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Jocuri profetice 
 

   Dintr-un colţ de teză 
 

   Sar ideile dintr-un colţ de teză. Greşit spunea inorogul că în iulie 
au avut loc, când de fapt au avut loc în aprilie. Important este că 
ideile sar. Ca purecii lăsaţi cu dărnicie de-o peniţă pe hârtie. 
Imaginea devine cristalină când un ochi de geam se sparge dacă este 
privit prea intens. Conceptele se materializează într-o piatră ponce. 
Aceasta zgârie retina un timp t egal cu d supra v, apoi cu forţa 
clipocitului apei bate-n geam. Picătura chinezească se concentrează 
într-un punct imaterial. După ce apa se transformă-n sticlă, inorogul 
îşi ia uneltele şi pleacă la plimbare. Aceasta are loc în sensul acelor 
de ceasornic vara şi în sens invers primăvara. Vrea să se opună 
trecerii timpului tezelor din aprilie. Promotor al ideilor lui Mao, se 
simte stingher în mijlocul inorogilor stalinişti şi al celor hitlerişti. La 
o întrunire a inorogilor de pretutindeni, s-a lansat ideea că 
Stalin=Hitler. Maoistul fiind admirator al teoriei mulţimilor s-a 
gândit atunci că numărul defectelor unuia este egal cu numărul 
defectelor celuilalt. Când pe Stalin îl durea capul pe Hitler îl dureau 
dinţii; când Hitler voia să cucerească Polonia şi Stalin voia să 
cucerească Polonia; când Stalin strănuta, Hitler sughiţa. După ce 

aşternu pe două coloane calităţile „bune” şi pe cele „rele”, inorogul îşi spuse că e greu să lansezi o teză, fie ea în 
aprilie sau în iulie. Deci Mao sau Tao, nu contează ce-o fi. Căci, după cum şi-a putut da seama, ideile 
concentrate într-o piatră ponce pot sparge ochiul de geam. Curentul rezultat poate duce la contactarea unei 
răceli severe. Ochii roşii înceţoşează gândirea şi inhibă ideile. Îndată ce percepu acest lucru, inorogul căzu într-
un somn adânc, lipsit de monştri şi şopârle. 

Cristian Săuchea 
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a crescut speranţa de viaţă 
 

vârsta fatidică nu mai e 

vârsta lui Iisus 

pe Cruce 

timpuri noi ce mai progresul ăsta e ceva 

palpabil tot mai mulţi bărbaţi 

odată cu vârsta critică păţesc fel de fel 

ba îi loveşte inspiraţia ba amocul 

ba cad în fragedă ispită 

pensia e un obiectiv din ce în ce  

mai 

îndepărtat mai improbabil 

poate că populaţia din ţările civilizate 

e 

îmbătrânită 

ce-avem noi cu ei fiecare 

cu năravurile lui 

la noi se trăieşte din plin 

şi în prima şi-n a doua şi-n ultima 

tinereţe 

şi când ajungi la prea plin 

dai pe dinafară- 

-i vopsit gardul  

da’-năuntru-i un domn 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 

căci nu-i aşa la noi 

a crescut amarnic speranţa de viaţă 

iar speranţa 

ah speranţa moare 

ultima 

 
 

Mihail Medrea 
7 iulie 2010 
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Jocuri profetice 
 
   1. ”Dumnezeu Se joacă...” 
 
   Sfântul Grigorie Teologul a scris undeva1 în Poeziile sale: „Se joacă Cuvântul înalt în tot felul de 
chipuri, judecând lumea Sa, ici şi colo, cum Îi place.” Aşa cum părinţii coboară la nivelul copiilor 
lor implicându-se în jocurile lor copilăreşti şi atrăgându-i printr-însele spre ocupaţii serioase, tot 
astfel Dumnezeu – spune Sfântul Maxim Mărturisitorul – „ne atrage la uimire prin firea grăitoare a 
făpturilor văzute, adică prin vederea şi cunoaşterea lor, exact ca pe nişte copii, apoi ne conduce şi la 
contemplarea raţiunilor mai duhovniceşti; şi, la sfârşit, ne ridică, pe cât ne este cu putinţă, prin 
teologie, la cunoştinţa mai tainică a Sa, care este cu totul curată de orice varietate şi compoziţie 
manifestată în chip, în calitate, în figuri şi cantitate, în mulţime şi volum, cum ni Se arătase în 
călăuzirea anterioară”2. 
   Jocul lui Dumnezeu – ne spun Părinţii – constă în condescendenţa şi călăuzirea preliminară a 
Celui de infinite ori infinit mai presus de fiinţe, de gânduri şi chipuri, de minţi şi imaginaţii. Cel de 
neînchipuit şi de necircumscris coboară în varietate şi compoziţie spre a ne atrage uimirea în ceea 
ce e mai presus de forme şi de categorii. Dumnezeu-Cuvântul „Se joacă”, „Se încântă şi iese din 
Sine”, după cum mărturisesc Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Dionisie Areopagitul, adică ne 
configurează paradigmele şi raţiunile dumnezeieşti – ca prin toate acestea să ne ridice mintea la 
înţelegerea inefabilă, mai presus de relaţie şi de concepţie, a tainei Lui fiinţiale. 
   Mintea omului poate ajunge la o oarecare înţelegere a tainelor Cerului atunci când a străbătut în 
Duh, prin credinţă, toate cele inteligibile, astfel încât să poată să-I spună lui Dumnezeu, asemeni 
regelui David: „Adânc pe adânc cheamă, în glasul căderilor apelor Tale”3. Mintea contemplativă, ne 
spune regele-profet, se aseamănă unui adânc. Adâncul şi mulţimea cugetărilor ei, străbătând 
rânduiala şi ierarhia celor văzute, ajunge în lumea celor inteligibile unde, prin mişcarea fulgerătoare 
a credinţei, perfect nemişcată, invocă înţelepciunea duhovnicească spre a primi de la ea „zvonul 
căderilor sale de apă, iar nu căderile însele; adică cere să-i dăruiască o oarecare înţelegere a 

                                                 
1 Sfântul Grigorie de Nazianz, Poezii, Sfaturi către fecioare, vers 499. 
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie 
Areopagitul şi Grigorie Teologul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 
1983, p. 351. 
3 Psalmul 41, 8. 
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credinţei, care să-i facă cunoscute modurile şi raţiunile providenţei dumnezeieşti referitoare la toate 
cele ce sunt”4. 
   Joaca sau condescendenţa lui Dumnezeu este acea configurare a paradigmelor dumnezeieşti ce 
trebuie să conducă mintea la starea curată, mai presus de judecăţi şi de categorii, a înţelegerii 
unitare şi simple. Taina întrupării şi întruchipării lui Dumnezeu-Cuvântul în pământul Iordanului şi 
Hermonului – care precede şi face posibilă taina îndumnezeirii omului – este numită nebunie şi 
slăbiciune şi joc al lui Dumnezeu tocmai datorită covârşitoarei înţelepciuni duhovniceşti: „Fapta lui 
Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, socotită de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât 
înţelepciunea lor şi ceea ce pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, e mai puternică decât tăria 
oamenilor”5. Ceea ce pare nebunie a lui Dumnezeu e supraabundenţă a înţelepciunii, ceea ce pare 
slăbiciune a lui Dumnezeu e supraabundenţa puterii, iar ceea ce pare joc al lui Dumnezeu este de 
fapt covârşirea discernământului Său, supraabundenţă a judecăţii Lui perfect cumpănite6.  
 
   2. Sintaxa fantasmelor dumnezeieşti: vedenii înlăuntrul unei vedenii, vedenii ale 
vedeniilor, vedenia vedeniei 
 
   Dacă o comparăm cu „arhetipul viitor al vieţii dumnezeieşti şi adevărate, viaţa de acum e o 
jucărie”7, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, şi nu există nimic mai lipsit de consistenţă ca ea. 
El întăreşte marele adevăr al Cuvântării funebre a Sfântului Grigorie de Nazianz de la 
înmormântarea fratelui Cezarie: „Aşa e viaţa noastră pe care o trăim vremelnic; aşa e jucăria pe 
pământ; nefiind, ne naştem, şi născându-ne, ne destrămăm. Suntem un vis inconsistent, o fantomă 
ce nu ţine, un zbor de pasăre trecătoare, o corabie ce nu lasă urmă pe mare, pulbere, suflare, rouă de 
dimineaţă, floare ce răsare într-o clipă şi piere într-o clipă...” Destinele noastre sunt ca urma păsării 
în văzduh şi ca siajul unei corăbii în mare; şi totuşi, şi trestia cugetătoare din vântul pustiului, trestia 
care suntem, are un drept să viseze; şi podoaba Universului stă tocmai în visul acelei clipe! Căci 
visul este nemărginit.  
   De unde nădejdea? De unde chemarea aceasta? Adâncul smereniei mai poate avea aspiraţii? Da: 
umbra visează piatră. Căci „Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei 
înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le ruşineze pe cele tari; Dumnezeu Şi-a 
ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să 
nimicească pe cele ce sunt”8. Atunci „abisul durerii a văzut mângâierea. Puritatea inimii a primit 
luminare. Iar luminarea este lucrare negrăită, înţeleasă în chip neştiut, văzută în chip nevăzut”9. 
   Mângâierea de care vorbeşte Sfântul Ioan Scărarul este răpire înlăuntrul vedeniei, sălăşluire în 
„patria Duhului”. Ieşită din propria natură, mintea proorocului aude cuvintele de nespus şi 
contemplă vedeniile de neconceput proprii „celui de-al treilea cer”. Vedenia dumnezeiască – 
„mângâierea văzută” – se împărtăşeşte doar minţii supranaturale, doar minţii care a pătimit 
„moartea şi învierea mistică”: renunţarea de bunăvoie la propria natură cugetătoare, încetarea 
lucrării ei naturale (stare ce e numită „moartea mistică a minţii” sau „sabbat mistic”) şi apoi 
primirea energiilor necreate ale Duhului Sfânt (care e „învierea mistică a minţii”, starea zilei a opta 
a Împărăţiei neînserate).  
   Profeţia este împărtăşirea minţii din preştiinţa sau atotştiinţa lui Dumnezeu referitoare la lume, 
atunci când mintea e înălţată deasupra propriei sale naturi. Fiindcă „profeţii se împărtăşesc din 
preştiinţa celor ce încă nu sunt, pe care o are fără de început Singur Cel ce le ştie pe toate mai 
înainte de a se face”, după cum spune Sfântul Grigorie Palama. Mintea poate să se împărtăşească 
din preştiinţa Dumnezeirii doar atunci când devine şi ea necreată – prin harul dumnezeiesc necreat – 
nemărginită în spaţiu şi timp, infinit de profundă în înţelegere. Întoarsă în lumea trupurilor, ea e 

                                                 
4 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua…, 179, p. 346. 
5 1 Corinteni 1, 25. 
6 Cf. Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ambigua…, p. 347. 
7 Ibidem, p. 353. 
8 1 Corinteni 1, 27-28. 
9 Cf. Sfântului Ioan Scărarul, Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 9, Bucureşti 1980, 53, p. 181. 
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conştientă că toate vederile pe care le poate exprima prin cuvânt şi imagine sunt numai „închipuiri 
ale gândurilor sufletului, dar nu lucrare a harului”10. 
   Cum să arăţi, prin ce cuvinte şi chipuri ale vederii, ceea ce ai primit în condiţii în care însuşi 
timpul era suspendat? Cum să mărturiseşti ceva ce transcende spaţiul şi forma, categoriile? 
   Înţelegerea fiinţei profeţiei, pătrunderea condiţiei sale de-a fi, e singura care ne poate permite 
accesul la substanţa sau conţinutul ei. Doar înţelegând fiinţa adâncă a profeţiei am putea să 
pătrundem cu mintea jocul dumnezeiesc. 
   Sfatul suprainfinit al Dumnezeirii a hotărât din veşnicie, în discernământul Său suveran, 
întruparea Logosului în toate lumile: unirea Creatorului cu creatura şi îndumnezeirea acesteia e 
scopul creaţiei. Cea mai mare minune a lui Dumnezeu este chenoza, sau smerenia Lui negrăită, care 
continuă şi-n spaţiul împărătesc: sfinţii aflaţi în altarul Bisericii din Palatul Ierusalimului ceresc nu 
sunt mai palizi ca Dumnezeu-Fiul, ci au una şi-aceeaşi strălucire cu El11, doar că Mântuitorul 
Hristos, Raţiunea supremă a Dumnezeirii, îi este izvorul, iar ei nu sunt izvor.  
   Întruparea Logosului suprafiinţial a fost prehotărâtă şi-n lumile fără păcat. Practic, orice suflet 
nemuritor a fost creat după chipul Sfintei Treimi, cu minte, raţiune şi inimă spirituală – care sunt 
facultăţile sale fundamentale, ireductibile una la cealaltă, şi care vor fi tronurile celor trei Persoane 
deofiinţă atunci când va pătimi îndumnezeirea. Gândirea îi permite sufletului să sesizeze şi 
înţeleagă iubirea Creatorului pentru el, iar libertatea îi va permite să răspundă cu iubire acestei 
iubiri. Orice suflet nemuritor – deci orice suflet care a avut început dar care nu va mai avea sfârşit – 
este chemat să renunţe de bunăvoie la lucrările lui naturale pentru a se lăsa pătruns de lucrările 
supranaturale ale Sfintei Treimi. Orice suflet trebuie să îşi asume, în consecinţă, „moartea mistică” 
– adică să pătimească încetarea lucrărilor lui naturale: să-şi părăsească propria natură cugetătoare. 
Apoi i se va dărui „învierea mistică” – adică i se vor împărtăşi energiile necreate ale fiinţei lui 
Dumnezeu – astfel încât sufletul va ajunge să trăiască viaţa Lui necreată ca pe a sa şi să se bucure 
de iubirea de dinainte de veacuri, de iubirea din răstignirea căreia s-au alcătuit veacurile, şi care 
există fără de început între Persoanele deofiinţă ale Sfintei Treimi12. Aceasta este „îndumnezeirea”, 
răpirea sufletului înlăuntrul iubirii Sfintei Treimi, şi este urmată de „epectază”, adică de progresul 
spiritual nesfârşit în oricare din lumile sau locurile Împărăţiei. 
   Păcatul strămoşilor noştri a dat întrupării Logosului, morţii şi învierii mistice, caracter sângeros: 
Hristor, Logosul lui Dumnezeu, Raţiunea supremă a Dumnezeirii, e „Mielul cunoscut mai înainte 
de întemeierea lumii”13. Sfatul suprafiinţial al Dumnezeirii a prefigurat lumea cunoscând de 
dinainte şi păcatul adamic, dar şi sfinţenia mai presus de gând şi cuvânt a Fecioarei Maria. Astfel, 
Primul Adam a fost creat după icoana sau paradigma celui de-Al doilea Adam: a fost creat avându-
L ca model pe Hristos, aşa cum a fost El preştiut în Sfatul fără început al Dumnezeirii. Fecioara 
Maria ar fi avut să primească locul cel mai ales din ceata Serafimilor, datorită purităţii ei 
neasemănate, însă Dumnezeu-Tatăl, preştiind dăruirea ei totală şi pregândind scena Buneivestiri, i-a 
prehotărât naşterea în condiţia smerit omenească, pentru a-L naşte ca Om pe Fiul Său14. Această 
alegere nu e deloc arbitrară, fiindcă nu este părtinire la Dumnezeu: Dumnezeu a hotărât din veşnicie 
locul şi gradul fiecăruia în ierarhia cerească, deoarece a preştiut de dinainte de veci progresul în 
nevoinţă şi puritatea fiecărei făpturi. Fecioara Maria este „a doua după Dumnezeire”, neasemănat 
mai presus de Heruvimi şi de Serafimi, ea fiind la hotarul dintre Necreat şi creat – şi acesta este un 
adevăr absolut şi o hotărâre irevocabilă a Dumnezeirii, indiferent dacă omenirea ar fi fost mântuită 
sau nu. Şi dacă Sfatul suprainfinit al Dumnezeirii nu ar fi hotărât de dinainte de veci întruparea 
Fiului şi naşterea Lui preacurată din Preacurata Fecioară, ea ar fi avut şi firea de Serafim, nu numai 
inima! 

                                                 
10 Sfântul Isaac Sirul, Filocalia…, vol. 10, Bucureşti 1981, p. 510. 
11 Fapte minunate de la Părinţi atoniţi, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Bacău 1994, p. 18. 
12 Cf. Ioan 17, 23-26.  
13 1 Petru 1, 19-20. 
14 Cf. Sfântului Teofan al Niceii, apud. Pr. Dumitru Stăniloae, „Învăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi 
catolici”, Revista „Ortodoxia” nr. 4/ 1950, Bucureşti, p. 559-609. 
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   Toată făptura – cu toate lumile ei spirituale sau materiale, cu toate fiinţele şi lucrurile ei – este 
făcută pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar ea pentru Fiul ei: „Fiindcă dumnezeieştile 
Scripturi dau mărturie, spune Sfântul Nicodim Aghioritul, că taina iconomiei în trup a lui 
Dumnezeu-Cuvântul e începutul tuturor căilor Domnului, că ea este mai întâi decât toate creaturile 
şi că a fost prehotărâtă înaintea prehotărârii tuturor celor mântuiţi”.  
   Tatăl este iubirea care răstigneşte, Fiul este iubirea răstignită, iar Duhul Sfânt este puterea de 
nestăvilit a Crucii. Şi, după cum e răspunsul fiecărei făpturi faţă de această chemare dumnezeiască, 
aşa îi va fi şi Judecata: Judecata  de Apoi nu e decât privirea suverană aruncată asupra 
comportamentului oamenilor şi îngerilor la lăsarea veşniciei. A surprinde această privire suverană 
mai înaintea împlinirii vremii înseamnă să-L priveşti pe Mântuitorul Hristos drept în ochi, şi El să te 
privească la rându-I pe tine; înseamnă să simţi jarul raţiunilor şi paradigmelor Sale dumnezeieşti 
răscolindu-ţi cenuşa minţii şi inimii: şi cine-ar putea să suporte ochii de foc din care-a luat naştere?  
   Aceasta este vedenia vedeniei, icoana vie a Fiului. Ea vine de departe şi pleacă departe: vine din 
înţelegerea Sfatului suprafiinţial infinit al Dumnezeirii, dar nu ştii unde duce, nici unde ajunge, 
fiindcă toţi aceia care-au aflat acestea au lăsat  lucrurile ascunse-n sfială şi taină. „Iubirea Ta a rănit 
sufletul meu şi inima mea nu mai poate suferi flăcările Tale, de aceea înaintez cântându-ţi”, Îi spune 
Sfântul Ioan Scărarul Fiului. Şi toată profeţia lui devine cântare.  
   Râul de foc ce iese din Tronul dumnezeiesc şi prin care trebuie să treacă drepţii şi păcătoşii, 
deopotrivă, să fie încercate faptele şi sufletele lor, este iubirea. Aceasta e Judecata şi criteriul 
absolut al tuturor judecăţilor: Câtă iubire, câtă revărsare a harului de dinainte de lume poţi să suferi, 
să porţi? Şi câtă strălucire ascunsă ai putea să îngădui să-ţi răscolească fiinţa?  
   Căci nu e nimic mai necruţător ca iubirea. 
   Vedeniile nu au ca obiect primordial evenimentele istoriei, ci starea lăuntrică a oamenilor. Astfel, 
îngerul Domnului îi spune Proorocului Daniel că Antihristul va veni nu atunci când se vor împlini 
anumiţi ani hotărâţi, ci „atunci când se vor împlini păcatele”: „La sfârşitul stăpânirii lor [a celor 
patru diadohi sau moştenitori ai imperiului lui Alexandru Macedon], la vremea covârşirii păcatelor 
lor, se va ridica un rege cu chip semeţ şi isteţ în lucrurile ascunse [oculte]. Şi stăpânirea lui va creşte 
în putere – dar nu prin puterea lui însuşi – şi va face pustiiri uriaşe şi în orice lucru va izbuti şi va 
prăbuşi pe cei tari şi pe poporul sfinţilor. Din pricina isteţimii lui, va izbuti înşelăciunea în mâna lui 
şi se va semeţi în inima sa şi în plină vreme de pace va doborî pe mulţi. Şi se va ridica împotriva 
Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ, nu de mână omenească.”15 
   Mântuitorul prooroceşte că vremea Antihristului va începe atunci „când va înceta jertfa cea de-a 
pururi”16 şi când se va vedea „urâciunea pustiirii stând la locul cel sfânt”17. „Urâciunea pustiirii la 
locul cel sfânt” se referă la trei lucruri ce se vor desfăşura simultan: 1) Antihristul va oficia 
Liturghia neagră şi se va închina Satanei cu toţi adepţii săi în Templul lui Solomon reconstruit; 2) 
vor fi profanate altarele creştinătăţii, fie de către slujitorii Antihristului, fie de preoţii nevrednici; se 
va interzice săvârşirea Sfintei Liturghii pe întregul Pământ; 3) minţile oamenilor vor fi spurcate de 
păcatul închipuit în imaginaţie. 
   Aceasta este vedenia vedeniilor: să pătrunzi fanteziile tuturor oamenilor de-atunci! Să asişti 
nevăzut la covârşirea păcatelor, să vezi frenezia duhurilor! Şi dacă Proorocul Daniel întreabă cât va 
dura împărăţia Antihristului şi când i se vor sfârşi anii, primeşte răspunsul: „Va mai ţine o vreme, 
vremuri şi jumătate de vreme, iar când se va isprăvi de sfărâmat puterea poporului celui sfânt, 
atunci vor lua sfârşit toate acestea.”18 Răspunsul dumnezeiesc cuprinde cei trei ani şi jumătate ai 
domniei Antihristului, care se vor sfârşi atunci când tot Israelul va fi adus la smerenie.  
   
  
 

                                                 
15 Daniel 8, 23-25. 
16 Daniel 12, 11. 
17 Matei 24, 15. 
18 Daniel 12, 7. 
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   3. „Şi am văzut duhul Sfântului Apostol Ioan Teologul purtându-se pe deasupra 
apelor Apocalipsei...” 
 
   Deci evenimentele prehotărâte de Dumnezeu şi anunţate în veac Proorocilor Săi se declanşează nu 
atunci când se împlinesc anii, ci la împlinirea păcatelor, iar unele atunci când poporul ales revine la 
starea curată a smereniei. Astfel, Dumnezeu i-a spus Patriarhului Avraam că pentru păcatele 
Israelului acesta va fi rob 400 de ani în pământ străin19, însă persistenţa acestuia în păcat a făcut ca 
robia în Egipt să dureze 432 de ani, la care s-au mai adăugat apoi 40 de ani de rătăcire în pustia 
Sinaiului ca pedeapsă pentru laşitate. Nu au intrat în Ţara Făgăduinţei decât israeliţii născuţi în 
libertate. Dintre evreii eliberaţi de Moise din robia egipteană nu au intrat în Ţara Făgăduinţei decât 
Caleb, fiul lui Iefone, şi Iosua, fiul lui Navi20 – singurii care au vrut să lupte de la început şi să 
nimicească neamurile îndrăcite, aşa cum a poruncit Dumnezeu. 
   Tot astfel s-au amânat evenimentele şi în cazul Noului Israel: Sfântul Agatanghel a proorocit 
căderea Constantinopolului sub agareni în anul 1453, după cum s-a şi întâmplat, şi robia de 400 de 
ani a creştinilor care, datorită păcatelor acestora, s-a prelungit cu încă 100 şi se va mai prelungi încă 
– până la cel de-Al Treilea Război Mondial. 
   Al Treilea Război Mondial este inevitabil, deoarece Templul lui Solomon – în care se vor împlini 
obsesiile de dominaţie ale ultimelor vremi – nu poate fi reconstruit decât după demolarea moscheii 
lui Omar. Or, aceasta înseamnă război cu lumea musulmană, război total. După acest război, spune 
Sfântul Apostol Ioan, urmează cei şapte lideri mondiali, împăraţii apocaliptici, al optulea fiind 
Antihrist. Acesta din urmă, spune Cuviosul Nil Athonitul21, va fi înfruntat de Proorocul Ilie 
Tezviteanul, de Enoh, al şaptelea de la Adam, care nici el n-a mai gustat moartea, şi de Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul. Ilie a fost înălţat la cer cu cai şi car de foc, Enoh a suferit 
strămutare la cer după 365 de ani trăiţi pe pământ, iar despre Sfântul Apostol Ioan e o legendă ce 
spune că n-ar mai fi gustat nici el moartea, ci ar fi fost strămutat şi el într-un loc anume, cunoscut 
numai de Dumnezeu, până la împlinirea vremii întoarcerii. Legenda imortalităţii acestuia din urmă 
s-a răspândit chiar în vremea sa datorită unui cuvânt al Mântuitorului, deşi a fost combătută chiar 
atunci de Sfântul Apostol: „Dar întorcându-se, Petru a văzut venind după el pe ucenicul pe care-l 
iubea Iisus; acela care la Cină s-a rezemat de pieptul Lui şi I-a zis: Doamne, cine este cel ce Te va 
vinde? Pe acesta deci, văzându-l, Petru a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis-
a Iisus lui: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie. De aceea a 
ieşit cuvântul acesta între fraţi, că ucenicul acela nu va muri; dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci: 
dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu?”22 
   Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul, „ucenicul pe care-l iubea Iisus”, este prezent pururi 
în duhul Apocalipsei: va asista la toate momentele ei. Nu contează cum se întoarce asupra ei, cu 
trup, fără trup, ca un duh tutelar sau ca un împărat al Împăratului împăraţilor; ceea ce ştim cu 
certitudine este că el locuieşte cuvintele Revelaţiei şi e perfect dăruit lor. Iar pentru Mântuitorul 
Hristos ar fi gata să mai moară de mii de ori: cu fiecare din noi, cu noi toţi laolaltă, cu cetele care 
vor mai veni, să se îngroape împreună cu temerile şi spaimele noastre, cu dorurile de-a fi şi de-a nu 
mai fi, cu idealurile şi dezmărginirile ultimei lumi. 
    În vedenia Apocalipsei nu este prezent doar Apostolul Ioan, ci sunt prezente şi duhurile altor 
Prooroci ai Bisericii, care văd în celebra vedenie alte vedenii – ipostaze nebănuite, detalii 
insesizabile de la-nceput. 
   Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul cuprinde vedenia evenimentelor care se vor 
petrece în vremea celui de-al şaselea lider mondial: „Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, 
plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în 
stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de 
aur plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul 
                                                 
19 Facerea 15, 13. 
20 Deuteronomul 1, 36-38.  
21 Cf. Monahului Zosima Pascal, Sfârşitul omului, Editura “Credinţa Strămoşească”, Argeş 2004, p. 82. 
22 Ioan 21, 20-23. 
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cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. Şi am văzut o femeie, beată de sângele 
sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.”23 Cele şapte 
capete ale fiarei simbolizează cele şapte coline pe care e aşezată cetatea Constantinopolului – 
văzută ca „mama desfrânatelor”, adică făptura plină de hule şi semeţii împotriva Creatorului. „Dar 
sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de 
stat puţină vreme. Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi 
merge la pieire.”24  
   Al şaselea împărat – venit de la Marea Neagră – va domni împreună cu fiica sa – femeia beată de 
sângele sfinţilor – apoi va guverna numai femeia, care uneori este numărată împreună cu tatăl ei, 
alteori este considerată al şaptelea lider mondial, astfel încât Antihristul este numărat fie ca al 
şaptelea împărat, fie ca al optulea în cadrul acestei serii. Sfântul Ipolit al Romei (260 d. Hr.) numără 
zece împăraţi ai romanilor, al unsprezecelea fiind Antihrist. El îi ia în considerare şi pe cei patru fii 
ai celui de-al cincilea împărat, care nu conduc însă efectiv, ci aruncă imperiul în război civil, 
măcinându-se şi nimicindu-se între ei.  
   Sfântul Metodie, Arhiepiscopul Patarelor a proorocit în anul 278 d. Hr. că agarenii (musulmanii) 
vor pierde Cetatea Constantinopolului în favoarea „neamului celui plăvan” (ruşii), care îl vor 
stăpâni 15 ani. În conflict se vor implica şi forţele Occidentului: se va ridica Filip al VI-lea cu 18 
limbi (naţiuni), care se vor aduna la Constantinopol „şi vor porni războiul, cum nu s-a făcut 
niciodată; şi vor alerga pe uliţele cetăţii şi multă vărsare de sânge se va face, încât va curge sângele 
ca pâraiele şi se va tulbura marea până în adâncul noianului”25. Acesta este al Treilea Război 
Mondial: conflictul dintre lumea iudeo-creştină şi cea musulmană. Şi dacă primele două au fost spre 
pocăinţă şi îndreptare, acesta este spre nimicire. El va fi oprit prin glas ceresc, după care va începe 
seria împăraţilor descrisă în capitolul 17 din Apocalipsă: 
   1. Primul împărat va fi omul lui Dumnezeu: „şi va fi cu barba albă, drept, milostiv, cu haine 
sărăcăcioase şi blând la fire, de vârstă mijlocie, şi va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui”. 
El va fi indicat de îngeri spre a fi încoronat în Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. Împăratul 
„ales de îngeri” îi va învinge pe musulmani: o treime dintre aceştia se vor boteza, o treime vor fi 
ucişi, iar o treime se vor refugia la „Copacul Singur” („Mărul Roşu”). Acest împărat va domni 32 
de ani şi datorită refacerii Sfintelor Altare şi stării curate a oamenilor, pământul va da rod însutit. În 
catacomba Catedralei Sfânta Sofia se află adormiţi împăratul Constantin al XII-lea Dragases, 
membrii aristocraţiei bizantine, arhiereii, preoţii şi credincioşii refugiaţi în 1453: toţi aceştia vor 
învia26 – aşa cum înviaseră cei 7 Mucenici din Efes la 200 de ani după moarte – şi minunea aceasta 
va aduce fulgerător toate marginile pământului la Ortodoxie. Ieromonahul Agatanghel înţelege într-
o vedenie dumnezeiască de la 1274 că Germania îl va sili pe Papă să vină să se închine la altarul 
Catedralei Sfânta Sofia a Constantinopolului şi să se unească cu Biserica Răsăritului27. Biserica va 
fi una, ca la-nceput.   
   2. Al doilea împărat, numit de către Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos „Stăpânitorul Aran”, 
va domni 3 ani şi jumătate, vreme în care va impune prin lege incestul, căsătoria forţată a monahilor 
şi a monahiilor, şi alte orori, ce vor atrage întunecarea soarelui, însângerarea lunii, căderea stelelor 
pe pământ, calamităţi înfricoşate. Oamenii vor muri de foame, dar şi de frică, oraşe întregi vor fi 
arse.28 Cei care se vor opune acestui lider mondial vor avea destinul şi slava Sfântului Ioan 
Botezătorul. 
   3. Al treilea împărat, „crunt şi negru”, va fi vrăjitor idolatru, va da război Sfinţilor, va arde 
Sfintele Vase, va ucide cler şi popor. În zilele lui „se vor întoarce părinţii împotriva copiilor, copiii 
împotriva părinţilor”, şi se vor omorî între ei. 

                                                 
23 Apocalipsă 17, 3-6. 
24 Apocalipsă 17, 10-11. 
25 Monahul Zosima Pascal, Sfârşitul omului…, p. 58 şi urm. 
26 Cf. vedeniei lui Hristea înainte de 1881, ibidem, p. 157-159. 
27 Cf. vedeniilor Ieromonahului Agatanghel, ibidem, p. 41-42. 
28 Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, Asociaţia Schitul Lacu, Editura Evanghelismos, Sfântul Munte Athos 2002, 
p. 181-195. 
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   4. Al patrulea împărat, venit din Etiopia, va împărăţi blând şi paşnic 12 ani.  
   5. Al cincilea împărat, venit din Arabia, va domni un singur an. El va descoperi toate fragmentele 
din Sfânta Cruce, le va duce la Ierusalim şi i le va oferi solemn Tatălui. Îngerii vor lua Sfânta Cruce 
şi o vor înălţa la Cer odată cu sufletul său. Cu aceasta, Imperiul roman creştin ia sfârşit. 
   Urmează 150 de zile de domnie comună a celor 4 fii ai săi: primul avându-şi sediul la Roma, al 
doilea la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Sfântul Andrei cel 
Nebun pentru Hristos nu menţionează în proorocia sa de la 882 d. Hr. decât 3 fii şi 3 armate: 
probabil, unul dintr-înşii moare mai înainte de a participa la măcel. Vor fi mobilizaţi toţi cetăţenii 
de la şapte ani în sus, preoţii şi călugării. În confruntarea finală vor muri cei trei fraţi conducători 
militari cu toate armatele lor. Femeile vor rămâne toate văduve. „Cât pentru cei nevârstnici, când 
vor deveni bărbaţi, din multa desfrânare vor deveni nesimţitori ca porcii”, mai spune Sfântul 
Andrei. 
   6. Deoarece toţi bărbaţii vor fi moleşiţi de curvie, al şaselea împărat va veni de departe, din Pont, 
împreună cu fiica sa.  
   7. El va muri repede şi fiica lui, vrăjitoare şi desfrânată, va conduce de una singură Imperiul. 
Pentru gândurile şi faptele ei, spurcăciunea este numită de Sfântul Andrei „împărăteasa 
scârbavnică”. Ea va pângări Sfintele Altare, Sfintele Icoane, Sfintele Evanghelii, dar de Sfintele 
Moaşte nu se va putea atinge, că le va lua Dumnezeu nevăzut. Ea se va certa cu El în văzul lumii: 
„Nu voi fi nepăsătoare faţă de Tine, Dumnezeule: am să Îţi pierd numele de pe faţa pământului. 
Vezi, câte Ţi-am făcut, neputinciosule, şi nu ai fost în stare nici perii capului meu să-i vatămi; 
aşteaptă puţin, şi voi strica tăria şi mă voi sui acolo la Tine, Dumnezeule, să vedem care este mai 
tare din dumnezei!” Atunci se va scufunda Sfânta Sofia cu toată cetatea, încât nu va mai ieşi la 
suprafaţa apelor decât stâlpul din piaţă, pe care se află Cinstitele Piroane de care-a fost ţintuit 
Mântuitorul pe Sfânta Cruce Dătătoare de Viaţă. În anul scufundării Constantinopolului se va ridica 
pecetea lui Alexandru Macedon de la hotarele Indiilor (Vandalia, sau Marochini) şi vor năvăli de 
acolo Gog şi Magog – 72 de împăraţi cu popoarele lor, numite „neamurile scârboase”. „Acestea, 
spune Sfântul Andrei, se vor împrăştia în toată lumea, îi vor mânca pe oameni de vii şi vor bea 
sângele lor. Vor înghiţi de asemenea cu mare plăcere muşte, broaşte, câini şi orice altă necurăţie.” 
Toţi cei din Asia se vor refugia atunci în „Insulele Ciclade” adică în Insulele de spiritualitate ale 
Bisericilor Ortodoxe, unde nu vor ajunge spurcaţii, „şi va fi mare întristare 666 de zile”. 
    8. Apoi va fi ales împărat fiul unei femei desfrânate din cel de-al doisprezecelea neam de 
preadesfrânaţi, din seminţia lui Dan, şi va apărea ca deosebit de frumos pentru necredincioşi, în 
timp ce drepcredincioşii „îi vor vedea faţa lui adevărată: urâtă şi înspăimântătoare. Când se va 
plimba în mantie împărătească prin grădină cu mama sa [adolescent fiind, la 12 ani], şi se va gândi 
cum va fi el în viitor să-şi conducă împărăţia, deodată se va deschide pământul, va izvorî apă, iar 
din apă va sări ceva, şi lui îi va părea că cineva e în spatele lui şi se va întoarce cu faţa înapoi să 
vadă. Atunci va vedea ceva groaznic, o grozăvie şi, de frică, va deschide gura să ţipe; atunci 
diavolul se va sălăşlui în el şi din acel moment el va deveni Antihrist”29. El se va pretinde urmaşul 
lui Solomon şi va cere oamenilor să accepte să li se încresteze pe frunte şi pe mâna dreaptă pecetea 
666, fără de care nu vor putea vinde şi cumpăra. Pecetea aceasta simbolizează supunerea deplină a 
cetăţenilor din împărăţie, după cum i se supuseseră regii-vasali lui Solomon în vremea strălucirii 
Israelului: „Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era şase sute şaizeci şi şase 
de talanţi de aur”30. Iar înţelesul duhovnicesc al peceţii lui Antihrist, spune Nil Athonitul,  este: „Al 
meu eşti, al tău sunt, de bunăvoie vin, nu de silă!”31 
   Antihrist va domni 3 ani şi şase luni şi va fi nimicit la A Doua venire a Domnului şi Dumnezeului 
nostru Iisus Hristos. Nemaisăvârşindu-se Sfânta Liturghie niciunde pe Pământ, oamenii care vor 
primi în timpul Antihristului mărturia Sfinţilor Enoh, Ilie şi Ioan Evanghelistul vor fi împărtăşiţi cu 

                                                 
29 Sfântul Lavrentie de la Cernigov (1868-1950), în Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum, Editura Biserica 
Ortodoxă, Alexandria 2004, p. 110. 
30 2 Paralipomena 9, 14. 
31 Sfântul Nil Athonitul, izvorâtorul de mir, cf. Monahului Zosima Pascal, Sfârşitul omului…, p. 82. 
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prescură cerească de către Sfântul Arhanghel Mihail32. Timpul Antihristului este împărţit în 14 
semne, sau 14 zile ale certării lui Dumnezeu: 1) în ziua întâi se vor înălţa toate apele mărilor cu 40 
de coţi şi vor sta aşa, nerevărsându-se, ca nişte ziduri; 2) în ziua a doua vor scădea apele mărilor în 
adânc şi oamenii de pe ţărmuri vor muri de groaza vuietului valurilor; 3) în ziua a treia vor ţipa 
toate fiarele veninoase, precum şi cele ieşite din mări, încât se vor înspăimânta toţi oamenii din 
lume; 4) în ziua a patra vor fierbe apele tuturor mărilor şi ţărmurile vor deveni de smoală şi catran; 
5) în ziua a cincea vor sângera copacii şi marea se va umple de sânge; 6) în ziua a sasea va fi 
cutremurul cel mai mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii; 7) în ziua a şaptea se vor sfărâma 
scrâşnind şi lovindu-se unele de altele stâncile şi pietrele; 8) în ziua a opta se vor aduna toate 
păsările cerului la un loc şi vor ţipa prevăzându-şi sfârşitul; 9) în ziua a noua vor ţipa toate fiarele 
pământului, fiecare în glasul ei; 10) în ziua a zecea oamenilor le va pieri iubirea de arginţi şi pofta 
de a curvi, iar feţele celor vii vor fi ca ale morţilor; 11) în ziua a unsprezecea oamenii îşi vor părăsi 
casele şi vor pribegi jalnic, fără ţintă, plângându-şi viaţa; 12) în ziua a douăsprezecea soarele se va 
schimba în întuneric şi luna în sânge; va plânge cerul şi pământul de jalea celor ce s-au lăsat înşelaţi 
de Antihrist; 13) în ziua a treisprezecea vor fi aruncaţi slujitorii lui Antihrist în iezerul de foc, iar 
drepţii vor fi ridicaţi să-L întâmpine de Dumnezeu-Cuvântul în văzduh şi să împărăţească împreună 
cu El în vecii vecilor; 14) în ziua a paisprezecea cerul şi pământul, stihiile, vor arde: „Pământul se 
va curăţi de toată spurcăciunea şi se va face alb ca zăpada şi curat precum e cristalul, pentru ca să 
vină Făcătorul său pe dânsul”33. 
 
