credeţi toţi: lupta postului cu
relele sau despre felul cum ucide postul patimile.
Relele sau păcatele sunt de trei feluri, iată-le:
1. Păcate împotriva noastră înşine;
2. Păcate împotriva aproapelui;
3. Păcate împotriva Duhului Sfânt, împotriva adevărului. Toate aceste trei feluri sunt şi
păcate înaintea lui Dumnezeu, căci tu nu eşti al tău, ci al lui Dumnezeu. Prin urmare şi păcatele pe
care le faci împotriva ta, sunt tocmai şi păcate împotriva lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă eşti fiul
lui Dumnezeu.
Astăzi şi stăruim cu deosebire asupra păcatelor împotriva noastră înşine, şi asupra păcatelor
împotriva aproapelui.
Păcatele împotriva noastră înşine duc la învârtoşarea inimii – o cunoaştem cu toţii, o cunosc
şi eu. – Dar ele mai duc şi la întunecarea simţirii de Dumnezeu. Sunt cele şapte păcate de căpetenie
sau păcate de moarte: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, pizma, mânia şi lenea. Între
acestea şapte se află şi rădăcina relelor: lăcomia stomacului sau dumnezeul cel mincinos al trupului.
Acesta trebuie ars cu postul şi scos afară!
Căci de nu va fi ars şi scos afară, iată: să vedeţi cum creşte şi se întinde acest pom al
diavolului, acest dumnezeu mincinos al trupului. Şi-anume iată cum: lăcomia stomacului odrăsleşte
dintr-odată, din rădăcină, o puzderie de ramuri, din care mai arătoase sunt trei: mânia, desfrânarea şi
iubirea de avere.
Trebuie să mai ştiţi un lucru: că păcatele sau patimile au două feţe: una a omului şi alta a
diavolului; sau două laturi: una văzută şi-a doua nevăzută. De acolo din umbră sunt conduse şi
sporite toate patimile noastre. Diavolul, marele sforar al relelor, are slugi sau căpetenii pentru
fiecare patimă.
Aşa să înţelegeţi, cum întotdeauna patimile, le-au numit Sfinţii Părinţi prin chiar dracii lor.
Astfel: dracul lăcomiei de avere, dracul lăcomiei stomacului, dracul mâniei, dracul curviei, şi
ceilalţi. Le-au numit aşa pentru că aceste păcate sunt conduse din umbră de diavolul. Şi le-au numit
după căpetenia care lucrează din umbră.
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Ştiţi din Noul Testament că din Maria Magdalena, care s-a apropiat de Iisus cu gând
ispititor, Iisus a scos şapte draci. În ea erau toate cele şapte căpetenii ale răului.
Şi tot din Noul Testament ştiţi şi despre îndrăcitul din latura Gadarenilor, în care intrase un
legheon – o legiune de draci, cât abia le-a ajuns o turmă de porci – care s-a aruncat în mare.
Acum şi luaţi seama că am să vă învăţ, ca să puteţi şi voi să deprindeţi şi să vedeţi în voi
înşivă lucrarea duhului rău. Vorbesc deschis – să nu se supere nimenea. Alţii mai subţiri la nas se
supără. Noi însă trebuie să vorbim deschis, căci toţi suntem ispitiţi.
E foarte uşor să-i descoperi lucrarea lui necurată, care se face în noi. De pildă cu lăcomia
stomacului, băgaţi de seamă că stomacul se umple dar pofta nu se satură. Iată lucrul dracului: pofta
peste fire. Vedeţi ce uşor îl poţi prinde dacă ştii?!
E cunoscută lăcomia lupilor, şi totuşi lupii nu mănâncă mai mult decât li-i foame. Acum
dacă lor le-a fost foame rău, asta-i altceva. Câinii ascund pâinea, care n-o mai pot mânca.
Iată dar, că fiarele, animalele, nu trec cu pofta peste fire – numai omul trece, căci numai pe
om are diavolul mânie, şi numai pe om îl războieşte şi-l cearcă.
Iată de ce, să n-ascultaţi de poftă niciodată, căci cine a ascultat de poftă, a ascultat de
diavolul. Asta s-o ţineţi minte în privinţa stomacului. Şi aşa e cu toate patimile. Când va fi vreme
mai multă vă voi spune şi despre acelea.
Războiul stomacului însă, e primul război pe care l-a pierdut omul, şi prima biruinţă a
diavolului. Şi cu el nădăjduieşte să câştige şi pe oameni, şi să-i desfacă de Dumnezeu. Şi să ştiţi, că
de nu-şi vor trage de seamă oamenii, diavolul va birui.
Iată de ce strig s-audă toţi: înapoi la post, căci fără de post ne merge rău!
Şi iată cât de rău:
Cine nu se leapădă de carne şi de grăsime repede va fi-ncolţit de mânie şi de desfrânare,
celelalte două laturi ale lăcomiei stomacului. Să vedeţi cum:
Mâncarea de carne, şi mai ales mâncată cu împingerea necurată a poftei, ca să se facă sânge,
are nevoie de fiere, care este o otravă – veninul nostru. Fierea aceasta topeşte carnea şi grăsimea,
întocmai cum topeşte soda slănina, când fac femeile săpun. Fierea e o otravă tare.
Dacă sporeşte mâncarea de carne, sporeşte şi otrava, cu care trebuie topită. Şi-atâta sporeşte,
cât nu mai încape în beşica ficatului, şi-atunci simţi dureri la capătul pieptului, căci stă beşica să
crape de plină. Fierea câtă nu încape, umblă prin sânge de sus în jos fără rost, şi-otravă cum e, atacă
nervii, îi slăbeşte şi de aici vine nerăbdarea, de aici vine nervozitatea, de aici mânia. Din fierea care
atacă nervii. Aici e cheia: de ce se supără unii aşa de uşor din nimicuri, din fleacuri, să moară de
supărare: că li-e plin sângele de fiere şi li se rup telefoanele – că aşa le zic eu la nervi – şi cea mai
uşoară vorbă îi aprinde şi-i chinuie grozav; şi ei la rândul lor chinuie şi pe alţii.
- Deschideţi uşa ca să audă şi cei de afară. Deschideţi-o bine. Dar deschideţi şi voi toţi uşile
sufletelor voastre, ca să intre Duhul luminii, ca să auziţi, şi să nu vă aflaţi numai auzitori, ci şi
împlinitori!
Vedeţi dar, că fierea este petrolul, nervii sunt fitilul şi mânia para diavolului; el a aprins
fitilul, căci el vrea să dărâme cu orice preţ, şi pe orice căi, acest lăcaş al Duhului Sfânt, care e
propriul vostru trup. Acest trup, care nu e al vostru, ci e templu al Duhului Sfânt. Credeţi voi
aceasta!? Doar stă scris! – Şi vedeţi cu ce a început? Cu lăcomia stomacului, adică cu pofta peste
fire.
În mâncarea de carne mai sunt şi alte primejdii: o mulţime de alte otrăvuri, care încă dărâmă
casa de pe noi: acelea aduc: bolile de inimă, durerile de rărunchi, de ficat şi altele.
Toate se tămăduiesc de la sine. Înlăturând pricina care le-a adus, curăţind sângele prin post.
Căci toate bolile sunt cu putinţă, dacă sângele este otrăvit. Vrei să te însănătoşeşti, fă calea întoarsă.
Deci luaţi aminte la ce mâncaţi. Căci uite aşa pedepseşte Dumnezeu nesocotirea postului –
cu boala şi încă unele fără leac, cum e de pildă cancerul sau racul – care se face din mâncarea foarte
deasă a creierului de dobitoace – de aceea e mai mult boala orăşenilor şi-a măcelarilor la sate.
Paralizia sau slăbănogirea unei jumătăţi de trup, tot din nesocotirea postului se trage.
De obicei cu paralizie pedepseşte Dumnezeu pe toţi nesătuii de avere. Ea poate fi şi
moştenire. Şi-atunci dacă simţi acest lucru, ai putea-o ocoli sau stinge postind foarte mult. Dar cum
8

am zis, cu paralizie pedepseşte de obicei Dumnezeu, pe toţi nesătuii de avere – căci aceştia şi-au
făcut socoteala greşită, zicând că dacă postesc nu mai pot alerga şi lucra. Ei au crezut sfatul viclean
al dracului iubirii de avere. Deci au făcut o socoteală greşită înaintea lui Dumnezeu. De aceea toţi
harnicii să ia aminte, şi să ţie post, ca nu cumva după multă alergătură deşartă să vie o vreme, să
trebuiască să stea la pat, tot restul vieţii. Dar şi asta de li s-ar întâmpla, tot milă de la Dumnezeu să o
socotească, deoarece le dă prilej de a cumpăni şi a-şi cunoaşte greşeala. Căci Dumnezeu nu
pedepseşte spre moarte, ci spre întoarcere; căci trupul nu plăteşte nimic, când din el scoţi unealtă
rea. Sfinţii au scos cu totul altceva: sfeşnic al Duhului Sfânt.
Prin urmare, cine nu păzeşte postul i se va aprinde în gură para mâniei, de unde începe toată
vrajba; iar în trupul lui vor încolţi boale peste boale.
Nu pot lăsa să nu vă spun, că din lăcomia stomacului se mai naşte şi curvia. Despre aerul
drăcesc al ei nu se mai îndoieşte nimenea: ăsta-i focul iadului.
Acum luaţi aminte, căci n-am răgaz să vă spun mai pe larg, ci numai ceva, din propriile
voastre dureri. Nunta întru atât e binecuvântată de Dumnezeu, cât e spre naştere de fii. Încolo, chiar
între soţi legiuiţi, e desfrânare; şi pentru ea vine bătaia lui Dumnezeu pe oameni în fel şi fel de
chipuri.
Desfrânarea între soţi e pricina pentru care vine vremea de se bat, de li se sparge casa.
Pentru nepăzirea postului şi-a sărbătorilor, nu se pot înfrâna de la pofta trupească, şi aşa zămislesc
copii în zile neîngăduite, peste care nu se află darul lui Dumnezeu, ci pedeapsa lui Dumnezeu.
Pentru nepăzirea de pofta trupească, pe care o ai întipărit-o în ei, în vremea celor nouă luni de
sarcină, se nasc copii îndărătnici, neascultători, şi fără frică de Dumnezeu. Aceştia vor cădea în
curvie toţi, şi noroc în viaţă nu vor avea.
Luaţi aminte părinţilor, că nu e de glumă cu viaţa copiilor, pe care îi ai sau vrei să-i ai: eşti
răspunzător de ei şi de toată viaţa lor, căci cum le-ai dat-o aşa o ai! Şi copiii tăi te vor judeca pe
tine, după cum bine ştiţi şi bine păţiţi. Iar când te-or supăra, fii cuminte şi nu-i blestema, ascultând
de diavolul până în sfârşit, ci trage-ţi de seamă că ei îţi aduc aminte păcatele tale cele nemărturisite
şi neispăşite: Roagă-te pentru ei, şi roagă-te şi pentru tine – chiar când te-or blestema – ca să te ierte
Dumnezeu!
Păziţi, dinspre latura poftirii trupeşti, frica şi cuviinţa creştinească şi nu vă amăgiţi de trup,
de vreţi să vă bucuraţi de copiii voştri; iar de nu, aşa vor spori relele, cât va junghia fiul pe tată-său,
şi va sugruma fiica pe mamă-sa! Scrie! Că aşa va fi în vremea din urmă.
Luaţi prin urmare seama, şi învăţaţi şi pe copiii voştri şi curăţaţi duhul necurat cu care v-aţi
deprins a fi.
Luaţi seama, că dacă vreţi să nu cădeţi din creştinătate, şi dacă vreţi să biruie chipul lui
Dumnezeu în noi, şi nu al diavolului, prin patimile sale, luptaţi-vă din răsputeri, cu arma postului,
căci după cum vedeţi: postul este ucigaşul patimilor. – Pentru că este şi dar de la Dumnezeu, dat
tuturor celor ce luptă: lupta cea bună.
Faceţi începătura aceasta şi veţi vedea cum vi se va înnoi viaţa şi vi se va linişti casa.
Duminica viitoare: despre Taina Sfintei Spovedanii.
Cuvânt ţinut în Sfânta Biserică în ziua de 22. II. 42 de către

Părintele Arsenie Boca
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Despre Taina Sfintei Spovedanii
Mărire Tătălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea, şi-n vecii vecilor. Amin.

Foarte adesea mă uit la voi, cum venind de la depărtări mari, rupţi de osteneală, cu pâinea
săracului în straiţă, alergaţi la Mânăstire şi rămâneţi zile de-a rândul, ca să auziţi cuvânt.
Dacă cineva s-ar uita la voi prin paginile Sfintei Scripturi, ar spune cele zise de proorocul
Agheu, către jidovii care nu mai mergeau la Biserică, şi nu mai voiau să zidească templul din
Ierusalim. Aceste cuvinte vi se potrivesc şi vouă. Şi tot din cauza asta vi se întâmplă ceea ce
spuneam, că osteniţi de la mari depărtări, cu merindea săracului în straiţă. Vi se întâmplă pentru
vremea când nu mergeaţi la Biserică, la Biserica voastră din sat, unde acelaşi cuvânt vi s-ar fi vestit,
încă din tinereţe, Cuvântul s-a vestit dar voi aţi tândălit, şi-aţi rămas acasă, când se vestea cuvântul.
Căci de unde era să înveţi să faci lucrul lui Dumnezeu, ca să se coboare peste tine şi peste casa ta
binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă n-ai fost la Biserică!
Dar nu numai că n-aţi fost la Biserică şi nu v-aţi grijit de casa lui Dumnezeu; dar nu te-ai
grijit nici de Biserica ta, pe care o avem pe noi, căci aşa se spune că trupul nostru e templu al
Duhului Sfânt. Şi pe acesta l-aţi lăsat să se dărapene.
Iată cuvintele lui Agheu, care ni se potrivesc aşa de bine şi nouă. Căci cum să nu se
potrivească cuvintele Scripturii la toţi! Cuvintele lui Dumnezeu tuturor se potrivesc. Şi iată
mustrarea lui Dumnezeu, printr-unul din Prooroci, făcută jidovilor, pentru că nu mergeau la
Biserică. Iată cum îi luminează, şi cum îi îndeamnă să-şi repare Biserica:
„Aţi tot aşteptat să aveţi mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult, şi Eu am risipit truda
voastră! Pentru ce? Din pricina templului acestuia, care este dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul fiecare
pentru casa lui! De aceea cerul se va încuia şi nu-şi va mai da roada sa şi nici pâmăntul roada sa. Eu
am chemat seceta pe pământ şi peste munţi, peste grâu şi peste vii, şi peste tot ce creşte din pământ,
şi peste oameni şi peste dobitoace şi peste toată strădania mâinilor voastre” (Agheu 1, 9-11).
Le spune Domnul prin Proorocul Agheu aceste cuvinte pentru că nu mergeau la Biserică, şi
nu-şi reparau templul din Ierusalim. Iar vouă astăzi, când veniţi de la mari depărtări, cu multă
osteneală şi cu pâinea săracului în straiţă, vi se potrivesc aceste cuvinte pentru că lucrurile s-au
întors. Căci cât a fost Biserică în sat, voi tândăleaţi cu alte lucruri. Cine poate zice că nu i s-a făcut
cunoscut cuvântul lui Dumnezeu încă din tinereţe?! Iată că acum trebuie să veniţi până aici, şi să
faceţi o osteneală ca asta.
Şi de-ar fi mânăstirea într-un loc, unde aţi ajunge cu şi mai multă osteneală, cu şi mai multă
greutate, să ştiţi că şi acolo v-aţi duce, aşa de mare e durerea când uscă Dumnezeu viaţa oamenilor.
– Aşa stau lucrurile într-o latură.
Să vedem cum stau acum lucrurile în latura în care se mai pot îndrepta. Şi vom pleca de la
cuvintele unui Prooroc Împărat. Iată ce zice Dumnezeu prin gura Proorocului David: „Ziua şi
noaptea mă apasă mâna Ta şi se usucă vlaga mea, ca de arşiţa verii. Mi-am mărturisit însă păcatul şi
greşeala mea n-am ascuns-o, şi-am zis: «Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea» şi îndată a
ridicat pedeapsa păcatului meu. De aceea toată sluga credincioasă să se roage Ţie la vreme cuvenită,
şi chiar potop de s-ar stărui, pe acela nu-l va potopi” (Ps. 31, 4-7).
Aşa a păţit şi David, cum păţeşte tot cel ce păcătuieşte: simte o uscăciune a vieţii, o tânjire a
lui, şi-a tuturor lucrurilor sale. Simte sabia lui Dumnezeu atârnând asupra sa, pentru păcatele sale.
Ce e de făcut?
Astea-s şi necazurile care apasă peste toţi şi care vă aduc pe voi la Mânăstire. Pentru
necazurile voastre osteniţi. Căci numai prin necazuri, scoate Dumnezeu pe oameni din înţepeneală,
din uscăciunea vieţii: Iar necazurile te vor ustura tot mai tare, până când vei căuta să le tămăduieşti.
Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu. Nu cu noi, căci doar suntem fiii Lui, ci cu relele
noastre. Asupra relelor, păcatelor, fărădelegilor noastre atârnă sabia lui Dumnezeu. Necazurile
acestea vă ustură, şi din pricina lor vine apoi şi uscăciunea vieţii voastre.
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Dacă necazurile sunt pricina pentru care veniţi aici, apoi pricina pentru care vi le trimite
Dumnezeu sunt fărădelegile voastre.
Cum să scăpăm de sabia lui Dumnezeu care atârnă asupra noastră, sau de păcatele
nemărturisite, căci pe acestea le urmăreşte sabia lui Dumnezeu? Proorocul şi Împăratul David zice:
„«Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea» şi îndată a ridicat – a înlăturat – pedeapsa păcatului
meu.” Ce trebuie să facem? Să ne mărturisim toate fărădelegile noastre fără nici o ascundere, şindată va înlătura Dumnezeu osânda, şi-ndată sabia nu va mai atinge viaţa ta.
Însă luaţi seama, că pentru aceea atinge Dumnezeu viaţa ta cu necazuri, pentru că nu te-ai
mărturisit. Dacă zici că-ţi merg în curte şi-n viaţă toate rău, apoi înseamnă că ai păcate, de care
Dumnezeu vrea să te desfacă. De aceea să vrei şi tu ce vrea Dumnezeu, să te desfaci de rele, căci
Dumnezeu nu vrea ca să atârne în veac sabia Sa asupra ta.
Să vă spun acum câteva feluri, în care simţiţi voi sabia lui Dumnezeu asupra voastră.
Să zicem că cineva îţi face vreo nedreptate. Tu în toate privinţele eşti cinstit, şi o vecină,
soţul, soţia sau unul din copii, se va răzvrăti împotriva ta şi-ţi va zice cuvinte de ocară, «desfrânat»,
«desfrânată», cuvinte grele, care-ţi pătrund inima ca o sabie, şi nu pricepi ce poate fi, ba te şi mânii,
şi dai şi tu cu o sabie asupra lui, şi aşa se ajunge la vrajbă şi la lucruri slabe.
Şi vii aici ca să afli de ce păţeşti asemenea lucruri.
Şi afli aici că necazurile acelea, nedreptatea aceea totuşi nu e o nedreptate, ci este o nuia cu
care Dumnezeu îţi aduce aminte de păcatele tale pe care tu nu le-ai mărturisit. Şi păcatul e acel
cuvânt zis de vecina, de soţ sau de propriul copil, cuvânt care te-a săgetat la inimă. Pentru că tu ai
uitat să mărturiseşti preotului unul din păcatele tale din tinereţe. Şi Dumnezeu îţi aduce aminte. Tu
poate ai uitat, că ai început căsătoria cu stângul, şi apoi te-ai cununat, sau ai lepădat vreun copil – şi
aceasta e fărădelege înaintea lui Dumnezeu. E o ispravă a curviei, chiar dacă eşti cununată după
lege. Sau ai uitat să spui că numai ai osândit, sau ai gândit despre cineva acelaşi cuvânt, şi-ai uitat
să-l spui la mărturisire. Dumnezeu însă n-a uitat greşelile tale sau cuvintele tale. De aceea vrea să te
spele, să te curăţească de toate relele tale.
Ce face cu tine? Doar îţi aduce aminte de relele pe care le-ai făcut. De aceea toate relele
care-ţi vor fi împroşcate în obraz, şi care vă vor săgeta la inimă, să nu le socotiţi ca necazuri, ci staţi
locului şi cugetaţi: N-am şi eu vreo greşală ca asta? Pentru că vă spun că aşa lucrează Dumnezeu:
Îngăduie ca bărbatul tău, vecina ta, copilul tău să-ţi spună cuvinte de ocară, ca astfel să-ţi aduci
aminte de păcatul tău şi să te îndrepţi. Şi dacă tu ai uitat, sau ţi-a fost ruşine să-l mărturiseşti
preotului – şi nu trebuia să-ţi fie ruşine – ci ruşine de păcatul tău numai – pentru aceasta a îngăduit
Dumnezeu ca să-l auzi din gura altuia şi cu toate că tu juri că nu eşti vinovată de aşa ceva, şi acum
nici nu eşti – dar ai acel păcat în tinereţe şi nu l-ai mărturisit. – Asta e pricina vrajbei, păcatele
nemărturisite.
Şi când pricepi vrajba, cu rostul ei, trimisă fiind de la Dumnezeu, atunci trageţi de seamă,
recunoaşte-ţi păcatul tău şi spune-l sub patrafir, ca să nu mai atârne pedeapsa lui Dumnezeu asupra
ta. Mărturisi-voi păcatul meu, şi îndată va înlătura pedeapsa păcatului meu. Căci zice în alt loc:
„Multe sunt bătăile care ajung pe păcătos; iar pe cel ce se teme de Domnul, mila îl va întâmpina”
(Ps. 31, 11). Da, necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi oamenii. – Cum te-ai teme de un şarpe
pe care l-ai avea în buzunar, şi ai face ce-ai putea, numai să scapi de el, ai arunca şi haina de pe tine
cu el cu tot, numai să scapi, căci poate găuri buzunarul şi să te muşte, tot aşa să faceţi şi cu păcatele!
De aceea vă spun să faceţi spovedanie curată, cum n-aţi făcut în viaţa voastră. Iar de vă veţi
aduce aminte şi de păcatele pe care vi le-au adus aminte soţul, soţia, propriul copil, apoi rugaţi-vă şi
pentru gura slabă, care v-a atras luarea aminte, căci prin aceea lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut.
Credeţi voi lucrul acesta!? Apoi ţineţi-l minte.
Pentru cel care te ocărăşte roagă-te, ca pentru un binefăcător. Întoarce-te cu bunătate spre el,
şi-şi va întoarce şi Dumnezeu faţa cea luminoasă spre tine. Biruiţi răul cu binele, căci de partea
binelui este Dumnezeu, şi oare nu e mai tare Dumnezeu ca răul?
Lipiţi-vă inima de lucrul lui Dumnezeu, căci zice Domnul: „Cheamă-Mă pe Mine în ziua
necazului tău şi te voi ajuta”. Nu mai chemaţi pe Dracul, pe Bată-l Crucea, căci dacă tot pe el îl
chemaţi, el vă va ajuta, şi el vă va aduce risipă şi moarte.
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Deci lipiţi-vă de cele ale lui Dumnezeu. Şi chiar de vă va trimite necazuri, apoi vi le trimite
cu rost. Şi de-ndată ce vei mărturisi păcatul tău, Domnul va ridica pedeapsa păcatului tău.
Şi chiar de vor mai veni năcazuri asupra ta, tu nu le vei mai socoti necazuri, ci mila lui
Dumnezeu cu tine, şi aşa vei ieşi biruitor asupra lor. De aceea rugaţi-vă pentru cei care vă blestemă.
Şi asta stă scris! Căci lucru bun fac, dar nu vedeţi voi.
Cum v-am mai spus, toţi cei ce vreţi să coboare mila lui Dumnezeu peste viaţa voastră, să
dobândiţi ocrotirea lui Dumnezeu peste casa voastră şi peste osteneala mâinilor voastre, curăţiţi-vă
sufletele voastre cu Rugăciuni, cu spovedanie curată şi cu post. Şi veţi vedea cum are să vie mila lui
Dumnezeu, şi ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta, şi asupra a tot lucrul mâinilor tale. Amin.
Cuvânt ţinut în Biserică, în ziua de 25. II. 42 de către

Părintele Arsenie Boca

Rugǎciune
Doamne Iisuse Hristoase, ajutǎ-mǎ ca astǎzi toatǎ ziua sǎ mǎ lepǎd de mine însumi,
cǎ cine ştie din ce nimicuri mare vrajbǎ am sǎ fac şi astfel, ţinând la mine, sǎ Te pierd
pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajutǎ-mi ca rugǎciunea Preasfântului Tǎu Nume sǎ-mi
lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele sǎ nu
mǎ întunece, cǎci iatǎ, pǎcǎtuiesc în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în tainǎ între oameni, ai milǎ de noi, cǎ umblǎm împiedicândune prin întuneric. Patimile au pus tinǎ pe ochii minţii, uitarea s-a întǎrit în noi ca un
zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreunǎ au fǎcut temniţa în care Te
ţinem bolnav, flǎmând şi fǎrǎ hainǎ, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi
dosǎdiţi pânǎ la pǎmânt.
Doamne, Cel ce vii între oameni în tainǎ, ai milǎ de noi şi pune foc temniţei,
aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fǎ luminǎ
sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii între oameni în tainǎ, ai milǎ de noi, vino şi Te sǎlǎşluieşte
întru noi împreunǎ cu Tatǎl şi cu Duhul Tǎu cel Sfânt. Cǎci Duhul Sfânt se roagǎ
pentru noi cu suspine negrǎite când graiul şi mintea rǎmân neputincioase!
Doamne, Cel ce vii în tainǎ, ai milǎ de noi, cǎci nu ne dǎm seama cât suntem de
nedesǎvârşiţi; şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne îndepǎrtǎm noi prin
pǎcatele noastre.
Ci lumineazǎ lumina Ta peste noi, ca sǎ vedem luminǎ prin ochii Tǎi şi sǎ trǎim în
veci prin viaţa Ta.
Lumina şi Bucuria noastrǎ, slavǎ Ţie! Amin.

Părintele Arsenie Boca
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Profeţia
Se aude glas cu tǎrie care strigǎ: cine v-a vorbit pentru Mine? Iatǎ, suflu duh de trezire peste
popoare, sǎ trezeascǎ Duhul descoperirilor peste înţelepţii Pǎmântului, ca sǎ ştie cǎ Eu sunt
Dumnezeu. Vin sǎ netezesc potecile, vin sǎ curǎţ Pǎmântul şi sǎ-l adǎp apoi, ca sǎ rǎsarǎ pe el iarbǎ
nouǎ şi grasǎ şi sǎ hrǎnesc încǎ o datǎ mulţimile. Vin curând, şi plata Mea este cu Mine; nimic nu
împlinesc fǎrǎ sǎ descopǎr taina Mea proorocilor.
Ierusalime, care omori pe prooroci şi rǎneşti pe cei trimişi ai Mei, iatǎ, vin sǎ Mǎ
desǎvârşesc! Sǎ audǎ popoarele şi lumile cǎ vin cu Ierusalimul de Sus, vin sǎ-l aşez pe Pǎmânt şi sǎ
pun în mijlocul lui cele scrise în carte. Vin sǎ aleg iarǎşi Ierusalimul!
Iatǎ glasul Domnului peste Pǎmânt: scrie şi dǎ de ştire ce grǎieşte Domnul! Duhurile lui
Dumnezeu circulǎ peste Pǎmânt şi cine se încumetǎ sǎ-Mi tulbure planurile? Sǎ vinǎ sǎ se lupte cu
Mine! Sǎ vinǎ sǎ judece între Mine şi via Mea!
O, vai celor ce numesc lumina întuneric şi întunericul luminǎ, care zic amarului dulce şi
dulcelui amar! Vine Domnul şi munţii se clatinǎ; şi nimiceşte Babilonul!
O, cum ai cǎzut tu din ceruri, tu, care ziceai cǎ-ţi vei aşeza sǎlaşul în Muntele cel Sfânt! Iatǎ.
Te-am azvârlit la pǎmânt ca pe-o ramurǎ fǎrǎ preţ! Iatǎ, vine dupǎ tine un rege cu dreapta Mea, şi
ochii celor care vǎd nu vor mai fi închişi. Cei slabi la inimǎ întǎriţi-vǎ şi nu vǎ temeţi! Eu voi merge
înaintea unsului Meu şi voi zdrobi încuietorile cele de fier, cǎ dintr-un ţinut de departe chem un om
ca sǎ împlineascǎ planul Meu!
Scoalǎ-te, România Mea, ridicǎ-te, iubito! Scuturǎ-ţi jugul şi vino spre mǎrire, o, cetatea
iubirii Mele! Nu mai plânge, iubito, cǎ vaiul trece, mai e un ceas! Iatǎ, rǎsare Soarele Nou şi florile
se desfac şi Eu vin sǎ te fac mireasǎ! Vin sǎ te iubesc şi sǎ te aşez în slavǎ, şi toţi prietenii te vor
vedea şi vor umbla întru strǎlucirea ta, iubito! Cǎ aşa stǎ scris despre tine: cǎ regi vor umbla întru
mǎrirea ta. Vine Domnul sǎ se odihneascǎ peste tine, cǎ iatǎ, întru tine binevoiesc!
Te-au cântat poeţii tǎi, te-au cântat pǎgânii tǎi şi n-au ştiut de ce te cântǎ, iubito! Duhurile
Mele suflau dis-de-dimineaţǎ peste tine şi-ţi trezeau cântul de iubire şi cântai, o, cetate iubitǎ, cântai
cântecul tǎu de iubire; şi erai frumoasǎ şi cântai… Au trecut peste tine nori şi ceaţǎ, şi-ţi schimbau
frumuseţea şi râsul tǎu atunci înceta, dar nici o ispitǎ n-am lǎsat-o sǎ treacǎ peste puterea ta!
Duhul Meu ca un bucium se trezea dis-de-dimineaţǎ şi suna cu jale, şi ridicam din tine pe
vitejii Mei şi-ţi încingeam mijlocul şi te eliberam de sub povarǎ; şi apoi, din nou zâmbeai, iubito, cǎ
de la naştere te-am iubit şi te-am sortit sǎ fii a Mea.
Dar, când a venit iarna peste tine, a cǎzut o zǎpadǎ grea şi te-a acoperit, iubito, şi ai murit
aproape de tot; şi te-ai zbǎtut în sângele tǎu şaptezeci de ani, şi ai fǎcut zǎpada roşie de sângele tǎu!
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Şi am trecut pe lângǎ tine şi erai goalǎ, iubita Mea! Şi Mi-am dezbrǎcat veşmântul şi te-am învelit,
cǎ Mi-am adus aminte de frumuseţea ta când erai frumoasǎ şi albǎ.
O, cǎ te-au robit strǎinii şi te-au necinstit, dar Domnul îi va smeri şi ţi se vor închina la
picioare: ca sǎ se ştie cǎ te-am iubit, iubito! Cǎ ai fost sǎrmanǎ şi ai fost sub cruce, dar ai pǎzit
rǎbdarea Mea, şi acum, iatǎ, te trezesc din somn sǎ te curǎţ de murdǎria de pe tine şi sǎ te îmbrac cu
podoabe noi. Ridicǎ-te şi vino spre mǎrire, cǎ asta îţi este menirea de la Dumnezeu!
O, România Mea, ţi se apropie ziua Schimbǎrii la Faţǎ şi vin sǎ Mǎ sǎlǎşluiesc întru tine, cǎ
tu eşti scaunul mǎririi Mele; tu eşti Ierusalimul slavei Mele: cǎ slava Mea se va pogorî peste tine şi
vei strǎluci ca soarele, o, cetate a strǎlucirilor!
Porţile tale vor fi deschise zi şi noapte, dar noaptea nu se va mai coborî peste tine, iubita
Mea! Voi aşeza pe înǎlţimile tale sunet de trâmbiţǎ şi glas de serbare, iar feciorii tǎi îţi vor cânta
cântecul de iubire şi atunci pǎmântul tǎu îţi va da înapoi pe morţii de sub el, cǎci ei vor învia şi tu te
vei schimba într-o clipǎ la trâmbiţa Mea! Şi vei fi reginǎ, iubito, cǎ Domnul este regele iubirii şi
este regele tǎu!
Iatǎ, vin cu plata rǎbdǎrii: te voi ocroti de ceasul ispitei! Fii tare, iubito, ca sǎ Mǎ ai cu tine!
Te voi zidi templu de mǎrire şi te vei numi Ierusalimul cel Nou, cǎ Eu îţi dau nume nou, iubito,
cetate iubitǎ! Trezeşte-ţi urechea ca sǎ-Mi auzi glasul, cǎ tu vei fi tronul Meu, şi în tine se va auzi
cântecul Meu de slavǎ: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, Cel Care a fost, este şi va fi!
Şi celor ce au cǎlcat peste tine le voi descoperi pǎcatul şi îi voi ruşina, şi îi voi mustra cu
asprime, ca sǎ vinǎ spre pocǎinţǎ. Şi dacǎ ne vor auzi glasul şi ne vor deschide, vom intra, iubito, şi
vom cânta cu ei; şi ei cu noi!
Şi voi ridica un om care va fi vrednic sǎ ia cinstea şi binecuvântarea şi puterea, şi îl voi
chema din Egipt, cǎ cei ce l-au înstrǎinat şi au vrut viaţa lui nu vor mai fi atunci! Cǎ Eu voi întinde
mâna şi voi lua din tine hrana, şi te vei duce la fiul cel vândut şi alungat, şi el va plânge şi te va
îmbrǎţişa, şi te va iubi şi se va bucura, şi va veni cu toatǎ bogǎţia sa Maria şi-ţi va sluji ţie! Cǎ el
este de la Mine, şi cine este cel care se va ridica împotriva planurilor Mele cele din veac? Şi tu te
vei numi atunci cea cu bǎrbat, cǎci acesta va birui şi va fi mare prin puterea Mea.
Şi va veni, iubito, şi se va auzi atunci cântecul tǎu de iubire, şi se va auzi glasul de bucurie al
celor junghiaţi care au mǎrturisit despre vremea Mea şi despre mǎrirea Ta, cǎ vin sǎ te peţesc! Şi în
ziua aceea Mǎ voi rǎzbuna pe împǎraţi şi pe domni, pe bogaţi şi pe puternici, pe robi şi pe slobozi,
cǎ voi asormoni cu fǎclii aprinse, cetate iubitǎ, şi ochiul Meu va cǎuta prin peşteri şi prin stânci pe
cei ascunşi de faţa mâniei Mele. Dar în ziua aceea voi însemna pe frunte cu numele Meu şi numele
tǎu toatǎ seminţia ta care a pǎzit rǎbdarea Mea şi şi-a spǎlat veşmântul; şi fiii tǎi vor fi preoţi ai
Celui ce şade pe tron şi vor sluji zi şi noapte înaintea Mea şi-Mi vor aduce miros de tǎmâie, miros
de iubire, iubito! Şi nu vor mai înseta, nici vor mai flǎmânzi, cǎ le voi dǎrui izvoarele vieţii şi-şi vor
spǎla în ele obrajii de lacrimi; şi cine-şi va spǎla faţa în ele se va adǎuga ţie, cetate iubitǎ!
O, voi întinde cortul Meu peste tine ca sǎ te ocrotesc, şi apoi voi slobozi glas de tunet,
precum este scris, şi se va vesti din nou pe Pǎmânt taina lui Dumnezeu pentru toate popoarele şi
limbile, şi peste puternici; şi voi striga Pǎmântului: O, de câte ori am voit sǎ te adun sub aripa Mea
ca sǎ te ocrotesc, dar n-ai voit! Şi te-ai desfrânat departe de Mine, şi ai zǎcut în necunoştinţǎ, şi n-ai
voit adevǎrul Meu, şi n-ai voit viaţǎ: cǎ ţi-ai încheiat zapis cu pieirea, ca sǎ fii vrednic de pieire şi
acum, iatǎ, te pustiesc şi vǎrs mânie peste popoare, şi nu Mǎ vei mai întâlni pânǎ nu se va auzi din
nou: Binecuvântat este cel ce vine iarǎşi întru numele Domnului!
Şi tu, România Mea, cetatea iubirii Mele, vei vedea pe cei ce veneau sǎ te blesteme cum vor
lua calea lui Valaam, fiindcǎ tu eşti binecuvântatǎ şi mare la Mine, iubito, cǎ de la naştere te-am
iubit! Şi-ţi voi pune pe frunte diademǎ de slavǎ, cǎ Domnul va împǎrǎţi şi va rǎsplǎti pe robii Sǎi, pe
prooroci şi pe sfinţi, pe cei ce se tem de Domnul! Şi se va cânta în tine cântare nouǎ, şi nimic
necurat nu va mai intra în tine!
(Cuvânt primit de doamna Doina Alexandru la Patriarhia
Românǎ în 27 octombrie 1990 de la o femeie necunoscutǎ şi
fǎcut apoi public la Postul de radio „Europa liberǎ” şi în
Revista „Transilvania” nr. 1-2/ 1991, Sibiu, p. 9-10.)
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Village before the dawn
My longing never cried away
Until this day at morning break,
When all so silent, all so gray
The country started to awake
Beside the stone walls in the night
I passed with shades and sung with them
A song I hadn't ever heard
With daylight drumbeats keeping tight
That candle's out, bereft of souls
to keep the weak glow breathing still
But in a way its image haunts me in my dream,
From far away
So though I'm far away, my heart
Keeps dancing by a shimmering bay;
Beside old inns and stone church sway
My hundred days, into its light

