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Pământuri repezi   

 
  Omagiu poetului Radu Gyr 
 

Gândiri în fir de porţelan albastre 
Doar Elizeele-or vedea; n-om şti 
De chinul celor duşi deşi 
Pământul negru naşte flori măiastre. 

 
Pământul arde taine. Păpădii 
Întorc în Cer străvechile năpaste. 
Văzduhuri vii coboară să adaste 
Acolo unde plânsul plânge mărturii. 

 
Voi, umbre calde, îngeri sângeraţi 
De patimi sfinte, şoimi de eleganţă, 
Daţi-mi credinţa de pe când eraţi 

 
Striviţi sub vremuri fără de speranţă! 
Să pot rămâne umbră-a Crucii vii 
Atuncea când trecutul va veni. 

 
       

           Mihai M. S. Maxim 
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Peter Pan şi prăjitura    
 
 
Dorm pe un bulgăre de pământ 
Şi mă droghez cu un bulgăre de medicamente 
În timp ce visele se topesc într-un bulgăre de zăpadă 
Ucis lent de razele călduţe ale lunii. 
După ce totul se dezmembrează 
La capătul unui tunel îmi străluceşte un ascunziş: 
E săpat după o reţetă rezistentă la asaltul infinitului; 
Produsul e din ingrediente mixate şi are aspect de prăjitură – 
Făina e pulbere de lună, zahărul în fire strălucitoare 
Şi frişca din spumă de mare se întorc şi pleacă odată cu valuri 
Ale cerului ce îşi alină înşeală nestatornicia. 
Mă uit în gol şi nu mai vreau. 
Îl caut pe Peter Pan şi zbor către Wonderland; mă gândesc 
Cum se poate distruge prăjitura şi păstra scorbura. 
Peter Pan tresare în vis şi uită totul 
Pentru ca apoi să se lupte iar cu piraţii lui... 
Îmi şopteşte că nu contează ordinea, 
Că jocul e important: atât... şi nimic mai mult. 
Îi ascult cântecul şi mintea începe să răstălmăcească  
Versurile reţetei până când prăjitura dispare cu totul. 
Rămâne o scorbură ce roade alt timp, 
Un gol trist ce muşcă neantul universal. 
În cer pulsează pentru prima dată uitarea 
Şi iluzia unui nou început îşi găseşte şi regăseşte  
Peste demolări ascunzişul. 
 

 Magda Tudor 
 20. 02. 2011   
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Stigmatele geniului 
 

Gânduri închinate Poetului Radu Gyr 
 
 
1. În căuşul crucilor gemene 
 
   Nu există seară şi nu există dimineaŃă. Nu există amurg. Nu există lumină şi întuneric, 
culori sau nuanŃe, visări sau nădejdi. Ci una şi aceeaşi zi, repetată la nesfârşit, îşi desfăşoară 
şi-şi înfăşoară, în negura lăptoasă a celui mai pătrunzător frig, fantasma şi griurile. 
   Aceeaşi căruŃă cu morŃi, trasă de eternul cal costeliv, resemnat, îmboldit în răstimpuri de-un 
şuierat inuman, trece lent prin faŃa caselor mâncate de igrasie. Trecerea este marcată de 
zgomotul obloanelor care se trag, fiindcă locuitorilor nu le este îngăduit să privească. Patru 
siluete cenuşii urmează îndeaproape carul ireal. Cortegiul trece şi iarăşi trece, alene, ca toată 
această zi, în reluări succesive ce se ignoră reciproc – aşa, ca şi cum memoria însăşi a lumii  
s-ar fi destrămat în fâşii. 
   Drumul este etern. Eterne sunt şi închisoarea Aiudului – de unde sunt luate trupurile fără 
suflare – şi rampa de gunoi în care dispar pentru totdeauna. Celălalt drum – de la sanatoriul 
TBC al oraşului la rampa de gunoi – a dispărut. Nici sanatoriul nu mai există. 
   Acum căruŃa de morŃi nu se mai vede. Ea nu mai trece ca altădată: poate numai pe străzile 
albe din visele morŃilor. Poate numai în visul lent, da, acolo, numai acolo. Şi, cine ştie unde 
va fi zăcând ea acum, în ce ungher, în ce şopron, ca o păpuşă mare dezarticulată? – fragment 
din caruselul marilor zei tutelari, acum uitat şi dezafectat, tânjind după strălucirea de neon a 
negurii din vechile timpuri. 
   Zeii de-atunci s-au reciclat: s-au travestit în birocraŃi serviabili, şi-au rafinat metodele de 
persuasiune: poartă măşti cu faŃă umană acum! PrivilegiaŃii acelui timp răvăşit au adoptat 
acum chipuri ale seducŃiei, se insinuează în vieŃile noastre nesimŃit, oferă sugestii şi sfaturi, 
afişează surâsuri ale condescendenŃei şi importanŃe grave. Nimic nou sub soare, ciclurile 
istoriei se duc şi revin: statul-închisoare a devenit stat-magician – societate deschisă a magiei 
consumului; călăii au devenit vrăjitori. Vor redeveni călăi – în măsura în care timpul şi forŃele 
nevăzute ale văzduhului o vor mai permite. Sau dacă nu ei, fiii lor. Căci dacă până la sfârşitul 
lumii nu vor lipsi cei dăruiŃi lui Dumnezeu, „nici Satanei nu-i va lipsi slujitor”! 
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   CăruŃa cu cal e perimată. Nimeni şi nimic n-o mai aşteaptă. Penitenciarul s-a pustiit. Iar 
rampa de gunoi, în care se întâmplă acum numai exhumări şi cunoaştere, s-a răscolit de 
lumini nefireşti şi parfum fin, izbucnite din gropi neaşteptate şi din mucenici şi din moaşte. 
   Rampa de gunoi a oraşului e un nou Răsărit de Apostoli. „Râpa Robilor” izvorăşte lumină 
din toate rănile sale deschise: „Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până 
astăzi”, spusese odinioară Sfântul Apostol Pavel Corintenilor1. Iată că un nou „gunoi”, o nouă 
„măturătură”, un alt adânc de smerenie vine să preia cauza şi destinul Apostolului. Fiindcă 
ceea ce a spus el Filipenilor este valabil şi pentru Români: „Vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, 
nu numai să credeŃi în El, ci să şi pătimiŃi pentru El”2. Pătimirile care au fost se vor întoarce, 
iubirile care-au trecut vor veni. O nouă cunună de spini va străluci fruntea României. 
   „Râpa Robilor” ar fi trebuit să dispară demult, dacă era după oameni. Dar Dumnezeu a vrut 
altfel. Trupurile de aici au devenit purtătoare de miresme şi binecuvântare, prin ele se 
întâmplă acum vindecări şi mângâieri inexplicabile. SuferinŃa cumplită de odinioară vindecă 
suferinŃa de azi. Moartea de odinioară este acum dătătoare de viaŃă. Rănile de demult sorb 
durerea de-acum: o sorb şi o pierd. 
   Acesta e locul din care au minunat peste noi dumnezeieştile străluciri ale dogmelor 
Ortodoxiei, cu toate pătimirile lor. 
   „Râpa Robilor” este prin excelenŃă monumentul muceniciei româneşti. Groapa comună a 
Aiudului – compusă din tot atâtea altare câte trupuri s-au îngropat – a fost până nu demult un 
cosmos de stele subpământene, văzut numai de Dumnezeu. Acum altarele s-au unit într-unul 
singur: Monumentul Calvarului Aiudului este paraclis, muzeu de martiriologie şi osuar. 
   Monumentul are şapte cruci îngemănate, simbolizând unitatea în suferinŃă a martirilor. Cele 
şapte cruci înfrăŃite poartă pe umerii lor fermi o cruce imensă, culcată – crucea Neamului. 
BraŃele crucii Neamului sunt uşor înclinate şi sunt străpunse de doi ochi îndreptaŃi către Cer, 
implorând mila lui Dumnezeu peste Români.  
   Avem atâŃia morŃi..., oftează Poetul. „O, Doamne: avem atâŃia morŃi...” 
 

Avem atâŃia morŃi; atâtea oseminte 
Că fruntea-i grea de amintirea lor. 
Purtăm în piept solarele morminte 
Şi de lumină, coastele ne dor. 
 
Avem atâŃia morŃi, atâtea oseminte 
Cu smirna lor pe tâmple ne sfinŃim 
Şi de la noi, la gropile lor sfinte, 
Întinde luna aurit chilim. 
 
AtâŃia morŃi, atâtea dragi morminte 
Ca o catapeteasmă cresc în noi 
Cum mucenicii noştri mai-nainte 
Prin gloanŃe, prin furtună şi prin ploi. 
 
Ne pâlpâie pe mâini şi în cuvinte 
Ca soarele ne arde pe obraz. 
AtâŃia morŃi, atâtea oseminte 
S-aprind în somn icoane de topaz. 
 

                                                 
1 1 Corinteni 4, 13. 
2 Filipeni 1, 29. 
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AtâŃia morŃi ascut în noi oŃele 
Se sparge veacu-n Ńăndări mari de fier 
Cu jertfele de ne izbim de stele, 
Cu rănile noi ne-am atins de cer. 
 
Zidim destin, Parâng de ziduri sfinte 
Dar nu din var şi piatră ctitorim. 
Ci tencuim cu albe oseminte 
Din cărămida rănilor, zidim. 
 
TurnaŃi în cremene şi jurăminte 
Cu ochi de foc aprinşi de-un sfânt mister 
Privim cum zilnic alte noi morminte 
Se înalŃă pajuri albe către cer 
Să puie Ńării temelii de fier. 
Avem atâŃia morŃi, atâtea dragi morminte. 

 
   Ard mormintele de viaŃă! Ard mormintele toate de viaŃa Ta necreată, Tată! Măiestre 
perechi-perechi, pajuri albe umăr la umăr şi aripă lângă aripă, se înalŃă în procesiune solemnă 
din cartierele vechi.    
   În căuşul crucilor gemene se odihneşte o pajură albă imensă. 
   În interiorul paraclisului, pe plăci de marmură albă, sunt scrise nume ale celor martirizaŃi la 
Aiud. Litera „e” din dreptul unora dintre ele înseamnă „executat”. Ucigaşii SfinŃilor n-au mai 
avut răbdare să îi răzbească torturile, bolile crunte, foamea sau frigul. 
   Unele nume nu mai există. Arhive întregi ale închisorii s-au nimicit sau au fost făcute 
dispărute, memoria oamenilor de atunci s-a mai stins, la fel ca vieŃile lor, şi mulŃi din cei ce-
au scăpat de sub vremile-acelea au coborât în pământ. Doar Dumnezeu le va mai fi ştiind 
numele. Doar Dumnezeu şi cei cărora le va dori El să li se descopere. Aşa s-a-ntâmplat cu 
părintele Valerian de la Mânăstirea Frăsinei după ce a primit sfinte moaşte din groapa 
Aiudului. Pe când se întorcea în chilia sa, a auzit glas din spate: „Ioan”. S-a întors. N-a văzut 
pe nimeni. O clipă a avut impresia că i se face o glumă. Apoi dintr-o dată s-a luminat. A 
întrebat în eter: „Te cheamă Ioan?” Aceeaşi voce i-a răspuns simplu: „Da”. 
   Aşa, şi alte nume, pe care nu le-a mai dorit nimeni, se vor întoarce. 
   Se vor întoarce parfumuri, miresme şi miruri de bună mireasmă, frumuseŃi şi destine ale 
Adevărului. Ne vom întoarce într-o zi, promite Poetul. „Ne vom întoarce. Cu siguranŃă.” 
 

Ne vom întoarce într-o zi, 
Ne vom întoarce neapărat. 
Vor fi apusuri aurii, 
Cum au mai fost când am plecat. 
 
Ne vom întoarce neapărat, 
Cum apele se-ntorc din nori 
Sau cum se-ntoarce, tremurat, 
Pierdutul cântec, pe viori. 
 
Ne vom întoarce într-o zi… 
Şi cei de azi cu paşii grei 
Nu ne-or vedea, nu ne-or simŃi 
Cum vom pătrunde-ncet în ei. 
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Ne vom întoarce ca un fum, 
Uşori, Ńinându-ne de mâni, 
ToŃi cei de ieri în cei de-acum, 
Cum trec fântânile-n fântâni. 
 
Cei vechi ne-om strecura, tiptil, 
În toate dragostele noi 
Şi-n cântecul pe care şi-l 
Vor spune alŃii, după noi. 
 
În zâmbetul ce va miji 
Şi-n orice geamăt viitor, 
Tot noi vom sta, tot noi vom fi, 
Ca o sămânŃă-n taina lor. 
 
Noi, cei pierduŃi, re-ntorşi din zări, 
Cu vechiul nostru duh fecund, 
Ne-napoiem şi-n disperări, 
Şi-n răni ce-n piepturi se ascund. 

 
Şi-n lacrimi ori în mângâieri, 
Tot noi vom curge, zi de zi, 
În tot ce mâine, ca şi ieri, 
Va sângera sau va iubi. 

 
   AŃi promis. Atunci de ce nu o faceŃi? Sau noi suntem cei care nu ştim să vă desluşim 
aburul? Unde sunt cei care nu mai sunt? Lumina nepătrunsului ascuns ne va covârşi şi nouă 
înŃelegerea? Unde le sunt umbrele sfinte?  
   Doamne, fă-i să se-ntoarcă acum! ToŃi ai noştri, toŃi care sunt ai Tăi! 
   Atât de singuri în sângerări şi iubire, suntem atât de singuri în sângerări, Doamne, că din 
singurătăŃile şi tristeŃile noastre s-ar putea ridica la fiinŃă măiastrele! Apusurile nu ne mai sunt 
demult aurii, în lacrimi nu ne mai străluceşte nemărginirea. Şi ce va fi toată mângâierea de-
acum dacă suflările care-au trecut nu vor mai trece o dată, fântâni în negrăite fântâni, cascade 
ale inspiraŃiei în glasuri ale căderilor apei? 
   Fără rănile şi sfâşierile lor lumile nu mai au frumuseŃe. Ei n-au lăsat urmă şi totuşi, ştim 
bine pe unde-au călcat paşii lor, simŃim locurile unde au stăruit cuvinte străvechi: 
 
    Pe unde-au călcat cuvintele mele 

sunt numai pietre şi brazi şi poteci. 
Frânge-te vântule, când curgi peste ele,  
umple-te, lună, de sânge, când treci. 

 
   Cuvintele născute din sfâşieri sfâşie. Cuvintele născute din sfâşieri mângâie. Mângâierile 
răstignesc, fiindcă ce-a fost atunci şi ce e acum sunt cruci-perechi. 
   Cuvintele acelea au trecut şi vor trece şi trec mereu. SuferinŃele ce le-au născut nu vor să 
mai treacă: ele trec şi tot trec şi trecând prin noi rămân într-un fel neştiut, se preschimbă în 
taine, în linii de univers sub tăriile şi văzduhurile inimilor tutelare: 
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Pe urâŃenia 
prafului, lutului, 
aştern sfinŃenia 
Neînceputului. („BilanŃ”) 

 
    Peste pulberile grele ale pământului, peste deşertul de cenuşă al zilelor şi al nopŃilor, ni se 
aşterne harul necreat al Dumnezeirii. Ce va fi răsărind din toate-acestea, ce se va ridica la 
fiinŃă? Ce va renaşte din mândra dumnezeiască incandescenŃă? 
   Şi asta nu-i tot. Când ai atâtea întrebări care clocotesc în tine, când tâmplele îŃi ard şi se 
mistuie a neputinŃă, cum să răzbaŃi, cum să speri? O, inimă, ceea ce-a fost va mai fi; ce a 
trecut va mai trece. Şi dacă te bucuri, sau dacă plângi, întreabă-te: în cine-au ajuns mai întâi 
la incandescenŃă chihlimbarul şi lacrima vie a căror febră te soarbe? 
 
    Şi lacrimi încă fierb în mine, 
    dar nu mai pot să le mai plâng, 
 
spunea Poetul în acea suveranitate resemnată de la sfârşitul timpurilor („Cântec bătrân”); de 
la sfârşitul timpului său. 
   Ce-a fost cu voi atuncea? Ce pătimire de moarte s-a aşternut peste oamenii tăi? Ce-ai 
simŃit? Spune-mi, învaŃă-mă cum să sper, ce s-aştept în lumile-acestea lipsite de orice 
speranŃă?  
   ÎnvaŃă-mă cum s-ascult, cum s-aud curgerea Cerurilor prin sfintele voastre morminte! Ce 
vieŃi te-au trăit când ai scris Imn morŃilor? Ce vieŃi, ce febre mă vor pătrunde când am să-l 
rescriu? Pentru că am să-l scriu şi-am să-l rescriu până când cântecul mut al minŃii va ispiti 
desăvârşit nevăzutul: 
    Morminte dragi, lumină vie,  

sporite-ntr-una an de an,  
noi v-auzim curgând sub glie,  
ca un şuvoi subpământean!  
 
AŃi luminat cu jertfe sfinte  
pământul, până-n temelii,  
căci arde Ńara de morminte,  
cum arde cerul de făclii. 
 
Ascunse-n lut, ca o comoară,  
morminte vechi, morminte noi,  
de vi se pierde urma-n Ńară,  
vă regăsim mereu în noi! 
 
De vi s-au smuls şi flori şi cruce  
şi dacă locul nu vi-l ştim,  
tot gândul nostru-n el v-aduce,  
îngenuncheri de heruvim.  
 
MorŃi sfinŃi în temniŃi şi prigoane,  
morŃi sfinŃi în lupte şi furtuni,  
noi am făcut din voi icoane,  
şi vă purtăm pe frunŃi cununi.  
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Nu plângem lacrimă de sânge,  
ci ne mândrim cu-atâŃi eroi.  
Nu! Neamul nostru nu vă plânge,  
ci se cuminecă prin voi. 

 
 
 
2. Cui i-e frică de Radu Gyr? 
 
   Ne închinăm suferinŃei martirilor Tăi, Doamne, sărutăm rănile lor sfinte şi Te rugăm să ne 
laşi să le purtăm povara şi durerea sfinŃeniei pe umeri, aşa cum ei au purtat-o pe-a Ta! Până la 
lepădarea totală de sine şi până la pieire, până la anihilarea totală şi până-n uitarea deplină. 
Suntem atât de slabi şi de singuri, atât de vulnerabili în sentimente şi griji, că numai 
identitatea cu Tine mai poate fi cale: 
  

Eşti, Doamne, bun, eu pământean şi rău, 
şi-n dragoste nu-łi seamăn, nici în milă.  
Dar, după răni, sunt chip din chipul Tău,  
de par dospit din cer, nu din argilă. 
 
Nu łi-am râvnit nici razele subŃiri, 
nici tălpile străpunse de piroane. 
Dar Tu mă faci părtaş în răstigniri, 
şi-łi tot îngân osânda din icoane. 
 
SfinŃit pe cruci pe care nu m-am vrut 
şi de-nvieri pe care nu le-aş cere, 
nu ştiu: Tu Te cobori la mine-n lut 
sau eu mă urc spre raiul Tău bând fiere? 
 
Cu necerşită slavă mă încarci 
şi-n cuie, când sfinŃenia mă frânge, 
oftând mă uit la rănile-mi prea largi 
şi-łi cresc alături, sânge lângă sânge.  („Identitate”) 

 
   Există într-una din Apoftegmele SfinŃilor PărinŃi o imagine superbă, o vedenie, cuvinte 
netrecătoare. Astfel, un cuvios L-ar fi întrebat odată pe Hristos: 
   „- Ce-mi va aduce, Doamne, neprihănirea?” 
   „- Sângele Meu şi lacrimile tale!” 
   „- Şi ce-mi va ajuta s-o păstrez?” 
   „- Sângele Tău şi lacrimile Mele.” 
   Sânge şi lacrimi apoi lacrimi şi sânge, de la Hristos şi de la oameni, şi nu există nici o altă 
cale şi nici o altă gândire prin care oamenii să se cuminece cu neprihănirea fără-nceput şi 
sfârşit – astfel încât să se lase biruiŃi şi pătrunşi de iubirea din răstignirea căreia s-au întemeiat 
veacurile şi firile, cuvintele şi gândirile. SfinŃii PărinŃi au preschimbat nevoinŃele şi asceza în 
frumuseŃe – eforturile spiritului închinate despătimirii şi îndumnezeirii au devenit Filocalie. 
Poetul transfigurează prigoana în frumuseŃe: diavolii ucigaşi ajung să slujească, fără să fi 
gândit, fără s-o fi dorit, renaşterii spiritual-duhovniceşti, transmutaŃiei sublime a sufletului în 
creuzetul faptelor şi pătimirilor suferinŃei! 
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   LicenŃiat al FacultăŃii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Radu Gyr a fost laureat al 
SocietăŃii Scriitorilor Români, al Institutului pentru Literatură şi al Academiei Române3. Se 
părea că e destinat unei cariere universitare şi culturale strălucite. N-a fost să fie.  
   Regele Carol al II-lea a dispus arestarea poetului în 1938, pentru apartenenŃă la Mişcarea 
legionară. Radu Gyr a fost purtat prin mai multe lagăre şi închisori – Vaslui, Miercurea Ciuc, 
Râmnicu-Sărat, Jilava – până în 1940, când au venit la putere legionarii. 
   În timpul guvernării legionare, Radu Gyr a fost numit comandant legionar, şef al regiunii 
Oltenia şi director general al teatrelor şi Operelor din România – calitate în care a luat 
iniŃiativa înfiinŃării Teatrului Evreiesc Baraşeum, acŃiune fără precedent într-o Europă a 
regimurilor fasciste. 
   Mareşalul Antonescu îl acuză de implicare în „Rebeliunea legionară” din ianuarie 1941 şi îl 
condamnă la 12 ani de detenŃie. Poetului i se propune apoi „reabilitarea”, cu condiŃia 
participării la războiul împotriva lui Stalin, şi pleacă în Est într-unul din batalioanele 
disciplinare special formate în acest scop la Sărata. Este rănit grav în luptele de la Vîgoda-
Vinogradov din 1942 şi adus în łară. Publică în acest an volumul „Poeme de război”.4  
   Pentru acest volum, precum şi pentru colaborarea la reviste şi ziare de orientare naŃionalistă 
(„Gândirea”, „Sfarmă-Piatră”, „Gând Românesc”, „Vremea”, „Cuvântul”, „Buna Vestire”), 
este arestat în anul 1944 şi încadrat la procesul intentat de stalinişti împotriva „criminalilor de 
război” în „lotul ziariştilor” [indezirabili], unde este condamnat la 12 ani de muncă forŃată.  
   Eliberat la sfârşitul anului 1955, a fost arestat din nou în 1958 şi condamnat la moarte 
pentru poezia „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane” – care a fost considerată de autorităŃile 
de atunci drept instigare la revoltă împotriva regimului. Pedeapsa cu moartea îi este comutată 
în 25 de ani de muncă silnică, însă nu află decât după un an de modificarea sentinŃei, trăind în 
fiecare din zilele acestui an în iminenŃa morŃii. 
   La Aiud a fost supus unui regim de exterminare: doi ani a purtat la picioare lanŃuri grele; i 
s-a impus recluziune absolută (regim de „celulă aspră”), a suferit continuu de foame, l-a 
răzbătut frigul cumplit şi moartea atotprezentă, ce trecea prin ziduri şi prin ferestre cu 
sufletele celor pe care îi atinsese. Deşi s-a îmbolnăvit grav – suferind de prolaps rectal 
cangrenat, hepatită, TBC, hemofilie – i s-a refuzat orice asistenŃă medicală. 
   A supravieŃuit tuturor acestor tentative de ucidere indirectă, până la amnistia generală din 
aprilie 1963, când a fost graŃiat. După eliberare, a fost scos definitiv din circuitul valorilor 
publice, impunându-i-se recluziunea tăcerii. 
   Supranumit „Patriarhul deŃinuŃilor de la Aiud”, Radu Gyr a fost cel care L-a adus pe 
Mântuitorul Hristos în celule: frumuseŃea poeziilor sale – scrise la început pe hârtie, atât cât i 
s-a permis, apoi cu aşchii pe săpun înmuiat, sau transmise între celule prin cod Morse – a 
luminat bezne, a mângâiat inimi, a consolat morŃi. În vremuri în care adevăratele UniversităŃi 
erau penitenciare, şi-n care libertatea de a gândi şi visa era luată, Radu Gyr a transformat 
aceste arene ale martiriului şi suferinŃei nebune în cenacluri, întâlniri în spirit, banchete ale 
transfigurării.     
   Cine-a vrut ca poetul să fie izolat de semeni? Cine i-a impus tăcerea şi recluziunea? 
   Cine l-a vrut mort? Cine-a dorit ca el să dispară din memoria însăşi a Neamului? 