   4.  Anii cei lungi şi anii cei scurţi 
 
   Cei 3 ani şi jumătate ai ultimei împărăţii vor fi resimţiţi de unii oameni ca 14 zile, sau chiar mai 
puţin, după cum zice Sfântul Metodie al Patarelor: „Atunci va trece anul ca luna şi luna ca 
săptămâna şi săptămâna ca ziua şi ziua ca ceasul şi ceasul ca minutul pentru robii cei aleşi ai lui 
Dumnezeu. Iar după împlinirea celor trei ani şi jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra 
Pământului şi îl va arde de trei coţi adâncime.”34      
   Resimţirea timpului, venirea timpurilor sau aşezarea efectivă a vremurilor în tiparele unei 
proorocii – în pattern-ul sau în paradigma ei primordială – depinde în exclusivitate de starea de 
puritate a sufletului. Rânduiala evenimentelor e însă peste putinţă a o schimba. Astfel, în zilele 
Sfântului Chiril al Ierusalimului, împăratul Iulian Apostatul (361-363 d. Hr.) a încercat să 
reconstruiască Templul lui Solomon. Prin aceasta, el încerca să desfiinţeze Creştinismul: să arate că 
Hristos, Care afirmase că nu va rămâne acolo piatră pe piatră care să nu se risipească, ar fi fost un 
impostor. Evreii au fost chemaţi înapoi la Ierusalim şi lăsaţi să-şi reconstruiască Templul. Însă ceea 
ce construiau, găseau a doua zi dărâmat. Au insistat, însă la un moment dat au ieşit din pământ 
flăcări. Au fost nevoiţi să renunţe. Scepticii moderni au spus că evreii ar fi dat de „pungi de gaze 
subterane”35, sau că au dat de petrol: cert este că au renunţat la reconstrucţie până în ziua de azi. 
Acesta e un eveniment al sfârşitului veacurilor şi aşa va rămâne. Şi nu poate să fie decât aşa. 
   Evenimente dorite pot fi amânate şi lăsate în seama unei generaţii de oameni vrednici, evenimente 
nefaste pot fi amânate datorită smereniei şi pocăinţei neamului de acum. Astfel, sultanul Mahomed 
al II-lea, după ce a cucerit Constantinopolul de la bizantini, a dat o petrecere cu aghiotanţii săi în 
palatul imperial. La un moment dat a avut o vedenie: o mână cu cinci degete răsfirate şi s-a îngrozit: 
era mâna lui Dumnezeu. Singurul capabil să-i spună înţelesul vedeniei a fost Ghenadie Scholasticul 
(numit mai târziu Patriarh): „Domnul şi Dumnezeul meu, Căruia m-am rugat şi m-am închinat... 
Acela mi-a arătat semnificaţia vedeniei tale. Află, deci, împărate, că cele cinci degete ale mâinii pe 
care le vezi înseamnă că n-ai fi pătruns în acest oraş dacă ar fi existat aici cinci creştini adevăraţi”36. 

                                                 
32 Descoperire a lui Dumnezeu către un oarecare om drept şi plăcut al Său, ibidem, p. 97-101. 
33 Idem. 
34 Sfântul Metodie al Patarelor, cf. Monahului Zosima Pascal, op. cit., p. 60. 
35 Profeţii şi mărturii creştine…, p. 190-191. 
36 Ibidem, p. 151. 
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   Nevrednicia creştinilor de atunci a fost motivul căderii Constantinopolului, nevrednicia creştinilor 
de acum este motivul amânării recuceririi sale acum. În vedenia lui Kir Daniil din Insula Corfu, în 
1763, Mântuitorul îi spune la un moment dat Născătoarei de Dumnezeu: „«Cunoaşte, Maica Mea, 
că din zilele prea păgânului împărat Mohamed am vrut să-i izbăvesc pe dânşii, însă aceştia sunt 
nerecunoscători, iar de păcatele lor nu s-au pocăit. Şi iar am plecat pe împăratul cel de acum să îi 
îmbrace pe dânşii în haine negre ca, văzând hainele cele negre, să îşi vină în simţiri; însă tot 
nesimţitori au rămas, mâniindu-Mă în toate zilele». Atunci a zis împărăteasa a toate: «Fiul meu, 
pedepseşte-i pe dânşii cu bunătatea Ta precum ştii, însă să nu fie supăraţi de vrăjmaşii Tăi agareni 
[turci]». Atunci a zis El: «De vreme ce Maica Mea mijloceşte către Mine pentru nemulţumitorii 
aceştia de creştini, pentru dragostea Ta şi pentru rugăciunile Sfinţilor Mei, îi voi izbăvi pe dânşii în 
puţină vreme». Şi, căzând Născătoarea de Dumnezeu şi toţi Sfinţii [înaintea Sa], s-au închinat 
Domnului, iar Născătoarea de Dumnezeu a şezut [apoi iarăşi] în scaunul său.”37 
  În catacomba Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, printre cei adormiţi, se află un aghiotant 
al împăratului cu mâna pe sabie. Sabia e scoasă din teacă pe jumătate şi iese în continuare. Se spune 
că atunci când va ieşi cu totul din teacă domnia agarenilor va pieri.  
   Cuviosul Paisie Aghioritul a spus că „europenii acum, de dragul turcilor, fac independente 
regiunile populate de musulmani (Bosnia şi Herţegovina). Dar văd că Turcia va fi divizată într-un 
mod nobil: se vor răscula kurzii şi armenii iar europenii vor cere independenţa acestor popoare. Îi 
vor zice atunci Turciei: v-am făcut un serviciu acolo, acum în acelaşi mod trebuie să obţină 
independenţă kurzii şi armenii. (...) Vom lua Constantinopolul, însă nu noi. Noi, din cauza 
degradării tineretului, nu suntem în stare să facem aceasta. Însă Dumnezeu va face astfel încât alţii 
vor cuceri Oraşul şi ni-l vor da nouă, ca o soluţie a propriei lor probleme. (...) Astăzi a citi 
proorocirile e ca şi cum ai citi un ziar – într-atât de limpede e scris totul. Cugetul îmi spune că se 
vor desfăşura multe evenimente: ruşii vor ocupa Turcia, iar Turcia va dispărea de pe hartă, pentru 
că o treime de turci se vor creştina, o treime va pieri şi o treime va lua calea Mesopotamiei. Orientul 
Mijlociu va deveni arenă a unor războaie, cu participarea ruşilor. Mult sânge se va vărsa. Chiar şi 
chinezii vor trece râul Eufrat cu o armată de 200.000.000 şi vor ajunge până la Ierusalim. Drept 
semn caracteristic al apropierii acestor evenimente va servi distrugerea moscheii lui Omar, deoarece 
nimicirea ei va însemna începutul lucrărilor de reconstruire a templului lui Solomon, care s-a aflat 
exact pe acel loc. La Constantinopol va fi un mare război între ruşi şi europeni şi se va vărsa mult 
sânge. Grecia, în acest război, nu va avea unul din primele roluri, însă ei i se va da 
Constantinopolul, nu pentru că ruşii vor avea un respect adânc faţă de noi, ci pentru că nu se va găsi 
o soluţie mai bună... Oraşul va fi dat armatei greceşti, înainte ca aceasta să ajungă acolo”38. În 
timpul procesiunii Drumului Crucii din 1992, Sfântul Paisie Aghioritul i-a spus unui sublocontenent 
din Ioanina că va fi stegar atunci când grecii vor intra în Oraş, deci timpul este aproape. 
   Preliminariile celui de-Al Treilea Război Mondial sunt scrise în cartea proorociei Sfântului 
Cosma Etolianul (+4 august 1779): va începe un diferend între Grecia şi Turcia cu privire la 
frontiera celor 6 mile marine, Turcia va ataca şi va cuceri câteva insule, Grecia va da dovadă de 
reţinere; în Turcia, pe fondul depresiunii şi sărăciei în accentuare, toţi se vor radicaliza, kurzii şi 
armenii se vor răscula, apoi Rusia va invada Turcia. Filip al VI-lea în fruntea armatei occidentale 
formate din 18 neamuri va participa la împărţirea Turciei. Apoi Rusia va intra în conflict cu 
occidentalii. Sfântul Serafim de Viriţa (1866-1949, canonizat în 1998) afirmă că „vor veni timpuri 
când Rusia va fi sfâşiată în bucăţi. Mai întâi o vor împărţi, apoi o vor prăda. Occidentul în fel şi 
chip va contribui la distrugerea Rusiei şi va da, pentru un timp, Chinei, partea ei de est. Japonia va 
acapara Extremul Orient, iar Siberia va fi ocupată de chinezii care se vor strămuta în Rusia, se vor 
căsători cu rusoaice şi, în sfârşit, prin viclenie şi perfidie vor pune mâna pe întregul teritoriu al 
Siberiei până la Urali. Iar atunci când China va dori să meargă mai departe, Occidentul se va opune 
şi nu-i va permite. Multe ţări se vor năpusti asupra Rusiei, însă ea va rezista, pierzând o bună parte a 

                                                 
37 Vedenia lui Kir Daniil, cf. Monahului Zosima Pascal, Sfârşitul omului…, p. 51. 
38 Sfântul Paisie Aghioritul, Stareţii despre vremurile de pe urmă, Mânăstirea “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Petru Vodă 2007, p. 271-274. 
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pământurilor sale”39. Acest război va epuiza popoarele, care vor accepta o singură conducere. 
Această conducere va pregăti întronarea Antihristului. 
   Sfântul Lavrentie al Cernigovului spune că în acele vremuri cupolele bisericilor, precum şi 
clopotniţele vor fi poleite cu aur, şi restaurările se vor face şi în interiorul bisericilor, însă nu în 
interiorul inimii oamenilor, care vor fi fermecaţi de Antihrist40. Maica Evlampia îşi aminteşte că în 
1939 Sfântul Stareţ a fost vizitat de Enoh şi Ilie, care i-au împărtăşit taine o noapte întreagă. În 
noaptea de 26 septembrie 1949 el a primit tainele Apocalipsei direct de la Sfântul Ioan Teologul. 
   Restaurarea Sfintei Rusii în vremurile din urmă şi misiunea ei de a boteza Orientul vor fi posibile 
printr-o serie de Părinţi având darul proorociei şi al minunilor. Cea mai mare dintre aceste minuni 
va fi învierea Sfântului Serafim de Sarov. Aceasta a mărturisit-o chiar Sfântul şi a fost consemnată 
de Motovilov în celebrele lui manuscrise. Fragmentul de faţă a fost cenzurat, datorită îndrăznelii 
sale, până azi: „Mie, de Dumnezeu iubitorule, sărmanului Serafim, mi-e dat de la Domnul să trăiesc 
mai mult de o sută de ani. Dar, pentru că în acele vremuri arhiereii atât de mult vor decădea, încât 
prin fărădelegile lor îi vor întrece pe arhiereii greci din vremea lui Teodosie Tânărul, şi nu vor mai 
crede în dogma principală a credinţei în Hristos, Domnul Dumnezeu a binevoit să mă ia pe mine, 
sărmanul Serafim, până la o vreme din această viaţă trecătoare şi apoi să mă învie, şi învierea mea 
va fi precum învierea celor şapte tineri din peştera Ohlonsk din zilele lui Teodosie Tânărul.”41 După 
ce i-a descoperit lui Motovilov înfricoşătoarea taină a învierii sale, Sfântul Serafim a mai spus că va 
trece din Sarov în Diveevo, unde va predica pocăinţa lumii întregi. Diveevo va constitui un hotar 
spiritual impenetrabil pentru agresiunea neopăgânilor. În această Mânăstire, care va deveni Lavră, 
Sfântul Serafim va descoperi patru sfinte moaşte şi, după aflarea lor, se va aşeza şi el între ele să 
doarmă iarăşi, până la Învierea din urmă a tuturor. 
 
 
   5. Învierea României 
 
   Decăderea spirituală nu este proprie doar Greciei sau Rusiei, ci şi României. A spus-o Sfântul 
Arsenie Boca în urmă cu câţiva ani: „Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara 
bisericile, iar alţii vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile 
goale, cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în facultăţi şi 
seminarii vor fi preoţii, care vor fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în Transilvania, Ortodoxia 
aproape că va dispărea; ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea şi aceasta. Dumnezeu nu forţează 
mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte”42. Oamenii se vor mântui doar apropiindu-se de 
Părintele, doar aşezându-se sub harul şi mijlocirea lui. Prea Sfinţitul Daniil Partoşanul mărturiseşte 
că Părintele nostru, înainte să plece lângă Hristos, i-a spus: „Va lua Ţara foc din Prislop!”43, adică 
se va revărsa din mormântul său peste oameni iubirea de dinainte de lume a Sfintei Treimi. Înainte-
văzând cenuşa credinţei şi nevoinţele goale ale românilor, lipsite de dragoste, rugându-se câte două-
trei ore pe zi pentru poporul român, Părintele a primit răspuns. A văzut-o pe Preacurata stând 
îngenuncheată înaintea lui Dumnezeu pentru Ţara Făgăraşului: „Bucureştiul are să fie al doilea 
Ierusalim. Să nu vă fie frică, fiindcă Ţara Făgăraşului este păzită de Maica Domnului. Stă Maica 
Domnului în coate şi genunchi şi se roagă pentru Ţara Făgăraşului”44. El a mai spus că atunci când 
se va arăta o cruce de stele deasupra Munţilor Făgăraşilor va avea loc un mare eveniment; „în mod 
paradoxal şi într-un interval de timp scurt, atenţia lumii se va concentra asupra Ţării noastre, 
datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc şi a semnelor specifice care vor depăşi cu mult 
puterea limitată de înţelegere a cunoaşterii materialiste.”45 

                                                 
39 Sfântul Serafim de Viriţa, ibidem, p. 97. 
40 Sfântul Lavrentie de Cernigov, ibidem, p. 76. 
41 Sfântul serafim de Sarov, ibidem, p. 337. 
42 Mărturii din Ţara Făgăraşului despre părintele Arsenie Boca, Editura Agaton, Făgăraş 2004, p. 103. 
43 Ibidem, p. 123. 
44 Noi mărturii despre părintele Arsenie Boca, Editura Agaton 2005, p. 106. 
45 Ibidem, p. 107. 
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   Părintele a spus că pe Bucureşti s-a „ouat” de două ori, au fost adică două cutremure devastatoare, 
iar când se va „oua” a treia oară Bucureştiul va fi şters de pe faţa pământului, deoarece acolo 
„forfotesc păcatele”46. Pe fondul acestui dezastru, al preliminariilor celui de-Al Treilea Război 
Mondial, poate pe fondul masacrului din 2011, sau poate pur şi simplu pe fondul foametei 
generalizate, România va fi ocupată sub pretextul „ajutorului umanitar”: „Într-o noapte, spre ziuă, 
ne vor ocupa trei ţări: Ungaria, Bulgaria şi Rusia. Şi pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc”47. 
Cu toate nenorocirile ce vor cădea peste români, Părintele nu era de acord cu emigrarea lor. El ne-a 
avertizat: „Să ştiţi că mulţi vor pleca din Ţară, dar puţini se vor întoarce. Va veni vremea când ar 
dori să se întoarcă şi n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări.” 
   Flăcările de la frontierele României vor fi cele ale celui de-Al Treilea Război Mondial. Flăcările 
focului aprins la Prislop, din care se va incendia toată Ţara şi o mare parte din lume, sunt iubirea 
necreată a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. „România va fi grădina Maicii Domnului, Bucureştiul 
[reconstruit] va fi Noul Ierusalim. Şi care vor rămânea, aleşii lui Dumnezeu, că numai aceia vor 
rămânea, vor fi într-o fericire nemaipomenit de mare. Dar numai Dumnezeu ştie care vor fi 
aleşii”48. 
   Oamenii aleşi ai lui Dumnezeu de care vorbeşte Părintele Arsenie sunt numiţi de Marele nostru 
Pustnic Neofit „ceruri întrupate”: „Vor fi cu miile cei ce vor urma calea cea de taină a isihiei. Grele 
vor fi schimbările lumii, dar tot aşa de minunate vor fi renaşterile spirituale ale multora. Va coborî 
din munte şi din peşteri lucrarea cea de taină a isihiei până în inima oraşelor şi mulţi tineri, aparent 
neştiutori, se vor trezi cu tărie la o viaţă de duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va fi 
această Înviere tocmai acolo unde moartea se crede stăpână! Duhul cel Preasfânt Îşi va arăta puterea 
mai presus de toate. Lucrarea cea de taină a isihiei va înflori în pustiul multor inimi ce vor deveni 
apoi ceruri întrupate!” 
   Cartea „Descoperirea Fericitului Agatanghel”, tradusă de Zosima Pascal de la Mânăstirea Neamţ 
în 1905, în prezent retrasă din toate bibliotecile sau colecţiile particulare de către forţe oculte, 
conţine nu numai profeţia independenţei României – anunţată solemn cu 550 de ani înainte – ci şi 
constituirea Legiunii Arhanghelului Mihail: „În vremea aceea [după Marele Război] va apărea în 
Ţara aşezată pe Carpaţi, Ţara Lupului, Fiul Omului încins cu sabie de arhanghel. Acesta va alcătui o 
forţă numită Legheon, iar membrii acesteia vor fi persecutaţi: închişi, omorâţi la răspântii de 
drumuri, mulţi vor fugi peste hotare, persecutaţi fiind de capul statului şi de poporul vrăjmaş lui 
Dumnezeu. Şi în timpul acesta tot poporul de pe Carpaţi, precum şi alte popoare, vor intra în mare 
suferinţă. Dar, după o vreme, Maica Domnului şi Sfântul Apostol Ioan vor aduna sângele lor în 
potire şi se vor prezenta cu el în faţa Tronului Fiului lui Dumnezeu. Şi nu pentru vrednicia lor, ci 
pentru rugăciunile Maicii Sfinte, cei ce vor fi rămas vii vor fi scoşi afară din temniţe. Şi atunci va 
porni de pe culmile acestei Ţări o acţiune de încreştinare a tuturor neamurilor.” 
   În perioada 1941-1964 au fost închişi aproximativ două milioane de români şi au murit ca martiri 
două sau trei sute de mii: nu li se ştie exact numărul deoarece familiilor lor nu li s-a spus nici unde 
sunt, nici nu li s-a permis vreodată să îi vadă; iar mulţi au dispărut în gropi comune, deasupra cărora 
nu s-a pus nici lumânare, nici cruce. Râpa Robilor e o legendă şi-o mărturie-n acest sens. Şi acum, 
la Aiud, Târgu-Ocna, sau în alte minunate Râpe, preoţii Dumnezeului Celui viu le culeg sfintele 
moaşte izvorâtoare de mir şi de binecuvântări. Nu noi, ci Dumnezeu e Cel ce Îşi proslăveşte robii! 
Deja au început pelerinajele oamenilor bolnavi şi săraci la moaştele lor: oameni care nu-şi pot 
permite să-şi cumpere medicamentele sau spitalizarea vin să se-nchine la altarul din Aiud şi-şi 
dobândesc sănătatea sau uşurarea sau mângâiere, după credinţă şi după pronia lui Dumnezeu. 
Scandalos şi revoltător pentru duşmanii Neamului şi ai credinţei e că vor fi canonizaţi de Biserica 
noastră Ortodoxă şi legionari – asemenea lui Valeriu Gafencu, supranumit încă din timpul vieţii 
„Sfântul închisorilor”, care s-a învrednicit s-o vadă de Maica Domnului şi s-o audă: „De acum 
înainte, eu am să fiu iubirea ta!” Născătoarea de Dumnezeu i-a spus că destinul lui e să răscumpere 
prin suferinţă păcatele Neamului. „Eu sunt dragostea ta! Să nu te temi. Să nu te îndoieşti – i-a mai 

                                                 
46 Alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, Editura Agaton, Făgăraş 2008, p. 70. 
47 Noi mărturii…, p. 106. 
48 Alte mărturii…, p. 71. 
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spus Ea. Biruinţa va fi a Fiului meu. El a sfinţit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile 
întunericului cresc şi încă vor mai înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu aşteaptă pe 
oameni să se întoarcă la credinţă. Azi sunt mai cutezători fiii întunericului decât fiii luminii. Chiar 
de vi se va părea că nu mai e credinţă pe pământ, să ştiţi că totuşi izbăvirea va veni, dar ca prin foc 
şi prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credinţă şi am venit să vă îmbărbătez. 
Îndrăzniţi, lumea e a lui Hristos!”49  
   Părintele Arsenie n-a fost de acord cu actele militare ale legionarilor, acestea fiind împotriva 
iubirii evanghelice. Celor ce au venit să-i ceară sfat, le-a dat să aleagă între sabie şi cruce, între a-şi 
face singuri dreptate şi a se lăsa în seama dreptăţii mai presus de fiinţă şi de raţiune a lui Hristos. Şi 
tot ceea ce-a spus Părintele este adevărat: dacă ai în mână pistolul sau sabia, vezi în cel din faţa ta 
un adversar, un agresor, nu mai eşti în stare să vezi într-însul chipul, icoana vie a lui Dumnezeu, nu 
mai înţelegi că Dumnezeu-Fiul S-a răstignit pentru el, suferă pentru el şi cere sufletul lui în aceeaşi 
măsură în care l-a cerut pe al tău. Şi poate că-i va cere sufletul rătăcit, derutat, uluit, din braţele 
iubirii tale! Se pare însă că vor veni vremuri – şi timpul este aproape – când vom avea de ales nu 
între sabie şi cruce, între mentalitatea proprie Vechiului Testament şi cea a Noului Testament, între 
dreptate şi har, ci între pâine şi cruce. Apostazie sau moarte. 
   Sfinţii noştri Părinţi au vorbit de trei mari încercări prin care va trece România: masacrul din 
2011, marele cutremur, ocupaţia străină. Semne apocaliptice, chemări înfricoşate şi luări aminte. 
Evenimentele ar mai putea fi amânate oarecât dacă începem să ne schimbăm viaţa, dacă vom părăsi 
patimile: să nu se ajungă la momentul covârşirii păcatelor. Poate că Dumnezeu va mai îndelunga 
aceasta de la noi, după cum s-a exprimat odinioară Sfântul Grigorie de la Iordan, şi cele trei 
pocăinţe vor fi îndepărtate. Pustnicul Grigorie Pârvu a scris o proorocie despre vremurile din urmă, 
care i s-a descoperit în 1868 în pustia Iordanului; iar la sfârşitul vedeniei sale înfricoşate a afirmat 
că e nevoie de priveghieri, acatiste şi inimă curată, „şi [toate acestea] vor arăta dacă Dumnezeu ne 
va ierta şi va mai îndelunga aceasta de la noi şi de la fiii noştri în alt neam”50. Poporul nostru român 
s-a născut creştin şi pentru comoara asta o să dea seamă primul. Cum şi când? Poate că nu s-a 
hotărât încă definitiv. Poate că proorocirile sunt pentru luare-aminte, îndelungare şi răzgândire. Sau 
poate că nu. 
   Cert este că Judecata din urmă trebuie să vină. Şi ea începe cu Casa lui Dumnezeu.  
   Pustnicul Nazarie din Muntele Giumalău, care avea darul de a se face nevăzut, şi-a prevenit 
ucenicul în 2001 să nu-l prindă anul 2011 în Iaşi, fiindcă acolo va fi atunci o mare vărsare de 
sânge51. Ucenicul acela l-a întrebat după o oarecare vreme şi pe Pustnicul Zosima: „Părinte, ce o să 
fie în România în anul 2011?” La care a primit ca răspuns: „O să fie mare măcel în oraşe. O să fie 
mai rău decât ţi-a spus părintele Pustnic Nazarie. Roagă-te să te păzească Dumnezeu, că este greu 
de scăpat de ce o să fie”. Părintele Pustnic Nazarie s-a mutat la Cer în anul 2002, la vârsta de 105 
ani. Părintele Pustnic Zosima, prigonit de autorităţi în timpul robiei noastre babilonice, odată cu 
decretul 410 din 1959 de desfiinţare a vieţuirii monahale, arăta în Rarău ca un Avvă din Pateric: 
„părul din cap îi crescuse roată împrejur, până la pământ, încât faţa nu i se vedea, barba ajungea 
până la brâu, iarna şi vara umbla desculţ pe stâncile şi pietrele ascuţite ale muntelui”. A plecat în 
anul 2007 în vârstă de 129 de ani. 
   Eu am aflat de „masacrele din marile oraşe”  în 1991, cu un an înainte să intru la Teologie, de la 
Părintele Pustnic Ghenadie din Făgăraş, ucenic şi prieten al Sfântului Părinte Arsenie Boca. 
Părintele îi spunea „răscolire” şi o vedea ca inevitabilă – fără să-mi precizeze însă vreo perioadă, 
vreo dată, vreun an anume. Mi-a spus doar că România are de la Dumnezeu încă de la-nceput 
vocaţia martiriului şi că asta nu se va lua de la noi. 

Mihai M. S. Maxim 

                                                 
49 Sfântul închisorilor, Mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate de monahul Moise, Editura Reîntregirea, 
Alba Iulia 2007, p. 154. 
50 Monahul Zosima Pascal, op. cit., p. 102. 
51 Vlasie Aghioritul, Pustnicii nevăzuţi ai Athosului, Misterul pustiei athonite, Editura Panaghia, C, Povestiri 
asemănătoare din Moldova-România, Sihăstria Rarăului sec. XIV-XX, Pustnici cu vieţuire îngerească din Munţii Rarău 
şi Giumalău, Judeţul Suceava. 
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   Anexe – Izvoare ale neliniştii 
 
   R. A. Gupta Swami, previziuni plauzibile 
 
   Prezicerile acestui clarvăzător se pare că au fost făcute publice pentru prima oară în „Cronica 
Română” din 14 mai 2004. Profesorul indian ar fi profeţit căderea lui Gorbaciov, atentatul terorist 
din Indonezia, căderea Navetei Columbia, dar şi căderea Ceauşeştilor.  
   Românii, afirmă el, vor trăi mai rău decît pe vremea celebrului cuplu: 
"Să vorbim despre ceea ce va fi, despre România şi poporul său. După ce actuala guvernare va 
câştiga din nou alegerile, la jumătatea mandatului [2011] se va declanşa o altă revoluţie română, 
una cu totul diferită de cea din 1989. Guvernarea va fi brutală şi va arăta aproape ca o dictatură, 
deşi se va numi, în continuare, democraţie. Românii o vor duce extrem de rău. Viaţa lor va fi mai 
cruntă ca pe vremea lui Ceauşescu. Legile vor fi deosebit de aspre, conducerea va fi violentă şi 
necruţătoare. Criza se va adînci, iar cei care i-au ales pe reprezentanţii lor vor înţelege, într-un 
tîrziu, că prin înlăturarea lui Ceauşescu au adus la conducere sute de dictatori, mai cruzi şi mai 
lacomi decît răposatul şi că, de fapt, în România, prin revoluţie s-a evoluat de la rău la foarte rău". 
   Eliminarea actualului preşedinte va prefigura anarhia socială: "Concomitent, va începe un scurt şi 
înfiorător război mondial – Al Treilea şi ultimul – programat, declanşat şi întreţinut de forţele 
oculte care conduc omenirea. România va participa la război încă înainte de extinderea şi 
mondializarea acestuia, din cauza unei politici aiurite a conducătorilor ei. Tinerii români vor muri 
pe capete în ţări străine, în locul unor străini, pentru o cauză străină de interesele românilor. 
Preşedintele României va fi ucis într-un atentat pus la cale de opozanţii săi din propriul partid de 
guvernămînt. Moartea sa şi fariseismul ucigaşilor aflaţi la conducerea României vor declanşa 
explozia socială care se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă pe covorul nenorocirilor româneşti". 
   Profitorii „tranziţiei” la economia de piaţă vor fi ruinaţi. Acest lucru este perfect plauzibil, 
deoarece „capitaliştii” autohtoni, adică fosta nomenclatură a Partidului Comunist din România şi a 
Securităţii – îmbogăţiţi prin trafic de influenţă şi prin părăduirea statului, acţiuni numite „afaceri cu 
Statul”, nu vor iniţia niciodată strategii de producţie şi dezvoltare economică, ei neavând nici 
viziune, nici strategie, nici concepţie logistică, ci se vor mărgini în continuare să căpuşeze Statul 
Român, până îl vor prăbuşi. Din cauză că n-au pus în fruntea companiilor lor directori competenţi, 
profesionişti, din cauză că n-au folosit oamenii de elită ai României, ci i-au marginalizat şi 
ridiculizat prin „producţia” de diplome universitare fără acoperire şi prin protejarea unor impostori, 
suntem cu toţii condamnaţi. Nu trebuie să fii prooroc să vezi aceasta: e destul să ştii matematică. 
"Mii de români vor muri sub pretextul înfăptuirii dreptăţii pe care o aşteptau de atîţia ani. Va 
începe o adevărată vînătoare de vrăjitoare împotriva comuniştilor şi a ceea ce dumneavoastră 
numiţi securişti. România se va scălda într-o baie de sînge, demnă de personajul Dracula pe care l-
a impus un scriitor englez. Vor muri oameni vinovaţi, dar şi mulţi oameni nevinovaţi. Temporar, 
autoritatea de stat va dispărea. Opinia publică internaţională, şocată, dar preocupată de propriile 
griji ale războiului, va sta în expectativă şi nu va interveni. Populaţia României se va reduce 
aproape la jumătate. Averile celor îmbogăţiţi după 1989 se vor risipi în mîinile rebelilor scăpaţi de 
sub autoritatea statală". Din acest vid de putere însîngerat, crede Swami, "România va ieşi 
purificată". 
   Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre Ortodoxe ne sfătuiesc să urmărim numai desăvârşirea spirituală, 
Spovedania şi Împărtăşania, şi să nu participăm la revoltele „răscolirii”. Ei au mai spus că, în urma 
încercărilor prin care va trece, România va fi atât de distrusă încât nu va mai prezenta nici un interes 
pentru puterile ce se vor confrunta în cel de-Al Treilea Război Mondial. În consecinţă, România nu 
va mai fi angrenată ca ţară beligerantă în cel de-Al Treilea Război Mondial – ce se va declanşa prin 
atacul armatei Rusiei asupra Turciei în strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Părintele Iosif Aghioritul de 
la Vatoped a spus că Oculta internaţională, dorind să distrugă Ortodoxia, va încerca să împiedice cu 
orice preţ alianţa dintre Grecia şi Rusia şi se va insinua în conducerea Turciei în aşa manieră încât 
aceasta va invada câteva insule greceşti. Guvernul Greciei, slab şi corupt, nu va sluji interesele 
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Ortodoxiei, şi atunci vor interveni ruşii. Pe teritoriul fostului Imperiu bizantin vor muri 600 de 
milioane de oameni.   
   Mai există însă speranţă: "Ceea ce mi-a purtat paşii spre binecuvîntatul pămînt al Bucovinei e 
faptul că, într-un viitor nu prea îndepărtat, de aici va porni la întîlnirea cu destinul său cea mai 
puternică personalitate politică pe care o va cunoaşte mileniul care a început. Am venit să mă 
familiarizez cu aceste sfinte locuri, de unde va porni personalitatea providenţială a omenirii 
viitoare şi trebuie să recunosc că apariţia acesteia are circumstanţe favorabile. Spun asta după ce 
am vizitat stîlpii spiritualităţii româneşti, concretizaţi în incomparabile opere de artă, cum sînt 
mănăstirile Moldovei. Din Bucovina se va ridica un om bun şi credincios, tare ca o stîncă. O mînă 
de fier, un om înţelept şi drept, de nimeni cunoscut aşa pînă la acea dată. El va opri prăbuşirea 
naţiunii române şi tot el o va înălţa în fruntea statelor de pe glob. România va ajunge în scurt timp 
la cea mai mare extindere teritorială din întreaga sa existenţă şi la cea mai mare înflorire 
economică. Militarii români, aduşi în ţară de pe fronturile unde luptau fără nici un ţel, îşi vor folosi 
experienţa în obţinerea unor victorii şi mai glorioase decît ale înaintaşilor lor. Va fi posibil, 
deoarece vor avea un ţel, o cauză şi un conducător care să-i călăuzească. În secolele următoare, 
România va juca un rol preponderent în viaţa politică, socială şi economică a lumii". 
 
   Vanghelia Dimitrova, previziunile unei transmutaţii a conştiinţei umane 
 
   „Cronologiile” puse pe seama ei, trebuie să o spunem de la-nceput, sunt false şi rău intenţionate. 
„Sfârşitul” lumii în anul 5079 d. Hr., în contradicţie flagrantă cu profeţiile Sfinţilor Părinţi ai 
Bisericii, nu poate fi decât opera unor manipulatori de conştiinţe şi speculanţi, dornici să domine 
lumea prin spaime, scandaluri şi panică. 
   Ceea ce spune Vanga despre psihologia românilor, e însă perfect valabil: „Românii sunt oameni 
speciali, dar nu mai cred în valorile lor şi, dacă mesajul le este adus de un străin, este mai bine 
primit decât de la unul de-al lor.” 
   Mesajul ei pentru copilul de cristal – personalitatea providenţială a României – ea a ţinut să fie 
predat în ziua Unirii Principatelor: „Eu sunt foarte smerită pentru ca el să vină la mine, aşa că îi 
transmit această veste, care mi-a venit de Sus. Să fie despachetată în luna ianuarie, ziua 24, anul 
2005 şi, în cel mult o lună de zile, să fie dusă celui la care voi face referire în text. Dacă nu se va 
putea ajunge la el, să fie dată celor din preajma sa. Să vă ajute Dumnezeu!”   
   Conţinutul mesajului ei este următorul: „În bucuria acestei lumi, în România îşi va începe 
lucrarea cel promis. Mai târziu, atunci când va fi recunoscut de aceia care sunt drepţi şi aleşi, se 
va bucura întregul Pământ de naşterea lui. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde 
se odihnesc străbunii săi, până când va veni ceasul său. Cu putere de sus, de la Dumnezeu, el va fi 
dăruit! Pământul, apa, focul, îi vor veni în ajutor. Odată cu începerea lucrărilor lui în această 
lume, tot ceea ce este construit pe minciună şi pe rău se va nărui. El va fi piatra de temelie pentru 
omenire. Primii care îl vor recunoaşte vor fi aceia din propriul său popor, din care el a ieşit. Drept 
răsplată, el va aduce apoi acest popor pe cea mai înalta culme a desăvârşirii divine din această 
lume. Acest popor [poporul român] va deveni, prin îndreptarea sa, o adevărată pildă vie pentru 
toate popoarele pământului. El nu va veni cu un cal viu, ci cu un cal de fier, pe care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, singur îl va mânui.“ 
   Ieşirea la arătare a acestei persoane providenţiale se va produce tocmai atunci când România va fi 
ajuns la marginea nefiinţei, după ce îşi va fi împlinit „pocania”. Lumea întreagă va fi zguduită în 
încercarea lui Dumnezeu de a o readuce-n simţire: „Lumea va suferi o mulţime de cataclisme şi 
necazuri mari se vor abate. Se va schimba însăşi conştiinţa oamenilor. Timpuri grele vor veni. 
Oamenii se vor împărţi după credinţa lor.”  
   „Suntem martorii evenimentelor cutremurătoare ce vor modifica soarta şi destinul omenirii”, mai 
spune ea.  
   Aici este pentru cine are urechi de auzit. Nu mai este de explicat nimic. Spune undeva Sfântul Nil 
Athonitul, în proorocia scufundării Athosului, că „nesimţirea va simţi şi simţirea va încremeni”: 
prea întunecată să înţeleagă raţiunea din urmă ale Mântuitorului, ea va fi roabă închipuirii. 
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   Sundar Singh, mângâietorul celor umiliţi: previziuni pentru soarta română 
 