Andrei Mitru Marinica
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Pedagogia supranaturală
1. Idealul metafizic
Pedagogia în genere e un miracol. Gândindu-te la copilul tău, la modul neînţeles în care-a
crescut, la clipa în care a început să vorbească, apoi să întrebe, la întrebările stranii pe care-a putut
să le pună, nu poţi să spui decât că pedagogia e un miracol. Minune neînţeleasă între minunile
Tatălui. Şi nu poţi să raţionalizezi miracolul. Câteva lucruri însă se pot spune.
Finalitatea lecţiei de Religie nu poate fi alta decât aceea conferită de scopul ultim al vieţii creştine.
Iar scopul ultim al vieţii creştine, după mărturia Sfântului Serafim de Sarov, constă în dobândirea
Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă că fiecare lecţie de Religie îşi va propune, mai mult sau mai puţin
explicit, să facă exerciţiul inspiraţiei.
Realizarea atmosferei de spiritualitate ţine de pedagogia preventivă: aceasta din urmă
impune crearea unui halou spiritual, a unui nimb sau a unei aure în care să se poată pune în lumină
Adevărul fiinţial supraraţional al Teologiei. Supraraţionalul adânc, fiinţial, ce face obiectul Religiei,
şi pe care procedurile pedagogiei moderne, prea pozitiviste, nu sunt capabile să-l descopere şi să-l
cinstească aşa cum se cuvine, ele tinzând să suprime sau să estompeze tot ceea ce le e de neînţeles,
va fi perceput concret numai într-o astfel de atmosferă de evlavie şi spiritualitate1.
Teologia, trăirea concretă a transcendentului, cu toate bucuriile şi uluirile percepţiei celuilalt
tărâm al existenţei, cu presentimentul ceresc al Revelaţiei, este simţită mai ales de copii, care au un
idealism metafizic înnăscut. Copiii resimt Teologia ca pe o vibraţie de taină, ca pe o pulsaţie în
inimă a realităţii cereşti. În această experienţă bucuria de-a fi precede înţelegerea. Şi dacă n-ar fi
aşa, dacă n-ar exista această bucurie curată, dacă inima noastră ar fi împietrită şi nesimţitoare, la ce
bun înţelegerea? Ce rost ar mai avea să “înţelegi” – cu o “raţiune” riguroasă însă uscată şi fără
vigoare – dacă nu simţi, dacă n-ai învăţat să te bucuri? Suntem obişnuiţi să ne acoperim activitatea
cu teorii, deoarece am uitat esenţialul: am uitat bucuria! Avem tendinţa să legiferăm totul şi să ne
argumentăm prejudecăţile, dar legea noastră (şi pedagogia ei aferentă!) nu este Legea lui
Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu-Cuvântul a răsturnat toate raporturile, toate trufiile “raţionalismelor”
noastre, atunci când s-a referit la copii: “Dacă nu veţi fi ca aceştia, nu veţi intra în Împărăţia
Tatălui Meu!” Copilul, cu inocenţa şi sensibilitatea sa, a devenit normativ pentru proprii lui părinţi:
el este modelul ideal de cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu-Cuvântul ne-a mai dat
un avertisment în acest sens, care descoperă Judecata Lui necruţătoare: “Nimic necurat nu va intra
în Împărăţia Mea!”
Acest cuvânt nimicitor: “nimic necurat” răstoarnă toate argumentele adulţilor, toate
prejudecăţile şi comodităţile gândirii moderne. Văzătorii cu duhul au mărturisit că majoritatea celor
care mor în timpurile noastre au mari surprize la Judecată. Şi acestea nu sunt deloc fericite.
Porunca a cincea din Legea Vechiului Testament: “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca
să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mulţi ani pe pământ!” – condiţionată de cinstirea de către părinţi a lui
Dumnezeu – fiindcă dacă părinţii tăi nu Îl cinstesc pe Dumnezeu întreaga Lege nu le mai foloseşte
la nimic – este acum reformulată de Însuşi Fiul lui Dumnezeu: “Vai de părinţii care nu ascultă de
copii!” Adică vai de părinţii care nu sunt sensibili la puritatea şi la sfinţenia copiilor. Inocenţa
copilăriei este cea care a devenit norma de bază a mântuirii, criteriul suprem, aşa cum în perioada
Vechiului Testament fusese credinţa părinţilor în Dumnezeu: copiii de atunci trebuiau să se supună
credinţei în Dumnezeu a părinţilor astfel încât să fie capabili să moştenească făgăduinţa de sus. Ce
trebuie să înveţe acum părinţii de la copii? Sfinţenia, bucuria de-a fi a inocenţei, iertarea celor care
le-au greşit, nepomenirea răului.
Sfântul Maxim Mărturisitorul a spus că numai omul virtuos este cu adevărat raţional: adică
numai omul care a ajuns la nepătimire şi este liber de orice păcat are puterea de a intra în legătură
cu Fiul lui Dumnezeu, Care este Raţiunea supremă a Dumnezeirii, şi de a se lăsa inspirat de
1

Vasile Băncilă, Iniţierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, Bucureşti 1996, p. 112.
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cuvintele şi raţiunile Fiului. Dacă Iisus Hristos este Logosul lui Dumnezeu, adică Raţiunea mistică a
Dumnezeirii, nu poţi fi logic, în sens autentic, decât atunci când eşti în legătură nemijlocită cu El.
Iar legătura sufletului cu Logosul va deveni efectivă numai printr-o asceză, adică numai prin efortul
spiritual al despătimirii.
Pe drumul acesta lung şi anevoios al purificării de patimi şi gânduri necuviincioase, pe care
noi, dascălii de Teologie, îl numim în mod obişnuit “viaţă duhovnicească” şi îl înţelegem ca pe o
permanenţă a inspiraţiei lui Dumnezeu, există criterii de evaluare specifice. Am putea să ne facem
o oarecare idee despre criteriile de evaluare a progresului spiritual (al despătimirii şi apropierii de
Dumnezeu) bazându-ne pe spusele Cuviosului Paisie Aghioritul. Acesta „a fost întrebat odată:
- Când mergeam la Universitate, Părinte, puteam supraveghea sporirea mea după note. Aici,
în viaţa duhovnicească, nu ştiu unde mă aflu.
A răspuns:
- Şi aici o poţi supraveghea după gândurile tale. Dacă îţi vin mereu gânduri rele şi le alungi
şi iarăşi le alungi, trebuie să ştii că ai trecut în clasa pocăinţei şi te nevoieşti. Dacă-ţi vin uneori
gânduri rele şi le alungi, iar alteori gânduri bune, şi dacă cele rele sunt notate cu zero, iar cele bune
cu nota zece, potrivit cu aceste unităţi îţi poţi pune şi nota generală. Dacă vezi, de pildă, că
gândurile rele s-au împuţinat, şi mai multe sunt cele bune, să ştii că s-a micşorat ponderea zerourilor
şi s-a mărit cea a decarilor, îmbunătăţindu-se notarea ta. Când încetează să mai vină gânduri rele, şi
vin numai bune, atunci să ştii că s-a făcut curăţirea, ţi s-a curăţit inima ta, peştera ta, transformânduse în Peştera din Betlehem”2.
Părintele Paisie Aghioritul spune că în sufletul fiecărui creştin se află de la Botez Logosul
sau Fiul lui Dumnezeu, care Se naşte a doua oară, odată cu sufletul însuşi, pentru a-l răpi pe acesta
din urmă în veşnicie. Viaţa spiritual-duhovnicească e împlinită numai prin simţirea prezenţei
dumnezeieşti a lui Hristos în suflet.
Pe acest drum, dascălul de Teologie are menirea de a chema gândurile bune şi de a identifica
şi respinge gândurile fărădelegii. Atmosfera de spiritualitate sau haloul spiritual al lecţiei de Religie
trebuie să favorizeze emergenţa: apariţia surprinzătoare a inspiraţiei! Dascălul de Teologie lucrează
cu alte valori, şi de aceea răspunderea lui se extinde şi asupra eternităţii. Conştient de aceasta, el se
va strădui să realizeze în clasă, măcar din când în când, momentele de transfigurare: momentele de
graţie în care lumina nevăzută a înţelegerii celeilalte lumi să irumpă în lumea noastră. Cea mai mare
dorinţă a unui adevărat dascăl de Teologie constă tocmai în realizarea acestei percepţii
supranaturale: asupra lecţiei să se coboare măcar un reflex din strălucirea Taborului! Lumina
Schimbării la Faţă de pe Tabor să fie percepută ca o străfulgerare a minţii şi inimii: să sesizezi
străfulgerarea purităţii, miracolul, noimele bucuriei! Să ştii, să simţi apoi cum se stinge şi cum se
pierde totul în depărtare, şi cum doar nostalgia te cheamă şi îţi şopteşte taine…
Dumnezeu Se descoperă pe Sine: dar Se ascunde chiar în descoperirea sau Revelaţia Sa.
Aceasta este o afirmaţie constantă a vieţii duhovniceşti. Dumnezeu-Mirele Se ascunde de sufletulmireasă pentru a naşte într-însul o dorinţă şi mai puternică, şi mai mistuitoare de a-L îmbrăţişa.
Realitatea aceasta supranaturală pretinde existenţa unui progres spiritual nesfârşit, pe care îl numim
epectază: urcuşul spiritual-duhovnicesc necontenit al cunoaşterii este felul de-a fi al sufletului în
veşnicie. Celui care aleargă după Dumnezeu-Cuvântul, spune Sfântul Grigorie de Nyssa, “nu i se va
împuţina niciodată mărimea distanţei de străbătut spre Dumnezeu”, deoarece, dacă sufletul este
inefabil şi nemărginit, Dumnezeu este de infinite ori infinit mai presus de infinitatea acestuia: “Căci
nu încetează apa de a curge pururea şi de a începe să ţâşnească. La fel, cel ce priveşte frumuseţea
cea dumnezeiască şi fără hotar, fiindcă ceea ce se află mereu se arată mai nou şi mai minunat, decât
ceea ce a cuprins (sufletul) înainte, (acesta) se minunează de ceea ce apare necontenit, dar niciodată
nu se opreşte din dorinţa de a vedea, prin faptul că ceea ce aşteaptă e mai măreţ şi mai dumnezeiesc,
decât tot ce se vede. De aceea şi aici, mireasa minunându-se şi uimindu-se necontenit de ceea ce
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cunoaşte, niciodată nu-şi opreşte în cele văzute dorul de cel văzut”3. Simţirea prezenţei
dumnezeieşti a lui Hristos în inimă nu are sfârşit tocmai pentru că împlinirea dorinţei acesteia naşte
o şi mai arzătoare dorinţă, iar destinul ceresc al sufletului-mireasă este acela de a înainta pururi în
căutarea Celui dorit, fără să se plictisească vreodată, în toată veşnicia lumii de sus. Dorinţa
împlinită va naşte întotdeauna altă dorire, mai mistuitoare, a Celui dorit, chiar dacă Acela va fi
întotdeauna aici, “…fiindcă ceea ce a rămas necuprins e de nesfârşite ori mai mult decât ceea ce s-a
cuprins, de aceea Mirele i S-a arătat de multe ori sufletului-mireasă, şi, ca şi când nu i-ar fi stat încă
înaintea ochilor, făgăduieşte prin glas că i Se va arăta miresei Sale din nou…”4
Aşa cum mama se ascunde uneori de copil, pentru ca acesta s-o caute şi să devină astfel
conştient de afecţiunea ei ocrotitoare, apoi i se arată, risipindu-i îngrijorarea de pe chip şi
bucurându-l, tot astfel Dumnezeu Se ascunde, Se lasă căutat, Se arată provocând bucurie
nemărginită, apoi Se ascunde din nou în propria descoperire, ca să pună din nou în lucru puterile
noastre de căutare. Adevărul revelat al Religiei rămâne întotdeauna un mister, o taină de neexplicat
în cuvinte, fiindcă adevărul revelat este supraraţional, deasupra raţiunii moderne. Putem spune că
Adevărul revelat este raţional numai dacă prin aceasta înţelegem apartenenţa sa la Raţiunea mistică
supremă din sânul Dumnezeirii: la Logosul Care S-a făcut Om şi Hristos. Copilul trebuie să aibă
conştiinţa că Adevărul fiinţial, supraraţional, este inepuizabil şi că adâncimea înţelegerii sale este
nemărginită. Supraraţionalul adânc, fiinţial, nu poate fi epuizat în cuvinte. De aceea, mania aşa-zis
pedagogică de a explica tot este dăunătoare şi nu poate duce decât la rătăciri şi la înfrigurări ale
inimii. Copilul trebuie să simtă Adevărul: să simtă în glasul tău vibraţia de taină a cuvintelor Fiului,
adierea de vânt lin a Duhului Sfânt!
Copilul aleargă după Dumnezeu cu sete de ocrotire maternă. Iar tu, dascălul de Teologie, nu
eşti decât un martor al acestei permanente chemări şi regăsiri. Trebuie să fii recunoscător că ţi s-angăduit să participi. Dascălul de Teologie slujeşte harului şi harismelor Profeţiei şi răspunde pentru
aceasta în faţa Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul celei dintâi Veniri. Şi el îşi va aminti
de fiecare dată când intră la oră că Acela a venit şi a propovăduit Parusia cu un glas care a ars
pustiile „şi că noi toţi ne-am veselit o oarecare vreme întru lumina sa”.
La ce ar trebui atunci, în acele momente de graţie, să fii atent? Ce trebuie să simţi tu, ca
dascăl de Teologie? Cuvintele lui Dumnezeu, cu raţiunile lor incendiare, cum ies din adânc şi cum
trec prin glasul tău ca să reverbereze o vreme în aer, până ce-şi află odihnă în inimi curate de
patimi. Puterea străină te însufleţeşte şi pe tine atunci când trece din tine în ei. Acum e vremea să
ştii care ţi-e locul! Aceasta deoarece noi, teologii, vorbim prea adesea ca şi cum Dumnezeu ar fi la
cheremul nostru, ca şi cum ar acţiona automat, mecanic, exclusiv în sensul voinţei noastre. Abuzăm
nepermis de mult de o făgăduinţă istorică, fără să ţinem seama de condiţiile realizării ei efective,
dispuşi să uităm prea adesea că El e aicea acum. Ar trebui să dăm dovadă de mai multă sfială şi să
avem măcar din când în când un moment de graţie al incertitudinii: “Oare Dumnezeu e de acord cu
ceea ce gândesc şi ce fac eu acum?” Siguranţa de sine este nelucrătoare şi îndepărtează de
Dumnezeu.
Trebuie să fii convins că prin Evanghelie dai viaţă, şi totuşi, Evanghelia nu este a ta! Lucrezi
cu o putere străină. Pur şi simplu, ţi s-a îngăduit o vreme să te veseleşti întru lumina sa. Cei care
uită acest lucru ajung să se propovăduiască pe ei înşişi, la fel ca preotul care după rugăciunea către
Sfânta Treime de la-nceputul predicii spune imediat “Amin” şi-apoi se propovăduieşte pe sine.
Pedagogia supranaturală a Teologiei presupune un nou mod de învăţare. Cuviosul Paisie
Aghioritul spune că învăţarea pe dinafară trebuie înlocuită cu învăţarea pe dinăuntru: “Sănătate au
nu cei ce mănâncă mult şi nu apucă să mestece, ci cei ce mănâncă puţin şi mestecă bine. Ceea ce
citeşti trebuie să rumegi bine şi să rogi pe Dumnezeu să-ţi vindece sterpiciunea minţii tale cu
iluminarea Sa dumnezeiască, pentru ca să înceapă să nască noime dumnezeieşti. Atunci vei primi
limba cea de foc a Cincizecimii. Celelalte citiri, pe care le învăţăm pe dinafară, ca să dobândim
cunoştinţe şi să vindem deşteptăciuni, fără să ne silim pe noi înşine spre lucrare, nu numai că nu
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folosesc pe ceilalţi, ci dimpotrivă, semănăm necredinţa când oamenii ne văd că cele ce le spunem
nu au nici o legătură cu noi înşine. De aceea, scopul citirii să fie punerea în lucrare a noastră înşine
şi nu învăţarea pe dinafară, ci pe dinăuntru; nu să exersăm limba, ci să ne străduim să primim limba
cea de foc şi să trăim tainele lui Dumnezeu”.5
Aşa obişnuia să vorbească Părintele. Şi era ascultat pentru că în toate cuvintele sale
resimţeai limba de foc a Cincizecimii: în toate cuvintele sale era şi inima sa.
Există cuvinte cu inimă şi cuvinte fără de inimă. Acestea din urmă sunt lipsite de har, şi de
aceea întregul lor sens e susceptibil de mistificare, existând pericolul ca tot ceea ce s-a afirmat într-o
anumită stare să fie ulterior răstălmăcit. Îmi pot pune atunci problema: ce să fac eu, care pronunţ
aceste cuvinte ale Părintelui, când simt că ele deja s-au stins? Ce mai pot face când văd că nu mai
au flacără şi că sensurile lor sunt tot mai palide şi mai de neînţeles?
În limba pedagogiei moderne, care e alta decât limba de foc, se spune că “operaţionalizarea
obiectivelor lecţiei reprezintă problema fundamentală a profesorului atunci când doreşte să
anticipeze performanţele concrete ale elevilor”. Stabilirea scopului şi obiectivelor studierii oricărei
discipline impune trasarea unor deziderate (ce trebuie realizate prin intermediul conţinutului lecţiei)
şi alcătuirea unei strategii, adică crearea unui orizont de aşteptare. Proiectarea lecţiei presupune
funcţia de anticipare a rezultatelor: trebuie să ştim ce performanţe aşteptăm de la copii. În cazul
Religiei avem de-a face cu acelaşi orizont de anticipare, cu deosebirea că rezultatele şi
performanţele aşteptate pot să survină după ani şi ani, şi nu imediat, şi nici măcar în vremea testelor
de sfârşit de capitol. Cunosc un dascăl de Teologie care era foarte deprimat de faptul că elevii săi
erau neştiutori şi, în general, indiferenţi faţă de Evanghelie. El s-a dus la părintele lui duhovnicesc,
la preot, ca să mai capete în Taina Spovedaniei puţină putere şi mângâiere. Părintele, care era
insuflat de Dumnezeu, i-a povestit de propria lui grădină. A spus că în anul acesta i-au înflorit în
grădină crăiţele: numai că anul trecut el nu pusese deloc seminţe de acest fel. Şi nici în anul
anterior. „Vezi, i-a spus Părintele, au răsărit crăiţele pe care le pusesem acum trei ani. Aşa e şi cu
copiii: nu ştii niciodată când va ieşi la lumină sufleţelul lor. Să fii însă convins că vor răsări: atunci
când nici nu te-aştepţi. Şi atunci lumina lor şi a ta va răsări ca zorile, şi bucuria nu te va mai
părăsi.”
Rămâne acum să ne punem problema: cum poţi să anticipezi rezultatele şi performanţele
învăţării pe dinăuntru – şi care ar putea fi criteriile de evaluare ale acestei lucrări tainice de care
vorbise Părintele Paisie Aghioritul? Cum poţi evalua lăuntrul tainic al inimii?
Răspunsul ar trebui să fie în armonie cu idealul metafizic al Religiei. Datorită naturii tainice
a Religiei, şi în special datorită idealităţii sale constitutive, observarea progresului spiritualduhovnicesc pretinde harisma (sau darul special al) străvederii. Dacă obiectivul primordial al
Religiei constă în postularea transcendenţei, în recunoaşterea unei ordini înalte, nevăzute, inefabile,
iar Religia are menirea de-a înălţa existenţa şi de a-l face pe om să simtă încă de aici, din viaţa
aceasta, în toate momentele ei, prezenţa dumnezeiască a Logosului, atunci o evaluare autentică ar
trebui să reflecte urcuşul duhovnicesc al sufletului de copil pe care-l duce de mână Hristos. O
evaluare autentică ar trebui să “numere” paşii spre Rai pe care-i face copilul, aşa cum îngerul
păzitor dintr-o istorisire celebră îi număra paşii către biserică, ca să îi răsplătească efortul de zi cu
zi.
Cartea supremă de evaluare e în acest sens “Scara Raiului” a Sfântului Ioan Sinaitul, pe
care, din păcate, prea puţini o cunosc. Cei care o vor citi vor avea surpriza să constate că oamenii
stau, în genere, în faţa Scării celor treizeci de trepte, fără să îndrăznească să pună piciorul pe ea:
nici măcar pe prima ei treaptă. Prima treaptă e lepădarea de lume a omului, de toate poftele şi
tentaţiile ei, de toată deşertăciunea şi vanitatea. Iar cea de a doua treaptă pretinde lepădarea omului
de sinea sa cea deşartă, eliberarea de egoism. În loc de aceasta, în loc de ieşirea din preocuparea cu
sinele, în loc de renunţarea la egoism şi egocentrism, mai toţi preferăm să vorbim de iubire – care
nu există în afara acestor două mari eliberări – ea fiind treapta ultimă a Scării – a 30-a.
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Dacă psihologii au teste de evaluare a inteligenţei, iar rezultatul unui asemenea test e
reflectat de coeficientul de inteligenţă (QI), teologii pot să vorbească de coeficientul de
spiritualitate: poţi să-ţi dai seama de coeficientul de spiritualitate în timpul rugăciunii, când sufletul
copilului devine străveziu. Unii copii au chipuri de îngeri, sunt serioşi şi gravi, şi stau cu privirea de
dinlăuntru a inimii aţintită spre cele cereşti, alţii sunt prefăcuţi şi duplicitari, rugându-se de ochii
lumii, cu o comoditate indiferentă, sau chiar cu o neînţeleasă agresivitate la adresa celor luminaţi.
Dacă dascălul de Teologie ar da treizeci de note deodată, numai pe temeiul străvederii sufletelor în
rugăciune, precis că ar sminti pe mulţi… Coeficientul de spiritualitate al acestui moment e însă
aproape întotdeauna confirmat.
Le-am spus întotdeauna copiilor că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea cuvintelor, ci pe aceea
a emoţiilor. Fiecare cuvânt al rugăciunii trebuie să aibă o inimă. Toate cuvintele rugăciunii trebuie
să ne înalţe odată cu ele sufletul: să fii conştient că îţi ţii – la rugăciune – sufletul în palme, gata să
îşi ia zborul!. Altfel rugăciunea este o întâlnire ratată, o întâlnire la care noi nu suntem prezenţi. A
rămas de la Sfântul Ciprian al Cartaginei o mustrare celebră: “Cum vreţi ca Dumnezeu să ia aminte
la rugăciunea voastră dacă voi înşivă nu luaţi aminte la ea?” Cum să Îl facem atent pe Dumnezeu
la ceea ce spunem, dacă nici noi nu suntem atenţi, şi dacă nu ne punem întreg sufletul în ea?
“Oare nu Îmi voi îndrepta privirea spre cel smerit, îi spune Dumnezeu proorocului Isaia,
spre cel cu duhul umilit, şi care tremură la toate cuvintele Mele?” (66,2) Cutremurul sufletului în
rugăciune, înfiorarea conştiinţei că eşti prezent înaintea lui Dumnezeu creează acea emoţie capabilă
să se înalţe şi să te înalţe la cer. Răspunsul acestei rugăciuni a emoţiilor survine imediat: lumina cea
nevăzută scaldă totul şi se revarsă şi revarsă odihnă şi înţelegere asupra tuturor, chiar şi asupra
acelora ce nu s-au rugat cu adevărat. Atunci tu, ca dascăl de Teologie, nu poţi decât să dănţuieşti, în
sinea ta, nevăzut, la fel ca Isaia la vedenia profetică a Buneivestiri. Noi însă cel mai adesea suntem
greşiţi, şi harul nu se coboară asupra noastră, şi ne simţim goi şi devastaţi, cu totul arşi de uscăciune
pe dinăuntru! Oricare dintre noi, măcar într-o perioadă a vieţii didactice, a pătimit aceasta. Ţi se
întâmplă să vină harul sau să nu vină, şi nu mai ştii când vine şi când nu vine, şi nu mai ştii de ce nu
vine când nu vine şi nici ce-ai făcut atunci când a venit de-a venit, şi-ajungi să te pierzi în îndoială
şi nostalgie, în neagră incertitudine. Cel care a pătimit aceasta ştie ce spun. Dar chiar şi aşa, trebuie
să fii mulţumit că ţi s-a îngăduit, măcar uneori, să te odihneşti în lumină.

2. Starea de fapt
Dacă aspiraţiile Religiei sunt atât de înalte, atât de avântate, cum se face atunci că starea
spirituală şi morală a elevilor este aşa de precară? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să
privim suficient de profund şi cu suficientă luciditate, fără false pudori, în însăşi originea lucrurilor.
Fiecare copil pe care-l primim în grijă are un “capital” genetic şi harismatic. Ne plângem că
copiii noştri sunt necredincioşi: dar credinţa se moşteneşte genetic, iar copilul ia ceea ce este mai
bun de la fiecare dintre părinţi. Înseamnă că ambii părinţi – în momentul concepţiei copilului – erau
necredincioşi. Sufletul este dat de Dumnezeu chiar în momentul concepţiei, însă părinţii sunt cei ce
oferă copilului toate cele ce ţin de trup: informaţia genetică, cu genele dominante sau recesive, în
care s-au întipărit atât virtuţile cât şi patimile – care sunt acum a doua natură a omului. Genele
defective sunt consecinţe ale păcatelor, iar copilul trebuie să suporte poveri pe care părinţii săi nu
le-au anihilat la timp. Să ne imaginăm un aparat de radio cu câteva lămpi arse (sau cu câteva
circuite integrate distruse!): el nu va mai recepţiona undele hertziene, deşi acestea sunt pretutindeni
şi trec prin orice. Un copil cu “câteva lămpi arse” nu va putea să simtă “undele hertziene ale
spiritului”, deşi acestea sunt pretutindeni, şi poate că la un moment dat nici nu va mai crede în ele6.
Aceste neplăceri, care uneori durează o viaţă întreagă, provin din faptul că nu mai ştim să
concepem copii. Câteva decenii de necredinţă generalizată ne-au făcut să credem că suntem
atotputernici, că suntem absolut autonomi, că nu mai avem nevoie de nimeni şi de nimic. Vedem
6
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abia acum rezultatele dezastruoase ale acestei autonomii. Pentru că ce altceva decât necredinţa stă la
baza furiei “părinteşti”: “Eu te-am făcut, eu te omor!”? Da, tu m-ai făcut? ar putea răspunde copilul:
Cum ai conceput şi cum ai asigurat planul celor câteva mii de gene din fiecare din cei douăzeci şi
patru de cromozoni cu care m-ai înzestrat? Cum ai gândit să asiguri funcţionarea fiecărui organ,
fiecărui circuit nervos, astfel încât să nu ajung un nevolnic şi un chinuit? Cum ai ales să-mi
zămisleşti sufletul, dacă pretinzi că tu eşti cel ce mi l-ai creat şi desăvârşit?
Abia atunci “părintele” ar putea să realizeze că nu este decât un biet impostor, care a
încercat să se substituie neverosimil lui Dumnezeu. Prejudecata aceasta uzurpatoare va fi corectată
numai atunci când părintele va începe să îşi respecte propriul copil: când va vedea într-însul un fiu
sau o fiică a lui Dumnezeu ce i s-a dat vremelnic în grijă. Altfel se va putea pomeni cu câteva
întrebări ale copiilor săi, azvârlite direct în obraz: De ce ne-aţi mai chemat în lumea aceasta? Dacă
voiaţi numai un sprijin la bătrâneţe de ce nu v-aţi luat un robot de bucătărie? Dacă nu ne-aţi dorit ca
parteneri egali, ca suflete nemuritoare, de ce ne-aţi mai chemat între voi? De ce a trebuit să ne
ademeniţi aici din sfânta inconştienţă a odihnei pe care-o aveam în Mintea lui Dumnezeu?
Momentul concepţiei este o chemare: bărbatul şi femeia ce se unesc în Taina Nunţii trebuie
să se pregătească cu toată responsabilitatea pentru acest moment. Cei din vechime ştiau că pe lângă
binecuvântarea lui Dumnezeu din Sfânta Taină a Căsătoriei, iubire şi castitate, cei doi soţi trebuiau
să treacă printr-o perioadă de post şi rugăciune. Explicaţia acestui obicei este acum evidentă: postul
revigora organismul celor doi, transformând mare parte din genele recesive în gene dominante, iar
rugăciunea avea rolul de a pregăti reducţia cromozomială din momentul concepţiei în sensul celei
mai bune alegeri (şi nu în sensul probabilităţii matematice a lui Mendel, aşa cum se întâmplă în
lumea animală). Acesta era odinioară modul de a concepe copii sfinţi şi preoţi mai transparenţi către
Dumnezeu.7
„Însuşirile copilului atârnă de gradul de pervertire la care a ajuns instinctul maternităţii la
femeie. Dacă i-a fost stârnită senzualitatea – ceea ce e o decădere de la rostul firii sale, o pervertire
convenabilă pentru mascul – evoluţia embrionului în atari condiţii de viaţă intrauterină aduce pe
lume un copil uşor aplecat spre onanie precoce şi târzie, şi va fi un copil arţăgos, ereditar nervos, şi
predispus la boli nervoase. (...) Mai mult: toate stările trupeşti şi sufleteşti ale celor doi părinţi, iar
mai cu deosebire ale mamei în vremea celor 9 luni, se întipăresc în copil, cu tendinţe sau
predispoziţii pe care copilul le va avea toată viaţa. Supărări, amărăciuni, dureri, predispun copilul la
tristeţe, melancolie, nesănătate. Deci toate acestea trebuie ocolite. În vremea aceea, dacă mama fură
oarece, copilul va fura toată viaţa. Se îmbată mama odată, copilul se va îmbăta toată viaţa – mai ales
beţia are suport ereditar. Se roagă mama lui Dumnezeu, se va ruga şi copilul.”8
Din păcate, în vremea de azi aceste lucruri sunt aproape necunoscute, iar părinţii neştiutori
dau copiilor lor o zestre genetică mult diminuată: structura cerebrală şi nervoasă a copiilor este
puternic afectată de dezechilibrele nervoase şi psihice ale părinţilor. Desfrâul peste măsură, beţia,
supărările mari şi mânia aprinsă au distrus un mare număr de celule nervoase, iar dezechilibrele ce
fac obiectul psihologiei şi neurologiei s-au înscris deja în celulele generative, lăsându-i pe copii cu
o zestre nedorită de tensiuni, focare de disconfort, precum şi cu slăbiciuni şi neputinţe cerebrale ce
în părinţi fuseseră ascunse sau ignorate.
„Din textul Scripturii (Deuteronom 5, 9-10) e clar că toată recesivitatea apare în părinţi pe
urma unui păcat. Ştiinţa, neavând termenul [de păcat], nu poate da răspunsul la întrebarea: cum au
apărut în ascendenţi genezele defective, prin ce accident sau după care legi? Sau mai pe larg: prin
ce împrejurare, independentă şi anterioară procesului eredităţii, apar în cromozomi, de unde nu
erau, aceste granule infinitezimale degenerative şi cu urmări dezastruoase pentru o eventuală
progenitură? Ca să răspund pe scurt, genezele recesive apar în ascendenţi în chip independent, nu
după legile probabilităţii, ci după legile care atârnă peste fărădelegi.”9 Mărturia aceasta aparţine
Părintelui Arsenie Boca, unul din marii văzători cu duhul, un Sfânt care vedea în fiecare om venit la
Spovedanie moştenirea genetică de sute de ani a strămoşilor săi, cu înclinaţiile şi dispoziţiile
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Ibidem, p. 263 şi 272.
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pătimaşe, cu toate virtuţile şi chemările lor. Pe lângă insistenţa sa asupra momentului fundamental
al concepţiei, Părintele mai sfătuia ca femeia să fie lăsată în pace, atât în timpul sarcinii, cât şi în
timpul alăptării: “…Totuşi, spune el la un moment dat, nu mă pot abţine de a pomeni unul (dintre
păcatele mari), care produce extrem de multe şi grele dificultăţi în educarea copiilor. Şi anume,
când soţul nu dă pace sarcinii (zice că el nu poate, sau nu vrea sau nu se declară stăpân pe legile
naturii), atunci copiii vin pe lume cu predispoziţii precoce spre sexualitate. Aceasta îi face
îndărătnici şi foarte greu educabili (sunt certaţi cu disciplina; unii genetic prezintă cromozomul
criminalităţii…). Fug de la şcoală şi încep aventurile. Deci, tot în răspunderea soţului se soldează si
aceste necazuri. Explicaţia biologică; au crescut în mediul uterin hrăniţi cu sânge prea îmbibat cu
progesteron, hormonul sexual masculin.”10
“Venirea la arătare” a tuturor acestor înclinaţii, sexualitate precoce şi agresivitate,
obrăznicie a necredinţei şi îndărătnicie, se produce în şcoală în primul rând datorită sincerităţii
copiilor (nu datorită neînfrânării sau lipsei de stăpânire de sine, aşa cum am fi putut crede). Părinţii
sunt acum confruntaţi cu manifestări ale propriilor lor patimi – prin copii – şi sunt cuprinşi de
frustrare, ruşine şi furie. Erau obişnuiţi cu duplicitatea şi cu ipocrizia, care sunt formele generalizate
ale compromisului şi complicităţii sociale, iar copilul îi pune acum în faţa propriului lor adevăr.
Copilul îţi spune cine eşti tu de fapt. Şi el nici măcar nu-şi dă seama.
Experienţa artiştilor de la Teatrul de Păpuşi la o grădiniţă e generatoare de nesomn şi
frisoane. “Toată generaţia aceasta este isterică!” a spus unul dintre ei. Primele zece minute ale
fiecărui spectacol trebuie “dedicate” liniştirii copiilor, care nu se pot abţine să vocifereze. În plus,
mai mult de 35-40 de minute nu se pot concentra nici atunci când e vorba de divertisment. Apoi, nu
este deloc singular cazul unui copil de 3-4 ani care lovea în mod isteric scena de lemn cu picioarele,
pronunţând înjurături obscene, care ar face să roşească şi un adult. Am explicat că înjurătura, care
este un act de îndrăcire a mâniei, se referă la sex deoarece acesta este modul în care copilul a primit,
genetic, toate dezechilibrele de care suferă. “O, când se vor termina toate astea? De s-ar sfârşi odată
totul!” a oftat doamna artistă. Perspectivele educaţiei nu sunt sumbre, sunt îngrozitoare. Indiferenţa
părinţilor faţă de proprii lor copii, care are drept circumstanţe “atenuante” grija zilei de mâine,
goana după comodităţi, lux şi plăceri, are drept consecinţă faptul că aceştia din urmă sunt “educaţi”
prin desene animate în care demonii sunt prezentaţi ca făpturi simpatice, uşor obscene, cu care
trebuie să te obişnuieşti să convieţuieşti. Atunci când termină grădiniţa aceşti copii sunt atât de
deformaţi, atât de nesimţitori faţă de atmosfera spirituală din jurul nostru, încât, dacă vrei să le mai
faci educaţie religioasă şi să le vorbeşti de lumile supranaturale, de lumile misticii şi magiei, deja în
clasa întâi este prea târziu.
Un mare duhovnic al Bisericii a spus părinţilor care au astfel de copii îndărătnici: “Decât să
le vorbiţi copiilor voştri despre Dumnezeu, mai bine să Îi vorbiţi lui Dumnezeu despre copiii
voştri!” Adică doar rugăciunea mai poate să aducă asupra neputinţelor noastre harul şi puterea lui
Dumnezeu.
S-a constatat deja de la vârsta preşcolară o preponderenţă a fantasticului (a văzului şi a
imaginarului) în dauna logosului (raţiunii şi inimii). Însăşi structura raţională a copilului este
afectată, încât acesta a ajuns să nu mai creadă “decât în ceea ce vede”. Simţul văzului şi imaginaţia
sunt modurile în care copilul poate fi manipulat şi distrus ca fiinţă. În acest sens, Părinţii Bisericii
aveau dreptate să afirme că imaginaţia este o “punte a demonilor”, o cale prin care intră în suflet
înşelăciunea patimilor. Uneori “vederea” se aşează ea însăşi împotriva adevărului: “Dar am văzut!”
se revoltă copiii împotriva doamnei profesoare de biologie când aceasta încearcă să îi convingă că
animalele sintetizate pe computer nu sunt reale şi n-au existat niciodată. Cum să îi mai convingi
atunci de Adevărul credinţei?
Copiii îşi iau modelele de viaţă din “thriller”-e, sau din filmele de senzaţii tari, din desenele
animate cu magicieni, extratereştri sau cu vampiri. Este seducător să fii puternic, să zbori ca o
pasăre, deasupra pământului, să dai foc lucrurilor cu privirea, să fii admirat cu frică şi cutremur de
toţi cei din jur! Dorinţele acestea exacerbate încă de la o vârstă fragedă sunt anticamera magiei
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negre. Desigur că unii copii nu supravieţuiesc suficient ca să se mai “delecteze” şi cu aceasta: este
cunoscut cazul copilului care s-a aruncat de pe acoperişul blocului voind să imite “ursuleţiigummy”. Scufundarea în lumea iluziei este şi mai gravă în cazul computerului, care îl absoarbe
complet pe copil, încât acesta ajunge un însingurat, nesimţitor şi opac la tot ceea ce se petrece în
jurul lui.
Televiziunea şi computerul formează un nou tip antropologic, cu nivel spiritual, intelectual
şi moral extrem de scăzut. Influenţa tubului cinescop, dar şi al ecranului cu cristale lichide, asupra
organismului a fost dovedită deja de către medici: “computeriştii” au un nivel net scăzut al
leucocitelor în sânge, ceea ce înseamnă că este afectată funcţia de apărare a organismului,
diminuându-se rezistenţa la îmbolnăviri. Din punct de vedere psihologic, cel care joacă un joc pe
calculator acţionează ca un posedat, conformându-se unui program prestabilit. Intuiţia creatoare a
fost suprimată în favoarea unor algoritmi ai manipulării psihice. Copilul are iluzia că este activ, însă
el trăieşte într-o lume inexistentă, iar emoţiile sale sunt generate artificial, ele nesprijinindu-se pe
nimic. I se insinuează în suflet anumite deprinderi şi stereotipuri comportamentale; reacţionează
disproporţionat: este sensibil la iluzie, la aşa-numita “realitate virtuală”, şi nu mai este sensibil la
bucuriile sau tristeţile celor din jur.
Jocurile îi obişnuiesc pe copii să trăiască într-o lume necruţătoare, unde dorinţa de a învinge
justifică orice. Personalitatea omului nu mai apare creată după chipul lui Dumnezeu, ci apare în
ipostaza de “adversar potenţial” sau “resursă umană necesară pentru construcţie”. Astfel, în jocul
“StarCraft” apare opţiunea folosirii bombei nucleare: şi câţi dintre copii nu recurg la această opţiune
doar de dragul victoriei lor iluzorii? Să ne mai mirăm dacă peste câţiva ani, aceiaşi oameni, aflaţi la
centrul de comandă computerizată al unui complex militar, unde vor privi pe ecran pe toţi oamenii
ca pe o adunătură de “pixeli”, vor folosi orice opţiune de distrugere fără nici cea mai mică ezitare?
În alt joc, “Comandos”, care cuprinde misiuni din Cel de-al Doilea Război Mondial împotriva
nazismului, nu se mai pune problema morală a uciderii: aceasta este justificată, desigur, de scopul
nobil al eradicării nebuniei hitleriste. Însă problema practică a oamenilor tăi de elită este aceea de a
ascunde cadavrele adversarilor, spre a nu fi descoperiţi. Şi oare nu aceasta era problema lui Hitler în
lagărele de concentrare naziste? – Nici acolo nu conta uciderea, căci victimele erau nişte fiinţe
“subumane”, ci se punea problema ce să faci cu cadavrele! Iar acum este vorba doar de nişte
“pixeli”, dar în suflet se insinuează din nou, sub altă uniformă, spectrul nazismului: sunt create
condiţiile psihologice subliminale. Şi cum vor acţiona aceşti copii în viitor – se va vedea.
În jocul “Civilisation” copilul îşi dezvoltă patima de dominaţie: îi este insuflată setea de a
instaura o nouă ordine mondială (în această lume, e drept iluzorie), pregătindu-i-se astfel conştiinţa
pentru venirea lui Antichrist. I se va replica la un anumit moment în viaţă: Vezi, dacă ai fi avut
putere reală, şi tu ai fi procedat la fel! I se pregăteşte astfel complicitatea, iar la vremea vremii el îşi
va da acceptul.
În jocurile după trilogia lui Tolkien “Frăţia inelului”, precum şi în “WarCraft III”, pe lângă
opţiunile de forţă se află şi opţiunile de vrajă, pregătindu-se astfel terenul pentru artificiile magiei
negre. Mai mult, pe lângă opţiunea de a juca de partea oamenilor, există şi opţiunea guvernării unor
alte făpturi, demonice, cum ar fi “orcii”. Iar copilul se obişnuieşte să conducă în luptă, într-o
strategie de forţă militară şi magică, o civilizaţie a demonilor împotriva civilizaţiei oamenilor. Alte
jocuri, aparţinând genului RPG (Role Playing Game) sau Action-Adventure, cum ar fi “Mafia”,
“Tomb Raider”, sau “Gothic II”, modelul demn de urmat este eroul necruţător a cărui ambiţie e să
câştige sau să parvină prin orice mijloace la destinaţie: copilul invidiază pe eroul care îi înşeală pe
adversari cu ingeniozitate, care se bate cu curaj şi nesăbuinţă, care îmbrăţişează cele mai frumoase
femei, care conduce maşini nervoase, de lux, sau călăreşte cei mai admiraţi armăsari… Transferul
de personalitate e pregătit, iar copilul ar renunţa oricând la sine însuşi pentru destinul eroului
îndrăgit. Mai ales atunci când în Add-On-ul jocului partenera i se dezbracă complet, sau va începe
să evolueze în lupte în manieră “topless”.
Morbiditatea jucătorilor este şi ea satisfăcută în scenarii “Ripper” – de tipul Jack
Spintecătorul – în care psihicul se supune fascinaţiei morţii: “Postal 2” sau “GTA” oferă satisfacţii
de acest gen oricărei imaginaţii bolnave. Poţi prinde definitiv gustul violenţei şi sângelui în
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“Doom”, “Quake I”, “Carmaggedon” sau “Quarantine”. Cuvântul “Rest in peace” - Odihnească-se
în pace! - s-a preschimbat pe nesimţite în: “Rest in pieces”, adică în “Odihnească-se tranşat bucăţi”!
În jocul de strategie în timp real (RTS) “Age of Empires”, care altfel este un joc inocent, în
faza iniţială a confruntării armate cu inamicul trebuie mai întâi să-i ucizi preoţii: uciderea preoţilor
este justificată de pericolul iminent de a-ţi converti trupele! Şi acesta este un joc celebru, un joc
clasic, vândut în milioane de exemplare şi piratat în alte milioane, fiind o referinţă a genului
strategic. Să nu se mai mire nimeni dacă într-un conflict real al civilizaţiilor preoţii vor fi primii
ameninţaţi.
Să ne mai mirăm de comportamentul copiilor noştri, dacă cei de clasa a II-a se joacă
împuşcând virtual un om răstignit, care nu se poate apăra singur şi este apărat de un câine? Să ne
mai mirăm dacă avem probleme “erotice” şi de transfer de personalitate chiar începând de la clasa
I? “Erotizarea” psihică a copiilor, care nici măcar nu au intrat în pubertate, şi care nu are suport
hormonal, nu este decât o pervertire a minţii şi inimii, care se adaugă şi agravează dezechilibrele
genetice deja existente. Copilului i se răpeşte întregul paradis al inocenţei copilăriei şi i se
insinuează în schimbul ei o conştiinţă de pervers. El nu are încă nici o vină: dimpotrivă,
reacţionează firesc, aşa cum poate, faţă de o realitate socială care nu îi convine. Jocurile virtuale, la
fel ca sexul şi drogurile de mai târziu, la fel ca patimile, sunt forme şi expresii de evadare din lumea
adulţilor,- o lume ostilă şi absolut nedorită.
Evadarea din lumea reală ostilă e o constantă a tinerei generaţii, de la vârsta preşcolară şi
până la licee şi facultăţi. Cei mari, liceenii şi studenţii, sunt deja convinşi ca-n lumea aceasta nu au
nici o şansă de afirmare. Ca şi adulţii, părinţii lor, ei asistă neputincioşi la plutocraţia imposturii şi
imoralităţii, la domnia ostentativă şi la suficienţa de sine a celor lipsiţi de scrupule şi de cel mai
elementar bun simţ. Ispita aceasta a mai fost: nu suntem noi primii care să ne confruntăm cu ea.
Uite ce spune Asaf, în vremuri biblice: “… am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea
păcătoşilor, că n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei. De osteneli omeneşti nu
au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi. Pentru aceea îi stăpâneşte pe ei mândria şi se îmbracă cu
nedreptatea şi silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea şi cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc
şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat
pâmăntul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sunt plini de zile bune. Şi zice:
«Cum? Ştie aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt? Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt
îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi». Iar eu aş fi putut zice: «Deci, în deşert am fost drept la inimă şi miam spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare
dimineaţă». Dacă aş fi grăit aşa, iată aş fi călcat legământul neamului fiilor Tăi. Şi mă frământam să
pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locaşul cel sfânt al lui
Dumnezeu şi am înţeles sfârşitul celor răi: Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai
doborât când se înălţau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.
Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut.”11.
Asaf a intrat în Sfânta Sfintelor a Ierusalimului Celui ceresc şi a văzut în vedenie
dumnezeiască sfârşitul şi Judecata finală a celor răi. Dar cine din cei de azi, din miezul şi sufletul
tremurat al tinerei generaţii, ar putea să intre-n extaz în Sfânta Sfintelor a Ierusalimului Celui ceresc
şi să pătrundă-n vedenie, să se întoarcă, să stingă cu ea visul din care cei mai mulţi oameni nu se
mai pot trezi?
Poate că ar trebui să vorbim şi de drepturile copiilor de a-şi alege visul, dreptul lor de a
respinge ipocrizia noastră şi societatea, dreptul de a evada altundeva, într-o lume curată. Refugiul în
imaginaţie şi în visarea somnului celui mai adânc, refugiul în fantasticul ademenitor al morţii,
reprezintă soluţia generalizată a liceenilor, şi mai ales a olimpicilor. Exodul creierelor, de care se
vorbeşte atât, are două destinaţii: Occidentul şi reveria. Valorile noastre se refugiază acolo unde
sunt dorite, într-o societate care apreciază şi altceva decât vechimea în muncă (pe care ei nu au cum
să o aibă!), juniorismul şi nepotismul, sau apartenenţa decerebrată la partide şi grupuri de interese
meschine. Dar şi lor, celor aleşi pentru performanţă, şi celorlalţi, mai zăbavnici, le va rămâne
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întotdeauna opţiunea visului de-a nu mai fi. Şi sunt perfect conştienţi că şi lumea aceea este la fel de
artificială, la fel de preocupată cu nimicul, şi la fel de pătrunsă de deriziune. Iar conştiinţa aceasta
nu mai este dramatică, pentru că în afară de transcendenţă, nu mai este nici o ieşire, ci tragică. Dar
fiecare din noi are dreptul să îşi aleagă singur coşmarul, nu-i aşa? În tot cazul, cea mai frumoasă
formă de schizofrenie este aceea în care sufletul se ridică deasupra propriului trup – fără suflare – ca
să se întreţină şi să discute, în singurătatea cea mai deplină, cu propriul sine. Sufletul se adresează
propriei memorii, vorbeşte cu propria sa minte, într-un dialog al emoţiilor şi al gândurilor, al
regretelor şi al resentimentelor nemărturisite, pentru că nimeni altcineva nu-l ascultă! Şi atunci
când, într-un târziu, va apărea totuşi cineva dispus să-l asculte, el nu va mai vorbi. Nu cu glas
omenesc.
În cutremurarea aceasta existenţială, în confruntarea necruţătoare cu sinele pe care o descriu
versurile muzicii rock – care fac parte şi ele din Marea Poezie a lumii – se regăseşte chemarea
irezistibilă de a muri în Dumnezeu. Vocaţia de a muri în Dumnezeu e proprie călugărilor, şi nu este
întâmplător că ea reapare acum, într-o lume complet secularizată. Încă mai este speranţă. De vei
muri în Dumnezeu, vei trăi mişcat de-o altă putere, străină: vei găsi atunci “dulceaţa unei
încredinţări cereşti ţâşnind dinlăuntrul tău”12, după cum spunea Părintele Arhimandrit Vasilios de
pe Muntele Athos.