                                                 
3 Radu Demetrescu-Gyr s-a născut la 2 Martie 1905 în Câmpulung-Muscel, la poalele Gruiului, de unde şi-a 
luat, prin derivaŃie, pseudonimul literar. Volumul său de debut – “Linişti de schituri” – publicat în 1924 la  
Editura Scrisul Românesc (Craiova) anunŃă un mare talent, însă nu anticipează nici pe departe forŃa expresivă 
copleşitoare a geniului ce trece prin suferinŃă şi arde odată cu ea. Poetul a fost distins cu “Premiul pentru sonet 
al SocietăŃii Scriitorilor Români” (1926), cu “Premiul pentru poezie al Institutului de literatură” (1927), cu 
“Premiul Adamachi al Academiei Române” (1930), precum şi cu alte numeroase premii şi distincŃii. În anul 
1928 a devenit membru al SocietăŃii Scriitorilor Români, iar în perioada 1940-1941 a făcut parte din Consiliul ei 
de conducere. Între anii 1938-1963, sub cele trei dictaturi care au ruinat România – carlistă, antonesciană şi 
stalinistă – a stat în închisoare aproape 20 de ani. A murit la data de 19 Aprilie 1975. 
4 Revista „Memoria”, Editată de Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, nr. 3/1990, p. 30-32.  
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   În anul 1938, când şi-a instaurat dictatura regală, desfiinŃând ConstituŃia din 1923, Regele 
Carol al II-lea nu mai avea dreptul să se urce pe tron: îşi pierduse darul divin al suveranităŃii 
regale atunci când s-a despărŃit de soŃia legitimă, Regina Elena, şi s-a însoŃit cu Elena 
Lupescu. El şi-a recunoscut oficial căderea din dreptul divin prin actul de abdicare din 1926. 
Gestul revenirii asupra acelei decizii cuminŃi – se spune că la îndemnul guvernului lui Iuliu 
Maniu – i-a compromis şansele mântuirii şi a extins drama vieŃii sale nesăbuite asupra 
întregului nostru popor. Actele sale nu au mai putut fi divino-umane, aşa cum ar fi fost ele în 
cazul unei întronizări legitime, ci s-au transformat în neguŃătorii meschine: contemporanii săi 
obişnuiau să spună că România s-a transformat într-o „prăvălioară” în care totul, inclusiv 
virtutea, se vinde şi se cumpără. Deciziile lui – luate sub influenŃa nefastă a metresei sale 
Elena Lupescu, poreclită în popor „Duduia”, iar unele fiind chiar ale ei – au făcut mai mult 
rău României decât toate stăpânirile străine din ultimele trei secole la un loc. El a dus łara la 
dezastru şi disoluŃie: a ucis şi prigonit elitele intelectuale şi spirituale ale Neamului, a 
semănat nesiguranŃa şi necredinŃa. Dacă nu ai stăpânire de sine şi nu ştii să îŃi Ńii în frâu 
patimile şi nesăbuinŃele, nu poŃi să stăpâneşti un popor. Din perspectivă spiritual-
duhovnicească, putem spune că deciziile sale au aparŃinut de fapt diavolilor preacurviei şi 
finanŃei mondiale: doi îngeri sălbatici.  
   În septembrie 1938, Regele Carol al II-lea dispune asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, 
Căpitanul „Legiunii Arhanghelului Mihai” şi a câtorva zeci de conducători legionari, precum 
şi arestarea membrilor sau simpatizanŃilor de elită. Asasinatelor celebre comise de această 
grupare paramilitară (I. G. Duca, Armand Călinescu, demnitari socotiŃi trădători ai 
Neamului), Regele le răspunde prin asasinatul de stat şi apoi prin teroarea de stat. Nu este 
timpul să discutăm despre „legitimitatea” asasinatelor comise de legionari, e destul să vorbim 
despre ineficienŃă: locurile „vacantate” în acest fel violent au fost imediat ocupate de alŃi 
proşti şi incompetenŃi, de alŃi trădători care, în România sau pretutindeni, sunt inepuizabili. 
Ceea ce nu  este defel valabil în ceea ce-i priveşte pe marii intelectuali ai łării – mari 
caractere, oameni cu onoarea şi înŃelepciunea nepervertite. Căci unde vom mai găsi un nou 
Mircea Vulcănescu?  
   E destul să citim lista intelectualilor ucişi sau prigoniŃi de acest rege malefic, să desluşim 
calitatea umană a celor obligaŃi să guste amărăciunea şi suferinŃa, ca să vedem chipul său 
real: plin de sine ca Diavolul însuşi, egoist şi egocentric până în măduva oaselor, ahtiat de 
bani şi plăceri până în ultima clipă, acŃionând discreŃionar pururi, sub privirea perplexă sau 
plină de îngăduinŃă a arhiereilor Bisericii, pe care a încercat mereu să şi-i ataşeze.  
   Regele Carol al II-lea încheie un tratat economic cu Germania în martie 1939: Hitler va 
recunoaşte într-o scrisoare că fără petrolul României nu s-ar fi putut gândi să atace Uniunea 
Sovietică niciodată. Regele mai patronează cesiunile teritoriale din 26-28 iunie 1940, când 
România pierde Basarabia şi Nordul Bucovinei, şi din 30 august 1940, când pierde Ardealul 
de Nord.  
   A fost alungat de pe tron atunci când dictatura sa devenise absolut insuportabilă: mareşalul 
Ion Antonescu e cel care l-a silit să abdice. A luat fiinŃă atunci Statul naŃional-legionar. Din 
septembrie 1940 până în ianuarie 1941, mareşalul Ion Antonescu a guvernat împreună cu 
Horia Sima, comandantul „Gărzii de Fier”. Apoi, în urma unei mişcări sau a unei înscenări 
numite „Rebeliunea legionară”, pe care nu şi-au putut-o explica nici legionarii înşişi decât 
prin aceea că – nu se ştie de la cine – „au primit ordin” (probabil să se sinucidă politic), 
mareşalul a condus łara de unul singur. NaŃionalismul creştin a fost înlocuit cu naŃionalismul 
pur şi simplu.  
   În 21-22 iunie 1941 mareşalul Ion Antonescu a decis intrarea României în război alături de 
Germania lui Hitler; a atacat Uniunea Sovietică sperând să recupereze Basarabia şi Nordul 
Bucovinei. Se spune că Antonescu era un tactician de renume, un geniu militar, şef de 
promoŃie la Saint-Cyr, om de onoare ce îşi respectă cuvântul dat în orice condiŃii. Numai că a 
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Ńinut cu orice preŃ să îşi respecte cuvântul dat lui Adolf Hitler, care nu era om de cuvânt – om 
în care să te încrezi: el încălcase în nenumărate rânduri alianŃele şi pactele de neagresiune pe 
care şi le asumase. Antonescu şi-a dat seama doar atunci când era deja prea târziu că actele 
lui Hitler sunt de natură demonică. Acum lucrurile sunt clare. Pe atunci nu era însă nimic 
evident. 
   Mareşalul Ion Antonescu a fost declarat de către învingători „criminal de război” şi 
executat, deşi până în momentul declanşării conflagraŃiei mondiale se considerase şi se 
accepta faptul că „războiul era funcŃiune naturală a statelor suverane şi nu era socotit o 
infracŃiune la ordinea morală şi de drept internaŃional”5.  
   Pentru Radu Gyr însă, ca şi pentru ceilalŃi legionari persecutaŃi de dictatura antonesciană, 
moartea mareşalului n-a reprezentat nici o uşurare. Stalin avea să-i forŃeze pe aceşti „români 
absoluŃi” să aleagă între „reeducarea” marxist-leninistă şi extincŃia în lagărele de exterminare. 
   Marele gânditor Petre łuŃea, numit de tineri „Socrate al României”, care a fost încă din  
tinereŃe admirator al Brătienilor şi liberal, concedase la un moment dat: „E adevărat că un 
român absolut trebuie să fie legionar”6. Chipul românului autentic a rămas, în concepŃia sa, 
acela consemnat în revista „Timpul” din Iaşi: „Petre łuŃea a fost întrebat odată de Nae 
Ionescu cum vede el un adevărat cetăŃean român sau, mai exact, un român. Şi Petre łuŃea a 
răspuns: să moară pentru România, fără regret, de câte ori România îi va cere; să nu 
necinstească nici o fecioară, pentru a nu ofensa majestatea Maicii Domnului; şi să respecte tot 
ce face altul şi nu e în stare să facă el.”7 De acest portret impresionant, consideră el, se 
apropiau cel mai mult legionarii deşi, mai spunea el, „naŃionalismul integral” pe care-l 
profesau aceştia nu putea să reziste în timp. El a spus în mai multe rânduri că legionarismul a 
fost o flacără prea curată, prea mistuitoare, cu aspiraŃii şi idealuri prea îndrăzneŃe, pentru a 
putea fi suportată multă vreme de poporul român. Integralismul constituia viciul său 
structural. Nu poŃi generaliza mucenicia, nu poŃi impune sacrificiul universal. Mesianismul 
Mişcării legionare era clar că avea să degenereze – mai devreme sau mai târziu. Era clar că în 
cadrul Mişcării aveau să-şi facă loc veleitari, arivişti, impostori şi chiar, mai grav, agenŃi sub 
acoperire. Codul onoarei avea să cadă în desuetudine. Tentativele de compromitere a Legiunii 
prin înscenări, calomnii răspândite-n mass-media şi prin acte înfricoşate făcute în numele ei 
aveau să-şi atingă, mai devreme sau mai târziu, scopul. Punctul culminant a constat în 
asasinarea marelui om de cultură Nicolae Iorga. Asasinatul este complet atipic Legiunii, 
autorii refuzând să îşi asume fapta, bucurându-se de protecŃia unor oameni sus-puşi, care i-au 
făcut scăpaŃi – de unde suspiciunea rămasă până în zilele noastre că ar fi fost agenŃi ai 
NKVD-ului (securităŃii sovietice). Chiar în aceste condiŃii, nu poŃi scăpa de vinovăŃia morală 
chiar şi numai dacă ai încuviinŃat moartea marelui savant! (Reproşul conform căruia ar fi 
primit un colan de aur din partea Masoneriei pentru a-l incrimina pe Corneliu Zelea Codreanu 
şi a face astfel cu putinŃă arestarea acestuia nu poate justifica asasinatul, chiar dacă ar fi 
întemeiat pe adevăr.) 
   AtâŃia oameni de valoare s-au măcinat între ei, atâtea talente s-au anihilat reciproc! Dacă 
avem ceva de învăŃat din toată istoria aceasta, este că nu poŃi să învingi stăpâniile şi 
începătoriile fărădelegii, căpeteniile întunericului ce stau la pândă-n văzduhuri, decât cu 
armele Duhului. Asasinatele nu sunt decât modalităŃi de anihilare a unor carcase; duhurile 
stăpânitoare se vor retrage odată cu sufletul omului respectiv: sufletul pleacă definitiv, acolo 
unde şi-a rânduit, dar duhurile înşelăciunii se vor întoarce. Vor face iarăşi ravagii. De aceea, 
Constantin Noica obişnuia să ne spună, în repetate rânduri, îngrijorat să nu cădem în aceeaşi 
ispită: „Luptă-te cu zeii, nu cu valeŃii!” Şi el fusese închis pe nedrept, ani de zile, în vremuri 
în care „dacă erai absolut nevinovat primeai 5 ani”. Perioada aceea a rămas în memorie ca 
                                                 
5 Petre łuŃea, Între Dumnezeu şi neamul meu, FundaŃia Anastasia, Editura Arta Grafică, Bucureşti 1992, p. 291. 
6 Ibidem, p. 105. 
7 Ibidem, p. 95. 
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„vremea robiei noastre babilonice”: vremea înstăpânirii mentalităŃii sovietice peste popoare 
întregi, împărŃite la masa „zeilor” pentru a fi sacrificate şi devorate. 
   Noua mentalitate a desfiinŃat ierarhia valorilor, a desfiinŃat neprihănirea şi nevinovăŃiile. 
   Svetlana Alliluyeva, fiica lui Stalin, a mărturisit că tatăl ei „considera bunătatea şi dragostea 
atotiertătoare ca fiind cele mai mari fărădelegi” şi credea că Beria, ministrul sovietic de 
interne, este un demon îngrozitor care-l posedă pe tatăl ei: „Beria părea că este unit cu 
întreaga noastră familie printr-o legătură diabolică... Beria era un demon înspăimântător... Un 
demon cumplit pusese stăpânire pe sufletul tatălui meu”8. 
   Da, trebuie să recunosc: Radu Gyr e vinovat. Nu numai că era susceptibil, dar a dat dovadă 
în nenumărate situaŃii de bunătate nemărginită, de dragoste atotiertătoare şi de o nădejde 
smintită – aceea din miezul tuturor disperărilor. Radu Gyr e vinovat de moarte. 
   Şi Petre łuŃea e vinovat: şi dragostea de înŃelepciune trebuia pedepsită. Şi a şi fost. Aşa 
cum însuşi mărturiseşte: „Eu am stat 13 ani uitându-mă la pereŃi. Şi când am spus: «DaŃi-ne şi 
nouă ceva să citim», ni s-a răspuns: «V-am adus aici să vă tâmpim». Pur şi simplu. Şi când 
mama mi-a trimis odată câte ceva la Ocnele Mari, în lagărul de concentrare, printr-un cumnat 
– Alexandrescu, un tânăr deşelat – sună el la poarta puşcăriei: «Cine eşti, mă?» «Eu sunt 
cumnatul domnului Petre łuŃea, m-a trimis soacră-mea...» «Şterge-o, că te bag lângă el. Te ia 
mama dracului!» Mă cheamă în curte şi zice: «Ascultă, mă, tu ai venit aici la sanatoriu? ÎŃi 
dau cu un bolovan în cap».”9 
   Radu Gyr trebuia să dispară. Nichifor Crainic trebuia să dispară. Petre łuŃea trebuia şi el să 
fi dispărut, dacă era după voia oamenilor. În timpul percheziŃiei de dinaintea arestării i s-au 
confiscat toate manuscrisele. N-au mai fost găsite de atunci. „O mie de pagini am avut scrise. 
Acum mă consolez şi eu când mă gândesc la aceste lucruri distruse. Mi-au spus: «Nu mai e 
urmă de dumneata, c-am avut noi grijă».”10 
   Oare ce fel de oameni au ordonat „dispariŃiile”? 
   Stalin e absolvent de seminar teologic: atunci când s-a înscris, era convins că are vocaŃie. 
Avea şi credinŃă. CredinŃa în Dumnezeu şi-a păstrat-o. Doar că acum nu mai era dispus să 
urmeze voia Celui de Sus, ci dimpotrivă. Primele pseudonime pe care şi le-a luat Stalin în 
scrieri au fost „Demonosvili” şi Besosvili”, care se traduc din georgiană prin „Demonicul”, 
respectiv „Îndrăcitul”11. Nu era însă singurul pretendent la funcŃia de Antihrist. Buharin, 
secretarul general al InternaŃionalei comuniste, aflat la vârsta de doisprezece ani, a citit 
Apocalipsa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul şi a simŃit cum se aprinde în el 
dorinŃa de-a deveni Antihrist. Pentru că a înŃeles din RevelaŃie că Antihristul trebuia să fie 
băiatul unei mari curve din seminŃia lui Dan, i-a cerut mamei sale ca aceasta să susŃină 
pretitundeni că ar fi fost prostituată. N-a apucat să beneficieze de poziŃia Antihristului. Chiar 
şi aici era numai un impostor. A fost înlăturat şi distrus de Stalin, despre care a mai apucat să 
spună: „El nu este om, ci diavol”12.  
   Un alt celebru candidat la funcŃia lui Antihrist, Mihail Bakunin, considerat de Karl Marx şi 
de alŃi tovarăşi din InternaŃionala I ca fiind părintele anarhiei ruseşti şi precursor al revoluŃiei 
bolşevice, a spus: „În această revoluŃie va trebui să-l trezim pe Diavol în sufletul oamenilor, 
să aŃâŃăm patimile cele mai josnice”13. Din acest punct de vedere trebuie să admitem că 

                                                 
8 Svellana Alliluyeva, Twenty Letters to a Friend (London, Hutchinson, 1967, p. 64 urm., apud Richard 
Wurmbrand, “Marx şi Satan”, Editura Stephanus Bucureşti 1994, EdiŃie digitală, Apologetica 2010, Cap. V, 
Cumplita falsificare. 
9 Petre łuŃea, op. cit., p. 28. 
10 Ibidem, p. 307. 
11 Abdurakhman Avtorkhanov, Criminals in Bolshevism, Frankfurt am Main, Possev Verlag, p. 324, 325 şi The 
Provenience of Partocracy, Frankfurt am Main, Possev Verlag 1973, p. 198-201, apud. Richard Wurmbrand, op. 
cit., cap. V. 
12 George Katkov, The Trial of Bukharin, London, B. T. Batsford Ltd., 1979, 1, p. 29, apud. Idem. 
13 Roman Gul, Dzerjinski, Paris 1936, p. 81, apud. Richard Wurmbrand, op. cit., cap. II, Împotriva tuturor zeilor. 
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revoluŃia socialistă a fost o reuşită. Bakunin îl admira fără reŃinere pe Netceaev, pe care-l 
numea „superbul tânăr fanatic”14. Netceaev e cel ce a conceput Catehismul revoluŃionarului. 
   Catehismul revoluŃionarului era statutul organizaŃiei ruseşti „”Răzbunarea poporului” (care 
a fost înfiinŃată cel mai probabil în anul 1870). Cauza acestei organizaŃii e conflagraŃia şi 
devastarea totală: „Cauza noastră este înfricoşătoare, desăvârşită, universală şi necruŃătoare... 
să ne unim cu brutele şi criminalii – singurii şi adevăraŃii revoluŃionari din Rusia”15. În anul 
1872 a fost înfiinŃată o societate secretă a revoluŃionarilor, numită „OrganizaŃia”. Nucleul 
acesteia era numit „Iadul”. „Iadul” era nucleul secret al organizaŃiei premergătoare Partidului 
Comunist din Uniunea Sovietică. Istoricii sovietici nu au îndrăznit să scrie despre activitatea 
„Iadului” decât în 1965. Astfel, Vilenskaia va scrie în „RevoluŃionarul ilegalist”: „«Iadul» era 
numele nucleului organizaŃiei secrete care exercita teroarea nu numai împotriva monarhiei, ci 
– prin funcŃiile represive deŃinute – chiar faŃă de membrii organizaŃiei secrete”16. Este 
consemnată oferta unuia din membrii „Iadului” de a-şi otrăvi propriul tată pentru a pune 
mâna pe moştenire şi a o dărui organizaŃiei. Nu se cunoaşte răspunsul pe care l-a primit, însă, 
în condiŃiile deja menŃionate şi cu astfel de caractere, paricidul pare ceva natural. De fapt, 
toate aceste personaje încearcă să-L ucidă pe Tatăl ceresc.  
   În ziarul comunist „Vecernia Moskva” a scăpat mărturisirea sinceră: „Noi nu luptăm 
împotriva credincioşilor şi nici chiar împotriva preoŃilor. Noi luptăm împotriva lui Dumnezeu 
– pentru a smulge sufletele credincioşilor din mâna Lui”17. Vreau să mă răzbun pe Acela 
Care domneşte deasupra tuturor, a strigat Karl Marx în poemul pe care l-a intitulat Strigătul 
unui deznădăjduit: 
 

Astfel, un Dumnezeu mi-a smuls totul, 
În blestemul şi tortura destinului 
Toate lumile Lui s-au dus fără întoarcere! 
Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea.  
Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului, 
Vârful lui va fi rece şi înspăimântător, 
Groaza superstiŃioasă îi va fi fortăreaŃă, 
Agonia cea mai neagră îi va fi căpătâi. 
Cel ce-l va privi cu un ochi sănătos 
Se va întoarce palid ca moartea şi mut, 
Cuprins de morbul morŃii oarbe şi îngheŃate. 
Fie ca fericirea lui să-i pregătească moartea!18 

 
   TentaŃia luciferică a distrugerii universale e cea care l-a răvăşit pe Marx: el visa, dacă nu 
poate să-L distrugă pe Dumnezeu Însuşi, măcar să distrugă lumea creată de el. Mare parte din 
visul său s-a împlinit: 

Atunci voi fi în stare să merg triumfător, 
Ca un zeu, printre ruinele împărăŃiilor. 
Fiecare din cuvintele mele este foc şi acŃiune. 
Pieptul meu este la fel ca cel al Creatorului...19 

                                                 
14 U. Steklov, M. A. Bakunin, His Life and Activity, Moscow 1937, vol. 3, p. 435, apud. Idem. 
15 Quoted from The Catechism of the Revolutionist by Dostoyevskii in his Complete Works, vol. 12, p. 194, 
apud. Richard Wurmbrand, op. cit., cap. VI.  
16 E. S. Vilenskaia, Revolutionist Underground in Russia, Moscow 1965, p. 398, apud. Idem. 
17 Richard Wurmbrand, op. cit., cap. V. 
18 Karl Marx, “Des Verzweiflenden Gebet” (Invocation of One in Despair), apud. Richard Wurmbrand, op. cit., 
cap. I, Schimbare de credinŃă. 
19 Consemnat în “Deutsche Tagespost”, West Germany, December 31, 1982, apud. Idem. 
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   Karl Marx practica intens adorarea de sine. Bakunin, unul din apropiaŃii săi, a spus că 
„trebuie să-l adori pe Marx ca să fii iubit de el. Trebuie cel puŃin să-Ńi fie frică de el ca să te 
tolereze în preajma lui... Marx este atât de mândru, până la ticăloşie şi nebunie.”20 
   Sfârşitul dramei Ulanem descoperă poziŃia ultimă a lui Marx – crezul lui programatic: 
 

Dacă există Ceva care devorează, 
Mă voi arunca înlăuntrul său, 
Chiar dacă ar fi să ruinez lumea. 
Lumea care se interpune între mine şi prăpastie 
Am s-o sfărâm în bucăŃi cu blestemele mele neîntrerupte, 
Îmi voi arunca braŃele în jurul realităŃii ei aspre, 
Iar lumea va trece mută, îmbrăŃişându-mă, 
Ca apoi să mă scufund într-o nimicnicie absolută, 
Pierind în neant; aceasta ar însemna a trăi cu adevărat.21 

 
   Marx, Engels, Bakunin şi Hess au organizat împreună InternaŃionala I. Moses Hess este 
recunoscut ca fiind creierul acestei mişcări: Marx i-a fost discipol şi apoi idol. Moses Hess a 
practicat simultan sionismul diabolic şi socialismul, patronând totodată aşa-numita „teologie 
a eliberării” [de Dumnezeu], pe care a văzut-o în germene. El a scris în 1862: „Ceea ce 
contează în primul rând este lupta dintre rase şi apoi lupta dintre clase”22. Realizarea statului 
mesianic şi al socialismului care să-L izgonească pe Dumnezeu în Cer, promovarea unei 
„teologii” libere de RevelaŃie, sunt idealuri pe cale să se împlinească în societatea de azi. 
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, instituŃie infiltrată puternic de „Originoform” – 
departament al serviciilor secrete post-sovietice cu scopul distrugerii Bisericii – promovează 
astfel de „teologii liberale”, unele dintre ele contestând făŃiş Învierea, seamănă neîncredere în 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, încearcă să devalorizeze clericii autentici prin cultivarea 
unor impostori care se dovedesc în cele din urmă a fi agenŃi sub acoperire, ş.a.m.d.   
   E de groază? Aş. Sunt numai carcase. 
   Barba pătrată a lui Karl Marx e un semn al apartenenŃei la secta ocultă a Joannei Southcott, 
Mare Profetesă a lui Shiloh23. Joanna Southcott (1750-1814) a crezut că în Apocalipsa 
Sfântului Apostol Ioan se face referire la ea: se vedea înveşmântată cu soarele şi luna stând la 
picioarele ei24, astfel încât, la vârsta de 64 de ani, s-a crezut însărcinată cu „Al doilea Christ” 
– identificat eronat cu Shiloh – „Împăciuitorul” descris în Cartea Facerii (49, 10). Sarcina s-a 
dovedit a fi iluzorie, un fel de „incubus” – un spirit-copil conceput cu duhurile întunecate. A 
murit în scurt timp după „balonare”, într-un fel de febră cerebrală; mai înainte de a muri a 
promis să învie şi să-l dăruiască lumii pe acel „Al doilea Christ”.25  
                                                 
20 Bakunin, Works, vol. III, Berlin 1924, p. 306, apud. Idem. 
21 Karl Marx, Oulanem, apud. Idem. 
22 Moses Hess, Rome and Jerusalem, New York, Philosophical Library, 1958, p. 10, apud. Richard Wurmbrand, 
op. cit., cap. VI.  
23 Hans Enzensberger, “Gesprache mit Marx und Engels”, Frankfurt am Main, Insei verlag, 1973, p. 17, apud. 
Richard Wurmbrand, op. cit., cap. II. 
24 Apocalipsa 12, 1. 
25 „In 1813, she first announced that she was to become the mother of Shiloh, that she was the Woman spoken 
of in the Apocalypse as having the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars; the twelve 
stars were twelve evangelists or apostles whom she sent abroad to declare her revelations. In herself, she 
asserted, the scheme of redemption would be completed, by woman came the fall of man, and by woman must 
come his restoration. She was the Bride, the promised seed who was to bruise the serpent's head. The evening-
star was placed in the firmament to be her type. The immediate object of her call was to destroy the devil; of this 
Satan was fully aware; and that it might not be said he had foul play, a regular dispute of seven days was agreed 
upon between him and Joanna, in which she was to be alone; the conditions were that if she held out her 
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   O serie de bărbaŃi şi-au dorit să fie ei înşişi Antihristul, nefiind însă decât antihrişti, adică 
nişte înainte-mergători ai Aceluia. Femeia asta s-a crezut aleasă să-l nască pe Antihrist: dar 
nu l-a născut. Heinrich Karl Marx (Moses Mordecai Marx Levy, 1818-1883) e posibil să se fi 
considerat o perioadă de timp unul din cei 12 Apostoli ai Antihristului Doamnei Southcott. 
Apoi nu e de crezut că s-a mai mulŃumit cu atât: versurile lui dovedesc că – în aspiraŃiile sale 
împotriva Dumnezeirii – el este rivalul lui Lucifer. Dacă a acceptat sugestia lui Baruch Levy, 
Karl trebuia să convingă acum poporul ales să-şi fie propriul Mesia.26 Efectele acestei 
halucinaŃii demente s-au resimŃit dur şi în România, dar nu trebuie să fim preocupaŃi asupra 
lor şi nu trebuie nici să ne războim împotriva ei: doar Mântuitorul Hristos va alunga umbrele, 
doar Fiul lui Dumnezeu ne va şterge lacrimile. 
   Lupta noastră este împotriva stăpâniilor, începătoriilor, căpeteniilor ce stau în văzduhuri27: 
ea pretinde rezistenŃa împotriva gândurilor şi patimilor nelegiuirii insuflate de acestea. În 
nemijlocirea acestei confruntări, nu avem nimic a ne teme nici de Lucifer, nici de toate aceste 
carcase ale lui.  
   Dumnezeu este cu noi. E în mijlocul nostru. Acum şi mereu. 
 
 
3. Condamnarea la moarte 
 
   Ultimul cuvânt pe care l-a rostit Radu Gyr în faŃa Tribunalului Poporului la procesul din 
1945 face parte din acele cuvinte pentru totdeauna pe care numai jertfa totală de sine le poate 
aduce pe buze. Sunt lacrimi ce pot fi sorbite oriunde, oricând, deajuns pentru generaŃii 
întregi: „Eu am avut credinŃă. Şi am iubit-o. Dacă aş spune altfel, dacă aş tăgădui-o, 
dumneavoastră toŃi ar trebui să mă scuipaŃi în obraz. Indiferent dacă această credinŃă a mea 
apare, astăzi, bună sau rea, întemeiată sau greşită, ea a fost pentru mine o credinŃă adevărată. 
I-am dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd 
însângerată de moarte.”28  
   Însângerări vor mai fi. Nu trebuie să ne facem prea multe iluzii: însângerările se vor 
întoarce. Vor veni iarăşi, printre apusurile străvezii – aceasta o ştim din mărturiile nevăzute: 
 

 Sunt paşi de dincolo de lume 
şi lumi de dincolo de pas. 
Răsar de sub ciudate brume 
şi-n umbră iar adânc s-au tras. 
 

                                                                                                                                                        
argument for seven days, Satan should retire from troubling the earth, but if she yielded, then his kingdom was 
to stand. Accordingly, she went alone into a solitary house for this contest. Joanna on this occasion was her own 
secretary, and the procès verbal of the conference was printed from her manuscript. She set down all Satan's 
blasphemies with the utmost frankness, and the proficiency he displayed in vulgar language and Billingsgate 
abuse is surprising.” (Devonshire Characters and Strange Events by Sabine Baring-Gould, Wikisource) 
26Letter from Baruch Levy to Marx: "The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world 
dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the 
establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this 
"new world order" the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The 
Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the 
Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of 
the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the 
Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands" (from `La Revue 
de Paris', p. 574, June 1, 1928, http://beta.communities.msn.ca/UndergroundOracleII).  
27 Efeseni 6, 12. 
28 Radu Gyr, Ultimul cuvânt la Tribunalul Poporului, sâmbătă, 2 Iunie 1945, în “Adevărul literar şi artistic” din 
6 Martie 1994. 
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Noi nu vedem nici paşii stranii, 
nu ştim nici ce tărâm ating, 
doar ca un freamăt de litanii 
foşnesc în aer şi se sting. 

(„Sunt paşi de dincolo de lume”) 
 

   Poetul a avut intuiŃia. S-a bucurat şi s-a îndurerat – în una şi aceeaşi clipă – atunci când a 
gustat mărturiile nevăzute. Dar nu se poate altfel: când vântul de miazănoapte al gândurilor le 
ia pe toate-n răpire, nu poŃi simŃi altceva. Ele sunt una cu adevărul acela ce aşează miere pe 
buze, dar care amărăşte pântecele29. Cuvintele acestea au propria lor voce: ele-şi trăiesc o 
existenŃă proprie, numai a lor, separată de aceea a noastră, a oamenilor. Şi oricare din aceste 
cuvinte are propriile sale cuvinte şi şoapte: 
  

Cuvintele mă răstignesc în cuie, 
lung mă străpung cu-o veninoasă Ńeapă 
şi tot cuvintele, ca o căŃuie, 
 
îmi tămâiază lacrima sub pleoapă, 
şoptindu-mi: suntem clare trepte. Suie 
În veşnicia care va să-nceapă. („Cuvintele”) 

 
   Aceasta este simŃirea. Dar care e adevărul? În ce constau mărturiile nevăzute? 
   Suntem cu toŃii condamnaŃi la moarte. Acesta e adevărul: că lumea aceasta nu ne poate 
primi. A spus-o atât de frumos, atât de dureros de frumos Părintele Serafim Rose, o vor mai 
spune şi alŃii: „Noi, cei ce ne numim creştini, nu trebuie să aşteptăm nimic altceva decât să 
fim răstigniŃi. (...) Şi trebuie să fim răstigniŃi la vedere, în ochii lumii, căci ÎmpărăŃia lui 
Hristos nu este din această lume, şi lumea nu o poate primi, şi nu o poate primi nici măcar un 
singur reprezentant al ei, nici pentru o singură clipă. Lumea aceasta îl poate primi doar pe 
Antihrist, acum sau în oricare altă vreme. (...) Nu-i de mirare, atunci, că este dificil să fii 
creştin – nu este dificil, este imposibil. Nimeni nu poate accepta cu bună-ştiinŃă un mod de 
viaŃă care, cu cât este trăit mai autentic, cu atât mai mult duce spre autodistrugere. Şi din 
această cauză ne răzvrătim mereu, încercăm să ne uşurăm viaŃa, încercăm să fim creştini pe 
jumătate, încercăm să dobândim ce-i mai bun din ambele lumi.”30  
   Compromisul de care vorbeşte Părintele Serafim Rose se dovedeşte în cele din urmă 
iluzoriu: lumea păcatului şi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu se exclud reciproc. 
   Lumea aceasta nu ne poate primi. Lumea aceasta ne-a condamnat la moarte. Nu numai 
Poetul, ci toŃi suntem condamnaŃi: suntem cu toŃii proscrişi. Nu ne mai rămâne nimic în 
lumea aceasta de aşteptat. Nu ne mai rămâne decât o singură întrebare. 
   Oare ne va primi Dumnezeu? 
   „Deşteaptă-te, cel ce dormi, şi te scoală din morŃi, şi te va lumina Hristos!”31 Ridică-te, 
Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine, 
Nu pentru pătule, nu pentru pogoane, 
Ci pentru văzduhul tău liber de mâine, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 

                                                 
29 Apocalipsa 10, 10.  
30 Ne vorbeşte părintele Serafim Rose, Scrisori, Editura Bunavestire, GalaŃi 2003, C. IV. 
31 Efeseni 5, 14. 
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Pentru sângele neamului tău curs prin şanŃuri, 
Pentru cântecul tău Ńintuit în piroane, 
Pentru lacrima soarelui tău pus în lanŃuri, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 
Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele, 
Ci ca s-aduni chiuind pe tăpşane 
O claie de zări şi-o căciulă de stele, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 
Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi 
Şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane, 
Şi zărzării ei peste tine să-i scuturi, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 
Şi ca să-Ńi pui tot sărutul fierbinte 
Pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane, 
Pe toate ce slobode-Ńi ies înainte, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 
 
Ridică-te, Gheorghe, pe lanŃuri, pe funii! 
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane, 
Sus, spre lumina din urmă-a furtunii, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

 
   Dacă aceasta este instigare la revoltă, atunci revolta vizează în primul rând transcendentul: 
lumina din urmă-a furtunii, identică luminii dintâi a creaŃiei, identică luminii abisului inimii, 
identică slavei străfulgerate a ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, se dobândeşte cu mare luptă: prin 
nevoinŃă permanentă, prin contestarea celui ce-ai fost anterior, prin răzvrătire împotriva 
fiinŃei tale Ńesute din patimi şi din nelegiuiri ale imaginaŃiei. A spus poetul: 
 

Mă spânzur de nădejdi şi ard pe ruguri, 
Înviu din foc şi mă ucid în săbii.  