   Sundar Singh (1889-1929) a făcut mai multe previziuni despre România. Argumentele lipsei sale 
de părtinire sunt incontestabile:“Să nu vă surprindă acest mod de adresare: fac aceasta pentru a nu 
vă lăsa înşelaţi de  înscenările satanice, atât de bine puse la punct. Eu ştiu că România are o 
misiune dumnezeiască de redresare spirituală, ce o va face să se înfăţişeze ca un veritabil model, 
demn de urmat pentru întreaga umanitate. Este necesar să fac această mărturisire-profeţie în faţa 
popoarelor întregii lumi, creştine sau de alte religii, fiindcă toate semnele marchează schimbările 
spirituale uluitoare ce vor avea loc în curând. Spusele mele nu trebuie să vă determine să mă 
consideraţi un fanatic simpatizant al românilor, ce îşi imaginează himerice plăsmuiri, căci cea care 
mi-a inspirat, fără putinţă de tăgadă, aceste profeţii, este Preasfânta Născătoare a lui Iisus şi, 
reamintesc din nou, că, din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica 
Domnului şi apoi marile puteri cereşti, la toate acestea adăugându-se majoritatea sfinţilor din cer. 
În curând aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii contribuind la 
îndeplinirea realităţii orânduite de Dumnezeu şi se vor supune voinţei divine mult mai bine decât 
altădată deoarece atunci vor lua sfârşit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei omeneşti 
care au făcut cu putinţă atâtea acţiuni de rea interpretare a voinţei divine. Perpetuarea răului se va 
stăvili, revelaţiile divine ajungând să acopere pământul şi făcând ca tot ceea ce este plăcut înaintea 
lui Dumnezeu să iasă la lumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă înţelepciunea şi să se 
desăvârşească. Acum, când fac cunoscute aceste profeţii, dacă aş fi român de origine, probabil că 
aş putea fi învinuit de părtinire naţională, iar dacă aş fi european din comunitatea latină, ar fi fără 
îndoială unele motive să fiu judecat într-un fel omenesc, cu patimă omenească; însă deoarece sunt 
un indian iluminat prin intermediul lui Iisus Hristos şi ferm stabilit în credinţa creştină, pot vorbi 
cu toată uşurinţa, încredinţându-vă că acum nu fac altceva decât să exprim voia lui Dumnezeu.”  
   Sundar Singh – care la data profeţiei era într-o călătorie prin Europa – anticipează în una şi 
aceeaşi perspectivă vizionară atât Al Doilea cât şi Al Treilea Război Mondial. „În anii care vor veni 
şi lunile ce vor veni, în ţara trăirii voastre [România], pământul va lua foc, clima va suferi unele 
schimbări, cutremure simţitoare vor distruge multe dintre clădirile existente, uragane şi vânturi 
puternice, terestre şi maritime, vor nimici îndrăzneala oamenilor bazaţi numai pe aşa-zisa putere a 
ştiinţei. Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice 
crime şi pământul va cunoaşte cele mai cumplite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existenţa 
oamenilor răi sau perverşi. În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un sfert 
din omenire va dispărea fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei rămaşi în viaţă şi 
îngroziţi se vor suprima încă aproape un sfert, restul se vor orienta trup şi suflet către Dumnezeu – 
de la cel aflat la sânul mamei şi până la cel mai îndârjit tiran ce păşeşte pe scoarţa pământului.”  
   Anii şi lunile sunt ani şi luni de evenimente remarcabile, şi nu de zile: „Însă vă atrag atenţia să 
nu socotiţi după calendarul intereselor voastre meschine schimbările spirituale la nivelul lumii 
pământene, căci iată, după cum am văzut eu, aceste transformări vor veni peste voi şi vă vor lua 
prin surprindere chiar dacă veţi rămâne neclintiţi în încăpăţânarea voastră şi nu veţi ajunge să 
credeţi în Dumnezeu.”  
   Evanghelizarea Asiei va fi la finele celui de-Al Treilea Război Mondial, aducerea popoarelor din 
Extremul Orient la Ortodoxie fiind pusă pe seama Rusiei. „Mulţi oameni ce alcătuiesc popoarele 
Asiei se vor orienta către religia creştină aproape fulgerător, iar o mulţime de triburi sălbatice se 
vor creştina şi datorită marii răspândiri a Bibliei, ea generalizându-se apoi la toate popoarele 
indiferent de limbă, de la Polul Nord şi până la Polul Sud. Veţi şti că acele vremuri sunt aproape 
atunci când Anglia îşi va pierde puterea, iar Franţa va fi asimilată de popoarele din jur. Treptat 
puterile statale vor dispărea, ca în locul acestora să apară o nouă putere, denumită Federaţia 
Statelor Pământene, cu un singur preşedinte, o singură monedă, un singur consiliu de conducere şi 
o singură armată, aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldaţii săi având 
menirea de a păstra ordinea în acele zone. În acea perioadă, Rusia va deveni una din ţările cu cea 
mai aleasă vieţuire creştină de pământ. Bosforul şi Dardanele se vor scufunda, dispărând complet 
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de pe suprafaţa globului, de asemenea, o mulţime de insule vor dispărea, fiind nimicite de 
cutremure, scoarţa pământului fiind zdruncinată de o mulţime de urgii ce se vor abate asupra 
oamenilor. Bisericile purtătoare de har divin se vor uni într-una singură, numită Biserica creştină 
ortodoxă, apostolică şi misionară, care va pregăti aproape întreaga lume pentru transformările 
spirituale ce vor avea loc la nivelul planetei.”   
   Sundar Singh ia în considerare şi Antihristul, şi împăraţii apocaliptici ce l-au precedat: „Tot 
atunci va apare Antihristul, prin Antihrist înţelegându-i şi pe toţi aceia care, mai mult sau mai 
puţin conştienţi, luptă împotriva spiritualităţii veritabile, urmărind să triumfe forţele obscure ale 
întunericului şi minciunii, ce menţin fiinţa umană într-o stare de inconştienţă şi sclavie letargică, şi 
multe lupte de idei se vor da, fără nici un fel de armă, pentru nimicirea adevăratei credinţe în 
Dumnezeu. Toate acestea şi multe altele, deşi poate acum necrezute de unii oameni, mai târziu se 
vor întâmpla din voia lui Dumnezeu. Vor face excepţie de la pedeapsa focului nimicitor şi a 
măcelului ce se va desfăşura pe aproape întreg globul pământesc, România şi Locurile Sfinte din 
Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de 
influenţă, atât de pregnant urmărită, se va reduce la zero.” Sfântul Andrei cel Nebun pentru 
Hristos afirmase şi el că în vremea celui de-al doilea împărat apocaliptic – promotorul incestului – 
va fi linişte numai în Roma, Aminapetra, Sirovilo şi Carnopol.  
   Profeţia lui Sundar Singh, conform căreia Bucureştiul va renaşte din propria cenuşă, ajungând 
cetatea „Noului Ierusalim” pământesc, ne-a fost împărtăşită şi de către Părintele nostru Arsenie în 
termeni asemănători. „România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, 
devenind în cele din urmă, graţie spiritualizării ei exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va 
putea fi comparat cu miticul „Nou Canaan”, iar Bucureştiul se va transforma într-un centru 
esenţial al acestui foc. Această capitală a polului spiritual al planetei va fi aproape în întregime 
reconstruită, rămânând în cele din urmă o aranjare de construcţii, în formă inelară, având 7 km în 
diametru şi va fi considerat de toate popoarele drept un veritabil „Nou Ierusalim” pământesc. 
Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că aceasta se va întâmpla 
întrutotul în acele vremi viitoare, deoarece aceasta reprezintă voinţa atotputernică a lui Dumnezeu 
şi nu a oamenilor. Toate popoarele de pe întreg pământul vor participa la diferite activităţi comune 
având drepturi egale în acest nou centru spiritual, considerat drept manifestarea Noului Ierusalim 
biblic, egalitatea în drepturi a tuturor ţărilor şi popoarelor, fiind pe bună dreptate o condiţie 
esenţială în faţa Bunului Dumnezeu. România va trece în viitor prin mari frământări lăuntrice şi 
prin anumite schimbări externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura 
internaţională şi prin mila providenţei va ieşi aproape neafectată din situaţia conflictelor 
războinice mondiale, declarându-se, datorită spiritualizării extraordinare, ţară neutră, ce îşi va 
asuma rolul de nucleu ireproşabil al înţelepciunii şi iubirii divine. În cele din urmă, toţi duşmanii 
României vor îngenunchea la hotarele acestei ţări şi, plini de umilinţă, vor recunoaşte misiunea ei 
spirituală, ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui Dumnezeu. Atunci veţi vedea cu 
toţii, căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul războaielor viitoare focul şi distrugerile o vor 
înconjura, dar ea va rămâne neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul 
înspăimântătorului deşert nimicitor produs de iscusinţa omului aflată în slujba răului, de care se 
vor folosi inteligenţele satanice în ultima încleştare, la care deocamdată oamenii nici nu se 
aşteaptă.”  
   Spun Sfinţii Părinţi că primele două Războaie Mondiale au fost pentru pocăinţă, în vreme ce Al 
Treilea Război Mondial va fi pentru nimicire. E drept, vor pieri mult mai mulţi oameni şi, la sfârşit, 
scoarţa pământului se va albi, dar vor fi şi acum destui mântuiţi: toţi cei ce înţeleg semnele. „În 
urma bulversantelor schimbări planetare şi a unui război fulgerător cumplit, în cele din urmă nu 
vor mai rămâne nici învinşi nici învingători. Vor rămâne trei categorii: morţii, cei răniţi şi mutilaţi 
de pe urma războiului şi supravieţuitorii în întregime neatinşi. Şi atunci numărul celor ucişi şi 
afectaţi de pe urma războiului va fi atât de mare încât nimeni nu va vorbi nici de pierderea şi nici 
de câştigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atât de mari încât vor îngrozi pe toţi 
locuitorii rămaşi în viaţă. Crime, lepra, holera şi multe alte boli înspăimântătoare, printre care 
câteva complet noi, necunoscute înainte, vor bântui scoarţa pământului, afectându-i mai ales pe cei 
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răi, fiare sălbatice se vor năpusti asupra oraşelor şi satelor, atacând oamenii. Multe schimbări se 
vor produce pe pământ şi toate aceste urgii, de proporţii cel mai adesea neaşteptate de oameni, se 
vor întâmpla în anumite situaţii fulgerător. Din scrumul, suferinţele şi încercările tuturor acestor 
schimbări şi dezastre martorii neafectaţi şi supraveţuitorii vor căuta cu multă fervoare calea de 
apropiere de Bunul Dumnezeu, pe care l-au neglijat mai mult sau mai puţin atâta amar de vreme.”  
   Sundar Sungh vede pogorârea de pe culmi a isihiei şi universalizarea mişcării isihaste, după cum a 
spus Neofit Pustnicul. „Cu toţii se vor convinge atunci că nu există religii ale speculaţiilor asupra 
Adevărului, şi vor realiza că doar cunoaşterea personală a Adevărului îl eliberează, făcându-i una 
cu Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza că se află îmbrăţişat de Dumnezeu şi că Dumnezeu 
este viu, etern atotputernic şi atotştiutor în fiecare om în parte, sub forma Duhului dumnezeiesc. 
Toate câte vă spun se vor întâmpla şi mulţi dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul 
durerilor şi încercărilor şi tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai târziu, chiar dacă 
lumea se va încăpăţâna în a nu le crede. Tot atunci va veni vremea apariţiei acelor oameni puri, 
înzestraţi cu extraordinare haruri divine de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani. Cei cu 
adevărat evoluaţi spiritual, care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin feluritele şi grelele 
încercări, vor reprezenta o treime demnă de iluminarea lui Dumnezeu, curată, înţeleaptă şi sfântă. 
În timpurile ce vor veni, România va ajunge şi va rămâne o paradisiacă grădină a binecuvântării 
divine, a dragostei, a fericirii a purităţii şi înţelepciunii, în care modul de viaţă va fi precumpănitor 
spiritual, elevat şi pur, susţinut de o trăire sublimă în post şi meditaţie, în duh şi adevăr, 
asemănătoare cu aceea a primilor creştini. Fericită ţară şi fericit popor sunt minoritarii aleşi care 
trăiesc prin poporul român, căci mulţi dintre ei se vor bucura de imensa milă a lui Dumnezeu 
pentru poporul român. Ca indian, eu intuiesc că Bunul Dumnezeu a vrut să aleagă, dintre toate 
popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea 
exploatat, ameninţat, invadat, terorizat, vândut şi cumpărat, care aproape la fiecare război a fost 
piaţa de tocmeală dintre cei ce se războiau. Amalgamul înfăţişării deosebite a acestui popor, 
cuprinde virtuţile cele mai alese ale fiecărui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de dragoste 
şi omenie; acesta este un popor primitor, înfăţişând o nuanţă elevată, plăcută, pentru ca să fie pildă 
de contopire universală cu calităţile divine, cu o dreaptă raţiune şi o admirabilă credinţă. Poporul 
român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, graţie compasiunii sale alese şi a iubirii 
sale altruiste, spre a oferi ospitalitate materială şi spirituală tuturor popoarelor de pe faţa 
pământului.”  
   Faptul că Al VIII-lea Sinod ecumenic se va ţine în România nu are atâta importanţă cât luptele 
spirituale din preajma acestui eveniment. Cuviosul Kukşa al Odesei (1875-1964), canonizat în 
1994, a proorocit că „nu peste mult timp va avea loc Sinodul ecumenic numit «sfânt». Însă acest 
Sinod, considerat a fi cel de-al VIII-lea, va fi o adunătură de necredincioşi. În cadrul lui, toate 
credinţele se vor uni într-una singură. Posturile vor fi anulate, călugăria va fi anulată, călugărilor şi 
episcopilor li se va permite să se căsătorească iar preoţilor să se recăsătorească. Noi nu trebuie să 
acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica...” E clar că noi, teologii 
români, vom lupta, în aceste condiţii, împotriva propriilor noştri ierarhi. Va trebui să facem tot ce 
ţine de noi ca acest Sinod să se aşeze în confirmarea tuturor celorlalte şapte Sinoade ecumenice, 
precum şi înlăuntrul revelaţiilor Sfântului Grigorie Palama, astfel încât să nu devină sinod 
„tâlhăresc”. „Al VllI-lea Sinod Ecumenic se va ţine în România, iar misiunea principală pentru 
răspândirea în Asia a creştinismului cu adevărat spiritual, este destinată poporului rus, dar ca 
putere de influenţare a popoarelor în vremurile din urmă, el nu va avea nici un amestec. Puterea cu 
care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa, se va face prin 
poporul chinez – rasa galbenă – în colaborare cu poporul japonez care, de asemenea, va fi biciul 
pedepsei dumnezeieşti [conform Apocalipsei vor fi 200 de milioane de soldaţi agresori, Gog şi 
Magog:  9, 16]. După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în faţă, toate armele vor fi 
aruncate sau abandonate, fiindcă un nou gen de război “al sufletului” va începe. Acesta va fi 
războiul fără arme fizice, pentru desăvârşirea spirituală, pentru credinţa adevărată în Dumnezeu, 
care aparent va fi fără arme, dar fiind totuşi mai periculos şi mai dificil de o sută de ori decât cel 
cu arme. În viitor, puterea papală va dispare treptat şi va lua naştere o nouă conducere sinodală a 
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cărei reşedinţă va fi întâi la Roma, provizoriu, şi apoi la Bucureşti în Noul Ierusalim, pentru 
totdeauna. În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai fericiţi cei care vor urmări 
desăvârşirea spirituală, trăind cu o încredere deplină în Dumnezeu, fiindcă vremurile vor fi 
zbuciumate şi groaznice şi le vor putea suporta cu uşurinţă numai cei mângâiaţi, inspiraţi şi hrăniţi 
de Duhul Sfânt.”  
   Ceea ce urmează în descrierea sa e Arhitectură post-apocaliptică pură: „Cele ce vă spun eu că vor 
veni, luaţi aminte că sunt durerea a doua şi raiul al doilea, căci prin durere aţi trecut fără să vă 
văitaţi. În acele timpuri, tronul Judecăţii de Apoi va fi simţit şi văzut de tot neamul omenesc 
deasupra României, iar în marele oraş sfânt Bucureşti, simbolic numit “Noul Ierusalim”, care într-
o oarecare măsură va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput după un plan 
inspirat de puterea Dumnezeiască, se va construi cel mai monumental lăcaş spiritual de comuniune 
cu Dumnezeirea, denumit Centrul Divin Suprem, ce va avea reprezentanţi foarte evoluaţi spiritual 
din toate neamurile, aceştia formând Fraternitatea Veghetorilor Iluminaţi, care se vor alege dintre 
cei înţelepţi. Şi va fi compus (Centrul Divin Suprem) din 101 centre mai mici, armonios orânduite, 
în care se vor afla reprezentaţi de frunte, deosebit de evoluaţi, şi care vor transmite atât practic cât 
şi teoretic Dumnezeiescul şi Eternul Adevăr imensei majorităţi a popoarelor pământului. Această 
operă arhitecturală va fi capodopera sublimei colaborări a tuturor stilurilor pământene ingenios 
armonizate într-o măreaţă lucrare, cum alta nu a mai fost!”  
   Se vor converti la Hristos, în vremurile din urmă, două treimi din israeliţi – toţi cei aflaţi scrişi în 
Cartea Vieţii, în preştiinţa Dumnezeirii – şi consemnaţi simbolic prin cifra 144.000, adică 
12X12X1000, care înseamnă unirea pentru totdeauna a Cerului cu lumea celor 12 seminţii ale  
Israelului. „Înţelepţii slujitori ai acestor lăcaşuri spirituale din “Noul Ierusalim” vor fi perfecţi 
spiritual şi foarte armonioşi fizic, cu trupuri de o îngerească armonie şi proporţionalitate, fiind cu 
toţii dintre cei 144.000 de înţelepţi, iluminaţi neprihăniţi şi neîntinaţi, expresia completei 
desăvârşiri spirituale şi a unei înalte împliniri dumnezeieşti pe acest pământ. Iluminaţii veghetori 
cu trup îngeresc şi plin de puritate, vor fi în număr de 400. Ceilalţi, care vor conduce centrele 
inelare, de asemenea cu o spiritualitate deosebită şi trup îngeresc, vor fi 101 la număr. În acest 
unic loc de pe întreg pământul vor putea fi văzuţi mari iluminaţi şi înţelepţi, care în anumite 
momente se vor materializa, putând fi văzuţi comunicând prin viu grai cu oamenii de pe pământ 
dornici să afle tainele dumnezeieşti ale spiritului. Toţi cei care vor pătrunde în acest centru divin 
vor realiza cu o surprinzătoare uşurinţă că sunt copiii divini ai lui Dumnezeu. Fericiţi vor fi atunci 
toţi care vor străbate pământul României, respirându-i aerul, căci toată ţara va fi invadată de 
pelerini dornici să descopere Dumnezeirea şi toate locurile sacre din această ţară vor deveni 
focare transfiguratoare de iluminare şi descoperire a adevărului divin. Acest Centru Divin Suprem 
va putea cuprinde cu uşurinţă 2 milioane de suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani, 
fiindcă, deşi acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integrală a oraşului din jurul 
acestuia va mai dura încă 5 ani după aceea.”  
   Urmează utopia românească, o frumuseţe aproape de necrezut: „În jurul oraşului se vor afla 
grădini cu pământ fertil de cea mai bună calitate în care, pe lângă diferitele legume, vor creşte şi 
vor da rod din belşug pomi sădiţi, pentru ca nimic să nu lipsească traiului locuitorilor săi. 
Recoltele atunci vor fi îmbelşugate. O mulţime de şosele mecanice şi trotuare mişcătoare vor uşura 
mult circulaţia, iar anumite mecanisme special orientate vor uşura viaţa locuitorilor şi vizitarea 
acestor locuri. O mulţime de noi maşini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraş model şi tot ceea 
ce este mai nou în tehnică, pentru a uşura viaţa, se va afla aici. Acest oraş va avea patru şosele, iar 
accesul în el se va realiza prin patru porţi monumentale. În România se va construi un canal care 
va uni Dunărea cu marele oraş reconstruit al Bucureştiului, permiţând astfel ca vapoarele, chiar 
foarte mari, să ajungă până în acest oraş minunat. Toate aceste lucrări se vor realiza datorită 
planului divin, în viitor, într-un interval de timp. Agricultura, viticultura, pomicultura şi apicultura 
vor fi ocupaţii de onoare, căci în această ţară aleasă se va sista sacrificarea vitelor şi se vor 
consuma mai ales cereale, legume şi fructe, lapte şi brânză, ouă şi numai vin curat. Apicultura va fi 
cea mai aleasă ocupaţie, fiindcă această ţară aleasă va aprecia mult mierea şi produsele stupului, 
folosind pentru jertfa divină numai ceară curată şi untdelemn de cea mai bună calitate. Tutunul 
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cafeaua şi alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătăţii omului vor înceta să mai fie dorite de oameni, 
iar înrăiţii şi vicioşii vor părăsi ei singuri această ţară. Vrăjitorii, fumătorii, beţivii, desfrânaţii, 
criminalii precum şi trântorii (leneşii), nu cu forţa ci de bună voie, vor renunţa la aceste 
îndeletniciri satanice şi aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate 
în cele din urmă. Orice locuitor al acestei ţări, aleasă de Dumnezeu să fie exemplu, îşi va câştiga 
pâinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil în funcţie de posibilităţi şi menirea sa prin 
naştere. Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune şi asuprire vor asfinţi în această ţară. 
Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvântarea şi harurile divine, 
mulţi dintre aceştia fiind înzestraţi cu înţelepciune şi felurite puteri de a face minuni. Toate darurile 
se vor revărsa peste această ţară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală a 
întregului glob pământesc. Toate căile de legătură prin aer, apă şi pe pământ fiindu-i din plin 
favorabile, România va ajunge una din cele mai prospere şi îmbelşugate ţări, trăind în pace cu toţi 
vecinii săi.” 
   Dacă, aşa cum a spus Părintele Arsenie, România va fi înconjurată de flăcări, e clar că Dumnezeu 
este Cel ce îi stabileşte frontierele. „Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna, căci 
poporul rus va cinsti această ţară aleasă şi va renunţa la această provincie care va da naştere la 
multe neînţelegeri. Într-un viitor mult mai îndepărtat, însă toate teritoriile învecinate României se 
vor alipi formând împreună Federaţia Statelor Europene, lucru la care oamenii ajunseseră să se 
gândească demult. Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se împlinească, pentru că 
sunt adevărate şi tot ceea ce vă spun vă va convinge când toate acestea se vor întâmpla. În 
vremurile viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care România o va 
avea de îndeplinit în lume. Înainte de acestea însă va fi foamete prin multe locuri, pâinea va lipsi, 
vor fi mari cutremure de pământ care vor face o mulţime de victime şi în multe locuri de pe glob 
oamenii vor dispărea sub dărămături, care vor aminti cu mare greutate urmele unor oraşe ce vor 
dispare de pe suprafaţa pământului. Războaiele, panica şi neînţelegerile de tot felul vor face ca 
marile puteri, cum ar fi Rusia să se prăbuşească, spre bucuria ţărilor mici care o alcătuiesc. Ateii 
vor începe să cerceteze scrierile sfinte şi se vor preocupa să înţeleagă ştiinţa spiritului, căutând să 
descopere tot ceea ce este ascuns în om. Graţie acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în 
viaţa unor pământeni. În multe locuri de pe pământ va lipsi hrana.”  
   Se pare că noi, Noul Israel, vom aduce la Hristos Vechiul Israel, ca să fim până la sfârşit una: 
„Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate şi în timpurile care vor veni, ţara cea aleasă 
de Bunul Dumnezeu va fi focarul redresării spirituale de pe faţa pământului. Minunile fără de 
număr ce se vor face în această ţară şi tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în acele 
locuri, vor face popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire misterele dumnezeieşti. În România, 
Dumnezeu va face cu putinţă apariţia unor mari miracole pentru acei aleşi să-l descopere, iar 
necredincioşii să se întoarcă la credinţă cât mai repede. În acest popor ales al românilor 
Dumnezeu a pus o inimă caldă şi iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să descopere cu uşurinţă 
calea către desăvârşire, aproape toţi fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile 
divine pe care le deţin. În acele timpuri viitoare, poporul român, propovăditor al înţelepciunii 
divine va fi o gazdă primitoare plină de dragoste ce se va manifesta fără pic de viclenie şi pe întreg 
teritoriul va fi belşug uimitor, pentru ca toţi pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulaţi. Sediul 
Crucii Roşii Internaţionale se va stabili la Bucureşti, în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile 
acestui popor pe linie de medicină şi sănătate vor fi extraordinare, situând, de asemenea, această 
ţară pe primul loc în lume. Tot în România vor lua fiinţă instituţii filantropice şi administrative 
absolut noi, cum nu au fost niciodată pe acest pământ, de inspiraţie divină, care vor urmări trezirea 
puterilor ascunse din om şi amplificarea înzestrărilor spirituale divine. Poporul evreu va fi aproape 
singurul care se va opune cu îndârjire influenţei binefăcătoare crescânde a poporului român 
cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar el că 
adevărul susţinut de poporul român este una cu Dumnezeu şi apoi nu va mai lupta împotriva 
divinităţii. Purtătorii de Duh Sfânt şi marii iluminaţi din anumite puncte ale globului pământesc vor 
mărturisi la rândul lor realitatea adevărului propovăduit de poporul român, reconfirmându-l cu 
toată puterea.”  



 22

   Până atunci, însă, sânge şi foc, cenuşă şi pulbere: „pocania”! „Înainte de a ajunge aici însă, 
această ţară aleasă va trece prin mari frământări care vor pune lumea la grea încercare. Acest 
popor ales va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări. Sfârşitul acestor încercări va fi 
marcat de un dezastru planetar produs de cutremure care va îngrozi aproape întreaga lume. De 
asemenea, tot atunci cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile. În acele timpuri viitoare, pe pământul 
ales al României, Noul Ierusalim se va zidi deci în două feluri: spiritual şi material. În acele 
timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii pământene se vor uni pentru a realiza o înţelegere 
globală de ajutor mutual şi vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine viaţa 
administrativă la nivelul întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o forţă armată ce va fi 
educată şi unificată pentru a fi universală, prezentând un caracter internaţional. Poporul indian va 
fi fericit să cunoască şi să ajute poporul român în misiunea sa planetară. Graţie relaţiilor de 
prietenie ce se vor lega cu toate ţările de pe faţa pământului, România va scăpa ca prin minune din 
conjunctura războaielor. În timpurile ce vor veni, America de Nord şi de Mijloc vor ajunge să fie în 
cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor planuri de 
dominaţie prin care se va urmări supremaţia asupra întregii planete. Unică în acţiune şi care se va 
abţine să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei şi a înfăptuirilor globale ce vor avea 
loc, va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în consideraţie, deoarece la scurt timp după aceea 
ea va ajunge să fie stăpână numai asupra insulelor ei. Coloniile care-i aparţin vor fi în totalitate 
redate libertăţii în viitor. Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni de ceea 
ce se va întâmpla, deoarece fiecare are ceea ce merită, în final dreptatea, adevărul şi lumina 
spirituală triumfând. Deşi trâmbiţele adevărului vor suna pretutindeni, mai ales pe pământul 
Noului Ierusalim – România, va fi dusă lupta cea mai aprigă. “ 
   Că lupta e aprigă, se vede de-acum. Important este să nu cădem în mândria „aleşilor”, în părerea 
de sine a unui mesianism gol de credinţă şi fapte. Dacă într-adevăr ni se va împărtăşi de Sus vreun 
privilegiu, şi mai cu seamă acela de a iubi, aceasta va fi doar datorită milostivirii Măicuţei lui 
Dumnezeu, Sfinţilor noştri Părinţi şi Martirilor Neamului.  
          Mihai M. S. Maxim 
           30. 11. 2010 

 



 23

   Visul unei raze de lună înaintea Răsăritului    (Psihodramă) 
 
   Protagoniştii: 
 Ezra (Iulia Calciu) 
 Ariel (Ovidiu Stanomir) 
 Deborah (Mihai M. S. Maxim) 
 
   Scenă neagră, suspendată în vid. 
 
Ezra: Lumii nu îi pasă de mine iar mie nu-mi pasă de ea. E frumoasă simetria asta... şi foarte 
convenabilă pentru diavoli. Dar ce să-i faci? asta e viaţa. 
 
Ariel: Viaţa e frumoasă. Cu condiţia să te hotărăşti a o trăi. 
 
Deborah: Dacă nu te trăieşte ea pe tine. Eu tânjesc după lumile gândului, după universul pur al 
halucinaţiei. Pământul este steril, oamenii şi-au montat câte un sterilet în cap, ce mai, viaţa 
pământenilor e hiperplictisitoare. Eu una aştept Ultimul Răsărit. 
 
Ezra: Îmi place aşa de mult cuvântul „ultimul”... Dar aşa ceva nu există, căci totul se repetă, iar 
noţiunile de „primul” şi „ultimul” îşi pierd sensul. 
 
Ariel: Între „primul” şi „ultimul” se află chiar sensul. Sensibilitatea. 
 
Deborah: Tocmai, că între început şi sfârşit – perfect clare – eu nu văd sensul! 
 
Ezra: Poate că sensul este chiar moartea, apoi renaşterea. Poate că vom afla ce gândesc razele de 
lună înaintea Răsăritului. 
 
Ariel: Între timp s-a făcut dimineaţă. Razele de lună s-au dus la culcare. Ne aflăm în pragul unei 
alte zile. Poate e prima, poate nu e chiar ultima. 
 
Deborah: Ba e chiar ultima. Simt că mă sting, că mă pierd în lumină străină. E prea puternică. Aş 
vrea să mă pot stăpâni, dar nu mai am nici un control asupra mea însămi. De unde aş mai putea lua 
mângâiere? Nimeni nu mai este aici. 
 
Ariel: Ai încredere în tine. Lasă lumina să te mângâie, să te trezească la altă viaţă. Eu îţi voi fi 
alături. 
 
Ezra: De fapt, nimic nu prea mai contează. Avem doar nevoie de o trambulină de pe care să sărim 
în înalt, fără să ne gândim la contactul cu găurile negre din noi. 
 
Ariel: Totul contează, Ezra. Iar noi contăm pe tine. 
 
Deborah: dacă aş şti cu siguranţă că în faţa saltului meu ar fi găuri negre, aş sări imediat – aş trece 
în alt univers, în alt suflet, în altă identitate. Da, chiar de-ar fi să mă pierd pe mine însămi. Chiar de-
ar fi să-mi pierd cu totul identitatea. Aş deveni conştiinţă pură, fără formă, fără chip, fără memorie. 
 
Ezra: Te ademenesc şoaptele găurilor negre din suflete. Dar nu ele reprezintă substanţa! Eu am 
făcut odată acel salt de care vorbeai: vroiam să mă pierd în altcineva. Şi iată-mă: sunt tot eu cu 
mine, deci, pe undeva, cumva, am pierdut tocmai esenţialul. 
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Ariel: Tu eşti esenţialul. Care însă nu poate să se pună singur în valoare. Ce-ar fi să începi să 
priveşti în jur... 
 
Deborah: Dacă te gândeşti bine, Ezra, tu eşti toate clipele tale. În acele sfere perfecte e esenţialul. 
Priveşte cum strălucesc în lumină perlele tale! Umple-te de mireasma petalelor căzute din cer! Cred 
că în această ninsoare de primăvară este esenţa făpturilor noastre. 
 
Ezra: Şi dacă ceea ce par nu sunt în realitate? Şi dacă toată viaţa mea am încercat să joc un rol pe 
care l-am fabricat eu însumi pentru a nu-i răni pe ceilalţi? Şi dacă eu sunt de fapt o femeie în trupul 
unui bărbat? Prizonieră, definitiv prizonieră, condamnată de natură, de Dumnezeu, de viaţă, sau 
cum vrei să-i spui, să joace un joc stupid? Atunci ce... 
 
Deborah: Pe dinăuntru nu suntem nici femei, nici bărbaţi: pe dinăuntru suntem raze de lună. Raze 
de lună aşteptând Răsăritul.  
 
Ariel: Aştept cu nerăbdare să deveniţi raze de soare! Să renaşteţi din propria voastră neîmplinire. 
 
Deborah: Da, ţie-ţi convine, că eşti dejă făptură de rază! Dar noi cum să accedem la această 
deplină, fatală transformare? Uşa devenirii e moartea. 
 
Ariel: Încetând să vă mai tânguiţi. 
 
Ezra: Îmi amintesc de mine, de viaţa mea doar. Şi poate că totul e pură văicăreală... Însă nimeni nu 
ştie cum e să-ţi doreşti să fii o „ea”, să te porţi ca o „ea”, să iubeşti ca o „ea” şi să ţi se spună, pur şi 
simplu, că nu ai voie. De ce? 
 
Deborah: Omul gândeşte cu toate organele sale, cu tot trupul şi sufletul său. Noi gândim cu toate 
strălucirile noastre. Îngerii, de care numai am auzit, au şi ei o formă, un anumit chip al focului, însă 
chiar şi focul lor pur poartă ceva din genul suprem al semnului. Care e genul suprem al semnului 
tău, Ezra? Oare nu bărbăţia, curajul nemărginirii? Există o ştiinţă a genului suprem al semnului, să 
ştii! Este heraldica. Trebuie să afli, conform ei, cărei raze a sufletelor îi aparţii: ai suflet de heruvim, 
de înger, de arhanghel, sau faci parte din stirpea străvechilor începătorii? Dacă-mi răspunzi la 
întrebarea aceasta, vei afla care e chipul tău cel adevărat. 
 
Ezra: Şi de unde să ştiu eu ce fel de suflet am? 
 
Deborah: Nu-l poţi privi decât atunci când se desprinde din tine. 
 
Ariel: Complici prea mult lucrurile, Ezra. Ar fi de ajuns să începi să trăieşti. Cât o fi cotidianul de 
imund, musteşte de viaţă, de senzaţii, de sentimente. Cred că ţi-e frică de tine însuţi. 
 
Deborah: Ai suflet de luptător, deci te afli sub semn de arhanghel. Feminitatea pe care o invoci 
provine dintr-o aşteptare ce în curând va lua sfârşit: odată cu primele raze ale Răsăritului. 
 
Ezra: Sunt contorsionat de aşteptare, dar ştiu că un întreg de speranţe nu conduce la nimic. 
 
Ariel: Suntem în plină amiază. Pentru nişte suflete pierdute ca ale voastre se pare că numai iluziile 
contează. De aici frământările voastre. Sper încă, în pofida tuturor aparenţelor, că vă veţi regăsi. 
 
Deborah: Nici n-am observat: da, e-amiază! Iar eu nu mi-am dat seama că mi-a trecut Răsăritul, iar 
eu, eu nu mai sunt! Eu nu exist! Ce bine e! Câtă pace! 
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Ezra: Poate ar trebui să ne ridicăm, să fim una cu înaltul... De unde venim de fapt. Şi unde nu mai 
contează noţiunea vagă de bărbat şi femeie, de cer şi pământ, de eden şi lume, sensibil şi inteligibil, 
creatură şi Creator... 
 
Deborah: Am depăşit toate noţiunile vagi... Da, pe toate cinci. 
 
Ariel: Înălţaţi-vă mai întâi în voi înşivă. Nici nu e aşa greu. 
 
Deborah: Aş vrea să mai stau de vorbă cu voi, dar trebuie să mor. Vai, şi mă tem că n-am nici un 
mare adevăr pe care să vi-l împărtăşesc... Ştiu doar că fiinţele noastre, transparenţe în Răsărit, au 
pierit, iar noi nu suntem decât glasuri lăsate în urmă... 
 
Ezra: Credeam că am înţeles, că m-am înţeles, dar vedenia mea interioară e mai puternică: sunt 
femeie. Şi asta nu se va schimba. 
 
Deborah: Eşti femeie, Ezra, e-adevărat: eşti una cu Noaptea. Tu eşti Înserarea eternă. Iar noi robii 
tăi. 
 
 

Sfârşit 
 
 
 
 

 
 
Octombrie 
 
Mi-e dor să mai privim vântul  
unduind coamele aurii ale dealurilor  
şi păsări în zboruri ce încep în zări  

                   şi se termină în noi,  
Să ne plimbăm prin păduri de foc, şi paşii noştri  
să readucă măcar pentru o clipă viaţa  

      în frunzişul devenit mantia pământului,  
Să îmbrăţişăm copacii  
şi să cântăm izvoarelor  
ce ne rostogolesc amintirile prin mătci neştiute,  
Să mai gustăm din mustul cu sclipiri de soare lichid,  
visând nemurirea,  
Şi buzele noastre  
să mai sărute rotunjimile fructelor  
înainte ca bruma rece şi străvezie  
să ne despartă fiinţa de anotimpurile lumii. 
 

            Venera Crîngaciu 
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Pagini din  jurnalul lui Demetru 

 
   Să mă prezint: mă numesc Demetru. Pe canapea, într-o poziţie contorsionată, Miţi priveşte cu 
interes purecii lăsaţi cu dărnicie de peniţă pe coala de hârtie. Mieunatul ei cu iz verzui l-a alarmat pe 
vecinul de deasupra şi l-a determinat să trimită o telegramă prin ţeava de la calorifer. 
   Lionel şi-a inaugurat orchestra sub geamul meu, iar praful ridicat din instrumentele muzicale a 
pătruns pe căi oculte în camera vecinului meu, care a început să strănute, împrăştiind formaţiuni 
compacte de precipitaţii. Acestea s-au evaporat datorită căldurii toride şi s-au transformat în 
balonaşe de nori pufoşi, instalaţi comod pe plafon. Datorită forţei gravitaţiei, aceştia au revenit pe 
podea. Norişorii, cu proprietăţi magnetice, s-au contopit într-unul singur, cu care se joacă în 
momentele de nelinişte vecinul Bora împreună cu motanul său. 

** 
   Miţi stă ascunsă după pernă, iar cu ochii holbaţi, pigmentaţi cu ceară, priveşte spre televizorul din 
care forme basoreliefate se mişcă haotic. Lionel îşi mănâncă ticurile după ce, în prealabil, le-a dat 
cu sare şi le acordează după ritmurile chitarei sale. 
   M-am trezit cu creierul încins, astfel încât a trebuit să scot plita din priză. Miţi mi-a răsturnat 
peste cap un lighean cu apă rece, răcorindu-mă. 
   Lionel a început să cânte „Andrii-Popa“ atât de tare şi cu patos, încât vecinul, alarmat, mi-a trimis 
o scrisorică feroce, în finalul căreia îmi dădea adresa unui medic specialist în eradicarea corzilor 
vocale, prin smulgerea acestora cu cleştele. 
   Eu, mânios după citirea hârtiei, i-am spus răstit lui Lionel să înceteze, iar el mi-a răspuns că nu se 
cuvine acest lucru, deoarece el a compus această minunată baladă. 
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Dezamăgirea sa a fost mare când i-am arătat textul baladei populare într-o culegere de  texte 
literare, în versificarea lui Alecsandri. 
   Miţi, cu ochii cât cepele, urmărea o scenă de groază la televizor. Era atât de încordată încât inima 
nu îi mai bătea, anulată fiind de forţe egale de sensuri opuse. Am comutat pe alt program, pentru a 
nu-i provoca cine ştie ce necazuri, ce sunt capabile să se exteriorizeze sub formă de bube enorme pe 
trupul ei mic şi cocoşat. 
 

** 
   Nu ştiu ce să fac. Apatia mi-a dat o palmă, care m-a plictisit atât de tare, încât stau întins pe 
canapea în nemişcare. M-am urnit, totuşi, până la fereastră, pentru a urmări spectacolul de pe 
maidanul din faţa blocului, unde o bătrânică fusese atrasă în jocul de fotbal al piticimii. Bătrânica 
tocmai dribla spectaculos un puradel, când un altul o faultă dur la marginea careului.O ambulanţă 
îşi făcu apariţia, din ea ieşind doi asistenţi medicali cu  o targă şi un arbitru care-l elimină pe copil, 
arătându-i cartonaşul roşu. 
   Vecinul Bora, teribil de supărat pe piciul cotonogar, începu să arunce cu diverse obiecte înspre 
maidan, cu musculiţe din depozitul lui de muşte, cu ţânţari, chiar cu un bondar. În  cele din urmă, 
aruncă un obiect contondent, pămătuful său, plin de spumă amestecată cu transpiraţie şi fire din 
barbă. 
 

** 
   Afară plouă în ritm de marş funebru. Picurii transparenţi ajunşi pe geam se preling peste sticla 
aburită de respiraţia lui Miţi, care priveşte melancolică spre locul unde anul trecut fusese eradicat 
un cuib de şoareci. Picurii, zgâriaţi de gardul de sârmă ghimpată, înroşesc pământul şi firele de 
iarbă. Lionel, adormit pe un fotoliu, începe să emită note muzicale dezordonate, disonante. Miţi, 
deranjată, se aruncă dintre perne şi prinde de coadă un vis de-al lui Lionel, încercând să-l mănânce. 
Nu apucă să se sature deoarece somnorosul se trezeşte. Sare direct la geam şi priveşte fascinat spre 
înălţimi, de unde se pornise o ploaie albastră. Deschide larg fereastra şi scoate capul afară. Chiar 
atunci se auzi urletul lui Bora: „Plouă cu cerul!“ iar pisoiul său, în culmea extazului, încercă să se 
arunce în gol.  
   Strigătul vecinului era cât pe ce să mă facă să mă înec cu ideea apriorismului lui Kant. Îmi rămase 
în gât, după ce o rumegasem timp îndelungat. Furios, m-am repezit spre parul imens de după 
calorifer şi am început să lovesc sălbatic în tavan. Bora mi-a tăiat avântul, aruncându-mi în geam un 
pumn din excrementele pisoiului. Universul interior al motanului desenase pe geamul întredeschis  
şi pe chipul  lui Lionel un peisaj alpin de o neasemuită măreţie. A trebuit să ţin un lighean afară, 
până s-a umplut cu picuri roz. Lionel s-a spălat şi s-a clătit scrupulos cu altă apă, pe care apoi a 
deşertat-o pe straturile de morcovi ai lui Bora. Aceştia s-au făcut imenşi după vreo două luni, ceea 
ce l-a determinat pe vecin să-i taie cu drujba. De atunci, timp de două luni, Lionel i-a pus zilnic în 
poştă un bileţel, pe care scria „Jack Spintecătorul“. 
   Dar să revenim, aducând în prim plan tot urletul lui Bora, care de data aceasta a devenit un hăulit 
prelung, amplificat şi de motanul său: „Plouă curcubeul!“. Pedeapsa a venit curând. Ploaia cu acid 
sulfuric i-a crestat nasul, desenându-i o floricică aurie. Tot atunci, un batalion de bolşevici rătăciţi 
din război au fost găuriţi de ploaie. Oasele lor rezistente au devenit un pilon al modernei străzi (cu 
care se mândreşte tot cartierul). 
 