3. Ce e de făcut
Într-un roman celebru al lui William Golding – “Împăratul muştelor” – ni se înfăţişează ce
se întâmplă într-o societate în care lipseşte autoritatea adulţilor: copiii, care sunt singurii
supravieţuitori ai unui naufragiu, devin, pe insula în care sunt siliţi să trăiască, nişte mici sălbatici,
guvernaţi de principii tribale şi de comportamentul feroce al unor primitivi. Ei instaurează o nouă
ordine, a celui mai puternic, a celui mai adulat, care se va dovedi una infracţională: lăsaţi de capul
lor, ei vor ajunge, după sălbăticia rituală a vânătorii de animale, să se vâneze şi să se ucidă între ei.
Descoperiţi după un timp de către adulţi şi salvaţi, ei redevin copii. Iar crimele sunt lăsate în urmă.
Ce s-ar fi întâmplat însă dacă adulţii sosiţi pe insulă ar fi respectat “drepturile copiilor” de a se
chinui şi ucide unii pe alţii? William Golding, care e laureat al Premiului Nobel pentru Literatură,
îşi datorează această capodoperă nu atât geniului său creator (absolut incontestabil), ci carierei de
profesor: el cunoştea perfect psihologia elevilor, şi nu numai pe cea a elevilor săi.
Pentru ca lucrurile să reintre în normalitate, e deci nevoie de introducerea unui principiu de
ordine – a unui principiu superior, recunoscut de toţi. Am constatat cu toţii că în cele trei zile, cât a
ţinut “minunea” supravegherii elevilor pe coridoare în pauze, şi la lecţii ei au fost mai disciplinaţi.
Ei tind să uite repede, aleargă spre viitor altfel decât alergăm noi, aşa că pedepsele şi recompensele
trebuie imediat aplicate. Tărăgănarea pedepsirii unor elevi ce îşi chinuie colegii cu înjurături şi cu
gesturi hetero- şi homo-sexuale înseamnă complicitate cu infractorul şi este o gravă atingere adusă
demnităţii omeneşti. Criza de autoritate a corpului didactic se va rezolva numai prin măsuri ferme
sau prin regulile dure ale “economiei de piaţă”, adică prin plecarea tuturor elevilor buni la şcoli
unde sunt convinşi că pot învăţa liniştiţi.
În ceea ce priveşte jocurile pe calculator, nu cred că se poate pune problema vreunei
interdicţii din partea părinţilor sau a cadrelor didactice. Problema este ca acestora din urmă să nu li
se dea “interdicţie” din partea copiilor, adică adulţii să fie cei excluşi din universul lor interior.
Dacă copiii se complac în visare şi reverie, şi nu vor să se mai întoarcă din visele lor, pretinzând,
uneori pe bună dreptate, că nu avem ce să le oferim, trebuie ca noi să intrăm în visul lor: pentru ca
ei să ne înţeleagă, trebuie să vorbim limba lor, adică trebuie să fim iniţiaţi în limbajul fantasmelor.
Dacă Sfinţii Părinţi ai Bisericii au făcut în vremea lor un pogorământ, exprimând adevărurile
supranaturale în limbajul filosofiei, iar rezultatul acestui pogorământ îl admirăm şi acum în
frumuseţea Teologiei, poate că este nevoie acum de un al doilea pogorământ: acela al exprimării
culturii Logosului în cultura fantasticului. În acest sens, dascălul trebuie să selecteze acele jocuri
12

Arhim. Vasile Gondikakis, Intrarea în Împărăţie, Editura Deisis, Sibiu 1996, p. 120.
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PC, acele simulatoare ale realităţii, ce sunt capabile să reflecte raţiunile (sau loghismele, cum le
spuneau Părinţii Bisericii!). Există destule jocuri ale genului RPG sau Action în care să fie nevoie
de isteţime pentru a descoperi “cheile” de trecere prin porţi şi de acces în alte locaţii sau alte lumi.
Există o mitologie întreagă, care se desfăşoară în scenariul sau naraţiunea jocului, şi care a fost
concepută pe structura psihologică şi culturală a umanităţii. Trebuie doar să-l faci conştient pe copil
de originea culturală a acestor mitologii virtuale. Iar apoi copilul este uşor de atras înapoi în lumea
reală a Logosului. De pildă, am reuşit să scoatem câţiva copii din starea de introvertire adâncă prin
jocul RPG “Septerra Core” intrând în joc şi în vis şi descoperindu-le că legenda continentelor
plutitoare reflectă o seamă de civilizaţii care au existat aievea aici pe pământ: una din ele era chiar
cea babiloniană, cu zeităţile şi cu frustrările ei. Prin alte jocuri, cum este RTS-ul “Age of Empires”
(Real Time Strategy) am putut să le explicăm structura psihanalitică a sufletului, aşa cum este
prezentată academic de Carl Gustav Jung, unor elevi de clasa a VIII-a. Trebuie să înţelegem cu toţii
că jocurile computerizate sunt parte a culturii universale – ele reprezintă o nouă formă de cultură –
şi, ca în oricare altă expresie culturală, şi în ele se regăsesc virtuţile şi pătimirile omeneşti. Iar în
mâinile noastre se află cheia alegerii. Astfel, starea de posedat la care conduce abuzul jocului pe
computer poate fi remediată (măcar parţial).
Cu câtva timp înainte, Paul Valery făcea comparaţie între citirea unui roman şi citirea unei
poezii. Astfel, în timpul citirii romanului, cititorul e ca un posedat: este un “creier despărţit de
forţele sale exterioare, pradă imaginilor”. Cititorul este un creier pur, fără corp, halucinat, el însuşi
subiect al visării şi reveriei. Cu Poezia este cu totul altceva: “Poezia, ne spune el, trebuie să se
întindă, să cuprindă toată fiinţa; îi excită organizarea musculară prin ritmuri, îi eliberează sau îi
dezlănţuie facultăţile verbale al căror joc total îl exaltă, îl ordonează în profunzime, căci vizează să
provoace sau să reproducă unitatea şi armonia fiinţei vii, unitatea extraordinară, care se manifestă
atunci când omul este posedat de un sentiment intens ce nu lasă deoparte nici una din puterile
sale.”13 Se pare că şi aici avem problema unei posesii, însă în cazul Poeziei eşti luat în posesie nu de
imagini halucinatorii, ci de vibraţia armoniei din Univers. Metaforele Poeziei nu sunt gratuite, ci
reprezintă descoperiri autentice inedite ale afinităţilor elective universale. Descoperirea Adevărului
este Iubire şi Frumuseţe.
Acesta a fost gândul în care am iniţiat Şcoala de Poezie (în cadrul Cercului de
Spiritualitatea Literaturii). Dostoievski spunea că “Frumuseţea va salva lumea”. Iar Părintele
Porfirie spunea acum câţiva ani că lui Dumnezeu Îi plac sufletele sensibile la frumuseţe: „Toate
împrejurul nostru sunt picături ce izvorăsc din iubirea lui Dumnezeu. Cele însufleţite şi cele
neînsufleţite, şi plantele, şi animalele, şi păsările, şi munţii, şi mările, şi apusurile de soare, şi cerul
înstelat. Sunt micile iubiri prin mijlocirea cărora ajungem la Iubirea cea mare, la Hristos.
Ca să devină cineva creştin, trebuie să aibă suflet poetic, trebuie să fie poet. Hristos nu
voieşte lângă El suflete «grosolane». Creştinul, chiar şi numai când iubeşte, este poet, petrece în
poezie. Inimile poetice îmbrăţişează iubirea, o aşează înăuntrul lor, o simt în adâncuri.”14
Poate că Poezia va salva lumea; sau poate Poezia de-a fi, nu ştiu. Ceea ce ştiu însă cu
certitudine este că inimile neprihănite – de copil – sunt mai sensibile la vibraţiile tainice universale,
şi prin aceasta mai predispuse la fericirea adevărată. Am încercat să surprind trăirea nemijlocită a
emoţiei poetice în ceea ce s-ar putea numi experimentul inspiraţiei: copiii au avut de alcătuit o
compoziţie tematică după o poezie la prima vedere (e vorba de poezia lui Lucian Blaga dedicată
poetului austriac Rainer Maria Rilke – intitulată „Poetul”). Unii au scris mai mult, alţii mai puţin,
mai concis. Elevii au constatat că, după una sau două pagini de platitudini, de locuri comune şi de
expresii prestabilite, convenţionale, a ţâşnit inspiraţia: urmau câteva fraze, sau chiar pagini de
frenezie a convieţuirii cu harul Duhului Sfânt! Expresia era aşa de surprinzătoare, încât chiar
autorul acelor pagini era uluit de ceea ce a putut scrie. Unii chiar aveau impresia că nu ei sunt
autorii a ceea ce-au scris! – şi totuşi, în mod paradoxal, acele scrieri îi reprezintă cu fidelitate: aici
au fost ei – cei adevăraţi. S-au depăşit pe sine, au observat, de parcă nu mai erau ei autorii exclusivi
ai propriilor lor gânduri. Aceasta e inspiraţia, am replicat, când suflarea sau respiraţia propriului tău
13
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suflet şi ritmul de-a fi al propriei tale gândiri sunt pătrunse de insuflarea Duhului Sfânt, Care devine
Coautorul a ceea ce scrii! Altfel, la ce bun să mai rosteşti rugăciunea “Împărate Ceresc” la începutul
lecţiei?
La Şcoala de Poezie nu există invidie sau gelozie. Toţi participanţii la Şcoala de Poezie iau
Premiul I: ei ajung să descopere chipul lui Dumnezeu din propriul lor suflet şi să se identifice cu el.
În acest sens, Poezia e revelaţie de sine, inspiraţie şi împlinire. Prin Ea, fiece suflet coboară în
propria lui paradigmă originară – devine una cu propriul lui chip de lumină – aşa cum a fost acesta
gândit de Dumnezeu dintotdeauna în energiile necreate ale atotştiinţei Sale.
Părintele Paisie Aghioritul spunea că oamenii slabi în credinţă, sau oamenii altor confesiuni,
nu mai sunt mişcaţi de Tradiţia noastră patristică: ei “vor să vadă şi continuitatea noastră patristică,
înrudirea noastră adevărată cu Sfinţii noştri”15. Or – iată continuitatea patristică! Acest fel de-a
gândi şi de-a fi, pe care l-am propus în aceste experienţe ale spontaneităţii şi inspiraţiei, reprezintă
calea de a ne regăsi originile şi de a ne descoperi pe noi înşine înrudiţi cu marii mijlocitori ai
inspiraţiei şi harului. Totuşi, având în vedere că existenţa noastră de zi cu zi se desfăşoară într-o
societate ostilă creativităţii şi spiritualităţii, atunci când reuşim să pătrundem în gândul celeilalte
lumi, trebuie să considerăm această reuşită ca fiind intrarea într-o minune perpetuă, şi s-o celebrăm
ca atare. Atunci când toate acestea ţi se întâmplă aievea şi ţie, trebuie să spui: “Sunt un om fericit.
Am văzut coborârile Dumnezeirii în om”.
Conştientizarea coborârii Duhului Sfânt în suflet - în momentele poetice în care ne
deschidem către El sensibilitatea - a reprezentat tema fiecărui experiment al inspiraţiei pe care l-am
iniţiat la Şcoala de Poezie. Rezultatele au fost consemnate în scris. Am avut surpriza deloc plăcută
să constat că acele rânduri sau pagini de inspiraţie au trezit suspiciuni, neîncredere sau chiar
necredinţă. Cititorilor sau ascultătorilor nu le-a venit să creadă că paginile au fost scrise cu-adevărat
de copii, susţinând că sunt peste nivelul lor intelectual, că sunt prea triste sau că denotă prea multă
seriozitate: o maturitate inacceptabilă! Da, paginile în cauză îi depăşesc pe copiii care le-au scris,
dar nu tocmai aceasta e definiţia harului? – am replicat. Ei sunt vii şi harul în ei e viu! De ce să nu
le împărtăşim şi noi bucuria? De ce avem tendinţa să le întunecăm toate? Întâlnirea cu Dumnezeu a
fost aievea! Experimentul supranatural este oarecum similar unui experiment de la fizică sau
chimie, iar o transfigurare alchimică a sufletului, vizibilă, aşteptată şi totuşi uluitoare, este
obligatoriu să se petreacă! Şi copiii au mărturisit că sunt surprinşi de ceea ce-au scris. Ei însă au
devenit mai tari în credinţă: i-am învăţat să sesizeze pogorârile Duhului în suflet şi să accepte să se
umple de viaţa adevărată. Şi nu tocmai acesta e scopul pogorârii în suflet a Dumnezeirii? – ieşirea
din monotonie şi plafonare, din convenţional şi rutină. I-am învăţat bucuria. Pentru prima oară au
fost atenţi la simţire şi nu la simţul vizual: au fost atenţi la propria vibraţie a inimii, nu la
imaginaţie. Şi atunci, imaginaţia a fost pusă la locul ei, într-o lucrare binecuvântată: fantasmele au
fost cele ce au făcut vizibile raţiunile dumnezeieşti ale harului.
Dar unii tot nu vor crede, tot se vor îndoi, şi de aceea e vremea să mai răsară odată în minţi
celebra întrebare din Biblie: “Când va veni pe pământ Fiul Omului, a doua oară, va mai găsi oare
credinţă?” Căci timpul este aproape.
Cât despre noi, cred că putem spune acum, întru simţire, aceleaşi cuvinte pe care şi le spun
preoţii noştri în Altar:
“- Hristos în mijlocul nostru.”
“- Este şi va fi.”

Mihai M. S. Maxim

15
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Mǎ arunc în gol
(Arcanum mistic)
Mǎ arunc în gol
Şi las aerul
Sǎ-mi mângâie simţurile.
Simt,
De multǎ vreme simt,
Cǎ nu aparţin acestei lumi
Infantile.
Parcǎ adulţii ar fi
Muţi, surzi, orbi, ologi,
Copiii monştri neterminaţi.
Eu vǎd realitatea
Din spatele mǎştilor ipocriziei,
Aş vrea ca toţi sǎ înţeleagǎ
Şi limba mea.
Aş vrea ca toţi
Sǎ tacǎ atunci când e de tǎcut,
Sǎ audǎ atunci când e de auzit,
Sǎ vadǎ atunci când e de vǎzut,
Sǎ meargǎ atunci când este de mers,
Dar ei nu vǎd rostul acestei lumi
Cum zboarǎ prin ei –
Porumbel aurit –
Nu, nu vǎd.

Maria Vlad
11. 11. 2009
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Diamantul
Ce sunt îngerii aceştia? Sunt joaca simţurilor… sunt fantezia frumuseţii, sunt puritatea unei
priviri de copil, sunt corul din spatele mamei atunci când ne adoarme cu un cântec, sunt lacrimile
de cristal ale celei mai frumoase femei, care se varsă din rana sufletului îndrăgostit, sunt căldura
zâmbetului tău când acesta vine din profunzime… sunt răsuflarea plină de emoţie ce apasă – prea
greu uneori…
Şi sunt peste tot… fluturii adorm adesea pe trupurile îngerilor şi crezi că-i un peisaj cu flori
de câmp; aşa nu vezi îngerul de lângă tine… şi luna cu cât drag răsare ea, buchet de lalele palide, şi
preotul absolut al tainelor celor mai dulci din noapte… nici aşa nu-ţi dai seama? Eşti prea departe să
vezi detaliul, esenţa ansamblului… sunt o mie de îngeraşi… toţi aruncă stele pe mătasea boltei şi se
sprijină pe bagheta aurie fluturată de puterea divină.
Şi n-ai cum să nu-i simţi… în vreme ce tu stai în cenuşa viselor tale destrămate, ei
croşetează din fire scumpe altele… şi cuibăresc din nou încrederea în privirea speriată a
sufletului… sunt mâinile ce ţin flacăra lumânării aprinsă în serile în care condeiul arde şi trebuie
aşternut…
“Un curcubeu care rămane un sfert de ceas pe cer nu mai este privit de nimeni”, spunea
Goethe. Iar ea, ea era o scânteie ce te vrăjea într-o clipă. Dacă se întâmpla să o priveşti te
îndrăgosteai imediat, fie că erai bărbat, fie că erai femeie. Era ca un diamant, degeaba te-ai uitat o
jumătate de ora la el, i-ai studiat tăietura şi fineţea lucrăturii, că de îndată ce nu mai era, îţi dădeai
seama că e ceva la ce te-ai fi uitat neîncetat, ceva la care te-ai uita întotdeauna.

Anda Galasiu
28. 05. 2009
Păstrez dureri
Păstrez dureri de care nu pot să mă despart.
Vreau să rămân un vis frumos, visul care îndulceşte razele timide ale soarelui de dimineaţă
pe malul unei mări. Doar vuietul apei să mă mai ştie, iluzia fină a nopţii acum topită în realitate. Îmi
şopteşte dimineaţa că magia a apus odată cu răsăritul… simt şi eu efemeritatea clipelor, la fel cum
simt şi cum mi se scurg umbrele nopţii de pe trup.
Răsăritul se anunţă graţios: un murmur cristalin este purtat de vântul rece, descoperind în
urma lui chipul unui nou început al timpului.
Aripile vântului îşi permit doar mângâieri… zâmbetul de foc – răsăritul mi-a luat faţa în
mâinile lui moi şi calde, îmbujorând-o după suflul nopţii.
Sunt o fantasmă ce prinde forme, o transparenţă care se umple de culoare… nu urmează să
mă întorc spre tine, deoarece aleg să rămân fiinţa uitată ai cărui paşi vor fi acoperiţi de prima
mişcare a nisipului umed.

Anda Galasiu
Aş fi rămas
Aş fi rămas de o sută de ori şi aş fi plecat o singură dată, şi totuşi: am plecat.
Un crin îmi zâmbeşte din părul ei... cu cât ochii i se deschid mai mult, cu atât văd îngerul
cum prinde viaţă şi aripile ce te poartă peste secole îşi au originea în sclipirea din privirea ei.
Nici n-aş vrea să-mi vorbească... mi-ar vorbi un cor de privighetori ce revarsă dulceaţa
zorilor.
Nu vreau nici să mă atingă... m-ar atinge un foc ce doare şi îngheaţă până-mi ajunge-n vine
şi apoi m-ar linişti un fior de melancolie.
...Dar n-aş vrea nici măcar să o întâlnesc pe stradă, mi-e frică de Iubire!

Anda Galasiu
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Ipostaza feminină a Geniului
Planul lucrării
Introducere
1. Tratarea motivului geniului feminin în operele literaturii române reprezintă expresia concepţiei
despre iubire şi moarte a creatorilor.
2. Definiţia geniului ca făptură celestă capabilă să împlinească idealul epectazei (înălţării
spirituale) omeneşti.
3. Tema iubirii inaccesibile este simbolizată în romantism prin floarea albastră, iar în gnoză prin
trandafirul albastru. Iubirea devine posibilă doar în transcendenţă: parfumul florii albastre
transpune sufletul în veşnicia stării paradisiace de dincolo de moarte.
Cuprins
1. Conţinutul basmului “Miron şi frumoasa fără corp”. Motivul idealului inaccesibil.
2. Conţinutul nuvelei “Cezara” – tema iubirii împlinite în transcendenţă.
3. Caracterul introvertit al lui Ieronim accentuează instinctul de dominaţie al Cezarei
(“Împărăteasa”)
4. Motivul paradisiac: spaţiul de întâlnire al eroului cu geniul feminităţii: lacul vrăjit şi paradisul
mistic al voluptăţii.
5. Motivul Himerei: gândirea inefabilă. Motivul frumuseţii (“kalos”) ca vocaţie călăuzitoare sau
chemare (“kaleo”) în transcendenţă.
6. Motivul dezbrăcării de chip şi formă: dematerializarea, transfigurarea sufletelor în arhetipuri
pure.
7. Conţinutul piesei “Regele moare” de Eugen Ionescu; motivul antieroului – sau omului ca jucărie
a destinului – care accentuează autoritatea geniului său călăuzitor (Margareta).
8. Motivul îngustării spaţiului de dominaţie – concomitentă cu scăderea puterilor regelui şi
detaşarea involuntară de lumea materială (“Regele moare”), conform scârbei de lume şi setei de
transcendent (“Miron şi frumoasa fără corp”) sau conform constrângerilor circumstanţiale
(rănirea contelui în “Cezara”).
9. Motivele conexe ale dramei ionesciene: agresiunea, debarasarea, supunerea. Motivul liber static
al iubirii senzuale – piedică în calea accederii în transcendenţă.
10. Margareta în triplă ipostază: iubită, înger păzitor şi geniu al morţii.
11. Motivul sărutării Cuvântului: inspiraţia cerească dată eroului prin mijlocirea geniului. Motivul
ochilor ce iradiază lumina Dumnezeirii.
12. Motivul liber, static, al porţii de trecere în transcendenţă. Dinamica spaţiului de dominaţie şi al
spaţiului transcendent.
Încheiere
1. Dacă mintea noastră e filocalică (iubitoare de frumos), ipostaza feminină a geniului este
frumuseţea însăşi – capabilă să răpească mintea în nemurire şi epectază prin simpla ei apariţie.

*
*
*
…Miron află de la un cântăreţ orb că “acea tainică podoabă, acel odor fără de nume” pe care
îl caută dorul este frumoasa fără corp. Figura nevăzătorului reprezintă un simbol al creatorului
desăvârşit. Dacă privirea sa este acoperită de negură, el nepercepând realitatea exterioară, ochii
minţii sale au o sensibilitate aparte. Astfel, orbul devine un Homer al spaţiului creaţiei eminesciene.
El este singurul care prin puterea imaginaţiei vede o făptură ideală, simbolul visului desăvârşit de
iubire – frumoasa fără corp. Motivul orbilor mai apare în Evanghelii şi reprezintă condiţia acelor
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oameni care recunosc în blândul Nazarinean pe Logosul Dumnezeirii, ca să îl cheme după numele
mesianic: “Fiul lui David!”, rugându-l să le dăruiască şi vederea acestei lumi. Într-o istorisire
athonită se spune că un călugăr ajunsese spre sfârşitul vieţii pământeşti să orbească progresiv : pe
măsură ce i se închideau simţurile acestei lumi începea să vadă la Liturghie făpturile transcendenţei.
La început vedea doar Heruvimii şi Serafimii dimprejurul altarului, adică pe îngerii cei mai
strălucitori, pentru ca mai apoi, când a orbit complet, să vadă şi să deosebească toţi îngerii care erau
de faţă.
În romanul “Despre eroi şi morminte”, scriitorul Ernesto Sabato ne dezvăluie o stranie
“Dare de seamă pentru orbi” – pe care autorul ei, Fernando Vidal, ar fi terminat-o de scris chiar în
noaptea morţii sale – şi în care este descris spaţiul subteran al orbilor; o lume a temeiurilor din care
nevăzătorii îşi proiectează gândurile în visele oamenilor sub forma vedeniilor sau a nălucirilor,
reuşind astfel să îi manipuleze şi să-i conducă spre ţelul dorit, fără ca aceştia să-şi dea măcar seama.
Orbirea apare şi în romanul “Orbitor” al lui Mircea Cărtărescu drept consecinţă a străvederii unei
lumini excesive, care-l transformă pe protagonistul ei într-o făptură stranie, ocultă, al cărei creier
întreg a devenit ochiul străvăzător al lumii transcendenţei.
Personaj misterios şi înzestrat cu capacităţi deosebite, orbul îl conduce pe eroul Miron către
frumuseţea inaccesibilă. Dorind să ajungă la acea himeră de o frumuseţe impresionantă, Miron o
părăseşte pe fiica împăratului. El întâlneşte sublima arătare lângă un lac vrăjit. Acest lac reprezintă
o lacrimă hiperbolică, un spaţiu oniric ce comunică cu întreg universul. Se conturează astfel un
peisaj de basm din care nu puteau să lipsească elementele tipice din recuzita Romantismului:
codrul, lacul, luna…(…) Imaginile mirifice din creaţia lui Eminescu devin stări de spirit, realităţi
ale lumii interioare. Cadrul de natură schiţat este ecoul trăirilor interioare ale lui Miron, care îşi
întâlneşte iubita într-un spaţiu de vis. Deşi între cei doi se va naşte o superbă poveste de dragoste,
aceasta nu se va concretiza în universul lumii palpabile datorită faptului că frumoasa fără corp
reprezintă o entitate superioară diafană, intangibilă…
Tema iubirii imposibile o regăsim şi în nuvela eminesciană “Cezara”, în care pare să se
dezvolte ceea ce Schopenhauer numeşte “metafizica amorului senzual”.
Contesa Cezara, fiica marchizului Bianchi, a fost făgăduită de soţie marchizului Castelmare.
Zărind de la fereastra casei pe călugărul Ieronim, Cezara se îndrăgosteşte însă de el şi îi propune
pictorului Francesco, ce locuia în casa ei, să îl aleagă pe acest tânăr “de o frumuseţe luciferică”
drept model pentru demonul din tabloul “Căderea îngerilor”.
Ieronim, pictor el însuşi, primeşte scrisori de la un unchi de-al său, sihastrul Euthanasius,
sculptor, adept al ascetismului schopenhaurian bazat pe castitate, înlăturarea dorinţelor şi a tuturor
complicaţiilor. Realizând adevărul pe care îl cuprinde celebrul verset biblic: “Totul e deşertăciune şi
goană după vânt”, acest sihastru trăieşte izolat pe o insulă edenică. Rocile scăldate în apa mării , ce
păzesc acest mic paradis, sunt comparate cu nişte păzitori negri şi reprezintă nişte graniţe materiale
care delimitează universul transcendent şi sublim în care se vor refugia Ieronim şi Cezara. (…)
“Lăsând la o parte aspectul luxuriant al insulei, scrie Mircea Eliade, în descrierea călugărului se
găsesc elemente categoric paradisiace, cum ar fi bunăoară “cele patru izvoare” – reminiscenţă a
celor patru fluvii ale Raiului (Facere 2,10) şi “Florăria” din insula cea mică, replică a grădinii din
mijlocul paradisului. De altfel, Euthanasius, cu tot panteismul său, nu se îndepărtează prea mult de
tradiţia iudeo-creştină a Raiului”.(…)
Prin Cezara transpare cea mai puternică feminitate, dar ea reprezintă în acelaşi timp o
personificare paradoxală a instinctului de dominaţie. Ea este o adevărată Diană a prozei
eminesciene. Caracterul Cezarei îmbină contrastele: fragilitatea cu duritatea, sensibilitatea cu
îndrăzneala, fineţea cu voluptatea. Astfel, deşi ea este sulce, candidă, o întâlnim adesea în ipostaza
de femeie agresivă, care îşi provoacă iubitul, şi care sfârşeşte prin a se dărui acestuia în
totalitate.(…)
Dragostea ce o simte Ieronim faţă de Cezara va reuşi să se împlinească într-un spaţiu
paradisiac – insula lui Euthanasius. Cadrul de natură schiţat în poemul “Miron şi frumoasa fără
corp” este foarte asemănător cu acest spaţiu edenic unde îndrăgostiţii din “Cezara” se întâlnesc şi-şi
trăiesc din plin iubirea. În cadrul acestei opere motivul insulei este unul fundamental, constituindu31