(„Ca la o grea şi crâncenă poruncă”) 
 
   Învinuirea de sine este o greutate inteligibilă pusă peste toate gândurile sufletului: Când 
omul îşi retrage „lucrarea rătăcită în simŃuri”, închipuirea de sine se destramă, gândirea 
trupească îşi dovedeşte inconsistenŃa: atunci mintea va naşte noime dumnezeieşti. Aceasta 
înseamnă să vezi sufletul de argint al paradigmelor dumnezeieşti, să priveşti fantasma de 
chihlimbar a fiecărei făpturi, a fiecărui lucru aşa cum se află ea în Mintea fără de început. 
Aceasta înseamnă s-asculŃi cum îŃi vorbesc toate lucrurile prin însăşi existenŃa lor; să le vezi 
destinele intrând în dialog – aşezându-se unele lângă altele, răspunzând! Pentru aceasta 
trebuie să sorbi de pe buzele nopŃii „sarea cereştilor tristeŃi”, să asculŃi cele şapte tăceri ale 
rugăciunii curate, s-aştepŃi la marginea uneia sau mai multor eternităŃi până te soarbe lacrima 
de diamant a Sfintei ei FrumuseŃi! 
   Din cenuşile vechi ale despătimirii se desprinde Phoenix-ul gândit, numai din cenuşile 
vechi: din mistuirile trecute, din mistuirile neînceputului. Se deschid atunci aripi heruvice 
pline de ochi înainte şi înapoi, deasupra şi dedesubt, şi serafii de taină ai inimii îşi înteŃesc 
dansul: Se arată Luceafărul înŃelesurilor, temeliile de argint ale lumii sunt dezvelite.  
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   Aceasta înseamnă să fii purtat de suflarea din care ai fost creat până la ieşirile morŃii, acolo 
unde nenaşterea se-gemănează luminii fără sfârşit. Acolo e marele plâns, acolo e marele cânt, 
acolo e marele zbor; nu-Ńi mai rămâne decât să te-aşterni printre marile morŃi ale veacului: 
 

Marele plâns n-are lacrimi 
şi nu ştie vorbe de lut. 
Asemeni izvorului tainic din stâncă 
el gâlgâie-adâncului mut. 
 
Marele cânt n-are sunet 
şi nu ştie strună sau glas. 
Prin somn l-auzim numai noaptea, când nu e 
nici foşnet pe lume, nici pas. 
 
Marele zbor n-are aripi 
şi nu ştie vânturi de foc. 
El muşcă din noi hălci mari de lumină 
şi suie cu ele în cioc. 
 
Marile morŃi n-au morminte 
şi nu ştiu pământul afund. 
Acolo în arderi, în scrumuri, în inimi, 
marile morŃi se ascund. („Marele plâns”) 

 
   Acesta este imperiul marii dumnezeieşti tăceri. Ascultă abisul! Aici fiinŃele nu mai lasă 
umbră şi totul e ca la-nceput. Aici afli ce sunt cuvintele mai înainte de-a fi, ce sunt vedeniile 
când nu era pupilă, ce era gândul mai înainte şi mai presus de minte, fantasme şi flăcări, în 
suflările ce au premers timpul şi l-au plăsmuit. 
   Aici Poezia e ca o icoană nefăcută de mână – încât ai impresia că sensibilitatea şi 
frumuseŃea se pictează singure la margini de litanii şi ape, la umbră de visuri de crâng. Acolo 
miresmele dor şi te confrunŃi cu frumuseŃea deznădăjduitoare a dragostei. O ai, e a ta, ai 
cuprins fiinŃa de spin din sfânta ei rază, dar nu e deajuns. Şi nu-i destul niciodată. Fiindcă 
„ceea ce a rămas necuprins e de nesfârşite ori mai mult decât ceea ce s-a cuprins”32, şi 
pătimirea continuă într-un vârtej spiritual nesfârşit33.    
   În idealul ascuns al poetului, acolo îŃi vine să te sălăşluieşti: acolo unde Poezia nefăcută de 
mână zămisleşte toate gândirile şi fiinŃele de la-nceput. Ce mai eşti tu? Ce mai e el, Poetul?  
   Tu şi Poetul? Două şoapte ce s-au întâlnit la o margine de tăcere, două suflări ce s-au atins 
şi s-au însoŃit. 
 
 
 
       Mihai M. S. Maxim 
       19. 03. 2011 
 
 
 

                                                 
32 Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri I, ColecŃia P. S. B. 29, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti 1982, Tâlcuire amănunŃită la Cântarea Cântărilor, p. 259. 
33 Epectasis. 
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Cântece de revoltă 
 

 
 

Ghepardul 
Inspirată după o rimă a Poetului Radu Gyr 

 
O altă primăvară 
Nicicând n-o să mai vină 
Şi moartea-o să-mi apară 
În haină de hermină. 
 
Trecute vieŃi mi-or trece 
Felin pe sub priviri – 
Suflarea tot mai rece-a  
Pierdutelor iubiri. 
 
Nimicul mă pătrunde. 
Mai am un singur rost: 
Să nu mai fiu niciunde! 
Nicicând să nu fi fost. 
 
Uitări ca o ninsoare 
În zări demult proscrise 
Întind în nehotare 
Gândirile surprinse. 
 
Neexistent de-a pururi, 
Voi sta cu Tine, Tată! 
Înmormântat în veacuri, 
Mai viu ca niciodată! 
 
Pătrunde-mă cu floarea 
De măr şi de cais, 
Durerilor savoarea 
S-o simt – din al Tău vis! 

Să sorb din suferinŃa 
Iubirii fără vină, 
Din tandra-i năzuinŃă 
Aşa cum sorbi lumină! 
 
Măiastre de lumină 
Şi mări de ierburi calde, 
Înalturi łi se-nchină, 
Gheparzi cu aripi albe! 
 
Şi ochiul MinŃii trece 
Prin chihlimbare-alteŃi, 
TristeŃea să se plece 
Cu nenăscute vieŃi. 

 
Şi stranii conştiinŃe 
Răsar din infinit, 
Măiastre-şi iau fiinŃă 
Din gând binevoit. 
 
O altă primăvară – 
Din lumile de sus – 
Învăluie spectrală 
Un cuget nesupus. 
 
Lumina necreată 
Şi veşnicul abis 
Se-aştern îngemănate 
În floarea de cais.
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Voi nu 

 
împotriva profitorilor robiilor noastre babilonice 

 
 

Voi nu ne-aŃi iubit niciodată 
şi nu aŃi voit să ne ştiŃi 
decât slăbiciunea soldată 
cu pierderi de vieŃi şi de minŃi. 
 
De partea cealaltă a morŃii 
am fost numai noi, iarăşi noi: 
am fost cei pierduŃi, fără sorŃii 
de-a lua anii-aceia-napoi. 
 
Din fondul secret de lectură 
voi nu ne-aŃi lăsat nici un rând. 
Dar visele vechi nu se fură 
nicicum niciodată nicicând. 
 
Le-aŃi pus moştenirea la index, 
să bâjbâie slabele minŃi 
pe-alături de marile pilde: 
doar morŃii ne sunt azi părinŃi. 
 
Voi nu ne-aŃi lăsat nici o şansă 
de-a spune ce vrem, ce gândim – 
gândirile noastre sunt transă: 
chiar voi aŃi ales să nu fim. 
 
Când am învăŃat a muri a 
venit insinuarea, furiş, 
că nu e de noi nici sofia, 
nici spiritul din Păltiniş. 
 

Ceresc filosof e acela! 
Prieten cu Dumnezeirea 
şi-n patimă sfântă de cer a 
ajuns, şi nimeni nu-i uită iubirea! 
 
Iubirea pe toate le rabdă 
şi sofia se-ndură de tot; 
ea nu oboseşte să aibă 
nădejdi pentru marele foc. 
 
Dar totu-a trecut şi o alta 
noi nu vom primi prea curând; 
visând nemurirea şi arta, 
suntem doar fiinŃe de gând. 
 
Noi nu suntem azi decât umbre: 
deja-i prea târziu să mai fim. 
Suflările nopŃii sunt sumbre: 
cu morŃii în moarte trăim! 
 
Să nu mai vorbiŃi pentru alŃii! 
şi-n numele nostru nimic –  
aşa cum grăiaŃi despre psalŃii 
cei sfinŃi, ce din Cer vă dezic! 
 
Voi nu ne-aŃi iubit. Lupi de stepe 
îşi pasc deziluzii sub luni. 
Cuvintele voastre sunt sterpe. 
Voi nu ne-aŃi iubit! Nu! Voi nu! 
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Lacrimă peste Ardeal 
 

   „Să luăm aminte că dacă nu-i vom aduce 
creştinismului roadele, acesta se va lua de la noi.” 

Părintele Arsenie Boca 
 

Mă îmbrac în durerile Neamului meu: 
eu sunt trupul gândirii ce plânge. 
Peste versul cel blând şi cel crâncen, 
răscolit împotrivă-mi, văzduhul cel greu 
îmi revarsă iubire de înger. 
 
„- AscultaŃi şi urmaŃi Proorocii cuminŃi! 
DăruiŃi trup şi duh Învierii!” 
„- Dar noi, Doamne, visăm întuneric!” 
„- Dacă nu M-aŃi gustat prin PărinŃii cei SfinŃi, 
Mă veŃi bea din potirul durerii!” 
 
Când Ardealul de noi va rămâne pustiu, 
ale morŃilor Neamului moaşte 
vor mişca în zadar a renaşte. 
În noi negrul pământului nu mai e viu: 
noi doar Cerul mai stăm a cunoaşte. 
 
SfinŃii-Arhangheli Mihai şi Gavril, Rafail, 
între ceruri şi-abis mă renască! 
Văd solie din slava măiastră: 
Uriil, Varahil, Salatil, Gudiil 
stau poporul român să jelească. 
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Gândirea 
 

      „Gândirea e o cutremurare a nervilor.” 
        Mihai Eminescu 
 
Gândirea e-o arsură-n 
cutremurări de nervi, 
a nopŃii trăsătură 
în condeieri de verb. 
 
Când verbul se preschimbă-n 
înfiorări de jar, 
nelinişti să atingă, 
neliniştile n-ar 
 
mai şti de răsărituri, 
de fiicele lor mari, 
de noaptea dintre timpuri 
în care să dispari. 
 
În noaptea interioară 
de dincolo de lumi, 
când luna vis coboară, 
lumina Ńi-o asumi! 
 
Dispari sub teiul sfânt 
ce-şi ninge nostalgia  
în fulgi de aur când 
se-ntoarce-n el vecia. 
 
Făpturi înaripate 
menirile-şi înalŃe! 
Şi lacul de agate 
să nască fascinaŃie! 
 

Să fii doar o reflexie 
a vechii căutări! 
Imparii plopi dea lecŃie 
actualelor visări! 
 
Cum ochiul meu lăuntric 
e-o pasăre de foc 
a suferinŃei lumii, 
în cerul vechi mă-ntorc. 
 
Cu cât mă-nalŃ în slavă 
pe-al cerului orb crug, 
durerea abisală 
însângerează-amurg. 
 
Sub aripile minŃii 
simt abur de dureri: 
sudorile au fierberi 
din lumile de ieri. 
 
Când sângele cel singur 
vedenii îmi secretă, 
mă las sorbit. M-asigur 
că nu mă mai regretă 
 
chiar nimenea în mierea 
febrilă. Timpu-i mort. 
Am străbătut tăcerea. 
Nicicând n-o să mă-ntorc. 
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Umbra 
 
Eu nu sunt aici decât umbră 
a celui ce-n roşu eter 
aşteaptă şi speră, alungă 
vedenii de rug pe Carmel. 
 
Gândesc uneori nea lunară, 
sau ploi şiroind a safir, 
dar ştiu că rubin o s-apară, 
şi sânge de puf mohair. 
 
Orice cuvânt e o poartă 
de marmură neagră, mormânt 
prin care cobor în viziune, 
apoi din viziune-n cuvânt. 
 
Mă duc şi mă-ntorc în cuvinte 
şi caii de foc se aprind; 
la carul de foc iau aminte, 
dar gândul şi visul mă mint. 
 
Am fost în suflarea nocturnă.  
Azi văd străluciri de niciunde 
şi aflu, lăsând toate-n urmă, 
că ceea ce vezi te pătrunde. 
 
Am fost ca un suflu în inimi, 
am fost un abis în gândiri, 
am fost pătimirea din patimi 
şi ce-i nerostit în rostiri. 
 
Gândiri vor începe să curgă 
şi eu voi începe să zbor. 
Dar ceea ce-am fost n-o s-ajungă. 
Sihaştrii m-aşteaptă-n sobor. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
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Asasinat nostalgic   (DictioMUD) 
 
Laguna albastră era de fapt o vizuină 
Bântuită de un animal ce paraliza  
Visele, mişcarea, aerul; şoaptele se opreau, 
Filmele minŃii se derulau în gol, 
Doar telefoanele şi problemele mişcau cerul. 
Mai rămânea o singură soluŃie şi anume zborul. 
După un avânt puternic şi un picaj mortal 
Am deschis ramurile unei păduri. 
Regretul neiertător mi-a intrat în vene. 
Pierdusem ani, vise, fire de nisip, pulsaŃii de viaŃă 
Şi acum le doream înapoi. 
Teatrul momentului le îndepărtase pentru totdeauna. 
Roua viselor neîmplinite m-a adus într-o criptă 
Unde mi-am întâlnit singurătatea: 
Avea chip de demon şi disperare de fetiŃă. 
SimŃeam fiecare picătură care se scurgea – 
Tocmai pentru a nu mai fi singură. 
Ne-am strâns în braŃe ca două iubite – 
Ea îmi făcea sângele să fiarbă fără să ucidă patima, 
Până când un ciob de oglindă a prins în el 
Teama fiinŃei mele, a îngrijit-o şi a iubit-o tot mai mult: 
Oglinda vedea acum zarea şi firele de nisip, 
Marea şi cerul şi şoaptele lor. 
Am ucis fetiŃa şi i-am băut sângele. 
Mă îndrept acum spre izvorul care 
Era dintotdeauna în mine. 
 
 Magda Tudor 
 6. 02. 2011 
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ssuurrpprriizzaa   

 
– pentru Dorina – 

 

 

De ce nu mă sună? Să fie atât de meschin încât să facă economie la impulsuri? Sau, mai 

degrabă, nu-i pasă de mine. Ştiu, suntem amândoi la strâmtoare. Dar pe vremea asta frumoasă 

nici nu avem nevoie de bani. Ne vom plimba, vom povesti, vom fi împreună. Apoi, mă va 

conduce acasă. Iar eu, într-o doară, îl voi invita la un ceai. Vom sta de vorbă până târziu, când 

îi voi spune să rămână. N-o să-l las să mai plece de lângă mine. 

Şi uite că nu mă sună. 

 

Privesc pe fereastră; încă mai sper că... Da, da, el e imprevizibil. S-ar putea să vină fără să-

mi dea un telefon în prealabil. Poate că l-a şi vândut, aşa cum intenŃiona; sau i s-a epuizat 

creditul şi n-are bani să...  

La ultima noastră întâlnire... Nu! nuu!! nuuu!!! N-am voie să spun aşa ceva. Deci: la cea 

mai recentă întâlnire a noastră... Sună cam aiurea, dar e mai importantă gândirea pozitivă, 

decât... 

Şi nu vine. 

 

În salcia din faŃa ferestrei sunt două turturele. Prin frunziş, se distinge destul de bine cuibul 

pe care şi l-au înjghebat – superficial, ca de obicei, de parcă îndeplinesc o formalitate. De 

data asta, printre paie şi firele de iarbă, în Ńesătura rară a cuibului se zăresc şi nişte firişoare 

colorate; probabil sunt sârmuliŃe rămase de la cabliştii ce-şi fac de lucru în ultima vreme la un 

fel de cutie de-a lor aflată în spatele blocului. 

Privind la nesfârşit salcia plângătoare – ca inima mea –, îmi amintesc versurile pe care mi 

le-a şoptit el data trecută: 

 

Destăinuieşte-i salciei 

tot dorul, toată obida 

inimii tale... 

 

Am fost încântată şi l-am felicitat pentru inspiraŃie. El a surâs stingherit şi mi-a spus că 

versurile nu-i aparŃin, ci l-a parafrazat pe un poet japonez; nu mai ştiu cum i-a zis, că 

niciodată nu am putut reŃine numele japoneze, care-mi sună  ca o melodie în falset. 
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Tăcerea asta e insuportabilă. Poartă în ea o ameninŃare vagă, tocmai de aceea cu atât mai 

greu de acceptat. Dar dacă i s-a întâmplat ceva? 

Formez numărul său de telefon. Şi nu răspunde. Nu imediat. Cât pe-aci să închid, însă îi 

aud vocea morocănoasă.  

– Alo! 

– Te-am trezit din somn, nu-i aşa? 

– Nu-i aşa, mă îngână el, tandru.  

– Te-am deranjat? 

– Dimpotrivă. 

Cât poate fi de crud!  

– Atunci, de ce nu m-ai sunat? 

Tăcere.  

– Álo! 

– Da, da, sunt tot aici. 

– Păi, de ce nu vorbeşti? 

– Ca să te aud mai bine. 

Se joacă. Ia totul în glumă. Lumea se prăbuşeşte în jurul nostru, iar el se joacă.  

– Înseamnă că dacă nu ne întâlnim, mă poŃi iubi mai bine?! Îmi vine să..., nu ştiu ce să-i 

fac. (Ba ştiu, da' nu vă spui.)  

– Exagerezi, iubito. 

– Ia spune, aşa am rămas înŃeleşi, ca doar eu să te sun? 

Râde.  

– Noi am rămas... ne -înŃeleşi. 

 După care tace din nou. Când să-mi iau avânt şi să-l..., el râde, iarăşi.  

– O să te ruinezi, tot tăcând împreună cu mine la telefon.  

Închid, furioasă. Să nu-l mai văd! Să nu-l mai aud? Nici măcar atât?! Dar dacă o să 

renunŃe la telefon..., cum mai dau de el? Nici măcar nu-i ştiu adresa! Când îl întrebam unde 

locuieşte, surâdea enigmatic. 

Cu ce i-am greşit? De ce-i aşa un ticălos? 

 

Sună telefonul. El e, precis. Nu! Trebuie să curm acest chin! N-o să-i mai răspund. Ba nu: 

o să-l pedepsesc acceptând apelul său, dar n-o să scot un sunet măcar.  

– Am crezut că ai plecat... 

Tac. 

– Ai avea dreptate să fii supărată, dacă...  

Închid. Câtă impertinenŃă! 
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Sună din nou. Las' să sune, să vadă că nu-mi mai pasă de el. Şi mă hotărăsc ca într-adevăr 

să închid telefonul şi să plec de-acasă. Dar unde să mă duc? Fără el, nimic nu mai poate fi... 

Trebuie să fiu tare. 

Telefonul sună cu insistenŃă. Răspund, totuşi... Se aude o rumoare ce mă deranjează. Cine 

ştie pe unde-o fi... Îi voi spune câteva de la obraz. Şi mi-o ia înainte:  

– Ce e cu tine, puişor, nu mai ştii de glumă? 

Da' ce, asta e glumă?! Totuşi, trebuie să recunosc că mă topesc când îmi spune: puişor... În 

gura altcuiva, acest dezmierd mi s-ar părea stupid. Dar când îl rosteşte el... mă... pierd cu 

totul. 

– Uite, am o surpriză pentru tine... 

Tac.  

– Te rog, puişor, să nu închizi. 

(Ar trebui interzise prin lege asemenea şmecherii!) 

– ...fiindcă, altfel, surpriza mea nu mai are nici un haz. 

– Când ne întâlnim? rostesc eu impacientată, spre... surpriza amândurora.  

– Când vrei tu, răspunde el cu nonşalanŃă. 

– Acum. 

– O.K, atunci deschide-mi uşa. 

Nu-l cred. Iarăşi se joacă. Da' dacă-i pe bune? 

Privesc pe vizor. Într-adevăr, e în pragul uşii, zâmbind, cu celularul la ureche. Deschid, 

emoŃionată. Îmi pune în braŃe un imens buchet de liliac.  

– Te iubesc, puişor... 

ovidiu stanomir 
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13 februar 2011 

dicŃioMUD 
 

Mihail Medrea 
 

Cândva, într-un amurg duminical, pe când ezitam între păhărelul cu Ńuică – de-aia cu 

mărgele –, tableta de ciocolată Milka noisette şi cafeaua aburindă, a sunat telefonul. 

„Mobilul“, desigur. Să răspund, să nu răspund? Am sorbit din cafea. După care am răspuns. 

Era X, colegul de cenaclu. Mi-a spus că Z, decanul de la facultatea de construcŃii, voia să ne 

întâlnim. Ca să ce? Ca să discutaŃi. Nici nu-l cunosc. Nici el pe tine, doar din auzite. Unul 

dintre universitari i-a povestit despre „asphaltosaurus rex“. Da, şi?... Lasă fiŃele, omul e pe 

patul de moarte. Mda. Cu aşa ceva nu te joci. Ia zi, cum va să fie întâlnirea asta? Simplu. Vin 

cu maşina şi te iau. Acum? Da. Ajung la tine în câteva minute.  

Zis şi făcut. După un sfert de oră, eram la locul faptei. Bietul om, palid, cu ochii înfundaŃi 

în orbite, respira sacadat şi avea frisoane, în ciuda plapumei care-l acoperea până sub bărbie, 

peste care fuseseră adăugate, în pripă, câteva straturi de pături. În preajma patului se aflau 

soŃia, copiii, nepoŃii şi câŃiva dintre colegi, aşa cum îmi spusese amicul X. 

De cum am intrat, decanul mi-a făcut semn să mă aşez lângă el. Pe un ton jalnic, a intrat 

de-a dreptul în subiect. Mi-a cerut să public, în cel mai influent ziar local, un articol în care să 

explic că acŃiunea din „asphaltosaurus...“ n-are nici o legătură cu urbea noastră. În alte 

circumstanŃe, i-aş fi râs în nas. Nu doar că schiŃa mea e o ficŃiune, însă o precizare ca aceea 

solicitată de dl. decan ar fi atras şi mai mult atenŃia asupra subiectului, ceea ce mie nu mi-ar fi 

displăcut, numai că...  

Dintr-o asemenea dilemă n-aş fi putut ieşi în mod onorabil dacă nu ar fi sunat telefonul 

mobil. Nu al meu, fiindcă îl uitasem acasă, nici al decanului, care nu mai avea nevoie de el. 

Şi nici măcar al soŃiei d-sale ci al medicului, pe care nu-l mai băga nimeni în seamă. Nu-l 

sunase nici nevasta nici amanta. Cine credeŃi că era? Preotul. Acesta, apelat de un enoriaş, al 

cărui fiu fusese victima unui accident, întreba dacă era urgentă nevoie de el aici sau putea să 

ajungă întâi acolo şi abia după aceea să vină la căpătâiul universitarului muribund. Asta am 
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dedus-o din şuşotelile dintre medic şi familia decanului. Iată o dilemă mult mai grea decât cea 

în care mă aflasem cu puŃin înainte. 

AtenŃia decanului se deplasase asupra agitaŃiei apropiaŃilor săi. M-am retras într-un colŃ, 

aşteptând. Nu voiam să dau bir cu fugiŃii. E drept, îmi dădeam seama că prezenŃa mea nu mai 

era necesară. Şi aşteptam momentul potrivit pentru a mă retrage. Mi-ar fi plăcut să descopăr 

în biblioteca decanului, lângă care mă postasem – din reflex?! – volumul meu, pe care l-aş fi 

răsfoit, curios să descopăr eventualele notaŃii pe textul asupra căruia era cât pe-aci să am o 

dezbatere cu domnul profesor. Acesta, iritat de şopocăiala celorlalŃi, s-a ridicat în şezut şi a 

dat să răcnească la ei. Nu mai avea însă destulă energie să dea glas indignării. Atunci, pe 

noptiera de lângă pat, am descoperit cartea mea. Nici în vis nu mi-aş fi putut imagina o mai 

măgulitoare atenŃie! 
 

Ar fi un truc ieftin, nu-i aşa, să vă spun că, din păcate (sau din fericire?), mi-a sunat 

telefonul (cel mobil, desigur) iar toată această scenă s-a dovedit un vis cu ochii întredeschişi. 

Totuşi, ce altceva credeŃi că mi s-ar fi putut întâmpla atunci, 

 
între vis şi trezie?... 
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Mihail Medrea, Tripticul clipelor 
 
   Mihail Medrea e un fin observator al lumii româneşti: în cărŃile sale oglinzi societatea e 
confruntată cu propriile-i veleităŃi, cu superficialităŃile şi dramele ei, cu ridicolul absolut, cu 
tragicul benign al zădărniciilor. Caragiale ar fi fost mulŃumit să vadă ziua lui. Cred că 
Maestrului i-ar fi plăcut mult să se înfrupte din aceste delicii ale spiritului contemporan. Şi, 
cine ştie? poate că o şi face: poate că o să auzim oarecând, aşa, ca dinspre motanul de 
Cheshire, marele hohot de râs al Tutorelui. 