** 
   Miţi a încercat să evadeze azi-noapte. Pisoiul lui Bora a chemat-o cu un mieunat prelung. Nunta 
din cartier s-a încheiat chiar sub blocul nostru. Lionel a coborât cu o funie pe geam, căci uşa era 
bătută în cuie (am făcut pariu cu Bora că o lună nu mai ies pe uşă). 
   Orchestra mâţelor, în frunte cu o mezosoprană, a intonat imnul de stat. Oameni la geam, cu 
lacrimi în ochi, au aruncat cu flori.  
   Lionel a dat tonul petrecerii. Bătrânul paralitic de la parter a început să vibreze tot mai tare, până 
când s-a lovit cu capul de tavan şi a ieşit pe geam, învârtindu-se ca un titirez. Baba lui l-a urmat, 
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împreună cu scaunul cu rotile. Cu ajutorul a doi pisoi zdraveni şi-a liniştit bărbatul şi l-a urcat în 
scaun. Drept răsplată, mirii au fost cocoţaţi pe umerii acestuia şi a început plimbarea trimfală prin 
cartier.  
   Garnizoana a primit nenumărate telefoane de la locatari, aşa că a fost nevoită să scoată fanfara. 
Aceasta a început recitalul cu cântece patriotice atât de vibrante, încât treizeci de veterani din cartier 
s-au strâns degrabă în faţa alimentarei. Îmbrăcaţi la repezeală în uniformele de război, au atacat  
câinii de lângă podul de peste pârâu. Plantonul a fost secerat de peste o duzină de gloanţe. Doar 
intervenţia comandantului suprem, un dog german îmbrăcat în zale, cu vestă antiglonţ, urmat de 
garda sa personală, a spart ofensiva veteranilor. Trecerea fanfarei militare, urmată de ceata de mâţe, 
a determinat încetarea luptei. 
  Miţi, beată de fericire, s-a îndrăgostit de un pudel, dar pisoiul lui Bora a convins-o de nepotrivirea 
genetică. 
   Am adormit pe marginea ferestrei. Dimineaţa aveam un strat de rouă pe mustaţă şi barbă, iar pe 
cap un cuib de ereţi. Miţi a mâncat două din cele trei ouă. Am pedepsit-o să stea o lună în casă, 
zilnic închizând-o în frigider câte trei ore. Pe Lionel l-am trimis repede cu oul rămas, pentru a-l 
pune în incubatorul cartierului. Apoi l-am pus să compună un cântecel de alinare pentru ereţii 
părinţi, care trebuie cântat după fiecare masă. 
 

** 
   Bora îşi lasă în fiecare seară un ochi pe pervaz şi îl stropeşte cu suc de morcovi. Am observat de 
un timp, că un bătrân privea cu luare-aminte, printr-o lunetă, fereastra de deasupra. A reuşit, cu o 
maximă concentrare, să mişte ochiul. Acesta ar fi căzut, dacă Lionel n-ar fi sărit chiar atunci să 
prindă un sol major, care vibrase prelung. A păstrat obiectul în cutia chitarei, unde a turnat şi nişte 
turnesol.  
   Eu, Demetru cel drastic, am poruncit mâţei să-mi zgârie nervii. Mi i-a  întins, i-a şters de praf şi i-
a introdus în maşina de spălat. Spleen-ul mi s-a atenuat. M-am gândit toată dimineaţa la o rimă 
pentru „cocostârc“. Îmi veneau în minte doar „stârv“ şi „stâlp“, care nu-mi erau deloc pe plac. 
Lionel s-a oferit să-mi cânte o baladă. Calul haiducului s-a împiedicat de o tufă cu spini şi şi-a 
aruncat stăpânul. Un spin i-a intrat acestuia în vena cavă. A sucombat în cântecul de jale al 
codrului-frate. Brusc, balada s-a încheiat. 
    Am invitat la dans pe o babă, certată cu moartea de peste 20 de ani. Miţi i-a  furat fluierul unui 
agent de circulaţie, după ce l-a pândit  toată dimineaţa. A înghiţit obiectul şi, drept urmare, respiră 
fluierat. Nu vrea să audă de veterinar. L-am implorat, împreună cu poliţistul, pe vecinul Bora să-i 
facă extracţia. Cu greu s-a lăsat înduplecat. S-a ajutat de un aspirator vechi şi de o pompă de 
bicicletă. Va urma o lungă perioadă de convalescenţă.  
    Mi-am amenajat în camera mică un grajd cu staul şi iarbă proaspătă. Profit de singurătatea mea. 
Încep să rumeg concepte. Cu luare-aminte le întorc, le caut capătul sau partea potrivită. Într-unul 
am simţit invidia lui Schopenhauer. Înarmată cu cuie lovise conştiinţa şi intrase în imanentul ei. 
   Este plăcut să-ţi mănânci viaţa. Împreună cu o prăjiturică de post. Se face o omleta din bucăţi de 
spaţiu, conştiinţă şi timp. Ca să nu intre curentul şi şerpii, se acoperă uşa cu bucăţi de postav de 
culoare verde închis. Mirosul culorii s-a simţit de la mare depărtare. Sub bloc s-au adunat 27 de 
veterani legionari, fiind siguri că a sosit clipa mult dorită. “Aşa mirosea haina Căpitanului!“ spuse 
unul. „Ce placid şi ce plictisitor este totul. Haideţi să culegem floricele!“ a strigat un altul. 
   Bora a adresat grupului un apăsat „Heil!“. Râsul urlat al vecinului i s-a stins brusc. Laringele i s-a 
contractat. I-am aruncat rapid un faringosept. Am descoperit şi o vitamină C. Gingis-Han, în 1227, 
s-a înecat cu medicamente şi era să moară. Această  vitamină C era o stră-stră-strănepoată a unui 
medicament de atunci. 
   Am scris pe perete definiţia indicatorului lui Euler al unui număr întreg m. Este un număr natural 
egal cu numărul elementelor dintr-un sistem redus de resturi modulo m. Bora mi-a trimis prin ţeava 
de la calorifer o demonstraţie. Am dedus astfel că am casa sub ascultare. Am făcut o plângere 
penală. Au venit doi procurori într-o caleaşcă cu zurgălăi şi au dansat o bătută pe loc. Miţi a fost 
iritată şi ar fi apucat-o o criză de sciatică, dacă oaspeţii nu ar fi plecat imediat.    
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     Am luat  două somnifere şi am intrat într-o junglă cu clovni. 
 

** 
     Caloriferul emană o căldură cafenie. Becul inundă încăperea cu o lumină plină de idei. Ziua şi 
noaptea ard ideile. Una a fost spălată şi dezinfectată de o colonie de pureci. Aceştia ajunseră, 
probabil, în televizor. De aceea are Miţi dureri de cap şi tind să cred că are un început de miopie. 
Nu i-ar strica nişte ochelari de probă.  
     Întins pe canapea, doresc să-mi manifest plenar lenea. O piaptăn, o ţesăl şi o dau cu ojă oranj. 
Nasul îl mişc cu intermitenţe. Mă uit plictisit la Miţi cum şterge praful. Se rostogoleşte pe covor în 
sensul acelor ceasornicului. Când se simte preaplină, miaună prelung la picioarele lui  Lionel. 
Acesta face o pauză, pune coarda chitarei deoparte, o apucă pe mâţă şi o scutură bine de praf în casa 
scărilor. Apoi revine la operaţiunea de dilatare a coardelor chitarei, de sincronizare a acesteia cu 
corzile sale vocale. Zilele trecute se interesa de lungimea intestinului gros la câine, spunând că 
aceasta ar fi lungimea ideală pentru o coardă de-a sa. Îmi scarpin cu un beţişor lung şi subţire şira 
spinării. 
     Nevasta lui Bora s-a întors acasă, după o lungă călătorie, şi i-a făcut acestuia varză. Prin ţeavă 
mi-a trimis nişte ciorbă. Lionel a pus un lighean, a tăiat morcovi şi a amestecat totul cu făină. Cu 
trei linguri am început să mâncăm. Miţi s-a înecat de câteva ori. Era grăbită să prindă plimbarea de 
după-masă, fiind programată să iasă cu un pudel negru cu ochi gălbui. 
      Am ieşit cu toţii la iarbă verde. Înainte de asta, Bora a dus cuibul şi găinile în casă, a pus ouăle 
clocite în frigider, a dat prin maşină cu aspiratorul şi a şters-o de praf. Soţia lui a preparat un 
amestec de ulei, oţet şi petrol lampant pe care vecinul l-a introdus în rezervor. Pe bancheta din spate 
am stat eu, Miţi şi pisoiul, aşa că Lionel n-a mai avut loc şi a trebuit să stea în portbagaj. O mână o 
ţinea afară. Pe degetul  arătător întins i s-a aşezat o vrăbiuţă. În afara oraşului s-a prins de mâna lui 
un copil pe bicicletă. A căzut într-un şanţ la un viraj brusc spre dreapta. Lionel a ieşit aproape cu 
totul din portbagaj, aşa că a trebuit să oprim. Ne-am găsit loc într-un lan de grâu. Am mâncat grâu 
fiert şi colivă şi am ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor patriei. Pe nevasta lui Bora a 
înţepat-o în obraz un bondar. I-am legat falca cu o fâşie din cămaşa lui Lionel. Direct pe umflătură 
am aplicat muştar picant. 
   M-am întors acasă hotărât să nu mai scriu o vreme în jurnal, din cauza unor factori genetici. 
 

                                                                        Cristian Săuchea 
                                                                                2002 
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Mă judec deci rezist 
 

La final, m-am umplut de perle 

precum alţii de bube. 

Şi ploua, şi ploua  

ca în poezia bacoviană. 

O primăvară bezmetică 

ne picura în oase de doi bani 

speranţă. 

 

Era cât p-aci să aţipesc 

însă murmurul lunii 

nu-mi dădea pace – 

nici război, e drept, dacă stau 

acuma strâmb şi judec. 

 

Mă judec (pe mine mă)  

deci rezist la asalturile iernii pe  

ducă-se-n „puncte, puncte“ 

 

Oricum, mai e puţin 

şi tulburătorul april va sosi 

cu Sărbătorile pascale,  

cu simfonia vegetală, 

indubitabil ca 

victoria 

Sfântului Gheorghe 

asupra balaurului din sufletele 

noastre ! 

Ovidiu Stanomir 
  28 martie 2010  

Orgolii 
 
Păsări de pradă 
se intersectează haotic şi furios 
pe cerul de-un violet obraznic, 
îşi înfig necruţătoarele ciocuri negre 
şi rup bucăţi din mine, din tine, din creaţia înspăimântată, 
sfâşâie aerul şi liniştea 
şi se întorc 
la fel de sălbatice de foame şi de neputinţă 
în cuiburile seci de viaţă 
să-şi clocească neliniştile sumbre  
ca pe nişte nestemate. 

Venera Crîngaciu 
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Eternitatea cea rea 
Psihodramă 

   Protagonişti: 
  Indra (Iulia Calciu) 
  Amalia (Ovidiu Stanomir) 
  Silv (Dana Teodorescu) 
  Zeno (Mihai M. S. Maxim) 
  Bastian (Ovidiu Stanomir) 
 
Indra: De ce nu putem opri şiragul picăturilor de timp? Aş vrea un alt fel de ploaie pe scena vieţii. 
 
Amalia: Să plouă! Ce bine. Să plouă pe scena vieţii ca să se mai stingă, din timp în răstimp, 
patimile noastre irepresibile. 
 
Silv: De s-ar mai schimba ceva din calmul acesta plictisit! 
 
Zeno: Când n-o să mai plouă, va fi sfârşitul. Vom mângâia inconştienţi eternitatea. 
 
Indra: Oricum, ploaia e pentru oameni, nu pentru duhuri. La fel cum încrederea ar trebui să le 
aparţină tot lor, însă pe lângă ea se furişează mereu trădarea. Duhurile ascultă doar muzică, nu 
şoapte, şi sunt făcute din sentimente. 
 
Amalia: Ah, muzica ploii, timp lichefiat! 
 
Silv: Totuşi, deziluzia cheamă după ea trădarea şi viclenia, ipocrizia. 
 
Zeno: Eu, dacă aş fi duhul timpului, aş recunoaşte că i-am trădat pe oameni, că i-am rătăcit în 
himere. Eu, în locul lui, m-aş opri. 



 32

 
Indra: De ce să opreşti ploaia? Oricum, destinele sunt aceleaşi. Prelingerea picăturilor dă senzaţia 
de mişcare, de viaţă. Dacă ploaia s-ar opri, am trăi într-un rai al istericilor. 
 
Zeno: Dar timpul acesta nu e decât zgomot! Tăcerea şi nefiinţa au cu totul alte cuvinte: ascultă 
cuvintele nerostite! Timpul trebuie să dispară. 
 
Indra: Să ucizi timpul poate însemna să-ţi ucizi propria eternitate. Dar se pare că tu nu vrei încă să 
accepţi asta... Poate că ai mai avea o scăpare: O cheamă Amalia. Oare ce-ţi va răspunde ea? 
 
   Sună telefonul mobil al Amaliei. Amalia iese din scenă fără să dea nici o explicaţie. 
 
Silv: M-am săturat de ifosele voastre! Atâta filosofie! În loc să vă trăiţi viaţa, să vă bucuraţi de 
fiecare clipă, v-o pierdeţi în discuţii inutile. 
 
Zeno: Şi tu ţi-o pierzi odată cu noi. Poate că ar fi mult mai bine să facem şi noi ce-a făcut Amalia: 
să ieşim din viaţă, din acest timp. Să agresăm scena eternităţii. Să ajungem stăpânii absoluţi ai 
impalpabilului. (Către fundal): Cum te simţi, Amalia, acolo în nefiinţă? 
 
Amalia (nevăzută, vorbind din spatele scenei): Nu simt nimic. 
 
Zeno (biruitor): Vedeţi? E fericită. 
 
Indra: Sau poate blocată într-un alt timp, din care nu poate să sară în eternitate. Picături, picături, 
picături... Viaţa e făcută din picături. A-ţi trăi viaţa şi a te bucura de fiecare clipă înseamnă a fura 
puţin timp şi a înnebuni de fericire, de bucurie, de ce vrei, crezând că e o bucăţică de eternitate. Şi 
asta e oare pură filosofie? 
 
Silv: A nu-ţi da seama de asta şi a-ţi pierde vremea cu nimicuri, asta-i cea mai mare prostie. 
Bucură-te de picăturile astea, savurează tot ce-ţi aduc ele, simte, trăieşte cât mai mult. Asta e mai 
presus de filosofie. Sunteţi orbi cu toţii. 
 
Zeno: Orice clipă, se spune, egalează eternitatea. Asta cu condiţia să fie intensă. Or, nouă ne 
lipseşte tocmai intensitatea. Măcar Amalia a fost cinstită cu sine şi a plecat în locul maximei 
intensităţi: sanctuarul nefiinţei are altarul din gheaţa cilindrică a unei singure clipe. 
 
Indra: Vrei să spui că orbirea este de fapt tocmai lipsa de intensitate? 
 
Zeno: Lipsa de intensitate a percepţie, a gândirii, a imaginaţiei. 
 
Indra: Şi atunci de ce vrei să opreşti tocmai curgerea timpului ce caută intensitatea chestiei aceleia 
pe care o numim viaţă? 
 
Zeno: Pentru că viaţa aceasta nu are încă intensitatea morţii. Suntem majoritar superficiali, cu 
excepţia momentelor când ajungem la capătul fiinţelor noastre. 
 
Bastian (dând buzna în scenă): Bună seara! (dezorientat): Sper că nu vă deranjez. Căutam pe 
cineva... (se uită cu nerăbdare în jur): Poate că o să revin mai târziu... 
 
Silv: Sau poate că nu. Ah, de ne-ar scoate cineva din plictiseala asta! 
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Zeno: Bine-ai venit, Bastian! Din păcate, timpul nostru s-a prelins prin pardoseală, iar noi ne aflăm 
blocaţi în eternitate. Gândim şi ne mişcăm de parcă aerul are consistenţă de beton: nu ne putem 
apropia unii de alţii, fiecare e singur cu sine, suntem intangibili. E eternitatea cea rea. 
 
Bastian: Uau! 
 
Indra: Şi totuşi, ceea ce contează în viaţa asta e să iubeşti ceva. Chiar dacă acel ceva sunt cafeaua 
cu lapte, pisica, sau paharul cu vin de pe masă. Nu contează eternitatea, bună sau rea... 
 
Bastian: Totul contează, Indra! Dar pe mine să nu contaţi, deocamdată... Trebuie să îmi dau seama 
unde am nimerit. 
 
Silv: O să treacă mult până să-ţi dai seama! Mie mi-a trebuit cam mult. Cine ştie, poate de atunci s-a 
mai schimbat ceva... 
 
Zeno: Bastian, trebuie să-ţi spun că nu contează unde ai nimerit: ceea ce contează e că n-o să mai 
poţi ieşi de aici. Pe măsură ce vorbim, îmi dau seama tot mai mult că eternitatea aceasta e generată 
chiar de inimile noastre. Nu trebuie să iubeşti ceva, Indra, ci pe cineva: sufletul negru al lacului din 
ceaşca de cafea, pisica ce-ţi vorbeşte în somn cu glas omenesc mărturisindu-ţi fără să vrea, fără să 
ştie, taine, sufletul fluid al vinului în care se află Imaginaria, sau suflurile pierdute ale cuvintelor... 
 
Bastian (timid): De fapt, aş vrea să ştiu cum pot ajunge mai repede în Fantazia. Şi bănuiesc că 
dumneavoastră îmi veţi spune.  
 
Zeno: Trebuie doar să controlăm ceea ce gândim. Să dăm consistenţă naraţiunilor noastre. Şi 
naraţiunile noastre vor genera timp. Nu ne va mai rămâne apoi altceva de făcut decât să locuim 
timpul acela cu vieţile noastre. 
 
Indra: Acel timp virtual pe care trebuie să-l generăm prin naraţiuni, să-l controlăm prin gândire şi 
să-l locuim va fi însă o experienţă individuală. Vom intra, dar fiecare într-o Fantazie a lui. Nu vom 
trăi acelaşi timp. Căci intervin trădarea, inconsecvenţa, singurătatea din tine însuţi neputând 
mângâia pe nimeni. 
 
Bastian: Cum asta? 
 
Silv: Eh, poate că Fantazia fiecăruia dintre noi va fi perfectă. Şi nu ca această lume, cu picăturile ei 
efemere. Poate e mai bine să trăim în lumea noastră imaginară, decât în realitatea trădărilor de tot 
felul! Cu toate neajunsurile ei. 
 
Zeno: Eu vă propun să generăm o lume coerentă, cu un timp numai şi numai al nostru, în care să 
putem aduce mângâiere celor dezamăgiţi, în care să putem aduce mângâiere dezamăgirilor noastre. 
 
Silv: Da. Trebuie să fim noi înşine dezamăgiţi înainte de a-i mângâia pe ceilalţi, să cunoaştem 
dezamăgirea din interior, şi să fim în stare să trecem peste această dezamăgire. Te simţi în stare să 
porţi suferinţa aceasta? 
 
Zeno: Am băut suferinţă... Sunt gata să beau. 
 
Indra: Nu cred că experienţele – fericite sau nefericite – sunt singurele care pot să-ţi arate calea 
spre inima cuiva. Înainte trebuie să fi existat un alt fel de legătură. 
 
Bastian: Cred că deocamdată o să mai rămân aici. Fantazaţi destul de interesant. 
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Silv: Dac-am putea aduce în inimile noastre Cerul, atunci am avea şanse mai mari să învingem 
timpul monoton şi steril. Dacă vom fi ajutaţi de sus am putea crea acele legături între noi prin care 
să fim capabili să ne făurim altă lume. 
 
Zeno (gânditor): Şi apele văzduhului trec, şi odată cu ele trec şi timpurile de pe bolta eternităţii. N-
avem de făcut altceva decât să găsim acel loc de putere în care să ne stabilim mai înainte să părăsim 
curgerea. 
 
Indra: Nu ştiu dacă acel cer e atât de binevenit în inimile noastre, căci el poate însemna atât rai cât 
şi halucinaţie de iad. Şi, pe de altă parte, Zeno, a opri timpul nu înseamnă neapărat a atinge 
Fantazia: poate însemna pura nemişcare, încremenirea. O asemenea încremenire cred că ne 
stăpâneşte acum: de fapt, nu vrem să ieşim din timp, ci doar filosofăm. Cred că e modul cel mai 
sigur şi eficient de a te trăda pe tine însuţi şi de a-i trăda pe ceilalţi. 
 
Bastian: Vă trădaţi gândurile şi sinele cu destulă nevinovăţie. Poate de aceea îmi place de voi.  
 
Silv: Putem totuşi să sperăm într-o ieşire, într-o izbăvire de noi înşine. Poate de aceea avem aceste 
picături de timp la dispoziţie. Şi ne dăm seama de vremelnicia noastră şi de imensitatea eternităţii 
pe care vrem să o cucerim.  
 
Zeno: Silv are dreptate. Trebuie să ieşim, fiecare din noi, din eul său propriu, din egoism şi 
egocentrism. Fiecare să renunţe la sine însuşi, la tot ceea ce generează universurile solitudinii. 
Propun să dispărem cu toţii: să transpară persoanele din spatele fiinţelor noastre – zeii în numele 
cărora gândim şi vorbim! 
 
Indra: Accept, dar numai în numele dragostei şi al celor pe care i-am rănit tocmai prin aceea că la 
un moment dat am apărut în viaţa lor şi i-am iubit. Viaţa lor ar fi fost mai bună fără noi, fără 
egoismul, narcisismul şi înfumurarea noastră! Căci de multe ori totul a fost doar un joc – dar unul 
macabru. 
 
Bastian: Vă rog să mă scuzaţi, cred că am greşit jocul. 
 
Silv: Eu nu accept să dispar. Preţuiesc prea mult viaţa, cu tot cu narcisismul şi solipsismul ei. Pentru 
că nu e doar atât. Există de asemenea şi iubire, speranţă, măcar tot atât cât egoism şi îngâmfare. Nu 
pot renunţa la tot. Aş pierde împreună cu părţile rele şi pe cele bune, pe cele care fac viaţa să merite 
să fie trăită.  
 
Zeno: Te-ai răzgândit? Bine. Tu vei fi atunci personajul supravieţuitor, rămas să dea mărturie 
despre cine-am fost noi, noi cu toţii. Viaţa noastră n-a meritat însă să fie trăită decât aici: la buza 
morţii. Şi n-a avut valoare decât în măsura în care ne-a conferit accesul în sfânta eternitate. Eu am 
propus nu o sinucidere, ci uciderea eului: până ajungi să auzi acel cântec al inimii a cărui curgere 
creează eternitatea. Nimic mai mult, nimic mai puţin. 
 
Glasul zeităţii din spatele lui Indra: Timpul nu e în Cer, nici pe Pământ, ci se află în inima 
omenilor. Şi noi, ca şi ei, vrem să devenim stăpânii lui, şi tocmai de aceea ratăm esenţialul: nu-i 
ascultăm cântecul. Cine ştie? Poate el ar putea crea prăpăstii atât de adânci încât oamenii şi-ar putea 
asculta acolo bătăile inimii. Iată, acolo jos, câteva suflete prinse în nişte picături de ploaie! – sau 
picături de timp? cum încearcă să le părăsească, pentru ca să asculte cântecul fără de veacuri al 
eternităţii! 
 
Sfârşit  * 31 iulie cu siguranţă, scrisă şi jucată în premieră în 2005, 2014 sau 2037 
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Pig Brother 
 

nu ştiu alţii cum sunt dar eu încă mai am speranţă deşi nu-mi 

fac iluzii, veţi spune că ăsta e un nonsens eu sper că e un 

oximoron adică o gură de oxigen 

n-am ce face tre’ să mă exprim eufemistic ceea ce în vremea 

din urmă a început să fie un substitut al misticii al eticii al 

moralei a mai tot şi toate ce ţineau înainte de adevăr şi 

dreptate; dacă tot ne aflăm în cea mai bună dintre lumile 

posibile eu îmi doresc să ajung într-una din lumile imposibile 

despre care se spune că ar exista în realităţile paralele 

incredibil de aproape de noi spre exasperarea marelui frate – 

degeaba pretinde el că ministerul adevărului face şi drege 

pentru propăşirea noastră 

da teroarea ne-a transformat într-o masă inertă de aplaudaci, 

ipocrizia a devenit ceva implicit în această eră de propăşire şi 

prosteritate, ştiu că am stâlcit cuvântul respectiv, o fac 

intenţionat, după cum mă prefac şi peltic şi sâsâit, din care 

motive am ajuns un marginalizat am picat sistematic toate 

examenele şi chiar dacă am absolvit cele 5 clase obligatorii 

m-au declarat irecuperabil ceea ce m-a absolvit de situarea pe 

o poziţie onorabilă pe scara socială, 

de fapt m-au aruncat sub scară trimiţându-mă îngrijitor la ferma de porci,  

habar n-au ce imens serviciu mi-au făcut, porcii sunt din ce în ce mai umani, părerea oamenilor 

despre ei este complet eronată în conformitate cu imperativele momentului, 

desigur la porcărie este ordine şi curăţenie se respectă cu stricteţe normele de igienă de protecţia 

muncii de securitate de pază împotriva incendiilor, în schimb pe porci nu-i cenzurează nimeni pot 

guiţa şi grohăi în voie, 

oricum e în zadar oricum vor fi asomaţi şi tranşaţi la momentul cel mai nepotrivit pentru fiecare 

dintre ei vor ajunge cârnaţi afumătură tocătură şunci jamboane tobă caltaboşi kaizer piftie şi-alte 

bunătăţi slănina va fi trimisă la fabricile de săpun – se ştie prea bine grăsimile suprasaturate cafeaua 

alcoolul şi tutunul dăunează grav sănătăţii, nu chiar atât de mult însă ca gândirea de capul fiecăruia 

aceasta e cea mai nocivă în societatea noastră liberă şi eliberată de prejudecăţi şi superstiţii cum ar 

fi de-o pildă credinţele religioase iubirea aproapelui a fost definitiv înlocuită cu grija marelui frate 

pentru drepturile omului ministerul adevărului veghează cu străşnicie pentru respectarea acestor 

prevederi garantate de constituţie 

fericirea 

a devenit comandamentul numărul unu  

al societăţii noastre multilateral hiperdezvoltate 

13 noiembrie 2023             Mihail Medrea 
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Fascinanta viaţă  

 
De-atâta timp mă învârt neobosită 
în jurul acestei cetăţi imbatabile. 
În câte nenumărate feluri nu am asaltat-o? 
cu râsul, cu plânsul, cu vorba bună, cu vorba rea, 
am mângâiat, am lovit, 
am făcut planuri, am luat prin surprindere, 
am ignorat, am implorat,  
am dispreţuit, am urât, am minţit, 
am dăruit, am iertat, am iubit,  
am sperat, am disperat... 
Până am ajuns să zgâriu cu unghiile mele 
zidurile încăpăţânate de cremene 
din care abia au binevoit să se desprindă câteva fire de praf 
pe care mi le-a luat vântul 
înainte să mă bucur de această infimă victorie... 
Dar tot nu am reuşit să scot măcar o cărămidă... 
să privesc înăuntru 
să văd ce ascunde atât de scump această cetate. 
De câte nenumărate ori 
nu am căzut înfrântă şi umilită la picioarele ei... 
cu unghiile rupte, cu mâinile însângerate, cu orgoliul zdrobit 
Şi încă mai sper ca într-o zi să descopăr 
arma ... sau cheia ce-mi va deschide poarta. 
 
Azi ştiu: trebuie să învăţ să zbor,  
să mă ridic deasupra şi să înţeleg de sus taina 
care îmi fascinează neştiinţa şi neputinţa vârstelor 
şi să accept... 

Venera Crîngaciu 
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Mitul lui Soledad     (Celtic 21 Visceral) 

 
 
În golul dintre cele două Universuri şade pe tronul său  
Balaurul de demult. Abaddon Exterminatorul, real şi imaginar, 
Îl hrăneşte ca pe un prunc: din mâna sa îl hrăneşte! 
„ – I se spunea Apollyon!” îmi spune moşneagul 
În timp ce-mi împinge-nainte pe cele două femei. 
Identice, egal fascinante, mai vechi decât timpul. 
Alegerea lui Llyn y Fan Fach este acuma la mine 
Şi eu sunt în ea. Nu pot greşi. Dar vreau să mai cuceresc 
Un răgaz. Să memorez toate. Nu vom mai reveni aici. 
„ – Alege odată!” Aleg. Am ales. Femeia mă ia de mână 
Şi se întoarce. În faţa ei se deschid trepte. În spatele nostru 
Nu mai este nimic. Adâncul aşteaptă. Sub intrarea boltită, 
Întunericul de piatră freamătă de gemetele morţilor vii. 
„ – Şi el a trecut pe aici”, îmi spune femeia. „ – Cine?” 
„ – El.” „ – Sábato?” Femeia nu îmi spune nimic. 
Tuneluri subterane aleargă prin noi ca hergheliile 
Lumii străvechi. Din ele se ridică molcom apele 
Cele dintâi, apele grave se ridică solemn. 
Delfini somnoroşi îmi scrijelesc pe pereţii de întuneric 
Vise obraznice, virtuţi obscene, cuvinte ce nu s-au spus. 
Sirene masive eşuate-n nămol clipesc verde-cochet, 
Cerşind apoi îndurare. Nu le va folosi la nimic. 
Soledad e acolo şi ne priveşte adânc senzual, 
Cu gândiri supte din oameni, cu doriri de reptilă străveche. 
Vrăbii oarbe zboară-ntre noi ca nişte ţipete. 
„Şi asta e de atunci”, îmi spun gândurile reprimate, 
Gândurile cărora nu li s-a îngăduit să se ridice-n lumina albă.  
Privirile lui Soledad trec prin mine, se lovesc de începuturi, 
Apoi i se întorc. Ea nu va spune nimic nici acum. 
Ea n-a vorbit niciodată. Din vaginul ei ochiul de smarald, 
Celebrul ochi, ne priveşte imens. 
„ – Fă ceea ce trebuie să faci!” aud ecoul memoriei îndepărtate. 
„ – Sábato nu mai locuieşte aici.”  
Da, ochiul trebuie să dispară. Însă cine s-a putut lăuda 
Vreodată – în afară de el – de a fi stins ochiul senzualităţii?   
El se hrăneşte cu atenţia noastră, cu setea din noi, cu fantasmele 
Şi cu amăgirile, cu grădinile noastre edenice şi îşi ia puterea 
Din violenţă şi criminalitatea latentă, din pulsiunile infernale! 
Îmi iau femeia de mână şi mă întorc. Stăm aşa, nepăsători 
Şi gravi, până când ne izbeşte în spate revolta. 
Ne ţinem de mână încrâncenaţi. Refuzăm să privim 
Prăbuşirea în sine a subteranelor din ultimul meu Univers. 
 
    Mihai M. S. Maxim 
    25. 08. 2010   
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Iubire la pachet 
 

Psihodramă 
 
   Protagonişti: 
  Albert (Mihai M. S. Maxim) 
  Victor (Iulia Calciu) 
  Mircea (Ovidiu Stanomir) 
  Ishtar (Andrei Mitru Marinica) 
 
 
   La marginea unei ape. Se aude marea, se aud pescăruşii. 
 
Albert: Aleg uitarea. Îmi reneg trecutul, umbrele, amintirile. Nu mai vreau să aud tânguiri ale 
răsăritului, nu mai vreau să stârnesc remuşcări clipelor. 
 
Victor: Poate că totul e doar în mintea ta. Tu eşti cel care te-ai condamnat singur şi te-ai hotărât să 
răspunzi în faţa trecutului pentru întreaga ta viaţă; şi poate chiar pentru moarte. 
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Mircea: Fie ce-o fi. 
 
Albert: Poate că ai dreptate, Victor. Dacă aş mai avea puterea de a chema la mine gândurile, şi 
moartea mi s-ar preface-n lumină... 
 
Mircea: Lumină din lumină: pură, dulce, clară. 
 
Victor: Care gânduri? Îţi place chiar atât de mult să suferi? 
 
Albert: Am visat odinioară că mă aflu pe o insulă pustie. Era atât de pustie, că nu era vizitată de 
nici o rază, de nici o lumină, oricât de timidă, de nici o speranţă. Eram doar eu cu spectrele minţii şi 
cu tăcerea. Acum ştiu cu certitudine că n-am părăsit acea insulă nici o clipă. 
 
Victor: Ce frumos e să fii un creator smintit! Mai întâi ne creăm care va să zică un trecut, credem în 
el, apoi ne trezim pe o insulă. Frumos, n-am ce spune, puţin nepractic. Dar acum cred c-ar trebui să 
te trezeşti la realitate – ai aiurat destul. 
 
Mircea: În sănătatea aiuriţilor! Că sunt cei mai simpatici. (iese din scenă fără nici o explicaţie) 
 
Albert (ca pentru sine): Unde îmi e idealul? Cred că asta ne lipseşte: tuturor. Şi poate că asta a 
început Mircea să caute când a înnebunit. 
 
Victor: Pentru a găsi un ideal trebuie să fii în cer. Oare acolo să fi ajuns Mircea? 
 
Mircea (din spatele scenei): Da’ de unde! Sunt între două lumi. Adică sunt pe nicăieri. 
 
Albert (arată în depărtare): Priviţi! Acolo. Un trup. Lângă un pachet care abia mai pluteşte. Cred că 
e un cadavru. Ni l-a adus apa. 
 
Victor: Ţi se pare. Nu e nimic acolo. Ah, mintea ta ar putea fi o mare de vis dacă ţi s-ar mai 
scufunda o parte din insuliţe şi fumuri! Al cui e cadavrul al cărui spectru te bântuie? 
 
Mircea: A fost odată un vis frumos. Dar nici acuma nu e prea urât. Cred că suntem noi din cale-
afară de pretenţioşi. Ar trebui să lăsăm totul să curgă de la sine. Lăsaţi lucrurile să se întâmple. 
 
Albert (continuă să privească în depărtare): Ea e. Dacă aş fi spectru, m-aş gândi să o caut. A iubit, a 
plâns, a murit. Dragostea e cea care a omorât-o. 
 
Victor: Deci ea e cadavrul? Sau amintirea morţii ei e ceea ce te chinuie? 
 
Albert: Mă chinuie şi amintirea propriei mele morţi. Fiindcă ştiu că nu mă va conduce la ea. 
 
Mircea: Dar te in-duce-n ispită. 
 
Ishtar: Sunt aici. Sunt aievea. Nu sunt cadavru. 
 

Albert: E vie! Spune-mi tu, Mircea, care de când te-ai desprins de pământul inimii şi ţi-ai ieşit din 
minţi vezi altfel: spune-mi, o vezi? 
 
Mircea: O văd. Dublă. 
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Victor: Cred. Şi îţi dau o veste bună, Albert: de acum înainte o s-o vezi şi tu dublă, triplă, multiplă, 
în toate variantele, căci imaginea ei te va urmări. Încep să cred că pentru tine ea e ca un fel de 
alcool, ca un drog: îţi intră în sânge, în inimă şi rărunchi, îţi aprinde tâmplele, îţi arde mintea. Şi, 
prin tine, am început s-o vedem şi noi. Şi totuşi, ea nu e decât un cadavru. 
 
Mircea: Aud voci. Sunt gândurile voastre nerostite. Ce bine! Eram atât de singur! 
 
Ishtar: Abia aştept momentul în care veţi învia şi voi şi mă veţi vrăji! Eu sunt vie. Voi sunteţi 
morţi! 
 
Albert (înfuriat de cei doi, ignorând zeitatea fecioară): Sunteţi nebuni cu toţii. Cadavrul ei este al 
meu şi numai al meu! 
 
Victor: Am uitat. Într-adevăr, ea îţi aparţine doar ţie, căci singur tu ai ucis-o: tu cu iubirea ta. Cum 
ai reuşit să faci aşa ceva? 
 
Albert: Iubirea e crima perfectă. Vă spun însă că iubita mea e vie şi moartă în unul şi-acelaşi timp. 
 
Victor: Iubire, iubire, dar nu cumva sub numele de iubire se-ascunde niscaiva patimă? 
 
Albert: În orice iubire e patimă, că încă nu suntem spectre perfecte, să ne-ntâlnim numai într-un 
paradis de culori! 
 
Mircea (arată pe rând cu degetul): Şi tu, şi tu, şi tu ai dreptate. Toţi avem dreptate. Fiecare în felul 
său. 
 
Ishtar (ia un pumnal şi o oglindă şi le priveşte pe rând, intens): Eu nu pot muri. Sunt între moarte şi 
viaţă. Pot doar să vă privesc pe voi cum vă stingeţi. Aveţi grijă: iubirea face lucruri ciudate cu 
oamenii. Sunt frumoasă? (râde uşor, apoi isteric) 
 
Albert: Degeaba faci asta. Nu vei putea înlătura nicicând amintirea ce s-a lăsat acum în inima 
noastră. Poţi doar să ne faci să ne simţim vinovaţi. Eu cel dintâi. De fapt, eu te-am ucis. Iubirea 
aceasta nu trebuia să fi fost. 
 
Victor: Ah, în sfârşit recunoşti. E prea târziu însă pentru regrete. Ţi-ai ucis un vis, visul tău cel mai 
scump. Se chema iubire şi îţi înfiora sufletul – la fel cum ţipătul pescăruşilor sparge liniştea cerului 
înnorat, la fel cum cutremură mările. Ai ucis-o şi acum nu mai ai la ce visa. Şi doare, nu? Dar nu-ţi 
fă griji, vor mai veni şi alte vise, şi alte iubiri, de acelaşi semn şi culoare. Însă totul va fi servit într-
un alt pachet. 
 
   Toate personajele se cufundă încet în întuneric şi umbră, coborând lent în adâncul scenei ca şi 
cum s-ar fi lichefiat ţărmul, mai puţin Ishtar, care devine tot mai strălucitoare, până când lumina ce 
pare să iasă din ea cuprinde scena în chip orbitor. 
 
 

Sfârşit 
 
 

17. 07. 2005 – anul Generaţiei de cristal 
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Terapeuticul  „De ce?”  (Celtic 21 Visceral) 
 

A fost odată ca niciodată 
Un cub de aer, în aer, 
O fantasmă pseudoperfectă şi perfect ermetică, 
Realitate mărginită suspendată în nemărginire. 
Mărginită de funii carnale peste trupuri pur carne. 
Funii împletite în trei, în patru sau în infinit. 
Desfăşurarea acţiunii. 
Punctul culminant. 
În faţa sfârşitului, un sfârşit în unghi, 
E străpunsă de nenumărate săgeţi. 
Câtă frunză şi iarbă, câte stele în cer. 
Săgeţi multidimensionale, plurifaţetate 
De lumină şi durere 
Care sosesc explodând, prelingându-se sau mângâind 
Şi care se întorc în infinit cu pradă: 
Bucăţi de carne şi bucăţi de realitate. 