se în nucleul central al operei. În aceste condiţii, mica suprafaţă de pământ reprezintă un port al
dragostei şi al speranţei, un spaţiu sublim unde cuplul îşi poate împlini iubirea. Fiind un tărâm al
viselor ce devin realitate, ea oferă posibilitatea atingerii absolutului. Insula este de fapt un loc la
graniţa dintre lumea palpabilă şi cea ideală, desăvârşită, a transcendenţei morţii. În mitologie, o
astfel de insulă era numită Svetadvipa, şi într-însa nu se putea ajunge decât în “zbor”, adică prin
mijloacele magice ale arhaţilor indieni. “A zbura”, ca şi “a avea aripi”, înseamnă a avea acces la
realităţile transcendente, a te desprinde de lume. În Svetadvipa (“Insula Albă”) nu pot ajunge decât
cei care au depăşit condiţia umană, întocmai după cum insula lui Euthanasius este inaccesibilă celor
care nu se întorc la starea paradisiacă, adamică. Ea este deci o insulă transcendentă, păstrătoare a
unei revelaţii divine, pe care o zonă profană nu ar putea-o suporta. Situată în mijlocul apelor, insula
reprezintă manifestarea, creaţia. Ea e centrul lumii, lotusul din iconografia asiatică, un tărâm
ascendent care participă la realitatea absolută şi se deosebeşte fundamental de restul creaţiei, care
rămâne stăpânită de legile devenirii. Prin ea poate trece spre raiul ascuns numai cel chemat,
purificat prin somn (ca Ieronim), sau cel care e curăţit sufleteşte prin cufundarea rituală în apele
mării (asemeni Cezarei). În aceste condiţii, apa capătă nişte conotaţii simbolice cu totul deosebite.
Feminitatea acestui element primordial este magnific pusă în valoare, atât în nuvela eminesciană
“Cezara”, cât şi în “Miron şi frumoasa fără corp”. înotul, călătoria Cezarei prin apele mării
echivalează cu transa extatică, prin care sufletele eroilor străpung graniţele timpului şi ale spaţiului
şi pătrund în universul eteric al paradisului.
În ambele opere eminesciene spaţiile situate în preajma acestei ape a transcendenţei
reprezintă un “paradisum voluptatis” în care dragostea e apărată de restul lumii şi unde barierele
sociale nu mai există.
În spaţiul mirific al primordiilor îşi face apariţia frumoasa fără corp. Ea reprezintă o
întrupare a idealului de frumuseţe, gingăşie, puritate. Silueta suplă, zveltă, este pusă în valoare de
veşmintele pastelate, strălucind puritatea. De fapt, această creatură fantastică simbolizează gâbdirea
inefabilă, simplă şi în acelaşi timp desăvârşită, debarasată de complicaţii şi de prejudecăţi inutile. În
acest context, sânii ei de zăpadă reprezintă forţa creatoare a geniului, capacitatea acestuia de a
genera hrană vie, dătătoare de viaţă, ce potoleşte toate durerile şi pasiunile sufletului. Această
entitate sublimă are în ea ceva serafic, divin. În ochii ei “diamante şi-au topit a lor lumină”; de fapt,
ei reprezintă nişte oglinzi imense ce reflectă imaginea realitătilor divine. Motivul literar al ochilor
este aici sublim realizat, ei reprezentând ferestre ale sufletului, singurele capabile să exteriorizeze
întrucâtva lumea interioară a fiinţei oemneşti.
Ritualul dezbrăcării are încărcătură simbolică, evidenţiind eliberarea de formă,
dematerializarea totală. Astfel, frumoasa fără corp devine o emanaţie subtilă a divinităţii, o esenţă
pură, originară. În prezenţa ei, întreaga natură se însufleţeşte şi vibrează puternic :
“Luna parcă se roşeşte
De amor şi de mirar
Numai lacul o priveşte
Rămânând în nemişcare.”
Această creatură superbă, asemeni apelor inefabile ale minţii, reprezintă în acelaşi timp
armonia universală , şi simpla ei apropiere declanşează energii benefice:
“Nici o umbră ea nu face,
Cu-ntuneric nu încarcă.”
Însă prezenţa ei este perceptibilă doar sub forma unei unde care propagă bucurie în întreg
spaţiul; la nivel material ea nu poate fi identificată. Fiinţa frunoasei fără corp este asemeni unei
vibraţii pure. Şi cum “rafinarea sensibilităţii muzicale se vădeşteca un proces de dematerializare,
vibraţia devenind de multe ori mai mult ecou decât sunet şi adesea tăcere muzicală” (Rosa del
Conte), tot aşa frumoasa fără corp nu este alcătuită din substanţă; ea se încadrează în conştiinţa
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misterului lumii, în sfera acelor valori fluide, insesizabile, ce mor mereu spre a renaşte mai
strălucitoare, mai desăvârşite.
Întâlnirea cu această creatură sublimă are asupra lui Miron un efect devastator. Întregul său
sistem de valori se destramă…
Tot datorită dragostei şi eroii din “Cezara” suferă metamorfoza spirituală. Regăsind inocenţa
primului cuplu, Ieronim şi Cezara descoperă paradisul. (…) La fel ca iubitul ei, Cezara devine o
esenţă pură, originară, o emenaţie subtilă a paradisului. Dintr-un epilog rămas la stadiul de
manuscris aflăm că cei doi îndrăgostiţi mor: “Marea purta în patul ei moale şi albastru două cadavre
strâns unite şi îmbrăţişate.” Astfel se împlinesc cuvintele lui Euthanasius cu privire la iubirea
pasională, cuvinte care în acest context au rol de Nachgeschihte. “Însă moartea eroilor e inutilă,
gândeşte George Căkinescu, fiindcă viaţa e veşnică şi prototipii se întrupează la infinit”. Cezara şi
Ieronim, dezbrăcându-se de orice formă, devin arhetipuri pure, originare, întoarse la starea
paradisiacă, iar trecerea spre lumea cealaltă e în aceste condiţii moarte şi vis. Iubirea pentru femeia
devenită înger rămâne singura nădejde a gânditorului sihastru Ieronim. Prin puterea iubirii eroii
sparg graniţele acestui univers devenind lumini pure, făclii ale dragostei.
În cazul operei “Miron şi frumoasa fără corp” sentimentul iubirii se asociază cu dorul de a
poseda “ceea ce este mai înalt, mai desăvârşit”. Purtat de impulsuri pasionale, Miron ajunge la
palatul himerei. Când cei doi rămân singuri se împlineşte cel mai frumos vis al eroului, dar în
acelaşi timp el va trăi cea mai mare deziluzie a vieţii sale. Pe de o parte, frumoasa fără corp îi
împărtăşeşte iubirea:
“Şi pe ea o-apucă plânsul
Parcă pieptu-i este strâmt
De-a ei patimă-nfocată.”
Majoritatea verbelor sunt la imperfect, timp ce evidenţiază în acest context faptul că iubirea
celor doi este în afara timpului profan şi se proiectează în eternitate. Uitând însă că iubita lui este
diafanie pură, căreia îi lipseşte consistenţa trupească, Miron îi cere să i se arate goală, adică să îi
împărtăşească toate tainele fiinţei ei. Însă frumoasa, după propriile ei spuse, reprezintă o idee, o
făptură unică şi infinită, al cărei mister nu poate fi pătruns de mintea omenească:
“- Asta n-o pot, că ce pipăi
Numărul vieţii o pripă-i
Trecător, de unde, un şipot
Şi fiinţa lor o clipă-i,
Eu eternă sunt şi n-o pot.”
Dintr-un anumit punct de vedere, acest poem reprezintă varianta feminină a “Luceafărului”.
Bariera ce îi desparte pe cei doi îndrăgostiţi se constituie în aceea că ei fac parte din lumi total
diferite, şi orice încercare de apropiere şi comuniune este practic imposibilă. Chiar dacă în ceea ce
priveşte versificaţia şi originalitatea “Luceafărul” este net superior operei “Miron şi frumoasa fără
corp”, cele două poeme sunt complementare. Cuvintele Cătălinei rezumă neputinţa realizării iubirii
pentru geniu, iar ele sunt în consonanţă cu durerea, dezamăgirea lui Miron :
“Luceşte c-un amor nespus
Durerea să-mi alunge
Dar se înalţă tot mai sus
Ca să nu-l pot ajunge.”
Simţind din plin stările sufleteşti descrise în versurile de mai sus, Miron se întoarce în lumea
sa. Însă nimic din măreţia şi frumuseţea vieţii de monarh nu-l mai impresionează, ci dimpotrivă,
totul îl scârbeşte. El se va retrage la o mânăstire, unde va şi muri.
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O posibilă continuare a basmului eminescian ar fi de găsit în creaţia “Povestea magului
călător”. Acolo călugărul îndrăgostit de sufletul unei moarte se dematerializează şi devine în
întregime tristeţe. Consistenţa de lut a iubirii senzuale va fi realizată de magul călător în înalt tot
într-un spaţiu al transcendenţei – în moarte.
Dacă în cele două opere eminesciene moartea apare ca un fenomen normal, eliberator, ca o
poartă spre transcendenţă şi spre iubirea desăvârşită, nu acelaşi lucru se poate spune despre piesa de
teatru a lui Eugen Ionescu – “Regele moare”. Aici apare o nouă ipostază a omului: omul ca pion al
sorţii, ca jucărie a unui destin nemilos. Fenomenul stingerii vieţii regelui se instalează treptat, în
fiecare zi puţin câte puţin. Interesant în această operă este faptul că starea regatului este străns
legată de viaţa regelui. Există o concordanţă uluitoare între perioadele de glorie ale împărăţiei şi
tinereţea virilă a regelui, cât şi între decadenţă regatului şi agonia conducătorului său. Pierderile pe
care le suferă împărăţia sunt de fapt întruchipări ale maladiei ce atacă pe regele ei. Regele ne
reprezintă pe fiecare dintre noi: bătrâneţea, decrepitudinea, agonia micşorează spaţiul de dominaţie
al oricărui suflet. Ruinarea regatului este determinat de sfârşitul vieţii regelui. Are loc o identificare
aproape perfectă între agonia suveranului şi agonia ţării pe care-o conduce, la fel cum se întâmplă în
legenda celtică a regelui-pescar.
Pe măsură ce spaţiul de dominaţie se limitează, personajul ionescian se pregăteşte să se
îndrepte spre o lume paralelă, spre o altă dimensiune a existenţei. La fel se întâmplă în cazul
operelor “Cezara” şi “Miron şi frumoasa fără corp”. Astfel, cu cât spaţiul imanenţei se micşorează
şi se restrânge în sine, insula transcendenţei în care se refugiază eroii noştri devine tot mai amplă.
Singurul erou care nu doreşte să pătrundă în acest spaţiu supranatural este Berenger I,
personajul principal din drama lui Eugen Ionescu. Acest erou, la fel ca şi anahoretul Euthanasius
din nuvela “Cezara” se află într-o ipostază existenţială limită: în faţa morţii. Însă comportamentul
lor diferă în mod radical. În timp ce sihastrul adoptă o atitudine calmă şi demnă în faţa morţii,
văzând într-însa ca o dispersie frenetică în întreg universul, regele Berenger I caută cu disperare un
mod de a se sustrage morţii. Pe gloriosul rege îl găsim la început în postura unui bătrânel chinuit de
dureri de şale, pentru ca apoi el să adopte atitudinea unui copil speriat ce caută să-şi regăsească
liniştea sufletească în braţele Mariei, soţia sa cea tânără, care simbolizează iubirea pur senzuală.
(…) însă nici chiar dragostea pe care o simte faţă de Maria nu îi alină ultimile clipe, ci dimpotrivă,
îi sporeşte tulburarea. Pentru Berenger I dradostea senzuală devine o greutate ce-l trage în jos,
oprindu0l să părăsească această lume şi să se îndrepte spre universul duhurilor. Iubirea senzuală
este o piedică în cale împlinirii legilor trecerii în rtanscendenţă. Slăbiciunile regelui accentuează
însă personalitatea Margaretei – geniul său călăuzitor.
Ultimele scene epuizează atât ultimele picături ale puterii de împotrivire a regelui, cât şi
şansele unei întâmplătoare evadări din destin. Dramatismul ajunge la apogeu, căci autorul reia
motivul paralelismului dintre agonia regelui şi instituţia pe care-o conduce. Astfel, o dată cu
întunecarea simţurilor regelui dispar toate componentele regatului: un cutremur distruge castelul,
acesta ajungând în ruine, şi rând pe rând dispar toate personajele. Rămân pe scenă în cele din urmă
doar regele şi Margareta. Ea îi este suveranului înger păzitor, iubită şi geniu al morţii, şi în această
triplă ipostază îşi ajută soţul să se elibereze de tot ce-l leagă de acest pământ. Sub atitudinea rigidă
pe care o adoptă Margareta se ascunde multă dragoste şi devotament faţă de rege. Ea este singurul
personaj deplin conştient de ceea ce se întâmplă. Realizând că moartea regelui e un fenomen
iminent şi inevitabil, ea nu se agaţă de el, nu încearcă sa-l oprească din drumul destinului său, ci
dimpotrivă, doreşte să-l determine pe rege să accepte realitatea. Datorită acestui fapt, inflexibila
Margareta apare mereu în antiteză cu soţia cea tânără a regelui, Maria. Însă, în ciuda aparenţelor,
Margareta este aceea ce dă savoarea, forţa vie, deosebit de intensă, ce dă viaţă acestei opere a
drumului către moarte. Având în vedere caracterul ei, putem afirma că Margareta se aseamănă din
multe puncte de vedere cu Cezara şi cu himera din poemul eminescian “Miron şi frumoasa fără
corp”.
Toate aceste trei personaje feminine reprezintă întruchipări ale geniului. Bineînţeles, între
ele există şi multe deosebiri: astfel, Margareta manifestă un exces de asprime (care nu este însă
decât exerciţiul unei autorităţi mântuitoare), Cezara, dacă este autoritară, o face numai în sensul
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împlinirii dragostei, ea reprezentând dragostea însăşi care se dăruieşte necondiţionat şi fără rezerve,
iar Himera e doar un vis al dragostei, al perfecţiunii absolute a transcendenţei.
Sărutul acesteia din urmă reprezintă ritualul, rugăciunea religiei primordiale – dragostea.
Motivul sărutului reprezintă împărtăşirea inspiraţiei dumnezeieşti prin intermediul unei fantasme a
geniului – frumoasa fără corp. La fel ca în nuvela “Sărmanul Dionis”, sărutul ei îl umple pe erou de
o nouă putere: “…călătoria lor nu fu însă decât o lungă sărutare”. Tema dragostei, prezentă în toate
cele trei opere este brodată cu un motiv superb: cel al femeii geniale, puternice şi sublime. Tot aici
apare motivul ochilor, ferestre ale sufletului şi porţi ale fascinaţiei. În “Miron şi frumoasa fără corp”
himera are ochii din “albastru de-ntuneric”; în acest fel se sugerează intensitatea privirii, frumuseţea
ei şi profunzimea ei de taină. Pentru Miron, ochii ei sunt nişte aştri ce lucesc atât de puternic încât îl
orbesc. Şi în “Regele moare” şi în “Cezara” portretele celor două genii feminine sunt înconjurate de
aceeaşi aură fantastică. Astfel, chipul Margaretei “nu are vârstă”, iar icoana Cezarei străluceşte
puternic în sufletul lui Ieronim. Cele trei eroine emană şi răspândesc în jurul lor o lumină necreată
de provenienţă divină, a cărei intensitate orbeşte pe toţi cei aflaţi în apropierea lor.
Motivul luminii ca realitate unică , transpune cele trei opere într-un univers sublim în care
femeia iubită apare ca făptură incandescentă ce incendiază inima iubitului ei. Ea este “floarea
albastră”, “icoana”, “chipul fără vârstă” pe care o pot vedea doar cei însufleţiţi de dragoste şi de
credinţă. Imaginea iubitei ce apare înconjurată de o lumină orbitoare se regăseşte şi în poezia lui
Lucian Blaga, “Izvorul nopţii”. Poetul priveşte fascinat ochii negri ai iubitei în care străluceşte
“întunericul mai mult decât luminos al tăcerii dumnezeieşti”, după cuvântul Sfantului Dionisie
Areopagitul.
Lumina, frumuseţea orbitoare, femeia iubită ce pare a fi alcătuită din ea, toate acestea sunt
plasate într-un decor de basm. Motivul universului închis e prezent şi în poemul “Miron şi frumoasa
fără corp şi în nuvela eminesciană “Cezara”. În ultima operă structura insulei, un spaţiu paradisiac
asemenea Edenului, a fost descrisă în detaliu de către călugării athoniţi ce au avut parte de
experienţa mistică a călătoriei extra-corporale. Intrarea în acest spaţiu de basm se face prin
intermediul unui tunel mic şi strâmt , despre care au adus mărturie toţi cei care s-au întors din
moarte clinică. În “Miron şi frumoasa fără corp” trecerea în transcendenţă se realizează printr-o
petrecere fastuoasă amintind de ceremonialul feudal, iar în “Regele moare” apare puntea drept
element de legătură între două spaţii. Aceste trei motive ale trecerii în transcendenţă (tunelul,
puntea, balul), au rolul de a uni două insule: cea a spaţiului de dominaţie a sufletului, care se
îngustează odată cu trecerea vremii până la neantizare, şi insula veşniciei.
Destinul operei este acela de a da o lecţie de viaţă şi în acelaşi timp de moarte. Fiinţa femeii
de geniu este asemenea unei lumânări: tăcere, căldură şi jertfă. Ea arde tăcând şi se jertfeşte arzând.
Mintea ei e filocalică (iubitoare de frumos), e iubitoare de frumuseţea celeilalte lumi: ea are
năzuinţa dumnezeiască de a înţelege desăvârşit lucrurile. Şi pentru că ştie că ea reprezintă doar o
picătură din frumuseţea divină, ea iese din sine şi se lasă pătrunsă de raţiunile dumnezeieşti.
Sufletul ei necuprins va include într-însul tot ceea ce va atinge ea cu iubirea.

Iulia Elena Calciu
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Paradisul lui Euthanasius şi apele somnului
“…Să fie o dimineaţă copilăroasă şi moale
Iar noaptea să fie începutul”.
Străbaterea privirii prin multiplicitatea de straturi şi varietatea conţinutului, până la Idee,
este revelaţia pe care o înfăptuieşte artistul. Străbaterea privirii este identică cu adâncimea
transparenţei multitudinii de straturi. Aceasta trebuie să ne facă să vedem, pentru prima dată, ceea
ce a existat vreodată.
“Cezara” este un astfel de sistem de planuri în mişcarea cărora se face drumul spre Eden.
Cezara, care defineşte unul din aceste planuri ale nuvelei eminesciene, este natura pură. Ea
trăieşte prin ceea ce este, fără a se gândi pe sine. Ea apare ca o putere ascunsă a lui Ieronim,
reprezentând acea tentaţie a formei ca principiu al convieţuirii cu natura şi ca apartenenţă a omului
la aceasta.
Ieronim este călugărul tânăr care trăieşte într-o “mânăstire veche, înconjurată de râuri, un
spaţiu circular închis care conferă la un moment dat integritate omului, pentru că el trăia fără
dorinţe,… Ochii-i sunt adânciţi în boltele lor – ochi ce privesc într-o conştiinţă de sine, ce ar putea
deveni cutezare – expresia lor e un ciudat amestec d vis şi raţiune rece”. Este omul împăcat cu
constituţia sa dublă, în care manifestarea uneia sau a celeilalte ipostaze se produce în acelaşi plan
compozit, într-un fel de osmoză a două determinări suprapuse.
Ieronim trăieşte aici prin gândirea lui, realizând la nivelul acesteia o detaşare care devine
sesizabilă tocmai prin alăturarea elementelor din viaţa reală: acele scrieri sfinte anulează ceea ce
există în stare pură , mânăstirea şi ceea ce este “dincolo de mânăstire”, pentru că el însuşi era o
fiinţă duală (dublă). Desenele: o portocală, un papuc, profile de femei, popi, cavaleri, cerşetori, îl
trădează ca acceptând deliberat acest fel de joc al formei cu realul. Ieşirea din locul îngrădit,
concomitent cu pătrunderea în spaţiul de dincolo de mânăstire, pune deja personajul în manifestare,
în real.
Odată ajuns în oraş, el e prins de viaţa de aici, şi jocul acela de schiţe devine acum joc al
vieţii. De la fereastra unei case e zărit de Cezara, căreia el îi pare a fi un demon, un excelent model
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pentru tabloul lui francesco – “Căderea Îngerilor”, ceea ce este o intuire a esenţei prin formă.
Descoperirea Cezarei este cât se poate de bruscă, negândită şi naturală.
Ieronim trăieşte astfel o viaţă mitică, mitul fiind cel care-l permanentizează, scoţând astfel
“subiectul” central al nuvelei de sub maceraţia lui Cronos.
Atelierul pictorului este un fel de spaţiu concentrat, ce operează doar cu elemente de
interior; de aceea, când Francesco se pregăteşte să lucreze… “lasă peste fereastră o perdea de
mătase albastră determinând spaţiul să se restrângă”. Aici instinctuala Cezara trăieşte prima
manifestare a iubirii – din tremurătoare devenind fină, pentru ca, rămasă singură, să revină la o
mişcare largă vizibilă, expresie a noului sentiment, iar în scrisoarea către Ieronim să-i declare
acestuia starea lăuntrică. Aşa Cezara încearcă să se apropie, să-l desprindă pe Ieronim de
glacialitatea raţiunii şi să şi-l apropie.
Răspunsul lui este o trăire a agoniei, o zbatere a raţiunii pentru a se salva, o pledoarie pentru
o iubire astrală hiperionică: “Dacă te-aş putea iubi ca pe o stea…” - în paralel cu condamnarea a tot
ce poate însemna iubire pământească, instrument al instinctului, a dorinţei oarbe de a trăi . Cezara
însă îl atrage: o hipnotică voce dinlăuntrul lui se asociază celei a Cezarei şi spaima de altul este
teama de a se pierde.
Cel care în mânăstire se juca surprinzând “viaţa în realitatea ei”, deci stăpânind-o de undeva
din afara ei, este acum condus în chiar miezul acestui joc, e prins în dansul inocent al acestei
sărbători a naturii care este Cezara.
Determinaţia care i se conferă iniţial Cezarei nu este decât o formă de a fi, în raport cu
elanul vitalităţii, ea fiinţând formal într-un oraş, fiind la un moment dat ameninţată să devină soţia
unui marchiz cu interese, privind toate acestea ca pe nişte date existenţiale, dar negându-le. Aşa îşi
păstrează firea, vitalitatea primară, acea extensiune interioară ce merge până la dezvoltarea în
element, care este îmbrătişarea cu marea.
Ea este frumoasă pentru că ideea este aici în cea mai apropiată formă naturală a ei, ca viaţă
dată sub aspectul unei realităţi individuale. Din cauza acestui caracter, ceea ce este frumosul cezarei
nu este frumos pentru sine şi nici produs din ea însăşi ca frumos. Ea devine astfel, pentru cel ce
gândeşte – deci acum pentru Ieronim – care se află într-o criză preliminară a raţiunii, naivul călător
spre Eden, spre insula lui Euthanasius.
În consens cu acel hiatus al gândirii, se realizează în noapte un extaz suprem. Orice culoare
tinde să se piardă în alb, orice obiect să se resoarbă, natura se înalţă către spirit, iar Ieronim ajunge
în trezvie la “concluzia (teoretică cum) că iubeşte”.
Ultima atestare a lui Ieronim este aceea de om ce se luptă cu marchizul Castelmare pentru a
trece în mâine. După ce una din umbre dispare, Cezara, cu un fel de grijă faţă de propria-i creaţie, îl
îndeamnă să părăsească oraşul, şi aşa el “desprinse barca de ţărm, se sui şi pluti în josul râului, până
ce ajungând pe luciul înalt al mării aruncă cârma şi lopeţile în apă, se culcă sub cerul ce-şi ridică
înstelată măreţia şi-un grăunte plutitor pe aria nemărginită a apelor – adormi adânc.”
Apele, somnul, îl vor duce spre insulă. Iubirea, cea mai înaltă formă a sentimentului, e întâia
eliberare a existenţei separate, primul pas pe calea reîntoarcerii la Tot.
Întoarcerea în somn este o întoarcere la starea primordială, care a fost un somn lipsit de
conştiinţă, asemănător vieţii vegetale.
Noua trezire este noua lumină.
El dădu de un izvor de apă vie şi dulce
De aici se naşte totul
Intră în peştera ce… devenea din ce în ce mai întunecoasă
Apoi marea vieţii vegetală
Stânci urieşeşti şi ascunse erau zidite jur-împrejur una peste alta până în ceruri.
Este raiul terestru ce-şi visează golul în mişcarea spre înalt.
E insula lui Euthanasius!
E o construcţie concentrică: apa, insula, un alt inel de apă şi o altă insulă, iar în insula
interioară – peştera. Elemente paradisiace sunt cele patru izvoare, reminiscenţă a celor patru glasuri
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ale raiului, şi flora ce se constituie ca o replică a grădinii din mijlocul Paradisului”. Insula participă
la geografia mitică. “Ea este un spaţiu sacru, un centru al lumii” (Mircea Eliade).
Dacă apa reprezintă haosul primordial, de dinainte de creaţie, ca şi de dinaintea desprinderii
formelor, insula simbolizează manifestarea, creaţia, ca şi “lotusul din iconografiile asiatice”. Insula
este centrul în jurul căruia s-a creat lumea, este nucleul existenţei. Ea fiinţează prin ea însăşi şi
pentru ea. Este un spaţiu închis, transcendent prin simbolistica lui, suspendat pentru că aici nu mai
poate fi vorba de devenire în accepţiunea tragică a conceptului, ci se poate vorbi de “o oprire în
loc”, deoarece cadavrul lui Euthanasius e ferit de descompunere, el rămânând sub cascadă veacuri
întregi.
Acest rai terestru este creat pentru Euthanasius, este un fel de reflacţie a spaţiului ideal, iar
trecerea lui Euthanasius în vegetal, nu e decât o metamorfoză, o veşnică naştere şi moarte în sine,
un fel de reeditare perpetuă a Facerii.
“Simt că măduva mea devine pământ, că sângele meu e îngheţat şi fără cuprins ca apa, că
ochii mei abia mai reflectează lumea-n care trăiesc. Mă sting.”
Aceasta este o sublimă trecere în elementar, prinsă însă în nişte forme de gândire supremă
(şi Nirvana fusese asemănată în tradiţia hindusă cu o insulă).
Apoi există un ritual magic al morţii unice, în care Euthanasius îşi va pregăti întoarcerea în
Tot: “Mă voi aşeza sub cascada unui râu… şi-n palmele-mi întoarse spre izvorul etern al vieţii,
soarele, viespii să-şi zidească fagurii, cetatea lor de ceară”.
Pătrunderea lui Ieronim în acest centru, care este prin excelenţă zona sacrului, înseamnă
descoperirea ei, iar locaşul lui Euthanasius oferă semnificaţiile. Viaţa umană – naşterea ei ca
principiu – este condiţionată de reeditarea culului iniţial: este ceea ce oferă înţelegerii lui Ieronim
basoreliefurile de pe pereţii peşterii. “Pe un perete Adam şi Eva. Am încercat a prinde în aceste
forme inocenţa primitivă… nici unul din ei nu ştia ce înseamnă iubirea… ei se iubesc fără să ştie”.
Cezara este principial – prin definiţie – o astfel de Evă, care iubeşte, iubeşte în forma primă, tocmai
datorită naturii ei nealterate. De aceea ea găseşte insula mult mai uşor decât Ieronim, dintr-o plăcere
a dansului cu marea, apoi dintr-o curiozitate a formei.
Cezara ajunge pe insulă chemată de glasul vegetal exotic, exaltat, al naturii. Ieronim este
acolo un fel de spirit al insulei. Poate de aceea nu-i va fi permis să rămână aici şi va fi pedepsit (în
Moartea Cezarei).
Refacerea culului iniţial se realizează sub bagheta magică a spaţiului – insula. Basorelieful
este prinderea în formă a acelui “idil liniştit şi candid” între doi oameni care n-au conştiinţa
frumuseţii, nici a goliciunii lor. “Nuditatea păstrează în proza lui Eminescu sensul ei originar
metafizic, de dezbrăcare de orice formă, reîntoarcerea la primordial, la preformal. Acesta constituie
o depăşire a condiţiei date şi păstrarea în zona sacră. Deci aici se include toate formele simbolice
ale realităţii absolute şi ale Paradisului.
Dar insula este şi un regat al albinelor, pe care Euthanasius le studiază în felul lor de
organizare în stat – expresie a statului ideal al lui Platon. Existenţa unei astfel de forme sociale
ideale este posibilă tocmai datorită lipsei raţiunii, pentru că viaţa interioară a istoriei e instinctivă.
Ceea ce face raţiunea nu e decât setea de a trăi, şi toate doctrinele nu sunt decât pledoarii ale minţii,
ale acestui advocatus diaboli.
Or Euthanasius dezbrăcându-se de mantia deşertăciunii, mulţumită naturii, şi-a creat acest
univers în care originea lumii e prinsă în basoreliefuri, iar moartea e o tăcere molcomă şi firească,
un somn.
Nuvela este în fapt un sistem de iniţieri, unele din ele în sens critic, altele repetate în textura
nuvelei, încât se simte o muzicalitate sublimă a trecerii dintr-un timp profan, efemer, în unul sacru
(arta, insul), - din spaţiul real în unul paradisiac, din veghe în somn, din noapte în dimineaţă, de la
căderea îngerilor până la reîntoarcerea în paradis, apoi în pedepsirea celor doi pentru această
încercare de refacere a creaţiei divine.
A fost o mişcare a elementelor primare: apă-foc ( în Moartea Cezarei) – pământ, care
caracterizează nuvela lui Eminescu. Acest paradis este cadrul a cărui lege e eternitatea şi eroului îi
este dat a contempla marea trecere:
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Tu din tânăr precum eşti
Tot mereu întinereşti
…Numai omu-i schimbător
Pe pământ rătăcitor,
Dar noi locului ne ţinem
Cum suntem aşa rămânem:
Într-o veşnică armonie cosmică –
Cerul cu stelele
Codrul cu poienile
iar Blanca şi tânărul cu flori de tei în păru-i, sunt cei ce desfiinţează determinaţia temporală prin
iubire, iar spaţiul devine nemărginire:
Tot alături călătoresc
…Mai încet, tot mai încet
Mai departe… mai departe.
Linii şi puncte interzic orice lunecare a materiei ori a formei, un orizont defineşte limitele
depărtării. Acest decupaj e atât de perfect, încât toată realitatea peisajului sfârşeşte prin a se absorbi
în el.

Ştefania Popescu

Fisura

(Tarot)

Clape de pian, marmură albă,
Clape de pian, marmură neagră.
Degete lungi, şir de paradă,
Glasul fin lin stins în Înalt.
Trepte adânc duc în neant
Paşii gingaşi, lumea cea dragă.
Niciun copil n-o să mai vadă
Părul gri-blond, ochii de cer.
Singurătăţi cad peste meri,
Lumile vechi pleacă-n uitare.
Nu mai exist, nu mai exişti –
Mierlele doar, pe o cărare.
Nu suntem zei, nu suntem trişti,
Nu mai rotim lumea cea mare –
Mierlele doar, pe o cărare.

Mihai M. S. Maxim
4. 10. 2009
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Pǎreri aproape umanime
Recenzie a cărţii ”Despre boala şi moartea lui Mihai Eminescu - studiu patografic” de
Dr. Ovidiu Vuia, Editura “Făt- Frumos”, Bucureşti, 1997
Părerea aproape unanimă a literaţilor din perioada interbelică şi postbelică până aproape de
zilele noastre este că perioada 1883-1889 este a “marii întunecimi” şi că moartea lui Eminescu ar fi
determinată de o paralizie generală, formă a sifilisului nervos (diagnostic susţinut de dr. G.
Marinescu şi de G. Călinescu). Sunt curios dacǎ în şcoalǎ sau universitate se mai susţine acest punct
de vedere. Vom vedea în cele ce urmeazǎ cǎ existǎ argumente foarte puternice pentru demontarea
acestui mit.
Dr. Nica (1972) şi dr. Vuia (1997) în această carte susţin diagnosticul de “psihoză maniacodepresivă, lipsită de substrat anatomic, numită şi endogenă” (p. 77).
Autorul acestei cărţi susţine, în plus, că “Eminescu nu a suferit de o “mare întunecime”, deci
a fost în continuare capabil de creaţie şi muncă lucidă” (p. 68). In sprijinul acestei afirmaţii , dr.
Vuia datează după 1883, bazându-se pe nişte argumente, poezii ca “De ce nu-mi vii”, “Kamadeva”,
“La steaua”, “Dalila”, ce va constitui postum ”Scrisoarea V” şi traducerea piesei “Lais” de
Augier, efectuată după traducerea în germană al lui K. Saar. Traducerea “Lais” este datată în 1888,
Petru Creţia confirmând şi el data (p. 78).
O cunoscătoare a limbii sanscrite, A. Bhose, subliniază faptul că în anii 1884-1886
cunoştinţele lui Eminescu “au atins nivelul unui specialist, cele dinainte de boală purtând amprenta
unui amator, începător”(p. 78). “Mai departe, Octav Onicescu şi Aurel Avramescu, matematicieni
de valoare, cercetând manuscrisele eminesciene în materie, majoritatea concepute în timpul bolii,
unele scrise în februarie-martie 1889, ajung la convingerea că poetul avea cunoştinţe fundamentale
în specialitatea lor, calculele lui nu sunt producţii „de dement”, ci sunt ale unui om lucid, în
stăpânirea capacităţilor sale de a realiza un studiu ştiinţific” (p. 78). Putem adǎuga aici ideile unor
adepţi ai teoriei conspiraţiei care spun cǎ marginalizarea lui Eminescu dintre anii 1883 şi 1889 ar fi
avut justificare politicǎ. În calitate de ziarist, Eminescu a deranjat mulţi oameni influenţi ai vremii
din cele douǎ partide importante de pe atunci.
Cauza morţii lui Eminescu reiese indirect din mai multe rapoarte semnate de dr. Vineş,
medic curant al poetului din februarie 1889 până în iunie 1889 în sanatoriul dr.-ului Şuţu, din
raportul medico-legal semnat de dr. Şuţu şi dr. Petrescu şi dintr-un buletin nesemnat aflat la
Academie atribuit internistului dr. Tomescu. Ultimul raport este considerat valoros de autorul
acestei cărţi, pentru că demonstrează faptul că Eminescu nu a avut la internarea din februarie 1889
decât discrete simptome maniacale şi depresive, deci de natură psihică, ceea ce înlătură posibilitatea
unei paralizii generale progresive.
Lui Eminescu îi fuseseră administrate „ fricţiuni mercuriale” în 1887 la Botoşani de către dr.
Iszak, acesta bănuind greşit „gome sifilitice pe creier”. Aflând din corespondenţa cu Titu Maiorescu
despre diagnosticul de manie acută pus de dr. Oberstein la Viena (unde fusese internat poetul în
1883), dr. Iszak opreşte tratamentul (p. 97). Din rapoartele dr. Vineş reiese faptul că, începând cu
martie-aprilie 1889 până la moarte, lui Eminescu i s-au făcut injecţii cu mercur. Aceasta a fost
cauza morţii marelui poet, consideră Ovidiu Vuia. Autorul cărţii afirmă că „eroarea doctorului Şuţu
este dublă: el punând diagnosticul de demenţă lui Eminescu, a confundat-o cu una paralitică, de
unde tratamentul fatal cu mercur, administrat pentru o boală care nu era de natură sifilitică” (p.
100). De asemenea, o eroare gravă a savantului G. Marinescu, pe atunci tânăr absolvent, este
aruncarea la gunoi a creierului lui Eminescu, pe motiv că intrase în putrefacţie (după ce stătuse o zi
pe pervazul unei ferestre). Această greşeală este cu atât mai mare cu cât, în 1914, într-o scrisoare
adresată unui ziarist, savantul îşi dă cu părerea că „Eminescu a murit de paralizie generală (ca
Nietzsche, Lenau, de Maupassant, p. 58). Deci şi specialişti recunoscuţi pot face greşeli grave.
Autorul cărţii face interesante comparaţii între evoluţia şi tratamentul bolii poetului nostru şi
bolile unor personalităţi din literatura universală ca Hölderin, Nietzsche, Lenau şi Maupassant. Se

40

ştie că la paralizia generală progresivă bolnavul nu mai poate face judecăţi logice şi memoria îi este
puternic afectată (ceea ce nu este cazul lui Eminescu) .
De asemenea, creierul pierde mult din masa sa (al lui Lenau avea 1100 grame, pe când cel al
lui Eminescu era normal, 1490 grame sau 1400 grame după Călinescu ).
Eminescu avea pe la începutul lui mai 1889 „tremurături, tulburări psihice, sincope mici
cardiace”, care ar fi dus la sincopa letală cardiacă (p. 98).
Dr. Ovidiu Vuia concluzionează că moartea marelui poet ar fi survenit printr-o „miocardită
mercurială”, determinată de acele injecţii cu mercur amintite de dr. Vineş.
În recenta sa „Istorie critică a literaturii române” (2008), N. Manolescu aminteşte că
rezistenţa la ideile din cărţile dr. Nica (1972) şi dr. Vuia (1997) au fost de ordin cultural, nu
medical. „Nu atât combaterea punctului de vedere medical a fost dificilă, când cei doi medici şi-au
publicat studiile, cât al celui cultural. [...] La drept vorbind, Călinescu merită elogii (sic!) pentru
geniul cu care a transformat un diagnostic greşit într-un invincibil mit cultural” (p. 715). Din
punctul meu de vedere, Cǎlinescu nu este un geniu, şi apoi, în scrierile lui, existǎ informare
insuficientǎ, superficialitate sau, mai grav, rea intenţie. Unele „mituri culturale” n-au nimic de-a
face cu realitatea. Trebuie demontate.

Cristian Săuchea
03.05.2009

Mozaic din realitate

(Tarot)

Poate dragostea să plătească vamă?
S-ar putea ea sustrage?
Sau trebuie să se spânzure
Ca să vadă lumea dintr-o altă perspectivă?
Trebuie să se conformeze imaginii răsturnate
Dar care este mai logică decât viaţa însăşi?
Mi-e somn de viaţă, de lume, de tot,
Încerc să echilibrez balanţa timpului
Şi sper că de undeva va apărea înţelepciunea
Care dezinfectează rănile şi anesteziază delirul.
Piesa de teatru din mintea noastră e cu siguranţă
Una proastă însă mai reuşită decât realitatea;
Ne vom lăsa duşi de mirajul ei
Sperând că preşul cu care suntem traşi prin drumuri prăfuite
Să se transforme într-un covor fermecat
Pe care vom străbate universul...
Şi vom fi fiii soarelui, ai lunii, ai stelelor,
Ai oricui... dar nu ai noştri.