* 
   Trilogia deşertăciunilor omeneşti – aşa va putea fi numită peste o vreme succesiunea celor 
trei volume: negru la albino, Insula lui Lones, însemne (aflat încă în manuscris, dar pe care 
am avut privilegiul să-l citesc) reprezintă panorama narativă a păcatelor şi virtuŃilor 
pământeşti. Ochiul brueghelian al autorului a creat un adevărat triptic literar: trei tablouri şi 
trei oglinzi totodată, în care să ne vedem sufletul exact aşa cum este, nici mai puŃin, nici mai 
mult. negru la albino ar fi tabloul din stânga, Insula lui Lones tabloul central, volumul 
însemne (aflat încă în manuscris) tabloul din dreapta, iar antologia Time is Life ar fi tabloul de 
pe verso al tripticului, atunci când negru la albino şi însemne se închid peste Insula lui Lones 
ca nişte porŃi. 
   Mihail Medrea va fi ignorat întotdeauna de scriitori. Mărgăritarele sale: cu părere de sine, 
gloria I-mundi sau narciselul – cu analizele lor necruŃătoare la adresa veleitarilor şi 
impostorilor literaŃi – nu pot stârni decât tulburarea, invidia şi furia „confraŃilor”. Asemenea 
minuni ale expresiei sunt de neiertat. În ceea ce mă priveşte, nu pot să spun decât că, în 
calitate de scriitor, am un singur regret: că textele acestea superbe nu le-am scris eu.  
   Banda lui Moebius – vizita la maestrul Ştefan M. Găbrian este o lucrare borghesiană prin 
excelenŃă: naraŃiunea nu e ciclică, aşa cum ar părea la prima vedere, ci închiderea cercului se 
face asemeni parcurgerii unei benzi de hârtie tăiate şi răsucite cu 180 de grade înainte de 
lipire, astfel încât „călătorul” care ar parcurge întreaga buclă să ajungă pe ambele feŃe ale 
hârtiei. Ciclul se reia pe spatele buclei lui Moebius, astfel că e consumată nu numai întreaga 
realitate, ci şi antirealitatea ei! Nu se trece pe altă pagină, în alte registre – adică în altă 
dimensiune – ci se trece într-o antidimensiune – într-o zonă stranie, cu propriile ei legi, 
mentalităŃi şi constructe, în care valorile care guvernează sunt nebănuite. 
   Labyrinth – next level e scrisă în acelaşi gând borghesian: povestea vieŃii cenuşii a unui 
bătrânel chinuit se sfârşeşte într-o apoteoză uluitoare. Mucenicia de zi cu zi a bătrânului, care 
nu anunŃa nimic spectaculos, nimic altceva decât o moarte egală cu umilinŃa, se încheie cu o 
înălŃare la Cer care ne lasă perplecşi. Drumul narativ către incredibil e aşa de bine cumpănit, 
atât de aspru dozat, încât e evident că autorul s-a abŃinut de la cuvinte: acest fapt amplifică 
efectul din final, care devine devastator. Personajul central, un ins insignifiant, un „invizibil”, 
este răpit la Cer cu trupul într-o înălŃare ce a urmat învierii celei mai discrete – aşa cum s-a 
mai întâmplat în istorie doar câtorva oameni aleşi. Minunea e la fel de discretă cum i-a fost 
viaŃa: ascunsă în Dumnezeu. Singurul indiciu pe care îl lasă autorul despre incredibilul ce 
tocmai s-a produs e codul de Net al unui site: „...frameBorges” – site atât de fantastic, atât de 
virtual, că nici nu există! 
   Bătrânii lui Medrea sunt tonici, simpatici, bonomi: ei sunt cu toŃii nişte supravieŃuitori. 
„Uncheşul” este un astfel de bătrân traumatizat care, nu se ştie din ce motiv, a suferit o 
apocalipsă a minŃii. Mintea lui trăieşte într-un peisaj devastat de un cataclism atomic 
mondial. El devine protectorul unei fetiŃe aproape sălbăticite, care nu vorbeşte, dar care-i 
pătrunde gândurile, şi care are o condiŃie existenŃială asemănătoare fetiŃei Călăuzei lui 
Tarkovski. Aceasta suferise o mutaŃie datorită Zonei şi avea capacităŃi telekinetice. Aceşti 
copii-zeităŃi, nu mişcă însă numai lucruri, ci au puterea de a mişca suflete, ceea ce face, într-
un chip indirect, să mişte lumea însăşi. Alături de „uncheş” apare şi „omul negru”, o umbră 
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de om, sau poate reversul unui om. Un alt supravieŃuitor, „Bătrânul cu Floarea”, căruia  
suferinŃa nu îi poate răpi conştiinŃa şi dragostea de Neam şi de łară, ajunge să se bucure de 
vizita Preacuratei, care anticipează reîntoarcerea dintre străini a propriei lui fiice. Şi bătrânul 
din piesa „Vârsta de plumb” primeşte un înger, nu înainte însă de a suferi ispitiri crunte de la 
oameni şi demoni. Psihanaliza abisală a tuturor acestor bătrâni refugiaŃi – ce şi-au găsit 
scăparea şi raŃiunea de-a fi în Insula de puritate din propria lor minte şi inimă – denotă nu 
numai că autorul are ceva din harisma lui Carl Jung, ci şi că are acel „nu-ştiu-ce” prin care 
reuşeşte să depăşească malignul, sordidul, sau chiar demonicul din experienŃa marelui 
elveŃian – personajele sale având acel bun simŃ ancestral ce le fereşte de marile căderi 
interioare. 
   Copiii lui Medrea sunt puri. Ei trăiesc în mitologie: „o iarnă de neuitat” face intrarea, 
„Cărăbuşul de sticlă” e o străfulgerare a unui dincolo încă nedefinit, în vreme ce „Iliana” e 
deja familiaritate a miracolului. 
   Femeile lui Medrea sunt majoritar victime – în cele mai multe cazuri nu ale societăŃii sau 
ale prejudecăŃilor ce le stau împotrivă, ci ale propriilor lor alegeri greşite. Dincolo de 
chipurile lor se văd alte chipuri, ale femeilor pe care autorul le-a întâlnit aievea, ale femeilor 
pe care le-a visat, ale femeilor pe care le-a creat cu gândirea. Sunt câteva remarcabile. Iubirea 
fără limită şi fără discernământ a femeii din „lumina ochilor mei” te-nduioşează. Ea e un fel 
de Dona Quijote – figură tristă care, în ciuda sincerităŃii ei debordante şi a devotamentului ei 
fanatic faŃă de omul iubit, reuşeşte rapid să devină ridicolă. Şi totuşi, nu se ştie cum, stârneşte 
şi admiraŃie. Iubeşte! îŃi spui. Asta-i iubirea. Iată ce-nseamnă să iubeşti total, fără rest, fără 
rezervă, fără instinct de supravieŃuire şi fără minte! Apoi te face să te-ntrebi: Oare eu am iubit 
vreodată aşa, nebuneşte, măcar cu a mia parte din nebunia ei? Astfel, comédia de-afară îŃi 
trezeşte interior resorturi ale tragicului: îŃi descoperă, în ceea ce îŃi păruse că iubeşti, 
sterpiciunea şi calculul.  
   Alte femei, cum este aceea din „la vie en rose”, se pierd tocmai încercând să se protejeze de 
răul imaginar, de un pretins „rău” exterior. Există apoi unele, asemeni celei din „Noapte de 
april”, cu căsnicii devastate, care creează strategii de realizare a unei căsnicii ideale pentru a 
le proiecta apoi asupra unor iubiŃi sau pretendenŃi din tinereŃe. Sunt zădărnicii, deşertăciuni, 
reversuri ale iluziei, dar în toate se află umanul, preaomenescul. „Ştiu că-i aşa, ar spune 
oricare din ele, dacă ai întreba-o, dar aşa sunt făcută”. E aici şi multă resemnare, un preaplin 
venit din fatalism şi din apăsări. 
   Simpatia autorului se opreşte aici. El a Ńinut şi Ńine la toate aceste suflete frânte, suflete 
triste, resturi de suflete. Nu acelaşi lucru îl putem spune în ceea ce-i priveşte pe potentaŃii 
zilei, pe baronii de muşama, pe asasinii economici şi morali ai łării: „asphaltosaurus rex” sau 
„infern la purtător” sunt satire necruŃătoare la adresa celor care au luat chip şi inimă de la 
demoni şi li s-au substituit lor. 
   Şi totuşi, există ceva ce nu ne poate fi luat, ne spune Medrea. Ceva sacru, intangibil, adânc 
inefabil. 
   „Insula lui Lones”, în pofida aspectului science fiction, e o paradigmă a Paradisului 
pierdut. Sanctuarul aflat în abisul inimii, ÎmpărăŃia lui Dumnezeu de dinlăuntrul nostru, acea 
zonă străină propriului eu şi inaccesibilă, condiŃionată de prezenŃa unei divinităŃi tutelare, a 
unei zeităŃi capricioase sau, pur şi simplu, a conştiinŃei celei mai înalte din noi, reprezintă 
miezul tuturor dorinŃelor noastre posibile, Refugiul prin excelenŃă. Posedat şi devastat de 
setea de viaŃă a unui supraeu autoritar, silit să participe la experienŃe stranii, apoi eliberat, 
protagonistul lui Medrea simte cum îl răvăşeşte regretul. Şi cine n-ar tânji după marele duh 
tutelar, măcar pentru a se întoarce iarăşi pe Insulă? pentru totdeauna – de data aceasta. 
   Să sperăm că după imploziile de cataclism universal ale refugiilor noastre Mihail Medrea 
ne va primi oarecând pe Insula lui. 

Mihai M. S. Maxim 17. 02. 2011 
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Vasul cu aburi        (DictioMUD) 
 
   În memoria timonierului, vasul cu aburi este un vis. Din punctul de vedere al stenografei, 
vasul cu aburi are miros de plumb. Obstacolul constă într-o stâncă înfiptă în malul plin cu 
meduze. Unele viu colorate, altele morbid colorate. 
   Cert este că vasul cu aburi poate să aibă viteze ameŃitoare. Atunci nu-i mai ajunge apa. I se 
iveşte stânca-n faŃă. O ocoleşŃe elegant, visează timonierul. Stenografa visează plumb. Vasul 
intră în mal. Zbaturile îi ies scrâşnind. Depăşeşte malul cu nisipul pietros. În gând este urmat 
de timonier. Trece pe lângă un mărăcine aflat în apropierea unui hotel de soi, soios, gândeşte 
stenografa. Intră-n holul hotelului pe uşă. Iese pe altă uşă. Se opreşte. RoŃile se odihnesc. 
Până la calea ferată nu mai este mult. Timonierul nu mai visează. Stenografa colecŃionează 
plumb.  
   Calea ferată este zbuciumată. Aşteaptă întâlnirea. Vasul cu aburi se schimbă-n tren cu 
aburi. Mecanicul stochează aburi. Are un aragaz cu 43 de ochiuri în care fierb n-2 oale 
imense, unde n este un număr ireal. Kilolitrii de apă provin de la ploile mocăneşti din 
regiune. Calea ferată nu este continuă. Vaso-trenul cu aburi intră pe autostradă. Peste 
prăpastia paralelipipedică nu poate să treacă decât susŃinut de baloane cu aburi. Într-un târziu, 
ajunge în ocean. Balenele îl stropesc cu jeturi de apă. 
   „Să recapitulăm”, explică în vis timonierul. „Cârma trebuie Ńinută bine. Sunt multe 
obstacole în cale.” Stenografa încuviinŃează. „Să nu uităm că discontinuităŃile drumului îi dau 
lui continuitatea!” „Mi se pare logic”, spune stenografa. În apa mării, vasul se bălăceşte. El 
îşi completează destinul trecând prin câteva etape necesare. AdolescenŃa şi-o petrece pe calea 
ferată, vârsta adultă pe autostradă. La bătrâneŃe trăieşte senzaŃii tari. Devine vaso-tren-avion 
cu aburi. Depăşeşte prăpastia.  
   Stenografa cască. Un căscat de plumb. Timonierul se poticneşte. Nu-şi găseşte cuvintele. 
Cască şi el. Să revenim. Unde-am rămas? A, da... Vaso-trenul-avion îşi petrece dulcea 
bătrâneŃe în ocean. Nu se ştie când se reîncarnează într-un mic vas cu aburi. Îşi reîncepe cursa 
cu obstacole din mare. Timonierul adoarme. Stenografa stenografiază. Meduzele sunt viu-
colorate. Se învârt de colo-colo. 
      Cristian Săuchea         01. 05. 2011 
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Zuizui Zukkorobashi 
 
   Este un cântec de joacă pentru copii. ExplicaŃie: „În perioada federală a Japoniei, oamenii 
simpli trebuiau să facă linişte în casele lor şi să închidă uşile când trecea shogunul pe străzi. 
Era atât de linişte încât puteai auzi ronŃăitul şoarecilor.” 
   Apa picura de pe acoperişul casei. Shogunul se împotmoli într-o mlaştină. Plouase mult. 
Shogunul era încă în garanŃie. Nu era chiar nou-nouŃ. Tot serviciul tehnic de la magazinul de 
shoguni avea bronşită. Tuşeau, le curgea nasul, strănutau şi lacrimile le curgeau. Aşa că 
shogunul trebuia să se descurce singur. O altă picătură de apă se desprinse de pe acoperişul 
casei. Căzu chiar pe botul şoricelului care ronŃăia uşa de la intrare. De fapt, la fiecare uşă era 
câte un şoarece care ronŃăia. Însă doar de pe casa de care-am vorbit, picătura încă picura. 
Înăuntru, copiii tăceau. PărinŃii tăceau. Bunicii tăceau. Toate gesturile se desfăşurau silenŃios. 
Bunicul tuşi silenŃios, bunica se împiedică şi era să cadă silenŃios. 
   Shogunul asculta. Picătura curgea. Şoarecele cu intermitenŃe ronŃăia. Shogunul începu să 
înghită mlaştina. Se făcu sferic şi căpătă o culoare pământie. Mergea greu. Se bălăngănea. 
Strănută brusc. Casa picurată fu împroşcată. Şoricelul se scutură. Se retrase sub casă. 
Shogunul zburda acum pe strada mocirloasă. 
   Din casele lăsate în urmă se făceau auzite respiraŃii şuierate. Oamenii simpli respirau acum 
liber. Copiii ieşeau din amorŃeală. Se îmbulzeau să iasă din case. Mirosea a parfum de 
shogun. ToŃi şoarecii intrară sub case. Hibernau. Aşteptau o nouă sosire a shogunului. 
 
       Cristian Săuchea 
       29. 04. 2011 
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Noaptea aspiratorului cu mers de iguană   (DictioMUD) 
 
   Vânzătorul de ziare a aspirat mult. La început, praful de pe ziare. Într-o noapte s-a hotărât. 
În capela din deal se afla un aspirator. Vechi, inodor. Mergea fără curent. Clopotarul nu ştia. 
Uneori se curenta. Era numai bun pentru ziare. Dormea între ele. Se acoperea cu săptămânale 
expirate şi mânca reviste de bucate. Dar praful nu iartă pe nimeni. Se aşterne peste tot, pe 
canapele, pe rogojini, pe apa mării, în cugetul albastru. Trebuie aspirat. Cum vânzătorul 
ambulant n-avea sursă de curent de 220, ci doar de 3,14 sau de 112, era numai bun aparatul! 
   Înainte cu o noapte de idee a avut un vis. Se afla în preerie. Adică pe un câmp nesfârşit în 
care în loc de iarbă cresc ziare. Un miros de tipar îmbătător îl făcea să suspine, să sară, să 
simtă bucuria de a trăi. Lucrurile plăcute sunt adesea întrerupte. De un gând, de o faptă, de o 
apariŃie. Un preceptor venea. L-a privit crunt. Şi-a zis vânzătorul că de impozit şi de moarte 
nu scapi cu una cu două! Cum n-avea nimic de preŃ asupra lui, a trebuit să apeleze la rezerva 
sa de ghindă. Îi căzuse în şapcă odată când se odihnea la umbra unui stejar sfertocentenar. A 
fost de bun augur. Este de preŃ o asemenea ghindă! 
   Care e probabilitatea ca, odihnindu-te, să-Ńi cadă o ghindă în şapcă? E un lucru rar. Şi 
preŃios. Ca un bulgăre de sare într-un deşert de dulciuri. 
   I-a dat-o preceptorului. Acesta a luat-o, a pipăit-o, a strâns-o între dinŃi şi a pus-o în borsetă. 
Privirea i s-a dezcruntat şi i-a prezis că va aspira de acum altfel. Nu cu plămânii, ci cu un 
furtun. 
   Visul a fost bun. A aflat de la un vânzător de ziare pensionar că în capelă se găseşte 
aspiratorul ambulant. Îl poŃi închiria în nopŃi cu lună plină. Atunci face un zgomot infernal. 
Când aspiri trebuie să strigi, să fluieri. Plinătatea de sine se revarsă. Praful se retrage, se 
închide-n el. RespiraŃia devine animată. Mirosul de tipar pătrunde deîndată. În plămâni şi-n 
tricou. După terminarea curăŃirii, aspiratorul trebuie returnat clopotarului. Acesta-i verifică 
stratul de ozon, îi curăŃă furtunul şi deşartă praful în camera de vise. 
   Se intră astfel într-un ciclu repetitiv, tip buclă sinusoidală: ziare-lună plină-aspirator-arome 
de tipar-clopotniŃă. 
 
       Cristian Săuchea 
       13. 02. 2011 
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20 martie 2011 
DictioMUD 

 
 

SuperLuna 

sau 

Tolomac să fii, noroc să ai 

sau 

Orice şef îşi are naşul 

 
 

SuperLuna s-a dovedit mai parşivă decât se aştepta, l-a învăluit cu razele ei mult mai 

subtile decât razele Roentgen, a dormit somn greu frate cu moartea în noaptea cu pricina, dar 

s-a trezit foarte devreme, prea devreme, era buimac şi fără pic de vlagă, a zăcut în pat până   

s-a luminat de ziuă, atunci a aŃipit, a sunat deşteptătorul, îi venea să dea cu el de perete, la ce 

bun, avea lucruri mai importante de făcut, s-a desfăşurat cu lehamite din scutece, a mers la 

baie, s-a spălat cu apă rece, fără efectul scontat, nici prima cafea a zilei n-a izbutit să-l 

dezmeticească, ziua a început prost şi a continuat în consecinŃă, aşa cum ne avertizează legile 

lui Murphy – piază rea care ar fi trebuit să fie stârpită din faşă; în cazul lui contraceptivele au 

dat chix –, în orice caz nu oricine are onoarea de a duce o cruce pe umeri, el unul avea 

oroarea de a căra un bolovan în spate, bolovanul fiind chiar el însuşi, în ziua aceea i-au ieşit 
toate de-a-ndoaselea, culminând cu ceea ce era mai important, căci n-a reuşit să-l convingă pe 

şeful său că achiziŃia unui nou server era imperios necesară bunei funcŃionări a diviziei lor, 

şeful i-a retezat argumentaŃia încă înainte de a intra în miezul problemei, i-a spus că e sătul de 

poveştile lui fără cap şi coadă, că e a nu-ştiu-câta-oară când încearcă să-l aburească, că în 

ultimii trei ani s-au achiziŃionat, succesiv, două servere ultimul răcnet şi tot degeaba, că 

problema la divizia lor nu e dotarea ci personalul, că sunt nişte leneşi, nişte incompetenŃi şi 

nişte... nişte..., că vocabularul limbii române e prea sărac pentru a găsi un atribut care să-i 

caracterizeze, că i-ar fi dat de mult afară dacă legislaŃia încă în vigoare (sintagmă pe care a 

subliniat-o cu obidă) i-ar fi permis una ca asta, că ar face bine, în calitatea lui de şef de 

divizie, să-şi dea demisia de onoare, asta dacă într-adevăr ar mai avea un strop nu de onoare 

ci de bun simŃ, ba pe-a mă-tii, a replicat el exasperat, în gând, desigur, n-avea încotro, a 

rămas în poziŃia ghiocelului aşteptând un miracol, ceea ce s-a şi întâmplat, spre surprinderea 

lui, căci şefului i-a sunat telefonul mobil, a răspuns, dându-i răgaz să încerce să găsească o 

portiŃă de scăpare, şeful s-a crispat, a început să se bâlbâie, din receptor se auzeau Ńipetele 

cuiva încă şi mai indignat, şeful a ieşit din birou val-vârtej, el a răsuflat uşurat, căpătase 

răgazul dorit, Murphy avea încă o dată dreptate, orice şef are la rândul lui un şef şi mai 

încrâncenat decât el. 

 
ovidiu stanomir 

 



 36

 
6 martie 2011 

DictioMUD 
 
fandoseli de primăvară 
 
nu de mult am avut un fel de vis: cineva, nu-mi puteam da seama cine, m-a trimis la muntele 
lui Venus; în mod normal, asta e un fel de înjurătură intelectualist-artistică, nu şi în acel caz 
când, rătăcind prin codrii cei încâlciŃi, eram în alertă maximă, fiindcă din beznă mă pândea un 
măcăleandru, o bestie feroce şi neîndurătoare, faŃă de care n-ai nici o şansă, singura scăpare 
fiind fuga, asta dacă mai rămâne un strop de vlagă-n tine, după ascensiunea pe munte, căci, 
de regulă, drumul de creastă te stoarce ca pe o lămâie, şi la popas te prăbuşeşti lângă izvor, 
adormind sub blânda unduire a jnepenişului noptatec; 

desigur, concluzia la care va ajunge, fie şi un amator într-ale pisianalizei, este evidentă, 
numai că acel vis nu a fost pur şi simplu unul erotic şi nici măcar exotic, deoarece în vis nu 
mă simŃeam nici Ares nici Hefaistos sau Adonis şi nici măcar Eros, era o cu totul altă stare, 
era ca o atmosferă de început de lume, ca o primăvară întârziată la o şuetă cu Baba Iarna, pe 
când noi aşteptăm cu sufletul la gură zile însorite şi înflorite, ciripituri de rândunele repatriate 
în grabă din Libia, zumzete de albine şi alte dulcegării de sezon, numai că nici ninsorile nu 
mai au tupeu la această dată din calendar şi nici vreun haz, şi parcă stă să se ivească altceva, 
molatec şi primejdios, un oximoron enigmatic ca fandoselile unei copile în faŃa oglinzii 
retrovizoare a unui tanc sovietic recondiŃionat şi vândut pe piaŃa neagră din (indescifrabil) 
 

ovidiu stanomir 
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Ciclul „Cântece de revoltă” 

Sonetul poeziilor de moarte 
 

Motto : 
     

“Destinul meu este s-adun în mine durerile lumii”. 
         

Mihail Panselinos 
 
  În mări amare m-ar atrage gândul 
  să stau s-ascult adâncul de cleştar 
  sorbind gândiri ce-ncearcă în zadar 
  să-şi piardă sufletele îngânându-l. 
 
  Şi dacă-Ńi plâng eu lacrimile în amar, 
  şi-Ńi sufăr suferinŃa, gândul şi negândul, 
  e pentru ca să pleci acolo unde vântul 
  îŃi scrie numele pe pietre de hotar. 
 
  De câte ori şi-n câte mii de şoapte 
  durerile-mi vorbesc, destinul mă pătrunde 
  cu tot atâtea vieŃi; şi-n nesfârşite unde 
 
  vedenii-mi cântă prohodiri de noapte. 
  Dar cum să dai viaŃă gândirilor pustii, 
  când nici tu nu exişti, şi nici nu vrei să fii?… 
 
 
      Mihai M. S. Maxim  
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Pentru Amy 

8 August 2002 
Sinaia 

 
În şoaptele lunare 

 
 

În şoaptele lunare sunt mirări: 
Luceafărul va răsări în inimi. 
O, blând Nazarinean, răsari cu crinii, 
absoarbe-mă-n străvechile visări! 
 
Din cuget patimile să-mi elimini, 
să recunosc cereştile cărări! 
Mă cheamă-n umbra vechii întâmplări! 
Când Te-am văzut, atunci, se scuturau arinii... 
 
Răpit în vis, priveam icoana Ta 
iradiind smarald, nepământească 
şi mintea mea de-acum nu poate să cunoască, 
 
în sute de biserici, care este ea. 
O, inimă, înalŃă-te, alungă patimi, 
străpunge-te de dor, pătrunde-te de lacrimi! 
 
   Mihai M. S. Maxim 
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Pentru Amy, de ziua ei 

 
   Am să te-nvăŃ să mori  
 
 
   Am să te-nvăŃ să mori, să dormi, să crezi, 
   să te pătrunzi de mări de întuneric. 
   Heruvii îŃi vor lăcrima vedenii, 
   şi miezuri vii de nopŃi ne-or fi amiezi. 
 
   În mări sunt alte mări, sunt nopŃi şi genii 
   răscolitoare nenăscute verzi: 
   am să te-nvăŃ să mori şi să te pierzi 
   în duhul eteratei lor ectenii. 
 
   Văzduhul tot e o pupilă neagră 
   din care curg lumini –  dureri suprafireşti –  
    şi plânsuri vei putea citi în ea, poveşti; 
 
   şi tot ce-a fost în veacuri se încheagă. 
   Am să-Ńi ofer în noapte, când nimeni n-o mai vrea, 
   mormântul tihnei mele, să-ncepi a învia. 
 
      Mihai M. S. Maxim 
      4. 04. 2011 
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Amnezia 
 
Părea că între vise mi s-a deschis o poartă. 
Să trec?... s-aştept? pe cine? şi unde 
Mă vor duce aceste dulci şi blânde 
Frânturi de gânduri despre-o moartă 
Lume-n care trecutu-mi se ascunde? 
În fine... tot ce este a fost şi-o să mai fie 
Dar dincolo de mine m-aşteaptă o stihie, 
Un vaier, o cădere, un zbor nedefinit 
Peste noian de ape, iar către asfinŃit 
Mă voi opri o clipă, un veac, o vecinicie 
În lumea despre care nimic că se mai ştie 
A celor fericiŃi ce s-au desprins de sine. 
Acolo rău nu este, cum nu mai e nici bine, 
Nici altceva decât o nesfârşită pace. 
Dar despre toate-acestea însuşi Poetul tace 
Pierdut în reveria visării cei albastre 
Şi-atuncea, încheia-vom şi rândurile noastre. 
 
   ovidiu stanomir 
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Anamneza 
 
   Provocare: ImaginaŃi situaŃia unui om care 
se trezeşte dintr-o dată (din transă, din 
moarte clinică, sau pur şi simplu plimbându-
se pe stradă) că nu mai ştie cine este, ce este, 
sau care este vocaŃia lui. 
 
 
 

Întoarcerea   
 
   Când am deschis ochii, uşor, razele soarelui m-au cuprins pe rând, ca nişte fiinŃe vii. M-am 
ridicat încet, m-am scuturat de praf. Eram foarte confuz, nu ştiam unde mă aflu; şi, mai ales, 
cine sunt.  
   Eram într-o poieniŃă foarte ciudată, instinctul îmi spunea că aceasta era inima unei mari, 
negre, înfiorătoare păduri. La câŃiva metri de mine era un copac scund – mai mic şi mai urât 
decât toŃi ceilalŃi. Avea pe el o săgeată indicatoare de pe care nu se mai vedea însă nici un 
cuvânt, nici un semn. Jos, câŃiva stropi de sânge păreau să fi fost odinioară litere, nu eram 
sigur. Mă voi duce acolo unde indică săgeata, mi-am spus. Mă voi îndrepta totuşi către ceva. 
   Am mers şi am tot mers în direcŃia indicată până am ajuns la un palat construit în întregime 
din piatră neagră. Palatul era foarte vechi şi-mi inspira nesiguranŃă şi teamă. La intrare era o 
doamnă înaltă şi slabă, tunsă drept, brunetă cu ochi căprui şi piele foarte albă. Găseam ceva 
puŃin ciudat în înfăŃişarea ei. După ce m-a salutat, ochii i-au strălucit mai tare decât îmi 
puteam imagina vreodată luciul ochilor.  
   M-a invitat în palat. Regele e tot bolnav. Regele mă aşteaptă. 
   Am urcat foarte multe scări dintr-un lemn închis la culoare, care erau foarte abrupte. Am 
trecut prin săli goale imense, unde domneau doar frigul şi dezolarea. 
   Am ajuns într-o cameră alb-purpurie în care se afla un pat cu feŃe de pernă şi cearceafuri de 
catifea albastru închis. Întins pe pat stătea un bărbat stins, sub o cuvertură albă şi largă. 
Bărbatul era foarte bolnav: era pe moarte; şi la fel era şi regatul iernatic. Mi-a spus că a vrut 
să mă vadă înainte s-o-ncheiem odată pentru totdeauna. E perfect conştient de câte am 
îndurat. Îmi mulŃumeşte. 
   Nu-mi aminteam nimic. Eram însă convins, nu ştiu cum, că starea lui îmbolnăvise totul. 
   Am simŃit un pumnal în inimă. Am dus mâna la piept. Mi s-au însângerat degetele.  
   - L-am adus. 
   Am scos de sub haină trandafirul de foc şi am atins cu el buzele regelui. 
   Totul s-a preschimbat atunci în lumină. Şi tot ce zăcuse în letargie s-a-nsufleŃit. 
 
        Iulia Trestariu, 7B 
        7. 02. 2011 
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Desenul 
 
   Stătuse până atunci liniştit în curtea casei, privind cerul senin. Şi dintr-o dată o lumină 
puternică îi străpunse mintea. Sufletul său începu atunci a privi lumea cu altă concepŃie. Cele 
despre care nu ştiuse nimic acum aveau sens. A început să se întrebe la un moment dat care e 
rostul său pe lume. De ce s-a născut?  
   „Cine ştie?” A privit copacul din faŃa lui cu mirare. Copacul zâmbea. Îi zâmbea. Avea 
impresia, ba nu, certitudinea, că nu el, ci copacul pusese întrebarea din urmă. Era total 
buimăcit. Nu mai înŃelegea nimic. Toate cele ştiute trecuseră. Da, şi-a spus, fiecare din noi 
are în el ceva special. Acesta este un dar ceresc numit talent, şi-a mai spus.  
   S-a gândit bine: toŃi oamenii trebuie să fie creatori de frumuseŃe pe lumea asta. Eu am talent 
la desen şi darul ceresc de-a vedea, s-a luminat dintr-o dată. 
   A încercat să deseneze copacul care i-a zâmbit mai devreme. Din interiorul său ieşi atunci o 
lumină cerească ce se-ntâlni cu lumina copacului. Vedea lumini peste tot, din flori şi copaci, 
din fiinŃe şi ierburi. Vedea sufletele de lumină a toate câte există. 
   Şi desena cu lumină pe foi de lumină, chiar dacă oamenii nu vedeau decât acuarele pe file 
albe imaculate. 
 
       Alexandra Lupp, 7B 
       7. 02. 2011 
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  Dumbrava apei cunoaşterii 
 
   S-a trezit. Era o cameră joasă, cu un singur geam şi 
care mirosea a pământ. Se ridică. Observă că patul 
pe care stătea era de fapt un strat de muşchi. Când se 
uită pe geam, văzu că încăperea se afla într-o 
peşteră. Nu ştia cum a ajuns acolo. Nu ştia nici 
măcar cine este. Căutând prin cameră, observă un 
buştean folosit ca dulap. Îl deschise şi îşi găsi haina. 
Deşi nu ştia cine este sau unde se află, ştia cum se 
numesc lucrurile. 
   Peste puŃin timp mica uşă a încăperii se deschise, 
lăsând să intre un iepuraş. Când omul se apropie de 
iepure, acesta vorbi: 
   - Ah, văd că te-ai trezit, bunule domn! Sper că vă 
simŃiŃi bine. 