 
       Ioana Spanache 
       25. 08. 2010  
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Spectacol de Înviere 
    (Celtic 21) 
 
Dialogul sentimentelor trece în apele 

     somnului. 
În întunericul nopţii fantomele îţi aprind 

       lumina 
Şi te cheamă la Înviere. 
Chiar dacă în sinea ta dormi într-o scorbură  

     de amintiri, 
Lumina străbate ca un fulger camera. 
Lacrimile sunt verzi şi se preling 
Pe faţa timpului. 
Sper doar să nu se transforme în diavoli. 
 
  Iulia-Elena Calciu 
  6. 04. 2010 
 
 
 

 
 
7 labirinturi 
 
Paşi în vânt, paşi de vânt 
Pentru tine caut mustrarea unui sfânt, 
Patriarh tăcut, de piatră şi lut. 
Lupta aceasta veche de ani, 
În care aripa blândeţii se zbate 
În ochiul tău drept şi-n ochiul meu stâng, 
E o uzură absurdă, un nonsens ciudat, 
Pentru că nu mă doboară, ci mă înalţă 
Şi nici tu, şi nici eu, la sfârşit, 
Nu vom fi învingători în acest joc delirant. 
Unele iubiri trebuie omorâte. 
Urgenţa tăcerii, urgenţa durerii, o cer. 
Lacrimile pentru un pseudo-tu criminal 
Se metamorfozează din perle negre în pietre banale 
Ce nu pot transcende nici cel mai elementar plan. 
 
 Ioana Spanache 
 11. 06. 2010 
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Adio, umbre 
 
Din mitologia interioară a unui singur om şi a unui om singur în acelaşi timp 
 

(Psihodramă) 
   Protagonişti: 
 James, un tânăr (Iulia Calciu) 
 Ariel, un spirit (Ovidiu Stanomir) 
 Morrigan, dama de pică (Mihai M. S. Maxim) 
 Jessie, un tânăr spectru (Mihai M. S. Maxim) 
 
 
James: De ce m-am născut? 
 
Ariel: (strănută) 
 
Morrigan: Ca să te-nveţi să părăseşti această lume, să scapi din împărăţia nimicului... 
 
James: De ce n-am murit încă? De ce nu sunt deja mort? 
 
Ariel: Aşteaptă. Vei deveni. 
 
Morrigan: Nu te teme. Moartea are răbdare. Ascultă până atunci cuvântul fiinţelor de lumină. Uite, 
ascultă-l pe Ariel. E aici. 
 
James: Şi dacă nu-l pot găsi? 
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Ariel: Te găsesc eu. (James nu-l aude, nu-l vede) 
 
Morrigan: Nu contează ceea ce găseşti, James, ci ceea ce pierzi, ceea ce părăseşti cu bucurie. 
Trebuie să renunţi la închipuirea de sine şi, în genere, la orice fel de închipuiri, să-ţi afli adevăratul, 
nevăzutul chip! 
 
James: După o asemenea predică, cu siguranţă îl voi găsi! Şi de când răzbunarea cu nume şi trup de 
femeie vorbeşte şi dă sfaturi despre devenirea de sine? 
 
Ariel: Nu te lua după aparenţe. Timpul le încurcă şi descurcă pe toate. Totuşi. 
 
Morrigan: Chiar dacă numele meu este răzbunarea şi nelimitatul ei, trebuie să ţii totuşi cont că 
Eriniile din vechime – surorile mele – aduceau pacea, chiar dacă făceau uşoara concesie a sângelui. 
 
James: Şi totuşi, sângele are o mie de voci. Nu înnebuneşti auzindu-le? 
 
Ariel (ridică ochii): Ah, unde eşti copilărie?... 
 
Morrigan (imperturbabilă): Nu înnebuneşti decât o singură dată. Restul se cheamă consecvenţă. 
Sunt totuşi lucruri pe care trebuie să le ştii. Acolo unde locuiesc eu, sângele visează rubin: el speră 
că va deveni cândva inimă. Moartea e doar o poartă, un înger cu o gaură mare în el. Îi treci prin 
stomac şi gata. Cum ai vrea să te renaşti altfel? 
 
James: Şi unde este, mă rog, adresa ta? Nu de alta, dar aş vrea să-ţi trimit o felicitare şi un buchet 
de flori uscate la cea de-a 1000-a aniversare. (ca pentru sine): Sau poate te-am subapreciat. Nu 
cumva eşti mai bătrână ca timpul? (o priveşte în ochi): Cum aş putea scăpa de tine? 
 
Morrigan: Vârsta mea mi-e necunoscută. Pur şi simplu m-am trezit aşa. 
 
James: Cu siguranţă că am băut prea mult la party-ul de aseară şi acum aiurez... Dar o să-mi treacă 
mahmureala odată şi-odată! 
 
Ariel: Aţi luat-o razna! Vă îndepărtaţi vertiginos de voi înşivă! 
 
Morrigan: Aici, în lumea sublunară, numai visul este nemuritor. Şi interogaţia fundamentală este 
nemuritoare: „De ce există ceva mai degrabă decât nimic?” e obsesia oamenilor dintotdeauna. Nu e 
cazul să le dăm un răspuns. Îţi spun aceasta cu cea mai mare sfială! 
 
James: Şi cui îi trebuie o eternitate de întrebări? sau cui îi trebuie întrebarea ta unică reluată în 
registre eterne? 
 
Ariel: Mie-mi spui? 
 
Apare Jessie. 
 
Jessie: Cum o mai duceţi, stafiilor? Spectre suave răvăşite de dileme interminabile, metafizici 
reziliate solemn, gânduri funebre rămase-n suspensie din moartea trecută, intelecţii ratate – se pare 
că nimic şi nimeni nu mai lipseşte de-aici! De ce nu puteţi să alegeţi şi voi odată seninătatea cea mai 
curată – de pildă aceea din miezul prostiei? 
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James: Parcă te-am ucis o dată, Jessie! Când ai înviat? Nu îmi amintesc să te fi invocat iarăşi pe 
scena vieţii! 
 
Jessie: Nu m-ai ucis bine: şi-acum te bântui! Fac parte din tine, fac parte din gândul tău, din cugetul 
tău, sunt în venele tale, în rărunchi şi în inimă, fac parte din înverşunările şi ratările tale grandioase 
şi n-am de gând să plec prea curând. Nu poţi scăpa de mine decât renunţând la tine însuţi, la sinea ta 
cea adâncă. Oceanul tău sunt eu. Eu sunt văzduhul, adâncul. 
 
Morrigan: Da-da-da, pofta de moarte ne dă tuturor viaţă! 
 
James: Suntem prea mulţi într-un singur trup! Ar trebui să plec sau să mor, sau poate că asta 
înseamnă acelaşi lucru. Îmi trebuie ceva ca un drog: iubire, speranţă sau, totuşi, moartea? 
 
Ariel: Vorbiţi prea mult. Ar fi timpul să treceţi la fapte. 
 
Morrigan: Eu o să mă pierd în imensitatea neantului colectiv. Toţi participăm de fapt la una şi 
aceeaşi nefiinţă – atât de pură, atât de tandră, atât de amară. De ce să o murdărim cu gânduri, cu 
iluzii, cu idealuri? 
 
Jessie: Trebuie să părăsim sanatoriul acesta universal. Aici nu putem fi nici vindecaţi, nici eliberaţi. 
De ce să ne chinuim singuri? Mai bine să-i chinuim pe alţii! 
 
James: Îmi amintesc că odată demult simţeam lumea; acum trăiesc printre smintiţi. Vreau să plec 
dintre voi! Sau să plecaţi voi din mine... Dar nu e posibil. Omul trebuie să-şi parcurgă singur 
Golgota! Absolut singur. 
 
Ariel: Vae soli – vai de cei singuri! 
 
Morrigan: Vă invit pe toţi în marele somn fără vis.  
 
Jassie: Dacă-mi găsesc sufletul, spectrul-pereche, pot rezista oricât fără să gândesc, fără să am nici 
cea mai mică pretenţie de la imagini, emoţii sau simţuri. 
 
James: Murim cu toţii. Murim. Suntem deja ca nişte cadavre ambulante. Poate că moartea e singura 
speranţă. 
 
Ariel: Desigur. Speranţa moare ultima. Adică şi speranţa îşi are propria moarte. 
 
Morrigan: Nu putem să murim, James. Şi asta pentru simplul motiv că suntem deja morţi. Viaţa 
este doar visul celor din nefiinţă. Şi tot ceea ce vedeţi acolo jos, în lume, este din visele şi nonvisele 
noastre! 
 
Jessie: Ce bine mă simt acum, când ştiu că sunt deja mort. Poate că nici nu am fost vreodată viu, ci 
doar un gând trecător al Celui ce a trecut, al Celui ce m-a gândit o oarecare vreme. Adio, umbre. 
 
James: Am fost oare nişte oameni vii în moarte sau nişte morţi în viaţă? 
 
James (ieşind în fundal): Şi umbrele s-au volatilizat; a rămas răbdarea şi întunericul într-o minte 
fără dragoste şi cu un ocean de gânduri. Dar mâine piesa va renaşte. Şi va arăta altfel – într-un chip 
neştiut. 
 

Sfârşit     14 iulie 2005 – anul Generaţiei de cristal 
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Mitul lui Er   (Celtic 21) 
 
Pe o insulă perfect rotundă 
Înconjurată de muzici stranii 
Ca de nişte ziduri impenetrabile 
Se află numai Er cu prietenii lui. 
Marea e la fel de neagră şi noaptea şi ziua – 
Neagră ca o tăcere sau ca o lespede 
Şi perfect rotitoare – vârtej lent  
Sub un timp orbital. 
În noaptea cu lună plină a mărturiei 
Apare aproape de insulă o altă insulă, 
Alba proiecţie a luminii de sus. 
Din mare ies atunci, în tăcerea rarefiată a aerului, 
Fiinţe cu ochi blânzi şi buze amare. 
Căprioare albe pasc lumina polarizată 
Şi privesc apoi visele celor ce dorm. 
Şi cei care dorm ştiu atunci, 
În cea de-a doua lor conştiinţă, 
În restul de conştiinţă din somn, 
Că nu se vor mai trezi niciodată – 
Că nici nu pot, nici nu vor. 
Ei pleacă atunci din vis în alt vis 

         Şi din visul acela în altul şi-n altul 
         Prin porţile nevăzute ţinându-se strâns 
         Şi numesc visele viaţă şi tăcerea fiinţă 
         Şi se grăbesc să îşi aducă, fiecare din ei, 
         Mărturia, mai înainte ca ghemele să li se termine 
         Şi căprioarele să îşi întoarcă privirile line 
         De la firele lor de argint. 

 
         Mihai M. S Maxim 
         22. 08. 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albrecht Dürer, Autoportret  

Priveghiul   (Celtic 21) 
 
Coroniţă albă aduce fetiţa, de premiu-ntâi: 
Să o aşeze pe grilajul din faţa cavoului 
Melancoliei de familie, 
Acolo unde bunicii visează că sunt copii. 
Aerul are consistenţa betonului,  
Nu mai există suflare, toate apele sunt amare, 
Visele negre visează că sunt oameni neînţeleşi, 
Oameni singuri, sau oameni neoameni. 
Nu se mai aud decât razele albe ce trec 
Prin grilajul incandescent, direct în gânduri; 
Viitorurile refuzate plâng prin crânguri 
Ca nişte copii rătăciţi, 
Plâng oriunde le-a părăsit sau respins autorul. 
Coroniţă albă, de premiu-ntâi, 
Răscolită de vânt, ciugulită de ciocuri gălbui, 
Destramă soarele răsărit prea târziu, 
Adormit în Eden, scămoşat – pe alocuri. 
Oameni falşi, împietrind a pustiu, 
Sfâşiind aerul greu ca pe un văl al concesiei, 
Însângerează nădăjduirea. 
Vălul e scris, dar nu i se poate citi litera. 
 

  Mihai M. S. Maxim 
  28. 03. 2010  
 

 

Marcel Chirnoagă 
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călăreţul fără capăt       („Călăreţul trac“)  
 
sincer să fiu nici nu-mi vine să scriu nici nu mi-e lene şi nici nu am trac nici nu ştiu prea bine cum e 
cu acest călăreţ trac benefic sau malefic depinde pe ce poartă iese la atac aş vrea să tac să beau o 
bere de la gheaţă apoi o cafea amară numai că e destul de frig afară şi poate mi s-ar face greaţă aşa 
cum stau acum pierdut în ceaţă precum asinul Gary dintr-un roman de Ion D. Sîrbu zis şi Gary c-o 
fi c-o păţi cumva trebuie că va fi deocamdată sunt confuz îmi amintesc de Urmuz care putea fi mai 
absurd decât un surd dialogând cu un kurd ce să-i faci aşa-i cu incomozii de traci despre care 
Herodot a lăsat descrieri pe care nu pot să le contrazic măcar un pic va să iau de bune toate acele 
afirmaţii sau negaţii drept care aştept că mi se aşeze ideile să se limpezească până când cheile-or să 
se potrivească la uşa zăvorâtă şi chiar de-mi este urâtă atâta aşteptare n-am încotro şi tre’ să joc că 
doară n-o fi foc şi nici pară până la primăvară când ne vom reveni din hibernare pe tăpşanul scăldat 
de soare ne vor trece atunci fiori şi ne vor creşte aripi ascuţite până la nori vom zburda şi vom zbura 
şi ne vom bucura de toată mitologia ba şi de etimologia magna cum laude iar asistenţa va să ne 
aplaude pe când asistenta ei bine asta-i cu totul altă poveste pe care nu este cazul să o spun acum 
necazul e că m-a luat valul şi nu mai văd malul iar de n-ar fi fost pe plajă calul eroului nostru trac aş 
fi putut să zac printre alge şi scoici zvârlite de talazul spumegând odată cu o glajă purtând un mesaj 
disperat al unui biet naufragiat pe o insulă pustie dornic să scape de plagiat sau de altă paranghelie 
cine ar putea să mai ştie oricum asta nu e veghea lui  

Mihail Medrea      17.01.2010 
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Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte∗∗∗∗ 
pentru copii cu ADHD∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
 
   Au fost cândva un împărat şi o împărăteasă care şi-au dorit copii, dar n-au putut avea. După multe 
căutări ei au ajuns la un „unchiaş” tămăduitor, care le-a dat leacurile potrivite şi care a profeţit 
împăratului că vor avea un singur copil: „El va fi Făt-Frumos şi drăgăstos şi parte n-o să aveţi de 
el”.  
   Şi aşa a şi fost. După o vreme, împărăteasa „s-a simţit însărcinată”. Când a venit însă vremea să 
nască, pruncul plângea şi refuza. Împăratul i-a promis câte-n lună şi-n stele: împărăţii şi hotare, 
alegerea unei mirese de vis dintre fiicele împăraţilor vremii, precum şi alte lucruri de acest gen, însă 
pruncul plângea şi refuza să se nască. Împăratul i-a promis atunci nemurirea şi tinereţea veşnică, 
fără să-şi dea seama prea bine ce promite. Şi pruncul „tăcu şi se născu”. 
                                                 
∗ După Petre Ispirescu, Basme, Editura Bucureşti, 1990, p. 3-12. 
∗∗ Attention Deficit with or without Hiperactivity Disorder. 
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   Ajuns la vârsta de 15 ani, prinţul i-a cerut tatălui său să îşi respecte făgăduinţa pe care i-a făcut-o 
la naştere. Şi dacă împăratul s-a recunoscut neputincios, Făt-Frumos l-a anunţat că e hotărât să plece 
de unul singur în căutarea Tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte – aceasta fiind raţiunea 
lui de a exista. El şi-a pus gândul în aplicare după ce a luat armele şi armura de luptă a tatălui său 
din vechile cufere, precum şi calul cu patru aripi din grajdurile împărăteşti – care se ascunsese sub 
chipul smereniei şi care până atunci tăinuise că putea să vorbească cu glas omenesc.  
   Prinţul va învinge pe rând Ghionoaia şi Scorpia cu trei capete, două femei îngrozitoare ce se aflau 
– datorită unei neascultări de demult – sub blestem părintesc şi va ajunge chiar să cineze cu ele 
după ce acestea i-au dat înscris cu sângele lor că nu-l vor mai ataca. El va trece  apoi cu calul său 
înaripat pe deasupra pădurii Tărâmului tinereţii veşnice şi va coborî înaintea palatului învesmântat 
în soare, fiind salvat de lighioanele supranaturale de aici chiar de către „doamna palatului”, care le-a 
poruncit să se îmblânzească. Zâna aceasta mai avea două surori care trăiau în palat, ea fiind cea mai 
mică. Ea i-a făcut cunoscuţi pe prinţ şi pe calul înaripat tuturor lighioanelor din acel ţinut, astfel 
încât să poată umbla în tihnă prin pădure. 
   După ce au cinat cu toţii „o cină plăcută, şi numai în vase de aur”, zânele, cărora li se urâse 
„şezând tot singurele”, l-au rugat pe prinţ să locuiască de aici înainte cu ele, ceea ce el a acceptat 
imediat „cu toată mulţumirea, ca unul ce aceea şi căuta”. El se va acomoda cu  cele trei femei 
minunate, precum şi cu locurile, şi va ajunge să o ia de soţie pe fata cea mică. Stăpânele casei i-au 
permis să cerceteze toate locurile, cu excepţia unuia numit „Valea Plângerii”, în care, i-au spus ele, 
de va pătrunde, „nu va fi bine de el”. 
   El s-a desfătat acolo „vreme uitată”, pururea tânăr, până când, din nebăgare de seamă, a ajuns şi în 
acel loc. Acolo a simţit cum îl sfâşie dorul de părinţi şi de casă. Prinţul s-a ferit să spună ceva 
despre aceasta soţiei şi cumnatelor sale, însă ele, văzându-i tristeţea şi neodihna pe chip, i-au zis: 
„Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!” El a mărturisit că nu se-ndură să le părăsească, însă nu 
mai poate de dorul părinţilor. „Nu ne părăsi, iubitule: părinţii tăi nu mai trăiesc de sute de ani şi 
chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce; rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei 
pieri”, i-au zis femeile măiestre. Dar n-a fost chip să-l întoarcă din hotărârea lui. 
   Calul s-a învoit să-l ducă acasă numai cu condiţia de a fi lăsat liber dacă Făt-Frumos va dori să 
rămână acolo „chiar şi un singur ceas”. Prinţul a primit. 
   În locurile unde fusese moşia Scorpiei şi a Ghionoaiei găsi oraşe întregi, ai căror locuitori, cu care 
intră în vorbă şi cărora le spuse istoria locurilor, erau marcaţi de necredinţa în „asemenea fleacuri”. 
Când a ajuns la palatele în care se născuse, a văzut că toate erau în ruină. Calul i-a propus să-l ducă 
înapoi chiar atunci, însă dacă el a spus că vrea să mai rămână, calul a dispărut în înalt. Barba şi 
părul prinţului începuseră să încărunţească încă de la moşia Scorpiei, la moşia Ghionoaiei îi 
ajunseseră până la brâu, iar acum, în locurile copilăriei lui împărăteşti, până la genunchi, timpul lui 
accelerându-se pe măsură ce cobora în trecutul în care l-a atras nostalgia. Ridicându-şi pleoapele 
ochilor cu mâinile, abia umblând, prinţul a văzut într-una din pivniţele palatului „un tron hodorogit” 
în care se afla Moartea lui: „Bine ai venit, că de mai întârziai, şi eu mă prăpădeam”, i-a spus 
Moartea, apoi i-a dat o palmă. Atunci el „căzu mort, şi îndată se şi făcu ţărână”. 
 

* 
 

   Provocare: Ce s-a mai întâmplat cu prinţul după ce a murit? 
        Mihai M. S. Maxim 
 
 

Sequel 
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Sequel 
 
 
Afaceri neterminate 
 
   Odată ce prinţul este atins de Moarte se prăbuşeşte şi devine pământ. Apoi însă el îşi vede corpul 
întins pe podea şi-şi vede şi Moartea cum se holbează la el. Brusc, Moartea se uită direct în ochii lui 
şi îi spune: „Mai ai trei zile, Maiestate!” apoi dispare fără urmă. El este şocat şi încearcă să reintre 
în corpul lui de pulbere, dar nu face decât să stârnească praful. Până să poată să facă ceva, îi apare 
în faţă cea mai macabră imagine: părinţii lui însângeraţi şi îndureraţi. „De ce ne-ai părăsit, fiule?” îi 
reproşează umbrele. În acel moment îi apare imaginea castelului lor atacat de o armată şi în final 
distrus, iar apoi părinţii lui morţi în ruine. El a simţit atunci ceva ca o săgeată străpungându-i 
sufletul. Şi-a amintit că înainte de a pleca tatăl său îl rugase să îl ajute să distrugă o armată inamică. 
A ridicat ochii şi şi-a văzut armăsarul lui drag care îl aştepta. Acesta avea însă aripile retezate, 
coama arsă şi picioarele frânte. De data aceasta nu i-a mai vorbit: doar l-a privit, şi atunci prinţul a 
înţeles că pegasul său a fost atacat de balaurii de oţel ai lumii moderne şi de lighioanele necredinţei. 
Duhul prinţului fugi o zi şi o noapte până ajunse din nou la palatul tinereţii şi vieţii. Acolo sora cea 
mică îl aştepta în mijlocul unei mări de lacrimi. Păşea pe ape şi plângea.  
   A încercat să o îmbrăţişeze, dar n-a putut. Departe, pulberea trupului său se zvârcolea printre 
ruinele castelului părintesc ca purtată de vânt. 
 
        Vlad Rusescu, 6B 

  21. 10. 2010 
 
  
Premoniţia 
 
   ...Şi sufletul prinţului s-a ridicat la ceruri, încă supărat că a părăsit tărâmul magic. În călătoria lui, 
el şi-a amintit toate momentele din viaţa lui nemuritoare alături de zâne. După un timp, el întâlneşte 
în cale mai multe suflete pe care le văzuse în viaţă în tărâmul magic. Ele i-au spus multe lucruri, 
cele mai multe despre moartea lor. Fugiseră după el să-l oprească, zburaseră peste pădurea deasă a 
zânelor, apoi peste păduri şi oraşe, dar nu-l putuseră ajunge din urmă. Îmbătrâniseră treptat, ca şi el, 
apoi muriseră. Prinţul auzi apoi multele morţi ale lor cum îi vorbeau, de la o pişcătură de albină 
până la muşcăturile de balaur. A rămas uimit: fiecare suflet avea o poveste şi un sfârşit, de fiecare 
dată un alt sfârşit. Unul mai macabru ca celălalt.  
   Apoi şi-a amintit de propria lui Moarte cum a răsuflat uşurată. Dar toate aceste amintiri nu erau 
reale, erau amintiri inventate, sau amintiri ale unui destin paralel. Le-a citit într-o clipă, în ochii 
iepurelui speriat pe care-l fugărise, şi atunci şi-a dat seama că e pe tărâmul magic şi că nu s-a 
întâmplat nimic din tot ceea ce văzuse. S-a oprit, fericit, iar iepurele a dispărut. L-a văzut iarăşi, 
departe, în Valea Plângerii, fugărit de un alt iepure. 
   S-a trezit călare pe calul său nobil, verigheta îi era pe deget, arcul în mâini, pământul devastat de 
timp era departe – o amintire stinsă, pierdută în spaţiu. Deşi o parte din el ar fi vrut să fie acasă în 
palatele părinteşti, ca să se joace cu jucăriile regale, trebuia să accepte că nenorocirea fiinţelor dragi 
de aici era de nesuportat. 
 
       Cristian George Filip, 6B 
       21. 10. 2010  
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Rânjetul iepurelui cu pipă-ntre dinţi 
 
   Sfârşindu-şi lunga-i viaţă, prinţul a ajuns acolo 
unde toţi oamenii ajung. Întâi a simţit răcoarea 
buzelor Morţii, apoi nu a mai avut nimic de simţit. 
Un înger trist l-a dus în toate locurile în care-a trăit: 
la palatul părinţilor, la lighioane, la cal, la zâne, la 
iepurele care l-a atras în Valea Plângerii, în 
Nefericire. Apoi a ajuns la Judecata Vieţii. Acolo şi-a 
văzut părinţii cu lacrimi în ochi. Chipurile lor arătau 
o bătrâneţe nefericită, lipsită de rude şi mai ales de 
copii. De cealaltă parte iepurele, un trimis al 
Tartarului ca să îl nenorocească, stătea drept şi îl 
privea cu ochi roşii. Avea un rânjet larg pe faţă şi o 
pipă-ntre dinţi.  
   Intrarea în Valea Plângerii fiind singura greşeală a 
prinţului, a fost iertat uşor şi trimis în Tărâmul de 
Nori ca să trăiască în pace până la Învierea de-Apoi. 
 

       
         Bogdan Luca, 6B 
          21. 10. 2010 
  
Înmormântare ratată 
 
   Neştiind nimeni cine este sau cine era, nu s-a găsit nimeni care să îl înmormânteze pe săracul 
nostru prinţ. Sufletul lui a organizat atunci împreună cu alte suflete ale oamenilor o şedinţă ca să îi 
facă să înţeleagă pe pământeni că a fost chinuit de soartă şi de aceea a plecat la drum, făcând prin 
aceasta o mare greşeală. Văzând că celelalte suflete îl dezaprobă şi încep să plece pe rând, le-a dat 
afară pe toate celelalte care mai erau şi s-a dus pe un câmp, unde a început să-şi sape cu gândul o 
groapă: chiar la rădăcina unui stejar. Apoi şi-a cules pulberea trupului fir cu fir şi a presărat-o cu 
degetele de lumină deasupra gropii. 
   Dar nici aşa nu şi-a putut afla liniştea. După o vreme, pulberea trupului său s-a răzvrătit, deoarece 
ghindele o loveau prea puternic, şi a început să-şi schimbe locul de veci mutându-se cu tot cu 
pământ, ca şi cum ar fi fost un animal subteran. Conturul de om a apărut la suprafaţă făcut din flori, 
apoi ca trup din roua florilor, şi după ce toate florile s-au ofilit, ceaţa în formă de prinţ adormit a 
fost chemată la Judecată, alături de suflet. Acolo, părinţii lui trişti l-au privit cu reproş. O zână fără 
chip a propus ca el să se căsătorească cu o anume femeie alburie, pe care prinţul o vedea cam 
urâţică, prea grasă pentru gustul lui.  
   Pe vrute, sau pe nevrute, el s-a căsătorit cu aceea, şi a fost iertat. După o vreme, a observat că 
soţia lui are în fiecare dimineaţă o altă înfăţişare, un alt chip – tot mai frumos şi mai frumos, până 
când a devenit fiinţa aceea binecunoscută de la graniţa dintre realitate şi vis. Era zâna cea mică, 
iubirea lui, care de dragul lui venise să îl urmeze în moarte. Îmbătrânise şi se ofilise, apoi îşi căutase 
ani după ani o Moarte care să i se potrivească, până ce trupul i s-a transformat în negură şi sufletul 
într-o lacrimă. 
 
        Teodora Pampu, 6B 
        21. 10. 2010   
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Neliniştea prafului, neliniştea pulberii 
 
   Praful în care s-a transformat prinţul a rămas pe pământ, iar pulberea s-a ridicat la ceruri. Plecate 
în căutarea prinţului, zânele găsesc praful acela, îl recunosc şi îl iau acasă, unde îl depozitează într-
un vas încuiat cu o cheie vrăjită. Soţia prinţului păstra cu sfinţenie cheia, pentru a fi sigură că nu-l 
va mai pierde pe prinţ niciodată. Săruta urna de multe ori pe zi şi îl simţea pe prinţ foarte aproape. 
Prin urmare, praful nu şi-a mai găsit niciodată liniştea. 
   În acelaşi timp, pulberea de cristal se înălţa încet-încet la ceruri. Acolo a auzit glas ceresc: „Pentru 
că ai avut dragoste de părinţi şi ai vrut să-i vezi cu tot dinadinsul, să mori pentru ei, vei sta alături de 
îngeri şi ori de câte ori vei voi să vezi cum mai e viaţa pe pământ, întreabă-i şi ei îţi vor arăta!” Şi 
nu după mult timp, aceasta şi-a dat seama că doi dintre îngerii aceia erau chiar părinţii săi. Aici, în 
ceruri, pulberea de cristal şi-a găsit oarecum liniştea. Dar după vreo zece ani pământeşti, pulberea 
simţea că, fiind fericită, totuşi ceva lipsea din ea. Acel ceva o tortura mut în fiece zi.  
   Praful se simţea şi el foarte singur, fiind închis în urnă ca într-o închisoare. Se întreba când şi dacă 
o să-şi găsească şi el liniştea.  
   Pulberea de lumină a prinţului a fost luată de îngerii-părinţi peste câmpii şi oraşe, peste munţi şi 
văi, până au ajuns cu toţii la castelul zânelor. Cercetând cu atenţie, pulberea şi-a dat seama că urna 
nu se aflase mai înainte acolo. Praful s-a înfiorat la apropierea ei şi n-a mai fost nevoie de nici o 
cheie vrăjită ca să se-ntoarcă în pulbere. Şi prinţului i s-a dăruit înviere. 
 
        Cristina Făgeţan, 7A 
        18. 10. 2010    
 
Despre fericirea cea nevăzută 
 
   În momentul în care-a atins cufărul, prinţul s-a făcut praf şi pulbere. Sufletul său a rămas să 
bântuie Pământul: „Doamne, uite ce-am devenit: un suflet amărât şi nedemn!” spunea prinţul 
privindu-şi trupul gri ca de cenuşă. Apoi îşi aduce aminte că trebuia să se întâlnească cu prietenul 
lui de nădejde – cu calul înaripat ce l-a purtat pretutindeni peste ţinuturile şi frumuseţile din 
celelalte lumi. Însă calul nu-l vede; îi simte însă cumva spiritul lângă el. Prinţul încearcă din 
răsputeri să se facă văzut şi auzit: „Calul meu trebuie să-şi dea seama că sunt acuma aici!” a gândit 
prinţul. „Nu este decât o singură cale: iubirea”, a mai gândit el. Simţind căldura inimii prinţului, 
calul îşi dă seama în cele din urmă că umbra ciudată de lângă el e chiar prietenul lui. O lacrimă de 
duioşie îi cade din ochi şi face ca fantasma prinţului să devină vizibilă.  
   Calul înaripat era fericit că îl vede pe prinţ şi totuşi trist că nu va mai putea să-l atingă, să-l ducă 
iarăşi prin toate lumile, prin toate aventurile. În timp ce ei se priveau, soţia prinţului apăru şi ea 
pentru a-şi lua rămas bun. Deşi este ciudat cum de a apărut şi ea dintr-o dată, totuşi există şi aici 
explicaţie: chemarea iubirii este irezistibilă, ea trece prin toate lumile, străbate distanţele, răzbate 
hotare! Cei doi soţi s-au privit ochi în ochi pentru ultima oară. După care prinţul dispăru şi de atunci 
nu a mai fost văzut. Nu l-au mai ştiut decât inimile. 
 
        Maria Oana-Albu 
        18. 10. 2010  
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Oglinda 
 
   Când m-am trezit, m-am scuturat de praful trupului meu şi m-am uitat în jur. Totul era vechi, 
foarte vechi. Iarba era arsă, iar din copaci au mai rămas doar rădăcinile. Nu era nimeni pe-acolo. 
Am coborât scările castelului dărâmat iar la capătul lor am găsit o oglindă murdară. Am ajuns în 
faţa ei şi nu mă vedeam. Era foarte ciudat. Am întins mâna şi m-am uitat la ea îndelung; nu am 
văzut însă decât câteva reflexii aurii. Atunci mi-am amintit toată viaţa mea de dinainte de moarte. 
M-am supărat şi am împins oglinda. Am auzit ceva ca o aruncare în valuri, m-am întors să mă uit 
mai bine la oglindă şi am constatat că era făcută din ape. Pe apele ei au început să se scrie cu sânge 
cuvintele următoare: „După moarte există viaţă! Dar nu oricine o poate avea. Şansa le este dată însă 
tuturor morţilor – capabili sau incapabili de ea. În grajdurile castelului se va afla adevărul...” 
   Atunci am înţeles totul. Am alergat spre grajduri. Acolo se afla un cal preafrumos. Pe şaua calului 
au început să se scrie cuvinte de aceeaşi culoare cu cea de pe oglindă: „În Grădina Vieţii din cetate 
vei afla un izvor al minunilor. De vei sorbi din el, misiunea ta va fi terminată. Îţi va fi însă foarte 
greu să ajungi la ea.” 
   Am auzit un râs malefic. Apoi cuvintele s-au şters. Am încălecat şi-am pornit. Şi calul s-a şters: a 
devenit şi el nevăzut. Ştiam din trecut unde se află această grădină. După vreo trei ore, la jumătatea 
drumului meu, am văzut ceva ca un balaur sau ca o fiară scuipând foc. Nu m-am îngrijorat deloc. 
Eram sigur că este unul dintre coşmarurile oamenilor moderni. Am trecut prin el cu sabia în mână, 
aşa, ca şi cum ai trece printr-o vedenie. 
   Am ajuns în Grădină. Era acolo izvorul făgăduit. Am sorbit. Mi-am reluat fiinţa umană. Oraşul cu 
case frumoase şi castelul ştiut au apărut din nou. Regina mea mă aştepta în faţa castelului, mai 
frumoasă ca oricând. 
        Iulia Trestariu, 7B 
        18. 10. 2010   
Creanga de stejar 
 
   După ce prinţul îşi întâlni Moartea, zânele, îngrijorate, trimiseră calul fermecat după el ca să-i 
aducă-napoi pulberea trupului şi vesmintele. Sperau ca astfel să-l poată readuce la viaţa pe care şi-a 
dorit-o. Calul porni spre ruinele castelului după ce zâna cea mică presără pe el nişte praf magic ca 
propria lui Moarte, aceea cu patru aripi, să nu-l poată recunoaşte.  
   Calul zbură şi zbură, până când ajunse la ruinele castelului. Acolo, nici urmă de armuri şi 
vesminte. Atunci i-a venit ideea de-a căuta în locul preferat al prinţului, în scorbura marelui stejar 
străvechi al împărăţiei. Dar copacul nu mai era. În locul lui, calul nu găsi decât o crenguţă. Calul se 
gândi să o aducă zânelor. Zâna cea mică luă crenguţa plângând, căci îşi vedea speranţele înşelate. 
Din greşeală, o geană îi căzu pe crenguţă şi crenguţa se însufleţi: ea se transformă în străvechiul 
stejar, care acum era tânăr, frumos şi puternic. În scorbura acestuia se afla cutia cu armura şi 
vesmintele prinţului. Zânele luară vesmintele şi armura prinţului şi presărară praful trupului său 
înăuntru. Praful se însufleţi la amintirea vechilor fapte de arme şi prinţul reapăru în faţa lor. Numai 
că nu avea trup şi sânge, ci era făcut complet din lumină. Armele lui, vesmintele şi armura s-au 
făcut şi ele lumină. Prinţul se îndreptă spre zâne şi spre calul fermecat să le mulţumească pentru 
străduinţa lor de a-l învia, apoi se duse către copac spre a-l îmbrăţişa. Acesta a devenit centrul de 
lumină al unei grădini fermecate, iar scorbura lui un portal de acces pentru copiii din lume. Frunzele 
lui aurii nu cădeau în grădina fermecată, ci treceau prin iarba aurie şi cădeau pe pământ, ca nişte 
chemări. 
 
        Adela Georgescu, 5A 

 21. 10. 2010 
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Povestea povestitorilor 
 
   După ce îl atinse acea creatură 
translucidă care îi era Moartea, prinţul 
începu să se simtă tot mai ciudat. Era ca şi 
cum ar fi căzut nişte zale de pe el, aşa căzu 
trupul lui fără suflet, în vreme ce sufletul îi 
rămăsese în picioare. În momentul în care 
făcu primul pas, observă că era cu câţiva 
centimetri mai înalt: începea să se ridice 
de la pământ. Când se aştepta să dea cu 
capul de tavan, nu simţi nimic. Spre 
suprafaţă, la gura pivniţei veni către el o 
lumină pală – o siluetă omenească 
înaripată, având părul foarte lung. Dincolo 
de înfăţişarea aceasta, prinţul l-a 
recunoscut pe calul său drag: „Stăpâne, am 
văzut şi auzit multe într-un timp atât de 
scurt. Noi vom trăi încă mult timp în 
această lume, deoarece nu ne-am dezlipit 
mintea de ea: nu am terminat ceea ce 
aveam de făcut aici. Trebuie să ne 
continuăm viaţa şi lucrarea aici, din păcate 
sub înfăţişarea aceasta modestă.” 
   Spiritul prinţului s-a îmbrăcat cu energia 
minţii astfel încât părea un bătrânel cu 
haină veche, iar calul şi-a ascuns cele 
patru aripi: părea şi el un om bătrân, cu 
plete lungi albe şi cu înfăţişare ştearsă. 
Fiind destul de bătrâni şi cu mintea, cei 
doi au devenit povestitori în lumea 
fiinţelor care înţeleg poveştile aşa cum 
trebuie: copiii.  

   După 15 ani pământeşti a venit deasupra lor o rază translucidă, asemeni miezului lor, şi ei o 
recunoscură ca fiind Moartea. Dar nu se mai speriară de ea, ci o priviră intens – aşa, ca doi copii 
curioşi să afle o poveste. Moartea nu venea însă cu o poveste, ci cu o ofertă: „Aţi fost foarte 
răbdători şi aţi avut grijă de toţi copiii din acest oraş, de aceea vă propun să vă eliberez din această 
lume şi să vă duc acolo unde veţi dori.” „Nu, nu vom mai pleca din această lume până la sfârşitul ei, 
când se va împlini destinul nostru de povestitori şi de îngrijitori ai porumbeilor din parcuri. Fiindcă 
asta este de fapt ceea ce ne-am dorit: Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte.” „Şi nu ţi-e 
dor de soţie, părinţi?...” a vrut să ştie Moartea. „Sunt cu soţia mea oricând, şi cu părinţii la fel: sunt 
acolo şi-aici în acelaşi timp, deoarece pentru iubire nu există hotare”, i-a răspuns prinţul. „Rămâi cu 
noi, soră Moarte, să spui copiilor propriile tale poveşti”, i-a propus prinţul. Şi Moartea l-a ascultat 
şi-a rămas.  
   Aşa că dacă vedeţi doi bătrânei şi-o fetiţă spunând poveşti, nu vă lăsaţi înşelaţi de aparenţe: sunt 
ei. 
        Vlad I. T. Popa, 5A 
        21. 10. 2010     
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Nominalizări pentru brainstorming 
 
   Maria Ştefania Sabău (6B) îl trimite pe prinţ într-o lume de cristal cu pomi fructiferi minunaţi, 
cu „fântâni arteziene care ţâşneau până în mijlocul cerului cel mai fin puf al apelor”, însă prinţul 
rămâne indiferent la frumuseţea aceasta datorită nostalgiei după cei dragi. Două lacrimi mari, de 
cristal, care-i brăzdează obrajii albi, semne ale iubirii fără hotare, îi hotărăsc destinul supralumesc: 
el va trăi veşnic pe un tărâm de la capătul Pământului, alături de soţia sa care, ca o a doua 
Şeherezadă, îl va delecta de aici înainte cu multe poveşti. Bărbatul din el redevine copil. 
 