Iulia Elena Calciu
13. 09. 2009

41

Noaptea paralelă cu viaţa
Sorbind aroma cărţilor învechite
Ard culorile Nopţii de la-nceputuri
Citind.
Apoi mă strecor în visare
Ca un hoinar.
S-au acumulat cuvintele –
Le mângâi buzele
Sub clar de lună.
Prind lumina stelelor
În vârful degetelor
Şi realizez cum viaţa
Îşi lasă fantasma
În penumbra de primăvară-vară
A unei dimineţi fără cuvânt.

Alexandra Elena Ciorogar
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3. 06. 2009

Casa fără timp a iubirii
Ea îşi întinde mâinile în asfinţit;
El îşi odihneşte ochii în frumuseţea ei.
Amândoi formează ceea ce mulţi
Au uitat să mai simtă – iubirea însăşi.
Îşi petrec timpul ca doi copii
Mereu încântaţi de tărâmul vrăjit,
Uitând de toţi şi de toate.
Nu simt greutatea timpului
Pentru că stau la marginea lui.
Îşi primesc alinarea doar pentru că
Sunt împreună.
Dimineaţa îşi face simţită prezenţa
Cu mii şi mii de fluturi
Colindând la ochiul geamului lor
În volburi alb-aurii
Ce le încoronează ziua eternă
Cu zâmbete de mărgăritar.
Trezirea la cealaltă realitate – a nopţii –
Se face la umbra unui tei alb
Cu crengi şi priviri ascuţite
Unde florile prind aripi
Şi parfumurile curg rotitor.
Se lucrează, din greu, în ciclul zilei şi nopţii –
Etern nemişcate –
La refacerea Universului perfect.
Efortul înaripat al teiului alb
E răsplătit cu cântări cristaline.
Dar cine cântă? Cine e oare?
Plimbarea în jumătatea nopţii eterne
Prin paradisul cu spiriduşi
Şi suflete de abur
Se sfârşeşte în sălciile albe,
Acolo unde fiinţele originare
Ce şi-au dorit cu ardoare
Să-şi mângâie sufletul
Cu visele plânse de oameni
Atârnă globuri şi beteală de lună.

Alexandra Elena Ciorogar
10. 06. 2009
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(Immrama)

Insulă cu timp rotitor

(Immrama)

În casa aceasta acoperită cu iederă timpul e suspendat
Şi nu se simte nici o adiere de gând, nici o şoaptă.
Privesc pe fereastra albă grădina unuia şi aceluiaşi vis,
Care se apropie şi se retrage concentric – ca o maree însufleţită.
Pulsează viaţă – pulsează viaţa şi moartea, rubin şi cobalt.
Aş vrea să pot crede că grădina se termină cu plaja şi marea,
Dar ştiu prea bine că pescăruşii albi guralivi sunt halucinaţi.
Şi încă ştiu că insula e-nchipuită – totul, absolut totul:
Apele, valurile ce se retrag convulsiv – să se întoarcă mai tari –
Orizonturile să se întoarcă mai înspumate, mai albe
Şi sunetul mai sfâşietor, mai curat; amarul dulce-amar –
Toate, absolut toate sunt închipuite – sunt visele Timpului –
Făpturi zămislite din Marele Somn.
Râul Timpului – un cerc perfect ce se roteşte cu vehemenţă –
Este Dragonul care-şi înghite coada, Dragonul albastru.
Trecutul dispare în mugurii noului gând.
„- Eu nu sunt al tău. Nu aici. Nu acum”, spun în gândul din gând
atunci când închid ochii. Închid doar ochii – nu pot închide visul.
„- Unde îţi sunt prietenii?” mă-ntreabă apa. „Ţi-am rămas numai eu!”
Privesc împrejur. Jumătate din casă, grădină şi plajă e noapte eternă,
Jumătate e zi nemişcată. A fost şi va fi.
În grădina nopţii sunt sălcii cu pletele-n ape,
În grădina zilei fără sfârşit sunt tei înfloriţi.
Valurile venite din noapte îmi aduc pe ţărmul de zi ştimele apelor,
Pescăruşi aurii şi scoici din oceane visate.
Valurile venite din zi îmi aduc pe ţărmul de noapte fiinţe de abur,
Suflete, toate razele renegate, iubirile care au fost, care ar fi putut fi.
Mă arunc în râu. Pierd memoria. Mă trezesc la ţărm. Intru-n casă.
Scriu tot, absolut tot ce ştiu: cine sunt şi ce vreau, ce năzuiesc, cum disper.
Se ţese Cartea. Ies. Mă arunc în râu. Îmi pierd memoria. Mă trezesc la ţărm.
Intru în casă fără să ştiu ce am fost, dacă am fost sau dacă voi fi.
Prezentul meu este ţesut numai din idealuri. Scriu tot: cine sunt şi ce vreau,
Ce năzuiesc, ce disper. Ce taină îmi ţine partea. Se ţese Cartea.
Atunci când mă pregătesc să ies – a câta oară? – văd Cărţile.
Şiruri nenumărate de Cărţi – perfect aşezate pe rafturi – identităţi de schimb –
M-aşteaptă cuminţi să le acord atenţie, să le adeveresc, să le mint.

Mihai M. S. Maxim
Înger, îngeraşul meu
Îngeraşul meu e un pisoi fără picioare –
s-ar apăra dar nu poate să fugă.;
are nişte ochi verzi şi limpezi
cu care pătrunde umbrele tăcerii
şi găseşte licuricii în noapte.
Îngeraşul meu zboară, însă doar în vis,
Şi-atunci călătoreşte într-o limbă intraductibilă.

Iulia Elena Calciu
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10. 06. 2009

Vis dezlânat
Să fie vis, să fie amintire
că într-o bună dimineaţă
în noi va răsări, din ceaţă,
o lume mai presus de fire?

Un vis frumos din viitor,
o amintire ca o prevestire,
o povestire făr’ de contenire
din nori cum curge un izvor.

Când noaptea-ţi pare nesfârşită
şi totul e cu josu’-n sus
îţi zici că nu mai e nimic de spus
şi chiar direcţia-i greşită.

Apare-atunci un cerşetor
scăpat taman din balamuc;
nu vrea nimic să îi aduc,
nu vrea decât să-i fie dor.

Priveşte ca un posedat
o reproducere în ramă.
De părul ei ca de aramă
Zăludul s-a amorezat.

O rămâi, rămâi cu bine
vis frumos din viitor!
S-o găsi vreun autor
să te scrie, cu aldine...

Ovidiu Stanomir
Duminică, 1 noiembre 2009
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„Cred în tine”
Bucureşti, 20.01.06
“Draga mea,
Deşi sună convenţional, mă simt obligat să-ţi cer scuze pentru întârzierea cu care îţi răspund la
scrisoare.
În perioada aceea am fost plecat în Rusia şi apoi sărbătorile de Crăciun mi-au răpit plăcerea
corespondenţei.
Starea ta de spirit, aşa cum o şi intuieşti, este normală şi foarte frumoasă. Ea este benefică
pentru toate momentele tale de creaţie. Poate reuşeşti să vii în Bucureşti. Sunt nerăbdător să ne
întâlnim.
În aşteptarea unei veşti din partea ta,
Cu drag, Radu.
P.S. Maria te sărută cu drag şi dor.”

Era ceea ce aşteptam de săptămâni. Acum scânteia privirii mele se transformă din slǎbiciunea
unei năluci în puterea nestăvilitǎ a focului. Deşi pare o scrisoare obişnuită, ea e asemeni unui bilet
de trecere spre lumea mea inaccesibilă, lume de care m-am îndepărtat şi rătăcit. Dând la o parte
vălul timpului trecut, revăd privirea lui cum mă cuprindea surâzătoare.
Întâlnirea cu el a fost o lacrimă de izvor care avea să mă trezească din cel mai adânc întuneric. În
acest moment a venit şi explicaţia divină pe care aveam să mi-o amintesc tot restul vieţii, chiar şi
atunci când aveam să fiu într-o uitare continuă de sine.
Mi-a luat aripile din palme şi mi le-a împins în omoplaţi. Durerea iniţierii a fost mare, de
nedescris: m-a pătruns ruşinea pentru ignoranţa de până atunci, pentru superficialitatea actuală,
până să realizez că pot să fiu altfel pentru că îmi stă în putere. Aceasta fiind suferinţa raţională, ea a
fost urmată neiertǎtor de cea sufletească, care în procesul de acceptare a aripilor mi-a rupt inima în
două. Şi din păcate aşa am rămas până azi…
Aripile aveau sǎ fie ajutorul meu de nădejde în viaţă, pentru că, spunea el, calea mi-este aleea
nesfârşită de trandafiri. E mult prea dureros să trec la picior aleea datorită spinilor: în final, rănile pe
care le provoacă ei mă vor străpunge. Zborul e adevărata viaţă: e mângâierea suavă a florilor de
trandafir albastru care te atinge adeseori, e parfumul senzual ce te pregăteşte pentru aventurile
viitoare, e încântarea estetică care strigă înverşunat: “ Ce frumoasă este viaţa!” .
Eu tot nu înţelegeam de unde au apărut aripile, de ce eu n-am ştiut de ele. Spusele lui şi-au
continuat cursul: “Puiul de talent pe care îl cuibăreşte sufletul şi mintea ta este aliatul de oţel ce te
va apăra împotriva oricui şi, mai presus de tot, este cea mai sensibilă iubire – iubirea care nu se va
stinge…. Puiul este superior oricărei alte alianţe pe care o poţi lega în lumea pământească. El nu se
va stinge decât odată cu tine – pentru că este parte din tine. Puiul este cenuşa din care vei renaşte ori
de câte ori vei muri, draga mea.”
Acestea fiind spuse, ceea ce trebuia să fac era să continuu serios să scriu… orice, doar să scriu. Şi
el nu a făcut decât să mă încurce şi mai tare; când în sfârşit mă apropiam de o indiferenţă comodă,
el mă zguduia şi cerea o alta variantă a persoanei mele. Cea adevǎrată… cea profundă, cea
implicată. Pentru mine jocul de cuvinte, ameţeala cu care cosmetizam imaginile, provocarea de a
găsi esenţa fiecărei nuanţe sentimentale pe care o trăiesc, era o copilărie. Scrisul este pentru mine o
joacă, cum să-l privesc serios?
Trebuia să mă facă să cred că el are dreptate şi într-o scurtă vizită la Sibiu mi-a cerut să citească
ceea ce creez. Dacă memoria nu mă înşeală, era perioada premergătoare alegerii liceului, pentru
mine timpul acela fiind egal cu dilema vieţii mele; ce paradoxal, aş spune acum despre modul meu
de a gândi de atunci! Spun paradoxal pentru că am urmat un liceu economic, nu unul de filologie
cum era logic şi benefic pentru dezvoltarea mea, dar asta e altă poveste, pe care doar acum o
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înţeleg. El era cu privirea fixată în foile pe care i le-am înmânat. Citea calm, cu expresia unui om
care se lasă pătruns de un moment plăcut, imagine ce pentru mine avea proporţii hiperbolice: cineva
trecea printre rândurile pe care eu cel mai probabil le lecturasem o singură dată, şi asta atunci când
le scrisesem.
Adunase paginile, mă aştepta să mă alătur persoanei sale. “De ce îţi este atât de greu să alegi un
liceu când nici nu mai are rost să stai pe gânduri? Eu cred că tu ştii ce ai de făcut. M-am delectat cu
una din descrierile tale care e foarte bine clădită, sensibil ilustrată.”
Ceea ce mă făcea să ţin foarte mult la părerea acestui om sau, ceea ce făcea ca părerea lui să fie
singura care conta, era educaţia lui, nivelul ridicat de cultură, cărţile pe care le citise, eleganţa
exprimării, calitatea ideilor, argumentarea întemeiată ce o avea ca armă în orice discuţie.
Am reţinut ce mi-a spus… fiecare cuvinţel, am respectat enorm părerea lui, iar criticile lui
pozitive sunt responsabile pentru oricare secundă de inspiraţie şi pasiune în care scriu. Am
continuat o vreme să mai aştern gânduri pe hârtie, dar perioada liceului avea să-şi însuşească una
din jumătăţi în care se rupsese inima mea şi să scrijelească adânc şi iremediabil în muşchiul cald:
pragmatism. Aceasta avea să devină realitatea mea.
Deşi nu a fost moment în care să nu simt nevoia să scriu, în care să nu mă mustru pentru că nu o
fac, în care să nu mă judec pentru abandonul constant, am considerat că raţiunea ce am ales-o era
cea bună. Asta până la reîntâlnirea de acum doi ani cu aceeaşi persoană dragă, întâlnire care ştiam
că mă va durea… Dar nu am primit nici un reproş, nici o atitudine negativă pentru modul în care am
luat decizile, mai mult, continua să discute despre lecturile ce ne-au impresionat, să emită ipoteze
pentru a mă provoca la o discuţie mai amplă. Serile acestea erau ca un vânt brutal, eroziv, pe faţa de
porţelan a inimii mele de domnişoară: mă zăpăceau şi îmi lăsau urme insuportabile. Acesta era
efectul unor conversaţii având frumuseţea vântului pustiirii, care îmi imprimau sufletul cu şoapte
acelui destinului meu adevărat: “Vezi că poţi mult mai mult decât oferi… decât îţi oferi!?” Aceste
revelaţii erau însă scurte, poate mintea mea era ocupată cu astfel de framântări vreo câteva zile –
atât cât stăteam în Bucureşti – apoi reveneam la viaţa mea anterioară.
Ajungând în Sibiu, gândul îmi cobora în lumea mea fantastică, o lume ce-şi deschide porţile
numai când şoptesc din Eminescu versul meu preferat. Natura mea adevărată se arată numai atunci
când suflu din gentuţa mea în formă de inimioară pudră din praf de stele… însă clipesc şi revin.
Câtă detaşare e în lumile mele şi ce puternică sunt! Pentru că pot făuri orice fantezie în rama
plăcerii mele! Încep să cred în magia creaţiei, în glasul ce strigă perlelor din scoici uitate pe fundul
mării, adică fragmenţelelor de suflet din mine.
Mă trezesc scriindu-i maestrului o scrisoare cu impresiile mele despre Bucureşti. Apelând la
atenţia lui, strigam de fapt după un punct de sprijin. Răspunsul său la ceea ce am scris se termină cu
cuvintele din introducerea mărturisirii mele. Scrisoarea a fost însă mai lungă:
“Cititul îţi este absolut necesar pentru dezvoltare în viitorul tău literar; îţi recomand să nu
ocoleşti clasicii din domeniu, care sunt titani faţă de romancierii la modă; aceştia din urmă, deşi
sunt plăcuţi, nu sunt cei mai recomandaţi pentru formarea ta. Nu pretind, prin aceasta, să renunţi
la ei, căci pot fi printre ei scriitori buni, dar nu trebuie să te cantonezi în genul acesta.
Dacă îmi permiţi, ţi-aş sugera să începi un studiu serios pentru formarea stilului şi îndemânării
la scris: fără această instrucţie poţi să scrii lucruri interesante, dar nu la valoare maximă.
În condiţiile în care agreezi sugestia mea, îţi pot transmite o listă cu scrierile de căpătâi – în
sensul celor spuse anterior.”
Am răspuns cu grabă scrisorii. Eram sigură că acest om avea să fie exact impulsul de care aveam
nevoie, avea să fie suflul perfect de incandescenţă şi putere, fiorul care îmi va face aripile să se
înalţe! Aveam să-mi încep marea călătorie aşa cum trebuia.
Măsuram trecerea timpului până la primirea unei veşti prin numărul de inspirări şi expirări, prin
numărul mişcării genelor lungi şi a gândurilor îndrăzneţe, măsuram trecerile timpului cu trecerile de
clipe din viaţa mea cea gândită. Muream de nerăbdare să fiu eu însămi, să comunic cu el...
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El nu mi-a mai scris. Nu a mai apucat să o facă. Am înţeles că şi-a trăit ultima secundă de viaţă
cu demnitate, grav şi discret. Va trebui să mă resemnez cu gândul că nu am habar unde zgândăreşte
acum durerea eternităţii.
Sunt din nou singură. Mă gândesc că bâjbâitul ăsta pe întuneric va duce undeva, oarecând, la o
poartă care, deschinzându-se, îmi întinde la picioare magia pe care o scutură luna… şi m-am mai
gândit că atunci când negura beznei se va evapora, voi crede destul în mine, încât fila de poveste
scrisă acum să rămână frumoasa mărturie de credinţă în lucruri mici, care vor să crească.

Anda Galasiu
4.11.2009
Noaptea musteşte lumină

(Tarot pentru Anda)

Închide ochii şi vezi!
Lasă în urmă ce te opreşte:
Amintirea însăşi te-ncetineşte
Prea mult. Treci, uită, te du!
Lumini de argint sfinţesc moartea,
Speranţa renaşte şi-n ce nu va fi!
Când harul atinge trufia albastru
Rebelul din om mai plânge o zi.
Închide ochii şi vezi!
Şi ceea ce vezi în închis
Şi-n deschis va rămâne!
În stelele albe îngeri trişti
Pentru prima şi ultima lor oară
Visează vis.

Mihai M. S. Maxim
14. 10. 2009
Îngropată de vie

(Celtic 21)

Încerc să privesc în sus, să simt o adiere caldă, să simt parfumul fin al unui nou început, dar tu –
tu mă ţintuieşti în trecut. Te zbaţi şi mă arzi, te rogi de mine şi plângi mereu a jale – că am comis o
crimă... Crima mea este că te-am uitat, ţi-am ştirbit valoarea şi în final mi-am întunecat propria
lumină.
Şi mă chinui şi biciui pereţii inimii mele, că nu mai ajunge sângele, cu fiori de sentimente – să te
îmbujoreze, că nu mai simţi curăţenia aerului ce trece pe la tine în drum spre creierul meu, spre
raţiunea mea.
Dar te-am încătuşat, ţi-am pus căluş să nu te mai aud şi nu mai las sângele la tine – să nu mai ai
viaţă, să mocneşti în amorţire!
E trist şi în noapte mai aud glasul tău disperat de odinioară – dar mi-am croit alt drum în viaţă,
mai superficial: sunt în stadiul în care zâmbesc mărunţişurilor, fără să ştiu că adevărata mea
mângâiere va veni atunci când voi realiza că toată această atitudine este o lovitură de moarte ce mio dau zilnic, e o durere continuă! Şi liniştea mea vine odată cu schimbarea.
Până atunci fiinţa mea pură, îngropată de vie, strigă şi-aşteaptă să-şi ispăşească – să-mi ispăşească
– vina mărturisită...

Anda Galasiu
24. 06. 2009
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menajeria de cretă
lupul în piele de oaie versus oaia cu năravuri de lup
scenetă în 2 tablouri şi intermezzo adică
viaţa noastră cea de toate zilele săptămânii
versus cea din week-end
concediu
vacanţe şi sărbătorile oficiale
başca acelea regale
pe care le merită doar cei mai aleşi
dintre cei bătuţi de soartă cu florile de câmp
ale libertăţii interioare
afară-i vopsit gardul da’-năuntru-i
un biet bătrân cu aripi uriaşe
din care bate discret
ca să nu stârnească uragane
din păcate nu reuşim să-l recunoaştem
îl credem un biet circar îndărătnic
care nu vrea să mai iasă-n
amaru’ lui la pensie
pensia de resemnare desigur
ce să-i faci de mult s-au întors
maşina lumii cu noi
viitorul trece-alene şi aiurea
dinspre viitorul trecut către prezentul
discontinuu şi curbiliniu
drept care alergăm în Roata Norocului ca nişte
veveriţe captive

Ovidiu Stanomir
duminică, 13 septembre 2009
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Bucăţi de viaţă în imagini

(Celtic 21)

Deasupra ta sunt eu,
Sau mai bine zis ce-a mai rămas din mine.
Nu e nimic eroic; sunt doar lupte
Cu cele mai crâncene vibraţii de şoapte
Şi nu pot să mă predau:
O mână invizibilă e deasupra mea
Şi-mi numără lacrimile.
Doar ea ştie câte sunt.
În depărtare rămân suspiciuni de caracter,
De certitudini, rădăcini, bucăţi mocninde de trecut şi
Răgetele celor care au luat viaţa realităţii
Ca să te atingă pe dinăuntru.
Rozele invocă ciuma atât de inocent
Şi parfumul lor aminteşte
De cântecele unor copii care închină râsete morţii
Tocmai pentru că aceasta nu-i va putea atinge.
Şi ei o ştiu instinctiv.
Viitorul poate fi doar un cleşte încins
Ce prinde între braţele sale creaturi nevăzute
Pe care totuşi, cumva le vezi, cărora le simţi parfumul
Şi le afli – într-un final – iluzia din care sunt fabricate,
Fără să te gândeşti la pelerina ternă a morţii.

Iulia Elena Calciu
2. 08. 2009
Helen

(STW – 046)

Un perete galben, plin de ochi,
Mă priveşte cu insistenţă.
Îi răspund înapoi.
Un perete verde, plin de ochi,
Mă priveşte cu vehemenţă.
Îi răspund înapoi.
Un perete roşu, plin de ochi,
Mă priveşte blând.
Am închis ochii şi am primit
Blândeţe. I-am redeschis.
Pereţii se-nalţă solemn, se rotesc
Şi atunci văd că sunt plini de ochi
Şi înainte şi înapoi – ochi albaştri
Pe chipul blând de fecioară, pe aripi –
Una cu cerul, una cu visul,
Una cu taina celebrei femei.

De mână cu slăbiciunea
Sunt doi
Întotdeauna sunt doi
Cei care reuşesc
Să-mi schimbe visurile.
E unul
Întotdeauna e unul
Ce poate să atingă
Sufletul cu vorbe dulci.
Nu e nimeni
Absolut nimeni
Să despartă fantezia
De femeie-copil din mine
De mine însămi.

Alexandra Elena Ciorogar
20. 05. 2009

Mihai M. S. Maxim
10. 06. 2009
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Bătrânul şi Floarea
Ploua. Iarăşi. Bătrânul deschise umbrela doar într-un târziu. Prelungind astfel şederea. Se hotăra
cu greu să plece din parc. Venea aici aproape zilnic. Uneori chiar şi de două ori pe zi. Şi nu se
plictisea niciodată. Aici. Îşi făcea plimbarea. Tăcut. Liniştit. Privea cu interes în jur. Dar îi ignora pe
cunoscuţi, răspunzând la eventualul lor salut cu o abia sesizabilă înclinare a capului.
Nu avea un traseu anume. Detesta monotonia. Cu toate că ştia în amănunt fiecare ungher al şi mai
bătrânului parc, remarca mereu o schimbare sau ceva aparte. Un copil. O pasăre. O floare. O altă
pereche de îndrăgostiţi. Pe aceştia îi ocolea cu privirea. Nu voia să-i inoportuneze. Nici măcar aşa.
Desigur, îşi avea locul preferat. Însă în alt fel decât s-ar putea crede. Nu era vorba de o anume
bancă sau de un arbore. Şi nici nu se afla lângă bustul lui Eminescu. De fapt, „colţul său preferat“
era un perimetru, oarecum semicircular, începând de la pârâiaş – pe care-l avea în spate –
cuprinzând şirul de bănci de pe aleea paralelă cu firul de apă, „cupola“, adică foişorul fanfarei
militare, fântâna arteziană – care, culmea, chiar funcţiona, şi încă până târziu, în pragul iernii –locul
de joacă pentru copii, platanii uriaşi, pe sub care se lăfăiau vesele straturi de flori ornamentale şi se
înşiruiau, solemne, tufe de trandafiri, întretăiate de câteva alei asfaltate. Totul pe diferite nivele,
între care se urca şi cobora pe trepte domoale, căci parcul avea un relief variat, cu văi şi coline, cu
pajişti şi cărărui, printre arbori şi tufişuri din felurite specii, o adevărată colecţie dendrologică.
Pentru el, acel loc era o gură de rai. Putea zăbovi ore întregi pe o bancă, privind platanii seculari –
prin frunzişul cărora lumina se filtra suavă, mângâind deopotrivă şi flori şi ochi şi păsări şi cuvinte
– ori copiii, pe biciclete sau cu rolele; ori cerul – mereu altfel, totdeauna acelaşi – nesfârşit de adânc
al toamnei, strălucitor vara, înnourat uneori; sticlos, când era ger.
Dacă ar fi fost cu putinţă, s-ar fi mutat în parc. (A şi făcut-o cândva, într-o vară adolescentină,
când a dormit câteva nopţi aici, în cort.) Îl iubea din copilărie. Aici îşi julise genunchii de atâtea şi
atâtea ori, căzând cu trotineta. Aici, pe banca de sub mălin, a sărutat prima fată. Şi singura. Câţiva
ani mai târziu, după încetarea războiului, s-au căsătorit. Acolo, pe front, când se gândea la ea, o
vedea şezând pe banca lor din parc şi zâmbindu-i, nedumerită:
"De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?"...
Şi tot în parc a venit ori de câte ori avea vreun necaz. Numai aşa îşi afla alinarea, rătăcind în
neştire pe alei, printre arbori şi cuvinte nerostite. Căci era tăcut. După ce ea a plecat, s-a închis în
sine. Copiii luaseră demult drumul străinătăţii. La două – trei săptămâni îl sunau, ba unul, ba
cealaltă, şi-i puneau aceleaşi întrebări, şi-i făceau aceleaşi şi aceleaşi urări, de-acum banalizate până
la convenţionalism.
Nu se putea plânge de ei. La moartea mamei au revenit în ţară, chiar dacă au întârziat, datorită
distanţei şi circumstanţelor. Atunci i-au propus să facă demersurile pentru reîntregirea familiei. I-a
ascultat. În felul său. A mers în vizită. A stat o lună la fată, apoi o săptămână la băiat. După care s-a
înapoiat. Nu era locul lui acolo. Nu-şi putea afla rostul. Copiii s-au supărat, însă până la urmă şi-au
zis că aşa a fost de când îl ştiau : încăpăţânat şi independent.
Şi nu l-au abandonat. Aflând de pe internet ce se întâmplă în ţară, ştiau cât le e de greu
pensionarilor. Îi trimiteau câte un pachet, când şi când. Apoi i-au trimis numai bani, să-şi
îndulcească bătrâneţile.
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La cimitir mergea doar de două ori pe an: primăvara, în prima sâmbătă a Postului Mare, şi
toamna, de ziua morţilor. Când îi era dor de ea, nici nu răsfoia albumele cu fotografii îngălbenite,
nici nu mergea la mormântul familiei, să-i ducă flori sau să aprindă lumânări. Venea în parc. Pe
vreme frumoasă, se aşeza pe banca de sub mălinul ce începea să se usuce, privind în gol. Dacă
ploua, era ger sau banca era ocupată, străbătea parcul în lung şi-n lat şi-n curmeziş, cu gândul la cea
de altădată.
Nici nu-şi dădea seama cât e de bătrân. Înalt şi zvelt în tinereţe, se pipernicise, adus de spate, cu
umerii căzuţi şi capul bălăbănindu-se pe gâtul slăbănogit.
Îi era milă de bieţii pensionari, vecini de cartier, dintre care pe unii îi ştia încă din tinereţe, de pe
la meciurile de fotbal, grădina de vară Veneţia ori de la defilările de „Întâi de mai muncitoresc“ sau
„23 August, libertate ne-a adus!“, dar mai ales de pe la cozile interminabile din vremea lui
Pingelică, pe când povestiseră vrute şi nevrute, aşteptând „să se bage ceva“. Acum, îi întâlnea la
piaţă, privind cu jind la trufandalele intangibile, ce-ţi luau ochii şi-ţi uscau punga, cumpărând în
cele din urmă un kil de mere viermănoase sau unul de roşii borşite de căldură.
Îi căina, văzându-i tot mai neputincioşi, mai cărpănoşi, mai înăcriţi de viaţa ticăloşită de creşterea
preţurilor şi năruirea speranţelor de mai bine, de întârzierea cu care primeau pensia, de grija
facturilor la gaz şi curent electric, neştiind cum să facă să nu rămână cumva restanţieri, să nu fie
zvârliţi în stradă, cum văzuseră pe la televizor că se întâmpla cu câte unii, încă şi mai amărâţi decât
ei. Încercau să facă vreun schimb, cedând mult prea costisitoarele apartamente de 2-3 camere pe o
garsonieră plus o sumă mai acătării, să-şi poată achita facturile şi să-şi cumpere hrana tot mai
sărăcăcioasă şi medicamentele „compensate“. Îşi vânduseră bruma de pământ căpătată prin
retrocedări ori se îndatoraseră care-pe-unde-putea de şi-au instalalat centrale termice de apartament,
supradimensionate şi deci extrem de scumpe. Soluţia optimă ar fi fost centralele de bloc sau pentru
o întreagă scară, însă locatarii se avântaseră în discuţii interminabile, neajungând la mult trâmbiţatul
„consens“.
Har Domnului, el nu avea grija asta. Cu ajutorul copiilor a plătit instalarea unei centrale
individuale. Restul de valută primită de la copii a pus-o deoparte. În bănci nu avea încredere,
văzându-le cum pică una după alta, ca muştele. O vorbă de duh spunea: „Ce face românul când nu
mai are bani?... Schimbă valută.“ Aşa proceda şi el.
Tocmai de aceea îi era milă de bătrânii bolnavi şi neputincioşi. Îi ajuta, pe neştiute, trimiţându-le
prin poştă sume consistente, dând nume şi adrese fictive.
Îi ocolea pe neurastenicii, gen Boris, „vecinu' de la scara B“, ramolit, pisălog şi cârcotaş, care-i
scotea din sărite pe locatarii mai tineri cu trăncăneala lui plângăcioasă, ori ca „domnu' Nelu“, fost
contabil-şef la o cooperativă, tot mai plin de ifose şi mai ţâfnos pe măsură ce se zaharisea, ambii
egotişti, însă avizi de afecţiune, pe care o revendicau zgomotos, sub pretextul binefăcătoarei lor
influenţe asupra moravurilor din ce în ce mai dubioase ale „tineretului din ziua de azi“.
Sumbra prevestire a iernii următoare îi înnebunise pe bieţii bătrâni, ce se întreceau în a-i înjura şi
blestema pe cârmuitorii oraşului şi ai ţării. „Aşa vă trebuie dacă i-aţi votat“, îşi zicea în sinea lui. Şişi vedea de plimbările prin parc. Ştia că-l urăsc, pentru tăcerea lui impenetrabilă, pentru solitudinea
lui, pentru că nu era ca ei. Nu-i păsa. Cunoştea a lor măsură şi-i lăsa în plata Domnului.
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Era credincios, dar mergea rareori la biserică. De sărbători. Îl deranjau fojgăiala, trăncăneala, falsa
evlavie ori platitudinea celor mai mulţi dintre enoriaşi. De aceea, când simţea imperioasa chemare
religioasă, prefera să facă drumul destul de lung până în centru, la Catedrală, cu un ceas-două
înainte de vecernie. Punea o lumânare, rostea un „Tatăl Nostru“. Se simţea acasă în casa Domnului.
Sta smerit înaintea icoanei Maicii Preacurate şi îngenunchia. În gând.
Frică îi era doar de Dumnezeu. La moarte se gândea cu resemnare, ca la un pas inevitabil spre
necunoscut. Însă în parc îl preocupa – cum altfel? – viaţa. Nu înceta să se minuneze de puterea, de
ingeniozitatea Creatorului, de iubirea Lui pentru lumea pe care a dăruit-o Luminii. Fiindcă Lumina
a fost Cuvântul dintâi, îşi zicea bătrânul, cutremurat. În fiece clipă a zilei suntem scăldaţi în
Cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate astea orbecăim în zoaiele urii şi lăcomiei pe care le
debordează mai fiecare dintre noi, închipuindu-şi că e buricul pământului şi, prin urmare, îi este
permis orice, cu orice preţ. Cumplit preţ, fiindcă el însuşi este preţul pe care trebuie să-l plătească.
Era conştient de excentricitatea sa. Nu avea complexe, de nici un fel. N-avea timp de tâmpenii. Se
identifica tot mai profund cu Parcul, inima secretă a oraşului. Câteodată simţea cum înlemneşte sub
vreunul dintre arinii negri ce străjuiau pârâiaşul. Ba chiar, într-o noapte de iunie, era cât pe-aci să
păşească în aburul fantomatic al unei scorburi, spre un tărâm fascinant. S-a oprit la timp, simţind că
e o urzeală a celuilalt...
Dragostea lui pentru parc nu era oarbă. Observa, cu strângere de inimă, degradarea lui
inexorabilă. Arborii uscaţi ori bolnavi, cu trunchiurile roase ca de lepră, aleile cu asfaltul crăpat de
rădăcinile noduroase de dedesupt, iarba necosită, tufele abandonate de trandafiri, printre care-şi
făceau mendrele sumedenia de câini ce-şi scoseseră la plimbare stăpânii, buruienile înăbuşind
pajiştile, arbuştii exuberanţi sufocând malurile pârâiaşului.
Încet-încet, parcul se sălbăticea. Şi el.
Viaţa lui părea să curgă lin şi în tăcere, ocolind obstacolele. Cândva, fiica lui chiar i-a reproşat:
„Tată, dumneata te porţi de parcă ai fi nemuritor!“ El a surâs. „Păi chiar sunt nemuritor. Şi,
prevăzând contrarierea ei, a continuat: „Ştii prea bine că sufletele noastre sunt nemuritoare. Viaţa
asta « reală », cum susţinem noi, e doar un fel de poligon de încercare; ţi se dă maşinăria, adică
trupul, eşti învăţat regulile şi apoi eşti admis în cursă.“ „Cum aşa, fără antrenament?“ a dat-o ea pe
glumă. Bătrânul a rămas pe gânduri. „Vezi, la asta nu m-am gândit. Probabil, e un aspect despre
care nu ni s-au dat informaţii. Cine ştie ce se întâmplă cu noi înainte de venirea pe lume...“ „Dar
după... sosire?“ „Nu înţeleg la ce te referi.“ „După ... aceea. Să nu-mi vii cu poveştile pe care le
cunosc de mică, despre Rai şi Iad şi Judecata de Apoi. Mi se par prea... pragmatice. De parcă
Doamne-Doamne ar fi un contabil scrupulos ce încheie un bilanţ în registrul său de socoteli.“ „Te
rog, nu huli, Ruxandra! “ „Vezi, aşa faceţi voi întotdeauna: cum nu ştiţi răspunsul la o întrebare,
cum îl luaţi pe « Crede şi nu cerceta! » în braţe, de parcă... “ Bătrânul s-a oprit, a prins-o uşurel de
braţ, întorcând-o cu faţa spre sine: „« Credeţi. » Atât a spus El. Credeţi cu tărie, din adâncul inimii...
Completarea tendenţioasă « ... şi nu cercetaţi » au adus-o detractorii Lui.“ Ruxandra l-a privit
pătrunzător. Ştia că tatăl său nu face afirmaţii gratuite. De altfel, el a pus cu promptitudine capăt
divergenţei: „Ştiu cât eşti de circumspectă. Iar eu nu am pregătire teologică, aşa că mai bine ar fi să
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cauţi un preot sau un călugăr şi să...“ „Unde, aici?!“ El nu s-a dat bătut: „Exact. Şi dacă aici, în
Vancouver, e mai greu să găseşti un preot sau un călugăr român, caută unul grec sau rus. Sunt tot
ortodocşi ca şi noi...“
Au continuat să se plimbe, pe malul oceanului, în splendoarea apusului. Pe înserat, Ruxandra şi-a
luat inima în dinţi: „Aş vrea să... uite, să nu te superi...“ „Promit.“ Ea a continuat, şi mai încurcată:
„Vezi, dumneata mi-ai spus că nu-ţi găseşti rostul aici...“ „...şi nici nu vreau să vă fiu o povară.“
„Bine, tată, dar ce-o să faci acolo, în România, singur şi...“ „Nu sunt niciodată singur“, a întrerupt-o
el, vizibil iritat de subiect. „Cum adică?“ „Sunt în oraşul meu, între acei de o limbă şi de o simţire.“
„Vrei să zici de o ne-simţire din ce în ce mai mare!“, a ricanat fiica sa. Bătrânul a oftat. „E drept,
poporul nostru e bolnav. Sunt sigur însă că Acela-ce-le-rânduieşte-pe-toate nu ne va lăsa de
izbelişte şi ne vom afla lecuirea.“ „Când?“ a strigat ea, exasperată. „Toate la vremea lor.“ „Cunosc.
Asta ne-o tot spui de pe când eram mici.“ „Şi nu-i aşa?“ „Aşa or fi, dacă le spui dumneata.“ „Numai
că, vezi, noi n-am mai avut răbdarea să...“ „Da' de ce te înfierbânţi, că doară am mai discutat toate
astea în anii de dinaintea...“ „Tată, fiindcă tot discutăm atât de deschis, să nu te superi dacă te
întreb: ce vei face când,... când te vei îmbolnăvi? Doar nu mai avem pe nimeni, acolo... Cine o să te
îngrijească?“ „Nu-ţi fă probleme. M-am gândit bine la.... toate astea; când voi observa primele
semne de scleroză, voi merge la Căminul Christiana – să ştii că e de încredere, m-am interesat cu
atenţie despre chestiunea în cauză – şi voi încheia un contract cu ei, aşa cum se obişnuieşte: le cedez
proprietatea apartamentului, în schimbul serviciilor aferente, inclusiv... Voi mi-aţi tot repetat că nu
aveţi nici o pretenţie materială.“ „Bine, dar şi aici sunt astfel de aşezăminte, mult mai bine puse la
punct!“ „Or fi, numa' că sunt aici şi nu acasă.“ Ruxandrei i-a sărit muştarul: „Acasă, acasă! Ce tot o
ţii cu acasa asta?! Nu înţeleg de ce complaci în ţigănia de acolo!“ „Deoarece, vorba nu-mai-ştiucui, mai degrabă îmi ţine de cald o înjurătură de-a noastră, decât fandoselile voastre de gen CocaColea, McDonald's şi aşa mai departe. Nici nu vă daţi seama cât de fals trăiţi, îmbâcsiţi de atâtea
reclame... reclame..., cum să-ţi zic?,... perverse şi obsedaţi de ideea de a câştiga cât mai mult!“ „Nu
fii ipocrit. Doară şi dumneata profiţi de «dolarii ăştia împuţiţi»!“ Se lăsă o tăcere penibilă. Ruptă în
cele din urmă de Ruxandra: „Te rog să mă ierţi, da' nu m-am mai putut stăpâni. Ştii prea bine că mă
îngrijorează situaţia dumitale, acolo, în balamucul ăla. Ne-ar fi mult mai uşor, şi mie şi lui Ştefan,
dacă te-ai afla mai aproape de noi. Dacă vrei, poţi să locuieşti separat. Se găseşte oricând ceva de
închiriat.“ „Mda.“ „Şi-apoi – Ruxandra începu să prindă curaj – şi în România e aceeaşi goană după
bani, străzile şi programele teve sunt înţesate de reclame, toţi sunt obsedaţi să....“ „Din păcate, şi la
noi face ravagii globalizarea. Totuşi, mai sunt oaze în care te poţi refugia.“
I se făcuse, dintr-o dată, un dor nebun de parc, de străvechiul oraş, de străduţele lui înguste şi
întortocheate, de casele prost întreţinute, dar atât de familiare, de oamenii cu care comunica din ce
în ce mai puţin, resemnat să constate cât sunt de contaminaţi de morbul schimbărilor, de cele mai
multe ori în rău, oameni cu care mai avea, încă, atâtea în comun, mai ales limba şi trecutul.
Şi s-a întors acasă.
După cum se întâmplă, una gândim şi alta păţim: Într-o dimineaţă, pe când ieşise să-şi cumpere
pâine, l-a izbit o maşină. Nişte puştani se întorceau de la un chef. La un moment dat, pe cel de la
volan l-a răzbit oboseala. „Doar o secundă am aţipit“, a declarat el la Poliţie. Destul ca să piardă
controlul volanului. A izbit o maşină „parcată regulamentar“ – precum era scris în raportul
agentului de circulaţie – şi a ricoşat pe trotuar, „lovind câţiva trecători, dintre care unul a fost
spitalizat“, conform aceluiaşi raport.
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Iată-l pe bătrân la reanimare, începând să-şi revină din starea de şoc post-operatorie. Deschizând
ochii, nu înţelege ce e cu el. Acolo. Dă să se mişte. Nu poate. Moment din care încep durerile.
Atroce. La gemetele lui răscolitoare, un alt pacient apasă pe butonul soneriei. Lung-lung. Sora vine
cu mare întârziere, întreruptă din te-miri-ce activităţi arzătoare. Ca un automat, scoate din buzunarul
halatului o seringă şi o cutie cu fiole. Vecinul de salon i-l arată din priviri pe bătrân. O înţepătură,
după care sora pleacă.
Trec câteva zile. Nu şi durerile. Bătrânul e tot la reanimare. Neavând pe nimeni, cine să fi pus în
mişcare pentru el acel sordid mecanism al şpăgilor şi atenţiilor ce a devenit o a doua natură în
spitalele noastre? În consecinţă, zace în cearceafuri murdare, e făcut troacă de porci de fiecare dată
când cere plosca, pansamentele îi sunt schimbate cu mişcări brutale, nemiloase, doctorul îl consultă
în grabă... Ce să mai intru în amănunte, că doară, din nefericire, cunoaşteţi mizeria umană din
„unităţile noastre sanitare“...
Dar îngerul său păzitor nu doarme. „Cazul“ bătrânului e anchetat de un tânăr ofiţer, zelos, ca
atâţia alţi proaspăt absolvenţi ai Academiei de Poliţie. Ca să-şi scape odrasla, părinţii puştiului ce la accidentat au venit să-l îmbune pe bătrân, încercând să cadă la o înţelegere cu el, implorându-l să
nu facă plângere penală. Nu uită să precizeze că vor face totul pentru ca el să se bucure de cele mai
bune condiţii, fiindcă ei nu sunt oarecine şi.... „Bine“, le-o retează bătrânul, „atunci vreau să fiu
mutat într-o rezervă separată. În cel mai rău caz, într-una cu două paturi, da' celălalt pacient să fie
unul liniştit, care să nu zbiere sau să mă bată la cap cu fixaţiile lui. “ Observând crisparea lor,
strânge şurubul: „Şi mai vreau să vă ocupaţi cu tot ce trebuie ca bestiile astea de surori să se poarte
omeneşte cu mine. “ Apoi face semn că discuţia s-a încheiat. „Patronii“ (patroni de butic – asta
apreciază bătrânul c-ar fi cei doi) încearcă să negocieze cu el (aha, ştiam eu că-s patroni!), indignaţi
de asemenea pretenţii. Bătrânul e categoric: „Vreţi ca domnu' Goe să facă puşcărie?“ „Ce domn
Goe, boşorogule?!“, replică exasperat supraponderalul patron. „Tinere, ţi-aş pune eu o întrebare
despre deosebirea dintre un moş şi o moaşă, da' nu cred că...“ „Lasă-l, Jimmy, nu vezi că-i sonat?“,
intervine patroana. „Ba sunt în toate minţile, distinsă doamnă“, precizează calm bătrânul,
accentuând cu ironie pe cuvântul « distinsă ». După care schimbă tonul: „Şi nu-care-cumva să
încercaţi vreun aranjament la Poliţie, că atunci chiar că fac plângere penală şi « ăla micu' » înfundă
puşcăria! Clar?“ Şi clar a rămas. Din acel moment, a fost tratat ireproşabil de personalul medical.
Începea să se întremeze. Durerile se atenuau. Numai că picioarele nu voiau să-l asculte. Mai întâi
a crezut că-i paralizat. Îngrozit, şi-a zis că mai bine-ar fi să moară decât să... Dar nu era el omul care
să se dea bătut. Curând, a izbutit să-şi mişte degetele piciorului drept. „Semn bun. Am pornit-o cu
dreptul.“ A început antrenamentele. Născocea tot felul de exerciţii, pe care le repeta mai întâi, în
gând, mişcare cu mişcare, după care încerca să le pună în practică. Rezultatele erau modeste, totuşi
progresive.
Cu toate că-şi impusese o atitudine pozitivă, împotriva singurătăţii nu avea leac. Încă de la
începutul înţelegerii lor, le ceruse patronilor să expedieze telegramele de rigoare în Canada. Însă
reacţia copiilor întârzia. Nu-şi pierduse încrederea în ei. Era conştient de distanţa uriaşă, ca şi de
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toate complicaţiile pe care trebuiau să le depăşească. Îşi cunoştea copiii. Dacă nu amândoi, măcar
Ruxandra va veni, îndată ce...
Şi nu mai avea răbdare. Îl măcina urâtul. Se săturase de citit. Se ruga, în gând, cu aprinsă
nădejde.
Cu toate insistenţele patronilor, terorizaţi de cerbicia cu care bătrânul îşi impunea punctul de
vedere, acesta a fost mutat din rezerva de care alţi pacienţi, într-o stare mult mai gravă decât a sa,
aveau atâta nevoie. Mutat într-un salon cu patru paturi, îi devenise insuportabilă pălăvrăgeala
celorlalţi.
Nu mai puţin supărătoare erau vizitele pe care aceştia le primeau. Veneau să-i vadă rudele,
amicii, vecinii, cunoştinţele, colegii de serviciu, mereu alţii şi alţii, o cohortă de invadatori guralivi,
pleznind de sănătate şi dezgustător de stupizi. Ăştia erau românii de care-i fusese atât de dor în
Canada?! Pentru asemenea mitocani a refuzat să rămână împreună cu copiii săi? I-ar fi strâns de gât.
Trebuia să rabde. Mâine, da, mâine precis va primi şi el vizita mult aşteptată. Sau măcar o
telegramă.
A mai trecut o săptămână. Telegrama venise, în sfârşit. De fapt, era un e-mail, cum i-a precizat
patronul, pe care-l primise pe adresa de la firmă. Ruxandra îi spunea că încearcă să vină cât de
curând, că e înnebunită de durere aflând ce i s-a întâmplat, că îl iubeşte mult, mult, mult, că îl roagă
să nu dispere, ci să-şi pună speranţa în ajutorul proniei divine, că se roagă neîncetat şi ea şi Ştefan
pentru sănătatea lui şi că vor să-i trimită 5.000 de dolari, dar nu ştiu cum, în condiţiile în care...
Văzând că e vorba de dolari, patronii deveniseră şi mai atenţi cu el, exasperându-l. Până când,
nemaiputându-se stăpâni, bătrânul i-a trimis la origini, cu tot cu bunele lor intenţii, care, se ştie,
pavează calea spre Infern.
Era pe înserat. Ca un făcut, în ziua aceea fuseseră externaţi colegii lui de salon şi paturile lor
rămăseseră neocupate. Primise cina. Şi medicamentele. Îi ceruse sorei să stingă lumina la plecare.
Senin, porni să se roage pentru cei doi copii ai săi. Parcă o şi vedea pe Ruxandra, în aeroport,
aşteptând să se îmbarce în avionul de... Oare pe ce rută se întorsese el din Vancouver? Tocmai
depăna ghemul amintirilor, când se deschise uşa şi în salon păşi o fată. Îl privi lung, în lumina ce
pătrundea odată eu ea, prin uşa rămasă deschisă. Nu-i desluşea trăsăturile. Ţinea în mână un
trandafir. Alb.
Se apropie de el, fără grabă.
Îi simţea privirea mângâietoare. Ca şi mâna pe care i-a pus-o pe frunte.
Îşi zise că visează. Şi că ar vrea ca visul să nu se mai termine, întrerupt de cine-ştie-ce incident.
Fata se aşeză pe patul de alături. Ochii lui se obişnuiseră deja cu lumina şi începea să-i distingă
trăsăturile, suprafiresc de frumoase. Fata îl prinse de mână, cu gingăşie. Ochii ei revărsau o
nesfârşită iubire. Când Fecioara începu a lăcrima, bătrânul încremeni.
Nu merit,... sunt un nemernic, reuşi el să îngaime.
Fecioara zâmbi. Aşeză trandafirul într-o vază azurie, subţirică şi înaltă, apărută – de unde?! – pe
noptiera de la căpătâiul bătrânului.
Îl mai privi o dată, cu o blândeţe de nedescris. El se linişti, împăcat cu sine.
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În zori, când deschise ochii, nu-i veni să creadă: în faţa lui, zâmbindu-i fâstâcită, era chiar
Ruxandra. Se priviră, emoţionaţi. Fata se lăsă, hohotind, în braţele lui. Tatăl o strângea la piept,
mângâindu-i părul şi obrajii umezi. Vorbeau amândoi deodată, apoi tăceau brusc, fiecare vrând să-l
lase pe celălalt să-şi spună oful.