   Omul, speriat la culme, rămase câteva momente ca lovit de fulger. În cele din urmă grăi: 
   - Tu eşti un iepure! Nu ar trebui să vorbeşti! Doamne, cine sunt eu şi cum am ajuns aici? 
   - V-am găsit îm pădure şi v-am adus aici cu ajutorul celorlalŃi. Cât despre cine sunteŃi, n-am 
nici cea mai mică idee, spuse iepurele. 
   - Vrei să spui că mai sunt şi alte animale vorbitoare? întrebă omul cu frică în glas. 
   - Da. VedeŃi dumneavoastră, toate animalele din această dumbravă au băut dintr-o apă 
fermecată de către o zână bună ce locuieşte aici. Ea este Stăpâna Dumbrăvii.  
   - Dar ce s-ar întâmpla dacă aş bea din apa aceasta, eu fiind om? Ar putea zâna voastră să mă 
ajute să-mi amintesc cine sunt? 
   - Asta nu ştiu. Va trebui să vorbeşti pentru aceasta cu Doamna Dumbrăvii. 
   - Bine, bunule iepuraş, condu-mă, te rog, la Doamna voastră, spuse omul neavând de ales. 
   Iepurele îl conduse pe om până în miezul Dumbrăvii vorbitoare, unde rosti: 
   - O, Doamnă a Dumbrăvii, Floare a Florilor şi Protectoarea noastră, a tuturor, te rog arată-te 
pentru a ne ajuta!... 
    O lumină puternică lovi şi cutremură mijlocul Dumbrăvii, exact în locul unde se afla o 
piatră rotundă. Imediat se arătă de după piatră o făptură feerică având aripi de fluture şi corp 
de femeie.  
   -Tu eşti cel ales de mine pentru a ocroti această Sfântă Dumbravă. Dacă vei bea din apa 
cunoaşterii vei putea înŃelege orice animal din lume şi vei căpăta cunoştinŃe ştiute doar de 
mine, grăi fiinŃa cu un glas nemaiauzit. Nu ai venit aici întâmplător: lumea mea te-a sorbit. 
   Omul îşi înŃelese chemarea şi se hotărî să accepte propunerea zânei. Se duse la izvor şi 
sorbi adânc din apa cunoaşterii. A înŃeles că nu conta cine era înainte şi nici ce făcuse până 
atunci. Ceea ce va face de aici înainte îi va făuri identitatea.  
   De atunci, el a fost cunoscut drept Druidul Dumbrăvii. El trecu de atunci prin multe 
întâmplări. Dar acelea sunt poveşti pentru altă dată. 
 
       Alexandru Tudor Morar, 7A 
       7. 02. 2011 
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Zâna Ghiocel 
Poveste despre o zână neuitată de lume dar uitată de ea însăşi 
 
   O zână oarecare dintr-un imens paradis tropical, cu plante exotice şi creaturi neobişnuite, 
asemeni cu ea, s-a trezit într-o dimineaŃă fără să mai ştie nimic despre ea.  
   Casa ei – foarte mică – era făcută din frunze, chibrituri, polen, petale şi pietricele. Ca 
oricare altă casă de zâne. După ce s-a trezit, ea a plecat pe afară. Fiecare zână cu care se 
întâlnea o saluta cu mare respect. Zâna noastră nu ştia de ce toată lumea de acolo o saluta cu 
plecăciuni, ca şi cum s-ar fi aflat în împărăŃia respectului. Nimeni nu îi spunea pe nume, aşa 
că nu putuse afla cum o cheamă. Să fii chemat „Doamnă a noastră” şi „MinunăŃia Ta” era 
uşor stânjenitor, chiar dacă cei care îi spuneau aşa erau şoareci, albine, furnici şi fluturi. 
Aceste fiinŃe mici îi aduseseră acasă tot polenul, pietricelele şi frunzele pe care le putuseră 
strânge până la ora aceea în dimineaŃă. 
   După câteva clipe inima i-a amintit că avea o zână care îi era cea mai bună prietenă. Când 
s-a gândit la ea, şi-a adus aminte şi numele ei: Emma, zâna apelor cerului. Şi Emma a apărut 
imediat. Atunci a întrebat-o de ce îi vorbeşte toată lumea cu aşa mare respect. Emma i-a 
răspuns că s-a născut şi se naşte în fiecare an pentru ceva cu totul şi cu totul special. Ea şi-a 
amintit atunci ca prin minune că trebuie să aducă primăvara în lumea oamenilor, altfel 
oamenii îşi vor pierde sufletul. Cu toate, erau nouă zâne. Emma era zâna  tăriilor, apoi era 
zâna apelor subpământene; zâna apelor sublunare, zâna plantelor, zâna animalelor, zâna 
aerului, zâna focului de soare şi zâna focului de lună, completau suita ei – iar ea era zâna 
totală.  
   Acolo jos erau nouă fetiŃe de nouă ani care se întâlniseră să se joace. Jocul lor era acela ce 
le trezise. Zânele se năşteau în fiecare an şi trecea o oarecare vreme până îşi aminteau sutele 
de ani pe care îi trăiseră înainte. Dacă vreuna din ele nu se năştea, sau nu-şi mai amintea care 
îi este destinul, paradisul zânelor ar fi fost distrus şi pe Pământ ar fi domnit întotdeauna de 
atunci înainte indiferenŃa şi frigul. 
   De fiecare dată erau alte fetiŃe în vârstă de nouă ani care le visau. Uneori fetiŃele nu 
ajungeau să se cunoască aievea, ci se întâlneau numai în vis.  
 
        Iulia Tudor, 6B 
        10. 02. 2011   
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Seara în care a început totul 
 
   Un copil îşi poate uita identitatea, precum şi tot ceea ce înseamnă persoana lui. Aceste 
lucruri n-au însă împortanŃă. Important este să descopere care este identitatea lui cerească şi 
ce înseamnă persoana lui în planul lui Dumnezeu. 
   Aşa gândise copilul mai înainte s-adoarmă. Copilul, în somn fiind, se trezeşte din somnul 
uitării şi, deschizând ochii minŃii, vede lângă el două persoane înalte şi suple, foarte 
luminoase, care îl supravegheau cu duioşie, mângâindu-i fruntea îndurerată. Băiatul le 
priveşte nedumerit şi îi întreabă pe cei doi adulŃi: 
   „- Cine sunteŃi voi?” 
   „- O, puiule, noi suntem părinŃii tăi.” 
   Băiatul ştie că părinŃii lui sunt morŃi, însă acum nu-l mai îngrijorează nimic. Nu spunea 
părintele de la mânăstire că nu există moarte? 
   „- IonuŃ, ridică-te, vino!” îi spune mama. 
   El îşi aduce aminte de întâmplări petrecute demult, dar nu ştie dacă sunt ale lui. De chipul 
mamei nu-şi aminteşte nimic. Recunoaşte însă căldura ei. Inima nu minte. Îi curg pe obraz 
lacrimi calde, lacrimi luminate de stele şi de Soarele ceresc. Se vede apoi mergând pe o stradă 
largă, vede clădiri ce-i par cunoscute dar pe care e sigur că nu le mai văzuse niciodată aievea, 
vede persoane calde la suflet, la fel de calde ca părinŃii săi. „E realitate, sau e numai vântul de 
taină al amintirilor?” se-ntreabă el. 
   Deodată copilul ajunge într-un palat. Ascuns în norii pufoşi, cutremurat de fâşii agitate şi 
negre, plutind şi dansând uimitor, portalul pare să înŃeleagă tainele Universului. Băiatul 
coboară de pe adierea de vânt lin a farmecului. În faŃa lui se deschide o uşă şi vede bolŃi 
rotunde cu îngeri sculptaŃi. Bolta pictată este însufleŃită. E de culoare argintie, e împodobită 
cu flori, prafuri din stele şi vise lumeşti. 
   „Aici sunt toate visele pământenilor?” se-ntreabă IonuŃ uluit. Dar nu are timp să-şi 
răspundă. În faŃa lui se iveşte o zână frumoasă cu părul lins, cu ochii căprui aprinşi, cu aripi 
care par să se alungească la infinit. Şi are o întreagă suită. Băiatul încremeneşte la vederea 
fiinŃelor magice, dar ceva îi atrage apoi atenŃia şi pare că-l soarbe: într-un colŃ, sub cascada 
speranŃei, vede un băieŃel care se joacă. BăieŃelul are chipul lui. „E fratele meu geamăn, sau 
mă văd pe mine însumi de sus?” se întreabă el nedumerit. Se apropie cu teamă, uşor, plutind 
sau zburând pe deasupra. BăieŃelul se joacă în continuare preocupat cu totul de jocul lui. Pe 
cascada apelor veşniciei se reflectă un film care cuprinde toate faptele sale copilăreşti de până 
atunci, dar şi fapte încă necunoscute, pe care le desluşeşte cu greu. 
   Atunci ochii îi sunt înecaŃi de emoŃie; palmele lui, umezite de cutremurările trupului dar şi 
de stropii cascadei vieŃii cereşti, încearcă să prindă trecutul şi viitorul, eternitatea. Îşi vede 
menirea. Zâna îl mângâie duios, dar el nu-şi dă seama acum de nimic altceva. Îşi va aminti 
mai târziu. 
   „VocaŃia mea este aceea de-a suferi pentru oameni!” se-aprinde copilul. „Nu trebuie să ne 
închidem fiecare în propria durere: trebuie să învăŃăm să suferim mai mult! Doar o iubire ce 
se va revărsa în cascadă va izbăvi lumea!” mai gândeşte el.  
   Sărută mâinile mamei, o priveşte, însă chipul ei e în continuare nedesluşit: aura ei e albă ca 
laptele. „Ar putea fi mama tuturor mamelor”, aude un gând.  
   Trebuie să se întoarcă. Va fi învăŃăcelul lumii: va învăŃa din toate, va suferi pentru toate, va 
lua păcate şi neputinŃe asupra lui. E unul din fiii credinŃei şi milostivirii. Şi se va lupta cu 
păcatul propriu şi cu păcatele Universului infinit până când portalul înnegurat al porŃilor i se 
va deschide înainte definitiv, pentru ca Grădina deosebit de frumoasă de la cascadele chipului 
să îi înece ochii în lacrimi, în frumuseŃe şi prospeŃime. 
           Magda Ienci, 6C,  

7. 02. 2011      
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Băiatul şi vrabia 
 
   Era odată o câmpie frumoasă cu multe flori şi păsărele, dar cine era întins pe iarbă? Era un 
băieŃel! Şi ce făcea el acolo? Despre asta că voi povesti acum. 
   Se trezi dintr-o dată, ca şi cum chiar atunci s-ar fi născut. Se ridică, se uită împrejurul lui. 
Era confuz. 
   Oamenii care treceau prin acel parc, prin luminişul înconjurat de platani, se uitau la el cam 
ciudat, dar nimeni nu-i răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?” sau „Ce caut aici?”  
   Nu-şi amintea nimic. Nimeni nu-i amintea de nimic.  
   „- Cine sunt eu? De ce mă aflu aici? De ce nu-mi amintesc nimic despre nimeni?” Aceste 
întrebări îl măcinau pe copil. 
   Petrecu astfel câteva zile stând nemâncat, fără să bea dar şi fără să-i fie sete sau foame. Se 
aşezase la umbra unui cireş şi se apucase să gândească intens, să sfredelească întunericul unui 
trecut bănuit, întunericul şi adâncul. Stătea aşa de îngândurat, încât nimeni nu-şi permisese 
să-l deranjeze. 
   Dintr-o dată o lumină puternică se coborî dintre nori şi toată lumea, în afară de el, a fost 
împietrită. O fiinŃă superbă, cu ochii mari şi frumoşi, în întregime aurită, îi făcu semn să vină 
cu ea. BăieŃelul ştia acum că se trezise într-o cu totul altă lume. Acolo, în luminişul fără de 
timp, văzu o fetiŃă. Era foarte tristă. Se duse atunci lângă ea, a întrebat-o ce are de-i aşa tristă. 
Dar fetiŃa nu îi răspunse: atât de tare era adâncită în tristeŃea ei! 
   Dintr-o dată ea se lumină la faŃă: văzuse un stol de vrăbiuŃe apropiindu-se cuminŃi. 
   BăieŃelul se îndepărtă, furat de peisajul acela ciudat, luminat de cei 3 sori de pe cerul acelei 
lumi, iar stolul dispăru brusc, la fel cum apăruse. FetiŃa se întristă iarăşi. BăieŃelul nu ştia ce 
se întâmplă, dar se simŃea liniştit. Se duse încă o dată lângă fetiŃă şi acum nu numai stolul de 
vrăbiuŃe apăru, ci şi amintirile lui vechi: acestea din urmă se afişară pretutindeni împrejur, 
odată cu zborurile joase ale vrăbiuŃelor. Din stolul acela învolburat coborî o vrăbiuŃă care se 
aşeză direct pe umărul drept al băiatului. Acesta plecă împăcat de lângă fetiŃă, ştiind că fetiŃa 
va rămâne de acum înainte veselă. Nu comunicau prin gânduri, dar îşi comunicau stările; şi 
asta s-a întâmplat şi după întoarcere. 
   BăieŃelul clipi şi clipirea îl întoarse în lumea lui. Era tot într-un parc, de data aceasta în 
parcul din apropierea casei. Se îndreptă spre câŃiva copii pe care-i vedea trişti; voia să le aline 
durerea sau dezamăgirile. VrăbiuŃa ce îl urmase devenise de aur. Dintr-însa ieşi un suflet alb, 
apoi altul şi altul, până ce stoluri de vrăbiuŃe albe le umplură copiilor aerul şi cuvintele. 
   BăieŃelul n-o mai vedea, însă ştia că fetiŃa cunoaşte totul şi e fericită. 
 
         Adela Georgescu, 5A 
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Poveştile corbului 
 
1. O poveste de toamnă cam iernatică 
 
   După lăsarea întunericului toate clasele şcolii primare din oraş rămăseseră goale, mai puŃin 
una în care se aflau doi copii cu părul de foc şi cu ochii albaştri întunecaŃi, ca abisurile 
oceanelor. Ei rămăseseră să-şi facă temele, deoarece acasă nu mai aveau lumină. 
   După un timp, se sculară de la pupitre, temele fiind terminate, şi plecară liniştiŃi către casă. 
Datorită întunericului, au fost nevoiŃi să treacă prin parcul de lângă strada unde se afla casa 
lor: aceea era singura alee luminată din toată zona. 
   Cunosc bine parcul – deoarece locuiesc în el de când mă ştiu. E un parc foarte frumos, cu 
copaci bătrâni noduroşi, cu labirinturi de scorburi. În fiecare toamnă e un amestec de culori 
vii şi minuni – nuanŃe de roşu, maro, castaniu – de parcă soarele ar fi în amurg tot timpul. 
Deasupra, nemărginitul albastru se deschide sau se intensifică, în funcŃie de ora din zi sau din 
noapte şi de căile soarelui, în vreme ce întregul parc este în permanenŃă un alt soare-n amurg. 
Culorile sunt fiinŃe vii – zâne şi spiriduşi – iar frunzele, din care pare să izvorască lumina, 
sunt locul lor de joacă preferat.  
   Dar să revenim la cei doi copii ai noştri – gemeni, am uitat să vă spun: frate şi soră. Ei 
tocmai se avântă în „adâncurile” parcului şi se pregătesc să treacă podul când, dintr-o dată, 
totul se preschimbă în chihlimbar. E greu de deosebit chihlimbarul de culorile celui de-al 
doilea soare – al toamnei – astfel că la început copiii nu vor simŃi nici o diferenŃă. Frigul este 
pătrunzător şi îi văd pe cei doi cum se strâng şi se zgribulesc în propriile haine. Ei nu mă văd. 
   Începe să ningă. Copiii se opresc chiar în faŃa mea să privească fulgii mari şi să se bucure 
de zăpadă. 
   - Globuri! Globuri, spune băiatul. 
   - Globuri! acceptă fetiŃa, şi amândoi înalŃă fruntea şi se înalŃă pe vârfuri să fie atinşi. 
   Pe mine ninsoarea nu mă atinge: mă ocoleşte. Practic, sunt un contur viu a ceea ce nu poate 
fi nins şi atins.   
   Gemenii văd în sfârşit stejarul bătrân şi rămân cu gura căscată: drept în faŃa lor se află un 
corb sur şi, spre surprinderea lor, el are joben, ochelari şi un fular maro cu dungi portocalii, 
asemeni pământului de sub frunzele uscate. 
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   - Bună seara, le spune corbul, puŃin îngrijorat. După câte văd eu, sunteŃi înfriguraŃi şi 
flămânzi şi vă aflaŃi în pericol să nu mai ajungeŃi acasă: în curând va ninge atât de mult că se 
vor bloca toate aleile, drumul şi uşile caselor. 
   Sper că aŃi observat că, pe lângă faptul că era îmbrăcat atât de ciudat, corbul mai şi vorbea! 
   Gata, destul cu introducerea! Eu sunt corbul. Recunosc, sunt uşor demodat – jobenele nu se 
mai poartă demult, fularul e de Crăciun şi ochelarii... dar ce să mă mai justific atât? În fond e 
povestea mea. 
   Asta e. Dau din gură prea mult. Mi-au spus-o toŃi. Care toŃi? Eh, asta-i altă poveste. Dar să 
revenim.  
   Într-un fel, parcul se sălbăticeşte şi devine la un moment dat o pădure falnică, plină de 
locatari neobişnuiŃi. De exemplu, gemenii văd uimiŃi un leu blând stând într-un molid care se 
cam clatină sub greutatea lui. Leul stă într-o rână şi citeşte dintr-o carte de poveşti. Copiii 
deschid gura dar nu scot nici un sunet. Leul îi vede şi îi salută cu voce groasă, apoi se-ntoarce 
la ale lui.  
   - VeniŃi cu mine, le spun copiilor. 
   - Chiar... chiar citeşte? a vrut să ştie băieŃelul. 
   - Aş. Se uită numai la poze. E încă mic. 
   Cei doi mă urmează ascultători. Eu Ńopăi, nu zbor, că altfel aş depăşi Universul.   
   După un timp ne-am apropiat cu toŃii de căsuŃa mea, care mi-a fost sculptată de o 
ciocănitoare-arhitect în trunchiul unui arin. 
   După ce s-au încălzit la focul inimii mele şi s-au mai destins, m-am adresat lor cu voce 
blândă: 
   - Nu aŃi vrea să citiŃi nişte cărŃi, să vă serviŃi cu ceai şi brioşe? 
   - Ba da, însă nu vedem decât o măsuŃă şi nişte rafturi cu cărŃi. 
   E drept, e cam înghesuit la mine, n-am spaŃiu pentru mâncare. 
   - Întocmai, am consimŃit, dar ceaiul şi brioşele vi le imaginaŃi numai şi veŃi vedea că nu veŃi 
mai suferi de sete şi foame niciodată. 
   Nerăbdători, copiii se aruncară pur şi simplu asupra cărŃilor mele, începând să citească totul 
cu mare nesaŃ. 
   După un timp, cei doi au ridicat privirea: ei au observat că li se golea mintea de tot ceea ce 
ştiuseră înainte, ca să încapă alte lucruri – lucrurile noi – şi vor uita complet şi de unde provin 
şi unde trebuiau să ajungă. Apoi s-au liniştit. Nu mai aveau gând decât pentru poveştile citite.  
   Trebuia să fac ceva, altfel conştiinŃa m-ar fi acuzat fără-ntrerupere. Trebuia să plece. Vor 
reveni, cu siguranŃă. Trebuia însă să plece acum. 
   Cei doi s-au auzit chemaŃi pe nume de o voce slabă, o voce lichidă. Îmi amintesc de ei şi 
acum, cum au trecut de pe partea noastră pe partea lumească a parcului – cu ajutorul cântului 
de seară al râului – da, cum au trecut într-o clipă!  
   Cu ajutorul cărŃilor citite aici la mine, în decurs de câteva ore, copiii aceştia vor face o nouă 
lume. Cum va arăta lumea aceea nu ştie nimeni: doar leul cel blând va vedea cum se scrie şi 
cum se desenează aceea în cartea lui, deşi nu înŃelege dintr-însa momentan decât pozele.   
 
2. Intermezzo cu părinŃi buimaci 
 
   Cei doi copii au creat o bună parte din lumea mea şi chiar şi din mine: am devenit „corbul 
atotputernic”, fiindcă aşa mă credeau ei, „stăpânul leilor visători”, chiar dacă singurul lucrul 
la care-a visat (şi încă visează) leul a constat din primii fulgi apăruŃi în acea zi.  
   Acum leul moŃăie pe o bancă: încercase fără succes să-şi temine ceaiul – care acum e rece. 
S-a speriat de amărâŃii de părinŃi buimăciŃi ai celor doi copii şi a adormit. Da, aşa face el când 
se sperie: adoarme, evadează în lumi. Oh, şi eu trebuie să am grijă de el! Acum visează că e 
copil de om. 
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   Practic nu s-a speriat de părinŃi, cât de lipsa lor de imaginaŃie şi de credinŃă. Bine c-a 
adormit! Cei doi sunt în continuare buimaci: nu le vine să creadă nimic. Şi doar văd! Au 
devenit ca două statui – sunt de neînduplecat. Spre uimirea mea, rândunica a dat din aripi în 
faŃa ochilor lor şi cei doi s-au liniştit brusc. Văluri, văluri de mătase de aer, precum şi o taină 
nespusă. Da, a avut efect.  
   Rândunica nu pleacă nicicând în Ńările calde: e-a mea şi numai a mea, sufletul meu pereche. 
E casnică, se încălzeşte cu ceai. 
   Cei doi părinŃi mă dezamăgesc încă o dată: nu sunt deloc impresionaŃi de uimitoarea mea 
bibliotecă; în schimb, sunt captivaŃi de serviciul de porŃelan. Cu greu am reuşit să-i dezlipesc 
de ceşti, chiar şi după ce şi-au terminat ceaiul. 
   AdulŃii sunt un fel de copii fără minte. N-am să-i mai chem niciodată în lumea mea. 
Rândunica dezleagă vălurile de aer şi le lasă să cadă uşor. Cei doi se trezesc pe alee. Nici 
urmă de mine. 
 
        Vlad I. T. Popa, 5A 
        6. 01. 2011 
 

 
 

3. Cavalerul, sfera de piatră şi eu 
 
   Era odată, departe, un cavaler care zăcea în iarbă. După un timp îl văd cum se ridică de jos 
şi cum îşi freacă tâmpla. Fusese lovit în mod misterios de uitare. Îşi ia din iarbă preŃiosul 
paloş însă, spre uimirea mea, observ că nu mai ştie la ce foloseşte. Totul i se pare ridicol: 
paloşul, scutul, steagul şi calul îi par neverosimile! 
   Le ia totuşi: simte că aceste lucruri îi aparŃin. Pleacă de acolo: era un fost câmp de bătălie, 
însă în minte nu aude decât ecouri vagi de strigăte de război şi Ńipete de moarte.  
   Ajunge la un sătuc. Acolo vede râul şi ferma. Are amintiri despre ele ca despre locuri de 
răgaz şi odihnă. Se duce direct la fermierul care zăbovea lângă râu. Descalecă şi îi dă 
fermierului căpăstrul roibului. Fermierul îl întreabă: 
   - Cât vrei pe el? 
   - O piatră curată din râu, răspunde el. 
   Mirat, fermierul îi dă ascultare: ia o piatră rotundă din adâncul unei fâşii înguste de apă şi i-
o înmânează fără un cuvânt. După o vreme, întreabă totuşi: 
   - La ce-Ńi trebuie o piatră? 
   - Mă ajută să-mi amintesc. 
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   - Ce să îŃi aminteşti, cavalere? 
   - Totul. 
   - Eşti rănit. Ştii? Sângerezi. 
   - Trebuie să plec. Totul se va sfârşi în curând. 
   După ce pleacă de acolo, îl văd cum se îndreaptă spre pajiştea din spatele fermei. Se întinde 
pe pajişte. Se vede bine că e sleit de puteri. Apoi se ridică. Strânge sfera de piatră în mâini. 
Sfera se încălzeşte până la incandescenŃă. Cavalerului îi cam ard palmele, însă el pare că nu 
se sinchiseşte. Poartă mănuşi de metal căptuşite cu piele, dar totuşi! Vorbeşte cu mingea de 
piatră ca şi cum ar fi fost o fiinŃă vie: 
   - ÎŃi aminteşti că eşti foc şi lavă, nu? Eu de ce nu-mi amintesc că sunt foc şi sânge? 
   Sfera de foc nu răspunde. Cavalerul o lasă uşor la loc în râu. Sfera de piatră sfârâie 
recunoscătoare. 
   Cavalerul îşi înalŃă ochii. Dintre nori, de la o înălŃime considerabilă, o pată neagră începe să 
crească tot mai mult şi mai mult. Umbra neagră devine imensă: locaşul ei este întunericul. 
Pajura neagră se distinge acum clar. Cavalerul nu e deloc uimit. Râde. Râde de mine, 
nenorocitul! 
   - Ah, dintre toate fiinŃele de pe lume nu m-am ales decât cu un corb! Un corb bătrân. 
   AŃi ghicit. Corbul eram eu. Ştiu să îmi fac intrarea. Păcat că oamenii ăştia nu mai au nici un 
respect. 
   - Ce vrei de la mine? mă-ntreabă cavalerul. Spune-mi repede ce vrei, că nu mai am mult 
timp: sunt pe moarte, corbule drag! 
   - Eşti mort de mult, cavalere! îl consolez eu. Nu mai exişti decât în mintea mea. Eşti o 
creaŃie a propriei mele minŃi. 
   - Şi ce vrei de la mine? 
   - Să-mi aminteşti cine sunt. 
   - Oh, şi tu?! 
   După o vreme cavalerului i se aprind ochii: 
   - Cred că pe tine pot să te-ajut. 
   - Da? Cum? 
   - Uită-te la scutul şi la drapelul meu. 
   Asta era! Dumnezeule! Sunt eu! Sunt chiar eu. Cele două nu sunt altceva decât poze cu 
mine.  
   - Corbule drag, tu nu eşti real, vezi? Eşti un simbol. FiinŃa ta e cu totul alta. Ce cauŃi tu aici, 
în gaura asta neagră? 
   - Sunt aici să îŃi însoŃesc sufletul. Să te duc dincolo de delir, boală de moarte şi obscuritate. 
   - Sunt mort? 
   - Încă nu. Dar vei fi. 
   - Văd că eşti bun la suflet, mă rog, un pic prea ironic, dar nu eşti frumos, aşa, ca cei din 
basme. 
   - Basmele sunt exagerate. Este adevărat, am fost foarte frumos pe dinafară, dar nu mai ştiu 
cum eram pe dinăuntru. Poate că eram bolnav de glorie şi de trufie. Da, acum îmi amintesc 
clar: la început eram Phoenix. Sunt Phoenix şi acum şi voi fi, chiar dacă sunt ascuns în 
smerenie şi urâŃenie. Şi sunt pe cale să suport, odată cu tine, reînvierea.  
   Cu cât privesc mai mult, cu atât mă umplu de energie. Drapelul şi scutul cavalerului poartă 
stema łării Româneşti: Phoenix-ul ridicându-şi aripile deasupra flăcărilor, deasupra a trei 
limbi de flacără vie, Phoenix-ul ridicând ciocul şi înghiŃind cerul. Da. Acesta sunt eu. Scutul 
e şters de lovituri şi stropit de sânge, steagul e sfâşiat. Şi totuşi, pozele sunt cât se poate de 
clare: sunt eu, fără-ndoială. 
   - Ai ucis mulŃi, foarte mulŃi azi, cavalere! îi spun. 



 51

   - Nu atât de mulŃi cât mi-aş fi dorit. Că vin şi vin şi nu se mai termină! Şi łara e-n suferinŃă 
continuă. 
   - E timpul să te odihneşti, cavalere! E seară. Uite, s-a aprins pe cer drumul robilor.  
   - Îl văd. Mucenicii coboară. 
   - Dormi acum, cavalere. Culcă-te şi dormi: până la învierea din urmă. 
   Cavalerul m-ascultă şi moare. Şi eu mă fac cenuşă pe pieptul şi-n inima lui. 
 