   Răzvan Zărnescu (6B) îl trimite pe prinţ pe un coridor alb cu uşi de un gri sclipitor, la capătul 
căruia se află un bărbat în transă. Acesta a spus: „Aici este începutul şi sfârşitul a tot ce există în 
Univers. Aici este vidul!” Coridorul cu uşi gri te punea în situaţia să călătoreşti oriunde în Univers. 
Prinţul putea să vadă Oraşul Pompei înainte de a fi acoperit cu cenuşă vulcanică,  putea asista la 
apusul Universului, ca şi la începutul său. El a deschis mai multe uşi ca să arunce o privire în lumile 
posibilului, apoi şi-a ales o viaţă frumoasă alături de părinţi. 
 
   Andrei Spinei (6B) îl vede pe prinţ într-o cameră obscură, care e inundată apoi de o lumină 
orbitoare. Lumina e mai întâi ca un zid, ca o închisoare: lumina îi este ostilă. A stat acolo ani după 
ani golindu-se de gânduri, de sentimente şi de dorinţi, care îi erau „lacăte şi negură” şi când s-a 
eliberat de propria identitate a păşit într-o lume albă: „totul era făcut din lumină, apa din lumină, 
pomii din lumină, iar îngerii zburau peste tot”. La început făptura lui era neagră, apoi s-a făcut şi el 
din lumină şi bucuria i s-a făcut coroană deasupra capului.  
 
   Delia Beca (6B) l-a trimis iniţial pe prinţ în iad – pentru păcatul de a-şi fi întristat tatăl. El 
încearcă să afle tainele de aici de la diavolul-şef, însă acesta nu acceptă să i se vorbească politicos, 
fiindcă iadul e locul unde se înjură şi se schimbă batjocuri. Prinţul este nevoit să-l întrebe „în cel 
mai urât mod cu putinţă”; demonul cedează şi-i spune că poarta de scăpare de aici este regretul. 
Regretul sincer îl face pe trinţ să treacă uşor în lumina orbitoare a celui de-al unsprezecelea Rai, 
însă nu înainte de a-i elibera din celulele iadului pe toţi protagoniştii din realitate sau basm. Prinţul 
devine astfel un eliberator, un iniţiator în taina ispăşirii cu ajutorul regretului. Iar „Diavolul, când a 
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ieşit din biroul lui privat, a rămas cu gura căscată văzând că toate celulele lui erau goale. Pe scurt, a 
înnebunit. Dar şi-a revenit repede: ştia că o să aibă clienţi cât de curând.” 
 
   Flavia Stoica (6B) îl conduce pe prinţ să vadă post-mortem „o lume cu chipul tânăr dar cu 
sufletul bătrân”. El nu rezistă şi, atunci când i se oferă posibilitatea alegerii, alege lumea 
muritorilor, unde e din nou fericit. 
 
   Sebastian Canciu (6B) îl trimite pe prinţ într-un tărâm blestemat. Stăpânii locului sunt de fapt 
două plăci de lemn pe care scrie: „Dacă ai ajuns până aici îţi vom oferi două lucruri: tinereţea minţii 
sau o viaţă plăcută. Pe care îl vei alege, acela va fi darul tău.” El, obosit de aventură şi voind să 
trăiască veşnic în comoditate, a ales viaţa. Plăcile sunt însă cele care au prins viaţă, nu el. Ele i-au 
spus: „Dacă ai fi ales tinereţea ai fi fost din nou tânăr şi îndrăzneţ şi s-ar fi deschis o poartă spre 
lumea ta, însă fiindcă ai ales lacom ne-ai oferit nouă viaţă, nu ţie!” Şi aşa „prinţul rămase blocat în 
lumea aceea şi îşi pierdu şi a doua lui viaţă – care era ultima”.  
 
   Iulia Tudor (6B) îl transpune pe prinţ într-un „Univers imens în care oamenii nu mai erau 
oameni, ci culori şi nuanţe imense în diferite forme, cu doi ochi mari şi sclipitori”. El zboară spre 
alte planete după ce consultă „câteva fiinţe deosebite, cu gânduri curate şi inteligente”, de acest fel. 
Pe prima planetă sunt vulturi galbeni, cu aripile de trei metri, conduşi de un vultur alb cu aripi de 
opt metri. Pe a doua planetă vulturii erau roşii. Ei convieţuiau cu nişte „fiinţe turquaz care, dacă te 
apropiai de ele, cum a făcut prinţul, îţi dădeau o coroană roşie care îţi zicea viitorul sau trecutul”, 
după cum vrei. Coroana l-a făcut pe prinţ să vadă a treia planetă, care era trecutul lui. S-a văzut apoi 
în viitor ca stăpân al unei alte planete, populate cu oameni, în care va hotărî numai el singur ce se va 
întâmpla cu ei toţi. 
 
   Teodora Rădulescu (6B) a gândit o fată care a intrat în ruinele palatului şi a descoperit în 
pulberea prinţului inima lui vie. Inima i-a făgăduit Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte 
dacă va deschide un cufăr anume din casa sufletelor părinţilor săi. Ea a plecat în acea dimensiune 
paralelă: „un tărâm vesel, plin de fericire şi de iubirea lui Dumnezeu”, în care află însă două spectre 
de bătrâni triste şi neputincioase. Află că aceştia fuseseră părinţii inimii strălucitoare. Fata reuşeşte 
să deschidă cufărul din casă după multe eforturi şi numai cu ajutorul rugăciunii, însă în el nu află 
nimic; cele două spectre sunt însă astfel eliberate şi dispar. Când se întoarce, în locul inimii fata 
găseşte un bătrân ca de 1000 de ani, care o dezamăgeşte afirmând că i-a promis Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte numai aşa, într-o doară, ca să o convingă să îi elibereze părinţii din 
casa cu nostalgie. Fata se supără şi pleacă de acolo pentru totdeauna. Casa cu nostalgie o va face 
fericită pentru că ea, fiind orfană, nu ştiuse nicicând ce este acela un dor. Prinţul rămâne pentru 
totdeauna „bătrân şi singur şi necăjit, suferind bătrâneţe fără tinereţe în viaţa fără de moarte şi nici 
până în ziua de azi n-a murit!”  
 
   În viziunea lui Patrick Daia (6B) prinţul s-a trezit că e ungur şi că îl cheamă Pişti. Raiul era de 
fapt o cămăruţă cu trei uşi, dotată cu înger. Îngerul i-a spus că doar una din uşi e spre drumul cel 
bun. El se repede la prima uşă, că e cam repezit: acolo erau doi ultraşi ardeleni care au sărit la bătaie 
şi „i-au umflat ochii”. După a doua uşă se găsea un Imnal Haisam de teroare care l-ar fi omorât, dar 
nu mai avea ce să omoare la el, că era gata mort. După a treia uşă nu era nimic, absolut nimic. 
Atunci Pişti-l întreabă pe înger: „Dar tu spus la mine che trebuieşte aleg una de aste uşi?” la care 
îngerul îi râde uşor în nas: „Hei, am vrut doar să mă amuzez şi eu un pic, fiindcă în zilele noastre 
trece tot mai puţină lume pe-aici.” Apoi l-a dus la poartă la Sfântul Petru, care l-a luat de după ceafă 
şi „l-a băgat în Rai”. 
 
   Paula Trifu (6A) susţine că Moartea l-ar fi atins pe prinţ prea devreme, chiar dacă a aşteptat sute 
de ani, şi că a făcut aceasta împotriva voii dumnezeieşti. Mustrată de Dumnezeu, ea s-a aşezat în 
genunchi să se roage, apoi a luat rămăşiţele sufleteşti şi trupeşti ale prinţului într-un cufăr pe care   
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l-a închis cu 70 de lacăte, a încălecat chiar pe calul prinţului – care aştepta în văzduh – şi a pornit la 
izvorul de apă vie al Tinereţii fără de bătrâneţe şi vieţii fără de moarte. Acolo l-a preschimbat pe 
prinţ din nou în om şi l-a redat zânei celei mici. Pentru aceasta, Dumnezeu i-a dăruit Morţii viaţă în 
trup de femeie pururea tânără. 
 
   Alexandra Fulea (6A) a scris că prinţul şi sufletul lui încă trăiau – în vorbele şi amintirile pe care 
şi le schimbau între ei oamenii, în vreme ce alţii, mai sceptici, considerau că totul nu este decât o 
„amărâtă de poveste inventată”. Prinţul a încercat să îşi alcătuiască un trup din credinţa oamenilor, 
dar oamenii moderni nu mai aveau credinţă. Atunci s-a dus la zâne, să le bântuie nevăzut. Zâna cea 
mică a crezut în el, ştia că este cu ea, şi a ajuns să şi converseze cu prinţul, chiar dacă surorile ei o 
luau în râs spunând că vorbeşte singură. Prinţul şi-a făcut trup din credinţa soţiei lui, a lăsat 
îndoielile oamenilor în seama judecăţii lui Dumnezeu, şi a trăit fericit cu soţia lui până azi.  
 
   Paula Ştefănuţă (6A) crede că zâna cea mică s-a luat după prinţ, l-a ajuns din urmă mai înainte 
ca acesta să pună mâna pe cufărul Morţii, şi a îmbătrânit odată cu el. Cei doi au fost luaţi la un azil 
de bătrâni, unde au trăit fericiţi până i-a găsit Moartea.  
 
   Mircea Vlad (6A) scrie că prinţul s-a certat cu Moartea, spunându-i că i s-a promis Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Moartea l-a crezut şi s-a distrus. Propria ei  credulitate a omorât-o. 
După ce a omorât Moartea, prinţul s-a întors la zâne, cărora le-a solicitat aducerea părinţilor lui pe 
acel tărâm. Zâna cea mică i-a spus că pentru aceasta are nevoie de o substanţă formată din trei 
ingrediente: lapte de dragon, iarba liliecilor şi un dinte de zgripţuroaică. Dragonul şi liliacul sunt 
rugaţi frumos; ei vor ceda imediat politeţii prinţului, iar zgripţuroaica a fost învinsă, nu se ştie prea 
bine cum: după şapte zile şi şapte nopţi, probabil cu ajutorul unui stomatolog. La întoarcere însă, 
prinţul găseşte un pui de dragon care se rătăcise şi căruia îi era foame: îl salvează cu laptele de la 
dragoneasă. Apoi salvează de la moarte un lup rănit folosind iarba liliecilor. Cu dintele nu se spune 
ce s-a făcut: probabil era deja cariat şi binele constase tocmai în extracţie. Oricum, zâna cea mică a 
spus că din cele trei ingrediente s-a făcut deja acea substanţă magică – milostenia – şi că părinţii lui 
sunt recuperaţi. De bucurie, prinţul a dat o petrecere-monstru, probabil şi cu balaurii din clasele 
mici, care continuă şi-n ziua de azi.  
 
  Ionuţ Voicu (6C) povesteşte despre un drumeţ care, trecând printre ruinele palatului, vede o 
lumină orbitoare ieşind dintr-o încăpere, apoi cufărul auriu plin cu rubine în care era blocat sufletul 
prinţului. Drumeţul atinge cufărul, eliberează sufletul prinţului şi rămâne el închis în cufăr. Prinţul 
încearcă să se întoarcă la zâne, însă îi este cu neputinţă. El îşi construieşte cu mintea un regat numai 
şi numai al său, cu palat, grădini şi cu două statui: una reprezentând părinţii, cealaltă soţia. Într-o 
noapte visează, sau se trezeşte dintr-un vis în alt vis în care aude sunete înfricoşătoare: un leu şi un 
taur se luptau să îl convingă – unul să se întâlnească cu părinţii săi, iar celălalt cu soţia lui. El a ales 
să-şi revadă nevasta. S-a trezit cu soţia în faţa ochilor, însă apoi şi-a dat seama că totul „nu era decât 
un vis nesfârşit”. „Aşa că el trăi veşnic în acel vis”. La 20 de ani de la întâmplarea cu leul şi taurul 
amintirile sale din visul cel nesfârşit au fost visate de un scriitor care a creat basmul Tinereţii fără 
bătrâneţe şi vieţii fără de moarte. 
 
   Cristiana Predescu (6C) e de părere că „Dumnezeu a vrut ca prinţul să renască din propria 
cenuşă, la fel ca Pasărea Phoenix”. Pentru a se bucura pentru totdeauna de Tinereţea fără de 
bătrâneţe şi viaţa fără de moarte, prinţul înviat avea nevoie de sângele unui dragon magic. El a ajuns 
să se confrunte cu un dragon care se hrănea cu minţile oamenilor. Ştiind asta, prinţul s-a prefăcut că 
este handicapat mintal, ceea ce probabil că nici nu era aşa greu de simulat. Astfel că dragonul nu i-a 
dat nici o atenţie. Prinţul l-a prins atunci într-o capcană, probabil că l-a tranchilizat, şi l-a făcut 
donator onorific de sânge. Astfel şi-a împlinit dorinţa şi a salvat şi ţinutul de marele dragon, care 
din acea zi a devenit cam anemic şi tras la faţă. 
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   Alexandru Morar (7A) spune că după ce l-a atins Moartea, prinţul a devenit conştiinţă pură. 
„Din prinţ nu a mai rămas nimic. O greşeală foarte mică îi curmă viaţa. Zânele îi plânseră moartea, 
dar nu aveau ce face. Forma sa fizică nu mai era. Dar sufletul său încă nu îşi găsise pacea. Sufletul 
prinţului era pierdut, nu ştia că murise. Nu credea că s-ar putea sfârşi aşa. El încercă să vorbească, 
dar nici un sunet nu îi ieşi din gură. El începu să meargă prin lume”, spre tărâmul de unde pornise în 
aventură, apoi spre tărâmul vieţii veşnice. Dar când ajunse pe tărâmul magic, zânele i-au spus că 
acel loc este interzis celor morţi: altfel, în loc de viaţă veşnică, ar afla moarte veşnică. Ele îl 
sfătuiesc să plece în lume şi prin fapte bune să-şi cucerească din nou nemurirea. Redus la starea de 
conştiinţă pură, prinţul nu putea interveni direct: el stârnea însă remuşcări în sufletele celor 
vinovaţi. Vinovatul auzea un ţipăt ascuţit înlăuntru, ceea ce îl făcea să se întrebe încă o dată dacă e 
bine ceea ce face. Gândul care-i venea din direcţia prinţului – el îl resimţea ca ţipăt interior, un ţipăt 
dureros, pe care nu puteai să nu-l iei în seamă! Şi atunci îşi schimba atitudinea.   
   „Prinţul descoperi astfel că poate vorbi cu sufletele oamenilor. El trecu prin lume uşor, ca o boare, 
ajutând milioane de oameni.” Când s-a întors pe tărâmul Tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de 
moarte, „nu mai simţea frigul morţii” ce-l atinsese, ci toate erau prefăcute-n Rai. 
 
   Andrei Oană (7B) porneşte şi el de la momentul în care Moartea l-a pălmuit pe Făt-Frumos şi 
acesta s-a făcut praf şi pulbere. „Un singur lucru a scăpat de palmele Morţii, şi anume sufletul lui 
curat şi sincer. Acesta a zburat înapoi în tărâmul zânelor şi a chemat ajutoare. Când zânele au ajuns 
în lumea muritorilor şi-au zărit de departe propriile morţi” şi s-au repezit la ele. „Zânele au pălmuit 
morţile şi aşa ele au dispărut”, apoi au început să refacă regatele pământenilor. Nu se mai ştie ce s-a 
mai întâmplat cu oamenii: cei ce muriseră au apărut printr-un farmec al zânelor, iar cei care nu au 
murit nici n-aveau să mai moară: probabil, după pilda zânelor, s-au repezit şi ei la propriile morţi şi 
le-au pălmuit până le-au făcut să dispară. Morala acestei poveşti e că uneori violenţa e strict 
necesară. Nu se mai ştie ce s-a-ntâmplat cu Moartea prinţului: probabil că a reuşit într-un târziu să 
se sinucidă.  
 
   Alexandra Radu (7B) descrie călătoria sufletului prinţului prin amintirile vieţii trecute. În 
această reamintire sufletul trist al prinţului e însoţit de calul înaripat. Calul e psihopomp – are aici 
rolul de a călăuzi sufletul mortului prin diversele locuri pământeşti şi suprapământeşti în care s-a 
aventurat înainte de moarte. Sufletul prinţului rămâne însă blocat în Valea Plângerii şi nu poate 
merge nicicum mai departe. Atunci calul înaripat se sacrifică pentru el, prinţul se desprinde din 
vraja propriei minţi şi ajunge să-şi regăsească părinţii şi soţia. Calul rămâne blocat pentru totdeauna 
în Valea Plângerii: el plânge de dor, însă nu ştie de dorul cui plânge, deoarece un cal magic n-are 
nici casă părintească şi nici părinţi. Mângâierea lui este însă aceea că inima lui zâmbeşte pentru 
fapta eroică pe care-a făcut-o. 
 
   Radu Iordache (5A) afirmă că Moartea îl conduce pe prinţ într-o lume foarte ciudată, unde 
copacii creşteau invers, cu rădăcinile în sus, şi toate fiinţele vorbeau într-o limbă pe care nu o mai 
auzise niciodată dar pe care o înţelegea. Singurul loc în care ajunge este „Marele Circ din Oraşul 
Dubios”. Acolo spectatorii stăteau în mâini şi aplaudau cu picioarele. Aveau ochii la picioare şi 
probabil că nici mintea nu le era la cap! Prinţul a privit o vreme acrobaţii, jongleriile, apoi s-a 
plictisit şi a părăsit spectacolul. Acolo însă nu aveai voie să ieşi de la un spectacol mai înainte să se 
termine, aşa că a fost arestat de doi poliţişti în uniforme hippy şi aruncat în gura unei păsări uriaşe 
care ţinea loc de vehicol de poliţie. Păsăroiul nu zbura, ci alerga şi, cum drumurile acelea erau la fel 
de proaste ca ale noastre, şi cum păsăroiul gâfâia, i-a intrat un bolovan până-n gât, s-a înecat şi i-a 
scuipat pe toţi trei în lumea noastră. 
 
   Teodora Fălămaş (5A) descrie întoarcerea prinţului pe tărâmul Tinereţii veşnice ca spirit pur; 
soţia lui zăcea la pat, bolnavă de tristeţe. Boala o făcuse complet albastră. Mâna prinţului s-a 
transformat în lumină strălucitoare şi, când a atins-o pe zână, aceasta a început să-şi revină la 
normal. De atunci au trăit ca două flăcări în una şi aceeaşi lumină. 
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  Maria Halmaghi (5A) vede existenţa post-mortem a prinţului într-un fel de închisoare de lux: un 
palat de cristal care avea toate uşile închise ermetic. El o va simţi apropiindu-se pe „soţioara lui 
dragă” şi atunci uşa care îi despărţea s-a deschis singură: bucuria lui este aceea care-a deschis uşa! 
 

 
 

   Provocare: „Imaginaţi o clasă cu câţiva copii care descoperă surprinşi că tabla a 
devenit portalul unei alte lumi.” 

Mihai M. S. Maxim 
 

Lumea cuvintelor ascunse în om 
 
   În clasă se aflau doar doi copii şi un corb. Corbul i-a pus să scrie pe tablă orice vor. Primul copil, 
un băieţel, se hotărî să se apropie; era un pic emoţionat, dar când începu să scrie, pe tabla neagră 
rece apăru un tunel în necunoscut. Al doilea copil, o fetiţă, se apropie şi ea, şi începu să scrie ce îşi 
doreşte pe tabla cilindrică devenită tunel, tot mai adânc. 
   După o oră de tăcere, ei observară că mintea îi condusese la acelaşi subiect: o lume magică 
ascunsă, misterioasă, nespus de frumoasă. Au observat deodată că se afundaseră în întunericul de 
cerneală al tablei. Se pomeniră într-o lume subterană în care nu se vedeau decât locuinţe mici şi 
dărăpănate. Ei intrară în cea mai mică şi mai ascunsă dintre ele. Spre uimirea lor, acolo erau şase 
scaune în jurul unei mese mari din lemn negru. Patru scaune erau ocupate de nişte fiinţe care 
semănau cu oamenii, numai că erau mult mai frumoase decât oamenii obişnuiţi. 
   - Intraţi, vă aşteptam, zise una dintre fiinţe. 
   - Dumneavoastră ne-aţi chemat? întrebă fata. 
   - Da. 
   - De ce? 
   - Pentru că aţi putea fi creatorii acestei lumi cu ajutorul celor cinci cuvinte ascunse. Acesta ar 
putea fi destinul vostru. Lumea aceasta e-n suferinţă. Are nevoie de voi.  
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   - Dar ce-i lipseşte? 
   - Oamenii. 
   - Şi care sunt acele cuvinte? 
   - Spirit, piatră, foc, apă şi pământ. 
   - Şi ce trebuie să facem cu ele? 
   - Să creaţi oameni. Să puneţi spiritul şi toate celelalte cuvinte la locul ce li se potriveşte în om. 
   După câteva ore de gândire, copiii creară două fiinţe: un bărbat şi o femeie. 
   - Unde aţi aşezat cuvintele? i-au întrebat cele patru fiinţe. 
   - Spirit în loc de inimă, adică împărăţie. Piatră în loc de minte, adică credinţă şi statornicie. Foc în 
loc de raţiune, adică iubire, căldură sufletească şi înţelepciune. Apă în loc de simţuri, adică 
sensibilitate la tot ceea ce trece, la frumuseţe şi la nefrumuseţe, şi pământ în forma de trup. 
   - Ei seamănă cu voi. Mult, le-au spus copiilor cele patru fiinţe. 
   - Am vrut ca ei să fie părinţii noştri. 
   - Vor fi. Aceasta va fi lumea voastră şi a strămoşilor voştri. Se va numi Lumea cuvintelor ascunse 
în om.  
   - Ce se va întâmpla de aici înainte?  
   - Părinţii voştri vor deveni după o vreme copii apoi, la vârsta voastră se vor opri. Atunci o să 
primească de la noi cele cinci cuvinte. Cu ele, o să-şi creeze proprii părinţi – bunicii voştri. Şi tot 
aşa. 
 
         Vlad Popa 
         18. 05. 2010 
 
 
După multe generaţii (sequel) 
 
   După multe generaţii, un tânăr de 18 ani tocmai a devenit copil; el aştepta să vină creaturile 
frumoase ca să-i dea cele cinci cuvinte. 
   După ce a primit cu bucurie acele cuvinte, el începu să se gândească cum să-şi facă părinţii, dar 
din nefericire, el nu aranjă cuvintele la locul potrivit: focul l-a pus în locul trupului, iar apa în locul 
minţii – aşa că a creat doi copii mici şi nu doi oameni înţelepţi. Mintea lor curgea către plăceri, iar 
trupurile lor se aprindeau în delicii. 
   După mulţi ani, el îmbătrâni la loc, copiii lui au rămas însă mici: şi le-a venit imediat timpul 
alegerii. 
   Un porumbel alb îi aduse un răvaş de la cele patru fiinţe, în care îi spuneau că el, la un moment 
dat, va muri. 
   Şi cei doi copii au ales greşit, au îmbătrânit şi au murit, şi tot aşa: ciclul vieţii s-a schimbat şi în 
acea lume curată a început să împărăţească moartea. Focul avea să le ardă trupurile tuturor acelor 
oameni: moartea avea să-i ardă pe dinafară şi pe dinăuntru. 
   Trupurile tuturor au devenit roşii şi transparente, li se vedeau curgând interior şiraguri de rubine 
în râuri de purpură fosforescente, iar minţile lor ajungeau, imediat ce gândeau, la incandescenţă. Şi 
pletele lor erau roşii. 
 
         Vlad Popa 
         8. 06. 2010  
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Provocare: „Imaginaţi o întâlnire a 
unui om cu o fiinţă nepământeană.” 
      
   Mihai M. S. Maxim 
 
 
Mama apocaliptică 
 
Luciana Ioana Grozea: 
   Odată, pe un tărâm fermecat, era un sătuc 
liniştit, în care locuiau numai oameni cu suflet 
bun. Printre acei oameni exista o familie 
foarte săracă. Cei doi părinţi aveau 
doisprezece copii, iar mama lor era însărcinată 
cu cel de-al treisprezecelea. 
Teodora Pampu: 
   Mama a murit la naştere. Copilul a 
supravieţuit. Era o fetiţă. După cinci ani, 
copila a început să aibă vise în care i se arăta 
o fiinţă cu cap de drac şi corp de muscă. 
Capul de drac avea plete lungi, roşii, ochii de 
flăcări, iar trupul de muscă, enorm, era negru-
cafeniu, cu aripi cu vinişoare albastre. 
 

Luciana Ioana Grozea: 
   Copila a povestit mai multor oameni visele acestea ciudate. A vorbit chiar şi cu un preot. La scurt 
timp după aceasta, tatăl copilei a aflat că fiinţa cu cap de drac şi trup de muscă o controla în tot ceea 
ce făcea şi trăia aceasta. 
Teodora Pampu: 
   După doi ani de încercări zadarnice de a o face pe fetiţă să accepte că făptura aceea era doar o 
imaginaţie, iar visul acela nevinovat, fetiţa a trebuit să meargă la şcoală. Fiinţa aceea o însoţea 
nevăzut. Copila spunea că fiinţa aceea e mama ei. Aceasta deoarece bunica ei îi povestise odată că 
mama ei nu credea în demoni ci îi dispreţuia pe cei care cred, şi îi mai spusese că mama ei era de 
părere că este păcat să ucizi un suflet, chiar şi o muscă, şi că se supăra foc atunci când vreun copil 
făcea aceasta. Dacă intra vreo muscă în cameră, mama deschidea fereastra sau uşa şi îi poruncea: 
„Du-te şi te joacă în altă parte!” Şi musca pleca. 
Luciana Ioana Grozea: 
   Mama era Împărăteasa muştelor: aşa credeau acum toţi copiii. Şi, de când copila şi-a povestit 
celorlalţi fraţi visul dintâi, ei toţi aveau în fiece noapte unul şi-acelaşi vis. Pământul se va distruge 
iar ei, mai înainte de a simţi golul, vor fi luaţi de mama pe aripile ei. Într-o seară fetiţa, însoţită de 
toţi fraţii şi surorile ei, a mers în curtea din spatele casei. Privea cerul plin de stele şi luna roşie ca 
sângele. Şi, dintr-o dată, o stea s-a spart şi în faţă i-a apărut mama. 
Teodora Pampu: 
   Copila a văzut cum steaua se stinge şi-atunci, din ochii încercănaţi i-au căzut două lacrimi de 
farmec amar ale dorului. În faţă i s-a năzărit atunci propria ei mamă – în trup omenesc. Pământul nu 
mai era şi nici nu avea să mai fie vreodată. 
 
 
          15. 07. 2010 
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   Provocare: „Imaginaţi o lume în care fiinţele să comunice prin vedenii şi cărora 
să le lipsească la început darul cuvântului.” 
         Mihai M. S. Maxim 
 
Dezamăgirea 
 
   Într-un loc aflat la jumătatea drumului dintre Rai şi Iad există un oraş în care ajung cei care nu pot 
trece de primele două trepte ale Scării interioare a Raiului: lepădarea de lume şi lepădarea de sine. 
Aici, oamenii nehotărâţi încă să se desprindă de poftele lumii şi de egoism mai capătă un răgaz de 
gândire.  
   Aici Iadul îşi pune pedeapsa: nimeni nu poate vorbi, iar Raiul îşi pune bucuria: oamenii pot 
comunica prin imagini. 
   La marginea acestui oraş există o bisericuţă în care trăieşte un om fără nume, fără prieteni, fără 
trecut. El trăieşte singur şi se roagă întruna. Oamenii îşi imaginau că e un om rău care e responsabil 
pentru ce li se întâmplase aici. Nu puteau înţelege nici ce înseamnă prima treaptă a Scării Raiului de 
care vorbise Sfântul Ioan, nici ce sacrificiu le cerea cea de-a doua. E greu să te eliberezi de poftele 
lumii, e imposibil să te eliberezi de tine cel poftitor. Aşa că au pus la intrarea în bisericuţă o sută de 
bolovani grei, ca omul cel singur să nu mai poată ieşi niciodată, şi într-o zi să moară acolo de sete şi 
foame. 
   Dar omul cel singuratic trăia în rugăciune şi se hrănea cu icoane: privea la ele şi se hrănea cu 
lumină. Nu ştia cât timp a trecut tot aşa. Într-o noapte i s-a părut că Dumnezeu i-a îngăduit să 
vorbească: „De acum vei putea vorbi!” i-a spus gândul. 
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   Dimineaţa, când s-a trezit, şi-a dat seama că poate vorbi. A strigat de atunci zile întregi la ieşirea 
din biserică, dar nimeni nu i-a răspuns, nimeni nu l-a auzit sau n-a vrut să-l audă. El a mai avut 
atuncea un vis în care i s-a părut că i se spune: „De acum înainte vei vorbi doar atunci când îţi spun 
Eu!” 
   Aşa, omul nu a mai vorbit o sută de ani şi mai bine. În interiorul bisericii timpul nu mai era. La un 
moment dat a putut ieşi din biserică. Atunci a constatat că timpul sfărâmase pietrele de la intrare. 
Afară nu se mai aflau oamenii care îl ferecaseră, ci urmaşii sau urmaşii urmaşilor lor, nu ştia. Îl 
priveau toţi cu ură neînduplecată. El şi-a dat seama că aceasta era ura părinţilor: moştenirea acelui 
loc. 
   „Pot să vă vorbesc!” le-a spus el. Dar timpul nu putuse să le sfărâme inimile de piatră. Era inutil. 
În momentul când a vorbit, a simţit cum o lacrimă ca un spin îl taie pe faţă. Atunci a ştiut că a călcat 
porunca lui Dumnezeu: nu trebuia să le vorbească oamenilor din propria dorinţă. Trebuia să lase să 
le vorbească oamenilor iubirea din el. 
   El a murit în tăcere, iar când a murit a simţit că o sută de săbii îi străpung inima, a simţit cum 
toată povara lumii aceleia îi cade pe umeri, a simţit că L-a dezamăgit pe Dumnezeu. În ultima lui 
clipă de pe acel pământ a ştiut că învăţase să îi iubească. Dar aici, în oraşul aflat la jumătatea 
distanţei dintre Rai şi Iad, nu mai era nimic de făcut din toate câte putuse el să le facă. 
 
         Vlad Rusescu 
         30. 04. 2010 
Abur şi aură de polen 
 
   Într-o zi obişnuită de pe planeta Pauletis, două flori s-au trezit că vroiau să vorbească şi nu puteau. 
Ele sunt necuvântătoare, aţi putea crede, dar nu-i aşa. 
   Prima floare, pe care o chema Corpa, îşi exprimă dorinţa de a putea vorbi din nou printr-o 
imagine în care îşi ţuguia petalele ca nişte buze, la fel şi cea de-a doua floare – pe care o chema 
Pacora. 
   Corpa avea mai multă imaginaţie: din polenul ei ieşeau mici bule prin care i se vedeau visele. 
Pacora îi spunea Corpei prin imaginaţia ei că este mai îngândurată decât întreaga lume: în loc să fie 
veselă şi superbă, ea era mereu tristă. Bulele ei erau mai cenuşii, mai grele, şi se aglomerau întruna. 
   „De ce eşti îngândurită?” întrebase ea. Că nu putea spune „îngândurată” prin bule, ci doar 
„îngândurită” – prin bulele ce se aglomerau în coşmar. 
   Corpa îi răspunse prin bule albastre în formă de om: îi spuse că să fii tristă e lucru perfect 
omenesc. 
   „Ne umanizăm”, răspunse Pacora imitând întreagă un om aflat în picioare, cu mâinile în şold şi cu 
limba scoasă. Pacora era de o mie de ori mai veselă decât oricare floare de pe Pauletis.    
   „Corpa... tu de ce nu auzi?” a făcut semne Pacora. 
   „Pentru că mama mea a murit acum două luni: a fost culeasă din grădina în care locuiam şi dusă 
departe. Am ştiut totul după cum i se schimba parfumul, până când a dispărut. De atunci am plâns 
mult, am plâns cu lacrimile cerului până ce auzul mi-a fost distrus. Fericirea am ştiut că mi-a fost 
luată.” 
   „Nu ştiam că ploaia e plânsul tău.” 
   „Este. Dar spune-mi, Pacora, cum se face că nici tu nu auzi?” 
   „Pentru că am avut prea multă fericire şi m-am dat în spectacol în faţa bondarilor, albinelor, 
fluturilor, până ce am asurzit de atâta râs.” 
   „Nu ştiam că zborul e râsul tău.” 
   „Este. Ce să facem acum?” 
   Corpa îi dădu atunci puţină tristeţe de la ea, iar Pacora îi dădu fericire.  
 
         Paula Trifu 
         3. 05. 2010 
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Palmierul înşurubat 
 
   Când venea primăvara, palmierul se 
înşuruba. Stătea acolo cu rădăcinile-i 
pompoase şi îşi trăgea seva. Un mecanic de 
palmieri îi potrivea cablurile în pământ. 
Înainte de asta îi făcea verificarea tehnică. 
Rezervorul de acid boric trebuia refăcut de 
fiecare dată. Se măsura viteza sevei şi, în 
funcţie de asta, mecanicul era plătit. 
Palmierul putea să se înşurubeze parţial. La 
parţialitatea a doua se vedea mâna 
specialistului. Exista pe statul de plată al 
fiecărui palmier un inspector cu calitatea şi 
numărul frunzelor. Treaba lui era să numere 
frunzele şi să le măsoare grosimea cu 
şublerul. Făcea rapoarte lunare care erau 
înaintate ministrului frunzelor de palmier. 
Era numit în această funcţie cel căruia îi 
creştea în creştetul capului o frunză de 
palmier. De obicei, era o chestiune genetică. 
Se putea înţelege că era vorba de o dinastie 
ereditară.  
   Unii palmieri au ochi. Ei lăcrimează. Aşa 
că există un muncitor necalificat care le 
şterge lacrimile. Nu numai că le şterge, dar le 

şi strânge. Se face un ceai de adormit copiii cu ochii prea mari. Dacă lacrimile se învechesc, se 
poate pune varza la murat în lichidul lor alburiu.  
   Cam acestea ar fi câteva din problemele unui palmier. Când se apropie iarna, el se deşurubează şi-
şi ia zborul. Primăvara mecanicul îi verifică printre altele şi turboreactorul integrat. Palmierul 
zboară spre ţări cu orizonturi verzi-albăstrui. 
        Cristian Săuchea 

2. 12. 2010 
 
Povestea unui bumbac 
 
   Trăia un bumbac. El vorbea. 
   - Eu m-am născut spontan. Visul meu este să ţâşnesc ca o rachetă. 
   Trăia şi un gândac. El replica: 
   - Eu m-am născut dintr-un alt gândac. El a murit. Visul meu este să mor. 
   - Oricum vei muri. Într-un amurg ciocolatiu. Sau poate mai târziu. 
   - N-am cum să mor dacă ajung într-o rachetă. 
   - Îţi ies firele din tine, putrezeşti, îngălbeneşti. Cu timpul nimic nu va mai rămâne din tine. 
   - Eşti sadic şi pudibond. Să încheiem această discuţie onomatopeică. 
   - Foloseşti inadecvat cuvintele. Adio.  
   Gândacul plecă. Bumbacul stătea şi gându-i atârna. Aştepta. 
   Luă un fir de iarbă şi începu să fluiere. Fluiera şi gândea. Fluiera. 
 