Mihail Medrea
Drumul către tine

Descântec de dragoste
Mă droghez prea mult cu tine.
Mă mir că încă nu am murit
Dintr-o supradoză.
Ochii îmi sunt împăienjeniţi –
Televizoare pe care rulează amintiri
Îmbrăcate în praf de aur.
Buzele mi s-au uscat aşteptând
Sărutul Morţii.
Atingerile tale mă aprind
Chiar dacă sunt un Copil al Mării.
Gândurile îmi dansează pe ritmuri cubaneze.
În jur e fum, pe jos e scrum.
Degetele îmi sunt îngheţate –
Se sparg atunci când
Îmi întind mâna spre tine.
O pasăre se aude – zburând liberă.
Şi chiar dacă picioarele mele sunt imobile
Ştiu că mă vei purta în braţe către văzduh!
Apele nu mint,
Chiar dacă ne cheamă suav!
Împreună vom păşi peste valuri,
Ne vom îndrepta paşii uşori
Către Cer.

Diana Năstase

(Celtic 21)
Recunosc: iubesc şi mi-e frică.
Tac, zâmbesc şi mor
În faţa ta.
Tu – magia nopţilor de vară
Ce îmi şopteau că voi găsi dragoste!
Ca frunzele în bătaia vântului
Ne-am pierdut,
În lume ne-am risipit,
Când tu îţi jucai rolul
De prizonier al iubirii
Iar eu încercam să descifrez
Visele – să pot ajunge la tine.
Imaginile de cristal
Mă făceau să colind
Pe plaiuri de mult uitate.
Urcăm munţi şi coborâm văi,
Mutăm munţii acolo unde am ales
Să sădim iubirea în grădina
Unei vieţi numai şi numai a noastră.

Alexandra Elena Ciorogar
20. 05. 2009

11. 06. 2009
Pământ de flori

(STW – 044)

Privesc înapoi
Şi-mi văd privirea:
Mii de mărgăritare se sparg
De obrajii de porţelan!
Acum nu mă mai observ.
Trec prin viaţa mea însămi
Hoinărind la braţ cu iubirea.
Am prins puterea şi viaţa de mână!
Simt că rostul meu
S-a răsădit în viaţa ta chiar acum
Şi precum o floare ce şi-a găsit mormântul,
Aş vrea să nu mă rupi niciodată
Din inima ta.

Alexandra Elena Ciorogar
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10. 06. 2009

Întâlnirea

(Tarot mistic)

Cântecul surd al ploii mǎ împiedicǎ sǎ aud jalea minţii, iar frunzele ce zboarǎ în nebunia
vântului îmi furǎ privirea: pierd imaginea de ansamblu, îngrop vocea raţiunii.
Sunt o fugarǎ; alerg de la minte la suflet şi înapoi. În inimǎ gǎsesc o bisericǎ pǎrǎsitǎ…
biserica aceasta va fi a mea. Mǎ opresc, e ceva nou, trebuie sǎ vǎd. Rǎmân pe trepte, un fior rece mǎ
pǎtrunde şi nu pare sǎ mǎ mai pǎrǎseascǎ. Pǎşesc convinsǎ cǎ aici trebuie sǎ fiu. Uşi mari de lemn
se deschid. Arhitectura, mobilierul, podoabele pǎşesc în retinǎ, iar în cristalul lacrimilor rebele se
oglindeşte atmosfera unui basm nenumit. Mǎ aşez în genunchi. O femeie frumoasǎ, îmbrǎcatǎ în
albastru închis, mǎ întâmpinǎ. Chipul ei are ceva cunoscut, simt cum adâncurile mele se încântǎ la
vederea strǎinei.
Îmi cuprinde mâna dreaptǎ în mâinile ei calde; erau mâini de mamǎ, fiindcǎ doar ele ajung
pânǎ la inimǎ.
- Rǎtǎceşti de mult? Aici ajung doar cei ce îşi lasǎ sufletul nesupravegheat.
Spusele ei par sǎ se potriveascǎ perfect cântecului unor ani din viaţa mea.
- Nu rǎtǎcesc, mǎ plimb, rǎspund eu, sigurǎ pe mine. Este un loc pe care nu l-am mai întâlnit
şi de aici toatǎ curiozitatea.
- Sunt sigurǎ cǎ n-ai nici cea mai vagǎ idee unde te afli.
- Nu, dar e destul de înfricoşǎtor aici, în ciuda asemǎnǎrii cu un loc sfânt, unde ar trebui sǎ te
simţi liniştit, paşnic.
- Aceasta nu este o bisericǎ, îmi precizeazǎ ea, citindu-mi gândul. Aici e înmormântat un
anumit om, un bǎtrânel. Ce-i drept, s-a dus prea repede, pentru cǎ viaţa şi surâsurile ei erau pentru
el ca aerul pentru plǎmâni. Era bine când eram aici amândoi. Îmi vorbea mereu cu o voce calmǎ,
avea ochii senini şi-mi împǎrtǎşea din cunoştinţele lui vaste întotdeauna. Mǎ punea sǎ-mi imaginez
o situaţie şi sǎ dau replicǎ, sǎ gândesc mituri şi sǎ rezolv ecuaţii existenţiale. Era o prezenţǎ
încântǎtoare cu multe reflecţii. Iar locul acesta… nu seamǎnǎ deloc cu ceea ce era înainte.
Coloanele clǎdirii erau îmbrǎcate în rochii de trandafir, valuri de roz pal îmbujoraţi de un roşu
aprins urcau pânǎ la ferestre, parfum dulce ademenitor pretutindeni. Toate ştiau cǎ el, chiar dacǎ nu
era cel mai ordonat om, iubea frumosul.
- De ce-a murit? întreb eu, dusǎ cu gândul în alte poveşti mortuare.
Râde. Râsul ei îmi pare inadmisibil în aceste momente. Mâna ei este rece ca gheaţa. Dacǎ
ştiam ce va urma, mai bine mǎ retrǎgeam delicat, aşa cum s-a întâmplat deseori când pe tava
ospitalitǎţii sociale era adusǎ viaţa mea interioarǎ.
- Dar sufletul tǎu? De ce-a murit sufletul tǎu, domnişoarǎ? Vezi tu: cripta aceasta ar fi putut
fi bisericǎ. Dacǎ ar fi cântat cineva aici, numai dacǎ ar fi cântat! a precizat ea.
Am coborât ochii. Paşii ei pe dalele de piatrǎ sunǎ din ce în ce mai stins. Sunt singurǎ. Acum
ştiu. Dacǎ voi gǎsi o privighetoare, sufletul meu va învia.
Mǎ ridic.

Anda Galasiu
11. 11. 2009
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Călăreţul şi Moartea

(Tarot)

[în duhul lui Dürer]
Şi-a lăsat calul la poartă,
Copitele-i erau aprinse.
Destul cu mila, cu resemnarea,
De ajuns cu lacrimile neşterse,
Trebuie ca litografia să fie plină!
Aripi negre i se conturează pe coapse,
Iarba inhalată îi colorează plămânii,
Se şterg toate urmele sacrificiului.
Cineva îl priveşte în ochi
Cerându-i iertarea, pacea iubirea.
O amintire uitată îi redesenează trecutul,
Încearcă să-l aducă-napoi.
Un ultim acord de chitară demonic,
Ritualul este complet.
Gata cu ideile puerile, gata cu joaca!
Universul se rezumă la propria fericire.
Atât. Mormântul cald îl aşteaptă
Să-i coboare-n viscerele putrede.
Şi ce beatitudine sângerie-l aşteaptă!
Pocale pline de har zdrenţuit,
Arta în forma ei pură, mizeria,
Înecuri în farmec tăcut.
Deasupra, la ultimul nivel al jocului,
Prooroceşte cu glas sugrumat
Antihristul.
Veacuri întregi a scris tradiţii deşarte
Şi a prescris obiceiuri contrafăcute.
Ultima carte ce-i mai lipsea
A regăsit-o asupra acestui călăreţ obosit,
Care pentru un trandafir şi-a uitat Universul.
Dormi, cavalere, dormi şi odihneşte-te, oricum,
Până la învierea de obşte nu mai ai mult!

Am sărit într-o nălucă

(Tarot)

[din ciclul „Surescitări”]
Mi-a venit un dor de ducă
Şi-am sărit într-o nălucă.
Dorul meu n-a vrut să moară:
Spânzuratu-s-a-ntr-o doară.
Acoperişul gol s-a invers-curbat
Când carul cu cărămizi s-a arătat
În lumina lumii strălucitoare
Ca ziua în amiaza mică –
O rimă-n minus chiar nu strică.

Cristian Săuchea
4. 10. 2009

Timea Ioana Jarcă
14. 10. 2009
The madman's joy and lament
My path has gone away, –
At times, my mind feels like a child who sings
My glory, though be lost, it seems
I need not gain it, anyway
And yet I weep for what it feels
The path’s once been, and indistinct
I hope my madness leads me well, for in my joy
I deafly sing

Andrei Mitru Marinica
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Metamorfoza

Ce-a mai rămas?

N-am crezut niciodată
Că te vei desface de mine atât de uşor.
Eu, eu m-am metamorfozat din nou –
A câta oară?
Ştiu, ştiu că iarăşi te duc cu gândul
La „Metamorfozele” lui Ovidiu,
Dar nu. Nu e aşa.
Am evoluat din pasăre de colivie în acvilă.
Acum, alte mâini îmi vor fi sălaşul –
Mâini albastre,
Alte parfumuri de viaţă mă vor înconjura.
Nici tu nu mai eşti acelaşi.
De fapt, lumea se schimbă,
Se-nvârte şi fuge pe cărări
Încă pustii.
Ce repede ai uitat atingerea
Şi durerea, şi chinul, iubirea:
Ca şi cum n-ar fi fost niciodată.
Nu mai auzi nici muzica aceea fără sfârşit,
Melodia ce ne curgea odată prin vene.
Altă inimă mi se va alătura,
Să pulsăm la unison
Splendoarea tandră a Universului!
Le vom lua în mână şi le vom alipi miezului zilei,
Zdrobindu-le uşor de parfumul nopţii,
Apoi delicat una de cealaltă.
Îndepărtează-te fără cuvinte!
Nu mai ai dreptul la ele.
Fiindcă noi, noi ne vom continua metamorfoza
Până la sfârşit.

Mă întâlnesc cu amintirea
În vorba ta, în privirea ta,
Năzuinţa ta părăsită.
Ele alungă acum
Momentele paşnice
Slăbind încetul cu-ncetul
Legământul de la-nceput.
Nu mai eşti fiinţa pură de-atunci!
De unde atâtea resentimente,
Frustrare, venin?
De astăzi – nu mai ridica mâna!
Nici măcar să palpezi
Aerul dintre noi, nici măcar!
Am uitat cum e
Să ascult, să văd şi să simt
Omul din tine! Omul.
Nu mai vreau să mai rătăcesc
Pe acelaşi drum.
Ne întâlnim pentru ultima oară
Sub un pod arcuit peste apele vieţii,
Privim adânc curgerea străină
Şi ne vedem într-un târziu chipul:
Tu spre Apus iar eu spre Răsărit.
N-a mai rămas în ea decât
Lumina ca un grăunte
A ultimei lumânări roşii
Din cutia albă pe care
Mi-ai adus-o de ziua mea.

Alexandra Elena Ciorogar
3. 06. 2009
ora 1:45

Diana Năstase
1.06.2009
Pictură interioară

(Celtic 21)

Scurtcircuit instant şi o moarte atât de lungă.
Viaţa în schimb a fost scurtă şi surprinzătoare ca un tunet.
Arde ceva înăuntru şi vrăjitoarele ajung târziu la sabbat –
E o victorie dar în acelaşi timp o înfrângere,
Nu mai am nimic de pierdut,
Sunt asemeni unei cruci unde stau răstignite
Virtuţile, tăcerile, întunericul fiinţei şi singurătatea.
Îmi picur fiinţa în apa unui lac
Pentru că doar aşa cineva îmi va purta cenuşa,
Amprentele şi visele.
Şi plouă afară şi în mine.

Iulia Elena Calciu
23. 08. 2009
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la răscruce de gânduri
nu mă puteam decide nu-i uşor s-o rupi cu felul tău de a fi amânasem hotărârea
întorcând situaţia pe toate feţele a fost asta laşitate sau înţelepciune amânăm cât mai mult
chiar dacă e inevitabil să luăm o hotărâre
căutăm să amânăm scandenţa
să îi părăsesc pe ai mei nevastă şi copii sau să-mi reprim lehamitea
cenzurându-mi dorinţele continuând să convieţuim strâmb otrăvindu-ne existenţa
camelia m-a iubit cândva asta a fost
atât de demult că nici nu-i mai vine să creadă
îmi tot repetă că am orbit-o cu aparentul meu farmec cu acea dezinvoltură
a superficialităţii cu umorul găunos al celui pentru care nimic nu este sfânt m-ar fi părăsit
fără ezitare dacă n-ar fi fost copiii la mijloc
cândva am fost îndrăgostit nebuneşte de camelia mă răscolea vocea ei
pe când vorbeam la telefon când o conduceam acasă şi o sărutam de bun rămas
îmi părea că e sfârşitul lumii
orele despărţirii păreau interminabile silueta ei când se apropia de locul de întâlnire îmi era
mai dragă decât lumina ochilor abia o mai pot suporta acum
în aceşti ani de când suntem împreună camelia a sperat mereu că mă voi schimba
că voi renunţa să-i dezaprob hotărârile surprinzătoare de cele mai multe ori
de nepătruns pentru mine era convinsă că încăpăţânarea mea de a duce o viaţă tihnită şi onorabilă
e doar o stratagemă
că în cele din urmă când copiii vor fi crescut îndeajuns
vom duce în sfârşit o viaţă palpitantă la voia întâmplării dintr-un loc într-altul
schimbând ocupaţiile amicii domiciliile obiceiurile vânând un noroc mereu
aşteptat niciodată acceptat
ca definitiv lăsând copiilor libertatea alegerii nelegându-i de noi
cu firele de nesmintit ale ipocriziei şi convenţionalismului din comoditate
şi prudenţă n-am fost de acord cu o asemenea existenţă m-a tentat
adeseori tocmai aici e buba
i-am dezamăgit pe copiii larisa încă mă adoră deşi nici nu
sunt atât de frumos ca brad pitt nici atât de faimos ca james bond
cătălin nu mă poate ierta că l-am dezamăgit pe când era puşti mă diviniza încetul cu încetul
a descoperit cât de banal cât de slab cât de egoist cât de aiurea sunt
dispreţul său dospeşte înveninându-i adolescenţa
pentru el vina mea e nemăsurată am distrus
viaţa maică-sii a descoperit că ea are un caracter mai puternic decât al meu
mă condamnă că am fost pentru camelia o povară aşa şi este
orice înfăptuieşte camelia e ieşit din comun şi cât de puţin are ocazia să întreprindă
numai din cauza mea îşi zice băiatul nu e chiar aşa eu
i-am cerut cameliei să nu renunţe la visul de a urma institutul de teatru
ea mi-a răspuns că nu-şi doreşte celebritatea că aventura e un moft că vrea un cămin
vrea să fie o femeie adevărată soţie şi mamă
visul ei este să aibă o casă în care să-şi crească pruncii casa am terminat-o
de câţiva ani copiii sunt măricei încă puţin şi vor lua viaţa pe cont propriu de-abia acum
camelia regretă existenţa tumultuoasă pe care ar fi dus-o dacă
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trebuie să plec nu se poate altfel
unde să plec în vest nu mi-aş găsi un rost şi i-aş tulbura prea tare pe copii
să vagabondez e prea târziu la vârsta mea
copii m-ar admira ceea ce ar face ca ruptura să nu fie definitivă cel mai bine
ar fi ca toţi trei să creadă că am plecat cu o femeie cerul mi-e martor că nu-mi doresc
câte zile voi avea să mai trăiesc sub acelaşi acoperiş cu o muiere
am răbdat destul până au trăit părinţii mei n-am vrut să le amărăsc puţinele zile
alaltăieri am fost la notariat am trecut casa pe numele cameliei i-aş fi lăsat-o lui cătălin
mai are aproape doi ani până la majorat nu mai pot aştepta atâta vreme
ar fi prea mult pentru noi toţi
camelia nu o să vândă casa gândindu-se la cătălin o simt prea bine
va pleca în lume peste câţiva ani va hoinări va trăi din plin mă va dispreţui şi mai mult
însă într-o bună zi se va întoarce acasă şi asta va fi victoria mea
băiatul îşi va schimba numele nici mie nu-mi place numele pe care-l port nu va înstrăina casa
nu va fi un dezrădăcinat va înţelege că numai aparţinând unui anume loc
numai având un acoperiş al tău deasupra capului poţi fi om întreg
cătălin va reconstrui casa după al său plac
i-aş face un rău dacă i-aş lăsa înainte de a pleca banii din vânzarea maşinii plecând
acum îi voi da motive să se-nverşuneze să lupte să se bucure că
a izbândit prin propriile puteri
bucuria viitoare e adevărata moştenire pe care i-o las
nu cred că va înţelege vreodată important este ca fiul meu să nu ajungă cândva să se
dispreţuiască pentru ceea ce a devenit
mai greu îmi vine să mă despart de goanga aia scumpă larisa e tot ce am mai drag
pe lume cumplit de dor îmi va fi de ea rămânând fără mine
va fi mult mai vulnerabilă va suferi poate chiar va avea un şoc
de atâtea ori m-am răzgândit în ultimul moment tocmai pentru a o cruţa
iată că mă smulg în definitiv
i se pot întâmpla atâtea cu sau fără mine
plecarea mea o va întărâta pe camelia se va apropia mai mult de fată
nu o va pisa cu sfaturi
o va învăţa acele trucuri profund femeieşti care o pot transforma într-o învingătoare
iar larisa nu se va înhăita cu vreun netrebnic prin contrast
exemplul meu va fi benefic
aşa deci
se va crede că am plecat în lume nu cu o curviştină oarecare
ci cu o vampă am convins-o pe zgubilitica de lucreţia fiica doctorului molnar
să mergem la mare vom petrece o vacanţă scandaloasă
după ce-i voi spune că am păpat toţi banii lucreţia mă va părăsi asta şi vreau o să fiu
liber probabil că mă voi stabili la băile felix voi obţine o slujbă oarecare
voi păstra suficienţi bani să ung unde şi pe cine va fi nevoie
în fine voi trăi
după pofta inimii singur citind pictând gândind uitând
aducându-mi aminte încercând altceva şi altceva apoi altceva
voi fi liber nu va mai trebui să mint
voi fi liber tocmai pentru că nu mă voi mai minţi liber şi egoist
cel puţin eu recunosc asta mai mult chiar îmi asum propriul egoism
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nu mulţi au curajul să o facă ceea ce-şi doreşte fiecare
să trăiască doar pentru sine
e meschin veţi zice moralişti păguboşi ce sunteţi
unii ca voi aduc omenirii mai multe nenorociri decât tiranii şi invadatorii
condamnaţi tot ce nu aveţi curajul să faceţi voi omorâţi
orice scânteie de viaţă în copiii voştri
din cauza voastră nu reuşesc ei să fie liberi

Sibiu, 24 mai 2009
Mihail Medrea
Masacrul inocenţilor
Căpcăuni de gheaţă împrăştie peste tot
Dulceaţa nedevorată, speranţă şi viaţă.
Resturi, ah, peste tot numai resturi!
Iar noi ne bucurăm să atingem
Bucuriile sfâşiate – vise făcute zdrenţe,
Frumuseţi în convulsii, idealuri
Marcate de hemoragie internă!
Văd frumuseţea mamei mele
Cu ochi interior şi aştept
O fericire intensă.
Am renunţat demult să eliberez
Porumbiţa fină din palme
Şi totuşi cred, cred cu adevărat,
Că nu este mult prea târziu.
Noapte de noapte se petrece un lucru
Pe care nu pot să mi-l mai explic.
Constelaţii argintii ne sclipesc lumile,
Ne îmbie şi ne ademenesc ca apoi
Totul să dispară în ceaţă grea.
Rămânem singure, eu şi mama,
Într-un spaţiu în care o vorbă bună
Ar face minuni. Minunea nu vine.
Un strigăt de ajutor închis într-o sticlă
Rămâne-n cămară pentru mai târziu.
Am ales să fim paşnici până la capăt,
Căci doar atunci există
Moartea celor pururea vii.
Reproşuri repetate la infinit
Rămase în cameră de mai bine de-o oră
Se izbesc greu de pereţi, de tavan, de podea,
În vreme ce noi două ieşim încet
Şi ne aşezăm pe pământul cald
În somnul cel lung şi mieros
Până la prima rouă de ultimă toamnă.

Alexandra Elena Ciorogar
21. 10. 2009
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Lumină îngheţată

(Celtic 21)

Păşesc neîncrezător pe cenuşa pietrei.
Fotonii iraţionali ce ard în flăcări în jurul meu
Mor trecând bariera infinitului.

În Imperiul posibilului
(Celtic 21)
Din somnul clipei am ales argintul.
În luna plină suflete târzii
Ce nu mai intră-n lume dorm pustii.
Pe crengi de nuc dezamăgirea-şi las-alintul.

Păşesc în pustiu, pe fluturi, pe aripi de iarbă.
Timpul aleargă în jurul meu.
Refuz un pahar cu apă, primesc în dar
Un pahar cu mânie.

Trec somnul straniu dintre morţi şi vii
Să-mi văd aleasa sorţii. Însă timpul
Vrăjit mi-arată-n cercul apei simplu
Nu unul, ci două chipuri gemene. Va fi

Pereţii cad în jurul meu, rămâne doar noaptea.
Dar au apărut crăpături şi găuri până şi în
Catifeaua ei neagră. Moliile încep să aibă
Succes după atâtea milenii.

Şi mâine somn, şi mâine vis – un mâine
Cum n-a mai fost şi nu va fi nicicând:
Atuncea am s-aleg. Presimt. Vis blând

Mă trezesc în nopţi din ce în ce mai subţiri,
Au început să cadă stelele ca nişte diamante
De pe o stofă veche.

Cu ochii pudici, dragostea dintâi, ne
Invită să păşim pe albe ape
În unda nopţilor seninătate.

În concluzie, mult prea multe păsări
Se contopesc astăzi cu asfaltul.
Păşesc pe ciripit de vrăbii, pe inimi de mierle
Şi nu mă pot opri.

Mihai M. S. Maxim
2. 08. 2009

Ioana Spanache
2. 08. 2009
Viaţă cu repetiţie

Extracardiacii – neapărat oglinzi?

(Celtic 21)

Un fir de praf pierdut în uitare
A încercat să-ţi trimită
Visul pe eter.
Vroia să te facă să-l vezi
Şi să te asurzească prin tăcerea lui...
Nu l-ai înţeles
Şi frica
Te-a făcut să-i strângi doar mâna...
Unde e poemul? Unde e blestemul?
Nimic n-are parcă puterea cea dintâi;
Lipseşte cuvântul
Ce descoperă noi lumi
Şi nu blochează în potenţiale reflexii
În care visul devine inert şi mort.
Dar tu, ca mai toţi oamenii, căutai
O simplă oglindă,
Sperând că după ce o vei sparge
Cioburile îţi vor rămâne în inimă.

Apar aceleaşi gânduri vechi şi astăzi:
Sub vise ce le-aveam dintotdeauna
Se-ascund aceleaşi vechi sentinţe. Dar
niciuna
Din albele fantasme nu ştia străzi.
Vis trist mi se răsfaţă-n crâng şi Luna
Prea mare, grea, se-aşază-n lume castă.
În ea Cetatea Albă e mai vastă
Şi străzile, mai mari, îţi poartă urma.
Parfumul tău rătăcitor, fantasmă
În voaluri albe, trenă de argint,
Aleargă despletit în nopţi de plasmă
Şi ochii mei şi nările mă mint
Şi gânduri vechi aduc ştiuta viaţă-n
Mărgele mici de timp pe blândă aţă.

Iulia Elena Calciu

Mihai M. S. Maxim
20. 05. 2009
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Ochi crăpat lipit cu adeziv

(Platon – Jocul mitului peşterii)

(al doilea poem scăpat de sub control)
Energia se resoarbe când ochiul adoarme,
O reverenţă şi o fandare sunt necesare.
Mişcările sacadate vor ajuta memoria să producă adeziv,
Care va fi folosit în momentele ciclice ale istoriei,
Încât cei ce vor modela lutul se vor crede demiurgi.
Să nu ne amăgim cu lucruri mari, cosmice,
Căci vom cădea în capcanele crăpăturii.
Spunea cineva – ştim noi cine – că fiecare fantă
Ar trebui să fie umplută cu câte un zeu;
În găurile memoriei trebuie îndesaţi
Îngeraşii producători de adeziv.
Vor veni costumaţi şi mascaţi în cerşetori.
Aceasta este o iluzie, ei sunt de fapt
Zugravii ochilor cu crăpături concave, convexe,
Ironice, în formă de arc frânt.
Niciodată lacrimile nu curg pe lângă alţi ochi,
Ci direct în ei. Chiar dacă îngerii îşi fac datoria
Mereu vor fi gropi afective ori de potenţial:
Femeia cu turban joacă aici un rol esenţial.
În curând se va naşte omul cu un ochi termopan.
Delirul este incomplet dacă celălalt ochi
Nu va avea aerisire: creierul va face condens,
Ceea ce înseamnă că raţiunea va putea
Adormi liniştită. Există posibilitatea ca ea să producă
Monştri sub formă de şerpi cu felinare-n coadă.
Totuşi, întrebă omul oniric, ce rol are femeia cu turban?
Şi dacă tot apare, de ce nu se spune ce culoare are?
Acesta este misterul ochiului crăpat:
Când doarme ziua are-un vis ratat.

Cristian Săuchea
1. 11. 2009
Miere neagră
Ucigător, pe-o aripă frântă de harpie
Mă-ntorc pentru a privi încă o dată
Lanţurile muiate în miere neagră.
Mă-ndrept către lumini orbitoare
Şi taine ascunse definitiv.
Eliberată din chingile propriei mele
Nebunii-conştiinţe, mă ridic în necunoscut.
Nu ştiu ce mă aşteaptă, nici ce va fi:
Probabil naşterea unui om şi moartea unei fiinţe
Nepǎmântene.

Suflete damnate (Celtic 21)
De ce oriunde ne uităm
Vedem cum oamenii trăiesc
Chinuiţi de un demon ascuns
În perle de azur?
Suntem aparent frumoşi
Dar sufletul e damnat –
Posedat de-un demon
Al răului veşnic.
Ca un măr domnesc
De un roşu aprins
Şi mare cât pumnul
Dar care înauntru e găunos
Şi rece ca vântul de iarnă,
Aşa e şi viaţa!
Viermuială de lipitori
Ce sug tinereţe,
Lume a prefăcătoriei
Şi a trădărilor de tot felul!
Crucile ard, dar sufletul e damnat
Şi rămâne aşa pentru eternitate.

Silvia Elena Dragomir
20. 05. 2009
Mariaj
Acorduri inundă camera
Cu pereţii deja goi,
O învăluie. Asemeni unei cadâne
Ce şi-a închiriat viaţa
Mult prea tumultoasă,
Ea se retrage în linişte,
În miezul nopţii
Printre urlete singuratice de lupi
Şi miresme de ploaie.
Misterul învăluie
Trunchiurile golaşe ale pădurii
Şi iarăşi se retrage în sine.
Locuieşte în propriile oase,
Călătoreşte în propriile-i vene!
Doar aşa va simţi viaţa,
Bătăile inimii pulsând
În camera goală
Unde şi-a lăsat trupul fin
Îmbrăcat ca de nuntă.