        Vlad I. T. Popa 
        10. 02. 2011 
 

 
 
   
4. Creatorii de creatori 

 
   În Univers există mai multe creaturi ciudate, precum păsările Phoenix care renasc din 
cenuşă, dar sunt şi amintiri sau legende care mor pentru a renaşte apoi din propria cenuşă. 
Singura poveste care nu moare şi nu renaşte este aceasta. 
   Într-una din lumile paralele ale Universului toate creaturile sunt inventate de alte creaturi. 
Acestea din urmă sunt numite „ÎnŃelepŃii” sau „Creatorii”. Ei îşi creează personaje şi lumi 
întregi, adică fiecare creatură nou creată are propria ei lume interioară, propriile ei gânduri, 
propriile ei sentimente.  
   Şi eu sunt unul din aceşti ciudaŃi „Creatori”. Sunt un „Creator” gândit şi creat de un alt 
„Creator”, care nu a avut alt scop în aceasta decât acela de a trăi lângă o persoană pregândită. 
Credea că duce o viaŃă plictisitoare şi a dorit să şi-o mai îmbunătăŃească puŃin.  
   Dar subiectul acestei legende e altul. AŃi ghicit: e vorba de mine. Un pribeag singuratic 
menit să caute tot timpul frumuseŃea. Un singuratic care vrea să călătorească prin minŃile 
oamenilor, să le alunge temerile şi demonii, să le trăiască experienŃele, iubirile şi 
dezamăgirile. Ca să nu fie uitate toate acestea, le aştern pe hârtie înainte de a mă arde în 
suflarea fierbinte a „Creatorului” meu, pentru a reînvia apoi în alt om.  
   Pe când mă trezeam odată din cenuşa pufoasă, am văzut că în acea lume interioară a minŃii 
totul era neclar. CeaŃa se răsfira prin crengile arse de profunda plăcere a acelei minŃi de a 
pierde amănuntele, încât şi crengile păreau a fi din vapori. Totul părea a fi o fotografie veche 
alb-negru.  
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   Din ceaŃa minŃii acelui om se iviră creaturi cu glugi negre, pe cai lucind în soarele palid. 
Unul din ei, care m-a văzut, îmi zise: 
   - Ce cauŃi tu în acest om? Cine eşti tu să ne deranjezi? 
   Erau pesemne alŃi „Creatori”. Astfel de întâlniri sunt uneori inevitabile. 
   - Sunt doar un călător, i-am răspuns. Nu vă cer nimic. Nu vă ofer nimic. Dar de ce vă 
acoperiŃi feŃele? 
   - Pentru că nimeni nu trebuie să ne vadă. Nimeni nu trebuie să ne recunoască în lumea în 
care trăim. Suntem fiinŃe ce nu cunosc bătrâneŃea. Cunoaştem doar viaŃa şi moartea, apoi 
învierea. După ce ne terminăm povestea începem o nouă poveste. Pentru asta însă trebuie să 
murim şi să renaştem. Suntem doar nişte pribegi, nişte rătăcitori prin vieŃile şi minŃile 
oamenilor, născocitori de scenarii şi dăruitori de vieŃi alternative. 
   - SunteŃi ca mine. Oarecum, am zis eu. Şi povestea, scenariul de-acum, cu ce este? 
   - Suntem în interiorul unei poveşti despre muzică.  
   - Mi-am dat seama şi eu, dar nu eram sigur. CeaŃa şi crengile de vapori, vântul ce susură a 
melodie – totul nu putea fi decât în mintea unui muzician. Dar ce fel de muzică este aceasta 
pe care-o creează acuma?    
   - Muzica mută. Muzica tăcerilor de dinainte de marea tăcere. 
   - Nu înŃeleg.  
   - Trebuie să găsească, şi noi odată cu el, muzica aceea pe care nu o cunoaşte nimeni şi care 
este formată din amintiri şi senzaŃii, din sentimentele cele mai pure. 
   - Atunci totul e să-Ńi închipui că ai vrea să te înalŃi şi să dispari în înalt.  
   Atunci am auzit muzica. Era muzica mută, muzica tăcerilor de dinainte de marea tăcere, pe 
care n-o auzeam decât eu, fiinŃele cu glugi negre şi muzicianul în mintea căruia eram. Şi eu şi 
fiinŃele discrete am ars. Am simŃit că ni s-a terminat povestea. Când s-a terminat melodia am 
devenit neant. 
       Vlad I. T. Popa 
       17. 03. 2011 
 
5. Cântarea flautistului 
 
   Într-o seară mohorâtă, pe străzile umede şi pline de felurite tarabe, se plimbau oameni 
grăbiŃi, căci în acea seară era Ajunul Crăciunului. Prin vitrine, pe străzi şi chiar prin oamenii 
fericiŃi se plimba „Sufletul Crăciunului”. 
   În acea seară, un copil se plimba prin bătrânul parc al Arinilor, plin cu umbre ale apusului. 
Părea îngândurat şi înecat în amintiri, dar de fapt el se gândea cu bucurie la viitorul apropiat 
al Crăciunului, când va primi o bicicletă de la bunici. Tocmai ajunsese la statuia învăluită în 
umbră a flautistului. Pentru el era un fel de suflet impunător, care putea în orice moment să se 
facă ascultat de amfiteatrul pădurii. Acum nu cânta: „Probabil a răcit, sau i s-a înfundat 
flautul”, gândea micuŃul şi se căŃără pe statuie ca să verifice. Dar în acel moment a auzit o 
voce neaşteptată: 
   - Ar trebui să ai mai multă grijă: ai putea să cazi! 
   - Tu vorbeşti, flautistule? îl întrerupse prichindelul. 
   - Da. Ce s-a întâmplat cu tine? 
   - Păi uite: e imposibil ca tu să vorbeşti. 
   - Atunci tu eşti nebun şi vorbeşti singur? 
   - Nu. Sigur că nu. 
   - Şi eu sunt de aceeaşi părere deci, până la urmă, eu pot vorbi. Sufletul Crăciunului trece 
prin oameni, prin lume. Acum e în mine şi pot vorbi. 
   - Am înŃeles. Îmi pare rău dacă te-am jignit. 
   - Nu, nu, stai liniştit. Am însă o rugăminte. Eu în curând voi dispărea. 
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   - Unde? Cum?  
   - Nu ştiu prea bine nici eu. E un presentiment. Dacă nu mă ia nimeni cu el în amintiri, 
atunci voi merge în neant. Voi dispărea pur şi simplu. 
   - Nu, nu vreau să se întâmple aşa. Ce să fac? 
   - Tocmai de aceea te-am chemat. Am să-Ńi explic... 
   - De ce m-ai chemat? zise curiosul, întrerupând şirul gândurilor statuii. 
   - Păi pentru că tu eşti eu şi eu sunt tu. 
   - Cum asta? Nu înŃeleg. 
   - Când tu ai prins viaŃă, şi eu începeam să mă modelez în cuptorul fierbinte: din gândurile 
sculptorului, din foc, din amintirile trecute prin oameni şi locuri. Dar până la urmă tu vei 
continua acest curs al modelării, dar eu nu. Eu voi fi eliminat. 
   - Asta dacă nu te salvez eu cumva. 
   - Exact. 
   - Şi ce trebuie să fac pentru asta? 
   - Tu trebuie doar să mă infiltrezi în lumea ta imaginară şi să nu mă uiŃi, altfel voi pleca în 
neant; lumea mea imaginară este complet goală. 
   Pe când scotea din gură aceste cuvinte, statuia scotea şi abur cald; băiatul observă că statuia 
se răcea tot mai mult şi se acoperea de zăpadă. Începea să dispară în ninsoarea înconjurătoare. 
   Băiatul plecă neliniştit spre casă cu gândul la cele întâmplate. În urma lui dispărea şi parcul 
– în atotputernicul alb. 
   În dimineaŃa următoare el se întoarse în parc, dar în loc de statuie nu mai era nimic; doar 
nişte păsărele care cântau. Oamenii care treceau prin dreptul locului aceluia spuneau că 
flautistul a fost furat de pe soclu. 
   Totul părea schimbat. Băiatul tremura; credea că flautistul e în neantul lui. Faptul cel mai 
curios a fost însă altul: atunci când s-a apropiat de locul din care dispăruse flautistul, simŃi 
nevoia de a striga, dar nu strigătul lui obişnuit de bucurie, ci unul melodios şi trist precum era 
cântecul acelor păsări mici cafenii îngreunate de povara iernii şi a zăpezii. 
   Băiatul pricepuse că flautistul era în el. Nicicând nu se mai simŃise aşa: doar atunci când 
simŃea că mai creşte câte un milimetru; dar acum credea că a devenit mai mare decât statuia, 
căci în el erau acum şi el şi flautistul! Sau sufletul Crăciunului îi insufla noua viaŃă? 
   În acea noapte, pe lângă bicileta făgăduită, primise un flaut de stejar cu găurele mici, în care 
ar fi putut intra uşor sâmburi de vişine sau de cireşe. Aşa că el îşi continuă viaŃa lui şi începu 
şi-o viaŃă de flautist – acolo unde aceasta rămăsese. Şi-n cântecul său i se părea că înfloresc 
flori de vişin şi de cireş, mai dalbe decât orice zăpadă.  
        Vlad I. T. Popa  

31. 03. 2011 
 
6. Pădurea nemărginită 
 
   Pe când călătoream liniştit printr-o lume nemărginită, am observat cum creatorul invizibil al 
acelei lumi creştea o pădure. Un gând invizibil planta puieŃii şi în cinci minute creşteau arbori 
bătrâni. În ceea ce părea centrul pădurii creştea un arbore mare, imens, din a cărui coroană 
cădeau seminŃe în toate direcŃiile, ca nişte săgeŃi sau ca nişte raze. Ca o explozie verzuie. 
Astfel, într-o oră sub privirile mele se desfăşura o întreagă oştire a arborilor.  
   Curios, m-am apropiat de marele arbore. Spre uimirea mea, acolo trăiau fii de creatori 
asemenea mie, care pluteau la diferite distanŃe de trunchiul scorburos, manifestându-se în 
moduri imposibil de imaginat. M-am apropiat şi mai mult şi am constatat că vorbeau o limbă 
ciudată, şi scoteau sunete care îŃi răsunau în interior. M-am îndreptat spre un fel de urs care 
medita cu picioarele legate de o creangă şi cu capul în jos. 
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   - Nu vă supăraŃi, am întrebat eu, vorbiŃi şi vreo altă limbă în afară de aceasta pe care aŃi 
folosit-o acum? Mă înŃelegeŃi? 
   - Da, vă înŃeleg. Da, voi vorbi aşa cum doriŃi, dar nu o voi face acum. Nu vreau. Nu vedeŃi 
că meditez?  
   - Şi la ce meditaŃi? 
   - Mă recompun. Sunt liliac. 
   Aripile albastre erau ca nişte hărŃi. Erau scrise galben. Am citit. 
   Încurcat, m-am retras. M-am îndreptat spre un şarpe dungat. Acesta, fără nici o vorbă, m-a 
purtat spre o floare uriaşă, spre o magnolie aşezată în mijlocul trunchiului, la jumătatea 
distanŃei între cer şi pământ. Magnolia era castel, grădină şi cămăruŃă. Din cămăruŃa galbenă 
se scurgea ceva ca un pârâu de diamant, cu miros ademenitor. Am intrat. Înăuntru se mai afla 
o fiinŃă, una asemenea mie. Semăna şi cu un porumbel, dar era ceva mai mare. 
   - Ce limbă vorbeşti tu, corbule? m-a întrebat. 
   - Cum adică: ce limbă? Văd că vorbeşti aceeaşi limbă cu mine. De ce mă mai întrebi? 
   - Nu, eu acum vorbesc orice limbă. Fie că eşti într-o lume sau alta, fie în ambele, tu 
înŃelegi. E de fapt graiul luminii lichide. Îi auzi susurul? 
   - Cred că înŃeleg. Voi sunteŃi pentru mine un popor imposibil – nu pot decât să mă rotesc în 
jurul vostru – cu voi nu se poate convieŃui. Cine se apropie prea mult devine cuvânt. 
   - Atunci zboară aproape. Zboară adânc. Eşti suflet de foc, eşti suflet de literă. 
   - Ce se întâmplă? Totul se înceŃoşază, parcă e o furtună imensă. Copacii tremură, frunzele li 
se smulg. 
   - Nu te teme. Arborele în care ne aflăm ne ocroteşte trecutul. 
   - Ce e aici, totuşi? 
   - Adică te-ntrebi ce se întâmplă acum? E marea germinaŃie a vremurilor: ne amintim 
creaŃia Universului şi o refacem – e drept, la scară modestă. Marele arbore e înalt de patru ani 
lumină. Vei îmbătrâni coborând. Şi uite, aproape de el se înalŃă deja alŃi arbori înalŃi – 
armăsari verzi de lumină cu coame şi cozi tulburi. Nu te teme. Ne vei părăsi. Ne vei părăsi 
acum. Tu nu eşti un localnic, un locuitor al lumii acesteia: aici, eşti doar o literă, doar un 
parfum negru: nici măcar un cuvânt. Acum nu eşti decât un călător prin lumi, într-o pribegie 
cred nesfârşită. Mintea ta va exploda în mii de sori, din lucirea ei vei lumina însă numai o 
frunză. 
   - O frunză? 
   - Una singură: galbenă, ascuŃită. Roteşte-o în jurul magnoliei. Se va aşeza singură. E darul 
tău pentru ea. O auzi cum îŃi mulŃumeşte deja? 
   - O aud. 
   - Nu coborî, că va dura ani. Fă ceea ce ştii tu mai bine. 
   - Ce ştiu...?! 
   - Mori. Acceptă-Ńi destinul. Arzi, apoi renaşti. Inima ta ştie mai bine. Pierde-te-n ea.  
   - Voi Ńine minte ce se întâmplă acum? 
   - Tu nu. Doar inima ta.  
   - Mă doare asta.  
   - Altfel vei rămâne o simplă literă, o biată şoaptă neauzită. Nimeni nu te va înŃelege, nimeni 
nu te va şti. Nu te vei aşeza niciodată. 
   - Şi dacă accept totul? 
   - Cu dragă inimă?  
   - Cu dragă inimă. 
   - ÎŃi voi reaminti eu totul – în altă lume. Dacă mă va mai chema cineva, dacă mă va mai 
crea şi multiplica cineva din pacea, din liniştea lui. 
   - Şi unde propui să ne-ntâlnim în viitoarea viaŃă? 
   - Pe-o pagină albă a unui caiet de copil. 
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   - Accept. Locul îmi pare curat. 
   Am simŃit atunci cum ard tot. Magnolia se deschidea şi mă chema. În lumini galbene mă 
auzeam chemat şi răsfăŃat: „Phoenix!” „Phoenix!” „Phoenix!” Mă transformam în cuvânt. Un 
altul, mult mai târziu, ştiam că mă va transforma la loc în mine însumi. 
   Am leşinat. Sunt liniştit acum, fiindcă ştiu că totul este posibil, chiar şi imposibilul. Acel 
ceva ca un porumbel al liniştii, cu care trebuia să mă revăd, nu e. Iar eu sunt acum un simplu 
cuvânt, scris de trei ori pe o pagină albă din caietul unui copil. Duhul meu pluteşte deasupra 
acestei ape mărunte aşteptând şoapta şi viaŃa. Până atunci nu sunt decât imaginaŃie şi 
aşteptare. 
        Vlad I. T. Popa   

5. 05. 2011  
 
 
 
 
 
Remuşcările vin dintr-o falie    (DictioMUD) 
 
   Se lupta bufonul cu remuşcările. Se trânteau. Din când în când, bufonul tăia capete ale 
balaurului, dar altele creşteau la loc. Până la prânz s-au bătut de n-a mai existat iarbă în locul 
cu pricina. S-au înfundat în pământ până la genunchi. A sosit timpul pentru mâncarea de 
prânz. Bufoanca a făcut o fandare, a intrat în scenă şi i-a scos pe rivali din pământ. 
Remuşcările s-au înfruptat cu renunŃări, iar bufonul cu boabe de porumb servite în pantaloni 
bufanŃi. Apoi s-au aşezat la o mică siestă. 
   Falia s-a deschis şi-a închis remuşcările. În acel moment conştiinŃa bufonului s-a eliberat şi 
somnul l-a acaparat. Au dormit până pe-nserat, căci bufoanca îşi făcea unghiile cu ojă şi 
cosea pantalonii bufanŃi, aşa că n-a observat cum timpul a trecut. 
   A doua zi, pământul exfoliat a trebuit renovat. Au tocmit un cărător de pământ cu puritate 
de 95-98%. Toată ziua au fost ocupaŃi.  
   A treia zi, un grădinar a plantat otavă stropită cu etnobotanice. Iarba a crescut într-o zi ca 
alta-n trei. A căpătat dependenŃă de etnobotanice. 
   A patra, a cincea şi a şasea zi au tratat iarba. A revenit la o creştere normală. 
   A şaptea zi s-au odihnit. 
   A opta zi au dormit în pământ, căci s-au luptat cu vigoare până şi-au îngropat integral 
picioarele. Bufoanca făcea bufonerii într-un loc îndepărtat. Spectatorii i-au simŃit lipsa 
bufonului. I-a minŃit pe aceştia. Le-a zis că ar fi în concediu medical. Când colo, acesta, 
neserios, se hârjonea cu remuşcările. 
   A noua zi, întorcându-se obosită de la servici, bufoanca i-a găsit aproape degeraŃi. 
Bufonului îi degerase unghia de la degetul mic al mâinii stângi, iar balaurului „remuşcoid” îi 
degerase pleoapa de la un cap. 
   A zecea zi au fost spitalizaŃi. Bufonului i-a fost lipită o unghie falsă iar balaurului o pleoapă 
falsă. Până când se vor suda falsurile li s-a interzis explicit orice confruntare. Au primit un 
loc călduŃ, fiecare într-un salon. Bufoanca le duce şi azi ciorbă de micşunele. Sudurile încă nu 
s-au produs. 
 
       Cristian Săuchea 
       6. 03. 2011 
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8 mai 2011         DictioMUD 

 
Seară de mai sau, poate, de noiembre 

 
Se întunecă pe nebăgatelea de seamă. Cine zicea că luna mai e un rai ?... Luna florilor se 

dovedeşte, cel puŃin deocamdată, una a nevrozelor, de parcă din tenebrosul april s-ar fi 

făcut un salt de-a dreptul în mijlocul putregăiosului noiembre. Priveşte pe fereastră 

clădirea fostei reşedinŃe episcopale, transformată într-o vreme în Casa Pionierilor şi 

retrocedată structurilor clericale care, din cauze obscure, o abandonaseră la un moment 

dat. Nu se ştie precis cauza dar se pot anticipa urmările.  

 Clădirea în ruină pare, printre şuviŃele de ploaie, un desen în peniŃă. O peniŃă strâmbă 

şi ruginită. Personagiul nostru, nevricos şi zgribulit, lasă perdeaua să cadă şi se îndreaptă 

spre bucătărie. Începând a-şi pregăti ceaiul, priveşte ca hipnotizat flacăra vineŃie a sobei 

Vesta, şuierând neprietenos în penumbrele serii. Apa din ibric bolboroseşte. Sună 

telefonul. Priveşte fugitiv ecranul minusculei jucării electronice. E numărul caracratiŃei de 

serviciu. Nu catadicseşte să-i răspundă. Chiar dacă îi este urât, chiar dacă îl exasperează 

ploaia şi frigul care i-au subminat week-end-ul, cu atât mai puŃin are chef să asculte 

mugetul sirenei dezafectate. Dă la zero volumul soneriei şi azvârle telefonul la gunoi. 

Îşi prepară tacticos ceaiul alb şi se întoarce la fereastra dinspre stradă. Afară e ceaŃă. 

De-abia se desluşeşte clădirea vechiului palat episcopal. O priveşte dubitativ, sorbind din 

drogul fierbinte.  

E seară. E ceaŃă. În cameră e destul de rece. Iar el, lepădându-se de sine, închide ochii 

şi-şi deschide sufletul pentru Cel de necuprins. 

ovidiu stanomir 
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Oamenii-Phoenix 
 
 
   Provocare: ImaginaŃi o lume de fiinŃe ce trec prin moarte şi înviere, renasc 
din propria lor cenuşă. Ele trec printr-o catastrofă care se dovedeşte benefică 
spiritual prin aceea că le schimbă concepŃiile şi modul de viaŃă.  
 
 
 
 

Orfanii 
 
   Trăia odată un om foarte milostiv. Dar, căzând într-o ispită, a devenit egoist şi sufletul său a 
murit. Îngerul lui s-a întristat foarte. Şi nu numai îngerul, ci şi inima şi simŃurile lui s-au 
întristat, însă el era departe de propria lui inimă, de propriile lui simŃuri. Rătăcea în gol, 
departe de sine.  
   Pe când rătăcea fără grijă, i-a apărut în cale un porumbel alb. Porumbelul, când a ajuns în 
faŃa lui, a luat de jos o fărâmitură de pâine. A zburat ceva mai departe până a ajuns la un pui 
de mierlă. A făcut mai multe drumuri prin aerul rece. L-a hrănit mai întâi pe puiul orfan, 
lăsându-se pe sine flămând. Omul, nu se ştie prea bine cum, a zburat cu gândul alături de 
porumbel: resimŃea foamea acestuia, dar şi bucuria acelui bine ce se făcea atunci. I s-au 
rostogolit pe obraz două bobiŃe de lacrimă. Şi-a amintit de vremea în care făcea la fel, şi-a 
amintit de bucuria împreunată cu durerea milei.  
   Apoi a auzit un plâns de vrăbiuŃă. Nu ştiuse până atunci că vrăbiile plâng, că pot lăcrima: 
poate doar cele fermecate, a gândit el. A găsit-o şi a luat-o cu sine acasă, pentru a o îngriji. 
Nici puiul de mierlă nu a fost părăsit. Porumbelul alb a venit cu el. Omul ştia că îl înŃelege, că 
pasărea este mai înŃeleaptă ca el. Încet, încet, a început a-l cuprinde o milă neştiută, cum nu 
mai simŃise niciodată. Dar toate trebuiau făcute cu răbdare, nu cu silirea. 
   Porumbelul l-a condus la marginea pădurii, unde a auzit plânsetul unui copil. A văzut 
bebeluşul în gura unei lupoaice. S-a aşezat pe pământ în timp ce porumbelul se rotea calm 
deasupra lui. Lupoaica a venit la el şi i-a depus bebeluşul la picioare. Apoi l-a privit în ochi. 
Avea ochii albaştri. A auzit ca un gând interior: „łi-l încredinŃez de acum înainte Ńie. Eu nu 
mai pot să îl hrănesc. Oamenii ne distrug pădurea şi viaŃa noastră a devenit tot mai grea.” 
   Omul a luat bebeluşul în braŃe. Lupoaica a dispărut. „Iată o mamă mai bună decât mamele 
oamenilor”, a gândit el.  
   Va avea de acum înainte trei pui: doi pui de pasăre şi unul de om. „Copilul va avea două 
suflete de jucărie cu care să se joace”, s-a bucurat el. Se simŃea ca un phoenix, renăscut din 
propria lui cenuşă. Aripile interioare ale sufletului – harul şi libertatea – începeau a i se 
desface. 
   Şi-a cerut iertare lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru că atât de mult îi întristase! Şi-a 
cerut iertare cenuşii.  
   Când a privit cerul, porumbelul alb dispăruse. Nu l-a mai văzut de atunci niciodată. 
 
        Antonia Devian, 5C 
        17. 03. 2011 
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Înfrângerea 

 
   Băiatul adormise cu greu, supărat. Adormise împotriva voinŃei sale. S-a trezit în vis că nu 
mai e acasă. Totul părea o cutie imensă, albă, goală. După ce a făcut câŃiva paşi, a observat că 
dedesubt nu e pământ, nu e nimic. Un nor l-a învăluit. A descoperit o uşă. O deschise uşor. 
Înăuntru mai era o uşă, de aur, pe care scria: „Nu intra!” El a făcut tocmai invers. Dincolo de 
uşă era un drum de curcubeu. A mers pe el până la capăt, unde a găsit altă uşă. Curios, el a 
deschis şi această ultimă uşă. A pătruns într-o încăpere cu oameni ciudaŃi. 
   - Voi cine sunteŃi? a întrebat el. 
   - Noi suntem oamenii-phoenicşi. Dar tu cum ai ajuns aici? 
   - Pe uşa aceasta. 
   - Aici nu există uşi. Locul acesta le este interzis muritorilor. 
   - Cum? De ce? 
   - Aici sunt multe războaie. Dacă intră aici vreun muritor, nu mai iese viu. 
   - Şi cu voi cum rămâne? 
   Phoenixul din faŃa lui începu să râdă: 
   - Noi le putem Ńine piept duşmanilor. Şi dacă e să fim luaŃi prizonieri, ne facem cenuşă. 
Oricum, după aceea renaştem. 
   - Şi n-aŃi fost înfrânŃi niciodată? 
   - Nu. 
   - Aş vrea să iau şi eu parte la războiul acesta. Doar să mă uit. Se poate? Toată viaŃa mea au 
fost numai înfrângeri. N-am făcut niciodată ce-am vrut. 
   - Ascunde-te repede, i-a spus Phoenixul. Suntem invadaŃi! 
   Băiatul avu vreme să vadă că aşa-numiŃii duşmani erau nişte umbre albe, fără arme şi fără 
armuri, care nu reacŃionau la agitaŃia şi strigăte de luptă ale phoenicşilor. Şi-a dat seama că 
oponenŃii oamenilor-phoenicşi sunt de fapt sentimentele – care voiau să intre în sufletele şi 
trupurile lor. 
   - OpriŃi-vă! ÎncetaŃi lupta! a strigat el către phoenicşi. 
   - Ce vrei, copile? l-a întrebat phoenixul cu care vorbise mai înainte. 
   - LăsaŃi-i să vă înfrângă! Măcar de data aceasta, a spus el hotărât. 
   - Ce vorbeşti? Cum să ne lăsăm copleşiŃi şi învinşi? 
   - „Duşmanii” cu care vă luptaŃi sunt de fapt sentimentele şi amintirile vieŃilor voastre 
trecute, care încearcă să se întoarcă în voi. Voi muriŃi şi înviaŃi, dar sentimentele pleacă din 
voi şi, dacă le respingeŃi, nu le mai aveŃi. Şi poate că de aici înainte nu le veŃi mai avea 
niciodată. Dar poate că respingerea voastră n-a fost nici de data aceasta definitivă. 
   Phoenicşii lăsară atunci sentimentele să intre în ei. Se întorceau speranŃele, iubirile, 
încrederile dar şi tristeŃile, se întorceau cu tot cu visele lor de demult, cu idealuri care altfel 
erau pierdute. 
   - ÎŃi mulŃumim! Fără tine nu ne-am putut da seama că devenisem reci şi insensibili. Fără 
experienŃa şi amintirile vieŃii trecute, ce sens mai avea renaşterea din cenuşă?  
   - Se pare că unele războaie trebuie pierdute, a gândit băiatul ca pentru sine. Atunci când 
iubeşti, te laşi înfrânt de frumuseŃe. Chiar dacă devii vulnerabil, chiar dacă eşti rănit, cum 
altfel ai putea să o guşti? 
   Oamenii-phoenix se bucurau acum chiar şi în foste dureri şi tristeŃi, care se întorceau şi se 
întorceau cu frumuseŃea veşniciilor nepreŃuite. 
   - La revedere, a mai rostit băiatul. 
   - La revedere! Pe curând, i-au spus ei. 
         Teodora Paştiu, 5C 17. 03. 2011 
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Noi, phoenicşii 

 
   Era odată un om care vroia să moară 
şi nu putea. Aşa că s-a hotărât să se 
omoare el singur, dacă nu-i vine 
moartea: dar cum oare să se omoare? S-
a gândit ce s-a gândit: o va face cu lama 
cea mai ascuŃită – cu lama minŃii. Şi-a 
distrus mental viaŃa în fel şi chip: i-au 
luat foc tâmplele, i-a pierit în flăcări 
toată fiinŃa. A vrut cu tot dinadinsul să 
nu mai fie el însuşi: să fie altcineva. Şi, 
după dorinŃa aceasta, a murit.  
   Apoi a înviat. Era altul şi era tot el: 
era sub forma unui vagabond de 
DorobanŃi, amărât şi ca vai de lume. 
Nimeni nu se uita la el, chiar dacă 
inteligenŃa lui era sclipitoare... DorinŃa 
de moarte a revenit. A folosit iarăşi 
lama cea mai ascuŃită a veacurilor, a 
murit şi a înviat iarăşi. De data aceasta 
sub forma unei flori. Doar că nici acea 
floare nu a fost apreciată, oamenii 

iubind mai mult bijuteriile şi alte genuri de flori false. Floarea a devenit atunci ca de foc, a ars 
şi s-a ofilit, devenind ceva mai puŃin decât un pumn de cenuşă.  
   A înviat sub forma unei vedete. Era o fiinŃă celebră. Însă a trebuit să se confrunte cu haosul 
interior, cu marea dezordine. A murit şi vedeta. Ce să-i faci? ToŃi murim. Unii chiar de mai 
multe ori. 
   A înviat sub forma unui VlăduŃ 6 B de „Regina Maria”. Aici şi-a găsit liniştea. Şi pe noi 
ceilalŃi sigur ne va dispera! Nu pentru totdeauna, iar peste cinci ani sigur ne vom aminti ce 
frumos ne era cu VlăduŃ cel Mic, pentru că dacă va creşte mare, sigur îi va creşte şi gura! 