        Cristian Săuchea 
        21. 10. 2010 
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O şcoală de provincie 
 
   Un vânticel cald de mai trecea prin toate încăperile şcolii. Clădirea avea fundaţie solidă, toţi 
directorii şi profesorii morţi se odihneau sub ea. Geamurile şi uşile erau scoase în aprilie, iar elevii 
purtau căşti de protecţie. Dacă afară ploua li se înroşeau nasurile; dacă era soare li se înverzeau 
ochii, iar dacă era înnourat urechile le tresăltau în ritmurile cântecelor vrăbiuţelor. Şcoala avea un 
mic muzeu care era vizitat o dată pe an de toţi elevii. Printre obiectele de seamă amintim: stiloul 
primului director, o copie după nasul Cleopatrei, o copie după fluierul-bâtă al lui Avram Iancu sau 
nuiaua actualului director. Toţi directorii şcolii au fost mici şi graşi, ei se rostogoleau în fiecare 
dimineaţă prin curte urmaţi de elevi. Aceasta era gimnastica de început. Iarna când era zăpadă se 
bulgăreau cu mic cu mare. Profesorii şcolii purtau ochelari cu rame în culorile naţionale. Lentilele 
erau formate din ochiuri de geam. La sfârşitul programului fiecare trebuia să lase ochelarii în seif şi 
să semneze un proces verbal.  
   Elevii se pregăteau prin rotaţie de lecţie şi o predau. Profesorul lua notiţe şi în următoarea oră era 
ascultat. Nota sa se acorda prin vot de către elevii clasei şi se trecea în catalog în dreptul elevului 
care a predat. 
   În septembrie geamurile şi uşile se pun la loc şi se dă drumul la încălzire. Temperatura minimă 
din fiecare sală de clasă trebuie să fie de 30 de grade Celsius. Elevii vin la şcoală în pantaloni scurţi 
şi tricou, iar profesorii şi directorul în sacou cu trei nasturi. După preferinţă, ei se vor încheia la un 
nasture sau la doi. 
   La sfârşitul anului tot colectivul şcolii face o petrecere câmpenească unde se frig trei, patru sau 
cinci boi în cinstea lui Pitagora. Am uitat să amintesc că în muzeu se păstrează un triunghi 
dreptunghic care se spune că ar fi fost construit din lemn de un nepot din a şaptezeci şi doua 
generaţie după eruditul antic. 
   Acestea ar fi regulile şcolii de provincie, în rest fiecare face ce vrea. 
         Cristian Săuchea 
         26. 05. 2010 

Cosaşul cu naftalină        (Tarot) 
 
   Avea gura plină de pământ. A stat spânzurat de un picior timp nedesluşit. Când i-a venit rândul, 
ciocănitoarea a ciocănit în frânghie. După ce a căzut, s-a înfipt cu mandibula în sol. A muşcat cu 
poftă, după care s-a descărcat electric. Cu energia de doi volţi rezultată a electrocutat doi gândaci de 
Colorado. Aceştia fuseseră figuranţi într-un western gândăcesc. În statui s-au transformat, până ce 
Papa un paratrăsnet a instalat. Surpriza a fost mare, când însuşi împăratul broaştelor deghizat în 
împăratul gândacilor le-a acordat un certificat de viaţă cu valabilitate de doi ani. Pustnicul din 
celula monosilabelor le-a făcut un culcuş interdisciplinar alcătuit în mare parte din verdeaţă 
fosforescentă. 
   După ce i-a văzut bine instalaţi pe cei doi gândaci, cosaşul – căci el este spânzuratul nostru – a 
scuipat pământul şi s-a spălat pe dinţi. În pământul cu gust de naftalină şi miros de micşunele a 
plantat doi germeni aleatorii. Din rezultanta forţelor va ieşi după un număr de ani un patrulater cu 
înclinaţii spre inscriptibilitate. Desigur, aici gândul ne duce la un cerc ce uneori se transformă într-
un pătrat, dar asta este o altă poveste. 
   Cosaşul nostru, proaspăt spălat pe dinţi, avea dileme existenţiale. Ce rost au cele trei personaje: 
Papa, împăratul brosco-gândacilor şi pustnicul? 
   Sunt personaje simandicoase, pretenţioase şi, la o adică, belicoase. Iar rolul lui este să planteze pe 
alocuri otavă, pe alocuri gazon. După un timp t egal cu d supra v, să le cosească. Din iarba căzută 
are de crescut trei purcei de lapte, poate şi doi gândaci dornici de a emigra în Colorado. 
   În timp ce era spânzurat a cugetat că e bine să te gândeşti din când în când la Papă, la împărat şi la 
pustnic. 
         Cristian Săuchea 
         02. 05. 2010 
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asphaltosaurus rex 

 

 

se împlineau 13 ani de când era şef de şantier; îl tot mutaseră de colo colo pe unde era nevoie de o 

mână forte pentru finalizarea unor lucrări ce trenau de ani de zile, ar fi un alt şablon să susţin ca 

atâţia alţi autori despre vreun personaj al lor sau ca atâţia slujbaşi despre propria activitate nu doar 

că nu au avut concediu ani de zile dar nici măcar un concediu de boală, să fim serioşi astea sunt 

lozinci de realism socialist, omul nostru era un zbir nu şi un tâmpit! între timp apăruseră telefoanele 

mobile el apucase şi staţiile portabile de emisie recepţie, tot timpul avea pe scaunul din dreapta al 

maşinii de serviciu ditamai cărămida cu antenă pe care cu plăcere o asociase cu un pager apoi cu 

unul din primele modele de telefoane mobile apărute pe piaţa autohtonă, nu cu mult mai mic decât 

staţia de emisie recepţie dar mai silenţios, aşadar în curând a optat pentru i.t., a învăţat destul de 

repede să lucreze pe computer, o fi fost el un dinozaur însă unul de o generaţie recentă – şi-a făcut 

studiile la zi ba s-a şi înscris la doctorat pe care l-a absolvit cum laudae; n-a avut niciodată destul 

timp se împărţea între muncă învăţătură şi familie pe care o ocrotea cu o duioşie de fier copiilor săi 

nu le-a lipsit nimic şi întotdeauna le-a cerut să înveţe bine nu pentru note sau spre a se făli cu ei ci 

spre a fi pregătiţi în lupta pentru existenţă, viaţa nu e o vacanţă obişnuia să le spună în vacanţa mare 

celor doi băieţi, pe fată o trata mai cu blândeţe nu a răsfăţat-o totuşi, nu voia să ajungă o sclifosită, 

nu-i plăceau copiii de bani gata, îi angaja pe ai lui pe şantier nu ca muncitori, am mai spus-o, nu era 

un ăla bătut în cap, îi punea pe posturi de mărunţi funcţionari; cel mai sever se purta cu soţia, şi-a 

ales o gospodină cum a fost şi a sa mamă: altă grijă n-a avut decât familia şi uite că din cei şase 

copii câţi fuseseră la părinţi au ieşit oameni întregi realizaţi fiecare în domeniul spre care i-a purtat 

pasiunea sau măcar norocul: unul profesor universitar, altul măcelar, ăsta a fost răpus de un atac 

cerebral, un al treilea contabil, al patrulea medic, al cincelea şofer pe şantierul pe care el, mezinul, 

îşi făcuse stagiatura de inginer constructor; şoferul a murit în floarea vârstei cum se spunea pe 

vremea aia, într-un accident;  

the show must go on  i-a spus băiatul cel mare aflând că vor să-l pensioneze, de ce nu te privatizezi? 

mă copile, pe calu-nhămat o viaţă la căruţă nu-l mai înveţi să alerge la curse! doar n-o să stai să 

boceşti sau să-ţi spui că ghinionul e de vină chiar când s-au împlinit treişpe ani de şefie... parcă i-a 

luat vorba din gură, desigur prăpastia dintre generaţii era generos căscată între ei, aveau totuşi bunul 

simţ să se îngăduie unul pe celălalt şi chiar mai mult decât atât, era vorba în definitiv despre vocea 

sângelui, apă nu se face, delfinul i-a dat ideea de a încerca să prindă un curs la universitate, 
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facultatea de construcţii ducea lipsă de cadre, cei mai buni specialişti lucrau de mult în occident; zis 

şi făcut: în toamnă seniorul era cadru asociat la catedra de rezistenţă, povestea noastră de-abia de 

aici începe, funcţia dă la iveală ce este mai profund în om dar să nu anticipăm, să intrăm de-a 

dreptul în miezul lucrurilor:  

la început nu prea a fost în largul său, ce-i drept stătea bine cu practica, avea mai degrabă probleme 

de comunicare, abia după ce s-a pus la punct cu teoria şi-a recăpătat încrederea în sine, era un 

conducător înnăscut, intrigile din facultate au fost o provocare, în plus ţinea bine la băutură, şi-a 

făcut prieteni de pahar din oponenţi, de voie de nevoie a deschis un al doilea front la barul hotelului 

Majestic plasat strategic la jumătatea drumului dintre facultate şi autogară, majoritatea studenţilor 

erau înscrişi la învăţământul la distanţă, ani lumină erau între şantierele pe care se remarcase şi 

sălile de curs! pe studenţi nu-i interesau cursurile, urmăreau doar să obţină o diplomă, s-a lămurit 

curând că n-are rost să-şi facă scrupule, unde mai pui că-i făcea o plăcere aparte să-i umilească, era 

prieten la cataramă cu şeful de catedră, au organizat o maşinărie de stors bani de la mocofani: îi 

picau pe capete ca să-i pună cu botul pe labe, cu burta pe carte, pe restanţieri cu frica în sân şi mai 

ales cu buzunarele burduşite, în câţiva ani câştigase mai mulţi bani decât într-o viaţă de muncă, se 

blazase la un moment dat până a început să urce pe scara gradelor academice, prinsese gustul 

puterii, lupta de-acum pentru funcţii, îşi consolida relaţiile şi-şi lărgea cercul de influenţă, 

ascensiunea rapidă îi dădea fiori; era mare cu cei mici şi viţăvercea cu cei mari, pe măsură ce căpăta 

putere şi notorietate câştiga dacă nu respectul măcar amiciţia notabilităţilor, i s-a propus să 

candideze pentru un fotoliu de parlamentar, a intrat în partid fără şovăire, mai fusese membru de 

partid şi înainte de revoluţie, deputăţia i se potrivea mănuşă: trei patru zile pe săptămână le petrecea 

în capitală, una sau două la catedră, deprinsese rosturile cumulurilor de funcţii, era de-acum un 

prădător versat, nu ierta nimic ajunsese pontiful neîncoronat al asfalturilor,  

n-avea nici o importanţă că era criză, că economia se gripa vertiginos, că mai toate mergeau 

anapoda; cu atât mai bine pentru băieţii dăştepţi, care se simt în apele tulburi în elementul lor, 

catranul fiind cea mai tulbure dintre magme, mai ales la noi, pentru ciocoii noi ― de asfalt este şi 

va fi mereu nevoie ca să se peticească, primesc, dar să nu se repare nimic  k  lumea, s-avem pardon, 

păi ce, la anu' va să se facă altă licitaţie, vorba vine, evident c-o să câştige cine trebuie, autostrada 

Transilvanica e o vacă numa' bună de muls, cu laptele ei cel negru ca viitorul întunericit al scumpei 

noastre patrii, şi dă-i, şi luptă, neicusorule, şi luptă, şi dă-i la şpăgi în dreapta şi-n stânga şi la 

mijlocul spectrului politico-finanţiar, că doară se ştie prea bine, cu cât dai mai mult şpagă, cu atât 

beneficiile vor fi mai mari, mai zemoase, mai oneroase, mai ameţitoare, ce să-i faci, vorba 

cronicarului: nu vremile-s supt om, ci bietul om supt vremi! şi la aşa vremi, aşa oameni, şi-adică 

bietul dom' profesor ce alta putea face decât să se-mbuibe, teribelă fatalitate, monşer, dempreună cu 

sărmanii săi tovarăşi de drum asfaltat, cu 4 benzi – o, ce bucurie! – pe sens şi cu o groază de euroi, 

în consens; 

iar dacă asphaltosaurus rex s-a retras între timp în Maldive sau Andive sau cam aşa ceva, ca să se 

poată bucura în tihnă de roadele trudei sale, nenumăraţii şi nemaisăturaţii săi urmaşi foşgăie şi 

astăzi printre grămezile de contracte ale bezmeticei noastre democraţii originale. 

 

Sibiu, 23 îngust 2009 

 

mihail medrea  
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Ovidiu Baron: 
 

Mihail Medrea, negru la albino ∗∗∗∗ 
 
 
 Volumul de debut al "tânărului" Mihail Medrea m-a pus pe gânduri din câteva motive. În 
primul rând pentru că versurile mi se par a nu fi deloc lucrătura unui tânăr debutant - e drept că 
poetul Mihail Medrea a existat anterior şi sub alte nume -, în al doilea rând pentru că nu înţeleg prea 
bine cum de atâtea experienţe,  - atâta poveste - pot încăpea în poezie fără să o schimbe decisiv, fără 
să o altereze, ba dimpotrivă, oferindu-i un echilibru de invidiat. Sau un dublu echilibru, de formă şi 
de conţinut. De obicei, când aud de poeţi care dăltuiesc poezia - sau limba sau cuvintele sau ce se 
mai poate dăltui de către artiştii nepereche - îmi vine să râd sau râd de-a binelea. Numai că, spre 
ruşinea mea, citind versurile lui Mihail Medrea, nu m-am putut abţine să mă gândesc exact la 
formula aceasta, a dăltuirii. Versurile, deşi ciudat de inegale, au un ritm intern care te cucereşte şi 
care se naşte din efortul bine cântărit de a face poezie din obişnuit, de a da expresie nouă trăirii 
imediate sau, dimpotrivă, de a readuce la suprafaţă, de a salva de la uitare, momente aşezate destul 
de comod în cele mai ascunse cotloane ale memoriei personale. 
 Revenind la ideea cu povestea, cred că e într-adevăr o probă de măiestrie, se vede că 
întârzierea debutului în volum nu a însemnat timp pierdut, ci căutare continuă, calibrare, 
autocenzură. Nu cred să fi citit vreodată un volum de poezie care să conţină mai multe istorii de 
viaţă, prezentate pe larg, nu doar schiţate sau sugerate. Secretul cred că e în fiecare vers în parte sau 
în structuri de versuri citite ca entităţi separate şi care fragmentează constant povestea. Abia la 
sfârşit îţi dai seama că ai fost păcălit, că, în ciuda fragmentărilor, ocolişurilor, referinţelor culturale, 

                                                 
∗ Mihail Medrea, negru la albino, Editura InfoArt Media, Sibiu, 2010, 85 p. 
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întreruperilor cu valoare pseudo-aforistică - sau fals-înţelepte - povestea rămâne, că o poţi reface cu 
un minim efort şi relata ca şi cum ai fi citit o nuvelă sau chiar un roman. Şi, întorcându-te la text, 
luând-o de la capăt, te miri de fiecare dată că vraja rămâne. Ca să fie şi mai provocator, Medrea ne 
oferă şi poveste în poveste, incursiuni în memorie sau promisiuni că, dacă vom avea puţintică 
răbdare, povestea se va schimba radical, într-un joc pe care îl putem continua la infinit, fără niciun 
risc. Mai ales fără riscul cel mare, plictisul.  
 Foarte bine temperat este şi dialogul, care alternează cu susurul lent al amintirii sau cu 
relatarea aparent neimplicată a unor întâlniri, cu atât mai mult cu cât nu ştii prea bine unde începe şi 
unde – sau dacă – se termină. Vizita la meşterul Ştefan, din poemul Banda lui Moebius, reia o 
conversaţie ale cărei teme par să apară de la sine, iar locutorii par mai degrabă să participe la un 
spectacol mai vechi, din care tocmai se derulează un nou episod. Realităţile apar de niciunde, vin şi 
pleacă aproape la întâmplare, contururile se desenează după bunul lor plac, iar oamenii aşteaptă 
sensuri noi, bucurându-se de fiecare clipă. Poezia se naşte, astfel, în mod natural, dintr-un amestec 
de lectură şi viaţă:  

scrisul e o boală încă una contagioasă 
observa tânărul la care meşterul îşi ferea privirea înceţoşată 

aşteaptă-mă niţel ia-ţi o carte şi citeşte 
mă duc să pun de-o cafea 

 În lumina ochilor mei găsim monologul unei femei care şi-a pierdut iubitul şi care, cu o 
auto-ironie tristă, rememorează viaţa lor comună, dar şi aventurile bărbatului căruia i se dedicase în 
totalitate şi pe care îl aşteptase răbdătoare şi îl urmase „ca o sclavă”.  

...ascultam orbeşte de el nu doar până la capătul lumii 
l-aş fi urmat nici infernul nu m-ar fi speriat găsea el o soluţie să scăpăm 

şi de-acolo veţi zice că am ceva deranjat la cutiuţă nu aveţi dreptate aveţi 
perfectă dreptate el era pentru mine alfa şi omega aici am greşit... 

 Aşa cum se întâmplă în mai toate poemele, firele se încurcă şi secvenţe de viaţă aparent fără 
nicio legătură ajung să facă parte din peisaj, iubitul îşi părăseşte logodnica pentru naşă, rătăceşte 
prin lume, după care, la întoarcere, neputincios, ajunge să fie îngrijit până la moarte tocmai de cea 
pe care o părăsise. Pe lângă această istorie schiţată în cele patru pagini ale poemului, apar însă 
câteva serii de afaceri, mai multe evadări în diverse ţări ale lumii, întoarcerea în satul natal, plus 
câteva trimiteri la realităţi ale României post-decembriste. Paradoxal, efectul produs nu este cel al 
unei aglomerări sufocante, ci al unui cub întors pe toate feţele, capabil să diversifice realitatea. 
 Tot de dragoste se ocupă Mihail Medrea şi în mai bine mai târziu, păstrând accentele 
ironice, însă cu mai multă sensibilitate – în ciuda numeroaselor invective şi a palmelor cu care se 
cadorisesc cei doi parteneri - şi cu mai puţine divagaţii: 

stătea mică şi neajutorată rezemată de caloriferul din bucătărie 
goală puşcă 

ţinea în mână păhărelul cu rachiu 
cu stânga se încleştase de ţigară ca de paiul salvator 

plângea încetişor sorbind din rachiu 
afară ploua mărunt 

 Ironia are un rol important şi într-un alt tip de poeme, de exemplu în vraja marelui urs, unde 
atacurile unui animal, la marginea oraşului, devin un fapt divers destul de amuzant. Interesant este 
că intervenţia ursului pare să schimbe ordinea lucrurilor, iar dificultatea prinderii sale îl transformă 
într-o fiinţă cu oarece puteri magice. Pe lângă fotografii amatori, îi cad victimă vânătorii sau 
paznicul unei ferme de porci şi nu poate fi împuşcat nici chiar de un adevărat pluton de execuţie: 

erau tot mai mulţi cei care pretindeau că l-au văzut 
în toiul zilei lângă o staţie de benzină 

într-un supermarket bălăcindu-se în piscina unei vile 
bântuind la muzeul de istorie naturală 

unii chiar aducând ca dovezi nişte fotografii destul de neclare 
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 Puterea ursului e atât de mare, încât nu poate fi îndepărtat nici de vrăjitorii cei mai pricepuţi, 
iar locuitorii ajung să părăsească, până la urmă, oraşul.  
 În acest tip de poeme, fără o miză evidentă, surprinde tocmai efectul plăcerii gratuite de a 
jongla cu fapte şi imagini, schimbările bruşte de perspectivă, traiectoria incontrolabilă pe care o ia 
lumea, care poate fi oricând redimensionată, ca în basme. Poate că una dintre calităţile poeziei lui 
Mihail Medrea stă tocmai în abilitatea aceasta de jongleur, în implicaţiile ludice ale realităţilor pe 
care le evocă, în transformările uluitoare pe care le suportă universul. Însă, dincolo de joc şi de 
acumularea de imagini şi evenimente, rămâne impresia unui observator fin, atent, care ştie că 
dincolo de fiecare banalitate aparentă se ascunde o istorie care curge şi care, cu sau fără voia celor 
din jur, îi include pe toţi. 
 Incursiunea în memorie este folosită în poemul o iarnă de neuitat, iar relatarea nu conţine 
aparent nimic impresionant, dacă nu ne-am gândi la spaima de moarte, la fragilitatea copilului 
salvat de la înec şi la imaginea în oglindă proiectată, peste timp, de adultul meditativ care are mereu 
tendinţa de a evada, de a scăpa de vraja unei singure poveşti, refugiindu-se în mod constant în alte 
secvenţe, mai mult sau mai puţin asemănătoare: 

s-a petrecut ceva straniu mă simţeam ca într-o sală de cinema 
eram atât spectator unul curios de ce se va întâmpla cât şi protagonist 

o voce interioară m-a întrebat dacă vreau să văd filmul până la capăt sigur 
că vreau am zis după care cum se zice mi s-a rupt filmul îmi aduc aminte 

foarte clar numai că încercam să ies din apă mă săltam pe gheaţa subţire 
ce se crăpa sub braţele mele pirpirii şi iarăşi am încercat şi iar şi iar 

 Din fericire, banda nu se rupe, astfel că filmul poate fi derulat la infinit, ba chiar modificat, 
pentru că o viaţă, odată trăită, ne aparţine pe deplin, iar segmentele de trecut pot fi rearanjate la 
infinit, ca într-un puzzle pe care credem că-l ştim pe de rost, dar care ne surprinde de fiecare dată. 
Abia după ce rearanjăm, de sute de ori, acest puzzle, devenim liberi şi dispunem cu adevărat de 
propria existenţă, de propriile acumulări. Golul din suflet, menţionat în ultimul poem din volum, 
Time is Life, e de fapt ecoul unui prea-plin de cuvinte şi gânduri şi, mai presus de toate, de trăiri. 
Lumile în miniatură cu care jonglează poetul Mihail Medrea nu surprind prin artificii tehnice şi nu 
şochează prin imagini rare, forţa lor rezidă în „realitatea nudă” care le invadează şi în capacitatea de 
a ieşi, iar şi iar, la suprafaţă, de a regăsi calea spre uşa acestui sofisticat labirint al lumilor trăite şi, 
apoi, povestite. 
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Zori 
 
Lumina clocotitoare 
Erupe printre norii denşi de blânde vise şi coşmaruri de catifea, 
Albastru întunecat şi înecat în aur topit se prelinge pe pervazul cerului… 
Verde greu, mult şi mut atârnă în talgerul lumii lui Morfeu, 
Arbori cu braţe nestăvilit ancorate în aerul consistent  
regurgitează fuioare de ceaţă proaspătă şi rece care se împletesc prin văi.  
Păsări măiastre, spirite invizibile aşteaptă dezlegarea  
să sfâşâie voluptuos 
cu glasurile lor 
veşmântul zorilor. 
 

Venera Crîngaciu 
 
 
 
 
 
Muzică mută 
 
Tonuri de gri 
îmi cântă tristeţea. 
Nuanţe de albastru 
îşi preling palmele reci 
pe-obrazul ei stins. 
Sângele, operă roşie, 
îngână întunericul. 
Se face simţit doar 
în bătăile inimii Lunii. 
O rază verde străpunge misterul 
şi îşi invită iubitul la dans. 
Durerea, în faţa albului râvnit, 
ţâşneşte bej... 
O moarte violetă se-apropie, 
se-ndepărtează: 
se cântă recviemul 
clipei ce s-a desprins, 
Infernul este făcut din fărâme 
de Paradis câteodată! 
Şi nimeni nu ştie 
îngemănarea aceasta cum soarbe 
lumina tăcută din roua 
ultimei dimineţi. 
 
 Diana Năstase 
 1. 11. 2010 
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“HEVEL HAVOLIM, HAKOL HEVEL”*  
 
Mă zbucium vlăguită şi golită de sensuri  
să nu mă înec în haosul vâscos al galeriei vieţii:  
plină de caricaturi, artă grotescă  
şi moarte întruchipată la nesfârşit în linii schimonosite.  
Mi-e frig la auzul muzicii valurilor lumii  
şi sufletul meu e doar aripi atrofice  
strâns lipite de trup  
în sămânţa ce nu mai întâlneşte soarele  
pentru a se coace.  
Şi mai aud ca în depărtări  
sunând a aşteptare, un telefon,  
la un colţ de stradă  
dintr-un univers paralel  
în care nu se aruncă piatra. 

 
Venera Crîngaciu 

 
*”Deşertăciunea deşertăciunilor, totul este deşertăciune.” (Ecclesiastul 1, 2) 

 
 
Harfele singure    (Arcanum&Celtic 21) 
 
  Pentru Venera 
 
 
Harfele cântǎ fǎrǎ de tine, 
Lira rosteşte fǎrǎ cuvânt, 
Lumea smintitǎ nu ne priveşte, 
„Viaţǎ” şi „moarte”? vorbe în vânt. 
 
Nu se aude nici o iubire 
Şi nici o razǎ pietrele-n zori 
Nu mai aşteaptǎ, nu mai vegheazǎ  
Visul tǎu singur vreun autor. 
 
Lumea-nceteazǎ sǎ se mai plângǎ 
De neiubire, doar disperǎri 
Picurǎ roşu: guri tremurânde 
Cer încǎ viaţǎ marilor zǎri. 
 
Lespedea vorbei neauzire 
Şi îndoialǎ, noaptea cea grea 
Orice dorinţǎ ţi-o vor rescrie, 
Dragul tǎu singur nu-l vei avea. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
  20. 11. 2010 
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Poem cu X şi Y         (Celtic 21) 
 
 
Domnişoara X coboară scările. 
După ce a ajuns pe treapta cu numărul „n” 
s-a autointitulat „Julieta”,  
are o rochie lungă cu voal şi are grijă 
la fiecare pas 
să nu cadă-n nas. 
Domnişorul Y o aşteaptă la baza scărilor. 
Cognomele său „Romeo” 
i l-a dat naşul Amedeo. 
Acesta a dormit odată sub un pietroi 
din Stonehenge, a făcut acolo o gripă 
pietroasă, pe care a purtat-o 
mulţi ani din casă-n casă. 
Y a observat cum X s-a poticnit 
şi a zburat, 
Zborul a fost lin, curat. 
A prins-o Amedeo de braţul drept, 
a învârtit-o puţin prin aer, 
după care i-a redat  
traiectoria rectilinie şi uniformă. 
Domnişoara Julieta încă mai coboară 
şi în ziua de astăzi, 
Romeo nu vrea să se mişte din postul 
de observaţie; 
o încurajează, îi trimite câte o bezea, 
chiar două, câte un drăcuşor îi şopteşte 
să se întoarcă: uite-aşa. 
Domnişorul Y are crampe abdominale, 
îl doare şi spatele, ar bea un pahar cu apă. 
Amedeo îl sprijină de două ori pe zi câte 
cinci minute, ca să poată aţipi, 
după aceea bezelele pot din nou veni. 
Julieta îi trimite un sărut graţios, 
bănuiesc că Romeo se va îndrepta spre ea, 
va urca trepte, 
chiar dacă are două pietre de moară 
prinse de bocanci, 
acestea i se trag de la gripa pietroasă, 
pe care Amedeo a împărţit-o generos, 
din casă-n casă. 
 
  Cristian Săuchea  
  28. 03. 2010 
 
 
 
 
 

În prag  (Celtic 21) 
 
Cumpăr respiraţii. 
Cât mai multe, cât mai ample. 
Porunca spune „Să nu ucizi!” 
Nu-mi pare rău. Încă nu. 
Deşi pedeapsa e dreaptă şi sfântă. 
L-am ars pe rugul zâmbetului meu. 
Un trandafir născut 
Din visele pierdute de către stele. 
Şi astăzi ştiu. 
Universul are formă de trandafir. 
Cumpăr timp. 
Secunde cât de mici sau cât de infinite. 
Încă nu-mi pare rău. 
Cuvinte încep să adie. 
Cuvinte înaripate. 
Cuvinte ale tăcerii. 
Nu. Încă nu. 
  Ioana Spanache 
  22. 08. 2010 
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Flori de tei  (Celtic 21) 
 
Totul începe şi se sfârşeşte 
Cu un compromis. 
Nopţile pierdute cu gândul în braţe 
Mă fac să mă simt strălucită. 
 
Nu urlă, nu tace 
Şi nici nu gândeşte-copil. 
Ea doar îşi poartă amintirea 
Din vremea în care el 
Mai era copil, în care 
Gândea şi simţea copilăreşte 
Şăgalnic. 
Şi vede cum totul în jur 
Cu ecou se aude, se vede, se simte; 
Aude repetat cum răsună 
Ograda cu tei înfloriţi 
Şi casa bătrână. 
Şi vede timpul în cercuri. 
De n-ar mai fi ea 
S-ar stinge cerul 
Şi el ar începe să plângă. 
O cruce în flăcări 
Se va-nălţa cu răsunet 
Şi florile moarte de-atunci 
Îi vor răspunde chemării. 
Cu gura vorbiră o dată şi gata, 
Cu inima de multe, prea multe ori. 
Iar mâinile alunecaseră  
Ca nişte şaluri de satin 
Pe trupul dorit. 
Adio – aude o vorbă – 
Apoi ea se vede pe sine 
Cum îşi lasă iubirea în urmă 
Şi pleacă pe uşa casei bătrâne 
Cu dorul singur. 
 
 Alexandra Ciorogar 
 28. 04. 2010 
 

 
Epitaf     
 

(Celtic 21) 
 
 
 
Fortificaţii circulare apărând îndârjit 
Golul interior, 
Inele defensive şi parapete de bătălie 
Dovedind inima neagră  
Inexpugnabilă. 
„Pe aici a trecut odinioară un rege” – 
Scrie moale pe apele tulburi. 
El s-a pierdut, ca atâţia mulţi alţii, 
În negura altui pământ. 
Nu mai sunt acuma de apărat 
Decât legendele: 
Mierlele cântă în gând. 
Nimeni nu mai ameninţă, 
Nimeni nu mai imploră, 
Oamenii albi au plecat toţi, 
N-au mai rămas decât oameni de carne 
Şi oameni de sânge; şi oase. 
Raza de soare şi raza de lună 
s-au retras neştiut. 
Adevărul acelor zile, 
Pudic şi alb ca o fecioară 
Surprinsă în iazul tăcut, 
A coborât în adânc. 
Şi n-a mai fost lăsat peste ape decât 
Trecutul artificial, aerul solemn, 
Marele trecut convenabil. 
Dar zeul din poala fecioarei, 
Demult aşternut în somnul cel mult, 
Răsuflă lung şi răscoleşte negru 
Pământul greu de sub ape. 
Fecioara albă îi mângâie pletele 
Şi chipul cel palid în vreme ce el, 
Zâmbind alb, surâzând trist, 
Îşi doarme somnul de veci iepureşte. 
Iazul rămâne tăcut, inelele sale de undă 
N-au nimic să mărturisească, 
Nimic să scadă sau să adauge.  
Şi mierlele cântă în gând. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
  13. 06. 2010 
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Uitarea 
 

Aruncă-ţi visele şi cuvintele tatuate în mare, 
Abandonează-le infinitului cu-aceeaşi ardoare 
Cu care mă strângi la piept mai înainte de răsărit! 
Flarăra ta e mai puternică decât soarele! 
Încălzeşte cu fruntea fiinţele nevăzute 
Şi amăgeşte-le, cheamă-le, răscoleşte-le 
Ca un daimon din veacuri 
Aşa cum ai făcut-o cu mine – 
Cu promisiuni de Eternitate! 
Eliberează-mi ochii de pe cărările de vânt 
Şi de mare spre care i-a sedus chipul tău! 
Căci frumuseţea nu mai e de mult adevăr, 
Ci amăgire înfricoşată ce doare! 
Iubeşte-mă ca la începuturi, 
Îndrăgosteşte-te iarăşi de mâinile mele, 
Să fiu eu prima fecioară care ţi-a răvăşit 
Lumile tale de Zburător! 
Soarbe iubirea ce ţi-o ofer şi rămâi! 
Ştiu, ştiu că eşti numai o umbră călătoare: 
Inconsistenţa ta îmi numără paşii. 
Ne vom abandona ultimei iluzii, 
Vom coborî în valuri s-ajungem 
Acolo unde soarele luminează de dedesubt 
Mările de Sus ale Marelui Somn. 
 

Diana Năstase   
Letargia 
 

Niciodată nu mi-a părut moartea mai liniştită. 
Acum îmi cântă. Acum, chiar acum. 
Mă-mbie spre pace, spre o fantasmă 
A liniştii absolute. Dansează viu,  
Pătrunzându-mi simţurile cu totul. 
Niciodată nu mi s-a părut mai uşor 
Să mă resorb Universului. 
Picătură de-amar în marea de amar 
Îmi e trupul. Şi soarele a coborât în pământ. 
Aş vrea să pot orbi gândul – 
Să nu mai tânjesc după chipul tău. 
Aş vrea să-mi asurzesc inima 
Cu glasuri ale bucuriilor mici – 
Să nu te mai aud nicicând amăgindu-mă. 
Iar mâinile, mâinile dorinţei înfiorate 
Să nu mai ştie decât nepăsarea – 
Să nu mai plângă durerea 
Veacurile pierdute. 
Mă voi întinde pe ţărm cu toate visele mele, 
Aşteptând ca marea şi focul amar 
Să le răscolească cenuşa acolo 
Unde s-au pierdut paşii tăi. 

Diana Năstase    

Furtună infantilă 
 
Un apus de soare, drept, infinit, 
Stă cuibărit într-o fereastră crăpată, 
Ochi miop cu puteri supranaturale 
De multiplicare şi sublimare, 
Fără nici un echilibru 
Al apusului şi al răsăritului, 
În răsărit şi-n apus. 
 
Rămâne un cer verde 
Pictat într-un vârtej de ciori 
Cu pene perfecte paralelipipedice 
Şi sfaturi tehnice de la van Gogh. 
Iar pânza acestui cer verde 
Cade inegal şi trist 
Peste basorelieful unui oraş fantomă 
Cioplit în piatră neagră stropită cu vis. 
 

  Ioana Spanache 
   26. 04. 2010 
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Cioplitorii de oase sunt la egalitate      (Celtic 21) 
 
   Sub fundaţia castelului se odihneau cioplitorii. Când se lumina de ziuă se apucau de lucru. Îşi 
făcuseră acolo atelierul în momentul când au descoperit zăcământul de schelete. Erau dinozauri, 
dragoni, suliţe şi o cetate din oase. În total nouăsprezece elemente. De atunci cioplitorii sunt zilnic 
la egalitate. Au nasurile cocoţate pe figuri egale şi ochii oblici egali. Poartă toţi ochelari 
bidimensionali echivalenţi. Dacă li s-ar desfăşura suprafeţele corpurilor, acestea ar fi egale. 
Batistele în care îşi suflă nasurile egale sunt echivalente, adică au aceeaşi arie. De aici lucrurile nu 
mai sunt atât de simple. Dacă o batistă este sub formă de trapez, iar alta sub formă de romb, trebuie 
calcule serioase pentru demonstrarea echivalenţei. Această chestiune a fost amânată pe o după-
amiază cu soare când toţi cioplitorii vor dormi, iar totul se va rezolva în somn. Rar se întâmplă ca 
lucrătorii să aibă acelaşi vis. Asta nu-i bine, căci li se năruie construcţiile. Dar asta nu-i împiedică să 
continue. Gene de-ale lui Sisif sunt înrădăcinate în sistemele lor nervoase. 
   Au şi-un comandant. E vorba de fantoma cumnatului lui Manole. Acesta aflând de moartea Anei 
s-a transformat în moroi şi timp de 19 x 19 ani a stat în noroi. Apoi s-a hotărât să se stabilească în 
pivniţa subacvatică a castelului unde după un timp s-au stabilit şi cioplitorii de oase.  
   Sirena Ana bate la uşa cu oase când cioplitorii nu se mai consideră la egalitate. 
   Acum 19 ani unui lucrător i-a căzut nasul; de fapt nu i-a căzut, i s-a evaporat în atmosfera 
visceral-gazoasă. Colegii i-au făcut repede unul din oase, care-i cade o dată la 19 zile. Ei i-l pun 
repede la loc. Egalitatea trebuie păstrată. 
         Cristian Săuchea 
         13. 06. 2010 
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Celtic 21 
26 septembre 2010 
 
Poezea didacticistică,  
ba chiar şi pedogogicească 
 
 
De data asta am tropat 
cu vârf şi îndesat. 
Am primit, cam sictirit, 
2 cărţi belicoase şi tare bengoase 
dar a treia mi-a pus capac. 
Ce să fac, va trebui  
să rescriu poezeaua chiar dacă 
ştiu că va să încasez 
beleaua de-a reveni asupra 
acestor rânduri fistichii... 
 
Afară a plouat cu găleata, 
apoi a ieşit soarele 
carele ne-a mai înseninat, 
ne-a dat curaj, însă de mâine 
gata – intrăm iarăşi 
în sevraj, ne reluăm viaţa 
de câine, dragi tovarăşi 
şi pretini, şi iarăşi o să urlăm 
şi-o să ne tragem coate, 
oricând, oriunde şi oricum; 
poate vreunul dintre noi socoate 
cum că mai e ceva  
de făcut în lumea asta de toată jena. 
Ei bine, grozav ar fi 
să ne tresalte gena şi să 
o luăm de la început,  
să învârtim roata vârtos 
să-ntoarcem situaţiunea cu susul 
în jos. Însă 
care dintre ai Evei fii 
este în stare povara 
urii noastre să o care- 
n spinare şi 
să ne ducă spre acea 
oază de lumină 
deplină la care, în sinea noastră, 
jinduim cu toţii – şi fiii 
şi bunicii şi nepoţii, ba chiar 
şi şarlatanii şi netoţii... 
 

ovidiu stanomir 

Celtic 21 
3 octombre 2010 
 

Rătăciţi printre cuvinte 
 
 
 
Jocul greşeala aşteaptă, cică. 
Adică ispita nu 
vine degeaba şi nici la oarecine – 
ar fi prea mare 
deranjul şi graba. 
 
Iubita oricui, deci a 
nimănui, se-aruncă atroce,  
atacă locvace şi feroce, turbează 
de ciudă atunci când dă 
chix, iar glasul de Iudă, persuasiv 
şi prolix, nechează ori 
grohăie, mugeşte sau sâsâie 
şerpeşte în preajma 
oricărui ascet. 
 
Nu că m-aş crede profet –  
prea bine se ştie 
ce soartă ingrată îi mână 
pe vizionari ca să bată 
mereu la o poartă din greu 
ferecată, păzită de ochi 
încruntaţi. 
 
Deci nu-mi fac iluzii nici 
nu trag concluzii. Aştept cu  
răbdare – e drept nu prea mare –  
o dată viitoare, un alt 
joc, cu alte cărţi,  
cu alt noroc şi, cine 
ştie, poate inspiraţia, acum 
dusă-nspre alte părţi 
o să-mi vie, zglobie şi 
plină de graţia 
unei silfide perfide 
şi cu argumente  
solide  
că nu e de joacă 
cum nu e nici fum 
fără foc. 
 

ovidiu stanomir 
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Hibernoreea  
 

(Celtic 21) 
 
Priveghi viril, de nu poţi duce 
Amarul sutelor de ani, 
Cu pietre vechi dispuse-n cruce, 
Cu oseminte de Balcani. 
 
Priveghi senil, de nu mai ştie 
Nimic din visul ce-a trecut, 
Din viaţa ca o păpădie 
Rămasă cu rotundul slut. 
 
Priveghi uitat prin catacombe 
De zei amnezici, fără leac, 
Copii opriţi să mai sucombe 
De jale lângă propriul veac. 
 
Şi n-ai să ştii, n-ai să păstrezi 
Nimic din duhul hibernal 
Când gândurile-ţi trec – cirezi 
De idoli antici de metal. 
 
Dar norii încă torc cleştar: - 
Adânci în lună, baldachin 
De zâne mici şi fluturi mari 
Cu aripi moi de vinilin. 
 
 Mihai M. S. Maxim 
 3. 10. 2010 
 

Salamandra  
 

Aşteptându-l pe Godot 
sub copacul mic maro 
o şopârlă aurie 
are-n ochi dramaturgie. 
 

Ar renaşte pe-altă stea 
Phoenix-ul femelă, rea 
ca un zeu căzut din lună 
beat de foc şi de furtună. 
 

Ar alege marea clipă – 
zâmbet sprijinit în pipă – 
şi canistre de destin 
la octanicul festin. 
 

Ard păduri şi ard lemuri, 
ţipă iar străvechi arsuri: 
sub crenguţa de alun 
ea visează vis nebun. 
 

Să se-ntindă sfântul jar 
până-n bolta sură iar 
Beckett, Bozo, Vladimir 
să-şi aprindă alt fitil! 
 

Zorii roşii-n cărnuri vii –  
vagabonzii sângerii – 
să se-aştepte clipa s-o 
lămurească doar Godot. 
 

 Mihai M. S. Maxim 
 7. 11. 2010 
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Haosul ca izvor al tragediei 
Psihodramă 

 
 
   Protagonişti: 
  Alexandru (Ovidiu Stanomir) 
  Finn (Mihai M. S. Maxim) 
  Dama de pică (Iulia Calciu) 
  Cassandra (Iulia Calciu) 
  Ghicitoarea (Iulia Calciu) 
 
 
   O faleză cu mare întunecată şi lună plină deasupra. 
 
Alexandru: Mi-e sete. De repaos. 
 
Finn (fiinţă imaginară): Este destul să îţi imaginezi repaosul şi repaosul te va îmbrăţişa ca o mamă. 
Însă acum e ora să te pătrunzi de nelinişti. 
 
Dama de pică (lui Alexandru): Eu credeam că de altceva. 
 
Cassandra: Eşti ticăloasă ca întotdeauna. Nu-ţi mai vărsa gunoiul în grădina altuia. 
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Alexandru: Eu nu cred nimic din ce aud şi prea puţin din ceea ce văd. De obicei, aparenţele... 
 
Finn: Simt că vă amăgiţi singuri. Dar dacă tot o faceţi, măcar să o faceţi cu stil. V-aş învăţa eu, însă 
sunt prea cotropit de toropeală... 
 
Dama de pică: Ne-ai învăţa... Dar suntem prea lucizi ca să te luăm în serios, Finn. Nu-i aşa, 
Cassandra? 
 
Cassandra: De ce îţi astupi ure... de fapt inima? 
 
Alexandru: Eşti prea serios, Finn. Chiar şi când eşti toropit de cotropit. Serios îţi spun... 
 