Diana Năstase
09.06.2009

Maria Vlad
28. 10. 2009
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infern la purtător
eram în primul an de gazetărie băteam la maşină un articol oarecare
a venit Gabi m-a chemat în biroul redactorului şef
spune-i că vin imediat aduc atunci şi articolul
Răsucitu zicea să laşi totu baltă şi să mergi la el de urgenţă
în câteva minute am terminat i-am răspuns eu precipitat mă irită la culme
să mă întrerupă cineva pe când scriu chiar atunci a sunat telefonul
a răspuns Natalia imediat mi-a pasat receptorul
e şefu cu tine vrea ce te mocăi atâta nu ţi-a spus Gabi că e urgent s-a răstit el la mine
am coborât imediat în biroul Răsucitului
lucra la editorialul pentru numărul de a doua zi
în birou mai erau patru sau cinci persoane surescitate
vorbind toate deodată
redactorul şef le-a făcut semn să se potolească mergeţi cu el într-o altă cameră
relataţi-i ce mi-aţi spus mie
şi ce n-aţi apucat încă să o faceţi
către mine îţi notezi tot întreabă ce unde când şi cum s-a petrecut
cui i s-au întâmplat toate astea după care vii din nou la mine să stabilim strategia
reportajului pe care o să-l faci la faţa locului
să aflăm şi de ce s-au întâmplat cele pe care ţi le vor spune dumnealor
oamenii se potoliseră deocamdată
am mers cu ei în holul de lângă scara ce ducea la etaj
am închis uşa de la secretariat să nu-l deranjăm pe Florin
îi dicta Anei un articol îl dactilografia cu o viteză pe care o invidiam cu toţii
băteam la maşină ca nişte lăptărese
ne-am aşezat la masa din hol care pe unde am apucat mi-am pregătit carnetul şi pixul
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am început să-i întreb metodic cum îmi atrăsese atenţia onor redactorul şef
atent să nu uit regula de bază a gazetăriei ce cine unde când şi cum
din babilonia aia de voci am înţeles limpede doar un lucru
erau revoltaţi de ceea ce se întâmpla la cooperativa Timpuri Noi
făcuseră grevă în ziua de salariu i-am rugat să aştepte puţin
oamenii erau la capătul răbdării mi-au spus că se întorc la serviciu
dacă nu vin într-o juma de oră dau foc la toată şandramaua
m-am întors Răsucitu recitea editorialul
mi-a aruncat o privire a revenit asupra hârtiilor
e grav domnule redactor şef ştiam
situaţia-i explozivă oamenii ăia sunt în stare de orice
du-te cu ei ai grijă ce faci
aş vrea să-l iau pe Bebe
Bebe a plecat cu Florin la Mediaş
îmi era ciudă cu Bebe Pozaru aş fi avut mai mult curaj
mergi acolo vezi care-i baiu nu uita să vorbeşti neapărat cu doamna Hauptmerkmahlen
nu vă supăraţi cine e doamna Peli
doamna Hauptmerkmahlen e şefa de secţie credeam că ştiai de dumneaei a fost nu de mult în
redacţie
habar n-aveam de acea doamnă Pelinumaiştiucum
habar n-aveam ce-i cu adevărat gazetăria eram angajat de doar câteva săptămâni
la Vocea Secaşului cotidian local la care colaborasem mai bine de un an
cu articole şi mai ales comentarii aveam multe de comentat
în acei primi ani de după revoluţie după amarnica tăcere impusă în iepoca de aur
delegaţia greviştilor plecase secretara m-a atenţionat că mă aştepta
afară o femeie o înnebunise cu văicărelile ei fără cap şi coadă plus că fuma
ţigară de la ţigară de-alea puturoasele fără filtru i-am spus că aicea nu-i afumătorie
ea m-a repezit eram cu ţigara în mână da io fumez Pall Mall lights
chioara naibii ai observat-o câtu-i de saşie am dat-o-afară cu toate protestele ei
că-s în grevă şi noi trăbă să fim de partea lor de parcă ei ne plăteşte
femeia e corabia diavolului spunea unul dintre personajele din Numele trandafirului
femeia mă aştepta afară în faţa redacţiei era într-adevăr saşie
fuma ca o şerpoaică mă aşteptase să-mi arate drumul
să mi se plângă de un necaz pe care-l avea cu alţi chiriaşi din curtea în care locuia
i-am promis că voi cerceta şi această plângere
gest de slăbiciune datorat lipsei mele de experienţă şi de discernământ
cum se va dovedi mai târziu
între timp trecuserăm de Biserica dintre Brazi femeia a cotit-o brusc
pe o fundătură îngustă n-aş fi găsit-o prea lesne dacă aş fi făcut drumul de unul singur
am ajuns într-o curte mică şi întortocheată grupuri de oameni întărâtaţi
vociferau fluierau înjurau făceau semne obscene le arătau pumnii poliţiştilor ce păzeau
intrarea în clădirea administraţiei pe care era scris cu litere enorme
Cooperativa Timpuri Noi Sediul Central
din spatele poliţiştilor m-a îndemnat să intru în clădire o femeie în vârstă
purta un halat impecabil în comparaţie cu hainele mizere ale protestatarilor
aceştia nu m-au lăsat mai întâi să vedeţi în ce condiţii lucrăm
m-a îndemnat un muncitor prinzându-mă uşurel de braţ
am presupus că e unul dintre capii greviştilor aşa şi era oamenii
se dădeau la o parte din faţa noastră l-am urmat
şchiopătând vizibil s-a îndreptat spre o clădire fără etaj nu prea mare
prost întreţinută avea tencuiala scorojită acoperişul şubrezit
e atelierul de bachelită mi-a spus călăuzul
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a deschis uşa l-am urmat înăuntru m-am pomenit într-o antecameră a infernului
m-a trăznit duhoarea m-au orbit aburii prin pâcla maronie
s-a apropiat de noi un omuleţ şonticăind a urmat un scurt schimb de priviri
omuleţul ne-a făcut semn să-l urmăm după câţiva paşi am ajuns
în faţa unei maşinării diforme înălţându-se până sub tavan la maşinărie
erau conectate tot felul de cabluri şi furtunuri hardughia făcea o larmă cumplită
din ea izbucneau ritmic aburi cafenii duhnind a plastic încins
înaintea drăcoveniei cocoţat pe un scaun înalt robotea un ins scheletic
a oprit utilajul a coborât de pe scaun
am băgat de seamă că are unul dintre picioare mai scurt decât celălalt pe care-l îndoise
destul de mult ca să poată avea cât de cât stabilitate
uite domne în ce condiţii lucrăm profită de noi că suntem handicapaţi
că nu ne angajază nimeni în altă parte ne ţine în putoarea asta fără ventilaţie
a trebuit să spargem geamurile deschidem din când în când uşa ca să intre aer
iarna îi ceva de groază din faţă ne-ncinge presa de bachelită
din spate ne-ngheaţă curenţii ne dă nişte salarii de mizerie de-aia au făcut colegii grevă
dar dumneata ai participat la grevă m-am interesat eu
pe noi ne-a ameninţat că dacă oprim producţia ne dă afară şi aduce alţi nenorociţi
doară are de unde alege
cine am vrut să ştiu mi-am scos carneţelul notând febril
întrebarea mea a rămas fără de răspuns muncitorii au plecat capetele în pământ
călăuzul m-a privit stăruitor am înţeles că nu trebuie să insist
nici măcar nu le mai dă spor de toxicitate nici lapte nu au mai adus de câteva luni
cine
o să aflaţi imediat mi-au arătat întreg atelierul se mai aflau aici trei prese
muncitorii spuneau adevărul
eram indignat aici am greşit din nou
mai întâi am tras concluziile fără să aflu şi poziţia conducerii
în al doilea rând le-am promis că le voi face publice nemulţumirile
la ieşirea din atelier ne aştepta o tânără probabil o funcţionară mi-am zis
nu m-am înşelat era contabila aveam să aflu puţin mai târziu
ne-a transmis că doamna ingineră ne aşteaptă în birou am urmat-o
greviştii ne-au huiduit ne-au ameninţat că ne belesc
câinele care latră nu muşcă încă
am ajuns într-un birou spaţios bine luminat aerul era respirabil
ne aştepta impasibilă doamna cea în vârstă o remarcasem în spatele poliţiştilor
m-a poftit să iau loc i-a făcut călăuzului semn să plece
am insistat ca acesta să rămână doamna ingineră a trecut cu uşurinţă
peste acest incident acceptând fără comentarii pretenţia mea
a început să-mi prezinte poziţia conducerii argumentând-o sec
a trimis-o la biroul contabilitate pe tânăra ce ne însoţise
a revenit în câteva momente c-un vraf de dosare era limpede
erau pregătite din timp doamna ingineră în timp ce le frunzărea citea din ele
o înşiruire de cifre tremuram de indignare detaşarea acestei doamne
Hauptmerkmahlen şefa de secţie aşa s-a prezentat
mă scosese din sărite la întrebările mele tăioase a răspuns cu o rafală de cifre seci
dovedeau fără tăgadă susţinea dânsa bilanţul negativ al atelierului de piese din bachelită
se datora exclusiv productivităţii scăzute atelierul aducea pierderi
trăgea în jos întreaga secţie ea l-ar fi închis fără şovăire
nu se îndura să-i arunce în stradă pe bieţii handicapaţi
pe un ton dur liderul sindical călăuzul
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i-a reproşat că nu s-au făcut investiţii că nu s-au adus utilaje noi performante
că nici măcar nu s-a încercat rezolvarea problemei ventilaţiei din atelier
doamna Hauptmerkmahlen l-a ascultat răbdătoare ne-a propus
să o însoţim la atelierul de cartonaj sindicalistul s-a opus
nu aveam nici un motiv
s-o refuz am urmat-o îmi stârnise invidia vârstnica doamnă
pentru stăpânirea de sine pentru dezinvoltura cu care se mişca în atare situaţie ostilă
la cartonaj ordine şi disciplină aerul era curat încăperile spaţioase oamenii erau calmi
vorbeau pe un ton potolit sau glumeau în timp ce lucrau
am remarcat că nu priveau la cartoanele pe care le mânuiau
din care confecţionau cutii de diverse forme şi mărimi
sunt nevăzători sau persoane cu acuitate vizuală redusă a precizat inginera Hauptmerkmahlen
ce nume de-ţi scrânteşti limba-n gură
vedeţi atelierul acesta este rentabil de-abia putem face faţă comenzilor
de ce nu-i recalificaţi pe nenorociţii de la bachelită
doamna Hauptmerkmahlen a surâs subţire
pentru că refuză nu ştiu să facă altceva mai bine zis nu sunt în stare
v-am mai spus menţinem atelierul ăla doar de mila lor
'ţi mila mă-tii
mai amară ca moartea este femeia
doamna Hauptmerkmahlen s-a întors spre ieşire am urmat-o
iată-ne din nou în biroul ei de şefă de secţie
şi cei de-afară am interpelat-o arătând spre greviştii din curte
ce-i cu ei
ei de ce protestează
de ce mă întrebaţi pe mine
iarăşi avea dreptate am dat să plec mi-a întins mâna
transmiteţi-i salutările mele domnului Răsuceanu
i-am aruncat un săru mâna scrâşnit am ieşit în curte m-am oprit la primul grup
de protestatari am aflat de la ei că erau muncitori de la întreţinere
ceilalţi grevişti erau fie manipulanţi fie şoferi fie paznici
cu toţii nemulţumiţi de salariile sub orice critică liderul sindical mi-a spus
că se negociase la sânge cu cei de la conducerea cooperativei
că se izbeau de acelaşi şi acelaşi argument productivitatea e scăzută
salariile nu pot creşte câtă vreme nu creşte productivitatea un cerc vicios
le-am promis că voi scrie un articol beton în care să prezint întregii opinii publice
situaţia de la Timpuri Noi altă greşeală
din greşeală în greşeală spre umilinţa finală
eram hotărât să scriu un articol dur
să acuz pe un ton vehement exploatarea acelor nenorociţi
când am intrat în redacţie secretara mi-a spus că Răsucitu vrea neapărat
să stea de vorbă cu mine
am aruncat o privire în biroul redactorului şef uşa rămânea aproape tot timpul deschisă
era înăuntru doar nea Tarcea secretarul de redacţie aplecat asupra hârtiilor
ştiam unde ne era şeful
şefu a zis să mergi la subredacţie mi-a comunicat secretara mi-a făcut cu ochiul
asta mai lipsea dacă Răsucitu era matol nu te mai puteai înţelege cu el
o lua pe filozofie absolvise filozofia cu osutătreişpe ani în urmă
dacă îi ţinea companie Grecu profesorul de la catedra de istorie antică a universităţii
sau te-miri-ce alt intelectual din grupul de chibiţi ai gazetei
cu greu îl mai puteai rupe de acolo
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în crâşmă nu puteam să vorbesc cu redactorul şef despre infernul
din care tocmai mă întorsesem
subredacţia era un bar ordinar din vecinătate în care se afundau Răsucitu cu acoliţii lui
imediat ce-şi scrisese articolul de fond
ceea ce însemna că ziarul era ca şi încheiat nu şi munca de gazetar
care nu constă doar în anchete şi reportaje cafeneaua e la fel de importantă
nefiind un simplu loc de pierdere a timpului şi banilor ci un club
unde se dezbăteau cestiunile arzătoare la ordinea zilei unde se bârfea
unde mai ales se schimbau informaţii şi unde se întretăiau zvonuri şopârle şi alte alea
unde se dezleagă mai bine limbile şi se leagă mai bine relaţiile
decât înaintea unor ceşti de cafea aburindă şi a unor pahare de votcă contrafăcută desigur
n-aveam de ales redactorul şef mă simpatiza
de la el deprindeam din mers meseria tot el îmi taxa fără cruţare greşelile
dacă mergeam după el la subredacţie nu mai apucam închiderea ediţiei
nu mă puteam ţine de cuvântul dat greviştilor de la Timpuri Noi
la timpuri noi tot noi
am intrat în bar am încremenit Răsucitu era la masă şi cu Grecu şi cu N. Stamate
cel mai redutabil polemist dintre confraţii de la Drumul liber
fostul Drum Nou ziarul concurent
văzându-mă şeful a făcut un semn jovial remarcase ezitarea mea
i-a întrebat pe comeseni dacă mai iau un rând a mers cu mine până la bar
să facem comanda în timp ce barmaniţa pregătea cafeaua
Răsucitu m-a întrebat cum a fost la Timpuri Noi
e jale
ştiu şi-mi pare nespus de rău pentru nenorociţii ăia
mi s-au tăiat picioarele
dar doamna Hauptmerkmahlen a făcut mari servicii ziarului
adică
adică ne aduce în mod constant şi ritmic comenzi de publicitate
mare publicitate am rămas interzis
nu-mi punea pumnul în gură mi-o astupa cu o cafea şi o votcă
contrafăcută şi aia
aşa că nu te pripi mai aşteaptă niţel
ai puţintică răbdare
mai dă mâine un telefon să vezi cum a evoluat situaţia
dup-aia
după aceea scrie o notă pe un ton neutru şi o dăm la faptul divers
acum hai la masă că ne aşteaptă amicii veseli
am luat tava cu votcile şi cafelele în micul bar nu erau chelneri
să deservească cele patru mese
m-am alăturat grupului de interese diverse ascultând şi nu prea bârfele de cafenea
ce să fi făcut
ce să fi făcut îmi zic eu acum cu amărăciune
să-ţi fi dat demisia îmi răspund uşor de zis îmi plăcea să fiu gazetar
în Secaş apăreau doar două cotidiene al nostru şi Drumul liber
la acesta din urmă erau loazele ziariştii cu Fane Gheorghiu la bază trepăduşii
regimului de tristă amintire
noi cei de la Vocea Secaşului reprezentam regimul de veselă amintire
mai bine zis de penibilă amintire
de vreme ce tranziţia reprezintă o perioadă tulbure ca şi epoca fanariotă
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a doua zi la prima oră urcând în cuşca cu maimuţe camera
pe care o împărţeam cu ceilalţi reporteri Carmen m-a întrebat cum a fost
unde am replicat fără nici un chef
cum unde nu mă interesează cum v-aţi beţivănit cu Răsucitu la subredacţie
i-am povestit totul Carmen a pufnit maliţioasă
de ce nu mă mir ştiai că Traian adică redactorul şef
Traian Răsuceanu şi cu Frau Hauptmann sunt vecini în vila din Ştrand
de unde să fi ştiut am verificat şi aşa era
a doua zi după şedinţa de dimineaţă Răsucitu m-a oprit pentru o nouă repriză de instruire
mi-a spus să am grijă ce scriu m-am înfuriat
am lăsat totul baltă greviştii m-au mai căutat de vreo două ori
femeia cea saşie cu probleme de spaţiu locativ mi-a telefonat în câteva rânduri
chiar m-a oprit la un moment dat pe stradă apostrofându-mă
am ridicat din umeri a neputinţă şi dezolare
nu ştiam să fac compromisuri eram un justiţiar
cel puţin asta îmi plăcea să cred dădeam cu toroipanul în dreapta şi în stânga
fără frică de urmări începusem să prind curaj pe măsură ce căpătam experienţă
însă atunci când cu tulburările de la Timpuri Noi am fost un laş
un nimurug cum se spune pe Valea Secaşului
ce mai pot face acum pentru a-mi răscumpăra greşelile
deocamdată nu ştiu
aducându-mi iarăşi aminte de Numele trandafirului
am recitit de curând cartea lui Eco
îmi zic va trebui să fac în aşa fel de parcă aş avea la dispoziţie întreaga eternitate

Sibiu, 16 iunie 2009
Mihai Medrea
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Postmodernism de închiriat

(Platon – Jocul mitului peşterii)

Iau pagina de mică şi mare publicitate:
Îngeri în şomaj nedefinit, gânduri rămase adiacente,
Aripi lipirte de mântuială pe idealul discret,
Priviri indirecte şi lume piezişă, anunţ funerar.
Iau pagina albă: amintiri ale neîntâmplatului iminent,
Călătorii virtuale în munţi inventaţi, iubiri perfecte
Şi căsătorii infinite, anunţ matrimonial,
Botezuri sau cufundări în abis cu dus, fără-ntors,
Catabase în lumi de safir definitive.
Iau pagina roşie: capete de strigoi rămase nefolosite,
Zombi rătăciţi în tranziţia de la moarte la viaţă,
Dovleci de halloween guralivi cu cozi de şopârlă,
Lumini recilate, costumaţii ale unei groaze de tot râsu’,
Copii răpiţi îndopaţi forţat cu bomboane fondante
Din steroizi anabolizanţi, bebeluş verde.
Iau pagina viitorului: portret de cerşetor cu tichie albastră
Şi guler înalt de dantelă –ceva oribil căci nu se mai poartă! –
Copil şchiop cu surâs trist hrănind lebede regale
Numai de el văzute, păsări albe trecând agale pe sub pământ,
Fecioară despletită punându-şi degete lungi pe umărul meu stâng.
Celelalte pagini rămân necitite, lipite-ntre ele cu rază grea.
„ – Tu vii cu mine, acuma!” îmi spune şoptind răguşit,
cu tonul acela inconfundabil, ce nu mai permite nimic.
„ – Dar Vermeer n-a pictat Fecioara şi Moartea”,
îmi spun în gândul neîndrăznit.
„ – Nu, dar ne pictează acuma!” îmi spune ea crud.
„ – Rămâi cu mine, aici, uite: salcâmii vor înflori negreşit!”
„ – Nu pot: uite câţi morţi zac nefolosiţi,
câtă privire, câtă-ntrebare...”

Mihai M. S. Maxim
Arlechinul

1. 11. 2009

(Platon – Jocul mitului peşterii)

Copilul nenăscut aşteaptă mamă
Să-l ia de sus din lumile de pluş
Când, arlechinul său, din lin culcuş,
În amintiri de lacrimi se destramă.
Ceruta mamă ochii lui de tuş
Îi vede-n soare cenuşiu. O cheamă
Mirări şi taine. Neştiind ce-nseamnă,
Priveşte-n gând fantoma de albuş.
Copilul tace, îşi pogoară pleoape,
Ea ochii şi-i ridică în destin,
Apoi şi-i pleacă: jos e-un arlechin
Căzut din cer, cu braţe răsfirate,
Cu păr bălai şi mintea roz rebelă,
Tricorn, strai alb şi guler de dantelă.

Mihai M. S. Maxim
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28. 10. 2009

Cald şi rece, rece şi cald

Tablou cu înserare

Bate vântul pe strada mea,

(Platon – Jocul mitului peşterii) Nu se mai simte mângâierea.
Merg spre casă privind tabloul înserării
Iar gândurile mele se îmbarcă rând pe rând
Într-un autobuz înaripat, cu visuri fumurii
În loc de geamuri.
Încerc să depăşesc lumina ciocnind
Fotonii rătăciţi în calea mea,
Căci ţinta mea e noaptea, lumea culorilor complete.
Deodată îmi iese în cale un necromant
Şi neputând să-mpiedic impulsul clipei
Răpesc bătrânul şi-l silesc să-mi dea puterea
Să cobor din cer amintirile viitorului.
Dar el, ca un om ce-a furat
Duhul pietrelor şi taina îngerilor alb şi negru
M-a păcălit: am primit portretul unui cerşetor.
Urmărită de gânduri nemiloase,
Asemeni notelor unei melodii minore, false,
Am ajuns pe malul unui lac
În oglinda căruia am aflat un cercel cu perlă.
Am furat podoaba şi cu-acest dar nepreţuit
Am făcut autostopul. Am prins ultima rază
Scăpată din ultima supernovă
Şi cu ea m-am îndreptat în înserarea de la-nceput.

Ioana Spanache
1. 11. 2009

Şi cum ne mai jucam noi
Cu apusul zilei de vară
Alergând ca doi nebuni!
Printre copacii încărcaţi cu vise
Ne şopteam cuvinte
Numai de noi ştiute.
Era atât de linişte cu tine!
În sfârşit am simţit
Că am găsit ascunzătoarea
Iubirii perfecte!
Schiţa unei piese de teatru simple
Conturează tăcere:
Eu – mereu pierdută-n tristeţe
Iar tu – aşteptând iubire.
Încercăm să ne păstrăm intacţi,
Însă prietenii înşelate îşi lasă
Umbrele negre şi pe haina cu vise!
Şi n-am strigat după ajutor!
Încă mai sunt lucidă. Şi-ţi spun:
Am rămas doar noi, iubite,
În lumea asta amară!

08. 06. 2009 orele 23:20
Aceeaşi singurătate
Mă aflu acolo
Unde încă mai pot respira,
Dar nu pentru mult timp –
Sub clar de lună.
Sunt singură.
Cu priviri jucăuşe ţintesc
Păsările, lanul uscat, porumbul
Ce zace printre buruienile înalte.
Şi acum un an era la fel,
Acelaşi gând, aceeaşi dezorientare,
Acelaşi zbucium: aceeaşi eu!
M-am uitat aici – a câta oară?
Oriunde simt viaţă mă pierd...
Aici şi acum, în acelaşi loc
Unde-am trăit bucurie şi siguranţă,
Speranţă naivă şi dragoste,
Se duce totul: se duce lin,
Dar se duce.

Deşert
Pietrele seci nu mai gândesc
Imnuri de iubire.
Au renunţat să se mai uite la soare,
Să mai vorbească-ntre ele,
Să mişte păreri.
Scoicile mari s-au cufundat în nisipul greu,
Au ciocnit de pereţii cochiliilor
Ecourile de demult până ce
Acestea s-au resorbit în ele însele.
Pietrele nu mai respiră, nu se mai tem şi,
De când îndrăgostiţii aflaţi departe unul de altul
Nu mai întreabă căldura, nici praful,
Vânturile pustiului nu le mai poate face nimica.

Alexandra Elena Ciorogar
01. 08. 2009

Diana Năstase
19. 10. 2009
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Valuri
Cuvintele tale şoptite ieri
Răsună încă pe cerul meu.
Am comunicat cu Pământul –
Din nou.
M-am prelins în picuri de ploaie
Şi m-am confundat cu Marea,
Căutându-te, străbătându-te.
Dar tu îţi întorci privirea după valuri…
Îţi întinzi din nou mâna spre obrazul meu,
Recunoscându-mă.
Atingerea trezeşte trecuturi! –
Atâtea trecuturi puteau să mai fie!
Dependenţa mâinilor, ochilor, buzelor
Provoacă explozia solară.
Suntem la câteva mări distanţă – dar te simt.
Te aştept aşa cum am făcut-o întotdeauna,
Regină a Apelor cu haină de stele
Şi păr desfăcut din claruri de lună.
Am să stau pe aceeaşi stâncă în mijlocul mării
Contemplând luna şi visând.
Când va ploua cu lumină albă vei ştii că te aştept,
Flamă a obrazului meu, lumină a buzelor.
Iar tu, tu mă vei şti
De fiecare dată când mă voi contopi
Cu marea învinsă.

Diana Năstase
4.06.2009
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Nemuritori
E noapte în grădina de argint,
A treia noapte cu vise,
Aici, unde se strâng îngerii
Să cânte sufletului!
Chipul tău rămâne oglindit
În ochii mei,
Mereu ascuns în pânze brodate
Cu aur de iubire.
Imagini cu cei doi – cu noi adică –
Îşi spun povestea în continuare.
Acum şi întotdeauna
Mă îndrăgostesc nesfârşit
De una şi aceeaşi persoană –
Simţindu-te nemuritor,
Simţindu-mă nemuritoare.

Alexandra Elena Ciorogar
Sâmbăta Morţilor

Cutia cu amintiri

(Tarot)

Răscolesc disperată prin cutia cu vechituri: sunt poze, sunt scrisori, sunt înregistrări, sunt
situaţii, sunt şi zâmbete... sunt şi lacrimi.
O foaie rebelă îmi taie palma şi picuri reci pătează tot ce-i în cufăr. Simt sângele cum
alunecă dintr-un gheţar, fără nici un pic de căldură. Ce se întâmplă cu mine? De ce nu e cald şi bine
acolo unde ar trebui să fie casa mea – mobilată cu pasiunile mele? De ce e întuneric şi frig?
Răsăritul de soare ar trebui să fie un zâmbet. Poate că într-o zi mă voi trezi lumină albă şi
voi realiza că răscolind în cufărul cu amintiri răscolesc de fapt în sufletul meu. Nu pot înnoda
regrete din trecut în vâltoarea prezentului. Nu pot pătrunde realitatea mea dacă mă reţine plasa
părerilor de rău, a dezamăgirilor, lucrurilor petrecute şi a celor neîntâmplate. Şi, din propria cenuşă,
aştept şi sper în minunea păsării de foc. Îmi doresc ca din noaptea-cenuşă să renască o nouă eu
odată cu răsăritul-suflet.
Atunci privirea mea va spune multe, va privi dincolo de rânduri şi va simţi sufletul ce a
scris, va privi de jur împrejur în mijlocul unei mulţimi şi va vedea doar pe cine merită... va auzi
doar vorbele profunde, doar glasul ce are cu adevărat ceva de spus.

Anda Galasiu
14. 10. 2009
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Jocul contemplaţiei
Se joacǎ de obicei în doi: doi copii stau la o masǎ şi scriu alternativ, pe aceeaşi foaie de hârtie,
câteva rânduri. Fiecare din ei îşi contureazǎ lumea perfectǎ. Apoi o ajusteazǎ în funcţie de ceea ce-a
scris celǎlalt. Unul îşi scrie numele cu albastru în stânga paginii de început, iar celǎlalt cu negru în
dreapta aceleiaşi pagini. Albastrul începe.

Mihai M. S. Maxim
*
Vlad Rusescu: „Mereu ne imaginǎm o lume perfectǎ. Despre ea o sǎ vǎ vorbim acum. În mijlocul
ei se aflǎ Copacul Vieţii – care dǎ viaţǎ întregii planete.”
Sebastian Canciu: „Aceastǎ lume nu are nici cel mai micuţ colţ nefericit. Totul are viaţa în
fericire.”
Vlad Rusescu: „În lumea aceasta gândul frumos este cel care încǎlzeşte natura, nu soarele.
Vieţuitoarele vorbesc limba omului şi oamenii învaţǎ vieţuitoarele nou nǎscute sǎ se bucure de ei.”
Sebastian Canciu: „Oamenii erau credincioşi. Îl ascultau pe Creator tot timpul. Fǎrǎ El ei nu
fǎceau nimic, deoarece ştiau cǎ Dumnezeu i-a creat şi îi iubeşte infinit. Oamenii vedeau infinitatea
dǎruitǎ de Dumnezeu.”
Vlad Rusescu: „Natura Îi cânta rugǎciuni ale Raiului. Oamenii trǎiau cu toţii în rugǎciune, iar
infinitul nu era interzis nimǎnui.”
Sebastian Canciu: „Aceastǎ planetǎ este dǎruitǎ fericirii lui Dumnezeu.”
Vlad Rusescu: „Poate cǎ undeva acolo este şi Baloon, balonul meu drag: l-am învǎţat sǎ şuiere,
sǎ cânte şi sǎ danseze; îl duceam la toate petrecerile, pânǎ s-a spart. Acuma cǎ a murit precis cǎ e
undeva în spaţiu şi aşteaptǎ Edenul. Edenul este locul cel mai mare şi cel mai frumos. Acolo nu
existǎ pǎcat sau rǎutate: existǎ doar binecuvântare şi bunǎtate. Aici avem haine de luminǎ, parfum
împǎrǎtesc şi Îl putem vedea pe Dumnezeu, putem vorbi cu El sau cu îngerii în fiece clipǎ. Aici
omul are cunoştinţe infinite şi primeşte aripi. Edenul este locul speranţelor care aşteaptǎ rǎspuns de
la Dumnezeu. Lucrul cel mai bun din Eden este însǎ acela cǎ dacǎ ridici privirea poţi vedea privirea
bunǎ şi blândǎ a Creatorului. Luminǎ şi iubire vǎ doresc tuturor, viaţǎ plǎcutǎ. Fie binecuvântaţi toţi
cei care au fost, toţi cei care sunt şi toţi cei care vor mai fi.”
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*
Teodora Rǎdulescu: „Dincolo de lumea noastrǎ exista o lume minunatǎ în care oamenii erau
prieteni cu zânele şi cu animalele. Ei puteau sǎ vorbeascǎ cu ele. Pǎmântenii puteau comunica şi cu
extratereştrii – prin sticluţe zburǎtoare care se închideau şi se deschideau singure.”
Iulia Tudor: „În acel tǎrâm existau zânele cele mai blânde, care ajutau toate vieţuitoarele –
inclusiv pe balonul lui Vlad: acolo Baloon nu mai e trist.”
Teodora Rǎdulescu: „Zânele zburau pretutindeni. Acolo existau inorogi cu vatǎ de zahǎr pe
cornul din frunte, din care mâncau copiii inocenţei.”
Iulia Tudor: „Zânele aveau puteri ale apei, pǎmântului, focului, se puteau lungi, puteau avea
invizibilitate sau puteau schimba vremea dupǎ dorinţa oamenilor locului.”
Teodora Rǎdulescu: „Zânele fugeau pretutindeni unde erau oameni: dorinţa fiecǎrui om era sǎ
aibǎ aripi şi puteri, asemenea lor.”
Iulia Tudor: „Undeva pe acest tǎrâm existau douǎ regate ale dalmaţienilor: unul cu cǎţeluşi şi
unul cu pisicuţe. Pisicuţele erau albe cu pete portocalii iar cǎţeluşii erau albi cu pete albastre. Era un
rege al cǎţeilor şi o reginǎ a pisicuţelor. Regele şi regina au gǎsit într-o carte plutitoare povestea
noastrǎ – a oamenilor – şi au vǎzut poze strǎlucitoare şi poze întunecate. Au spus cǎ ei nu vor cǎdea
niciodatǎ în pǎcat. Ei aveau deasupra capetelor un soare zâmbitor care nu-i ardea niciodatǎ. La ei
când ploua nu ploua cu apǎ, ci cu petale albe, roz, roşii, galbene şi portocalii de trandafiri – pentru
cǎ iubeau trandafirii. Seara apǎreau stele mari şi o lunǎ cu ochi şi gurǎ: puteai sǎ vorbeşti cu ea şi ea
îţi spunea adevǎrul.”
Teodora Rǎdulescu: „În adâncul oceanului era o lume ascunsǎ, în care fiinţele vieţuiau doar prin
luminǎ. Lumina de la soare nu ajungea, luminǎ artificialǎ nu exista, ci toate fiinţele se hrǎneau cu
lumina lui Dumnezeu – cu lumina adevǎratǎ care este iubirea. Iubirea aceasta ce li se dǎruia putea fi
dǎruitǎ mai departe oricui. Aşa, orice fiinţǎ din adâncul oceanului putea fi bunǎ. Oamenii
adâncurilor zburau nevǎzut prin puterea credinţei şi apǎreau în visele oamenilor de la suprafaţǎ sǎ îi
priveascǎ cu ochi limpezi de diamant.”
*
Cristian George Filip: „Frumuseţile Universului sunt infinite şi în cea mai mare parte
necunoscute. Doar stelele au fost descoperite. Când ne uitǎm acolo sus, ne întrebǎm ce existǎ pe
aceste corpuri minunat luminate. Poate fiinţe de foc; cine-ar putea sǎ rǎspundǎ?”
Rǎzvan Zǎrnescu: „Ne amintim de stele ca de nişte vise pierdute în neantul cosmosului. Când ne
gândim la stele, ne gândim cǎ sunt mai multe decât toate pietrele de pe Terra, decât toate visele.”
Cristian George Filip: „Ce vom gǎsi sfredelind mai departe? Omuleţi verzi cu picioarele mai
mici decât capul?”
Rǎzvan Zǎrnescu: „Omuleţi verzi? Poate doar o floare stupidǎ şi neinteresantǎ… Sau, dacǎ vom
cǎlǎtori suficient de departe, poate cǎ vom gǎsi un câine intergalactic.”
Cristian George Filip: „Toate cǎlǎtoriile încep cu ceva mic: o rachetǎ în miniaturǎ, o micǎ
bicicletǎ zburǎtoare, apoi ajung la ceva mare: poate cǎ vor ajunge cândva la ceva mai mare chiar
decât Pǎmântul!”
Rǎzvan Zǎrnescu: „Aşa e. Ne va trebui o planetǎ cu mult mai mare care sǎ ne poarte imaginaţia,
inteligenţa şi visele. ”
*
Teodora Pampu: „Era odatǎ o planetǎ pe care se aflau o mulţime de dulciuri. Acolo locuiau
copiii. De cealaltǎ parte a planetei erau îngeri care aduceau daruri sfinte acelora dintre ei care aveau
rugǎciune.”
Flavia Stoica: „Pe planeta de îngheţatǎ şi dulciuri exista un copil care nu ştia cum sǎ ajungǎ sǎ
aibǎ şi el o linişte interioarǎ. Nu mai ţinea minte dacǎ o avusese vreodatǎ. Credea cǎ da. Avea mare
nevoie de aceastǎ linişte interioarǎ pentru a-L simţi pe Creator lângǎ el.”
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Teodora Pampu: „Într-o noapte copilul a avut un somn profund în care i s-a arǎtat un drum poleit
cu muşte care ducea în Mesopotamia. Când a cǎlcat pe o muscǎ, aceea s-a trezit şi a lǎtrat.”
Flavia Stoica: „Lǎtratul ei a sculat toate muştele. Sub ele se afla o zânǎ a frumuseţii. Aceastǎ
zeiţǎ era frumoasǎ ca soarele dimineţii.”
Teodora Pampu: „Copilul a privit zâna. Vǎzând-o îndelung, liniştea lui interioarǎ a reînviat.”
Flavia Stoica: „Copilul a simţit atunci prezenţa lui Dumnezeu. Şi nu a mai pierdut acest
sentiment niciodatǎ.”
Teodora Pampu: „Şi a pǎstrat şi gândul cǎ sub lucruri respingǎtoare se poate ascunde
Frumuseţea însǎşi.”
*
Diana Dumitru: „În anul 2987 a fost inventatǎ o maşinǎrie care te putea duce oriunde voiai sǎ
mergi. Din întâmplare, aceastǎ maşinǎ a ajuns la doi copii: Diana şi Bogdan.”
Bogdan Luca: „Ei voiau sǎ vadǎ toate locurile cu adevǎrat frumoase de pe Pǎmânt – şi nu numai
de acolo. Aşezându-se în maşinǎ, cei doi au ajuns într-un fel de Rai.”
Diana Dumitru: „Acest aşa-zis Rai avea mai multe oraşe. Capitala acestei lumi se numea
Animalia. Acolo oamenii puteau vorbi cu animalele paranormale.”
Bogdan Luca: „Animalele erau puţin mai ciudate: de exemplu, maimuţa avea cap de gǎinǎ, corp
de vacǎ, picioare de porc şi fes roşu de maimuţǎ, încât dacǎ şi-ar fi scos fesul sǎ te salute ai fi crezut
cǎ este gǎinǎ, vacǎ sau porc, numai maimuţǎ nu. Singura calitate a acestui animal era aceea cǎ se
maimuţǎrea. Locul acesta era plǎcut pentru cǎ animalele te învǎţau numai lucruri bune: erau ca o
fabulǎ vie.”
Diana Dumitru: „Credinţa lor se îndrepta cǎtre o zânǎ, Sarah. Zâna le ducea speranţele cǎtre Cer.
Zâna Sarah era o fetiţǎ; ea avea pǎrul din şerpi prietenoşi. Locuia într-o piramidǎ şi cǎlǎrea un
sfinx.”
Bogdan Luca: „Acest loc avea multe plǎceri sufleteşti. Explorând oraşul, Diana şi Bogdan au
vǎzut reptile care cântau, zebre dansatoare şi piese de teatru în care în loc de actori jucau gândurile
şi spiritele.”
Diana Dumitru: „Mergând prin Animalia, cei doi au vǎzut cǎ ţara avea farmec, era plinǎ de
magie. Bogdan a intrat într-una dintre peşterile care li s-au arǎtat la marginea oraşului. Când ce sǎ
vezi? Aceastǎ peşterǎ ascundea un portal. Bogdan a fost trecut pe Pǎmânt dintr-o datǎ.”
Bogdan Luca: „Şi Diana odatǎ cu el. Acum, întorşi pe Pǎmânt, cei doi, dându-şi seama cǎ nu mai
pot vorbi decât cu mincinoşii ǎştia de oameni, au înţeles ce e frumuseţea: iubire şi adevǎr.”
*
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Imaginaţie fǎrǎ pǎcat
Jocul compoziţiei constǎ în imaginarea unei lumi în care nu s-a sǎvârşit pǎcatul originar. Este
jocul în care fiecare copil propune o lume purǎ. În fiecare om, s-a spus, o lume-şi face încercarea.
Fiecare din noi poartǎ în sine un univers. Însǎ doar strǎlucirea unei minţi neprihǎnite lumineazǎ
Universul.