* 
   Era odată un om care vroia să moară şi nu putea. Şi dacă omul voise să moară şi nu putuse,  
o dată, de două ori, de multiple ori, s-a hotărât să se mai omoare o dată în focul minŃii.  
   Moare şi se trezeşte ca prof de istorii şi geografii, de matematici şi de astronomii, şiruri 
întregi de amuzatori şi chinuitori de copii, care niciodată n-au ezitat să asculte, şi care-au 
trezit dorinŃa de moarte şi de renaştere în generaŃii întregi de phoenicşi minusculi. 
   S-a plictisit şi aici. Sătul, generând saŃietate de viaŃă pretutindeni în şcoli şi în grădiniŃe, şi-a 
reluat existenŃa în corpul unei maici stareŃe. Dar nici acolo nu i-a plăcut, aşa că şi-a luat 
hodrobelele şi s-a mutat în corpul şi spiritul unui actor. 
   Acolo şi-a găsit într-un final liniştea, pentru că atunci când eşti pe scenă şi luminile sălii se 
sting, începi să interpretezi vieŃi nesfârşite şi roluri şi mai nesfârşite: poŃi fi trei, patru, nouă 
sau infinite persoane, pe rând sau în acelaşi timp, pentru că nu te joci numai pe tine, ci îŃi joci 
cu tărie şi personajele şi porŃi universurile lor cu începuturi şi neînceputuri. 

* 
   Era odată un om care vroia să moară şi nu putea. Şi adăuga compuneri după compuneri. 
 
       Teodora Pampu, 6B 
       17. 03. 2011 
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Renaşterea 
 

   La capătul lumii, acolo unde marea coboară 
în nimic printr-o cascadă nesfârşită, pământul 
este limitat de prostie şi ignoranŃă iar cerul de 
imaginaŃie, există un sat de oameni paşnici, 
complet demoralizaŃi. După mii de ani 
marcaŃi de panică, de groaza de a fi omorâŃi 
sau înrobiŃi, oamenii au ieşit într-o dimineaŃă 
din case cu hotărârea de a începe de-aici 
înainte un trai nou.  
   În mijlocul satului se află o statuie de piatră 
a Păsării Phoenix înnegrită de vreme. Soclul 
ei are o uşă pe care scrie: „Cel vrednic mă va 
deschide. Atunci un alt viitor va veni.” MulŃi 
oameni s-au năpustit asupra uşii aceleia, dar 
nimeni nu a putut ajunge să vadă ce este 
dincolo de ea. Se trăgeau înapoi unii pe alŃii 
sau, pur şi simplu, uşa aceea îi respingea. 
Nici noaptea nu au avut vreun succes. După 
zile şi nopŃi, nimeni nu s-a mai uitat la uşă. În 
schimb, au început să caute în ruinele de la 
capătul satului documente privind statuia şi 
mesajul ei – pe care le considerau acum ca 
fiind profetice. 
   Un copil a găsit în ruine o tăbliŃă pe care 

scria ceva neînŃeles. Fiind prea mic, el nu a putut nici măcar s-o citească, aşa că a dus-o 
mamei lui. Nici mama lui n-a înŃeles mesajul. A înŃeles doar că tăbliŃa avea legătură cu 
Phoenixul din piaŃa satului, că era o chemare. Şi a ştiut că fiul ei este cel chemat. A dus 
tăbliŃa la piept şi i s-a încălzit inima. Era iubire şi era totodată multă durere. 
   Mama şi fiul au Ńinut secretă descoperirea până într-o seară. În seara aceea, mama l-a 
chemat pe copil la ea şi i-a zis: „Cred că Dumnezeu mă vrea de acum înainte în ÎmpărăŃia Sa. 
Mă vrea acum,” a mai spus ea şi a închis ochii pentru totdeauna. 
   După înmormântarea mamei, băiatul şi-a dat seama că se face o cărare de foc de la inima 
lui la inima mamei şi cărarea aceea trece nu ca o punte spre cer, ci direct către monument. 
Atunci a fugit către uşă. Nu a trebuit s-o atingă: uşa Phoenixului s-a deschis singură. A intrat 
înăuntru. A coborât trepte în spirală. A ajuns la o uşă subterană purtând o altă inscripŃie, 
scrisă într-o limbă foarte veche. A auzit glasul mamei citindu-i-o: „Aici este adâncul 
smereniei.” Aceea s-a deschis singură. Dincolo nu era decât neantul. A păşit în gol. 
   Pasărea Phoenix de deasupra soclului cu portal a prins viaŃă şi s-a ridicat spre cer. Ruinele 
de la marginea satului au început să strălucească: râuri de lumină şi ape au început să curgă, 
s-au ridicat din pământ ziduri cu ferestre, portaluri, fântâni arteziene, s-au făcut case 
transparente pentru fiinŃe de lumină, pentru fiinŃele spirituale venite să trăiască de acum 
înainte împreună cu oamenii.  
   Oamenii au început să creadă. După ce muriseră de sute de ori de frică şi de teroarea unui 
viitor sumbru, iată că venea peste ei învierea. Şi totuşi, câtă risipă! – la sute sau mii de morŃi 
ale fiecăruia dintre ei – o singură înviere. 
        Vlad Rusescu, 6B   

17. 03. 2011   
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O icoană şi două portrete 

 
   Totul s-a năruit. Practic, viaŃa era deja 
încheiată pentru acest tânăr.  
   Era distrus mental. Toate speranŃele lui, 
toate visurile sale erau năruite. Ce se-
ntâmplase, exact? După ani şi ani în care 
făcuse tot posibilul pentru a fi ceea ce-şi 
dorise-n copilărie, ceea ce l-a pasionat 
dintotdeauna, a fost surprins să constate că 
nu are aptitudini de arhitect. Din lipsă de 
imaginaŃie şi de prezenŃă artistică, din 
limitările desenului său, din lipsa de 
inspiraŃie, nu ştia precis. L-a luat sfârşeala. 
Nu mai dorea nimic, nu-i mai plăcea nimic.  
   Ei, ce să-i faci? şi-a spus el. Este sfârşitul. 
Nu mai putea face nimic. Ani irosiŃi. 
   Voia acum să-şi uite toată viaŃa. N-a 
reuşit de la-nceput. Totuşi, dintr-un om 
respectabil din înalta societate a ieşit mai 
repede decât ar fi crezut, din toate cercurile 
de prieteni neadevăraŃi pe care îi avusese.  

   I-au mai rămas doar două lucruri dragi în această lume, ba chiar trei: portretele înrămate ale 
părinŃilor săi decedaŃi, aflate pe o măsuŃă de-o parte şi de alta a icoanei, singurele care i-au 
mai rămas fidele. Acestea două, sau chiar trei, aveau să-i preschimbe viaŃa.  
   Într-o noapte, plecat cu duhul din lumea crudă în lumea blândeŃii, tânărul a fost surprins să 
se audă vorbind în gând cu cele două chipuri, care îi spuneau la rândul lor lucruri. Chipul 
mamei multiubitoare îi şoptea: „Schimbă-te! Răscumpără timpul. Zilele sunt puŃine.” În 
vreme ce din partea tatălui auzea: „Caută frumuseŃea şi bucuria! Bucură-te şi lucrează. Fii 
creator de frumuseŃe şi bucurie!” 
   Atunci tânărul, îmbătat de un curaj nebun, s-a decis să le urmeze destinul şi calea. Fără să 
se descurajeze câtuşi de puŃin atunci când era refuzat de oameni, atunci când nu era primit 
sau era dat afară dintr-o slujbă, el a început încetul cu-ncetul să-şi schimbe mentalitatea. Şi-a 
dat seama că mai păstrase în inimă o parte din vechiul mod de viaŃă, o parte din vechiul eu – 
cel pentru care viaŃa şi bucuria nu mai contau.  
   A decis că are nevoie de cele două portrete mai mult ca niciodată. Aşezate lângă icoana 
care îi lumina privirea oricând o vedea, ele au început să îşi schimbe înfăŃişarea şi forma. Se 
mişcau. Nu mai erau fotografii, ci ferestre. Peisajele din spatele lor se schimbau necontenit. 
Tânărul îşi privea uimit părinŃii, dar trăgea cu ochiul şi-n spatele lor, să vadă lumea ciudată în 
care îşi duceau ei noua existenŃă.  
   A început să proiecteze lumi şi bucăŃi de lume, a început să-şi asculte vocaŃia adevărată: 
aceea de a deveni creator de frumuseŃe. Dar bucuria parcă nu mai venea. 
   Până într-o zi în care a văzut una din lumile pe care le gândise luând fiinŃă în spatele mamei 
lui. A înŃeles atunci că Dumnezeu vrea ca noi oamenii să fim nu numai creatori de frumuseŃe, 
ci şi creatori de paradisuri alături de El.   
 
       Bogdan Luca, 6B 
       17. 03. 2011 
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ÎnălŃarea 
 
   Era odată o cetate cu ziduri crăpate de vreme. În satele din apropiere se zvonea că acolo 
locuiau păsări şi fiinŃe ciudate.  
   În satul cel mai apropiat de cetate au ajuns cândva nişte soldaŃi care au adus cu ei războiul 
şi moartea. Ei au ajuns la porŃile cetăŃii, de care n-au putut trece. În furia lor, au aruncat 
dincolo de ziduri torŃe şi toate fiinŃele care erau înăuntru au fost surprinse şi-au ars. Când 
fumul focului în care ardea cetatea s-a ridicat, avea forma unei păsări Phoenix enorme. 
Zidurile cetăŃii erau făcute din cărămidă, şi nu au fost prea afectate. Doar că acum erau negre. 
Luna plină dădea cetăŃii înfăŃişare înfricoşată. Cetatea a rămas goală, ferecată, şi nimeni nu a 
mai putut călca înăuntru.  
   După câŃiva ani, într-o noapte cu lună plină, un copil care nu avea somn a ieşit afară ca să 
se joace. Când a ieşit din casă, a văzut nişte păsări ieşind din cetate ca să se joace. Cu paşi 
mărunŃi şi cu ochii îndreptaŃi către păsările jucăuşe, copilul s-a îndreptat inconştient spre 
cetate; când a ajuns în faŃa porŃii, ea s-a deschis; chiar atunci când era pe cale să intre în 
cetate, din casă a ieşit mama sa, care l-a văzut. Dar era prea târziu: copilul intrase deja, iar în 
urma lui porŃile se închiseseră. Mama lui a fugit atunci către cetate. A bătut cu pumnii în 
poartă, a plâns şi s-a zbătut. A văzut apoi o lumină puternică aurie ce a ieşit din cetate 
mişcându-se ca şi cum ar fi fost vie. BineînŃeles că şi ea a observat păsările, dar era prea 
îngrijorată pentru copil ca să le mai bage în seamă. Când a văzut lumina aurie a leşinat. 
Ultimul lucru pe care l-a mai văzut a fost o pasăre phoenix mai mică ieşind din cetate şi 
privind-o cu drag. O lacrimă de duioşie s-a prelins din ochii păsării şi a căzut pe capul femeii. 
Aceasta a rămas inconştientă mult timp. 
   DimineaŃa, sătenii au găsit-o în faŃa porŃii cetăŃii. Bărbatul ei a văzut-o primul, a alergat şi-a 
luat-o în braŃe. Acum ea avea părul făcut din fire de aur. Bărbatul a sărutat-o şi ea s-a trezit. 
În ochii ei, bărbatul a văzut o pasăre phoenix luându-şi zborul, dar numai pentru o clipă, 
deoarece ea a clipit şi toată această imagine a dispărut între gene.  
   Femeia i-a povestit tot ce-a văzut şi ce i s-a întâmplat. Bărbatul, aflând că fiul lui a dispărut 
dincolo de zidurile impenetrabile, a căzut în genunchi şi a plâns cu amar. 
   S-a făcut noapte. Sătenii nu dormeau. Erau cu toŃii la geamuri pândind păsările magice, dar 
nu le vedeau. Au ieşit afară. Păsările ieşeau din cetate, li se auzeau bătăile aripilor, dar tot nu 
se vedeau. Sătenii erau îngroziŃi.  
   În noaptea următoare sătenii s-au îndreptat spre cetate cu puşti şi pistoale, cu arcuri şi cu 
săgeŃi. Păsările ieşeau din cetate nevăzute, însă sătenii au tras Ńintind orb. O singură pasăre a 
fost doborâtă şi aceasta a căzut chiar la picioarele mamei copilului ce se pierduse. Pasărea 
rănită de moarte a luat formă umană. Era chiar copilul femeii. Mama lui a început să plângă, 
deoarece copilul era pe moarte şi nu mai era nimic de făcut. Atunci o pasăre mare s-a făcut 
vizibilă: a ieşit din cetate încet, în faŃa sătenilor încremeniŃi. Din aripile sale au ieşit nişte 
lumini galbene care au ridicat încet trupul neînsufleŃit al băiatului. Acesta a plutit trecând 
peste ziduri şi peste porŃi înapoi în cetate, apoi nu a mai fost văzut. 
   Mama şi tatăl copilului, sătenii, au fost devastaŃi. Din noaptea aceea, nimeni nu a mai putut 
locui în sat. Şi-au luat cu toŃii lucrurile, avuŃia de-o viaŃă, şi au plecat. 
   Singură mama copilului mai este îngăduită; ea vine o dată pe lună – în noaptea cu lună 
plină – dar nu se ştie ce face sau ce-a gândit. 
 
       Bogdana Halmaghi, 5A 
       17. 03. 2011    
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Dedublarea 
 
   M-am trezit. Totul în jurul meu era în flăcări. 
Copii se auzeau Ńipând şi tot oraşul era brăzdat 
de strigăte şi plânsete. M-am ridicat, am luat pe 
mine o haină şi am fugit afară din casă. 
Pământul parcă se mişca. Am fugit în negrul 
nopŃii la întâmplare. După multe ore de mers 
aiurea (cel puŃin aşa cred) m-am oprit obosit. N-
am mai putut să-mi Ńin ochii deschişi, aşa că am 
adormit. Când m-am trezit, mi-am dat seama că 
eram într-o pădure. Am văzut un mic râu. 
Fiindu-mi sete, m-am aplecat să beau.  
   Când mi-am văzut oglindirea în apă m-am 
speriat. Mai era cineva cu mine. M-am uitat în 
stânga şi-n dreapta, fără a zări însă pe nimeni. 
Mi-am zis că probabil o fi vreo halucinaŃie sau 
vreo vedenie. M-am aplecat din nou şi 
oglindirea apei mi-a arătat iarăşi acelaşi bărbat 
de dinainte. Avea părul auriu şi ochii verzi. În 
spatele lui se afla un mic palat, nicidecum o 
pădure. M-am retras speriată şi am început să 
fug din nou prin pădure, dar nu ştiu cum am 
ajuns iarăşi la acel râu. Parcă râul acela ar fi 
curs în cerc, săpând albie din ce în ce mai 
îngustă în jurul meu, şarpe cu solzi de cristal. 
Neputând să mai trec râul, m-am apucat să-mi 

construiesc un adăpost: o colibă din ramuri de alun acoperită cu crengi şi cu frunze, în care 
mi-am făcut culcuş.  
   Am rămas acolo mult timp. În fiecare zi mă uitam la râul ce mă Ńinea prizonieră. Apele sale 
îmi aduceau fructe sălbatice din grădini necunoscute. Într-o zi, făcându-mi curaj, mi-am 
întrebat oglindirea: 
   - Cine eşti tu? Dacă exişti cu adevărat, arată-te! 
   Prima oară când am pus întrebarea nu s-a întâmplat nimic. Apoi a coborât din cer şi a urcat 
din râu un fel de vârtej: 
   - Eu sunt tu! am auzit vocea. Eu sunt tu, mi-a repetat vocea. De data aceasta parcă îmi 
răsunase în interior.  
   - Tu eşti eu? am întrebat-o cu uimire. 
   - Sunt tot ceea ce a mai rămas din tine după catastrofă. Tot ceea ce a mai supravieŃuit după 
ce Ńi-ai pierdut casa, prietenii, locul de naştere, liniştea.  
   - Şi ce vrei tu de la mine acum? Ce vreau eu însămi de la mine? am întrebat-o şi m-am 
întrebat. 
   - Să locuieşti cu mine de-aici înainte: să vii în noua, adevărata ta casă! 
   - Şi cu tine ce se va întâmpla? Cum rămâne cu tine? m-am îngrijorat. 
   - Eu nu sunt decât o plăsmuire! mi-a răspuns vocea. Apoi chipul şi vocea, vârtejul şi apele, 
totul s-a făcut nevăzut. 
   Eu, cea de dinainte, cu mine, cea de acum, am convieŃuit de aici înainte în pace şi tihnă, aşa 
cum continuă să trăiască în spirit o moarte cu învierea ei. 
 
     Maria Halmaghi   17. 03. 2011  
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Sufletele noastre – păsări 
 
   Deşi focul şi zborul nu prea se aseamănă în fiinŃă, au totuşi ceva comun: oamenii-phoenix. 
Ei sunt aceia care pot renaşte din cenuşa Marelui Extrem.  
   Marele Extrem iese din aripile Phoenixului primordial la fiecare 1000 de ani şi coboară sub 
pământ să străbată subterane şi peşteri. El este asemeni unui balaur de purpură cu pete 
albastru închis vineŃii. Balaurul acesta n-a mai fost văzut la suprafaŃa Pământului de mai bine 
de 27 de ani. Lui îi aparŃin inima tristă şi mai ales sentimentele pe care le Ńii în tine până la 
sfârşitul apusului, până-n seara adâncă! La fel ca soarele rotund ce stă pe cer gata să cadă şi 
să plonjeze în mare sau în pământuri, aşa îŃi stau şi gândurile – rotunde! Când însă luna 
răsare, gândurile iau aripi şi se înalŃă să se hrănească cu taine. Dar chiar atunci când te aştepŃi 
mai puŃin, gândurile se prăbuşesc şi dispar, sentimentele şi visele se năruiesc, iar sufletul 
devine cenuşă.  
   Cenuşile presărate pe spinarea balaurului îşi amintesc cine-au fost, ce vor fi; ele se reped 
să-şi recâştige incandescenŃa. Noul Paradis îŃi va contura în tot acest tumult de rubin fiinŃa 
fizică, fiinŃa morală, fiinŃa de taină. Şi nu mai contează deloc cum arăŃi, contează ce ai în 
interior asemenea focului! Frumos lucru este să zbori: prin cer şi prin mări, prin înalt şi 
adânc, prin balaurii blânzi sau preacruzi ai sentimentelor ce s-au pierdut, sau prin aceia ai 
tuturor începuturilor! 
   Chiar dacă stingerea unui gând drag te face şi pe tine cenuşă, vei trăi de aici înainte în fiinŃa 
de lumină a razei sale: lumină în zburătoare lumină. 
 
       Cristina Muntean, 6 A 
       18. 03. 2011 
 

Suflete de cenuşă 
 
   Într-o Ńară în care toŃi copacii aveau la început mugurii alb-verzui, apoi se colorau în 
culorile curcubeului, într-o Ńară în care din curcubeul aflat permanent pe cer răsăreau 
veacurile şi întâmplările, într-o astfel de Ńară s-a ivit şi povestea noastră! 
   Câmpul Pietrelor Albe era liniştit toată vremea: de acolo luaserăm noi oamenii pacea 
interioară şi visele. Cum nimeni nu ştia cine e şi cu ce se ocupă Nestingheritul Lumii, fiinŃa 
cea mai liberă din toate lumile şi totodată cea mai visătoare, o făptură necuvântătoare cu aripi 
mari străvezii s-a ridicat deasupra câmpului să-ncânte lumea cu sunet melodios. A cântat 
mult, dar fără speranŃă şi fără folos, fiindcă anii şi lunile, săptămânile, deveniseră una şi 
aceeaşi zi neagră, în care fiecare din noi îşi pregătea războiul devastator cu propriul său eu. 
   Niciunul din noi nu rezistase acestui război şi câmpul era presărat cu cadavre şi sfârtecări 
inimaginabile. Pe câmpul de război pasărea încă mai cânta! Şi nu era nimeni s-o mai asculte, 
nimeni să afle dacă ar fi avut atunci lacrimi. 
   Dintr-o dată, toate sufletele au răsărit din strălucirile pulberii şi au închegat la loc oamenii 
care eram. Şi totul datorită cântecului armonios, farmecului lipsit de cuvinte! 
   ToŃi i-am fi oferit atunci păsării, cu cea mai mare recunoştinŃă, tot ce aveam, tot ce şi-ar fi 
dorit, dar ea n-a acceptat, fiindcă dacă ar fi primit s-ar fi transformat şi ea în cenuşă şi ar fi 
devenit suflet şi lut asemenea nouă. 
 
       Paula Trifu 
       18. 03. 2011 
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Călătoria „Mariei Celeste” prin identităŃi succesive   (DictioMUD) 
 
IndecenŃă rafinată, 
noaptea treci prin vis de om: 
zorii de-or pleca în somn 
n-om mai şti ce-am fost odată. 
 
ViaŃa-ncepe-n dimineaŃă 
şi se termină spre seară: 
viitorul o s-apară 
altuia, pe-aceeaşi aŃă. 
 
Eşti şi nu eşti tu când sorbi 
din identitatea nouă; 
sufletul e ca o rouă 
peste germenii cei orbi. 
 
NemişcaŃi parcurgem vântul 
neschimbărilor de-argint: 
oameni, lumi – că nu ne mint 
mările, şi nici Cuvântul. 

Şapte vieŃi în săptămână 
ignorându-se pe sine, 
şapte mii de nopŃi sublime 
albe moartea o amână. 
 
Spume albe trandafiri 
desenează peste unde; 
când durerea nu se-ascunde 
învăŃăm străvechi simŃiri. 
 
Universuri îşi încearcă 
existenŃa şi neantul – 
valuri scrise de un Altul 
lin cutremură o barcă. 
 
Vom urca-n durerea lină 
sub lumina vechii luni 
ca să strângem în cununi 
tot ce cântă sau suspină. 

 
        Mihai M. S, Maxim 
        20. 02. 2011 
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IndolenŃa necesară       (DictioMUD) 
 
   Soarele mângâia zgârie-norul. Persoana se mumifica şi se expunea. Adică se înfăşura în 
cârpe peste goliciunea necesară. Altfel, razele soarelui ar fi prăjit-o. RoşeaŃa rezultată s-ar fi 
instalat în indolenŃa ei. Dar persoana trebuia să se bronzeze. Căsca gura şi zâmbea soarelui. 
Incisivii luară o nuanŃă maronie. Caninii erau parŃial bronzaŃi, iar premolarii şi molarii deloc.  
   Persoana se hotărâse să nu mai meargă la saloanele de bronzat în anotimpurile fără soare. 
Razele X, Y şi Z intrau în fibrele danturii, iar rădăcinile erau gâdilate. Dacă nu erau nervi, 
erau ciocârlii.  
   O ciocârlie se bronza pe antena parabolică a zgârie-norului. SimŃea dinŃii fără nervi ai 
persoanei. Se apropia. Îi ciocănea şi le cânta. Persoana aŃipea. Stătea în poziŃia lotus şi aŃipea. 
Ciocârlia cânta şi ciocănea. Cârpele tresăltau. Corpul transpira. Se lupta cu indolenŃa. 
   După un timp, tihna şi singurătatea de pe zgârie-nor luară sfârşit. Se amenajă o parcare. Era 
un du-te-vino continuu. Ciocârliile primiră, totuşi, două locuri de parcare. Persoana venea tot 
mai rar. 
   Numărul ciocârliilor se plafonase la unsprezece. Îl acceptară pe om pe locurile lor. Îl 
ciocăneau şi îi cântau. Persoana râdea la soare. Şoferii nu o băgau în seamă. Se grăbeau. 
Fluierau. Tare sau în sine. Agentul de circulaŃie moŃăia pe antena parabolică. Nici acolo nu 
mai aveau loc ciocârliile. Se încerca omorârea lor socială. Soarele trimitea mesaje. Păsările se 
pare că înŃelegeau. Cântau. Oamenii se grăbeau, aŃipeau sau fluierau. Mumia se bronza. 
 
       Cristian Săuchea 
       10. 04. 2011 
O zi din viaŃa măgăriŃei din şopron     (DictioMUD) 
 
   A strănutat măgăriŃa din şopton. Ochii verzui îi curgeau. Ca o beteală azurie. Şopronarul se 
bărbierea şi se lupta cu ideile. S-a înecat. SoŃia sa repede a venit, l-a prins de piept şi i-a făcut 
„procedura Heimlich”. Ideea, cu gust de portocală, s-a resorbit. După ce se trezeau, copiii 
şopronarilor veneau s-o mângâie pe măgăriŃă. O zi bună se cunoştea după felul în care era 
mângâiată. 
   După strănut, soŃia veni s-o şteargă pe măgăriŃă. Trebuia îngrijită bine. Aceasta era sarcina 
principală a familiei. Micul dejun odată trecut, mergeau cu toŃii la păscut. MăgăriŃa se 
smiorcăia. Mama n-o băga în seamă. Se prefăcea indiferentă. Copiii se jucau. Şopronarul 
mergea în „pas săltat”. Din când în când sărea de pe o cracă pe alta. SoŃia se burzuluia. Copiii 
se jucau. MăgăriŃa înceta să se smiorcăie. Păştea şi gândea. Păştea. 
   Atunci toŃi se opreau. Ca nişte stane de piatră priveau. Rumegau. Se aşezau în jurul 
animalului. AŃipeau. MăgăriŃa scăpa din încercuire şi pleca hai-hui. Intra în porumb. Măgarul 
o aştepta. Discutau liber şi neîngrădit. Despre societatea bolnavă şi despre şoproanele cu 
electricitate sau fără electricitate. MăgăriŃa avea oroare de întuneric. Aşa că familia avea un 
bec de 15 waŃi în şopron. Fânul era fosforescent iar talanga avea un beculeŃ cu lumină 
intermitentă. Dacă se lua curentul, atunci puneau în funcŃiune generatorul eolian. Sau 
chaldeean. Uneori cu miros de mercaptan.  
   DiscuŃiile măgăreşti se încheiau brusc. Familia „păstoare” devenea recuperatoare. MăgăriŃa 
revenea la matcă. Bea puŃin lapte de vacă şi-şi pornea talanga. Procesiunea huruia cu 
luminiŃa-n frunte. Şopronarul pleca mai repede să ventileze sau să încălzească încăperea 
dormitoare. Depindea de condiŃiile balneo-climaterice. Copiii începeau să se joace. Femeia 
pregătea ceaunul de mămăligă. Ziua se pregătea de culcare. 

Cristian Săuchea 
         20. 02. 2011 
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 DezvăŃătorul 

 
   Provocare: Imaginează o şcoală în 
care afli nu numai că în fiinŃa ta sunt 
aripi ci şi cum să Ńi le deschizi; o şcoală 
departe de capcanele penitenciare ale 
minŃii, în care lucruri considerate 
îndeobşte imposibile se arată măcar 
plauzibile; o şcoală condusă de unul sau 
mai mulŃi mentori, numiŃi „dezvăŃători”, 
care te ajută să-Ńi depăşeşti propriile 
limite, propria condiŃie existenŃială. 
 