Finn: Sunt în mintea ta, Alexandru. Dar sunt şi-n mintea altor fiinţe. Călătoresc prin suflete pe calea 
imaginaţiei, însă aceasta a fost de multe ori înşelătoare, chiar şi pentru mine. De-aceea sunt serios, 
din pofta nesăbuită de adevăr. 
 
Cassandra: Ce fiinţă lipsită de loialitate mai este Finn ăsta! Vine şi pleacă... şi mai vinde câte-o 
deşteptăciune. Însă ne va plictisi şi el, o să vezi. 
 
Dama de pică (înfiorându-se la spusele Cassandrei, dar mascând totul printr-un zâmbet): Trebuie 
să avem răbdare. Ce planuri mai ai, Alexandru? 
 

Alexandru: Ce-mi pasă mie, chip de lup? 
 
Finn: Vin şi plec, mă aprind în mintea voastră ca iar să mă sting. De voi depinde să rămân. V-aş fi 
recunoscător dacă nu aţi mai fi aşa de sceptici. V-aş fi şi mai recunoscător dacă nu aţi mai fi... 
 
Dama de pică: Şi totuşi eşti şi chiar dacă nu vei mai exista cândva, nu o să dispari complet. Îţi vei 
schimba doar forma. Şi ce e o formă? Doar o aparenţă? 
 
Cassandra (către Dama de pică): Te îndrăgosteşti de o umbră? 
 
Alexandru: Să nu mai fim, Finn? Să nu mai fim atât de sceptici zici. Dar ştii tu cum se zice: 
Dubito, ergo cogito. Ş. a. m. d.   
 
Finn: Ceea ce este etern e mai presus de fire. Ceea ce este nemuritor e mai presus de gând. De unde 
însă s-avem speranţa că suntem dincolo de fire şi gând? (către Dama de pică) Cum să mă pătrund de 
tine, Frumoaso, când încă nu îţi ştiu numele? 
 
Dama de pică (către Finn): Ca să-l parafrazez pe Shakespeare: Un trandafir încetează a mai fi 
trandafir dacă îi schimbi numele? Eu sunt aceeaşi sub orice nume, în orice nume. Nu poţi să vezi 
prin mine? 
 
Cassandra: Îmi aduc aminte că odată ţi-am profeţit că el va pleca... 
 
Alexandru: Cred că „el” e asul din mânecă. Chiar dacă mâneca e scurtă. E cu atât mai interesant. 
 
Finn: Trandafirul nu are numele focului, chiar dacă focul e-n el. El are numele eternităţii – şi asta 
chiar mai înainte ca ea să-l absoarbă pentru totdeauna şi să-i amintească de faptul că e făcut din 
lumină. Numele tău e cel dat de eternitatea lăuntrică. Ce ţi-a şoptit? Care e? 
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Dama de pică: Cassandra. Pur şi simplu Cassandra. 
 
Cassandra: Mă recunoşti? Zburăm către acelaşi cer – în aceeaşi fiinţă? 
 
Alexandru: Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele... 
 
Finn: Dacă numele tău ar fi una cu Profeţia, ce vei face tu într-o lume oarbă, măcinată de 
neîncredere şi complet insensibilă la frumuseţea destinelor? 
 
Cassandra: Voi profeţi în numele unei dame de pică ce fără să vrea te va purta în gând. 
 
Dama de pică: Şi deci, Alexandru... Te-am întrebat ce planuri mai ai. Şi tu îmi spui că nici ţie nu-ţi 
pasă de ele. În acest caz, s-ar putea să fie extrem de interesante. Deci, ce planuri ai? 
 
Alexandru: Planuri am. Oportunităţile mă-ngheaţă. Totuşi, nu disper. Roata se învârteşte. Roata de 
foc. 
 
Finn: Dac-aş avea trup, probabil că mi l-aş iubi ca pe mine însumi. Dar deoarece trupul meu nu 
constă decât din imagini, din gândurile fugare ale celorlalţi, pot spune că ţin la oceanul acestei lumi 
de fantasme la fel cum ţin la gândul a ceea ce sunt. Conţin în mine toate fantasmele oamenilor, cu 
planuri, cu amăgiri, cu deşertăciuni. Şi m-am ataşat de ele: îmi sunt deja foarte dragi. Vă spun însă 
că s-ar putea să vă confruntaţi nu cu planurile şi visările celorlalţi, ci cu destine insuportabile. 
 
Dama de pică: Ştiu că sunt Cassandra: port în mine destinul ei, port în ea destinul meu. O ştiu, 
Finn. 
 

Cassandra: Însă nu trebuie să renunţi să fii dama de pică. Dacă nu, te vei pierde în noaptea lumii! 
 
Ghicitoarea: Aveţi nevoie de o vedenie. 
 
Alexandru: Se întrevăd zorii. Şi, cine ştie? 
 
Finn: Suntem cu toţii pe o faleză, la ţărmul mării neantului: sub faleză e vid, ţărmul e suspendat în 
vid, şi noi vrem lumina. De ce să ne dorim desvelirea golului? Doar ca să ne dăm seama că înainte, 
-n adânc şi sub noi nu-i nimic? Mai bine ne-am mulţumi cu noaptea imaginară, cu luna care nu 
există dar care e plină, cu valurile imaginate de făpturi de la îngânarea nopţii cu visele... 
 
Cassandra: Eu trebuie să stau în întuneric, într-un pachet de cărţi de joc, în spatele unei dame de 
pică. 
 
Ghicitoarea: Noaptea imaginară înghite memoria. Dacă vă cufundaţi în ea, vi se vor deschide alţi 
ochi – ce ar trebui să moară! Atât vă mai trebuie, o simplă vedenie (apoi, ca pentru sine): ca să 
înnebuniţi de tot. 
 
 

Sfârşit 
 

17. 07. 2005 
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DictioMUD 
Dictionary Multi User aDventure 

sau 
Dictionary Multi User Dungeon 

 
Reguli de joc 

 
   Unul din jucători trebuie să fie Coordonatorul jocului. El poate să joace în dublă postură: să fie şi 
navigator şi stăpânul domeniului. Ceilalţi sunt numai navigatori.  
   Harta jocului conţine câteva pătrăţele cu săgeţi cardinale: acestea sunt locaţii determinate: Pădure, 
Lagună, Elizee, Parc, Castă, Capelă, Monolit, Vale, Alee, Isihie, Cetate şi Izvor. Determinaţiile sunt 
locaţii de „odihnă”: în acestea jucătorii nu se confruntă cu forţe ostile. Pătratele albe reprezintă 
locaţii necunoscute, fluctuante, pe care partenerii de joc trebuie să le descopere. În fiecare dintre 
acestea există persoane, gânduri sau sentimente ostile, fiinţe sau lucruri demne de înfruntat, situaţii 
sau suflete evitabile. De fiecare dată când un jucător („navigator”) ajunge pe o căsuţă albă, va trebui 
să se confrunte cu necunoscutul. Coordonatorul jocului va deschide la întâmplare un dicţionar şi va 
alege de pe aceeaşi pagină 3 cuvinte: un substantiv reprezentând o locaţie, un substantiv 
reprezentând forţa sau fiinţa de înfruntat şi un verb care va determina în ce constă confruntarea. 
   „Pata albă” a hărţii capătă determinaţie; sunt concretizate apoi fiinţele cu care se va confrunta 
navigatorul; e stabilit apoi modul confruntării. Rezultatul confruntării se stabileşte prin „21”: 
coordonatorul joacă din partea „Casei” (a stihiilor sau persoanelor ostile navigatorului) şi dă mai 
întâi 2 cărţi navigatorului, apoi sieşi, după care fiecare parte beligerantă mai poate primi cărţi, după 
dorinţă, pentru a ajunge la numărul 21. Cine are mai mult câştigă confruntarea. La egalitate, 
navigatorul se retrage. Dacă navigatorul are mai puţin decât „Casa” pierde confruntarea şi-şi pierde 
şi viaţa. El va ajunge la Capelă, de unde va porni tura următoare într-o nouă aventură. 
   Fiecare navigator trebuie să dea determinaţii unui număr de 3 pătrate albe: în funcţie de cele 3 
confruntări, el îşi va alcătui poemul (sau epopeea în proză). 
   Coordonatorul poate să îşi alcătuiască poemul din postura de „stăpân al hărţii” (al locului, 
„Casa”), fie din postura de simplu navigator. 
   Despre extensiile jocului vom scrie cu altă ocazie. 
        Mihai M. S. Maxim 
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Sânzienele inoportune 
   
 

(DictioMUD) 
 
 
Locuind infinitatea 
Trec prin spaţii de nectar, 
Prin lagunele de jar, 
Trei infante jumătate. 
 
Infestând imaginaţii,  
Trei femei de lună plină 
Trec prin crânguri şi suspină: 
Vina o s-o poarte alţii. 
 
Creier verde, dans frenetic 
Noaptea, -n cercul de cenuşă; 
Şi-a uitat albă mănuşă 
Zâna, -n codul tău genetic! 
 
Fiii fiilor se schimbă, 
Fiice fiicelor urmează: 
Nenăscuţii tăi visează 
Cum dansează-ntr-o oglindă. 
 
Generaţii de nepoţi 
S-or iubi: din coasta lunii 
Să mai cheme, -ntre petunii, 
Mumele prin albe porţi. 
 
Ochi pierduţi, inimă lungă, 
Gând stingher de hăbăuc: 
Nici profetul Habacuc 
N-avu soartă mai în dungă. 
 
Stai privind infinitatea 
Drept în ochii albi de jar: 
Viitorul de nectar 
Are zile numărate. 
 
 Mihai M. S. Maxim 
 5. 12. 2010 
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Aleea monolită         (DictioMUD) 
 
   Ca un monolit stătea guzganul atunci când se lupta la Poştă cu porţelanurile! Fiecare porţelan era 
timbrat. Prima dată acesta ronţăia timbrele. Erau gustoase. Angajatele Poştei lipeau tot ce se mai 
putea. Guzganul, cu burta doldora de porţelan, ieşea la plimbare. Pe alee se filma o scenă din lupta 
angajaţilor de la deratizare cu soarta lor vitregă. Îmbrăcaţi în salopete cu aer condiţionat, aceştia 
dansau. Apoi jeleau. Burţile lor formau o unitate de monolit. Monolitul tresălta, apoi se muia. 
   Guzganul îşi făcea siesta pe un pietroi din aer comprimat. Se certa cu un scenariu.  
   Funcţionarele de la Poştă lipeau timbre. Aveau un gust câştigător. 
   Burţile muncitorilor erau pline de idei înghiţite pe nemestecate, idei monolitice de pe aleea 
filmată.  
   Guzganul se întorcea la Poştă. Locuia într-un craniu – netimbrat – din porţelan. Era obosit. Burţile 
angajaţilor de la deratizare tresăltau. Prin somn, şoricei îi trăgeau de mustăţi. Cine n-avea mustăţi 
era tras de sprâncene. Cine n-are nici sprâncene, să şi le cumpere! 
   Guzganul şi când era treaz dormea! Molfăia timbre. Singurul lor cititor, un şoarece plictisit, şi-a 
redeşteptat nivelul ideatic atunci când a observat contradicţia. Se spunea în text că toate 
porţelanurile erau timbrate. Pe la sfârşit, se afirma că porţelanul-craniu era netimbrat. Dacă se 
acceptă contradicţia, înseamnă că ceva este putred. Miroase a micşunele şi a răchită ce le produce. 
Dacă nu se acceptă paradoxul, înseamnă iarăşi că ceva este putred. Quod erat demonstrandum. 
 
        Cristian Săuchea 
        5. 12. 2010 
Dragonul cu baston 
 
   Un minuscul om s-a întâlnit cu un dragon. A fost întrebat imediat dacă Graţiile i-au ieşit în cale. 
Desigur că s-a întâlnit cu ele, au băut absint, au mâncat ciocolată. Ţara au străbătur-o în lung şi în 
lat, s-au întâlnit chiar cu un dragon maestru în turnatul de beton. Acesta, când le-a văzut, s-a gândit 
să le sculpteze. Şi-a folosit betoniera şi le-a basoreliefat. A stat omul cât a stat, le-a privit, le-a 
plăcut şi a plecat însoţit de umbrele lor. S-au ţinut ei de ghiduşii ce s-au ţinut, până când l-au văzut 
în depărtare pe dragonul nostru. Importanţa lui era cunoscută încă de pe vremea unui domnitor 
posesor de ţepe, cu care omora umbre de balauri şi năluci. S-au împrăştiat repede; degeaba, 
dragonul era paznic, iar dintre ţepe îi mai rămăsese doar una, tocită, pe care o folosea pe post de 
baston.  
    Omul minuscul şi-a amintit de femeia cu umbrelă de argint – purtată preventiv – fabricată 
împotriva ploilor cu dragoni. Auzise ea că vin timpuri când aceştia se vor înmulţi şi vor invada 
pământul, ca lăcustele. Ce prostie, gândea omul: el nu văzuse decât doi! Se simţise bine în preajma 
lor. Nu erau dăunători pentru culturile de cafea, nici măcar pentru năluci sau umbre: erau cu toţii 
pensionari. 
        Cristian Săuchea 
        31. 11. 2010 
...Şi căruţa hurducăia  (E la nave va) 
 
   Pe o stradă locuieşte un abator. Lângă el, o căruţă. În căruţă stau trei găini. Ele cotcodăcesc. 
Abatorul lucrează. Găinile cotcodăcesc. Când ele vor amuţi, abatorul le va răpi. 
   Casele din preajmă se trezesc la ora patru cincizeci şi trei şi merg la culcare la ora nouăsprezece şi 
douăzeci şi şase. Mulţi oameni trec. Se uită sau nu se uită la găini. Uneori căruţa hurducăie. Atunci 
orătăniile ameţesc. Dacă nu mănâncă, ele slăbesc. Le cad penele şi li se stafideşte pielea. Unii 
trecători au observat acest lucru şi când trec pe lângă căruţă aruncă boabe de orez. Sau de grâu. Cu 
atenţie, însă. Abatorul veghează. Un om neatent a fost observat şi degrabă hipnotizat. A ieşit de sub 
hipnoză numai după o supradoză. De kiwi, desigur. Plus iarbă proaspătă, dospită. 
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   Vara găinile se bronzează. La umbră sau la soare. Iarna-şi fac culcuş în zăpadă. Dacă plouă 
cândva, ridică ciocurile şi beau apă. Când e negură, inhalează vapori de apă. Bine le prinde când 
câte un om le stropeşte cu ceai mentolat, în buzunare impermeabile cărat. 
   Ochiul abatorului veghează. El lucrează. Zilnic sunt tranşaţi copacii, felii-felii. Se fac cremvurşti, 
cârnaţi şi carne tocată. Se mai întâmplă ca să lipsească trunchiurile. Atunci se toacă fân. Vechi, 
păstrat în butelii de gaz. Bun de pus pe rană la necaz.  
   Lucrătorii abatorului beau mult. Pe rând, suc de coacăze, vin de abajur, sau bere cu oranjadă. 
Când le este somn se culcă. Găinile asemenea. Noaptea căruţa nu hurducăie. Somn uşor! 
 
        Cristian Săuchea 
        22. 10. 2010 
 
 
 
Nicovală-n ruină         (Celtic 21) 
 
   Craniului îi clănţăneau dinţii pe nicovală. Cu cleştele i s-a smuls nasul acum două clipe. Dar nasul 
îi creştea la loc. Dinţii se toceau mai ales când îi atingea ploaia acidă şi plastică. Avea câteva carii 
bazice care nu se puteau trata decât din când în când. O mână cu aspect de copită a vrut să mute 
nicovala de la locul ei. Era ca şi când ai lua un pelican din arealul său planetar. N-a reuşit. Bine că 
s-a întâmplat aşa! Un om acoperit cu o mantie neagră şi străvezie, în mână cu o maşină de tratat 
carii, i-a rezolvat craniului problemele dinţate. A fost chiar un moment bine ales. Nicovala, fixată în 
locul său strategic, a primit bine loviturile dure, diamantine. Diafan i se desprindea câte o pojghiţă 
oţeloasă! Însă era prea călită ca să cedeze. 
   Craniul clănţănea din dinţii plombaţi atunci când căldura îl toropea. Când era frig se odihnea într-
o ruină de plumb topit rezultată din magma odihnitoare a văzduhului. 
   Pământul se odihnea când văzduhul magmă elibera. Dar întrebarea persista. Cine cu cleştele nasul 
smulgea? Se pot lansa câteva ipoteze. Să fie vorba chiar de o mână aparţinătoare corpului ce cu 
fală-şi purtase capul? Sau poate era mâna omului care oblojea dinţii. Oricum, pământul încă se 
odihnea. 
   Nicovala va cădea în ruină de îndată ce-i vor cădea craniului dinţii. Acest lucru se va întâmpla 
într-o primăvară în care vor îmboboci pelicanii.  
 
        Cristian Săuchea 
        3. 10. 2010 
 Nicovală-n ruină (variantă) 
 
   A fost odată ca niciodată un craniu. El clănţănea. Asta se întâmpla doar când lângă o nicovală se 
afla. Din când în când o copită-n pământ bătea. Nu se ştie a cui era. În orice caz era a cuiva. „Am 
pierdut copită. O declar nulă”, se putea citi în ziarul planetar. Din zece-n zece ani fiecare îşi putea 
lua câte o copită nou-nouţă. Dar dacă o pierdeai, greu se mai înlocuia. Poliţia călare intervenea. 
Lângă copită o nicovală primeai. Putea fi în ruină sau nu. Dacă era în ruină, alături un craniu 
clănţănea. De cald sau de frig, asta nu mai conta. Cert e că ratarea se instala. 
 
        Cristian Săuchea 
        3. 10. 2010 
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măseaua de minte 

de stinge 
aţipise stând pe scaun cu capul sprijinit pe braţele încrucişate deasupra biroului  

s-a trezit după o juma de oră odihnit dormise foarte prost în ultimele nopţi degeaba a luat fel de fel 

de analgezice falca i se umflase a mers la farmacia din centru cu serviciu şi de noapte  

era la sfârşit de săptămână şi l-a trimis la urgenţă a reuşit s-o convingă pe farmacistă să-i vândă 

antibioticele jinduite n-avea de gând să rişte cine ştie peste ce stagiar dădea la urgenţă  

avusese mai demult 2 experienţe de coşmar cu nişte potcovari unul i-a extras cu brutalitate o măsea 

şi peste noapte a făcut hemoragie când s-a trezit parcă tăiase porcul în pat  

celălalt i-a pus o plombă la o măsea cu puroi la rădăcină de s-a umflat ca un cimpoi  

să-i sară ochii din cap 

de data asta a avut noroc i-a ascultat pe părinţi şi a mers la medicul stomatolog  

la care apelau ei de câteva decenii era o doamnă în pragul pensionării s-a crucit  

când a văzut ce-i în gura lui i-a ascultat cu scepticism povestea dezlânată a dat din cap dubitativ 

când el i-a spus ce antibiotice a luat l-a întrebat dacă e cardiac  

el a ridicat mirat din sprâncene ştiu că părinţii dvs. au hipertensiune şi alte boli cronice  

s-ar putea să-i moşteniţi a punctat doctoriţa faceţi-mi ce ştiţi numai să scap odată de chinuri  

de ce aţi venit aşa târziu nici nu vă chinuiaţi atât şi vă şi salvam măseaua de minte  

ştii s-o scoţi? scoate-o! îi venea lui să spună ca-n d'ale carnavalului îi era ruşine şi frică  

o să vă administrez un anestezic extrem de puternic dacă aţi fi cardiac v-ar putea produce  

îmi asum răspunderea a replicat el impulsiv doctoriţa a zâmbit îngăduitor  

i-a spus asistentei să pregătească injecţia după câteva minute îi amorţiseră falca şi obrazul  

auzea un scârţâit neplăcut când căsca gura de parcă ar fi avut capul din polistiren expandat  

peste alte câteva minute asistenta l-a chemat în cabinet a mai aşteptat puţin  

până s-a ridicat pacienta din scaun a plătit  

doctoriţa a completat nişte date ale acesteia într-un registru enorm trăiască birocraţia jos nifiliştii 

 îi zumzăiau lui prin cap frânturi de replici doctoriţa l-a poftit în scaun  

s-a aşezat încleştându-şi degetele de rezemătoarele instrumentului de tortură  
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chipul blond şi purtător de ochelari al călăului s-a apropiat zâmbitor el a închis ochii  

şi a deschis cu resemnare gura se aştepta la un carnagiu când colo  

după câteva mişcări dibace doctoriţa i-a scos măseaua ca şi cum ar fi destupat o sticlă cu vin 

anestezicul era într-adevăr puternic n-a simţit pic de durere şi-a clătit gura  

a scuipat ascultător în chiuveţica din stânga scaunului stomatologic a muşcat zdravăn pansamentul 

pe care i-l aplicase doamna doctor a plătit şi a salutat pe muţeşte cu o înclinare a capului  

şi a torsului a străbătut şovăitor sala de aşteptare a coborât scările şi a ieşit în stradă  

ar fi băut o vodcă mai bine cumpăr o sticlă de la supermarket acolo l-a întâlnit pe valer  

au luat o sticlă de treisferturi au mers la valer acasă nevastă-sa era de 3 săptămâni în state  

să-şi vadă nepotul şi să facă pe dădaca  

valer avea logoree  

el a băut pe nerăsuflate un pahar cu vodcă apoi şi-a mai turnat unul  

din câteva sorbituri s-a făcut mangă valer se hlizea la el s-a ridicat  

şi a mers la baie de-abia înnimerind uşa  

atunci cum de-a ajuns la birou avea totdeauna cheile la el adormise în faţa computerului  

evident pornit şi conectat la internet s-a ridicat din scaun şi a mers la toaletă  

arăta de parcă se ciocnise cu un jeep s-a spălat cu fereală pe faţă abia atingând obrazul stâng  

în partea aia simţea o umflătură a căscat gura a tuşit i-a zburat pansamentul în chiuvetă  

sângele era închegat îl durea doar locul în care îi făcuse injecţia anestezicul era de primă clasă 

intervenţia meritase toţi banii 

se simţea mult mai bine a zâmbit era ok dacă nu punea la socoteală mahmureala  

uitase să ia o pastilă de aspirină a urinat îndelung s-a spălat pe îndelete era deja înviorat 

 i se făcuse o foame cumplită trecuseră de mult orele de interdicţie  

unde să se ducă acasă nu avea mai nimic după ce divorţase devenise frugal mânca pe săturate  

doar când îi vizita pe părinţi maică-sa îl căina văzând cât slăbise în ultimele luni  

s-a întors în birou cu intenţia de a opri calculatorul  

şi de a căuta prin sertare o maşină de ras de unică folosinţă  

în virtutea obişnuinţei a deschis căsuţa de e-mail primise 5 mesaje noi le-a citit  

şi a început să răspundă când a terminat era deja dimineaţă a pus de cafea când să măsoare apa  

şi-a amintit că e sâmbătă avea în faţă un week-end în care nu ştia ce să facă oi vedea  

s-a dus la geam soarele păstos de octombrie poleia frunzele copacilor ce-ar fi să o sun pe Amalia  

a fost o idee foarte proastă era somnoroasă a scâncit ceva în telefon şi a închis  

nu înainte ca el să audă mormăitul unui bărbat era normal n-o mai căutase în ultima vreme  

nu-i nimic şi-aşa e prea pisăloagă l-a pufnit râsul îs acrii strugurii  

Amalia nu era femeia care să ducă lipsă s-a scărpinat în cap şi io ce fac acum  

s-a dus la piţăria de peste drum a comandat o prosciutta e funghi şi o stella artois  

pe care a sorbit-o cu nesaţ când i-a adus pizza a mai comandat o bere a mâncat în tihnă  

tocmai voia să comande o cafea în local au intrat Ramona şi Florin însoţiţi de o necunoscută pentru 

el cu care s-a căsătorit după cinci săptămâni a fost coup de foudre  

au divorţat după doi ani de agonie şi extaz  

dar deja asta e o altă poveste ce-şi aşteaptă Şeherezada 

 

10 iulie 2007         Mihail Medrea 
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Câmpia narciselor   (Tarot) 
 
„- Am văzut un stâlp: ce zi fericită!” 
„- Ce tot spui, spiriduş? Ce-ai văzut?” 
„- Coroană de beton cu flori şi cu frunze,  
Forme perfect fluide trasate cu un cui gros,  
Trunchi de gorun simulând matusalemitatea. 
Monumentul ultimului copac supravieţuitor 
Lasă umbră adâncă.” 
„- Şi ce fericire-i în asta? Eu nu văd decât 
Un caldarâm ros de suferinţă, năpădit de muşchi, 
Ascultând paşii pierduţi peste punţi exclusiv imaginare. 
Cărarea de parc obosită de aşteptare şi de trădări 
Se lasă moale sub paşi imobili.” 
„- Tu nu vezi? Tu nu înţelegi? E chiar copacul 
Iubirii dintâi, e chiar parcul!” 
„- Oh, da! E iarăşi una din zilele acelea în care simţi 
Parfumul de femeie de la doi kilometri!” 
„- Priveşte cerul! Vulpi de mare imense cum trec, 
Languros şi solemn, negre măiestre!” 
„- Vulpi sau pisici: ce contează? Şi dac-ar fi păsări? 
Ce are asta a face cu neputinţele noastre?”   
„- Tu chiar nu-ţi dai seama? Suntem sculptaţi. 
Lumea noastră se adânceşte şi creşte.” 
„- Uite un pescăruş: aud cum ţipă.” 
„- Ce-ţi spune? Ce-auzi?” 
„- Nu mai sunt cauze. De ce să mai lupţi? 
Lasă-te! – asta îmi spune. Vulpile de mare 
I-au înghiţit însă ţipătul. A dispărut. 
Ce se întâmplă cu noi, spiriduş? 
Ce se întâmplă?” 
„- Tu nu vezi? Uite, îţi vine iubita. 
O să-ţi aducă narcise şi brad.” 
„- Şi ce-o să se-ntâmple pe urmă?” 
„- Pe urmă? Nimic. Le luăm parfumul 
Şi mergem.” 
 
 Mihai M. S. Maxim 
 02. 05. 2010 
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Luna şi doi bani jumate  
   

(Tarot) 
 
Trei maimuţe ţin în mână, 
Doi bănuţi pe ochi, dar până 
Soare-mi va fi dat, sau lună, 
În memorie cresc lacună. 
 
Luna-i doar un punct în minte, 
Unul alb – foarte fierbinte. 
Nu va creşte – să se ştie: 
De la nopţi am amnistie. 
 
Amnistie de la zile,  
De la îndurări şi mile, 
Ca să nu mai pot zări 
Ale gâzelor trufii. 
 
Crud ţinute într-o palmă, 
În scenariu de cazarmă, 
Şapte, sau chiar opt maimuţe 
Stau, trufia să şi-o cruţe. 
 
Mag cu normă şi cu state, 
Angajez singurătate: 
Neputinţele-mi sunt forţă 
Pentru visele din morţi, că 
 
Amneziile-s iertări. 
Dar în minţi, în depărtări, 
Lasă dâre apăsate 
Luna şi doi bani jumate. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
  31. 10. 2010 
 
 

Ţapul moare la normă       (Celtic 21) 
 
   S-a urcat sirena-n caleaşcă şi s-a dus să cumpere un ţap. A mers pe urma mioarelor pământii care-
au mâncat recolta. Recolta distrusă este sub formă de ţap. Acest lucru s-a văzut din caleaşca 
zburătoare a prinţesei districtului regional. Câte districte regionale sunt, atâtea prinţese sunt. Ba se 
aude că sunt şi viceprinţese şi sosii de prinţese. Deci nu putem şti dacă prinţesa districtului regional 
era ea sau era o viceprinţesă sau o sosie de prinţesă. Aşadar se putea călători şi cu o vicecaleaşcă 
sau cu o sosie de caleaşcă. 
   Văzând urma lăsată de mioarele pământii, sirenei i s-a făcut poftă de un ţap. Aici problema se 
bufurcă: ţapii se găsesc la târgul de ţapi sau în cârciumi sub formă de bere. Cum sirena nu se putea 
discredita, a ales varianta târgului. Drumul a durat două sute douăzeci şi două de minute. Lung 
drum, noroc că şi-a alinat setea de la fântâna cu potir de aur care a rămas de pe vremea lui Drăculea 
Vodă. 
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   Ajunsă în târg nu mică i-a fost mirarea când a constatat că nu mai era nici un ţap. Odată cu sosirea 
serii, aceştia expiră şi mor la normă. Sunt aruncaţi în fose septice formate prin aluvionare în fostele 
fose nazale ale zimbrilor carpatini. Morţi fiind, se combină chimico-genetic, urmând să se recreeze 
până în ziua următorului târg. Tragem următoarea concluzie: dacă doreşte un ţap neexpirat, atunci 
sirena trebuie să plece mai din timp şi trebuie să-şi ia apă de-acasă pentru a nu mai fi nevoită să 
poposească la fântâna lui Drăculea Vodă. 
 
         Cristian Săuchea 
         09. 05. 2010 
 
 
 

 
Ilfovina   
 

(Celtic 21) 
 
 

Ispite dulci de Bucureşti 
Se iau la harţă, de duhneşti 
A gânduri de evlavie pline 
De spasme, de lingori, de rime. 

   
Păreri de sine grav umflate 
Gonflează dame constipate 
Şi tocuri cui se-nfig în minţi 
Odată cu-n alai de prinţi 
 
De Dămăroaia Comp. şi Secu, 
De Ferentari şi de Zevzecu’, 
Toţi culţi la cap, în mare gomă, 
Cu intelecţi făcuţi la normă. 
 
În pas de gâscă trece leat 
O modă-n pas încrucişat. 
Bifez cu x atari ispite 
Şi fug pe-a vântului aripe 
 
În fraze simple să mă rog, 
Cu verb din Gog şi din Magog, 
Cu dor de-alene poticneală, 
În şarm de cântăreaţă cheală. 

 
Mihai M. S. Maxim 
09. 05. 2010 
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Celtic Atletics 21 Century Foxtrot 
 
7 novembre 2010 
 
 
 
 

noiembrie, penultimul bal 
 

 
Într-o seară de noiembrie, la Canterbury nu era pic de ceaţă, lucru de mirare, dar în schimb s-a 

produs o pană de curent care i-a îngrozit pe bieţii oameni, deja stresaţi de mass-media, care 

bombarda sistematic, de la o vreme, cu ştiri despre terorişti şi colete explozive, căderea de curent 

fiind precedată de o cumplită salvă de bubuituri, ceea ce a cauzat o serie de infarcturi şi naşteri 

premature, canterburghezii neavând habar că totul era premeditat de către un miliardar rus, stabilit 

de curând pe acele meleaguri, care pusese la cale un carnaval funambulesc, fiindcă primise nu de 

mult vestea trecerii în neştiinţă a celui mai atroce duşman al său, fost kagebist, ajuns magnat al 

zăcămintelor de gaze din Siberia, acesta pierzându-şi minţile în Insulele Baleare, în braţele unei 

mulatre bestiale, pe care i-o vârâseră în pat cu dibăcie vajnicii lui inamici, hetaira cea de ciocolată 

făcând exces de zel, înrobită de combinaţia de votcă şi barbiturice, o reţetă scornită de nişte puştani 

moscoviţi ce făcuse furori în primii ani de perestroika, aşadar miliardarul ruso-britanic închiriase 

toate localurile din Canterbury, şi le luase la rând, împreună cu amicii săi de pahar, costumaţi în 

Regele Arthur şi Cavalerii Mesei Rotunde, dând de băut tuturor celor dispuşi să-i urmeze, însă când 

s-au dezlănţuit focurile de artificii, iar apoi, cu totul neprevăzut, s-a produs pana de curent despre 

care am făcut vorbire la începutul acestor rânduri, s-a dezlănţuit în oraş o panică mai ceva decât 

după farsa lui Orson Wells cu invazia marţienilor, pana de curent fiind o surpriză chiar şi pentru 

rusnaci, forţele speciale, pompierii, serviciile secrete şi poliţiştii reuşind de-abia către dimineaţă să 

liniştească situaţia, să-i depisteze şi să-i neutralizeze pe cheflii în masa isterizată a localnicilor şi 

turiştilor, pentru care noaptea de 6 spre 7 noiembrie fusese una de pomină, ca şi cea a revoluţiei din 

octombrie a veacului trecut, urmările dovedindu-se de o amploare inimaginabilă, relaţiile 

diplomatice dintre cele două foste imperii fiind la un pas de ruptură, cei doi giganţi dezmeticindu-

se, totuşi, în faţa ameninţării islamului, ar trebui acum să trag o concluzie sau să vă spun morala 

povestioarei acesteia sau, dimpotrivă, să dezvolt distopia pe care am creionat-o, numai că nu mă 

atrage postura autorului omniscient, aşadar o să vă rezerv plăcerea de a mă porcăi în voie, ştiut fiind 

faptul că rolul de paratrăznet este unul terapeutic, dacă nu maieutic, căci n-am nici orgoliul de a mă 

compara cu Socrate şi nici mania de a-i călca pe urmele mustind de cucută –  

 

 
Mihail Medrea 

 
 
 
 
 



 93

Ultima rundă 
Psihodramă 

 
 
   Protagonişti: 
  Kirsten,Regina de pică (Iulia Calciu) 
  Karl, Regele de pică (Mihai M. S. Maxim) 
 
Kirsten: Aş vrea să am totul deodată. De ce n-ar fi posibil să înghit pur şi simplu acel „tot” aşa cum 
un copil face să dispară îngheţata lui preferată? 
 
Karl: Dacă ai înghiţi deodată „marele tot”, aşa cum îţi stă ţie în fire, „totul” s-ar transforma 
instantaneu în „nimic” şi-ai pierde până şi gustul de „prăjitură”. Cum ne-ar sta, de mână cu îngerul, 
în ceea ce-a mai rămas: o scenă fără de scenă, un timp în afară de timp şi două suflete suspendate la 
marginile dorinţei? 
 
Kirsten: Probabil că ne-am plictisi... Dar nici nu am mai lupta unul în spatele celuilalt. S-ar pierde 
încordarea şi misterul. Poate că am lupta unul în faţa celuilalt, unul pentru celălalt, şi ar fi cam sec. 
 
Karl: Scena e neagră, plutim în vid: nu sunt stele, nu e perspectivă, nici zbor. Suntem numai noi doi 
şi nu ne putem odihni sufletele niciunde, şi nici privirile. Oare nu ne-am putea odihni unul în 
sufletul celuilalt? Nu ne putem crea propria lume? Unde sunt apele minţii, Kirsten? Unde sunt apele 
apei? 
 
Kirsten: Într-o fiinţă cu suflet de cascadă, pe care nu o pot percepe. Ştiu doar că există. 
 
Karl: Şi noi suntem cascade; şi trecem odată cu îngerul timpului. Şi noi generăm fiinţe – atât de 
aproape de realitate încât ajung să aibă şi gânduri. Vălurile noastre sunt universuri întrepătrunse. 
Aşa sunt apele, Kirsten! 
 
Kirsten: Şi dacă acea cascadă pur şi simplu nu mai are ape? 
 
Karl: Nu sunt responsabil de curgerea nevăzutului. Ci doar cu cea a imaginilor, iluziilor de 
moment, fiinţelor cereşti căzătoare. 
 
Kirsten: Corect, nu poţi dicta apei să izvorască din piatră fără să-l fi rugat mai întâi pe Arbitrul 
nostru să-ţi facă un mic cadou sub forma unei minuni. Însă se poate „trăi” (pardon: „supravieţui”) şi 
fără apă între timp! Te mulţumeşti doar cu o umbră, căreia poţi să-i determini curgerea. 
 
Karl: Dar umbra aceea are şi ea o dorinţă, un ideal poate, o viaţă... Cum nu te-ai mulţumi cu o 
promisiune de-a exista efectiv? 
 
Kirsten: Nu, m-aş mulţumi mai degrabă cu o promisiune de a nu mai exista, pe care mintea mea o 
aşteaptă cam de o viaţă. 
 
Karl: Dar noaptea memoriei încă mai are vise! Cum îi poţi cere să intre în lumea fără de viaţă? 
 
Kirsten: Dacă şi ultimul vis s-ar face knock out, s-ar putea găsi o poartă. Vii cu mine? 
Karl: Vin, cum să nu vin? Nu-mi pasă de noaptea fără de vise şi nici de spaţiul fără de univers. De 
ce însă simt totuşi atâta vină în mine, atâta dorinţă de-a suferi? 
 
Kirsten: Pentru că în adâncul inimioarei tale eşti de 3, 4, 5,... n ori vinovat. 
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Karl: Abisul acesta îmi este străin şi nu ştiu ce ape cuprinde visarea lui: dar are propria lui viaţă, 
propria langoare, toropeală. De ce să îmi asum ecouri ce vin de dincolo de mine? 
 
Kirsten: Pentru că mintea ta şi le-a asumat de mult. În caz contrar nu le-ai simţi. Ştiu, e absurd, însă 
de multe ori mintea şi inima nu merg împreună. 
 
 Karl: Sunt străin de propria mea inimă. Şi totuşi, îi port (şi îi suport) vinovăţia. N-ai vrea să fim 
împreună-vinovaţi? 
 
Kirsten: Suferim de aproximativ aceeaşi boală (suntem extracardiaci)... Deci, da, am putea purta 
aceeaşi vină. Ea e, de fapt, o parte din noi. 
 
Karl: Însă problema e cum am putea ispăşi păcatele razei de lună? 
 
Kirsten: Călătorind împreună cu ea în ultimul vis contra fiinţei. 
 
Karl: Cred că suntem deja în vraja nopţii fără de vis. Oare nu cumva am trecut pe nesimţite hotarul 
dintre viaţă şi moarte? Căci simt că raza de lună e mai reală ca mine. Şi păcatul ei, care lasă în mine 
urme adânci, ca de sfâşiere, este el însuşi fiinţă şi suflet! 
 
Kirsten: Probabil că, deşi nu ne-am dat seama, aceasta era de fapt ultima rundă. Ne-am transformat 
în umbre. Şi acum ce mai urmează? 
 
Karl: Suntem deja în moarte. Dincolo de poartă. Adânc în inimă. Acolo unde este hotarul definitiv 
al umbrei. Convulsiile ei sunt cele ce generează visele – îţi poţi da tu seama de-aceasta?  
 
Kirsten: Îmi aduc aminte... Când încă mă aflam în acel ring de box numit lume şi făcut din oameni, 
mi-am azvârlit pur şi simplu inima, crezând că astfel voi câştiga. Abia atunci am simţit cât de tare 
bătea şi am văzut golul din mine. Abia atunci am simţit convulsia şi de atunci caut visul sperând că 
odată cu el voi găsi şi inima care bate în moarte. 
 
Karl: Să ne pierdem atunci. Să ne pierdem de lume, de noi înşine, să ne lăsăm în urmă visele, 
vieţile, şi chiar visul de-a nu mai fi. Mă voi pierde în tine. Este iubire? E moarte? Este o nouă 
visare, sau ni se lasă deasupra inimii noaptea pustiului? 
 

Kirsten: E doar ultima rundă, ce ascunde puţin din toate câte ai spus, sau poate chiar mai mult. 
 
Karl: Acolo raza de lună e fără rază, stele nu sunt şi nici nu vor fi... 
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