Mihai M. S. Maxim
*
Maria Ştefania Sabǎu: „Pe aceastǎ planetǎ de vis erau lucruri minunate, incredibile. Erau fluturi
multicolori şi înţelegǎtori, ciuperci blânde, flori frumoase care nu se ofileau niciodatǎ şi care nu
puteau fi distruse, tot ce-şi doreau oamenii de acolo aveau – dacǎ Îl rugau frumos pe Dumnezeu.
Oamenii de acolo aveau haine de luminǎ care nu se puteau murdǎri şi nu se întunecau niciodatǎ; ci
îşi schimbau culoarea din când în când, dupǎ gândul sau dragostea omului. Copiii mergeau la şcoalǎ
o singurǎ datǎ în toatǎ viaţa lor, pentru cǎ dupǎ acea zi ştiau deja totul. Animalele simţeau mireasma
împǎrǎteascǎ a oamenilor şi a îngerilor şi li se închinau, şi nu îndrǎzneau sǎ le vorbeascǎ
neîntrebate. Tot acel loc era pǎzit de îngeri şi învelit în lumina lui Dumnezeu. Pe acest tǎrâm erau
mereu voci şi graiuri de îngeri care cântau. Orice om putea sǎ stea tot timpul cu Dumnezeu de vorbǎ
şi sǎ schimbe impresii. Era un loc plin de bucurie şi voie bunǎ. Pǎsǎrile de pe acel tǎrâm luau pe
fiecare om şi îl duceau prin cele mai înalte ceruri, peste nori şi peste universuri; oamenii puteau sǎ
vadǎ cât de frumos este totul şi sǎ Îi mulţumeascǎ lui Dumnezeu. Programul îngerilor era veselia şi
rugǎciunea. În fiecare zi se rugau de douǎ sute de ori lui Dumnezeu şi Dumnezeu le rǎspundea şi El
de douǎ sute de ori. Acel loc se poate numi clar planeta culmilor şi adâncimilor fericirii. Locul a
început sǎ se întunece însǎ puţin de când am pǎtruns noi – oamenii de aici – cu visele şi ideile
noastre.”
*
Alexandra Iurian: „Era odatǎ o planetǎ a tuturor deliciilor. Ziua cerul era albastru deschis,
soarele era galben şi strǎlucea ca aureolele sfinţilor. Noaptea cerul era albastru închis şi pe el apǎrea
o minunatǎ broderie de steluţe aurii. Pe acea planetǎ locuiau oameni, animale şi extratereştri
paşnici, care aveau capul roz, braţele roşii, trupul portocaliu şi picioarele galbene. Degetele lor erau
arginti pentru cǎ uneori luau steluţele şi licuricii în mânǎ. Animalele erau prietene cu extratereştrii
şi le vorbeau tot timpul direct prin gânduri. Casele extratereştrilor aveau sclipici pentru cǎ în loc de
ploaie ploua cu sclipiri. În grǎdini erau fântâni în care curgea ciocolatǎ cu lapte. Grǎdinile erau
împodobite cu cele mai frunoase flori, iar florile le cântau copiilor pânǎ când aceştia erau chemaţi la
masǎ. Nu exista şcoalǎ, ci copiii învǎţau de la flori. În mǎrile acestei lumi existau palate în care
locuiau mii şi mii de sirene. Ele se jucau toatǎ ziua cu copiii oamenilor şi cu copiii extratereştrilor,
care puteau respira şi sub ape şi care deveneau multicolori în ziua în care se jucau cu ele. Sirenele
îşi împodobeau camerele cu draperii din alge şi mesele cu cele mai frumoase plante din grǎdinile lor
submarine. În fiecare an se fǎcea concurs. Câştiga cea mai frumoasǎ casǎ din toatǎ marea albastrǎ.
Extratereştrii erau extratereştri pentru cǎ din când în când dispǎreau dintr-o datǎ şi plecau nu se ştie
prea bine unde. Se spune cǎ alegau în visele fiinţelor de pe alte planete sau cǎ se refugiau în lunǎ.
Nimeni de pe planeta deliciilor nu ştia însǎ ceea ce este o lunǎ. Tuturor le plǎcea sǎ-şi trǎiascǎ viaţa
din plin. Era o planetǎ perfectǎ. Şi aşa au trǎit pânǎ la adânci şi mii de bǎtrâneţi, cu toate cǎ nu-şi
puteau imagina nici mǎcar pe departe bǎtrâneţea, adâncul sau miile.”
*
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Andrei Spinei: „Într-o planetǎ foarte îndepǎrtatǎ de a noastrǎ trǎia o specie deosebitǎ de creaturi.
Ele aveau patru ochi, patru guri, patru mâini, patru picioare, patru aripi şi patru suflete. Planeta era
un adevǎrat paradis, erau copaci şi flori de luminǎ peste tot. Ape curgǎtoare strǎbat întreaga planetǎ
ca nişte mǎtǎsuri. Acea specie ciudatǎ de creaturi cultiva fructe şi legume pentru dulceaţǎ, parfum şi
frumuseţe. Ele se înţelegeau prin semne, de aceea fǎceau multǎ mişcare iar o frazǎ a lor era un dans
întreg. Cele patru suflete ale fiecǎrei fiinţe aveau fiecare câte o personalitate. Aceasta îşi schimba
dispoziţia în fiecare stadiu al zilei: dimineaţa erau foarte veseli, la amiazǎ erau puţin trişti, seara
erau iuţi, iar la miezul nopţii erau cruzi. Veselia, tristeţea, iuţimea şi cruzimea nu erau pǎcate, aşa
cum am putea crede noi oamenii, deoarece nu erau împotriva lui Dumnezeu. Veselia era bucuria
curatǎ de-a fi în Dumnezeu, tristeţea era dorul dupǎ Dumnezeu, chiar dacǎ El era cu ei tot timpul,
iuţimea era atunci când se repezeau în lumina Lui, iar cruzimea lor nu era decât aceea a fructelor
crude care aşteaptǎ sǎ se împlineascǎ. A, sǎ nu uit, ei aveau o minte cât toţi oamenii la un loc. Patru
fiinţe, patru personalitǎţi într-una singurǎ, aveau o singurǎ voinţǎ: aceea de a se lǎsa în voia lui
Dumnezeu. Dorinţele lor erau pentru Dumnezeu lege: dacǎ numai se gândeau la mâncare sau
bǎuturǎ, imediat acestea le apǎreau în faţǎ. Bǎutura şi mâncarea lor erau însǎ diverse forme de
luminǎ: luminǎ lichidǎ, luminǎ solidificatǎ, sau luminǎ-abur. Nu puteau fi atacaţi şi cuceriţi de nici
o altǎ civilizaţie: odinioarǎ un popor de rǎzboinici a gândit sǎ le cucereascǎ planeta şi într-o gândire
au dispǎrut toţi.”
*
Sabin Gabor: „Odatǎ demult era o planetǎ care se numea Sabinia şi ai cǎrei locuitori se numeau
sabinieni. Orice sabinian avea trei metri înǎlţime, patru ochi, priviri de laser şi se deplasa cu mare
vitezǎ. Pe planeta aceea, dacǎ rupeai un fruct dintr-un copac creştea imediat altul la loc. Pomii se
numeau sabpomi, dupǎ Sabinia: sabmǎr, sabpǎr, sabananas. Limba lor era ciudatǎ, puţin şuieratǎ,
deoarece fiecare cuvânt avea la început litera s. Împǎratul acestei planete era Sabin, un copil care şia promis sǎ nu mai creascǎ mare niciodatǎ. Planeta lui era apropiatǎ de planeta Dania şi de planeta
Cristiania, care se roteau în jurul aceluiaşi Soare. Sabinienii s-au aliat cu danizii şi cu cristianizii
atunci când Dan şi cu Cristiana au decis şi ei sǎ rǎmânǎ veşnic copii.”

Lăcusta albă
Lăcuste albe îmi invadează spaţiul
Scoţându-mă din tangibil,
Împingându-mă la capătul lumii.
Planeta e doar un disc rotit,
Iar mai departe – doar vid şi sunet alb.
Îmi văd moartea, îmi poartă chipul,
Îmi întinde blând mâna.
Mă văd proiectată printre cuburi,
Între mii şi mii de idealuri abstracte
Căutându-mi lumina.
Lăcustele albe sunt prafuri de drog
Prizate în nări de zei lungi!
Mi se prinde-ntr-o menghină inima.
Substanţa ei degeaba va mai trezi dulceaţa,
Pietrele-n cer sunt neîndurate!
Mă creez din nou din ceea ce-a fost,
Dezlipesc de pe aripile fantasmelor albe
Fărâme de vise şi solzi cu nectar.
Ce-a mai rămas va cutreiera
Întreg Universul.

Diana Năstase
14. 10. 2009
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(Tarot)

Marcel
Chirnoagǎ –
Tronul
Dumnezeirii

Praline de întuneric
Trăim doar prin stigmatele
Ce le purtăm pe chip, în ochi…
Şi-n inimi.
Nişte săruturi le-au imprimat adânc
Dar nu îndeajuns de clar;
Au rămas din ele doar
Cicatrici fără nume şi parfum.
Pe ascuns, le priveşti, în oglindă,
Şi te-ntrebi cu groază:
Cu cine oare te-ai luptat atâta
Şi încordându-te l-ai învins,
Dar te-ai învins, pe tine, în acelaşi timp?

Iulia Elena Calciu
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Cǎlǎreţul Trac
Jucǎtorii trebuie sǎ parcurgǎ toate cele 33 de cǎsuţe: începând cu cea trapezoidalǎ din stânga,
pânǎ la cea trapezoidalǎ din dreapta – pe care este inscripţionat un crin. Cǎlǎreţul trac se aflǎ pe
cǎsuţa de jos pe care este inscripţionat un crin asemǎnǎtor şi se aflǎ în letargie (în adormire sau
transǎ). Cǎsuţele marcate cu cruce neagrǎ nu au efect imediat în joc. Ele marcheazǎ doar zonele prin
care trec jucǎtorii: stânga-sus – Desfrânata Babilonului, stânga-jos – Învierea morţilor, dreapta-jos –
Judecata de Apoi, dreapta-sus – Fiarele apocaliptice. Ultima cǎsuţǎ – a crinului – e cea câştigǎtoare
şi corespunde zonei centrale superioare: Fecioara cu Pruncul.
Jucǎtorii dau cu zarul pe rând şi avanseazǎ una, douǎ, trei, sau patru cǎsuţe, în funcţie de zar:
1, 2, 3 sau 4. Dacǎ cineva dǎ 5 rǎmâne pe loc, însǎ valoarea trece în contul Cǎlǎreţului Trac. Dacǎ
cineva dǎ 6 rǎmâne şi el pe loc, iar valoarea trece şi de astǎ datǎ în contul Cǎlǎreţului Trac. Dacǎ
s-au adunat trei zaruri de 5 sau trei zaruri de 6, Cǎlǎreţul Trac se trezeşte: la 555 trezirea Cǎlǎreţului
Trac se produce sub aspectul benefic, la 666 sub aspectul malefic. Când se trezeşte, Cǎlǎreţul Trac
rǎmâne pe loc. De aici înainte însǎ, el se va deplasa cinci sau şase cǎsuţe cǎtre jucǎtorul care dǎ 5
sau 6, indiferent sub ce aspect s-a trezit.
Existǎ douǎ situaţii de întâlnire cu Cǎlǎreţul Trac pentru fiecare aspect al sǎu. În cazul în
care Cǎlǎreţul Trac a fost deşteptat sub aspectul benefic (favorabil), el va fi un aliat al jucǎtorilor. Şi
dacǎ unul din jucǎtori ajunge în cǎsuţa sa, el va fi luat cǎlare şi va fi una cu Cǎlǎreţul: va cǎlǎtori
odatǎ cu el. În cazul în care Cǎlǎreţul Trac este cel care ajunge în cǎsuţa jucǎtorului, acela va fi
ridicat la Cer şi va ajunge direct în zona centralǎ superioarǎ – a Fecioarei cu Pruncul. Pentru acela
jocul s-a încheiat.
În cazul în care Cǎlǎreţul Trac a fost trezit sub aspectul fatal (de Cavaler Negru sau de
Cavaler al Blestemului) existǎ douǎ situaţii de confruntare. Dacǎ jucǎtorul e cel care a iniţiat
întâlnirea, el are dreptul sǎ mai dea o datǎ cu zarul: şi dacǎ dǎ 1 sau 3 îl ucide pe Cavaler (în
Numele Dumnezeului Celui viu, Singurului Dumnezeu, în Numele Sfintei Treimi); dacǎ dǎ orice alt
zar, Cavalerul îl ignorǎ şi confruntarea rǎmâne temporar nedecisǎ. În situaţia în care Cavalerul
Negru e cel care se deplaseazǎ în cǎsuţa unui jucǎtor, acesta din urmǎ dǎ cu zarul: cu 1 sau 3 ucide
Cavalerul Negru, altfel este el cel ucis.
Jocul se încheie când unul din jucǎtori trece peste cǎsuţa nr. 33 sau când nu mai existǎ
jucǎtori aflaţi pe Cale. La sfârşit, fiecare jucǎtor va alcǎtui un poem. Acesta va reflecta situaţia
personajului sǎu în atmosfera generalǎ a jocului respectiv: trecerea prin zonele de pericol, aspectul
sub care s-a trezit Cǎlǎreţul Trac, confruntarea cu el, înǎlţarea sau sfǎrâmarea partenerilor, condiţia
sa finalǎ… Menţionǎm cǎ am utilizat pentru acest joc grafica excepţionalǎ a Maestrului Marcel
Chirnoagǎ.

Mihai M. S. Maxim
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Sufletul ca o brăţară la mână
Îţi port sufletul ca o brăţară la mână.
Doar aşa voi şti că-mi vei fi aproape mereu.
Ochii, ochii ce ţi se odihneau în marea fiinţei mele,
Privirile tale ce îmi stigmatizau trupul
Lucesc mai puternic ca niciodată.
E plin încă de aura de dorinţă a palmelor tale,
Îţi port gândurile ultime ca pe cel mai preţios medalion.
Trecutul. Trecutul meu cu tine în ceea ce-a fost
Trecutul meu cu tine în ceea ce n-a fost
Am să mi le pun la urechi, cercel fin şi cercel alb,
Aproape de obraz, să mă mângâie
Atunci când mi-e dor să mă simt vie.
Sunt plină de tine!
Vibrează culorile şi sonorităţile toamnei.
E ucisă viaţa de pretutindeni
Aşa cum am fost şi noi ucişi.

Diana Năstase
19. 10. 2009
Am coborât
Am coborât pânǎ în strǎfundurile
Cele de neatins ale sufletului
Am început sǎ plâng
Ceea ce nu era de plâns
Am început sǎ tremur şi ameţesc
Nu mai am lacrimi
Dar mai am de plâns
Eternitatea clipei şi focul
Nu se vor mai întoarce.

Laura Andreea Mihu
2. 12. 2009
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Anihilare
Mă înec în mine însămi
Pierzându-mă în fiecare gol din cele mai îndepărtate
Unghere.
Mâzgă s-a depus înăuntru.
Privirea am oţelit-o,
Mi-am muşcat mâinile,
Inima am injectat-o cu venin
Până la epuizare.
Ştiu ce înseamnă sarea singurătăţii!
Sedimentată în şanţurile obrajilor
Ea stă mărturie!
Ştiu şi de ce nu mai ai voie să exişti.
Te-am exilat acum, eşti exilat cu totul din tine!
Ţi-am râvnit iubirea, dar n-am făcut decât
Să alung sufletul din tine.
Acum, amintirile îşi încolăcesc braţele în jurul meu
Şi mă sărută de „Rămas bun”.
Ochi pierduţi în orbite
Privesc sufletul gol...

Diana Năstase
18.07.2009
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tarot politic
spânzurat cu capu’-n jos
’ţi poate fi mai cu folos
decât să te dai de-a huţa
cu drăguţa ştim noi cui
o blondină-a dracului
în politica corectă (sic!)
zace-n puf şi e defectă
orişice iniţiativă
iar c-un pic de raţiune
nu ieşi nici pe cauţiune
că-i păcat dur sancţionat
cu trufaşă vigilenţă
când această neglijenţă
nu e grabnic reparată
c-o minciună gogonată
bine-atunci să faci pe prostu’
nu al lor, ci doar al nostru
şi să joci cum ţi se cântă
altfel va să iei o trântă
când îţi e lumea mai dragă
şi-o să-ţi ragă un tembel
drăguliţă de paradă
în dactili de fier prohodul
când ţi-o fi mai plin năvodul
aşadar şi prin urmare
prea coruptă adunare
vom trage mai mult folos
întorcând totul pe dos
când partidul ne-o va cere
este musai? cu plăcere!

duminică, 4 octombre 2009
ovidiu stanomir

86

Graba-i mare (sau „Imnul cărămizii”)
Am fugit cu simţurile ascuţite,
Dar m-am întors în acelaşi loc.
Clopotele tăceau cu zgomot
Şi visul nu voia să adoarmă.
Simţurile ascuţite erau de fapt amorţite,
Răbdarea curgea-n cascade
Prin memoria umplută până la refuz
De cărămizi albe, galbene, verzi.
Se ştie că din beton vor ieşi
Firicele de iarbă, un cactus
Luna goală, plină, cum o fi,
Va râde de omeneştile prostii.

Cristian Săuchea
4. 10. 2009
Tatonări
Planuri de vacanţă

Îţi simt privirea alunecându-mi pe gât
Ca un cub de gheaţă
Ce sfârâie pe o piele prea arsă de Soare.
De multe ori, atunci când
Mă zdrobeşti în braţele tale
Simt că m-a îmbrăţişat întreg Pământul
Cu frunze edenice şi parcă văd
Căldura ta ca nişte stropi de lumină
Cum dansează în jurul meu.
Când mă priveşti cu ochi nesiguri,
Câteodată pătrunzători,
Mă goleşti de mine însămi
Ca mai apoi să-ţi îndrepţi privirea
Către cer, hrănindu-te din albastru.
Te simţeai la acelaşi nivel cu norii,
Sus, foarte sus, departe…
Cum să pot eu oare să te ajung?
Jucăm un joc blestemat,
Regulile se schimbă după dorinţele tale.
Dar nu plâng nici dacă decizi
Să mă arunci într-o bătălie gata pierdută
Şi nici dacă mă învălui cu tine!
Ştiu că voi afunda din ce în ce mai mult
În întunericul tău
Aşteptând o sclipire…

Am lăsat deoparte
Tot ceea ce-mi aparţine.
Am dat drumul fluturilor
Să-mi invadeze viaţa
Cu poveşti de vară toride.
Îmi umblă fantasma
Cu papucii plini de nisip
Prin deşert frământat.
Totul arde iar eu sunt îngheţată –
De parcă aş sta
Sub un cer alb ce plânge
Numai mărgăritare.
Ştiu vântul arzător al pustiului,
Dar eu simt viscolul!
Mă duc atunci cu gândul departe,
Acolo unde aş putea fi doar eu.
Oare aş putea rezista tentaţiei
De a fi singură pentru totdeauna?
Mă plimb de mână cu amintirile mele
De tristă iubire.
Şi totuşi, undeva şi cândva
Voi găsi puterea de a le părăsi
Pentru totdeauna.

Alexandra Elena Ciorogar
19 iunie 2009

Diana Năstase
17.07.2009
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Speranţă falsă

(Celtic 21)

Locuind pe o insulă unică
Din frunze uscate, păstăi, flori de soc,
Unde vântul cântă, dansează şi
Se oferă să-mi păstreze şi poarte lacrimile închipuite,
M-am hotărât să plec să-mi caut mormânt.
Am trecut prin mulţimi de lumi, de oameni,
Oameni cu tâmple sângerânde,
Cu zâmbete canibale şi
Inimi multiple transparente.
Am cumpărat prieteni din pieţe
Special amenajate cu paiete şi paiaţe
Şi multe flori artificiale.
Încă mai caut un loc potrivit,
Locul meu, de odihnă şi zâmbet cald,
De taină şi iubire,
De sărutare şi săturare.

Ioana Spanache
23. 08. 2009
Visând sub apǎ
Simţeam înǎuntrul meu golul imens. Se întindea la nesfârşit. Mǎ cuprindea şi pe mine în el.
Dintr-o datǎ mi-a intrat în ochi o luminǎ puternicǎ. Am ridicat capul deasupra. M-am privit în
oglinda apelor pure. Era uimitor: am înţeles toate emoţiile pe care le pǎstrasem în mine pânǎ acum.
Voisem ca totul sǎ fie perfect. Şi era. Rochia albǎ presǎratǎ cu mici sclipiri de cristal, pǎrul
uşor împletit, coroniţa care se reflecta în unde… Dar, m-am gândit, perfecţiunea poate cǎ nu stǎ în
strǎlucire, ci-n simplitate.
M-am decis sǎ ies afarǎ din apǎ. Aerul sǎrat îmi va prinde bine – am gândit. Rochia albǎ
prindea în jurul meu aripi, parcǎ mǎ zbura şi pe mine odatǎ cu ea. Eram în ea ca într-un vârtej.
Atunci l-am vǎzut. Era el. Nu-l mai vǎzusem niciodatǎ pânǎ atunci, dar ştiam perfect cǎ era
el. Şi el ştia. Mǎ privea cu ochii înlǎcrimaţi şi cu braţele larg deschise, ca dupǎ o aşteptare
îndelungatǎ. Am încercat sǎ mǎ apropii, dar picioarele, adânc îngropate-n nisipul viu, refuzau sǎ se
mişte. Mǎ despǎrţeau de el doar câţiva paşi, dar nu l-am putut atinge. Am înţeles cu groazǎ cǎ paşii
aceia nu existau şi nici n-aveau cum sǎ existe.
Am mângâiat apele tremurate. Visam la el. Şi el mǎ visa. Privirile noastre erau resemnate.
Rochia mea albǎ şi coroniţa fǎceau parte şi ele din transǎ. Nimic nu era cu adevǎrat. Mǎ voi întoarce
în mare, voi înota sau mǎ voi cufunda în nisipul plajei acolo – în faţa lui, acolo unde mintea lui
pǎtrundea mintea mea, unde inima mea odihnea inima sa. Aici pe ţǎrm nu eram eu, nu era el. Era
doar mintea lui care cǎpǎta chip, era doar mintea mea.
Era acolo şi mǎ aştepta, dar eu nu ieşeam niciodatǎ din apǎ.

Anamaria Telebuş
25. 11. 2009
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Sonnet by the sea
Nobody taught me at first how to live,
So I turned to the sea on one morning
Waves kept on hurling my soul into shape
And I drowned in their passion and longing
Since then I wander around by the shore
And in miles I see no man's face gleaming
Hours are long and they rush blindly on
And I feel like I'm dead or I'm dreaming
If I don't find life, before I descend
On the seabed, in roaring and wringing,
All of my songs, sung in all of the tongues
Will be lost with my heartbeat and breathing
Waves will sing "Lo! though was taught by our ways,
Not one day has he walked with the living"

Andrei Mitru Marinica
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Feelings

Decenii glaciale

I think I’m collapsing
I believe I can rise…
I don’t care what you say
But this makes me be wise.
I’m stucked in me
And I’m still smiling,
Nothing can break into my soul
I’m not alone…
But I don’t know
Where I should go
I don’t know the road
I’m lost and I’m bored
I wanna go home
I wanna be what I was before.
But this is me,
The way I am…
The kid that always was.
He doesn’t want to leave no more
In fact, I think
It’s me who doesn’t want
To let him go.
And that’s because
I am afraid
Of what I can become…
Or just because
I want to be
Always a kid for me
I want to see me like a kid
And always feel like that
I wanna smile like I did
And feel this creepy short life trip.

Iulia Popa
Unificare

(Celtic 21)

(Platon – Mitul peşterii)
Mi-a îngheţat sufletul,
Decenii glaciale.
Inima a amorţit,
Cristale strălucitoare,
Şi îşi îngână un cântec vechi,
Decenii glaciale.
Linişti de ieri şi de azi
Îmi ating sângele obosit
În disperare.
„ – Taci! Nu mai ţipa! Căci oricum
Şi până acum mă durea
Fiecare zăpadă!”
„ – Ascultă, păpuşă! Ascultă: îţi cânt
Amintiri de pe mare.
Frigul tău a atins mitul,
Duhurile din adânc sunt răscolite,
Decenii glaciale.”
„ – Da, le ascult. Chemarea lor
Levitează nebună.”
„ – Ascultă, păpuşă! Eu, sângele tău
Mă scurg în pământ, mă scurg
În ninsoare.”
„ – Şi soarele s-a scurs în pământ
Şi trecutul şi viitorul se-ating
În blândă visare.”
„ – Aşterne-ţi trecutul, se face noapte,
Aşterne-ţi şi viitorul, şi palmele calde
În sfântă mirare.”
„ – Nu te mai tulbur, nu te mai ţin:
Decenii glaciale.”
„ – Să nu mă mai cauţi, ci să te pierzi
Neştiut
În roua de vise amare.”

Buturuga plânge moartea copilei.
În jur, tǎcerea înghite lacrimile.
S-a înecat cu propria ei voluptate,
Iar acum zace goalǎ pe lespezi de marmurǎ.
Singur, sub privirea unui copac,
O mângâie de la depǎrtare, El!
Ce spirit slab şi murdar,
Sǎ se îndrǎgosteascǎ tocmai de Ea!
Ştie cǎ vor rǎmâne pururi împreunǎ.
Nici un strigǎt nu va putea
Sǎ-i despartǎ vreodatǎ.

Diana Năstase
21. 10. 2009

Timea Ioana Jarcǎ
4. 11. 2009
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Camuflare
Flăcările sunt stări de spirit
Ce încearcă să se exprime
Prin gesturi intraductibile
Iar fiecare gest e un vers.
Flăcările sunt lacrimi
Ce în căderea lor
Ating inimi şi mângâie priviri,
Dând şi pierzând ceva din ele.
Flăcările sunt amânări de secrete
Evidente dealtfel,
Născute din contradicţii,
Demult ştiute şi demult uitate;
Într-un cuvânt:
Flăcările sunt femei
Ce ard atât de puternic
Încât se sting în fum.

Iulia Elena Calciu

Psihodava
Jocul se poate juca între 2 şi 8 jucǎtori: existǎ 5 poziţii de atac (asediu) şi 3 de apǎrare. Dacǎ
se joacǎ în doi atacantul ia cele 5 poziţii însemnate prin pentagonul stelat – pentagramǎ, iar
apǎrǎtorul cetǎţii cele 3 poziţii însemnate prin octogonul stelat. Planul cetǎţii este acela al
fortificaţiei dacice de la Costeşti. Cetatea (dava) este în general simbolul sufletului. Octogonul
exterior (de pe platou) este punctul de apǎrare al aprovizionǎrii (şi simbolizeazǎ resursele energetice
ale sufletului), octogonul fortificaţiei inferioare este punctul de apǎrare al magaziilor şi depozitelor
de arme şi muniţii (şi simbolizeazǎ conştiinţa), iar octogonul din turnul fortificaţiei superioare este
garnizoana (care simbolizeazǎ sinele).
Fiecare poziţie de luptǎ primeşte iniţial 2 cǎrţi de joc, pe care nu le cunoaşte decât posesorul
respectivelor trupe. Cele douǎ cǎrţi se aşeazǎ cu faţa în jos pe steaua poziţiei respective (pentagon
sau octogon). În turnul fortificaţiei superioare se pun 5 cǎrţi cu faţa în jos, pe care nu le cunoaşte
nimeni, şi care reprezintǎ miza jocului. Un jucǎtor poate sǎ atace numai dacǎ are printre cǎrţile unei
poziţii o personalitate: As (simbolizând o fǎpturǎ supranaturalǎ sau neomeneascǎ), King
(reprezentând preotul-rǎzboinic sau regele-sacerdot), Queen (regina farmecului) şi Valet (scutierul,
purtǎtorul de arme). Cǎrţile de la 2 la 10 (indiferent de culoare) reprezintǎ în luptǎ trupele de suport.
Valorile cǎrţilor de personalitate sunt: A – 15, K – 14, Q – 13 şi V – 12.
Jucǎtorul are dreptul sǎ atace orice poziţie deţinutǎ de adversar, iar în momentul confruntǎrii
cei doi beligeranţi îşi descoperǎ simultan trupele: câştigǎ lupta cel care are cǎrţi de valoare mai
mare. În cazul atacǎrii din exterior a celor douǎ poziţii de apǎrare din interiorul cetǎţii, existǎ un
bonus de 10 puncte pentru trupele apǎrǎtorului, care se datoreazǎ zidurilor de fortificaţie. Dacǎ
atacantul a pǎtruns deja în cetate – într-una din zone – şi ameninţǎ cealaltǎ zonǎ, nu mai existǎ
pentru apǎrǎtor bonusul. Învinsul îşi pierde toate trupele, în timp ce învingǎtorul rǎmâne cu carteapersonalitate mai mare, la care se adaugǎ un numǎr de cǎrţi din pachet corespunzǎtor trupelor sale
pierdute. Aceste întǎriri rǎmân secrete – pânǎ la urmǎtorul atac.
Dacǎ apǎrǎtorul pierde poziţia expusǎ a aprovizionǎrii nu mai poate primi întǎriri din
exterior (cǎrţi noi la fiecare tur) decât dacǎ anihileazǎ una din poziţiile de împresurare (una din
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poziţiile oponentului). Dacǎ atacǎ trupele care îl asediazǎ, apǎrǎtorul cetǎţii nu mai are parte de
bonusul zidurilor. Câştigǎ jucǎtorul care ajunge (sau rǎmâne) în posesia mizei. Sunt recompensate
cu câte o carte numai poziţiile trupelor supravieţuitoare.
Interpretare:
Fiecare carte de joc reprezintǎ un model de persoanǎ – A, K, Q, V – sau un anumit gând al
patimii sau virtuţii, dupǎ cum urmeazǎ:
Treflă: 2. acedia, toropeala, lâncezeala, moleşirea, lenea; 3. înfumurarea, trufia, narcisismul;
4. iubirea de stăpânire, patima de dominaţie; 5. concupiscenţa sau pofta nesăbuită; 6. neîndurarea şi
neîndurerarea; 7. desfrâul minţii, imaginarul fără limite; 8. ranchiuna sau ţinerea minte a răului
suportat; 9. mânia sau iuţimea, râvna; 10. melancolia sau tristeţea.
Pică (Inimă neagră): 2. năzuirea după cele vremelnice; 3. indignarea sau semeţia cugetului;
4. scrupulozitatea sau învinuirea de sine neîntemeiată; 5. halucinaţia, nălucirea, zăpăceala; 6.
neascultarea, nesupunerea, rebeliunea fără cauză; 7. nepăsarea; 8. vrajba sau sfada (cearta); 9.
viclenia şi ipocrizia; 10. vanitatea.
Caro: 2. naşterea bucuriei din pace (isihia); 3. lacrimile înţelegerii; 4. pacea desăvârşită a
gândurilor; 5. simţirea inimii (să ştie omul ceea ce-i foloseşte); 6. îndrăzneala, ardoarea; 7.
blândeţea; 8. aducerea aminte de moarte; 9. curajul eroic sau bărbăţia; 10. speranţa, chiar fără
motiv.
Cupă (Inimă roşie): 2. puritatea minţii sau neprihănirea (cugetul întreg); 3. smerenia sau
modestia; 4. compasiunea (empatia); 5. fermitatea (hotărârea); 6. recunoştinţa; 7. duioşia; 8.
răbdarea; 9. sfiala; 10. seninătatea.
Aceste simboluri le-am mai folosit în jocul „Psihodrama” din Revista „Castalia” nr. 1. Ele
reprezintǎ virtuţi sau patimi fundamentale şi sunt general omeneşti. În jocul de acum însǎ putem sǎ
ne confruntǎm şi cu pǎruta virtute – care sǎ fie folositǎ într-un atac al seducţiei şi înşelǎciunii – sau
cu o patimǎ transfiguratǎ – prin care sǎ fie alungate patimi fatale. Atacul „roşu” înseamnǎ seducţie,
atacul „negru” rǎzboi pe faţǎ.
„Istoricul” confruntǎrilor de pe harta de joc poate fi ilustrat liric sau epic.

Mihai M. S. Maxim

Rugi păgâne
În miez de noapte mă priveşti
Cerând clemenţă-n lumi cereşti.
Sunt toată rană, mângâiere
Este durere pe durere.
Te tângui după alinare
Pustiei; zeităţi hoinare
Te-or mângâia de vis şi dor
În felul meu nimicitor.

Maria Vlad
28. 10. 2009
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„Aici sunt tigri...”
Tigroaica ce-şi apără prada
Aruncă din privirile galbene
Suliţe de foc.
E avidă de sângele ce-l păzeşte
Cu propria-i viaţă.
Îşi simte ghearele înfundându-se în noroi,
Glasul e gata să scoată răgetul de luptă.
Posesivitatea şi dorinţa îi curg prin vene,
Ochii sticlesc privirile înfricoşate
Ale duşmanului.
Lupta e aprigă, dar va fi clar
Că ea, Zeiţa Uciderii, va ieşi biruitoare
Mai înainte de prima străfulgerarea a soarelui.
Va sfârteca inima cu acelaşi calm,
Cu aceeaşi răceală de la Începuturi.
E stăpâna sufletului,
Singurul demon ce-şi poate poseda fericit
Cucerirea.
Valuri de furie şi ură zbiară
Odată cu râul-dorinţă.
Zâmbetul se transformă în otravă,
Simpla privire în ochi ucide.
Iar voi, voi veţi fi uitaţi demult
Atunci când, mai înainte de prima străfulgerare a soarelui,
Sufletul acela va fi al meu,
Contopindu-se şi sfărâmându-se în iubire.

Diana Năstase
5.06.2009
Luceferii zic
Regǎsire
În mama ta doarme o altfel de moarte.
Tu, fiul ei unic, eşti mort de azi noapte.
Ea încă nu ştie de tine nimic –
Şi-aşa-i cel mai bine – luceferii zic.
În sufletul blând, alinat şi duios
Vedenia de sânge întinsă pe jos
Trăieşte deplin fatidica noapte
În care ţi-ai luat rămas bun de la toate.

(Tarot)

Întinde mâna şi nu cere nimic!
Nu poţi sǎ vezi dincolo, dar poţi simţi!
Lasǎ-mǎ sǎ te cânt în versuri,
Dar nu crede cǎ aici e-mplinirea!
Sǎ nu deschizi ochii, înghite doar lumina:
Vei fi inundat de Universul întreg!
Întinde doar mâna: nu cere nimic!

În mama ta doarme o altfel de moarte.

Timea Ioana Jarcǎ
4. 11. 2009

Maria Vlad
28. 10. 2009
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Semnele
(Arcanum pentru Timea)
Priveşte, semnele sunt clare!
Trei coroane suprapuse –
O singurǎ strǎlucire lunarǎ.
Trei mâini încleştate
Pe plǎsele de fildeş şi abanos,
Mânii sǎpate adânc în piatrǎ
La hotarul lumii de dincolo –
O singurǎ rǎzbunare:
Albǎ şi strǎlucitǎ,
Pentru pǎcate gândite,
Pentru nǎdejdi ostenite,
Pentru mulţimi de vini
Mai mult sau mai puţin imaginare,
Pasǎrea îşi ascute ţipǎtul.
Eşti tu, numai tu.
Te laşi rǎpitǎ numai ca sǎ rǎpeşti,
Consimţi sǎ te pierzi şi sǎ pierzi.
Întinzi mâna cu palma îndreptatǎ-nainte,
Cu degete conştiente prelungi
Pânǎ în miezul iluminǎrii albastre,
Acolo unde se rescriu istoriile, lumile,
De la-nceput. Acolo harul
Din lumile noi ce ţi s-au deschis
Atrage-n cǎderi de cascadǎ
Iarǎşi şi iarǎşi,
Omenirile din trecut.

Neurochirurgie
Ploaie: apă, ritm, dans, vibraţii.
Dansul ploii:
Fiecare picătură – kamikadze,
Toboşar cu un număr infinit de mâini,
Mâini infinite –
Fiecare picătură dansează,
Explodează în ritmul timpului…
Oceanul timpului
Alungă verbul, împrăştie gândul.
Poate inima bate în ritmul timpului:
Cel mai probabil, timpul bate în ritmul
inimii,
Inima bate, accelerează, timpul aleargă, fuge!
Inima s-a oprit, timpul s-a oprit
Ajungi unde?
În infinitul secundei
Şi nu curge tot timpul la fel!
Totul curge.
Cineva aruncă un vas cu viaţă peste noi
Să ne spele de vise,
Să ne boteze cu lacrimi,
Să ne numească…
În tăcerea unei flori urlă furtuna harului.
Iar eu tocesc cuvinte şi
Irosesc tăcerea –
A gândului, a secundei, a infinitului.

Ioana Spanache
17. 08. 2009

Mihai M. S. Maxim
4. 11. 2009
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