 
DezvăŃătorul cel nevăzut 

 
   „Nu, aşa ceva este imposibil: un viitor bun, în care totul să ducă spre prosperitate şi pace, e 
o idee nebună, care nu se va realiza niciodată!” Acestea erau cuvinte rostite în minte de un 
copil fără părinŃi, lipsit cu totul de îndrăzneală şi care era îndeajuns de bătrân să nu mai 
aştepte nimic de la viaŃă. Sufletul său ieşise din el uşor, pe nesimŃite. Uitat într-un colŃ al 
camerei, plângea sufletul de amarul neîncetat şi de tristeŃe! După o oarecare vreme, pe jos s-a 
văzut o băltoacă sărată: în ea se arăta un oraş alb, plin de clădiri măreŃe, care împrumutau din 
albeaŃa vie a norilor. Oameni senini mişunau pe străzile de marmură albă: aveau zâmbete 
largi, până la urechi, în care se vedea promisă ziua de mâine. 
   Copilul s-a trezit dintr-o dată pe una din străzile de marmură. Îmbrăcat în haine cenuşii 
sărăcăcioase, mult prea largi pentru el, încălŃat în nişte pantofi de căpătat, se distingea de toŃi 
trecătorii din acel „oraş al fericirilor”, cum îi spunea el, care îl priveau compătimitor. După 
două săptămâni de mers prin agonia aceea – o agonie albă în care nimeni nu-l întrebase nimic 
şi nimeni nu îl oprise – a ajuns la nişte porŃi înalte, păzite de gărzi. Gărzile s-au dat la o parte 
lăsându-l să intre, doar pentru că s-au uitat la chipul lui. 
   Oamenii de dincolo de porŃile acelea, când îl vedeau, îl îndrumau spre Casa Maestrului – 
care era sursa lor de viaŃă şi inspiraŃie. Nici ei nu îi vorbeau, ci doar îi indicau cu mâna şi îi 
zâmbeau cu respect. Casa îl chema. A intrat pe una din uşile casei şi nu a mai ieşit de acolo. 
Au trecut doi ani, apoi cinci, apoi douăzeci. Erau cele douăzeci şi şapte de trepte ale 
existenŃei şi ale înŃelepciunii. ÎnvăŃa existând. Exista bucurând, chiar dacă pentru asta trebuia 
să sufere şi să se dăruiască. Fiecare an de învăŃătură, fiecare treaptă era un univers pe care îl 
străbătea cu adevărat, nu numai cu închipuirea.  
   Când a ieşit de acolo, era altul. Tânăr, în putere, pregătit să facă orice, pregătit să îndure 
oricât, gata oricând să ajute, nu s-a mai gândit de atunci niciodată la el, la propria-i persoană, 
şi n-a mai fost niciodată nefericit. N-a mai trecut niciodată prin durerea de-a spune „eu”.  
   S-a întors în mica lui cămăruŃă de copil, lângă sufleŃelul cel ciolănos, lângă băltoaca 
viziunilor – din care nu mai rămăsese decât luciul.  
   Pe dezvăŃătorul său – acela care l-a învăŃat toate – nu l-a văzut niciodată. 
 
       Cristian George Filip, 6 B 
       28. 04. 2011 
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Cinci probe 
 
   Într-o lume mai frumoasă ca a noastră, nepreŃuită, trăia o vietate neînchipuită de cei 
asemenea nouă – unul dintre dezvăŃătorii Universului, poate singurul. În lumea aceea era un 
codru des cu câteva luminişuri. Acel codru era de fapt cea mai importantă şcoală a acelei 
lumi: Şcoala miracolelor sufletului. Numai cei aleşi intrau în şcoala aceea. Aleşii ei erau 
oameni, animale cu raŃiune ascuŃită, sau chiar suflete de plante. DezvăŃătorul avea de această 
dată cinci elevi: era ultima generaŃie a celor dornici să creadă în ei înşişi pentru a depăşi 
imposibilul. Cei cinci – o maimuŃă, care era de fapt o făptură capabilă să imite orice formă pe 
care-o vedea, un suflet de trandafir, doi băieŃi gemeni şi o fată – erau convinşi că imposibilul 
nu există şi că dacă spui vreodată „nu” lumea ta s-a sfârşit. 
   Prima lecŃie a fost despre teamă, teama de a face un lucru, oricât de greu, teama de alte 
fiinŃe sau lucruri ameninŃătoare, teama de viitor. A doua lecŃie era despre răbdare, răbdarea de 
a aştepta chiar şi improbabilul, răbdarea de a termina o lucrare, oricât de mult ar dura. A treia 
lecŃie era despre curajul de a spune „da” imposibilului concret, unei provocări neaşteptate. A 
patra era voinŃa de a te dărui continuu alegerii iniŃiale. Şi ultima lecŃie era aceea a curiozităŃii, 
aceasta cerea deschiderea minŃii către nou, precum şi tot ceea ce Ńine de creativitate, dar şi de 
admiraŃia darurilor celorlalŃi.  
   Înainte de a începe prima probă, dezvăŃătorul, vrând să-i întărească, le-a spus un cuvânt: 
„Cine spune «nu pot» spune de fapt «nu vreau».” 
   Elevii, puŃin curioşi, l-au întrebat pe dezvăŃător ce le-a pregătit. Ei trebuiau să străbată un 
labirint în care să-şi întâlnească temerile cele mai de preŃ. Elevii şi-au luat inima în dinŃi şi au 
pornit fiecare în aventură. Au intrat în labirintul desişului pădurii.  
   MaimuŃei îi era teamă că, imitând atâtea forme de fiinŃe, nu-şi va mai descoperi niciodată 
propria formă. Atunci a devenit invizibilă, şi a pierdut orice formă. „Nici eu nu am formă şi 
chip”, a auzit gând. A înŃeles că şi dezvăŃătorul e liber de orice formă – omenească sau 
neomenească – şi s-a bucurat că devine ca el.  
   Sufletului de trandafir îi era teamă că nimeni nu-i va aprecia frumuseŃea: singura făptură pe 
care o vedea apropiindu-se de el era un grădinar cu ochi ca de vultur şi mâini ca de urs. „Am 
răsărit pentru Dumnezeu”, a gândit şi teama a dispărut. FrumuseŃea lui era de acum înainte 
rugăciune. 
   Gemenilor le era frică de o mătuşă imensă, un fel de brută jovială tunsă scurt şi cu mâini 
viguroase care îi pişca de obraz de fiecare dată când le dădea buzna în viaŃa tihnită. Au 
învăŃat să-şi suspende sensibilitatea în astfel de situaŃii, să fie sensibili cu discernământ. 
   Fetei îi era frică de o păpuşă gigantică, vie, cu ochii scoşi şi foarte hidoasă, care se apropia 
greoi. De data aceasta n-a mai fugit. Privea păpuşa dezarticulată cu repulsie, apoi cu stupoare: 
aceea era de fapt o victimă, o fiinŃă scârbită pentru totdeauna de anumite mizerii venite din 
lumea adulŃilor. Teama fetei s-a preschimbat în compasiune. S-a apropiat de fiinŃa aceea 
nenorocită să-i dea ceva din copilăria ei pură. Aceea a început să vadă. 
   Despre celelalte probe nu se ştie nici cum au fost trecute, nici dacă au schimbat ceva din 
starea lumii. E sigur însă că sufletul de imitator, trandafirul, băieŃii şi fata au învăŃat ce 
înseamnă cu adevărat răbdarea, voinŃa, curajul şi au pătruns duhul descoperirii, pentru că 
imediat ce au absolvit şcoala au plecat în cele cinci lumi diferite din care veniseră. Da, chiar 
şi băieŃii, fiindcă erau gemeni cu adevărat, însă în lumi paralele. 
   Toate cele cinci lumi au devenit mai frumoase. 
 
       Maria Diana Voicu, 6 B 
       28. 04. 2011  
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Omul de nicăieri 
 
   Pe când omenirea era împărŃită în două – lumea oamenilor cu prejudecăŃi şi cea a celor ce 
gândesc – trăia un om venit de nicăieri. De fapt, el venea din România, dar oamenii cu 
prejudecăŃi nu credeau într-o asemenea Ńară – în care imaginaŃia copiilor era nemărginită. 
Fiindcă ce înseamnă „imaginaŃie”? Ce înseamnă „liberatea de a gândi”? Nu există astfel de 
cuvinte în limba prejudecată. De aceea, prejudecaŃii erau din start condamnaŃi. Oamenii 
prejudecăŃilor, manipulaŃi de prejudecători, nu făceau altceva decât să-şi pună unii altora 
etichete. 
   Dar acum să revenim la acest om inimaginabil. El avea în viaŃă două scopuri: să 
îndepărteze orice urmă de prejudecată din mintea şi viaŃa oamenilor, şi să nu se piardă pe 
sine. Fiind profesor şi diriginte la una din şcolile din oraş, preda Teoria cuantică a ordinii şi 
pragmatismului. Însă, dacă ar fi să descriem cu adevărat ceea ce preda el, disciplina lui s-ar 
numi „Dincolo de lume”. Aceasta deoarece în mintea elevilor lui se deschideau alte 
universuri, alte lumi care, pentru majoritatea cetăŃenilor erau neştiute. Într-adevăr, generaŃii 
după generaŃii care l-au avut mentor au învăŃat că noi, oamenii, suntem imperfecŃi şi că 
întotdeauna vom fi aşa, şi că trebuie să ne eliberam de orice urmă de îndoială că ar fi 
oarecând altfel. Şi dacă noi, oamenii, suntem imperfecŃi, nu trebuie să-i judecăm pe cei de 
alături pentru imperfecŃiune. Ci fiecare să-şi înŃeleagă locul şi timpul, astfel încât să ne 
purtăm unii altora gândurile şi partea de frumuseŃe din viaŃă. 
   Deşi elevii luau aminte, profesorul era tot mai nefericit: pe zi ce trece îl pătrundea 
disperarea. Credea că nu face nimic bun, că tot ce spune e în zadar, că nu va rămâne nimic în 
urma lui şi viaŃa lui e lipsită de logică. Încet dar sigur, el a devenit nesigur pe sine, preocupat 
cu nimicul de care pretindea că fugise, şi cel fără originalitate din întreaga comunitate a 
elevilor şcolii. Parcă substanŃa libertăŃii lui de gândire trecuse cu totul în ei.  
   SimŃea că ceva s-a rupt în el. Dar nu voia, nu ştia să ceară ajutorul nimănui. Era deja închis 
în drama lui. Avea prea multe prejudecăŃi faŃă de fiecare din cei apropiaŃi. Cădea şi cădea şi 
nu se mai putea ridica.  
   Văzând atunci ce întorsură iau lucrurile, elevul cel mai umil dintre toŃi a încercat să îl 
oprească pe dascălul lui din nefericita cădere. Mentorul de dinainte a devenit ucenic, ucenicul 
a devenit mentor. Şi prin aceasta, ultima prejudecată a şcolii a fost înlăturată. 
   Mentorul s-a întors la catedră, totul a revenit la normal. Şi toată lumea a vorbit o săptămână 
întreagă de greşeala aceea preafericită. 
 
       Bogdan Luca, 6 B 
       20. 04. 2011   



 70

Izvorul vieŃii perfecte 
 
   Zilele erau oribile pentru Cristina. Şcoala era închisoare. Gândurile erau arestate. Visele 
erau un internat. Nimic nu era cum trebuie. Nu era nici o joacă, nici o speranŃă. Copiii 
trebuiau doar să înveŃe de dimineaŃă până în noapte, să mănânce şi să doarmă scurt, astfel 
încât să ia cât mai multe diplome. Zilele erau seci. Cristina era de o săptămână în această 
şcoală şi nu îi plăcea deloc. Nu îi plăcea nimic. I se părea că în cinci zile trecuseră cincizeci 
de ani. Era bătrână. Dar nu avea voie să îşi imagineze nimic, nici măcar asta. ImaginaŃia ei 
devenise o piatră. ImaginaŃia ei toată era închisă într-o cutie. Şi dacă aceea era o cutie de 
pantofi, pantofiorii aceştia fuseseră foarte mici! 
   Până când într-o zi o nouă fată a sosit la şcoala aceea. O chema Andreea. Şi aceasta a 
devenit cea mai bună prietenă a Cristinei. Noaptea, după stingerea generală, se trezeau şi se 
jucau pe ascuns împreună. Îşi imaginau lumi, grădini şi castele cu fluturi şi zâne, creeau 
poveşti şi apoi le trăiau. Zilele treceau acum mult mai uşor pentru ele.  
   Au trecut aşa două luni. Cele două zâne ale nopŃii au devenit cinci, apoi şapte, apoi 
douăsprezece. După două luni la şcoala-penitenciar a venit o nouă profesoară. Parcă nici nu 
era reală, parcă era coborâtă din vis. Era tot timpul veselă, aerul ei era foarte ciudat, foarte 
fericit. Parcă ar fi locuit în grădinile lor imaginare, chiar lângă Pomul vieŃii!  
   Fetele iubeau orele în care profesoara le preda: parcă le preda chiar sufletul! Profesoara era 
de limba şi literatura română: la orele de literatură le citea basme şi poveşti străvechi. Până 
într-o zi în care, atunci când au venit la oră, profesoara le-a spus că o să se joace împreună cu 
ea un joc nou. Acel joc era străvechi ca şi basmele şi se numea „viaŃa perfectă”.  
   Profesoara i-a pus pe toŃi copiii să îşi imagineze cum ar fi dacă ar fi stăpâni peste propria 
lor viaŃă şi să descrie totul într-un eseu. Cristina şi Andreea au hotărât să facă acest eseu 
împreună. Parcă ar fi ştiut ce avea să urmeze. 
   Profesoara a citit acest eseu în faŃa clasei şi s-a decis că e cel mai frumos. În eseu era vorba 
despre o lume în care totul este perfect, nu trebuia decât să te joci mereu şi să fii fericit: 
experimentai o viaŃă şi, dacă nu-Ńi plăcea, încercai alta!  
   S-a făcut seară dintr-o dată: seara începuturilor de lumi, asemenea scrierilor Genezei. 
Izvoare cereşti se deschideau ca florile. Profesoara le-a întrebat atunci dacă chiar ar vrea să 
aibă o viaŃă ca aceea descrisă în eseu. Fetele au încuviinŃat numai din cap. Profesoara a râs 
uşor şi a spus: „Dacă voi vă doriŃi o viaŃă perfectă, eu vă voi dărui una.” Şi dintr-o dată totul 
li s-a luminat. Fetele n-au ştiut, n-au aflat niciodată dacă profesoara le-a dăruit izvoarele şi 
energiile din propria ei minte, sau dacă ele veneau de sus. S-au trezit pe un tărâm minunat. 
Totul era ca în eseu. Fântâni cu ciocolată caldă, pârâiaşe cu apă limpede şi gustoasă, fructe de 
bomboană crescând în copaci de zahăr, căsuŃe cu suflet din lemne vii, înrădăcinate şi crescute 
direct din pământ. Totul era perfect. 
   De atunci fetele au dus o viaŃă perfectă, au trăit o minune continuă alături de albinuŃele 
vorbăreŃe şi de fluturii care vorbeau şi ei cu glas omenesc, alături de o sumedenie de alte 
fiinŃe cuvântătoare sau tăcute, care le dăruiau direct în minte visele lor proprii şi bucuria.  
   Fetele n-au părăsit şcoala aceea oribilă: viaŃa perfectă o trăiau în paralel, în universul lor 
secret. Profesoara însă nu le mai apărea decât acolo. Şi când au întrebat la şcoală de ea şi de 
orele acelea speciale, li s-a răspuns că „aşa ceva nu putea exista”. Că profesoara aceea nu 
existase şi nu există. Orele seci şi goana după rezultate impuse au continuat cu şi mai mare 
îndârjire. Fetele erau însă vesele şi fericite şi fericirea aceasta nu le-o mai putea lua nimeni. 
Visau cu ochii deschişi şi surâdeau. Îi surâdeau ei. Profesorii care s-au succedat la catedră de-
a lungul acelor ani jalnici sau secret-fericiŃi credeau că le zâmbesc lor şi deveniseră cu timpul 
mai îngăduitori şi mai blânzi. Fără să îşi dea seama redeveneau oameni. 
 
       Ştefania Maria Sabău, 6 B 
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Şcoala cu ziduri unisens 
 
 
   Într-o lume asemănătoare cu a noastră era o şcoală sau, mai bine zis, o grădină a învăŃăturii 
în care trăiau câŃiva elevi complet diferiŃi de noi toŃi. Peste drum de această grădină a 
cunoaşterii se găsea o şcoală normală, cu elevi normali şi materii normale. „Normalii” 
credeau că elevii din şcoala alăturată nu au nici un pic de libertate, deoarece de afară se 
vedeau ziduri mari care nu lăsau să treacă nici sunetele: nu se auzeau râsete, de fapt nu se 
auzea absolut nimic. Dar „normalii” greşeau: în interiorul şcolii cunoaşterii nu se făceau lecŃii 
sau materii obişnuite, nu se dădeau teme scrise. Acolo copiii învăŃau ce înseamnă să fii liber 
mintal: chiar dacă din exterior şcoala era înconjurată de ziduri, ei se puteau „întinde” dincolo 
de ele, oriunde, până acolo unde vroiau sufletele lor.  
   Unul din elevii din şcoala normală se tot gândea cum de niciunul dintre copiii celeilalte 
şcoli nu ieşea niciodată de acolo. Atunci acestuia îi veni ceva în minte: „Dacă imaginea pe 
care o vedem noi nu este cea reală? Nu cumva acei copii de dincolo sunt mai liberi ca noi?” 
   A doua zi, la şcoală, elevul acela le spuse prietenilor la ce se gândise. ToŃi au râs de el, dar 
acesta nu se dădu bătut şi după ore porni în fugă spre şcoala alăturată. Acolo văzu un om 
mare încercând să intre în şcoală, dar care nu reuşi. Şcoala aceea nu avea uşi: numai ziduri 
înalte. Omul şopti ceva în sine, cum că poarta ar fi doar o legendă. 
   Copilul se opri pentru un moment şi se gândi: „Poate că acel om nu a crezut, aşa ca mine, 
că aparenŃele pot înşela şi că orice e posibil dacă ai credinŃă!” Şi aşa se trezi dincolo. Şi aşa el 
putu să intre în şcoala aceea. Văzând cât de frumos e acolo, hotărî să le spună şi celorlalŃi 
„normali” dar, când să iasă afară, nu a mai văzut zidurile: doar peisaj înconjurător nesfârşit. 
Un copil apăru atunci lângă el: aşa, brusc, ca prin magie.  
   - Dacă ai intrat aici nu mai poŃi să te întorci imediat. Aşa este regula: aici vei rămâne până 
când vei învăŃa ce înseamnă să fii una cu sufletul tău! 
   - Dar nu sunt una cu sufletul? 
   - Nu, doar vi se pare: în lumea voastră toŃi sunteŃi îndepărtaŃi de propriile voastre suflete. Şi 
sufletele voastre suferă şi plâng după voi. 
   După spusele acestea copilul ciudat dispăru. 
   Elevul „normal”, disperat, căută pe cineva care să-l ajute să iasă de acolo, dar nu găsi pe 
nimeni. Timp de câteva zile el încercă să se scomodeze cu şcoala sau cu grădina aceea şi, 
într-un fel, chiar reuşi. După o perioadă foarte lungă de timp el deveni unul de-al lor şi învăŃă 
ce înseamnă cu adevărat să fii una cu sufletul tău. În jurul lui erau numai suflete libere, atât 
de libere încât zburau peste tot invizibile. A înŃeles atunci că acel copil care îi vorbise la 
început era de fapt un profesor: era profesorul iniŃiator în acele taine. La şcoala aceasta nu 
puteai să vezi decât profesorii – şi ei apăreau asemeni unor copii deoarece aceasta era aici 
forma perfectă. 
   Într-o bună zi el se gândi la vechii lui colegi, la cât de mult şi-ar dori să fie şi ei ca el dacă 
ar şti adevărul, dar mai ales la cât şi-ar dori să fie aici, lângă el, în parcul cel nesfârşit din 
centrul universurilor. 
   Ca prin minune, din cerul văzut de el coborâră cei mai buni prieteni ai săi: îi adusese gândul 
său, sau poate dorinŃa lor, sau poate întâlnirea gândului său cu dorinŃa. Bucuroşi că s-au 
revăzut, aceştia învăŃară repede ce-nseamnă să fii una cu sufletul tău, să îŃi asculŃi inima.  
   Cu trecerea anilor, tot mai mulŃi copii „normali” se alăturară şcolii celei minunate, până 
când aproape toŃi copiii din lume au venit să înveŃe aici. Şcolile celelalte s-au pustiit şi au 
rămas până în ziua de azi pustiite, bântuite de copii bătrânicioşi şi de suflete moleşite înainte 
de vreme. 
          Teodora Fălămaş, 5 A 
        5. 05. 2011  
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BufniŃa şi înŃelepciunea 

 
   Într-un sătuc de munte uitat de lume trăia 
o bufniŃă înŃeleaptă, atât de înŃeleaptă că 
putea să alerge ca un om, fără să dea din 
aripi. Putea să vorbească cu glas omenesc. 
Ştia să citească. 
   Stăpânul bufniŃei, Arnold, nu avea nici 
copii, nici soŃie, şi nici vreo cunoştinŃă 
despre înŃelepciunea păsării. El se gândise 
şi se tot gândise şi la un moment dat luă 
hotărârea să-şi vândă casa şi să îşi ia una la 
oraş. 
   Odată mutaŃi la oraş, chiar dacă noua casa 
avea grădină, nu s-au putut niciunul 
obişnui. Arnold s-a îmbolnăvit de cancer şi 
a murit în scurt timp, iar bufniŃa s-a 
îmbolnăvit de tristeŃe şi de singurătate.  
   Rămasă fără stăpân, ea a început să facă 
ştiute calităŃile sale de pasăre înŃeleaptă. A 
început să Ńină cursuri chiar în grădina 
sălbăticită: a început să spună cu glas mare 
că suntem cu toŃii nemuritori, că putem face 

aproape orice ne punem în minte, că putem să ne bucurăm de viaŃă şi frumuseŃe aşa cum 
fiinŃele fără minte nu se pot desfăta. 
   A început să predea florilor, apoi animalelor mici, care o ascultau cu mare atenŃie. BufniŃa 
era iubită de copiii care se furişaseră în grădină ca să se joace, apoi de prietenii lor şi de 
prietenii prietenilor lor. În mijlocul grădinii se găseau buturugi micuŃe aranjate în cerc, iar în 
mijloc, în chip de masă, era o buturugă mai mare. Asta îi era bufniŃei catedra. Copiii ascultau 
poveşti pe care le găseau tot mai interesante. BufniŃa se arăta foarte veselă din acest motiv, 
doar că în inima ei exista un gol foarte mare: Arnold. 
   Într-o zi un băieŃel, Alex, a observat că bufniŃa ascunde tristeŃe. S-a dus direct la ea, a atins-
o şi a întrebat-o ce a păŃit. Dar ea, ca să nu întristeze copiii, a răspuns că nu are nimic. Alex 
şi-a dat seama şi a luat-o deoparte. După multe rugăminŃi, a reuşit să afle adevărul. S-a 
întristat. Întristându-se el, bufniŃa s-a mai înseninat. BăieŃelul îi luase ceva din povară, dar nu 
mult.  
   BăieŃelul simŃea că poate să facă ceva pentru ea, doar că încă nu ştia ce. 
   Într-o zi, bufniŃa s-a îmbolnăvit. Copiii stăteau trişti lângă ea, fiindcă o iubeau foarte mult. 
Alex s-a apropiat de ea şi i-a şoptit: „Nu pot să-Ńi spun cum am aflat. Ai să vezi. Arnold acum 
e copil. Îşi spune altfel. O să te duci să te joci cu el.” A sărutat fruntea bufniŃei, ea s-a cuibărit 
în braŃele sale mici şi s-a stins. Copiii au început să plângă. Alex le-a zis: „Nu plângeŃi. S-a 
dus să ia singura parte de înŃelepciune care îi mai lipseşte. Va fi fericită.” 
   Şi copiii l-au crezut pe cuvânt. 
 
       Ioana Emanuelle Muntean, 5 B 
       5. 05. 2011 
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BufniŃa şi jocul căutării 
 

   Era cândva un dezvăŃător. Şcoala aceluia era o 
peşteră. În ea erau douăzeci şi două de spirite-
fantomă care erau foarte materialiste – doreau cu 
orice preŃ să capete trup. Aşa că scopul acestui 
dezvăŃător era să le facă pe toate aceste fantome mai 
puŃin materialiste. Să le facă să se acomodeze cu 
starea lor. 
    DezvăŃătorul era o bufniŃă înŃeleaptă sau, mai bine 
zis, o fantomă de bufniŃă. Acele spirite nu se vedeau, 
doar existau. Erau tulburate, gălăgioase, stârneau 
curenŃi peste tot în jurul lor. Ele doreau să se afle că 
există. Ştiau că trebuie să se îmbrace cu anumite 
forme şi energii ca să se poată manifesta vizibil: să 
poată să-şi reia locul în lumea naturală.  
   Ştiau că undeva, ascunsă adânc, se află un fel de 
cutie fermecată. În care trebuia să intre. Despre acea 
cutie fermecată nu ştiau prea mult – doar ceea ce le 
spusese bufniŃa – că era un fel de revers al morŃii.  
   Doar bufniŃa ştia unde se află cutia fermecată. Ea 
le-a spus că doar cel care are intenŃii pure şi nu vrea 
să profite de puterea acelei cutii o va găsi.  
   Au pornit cu toŃii în căutarea cutiei. La un moment 
dat s-au hotărât să se despartă: jumătate au mers în 
stânga peşterii, iar jumătate în dreapta peşterii. Din 
spiritele ce au plecat în dreapta  unul a primit un gând 
de-al bufniŃei. BufniŃa spunea prin acel gând că nu 

trebuie să se aştepte ca ceea ce caută ei să aibă obligatoriu formă de cutie: poate fi cameră, 
poate fi poartă, poate fi o fiinŃă vie. Şi gândul a mai rostit că aceea se află mult mai aproape 
decât îşi imaginează ei. 
   Şi unul din cele unsprezece spirite care o luaseră în partea stângă a putut primi gândul 
bufniŃei. Celelalte nu. Acelea şi-au deşirat puŃinele energii, s-au destrămat cu totul şi au 
adormit undeva nevăzut. Numai cel ce a primit gândul a avut puterea să meargă mai departe. 
   Cu cei din dreapta s-a întâmplat la fel. Unul singur a continuat, acela care putuse primi 
gândul zburător.  
   Cei doi erau acum faŃă în faŃă. Nu se vedeau unul pe altul. EpuizaŃi, nu mai puteau să se 
manifeste nicicum.  
   Cel din dreapta a dispărut. Atunci cutia a apărut pur şi simplu în faŃa celui din partea stângă.  
   Şi cel din partea stângă a dispărut. Cutia a apărut atunci pur şi simplu în faŃa celui din 
dreapta. Cutia, una şi-aceeaşi, era în faŃa fiecăruia dintre ei, iar ei nu se mai vedeau: erau 
complet dispăruŃi. De-atunci fiecare din ei a fost pentru celălalt cutie magică, împărăŃie, 
poartă, fiinŃă vie, dragoste şi copilărie fără sfârşit. 
 
       Andra Şchiopu, 5 C 
       5. 05. 2011 
  



 74

 
LecŃia de veci 

 
   Într-un parc al oraşului câŃiva copii mergând 
observă că ceaŃa se face tot mai adâncă şi de 
nepătruns. Pierduseră drumul. Nu mai puteau 
înainta, nu se mai puteau întoarce. În aer se auzea 
din toate părŃile: „Eu sunt căutătorul care umblă 
prin tine.” 
   CeaŃa dispăru brusc. Priveliştea creştea şi se 
lumina, cărările parcului deveneau râuri de lumină. 
Departe se vedea un castel întunecat. Se apropiară 
cu toŃii de el. Castelul era umbra tuturor luminilor. 
Intrară în castelul de umbră. Acolo au văzut într-un 
hol o masă şi mai multe scaune dispuse în cerc. Se 
aşezară. A apărut de nicăieri un om. Acesta le-a 
spus: 
   - Deci aŃi venit. Iată-vă, aŃi ajuns cu bine. VedeŃi? 
aŃi completat cercul. 

   Copiii nu răspunseră. Totul li se părea extrem de ciudat. Nu ştiau de unde-i cunoaşte omul 
acela – fiindcă le spusese pe nume fiecăruia. Parcă îl cunoşteau şi ei pe el, de când timpul; de 
dinainte de timp. A spus: 
   - Eu vă voi fi dezvăŃătorul. Acum că sunteŃi cu toŃii aici ne putem începe lecŃia de veci. 
   - LecŃia de veci? au strigat ei într-un glas. 
   - Da. FiŃi atenŃi. Nu vorbiŃi. Orice începeŃi aici nu se va mai termina niciodată. VeniŃi după 
mine tiptil. Acesta va fi semn de respect pentru tot ceea ce nu înŃelegeŃi. 
   S-a dat deoparte o draperie. Li s-a deschis o uşă. Departe în faŃa lor a apărut marea şi în 
mare o insulă. Întreaga insulă era un singur munte. Din munte sosi un corb cu o scrisoare în 
cioc. Scăpă scrisoarea în apă. S-au împrăştiat litere şi cuvinte, imagini şi semne neînŃelese. 
   DezvăŃătorul i-a condus pe copii lângă mare. A spus: 
   - Aceasta vă va fi prima lecŃie. Cea obligatorie. Pe celelalte le veŃi alege voi. Fiecare. AveŃi 
însă grijă, fiindcă ceea ce alegeŃi nu se va mai sfârşi. În final veŃi trăi simultan existenŃe 
multiple. 
   S-a descălŃat. Purtase sandale. A început să meargă pe ape – fără să se scufunde. Copiii erau 
uluiŃi. El s-a oprit, s-a aşezat uşor şi i-a chemat. MiraŃi, ei au înaintat. Păşeau pe ape ca pe 
sticlă. Priveau în jos cu teamă. Marea părea un acvariu imens. În loc de peşti, asemeni 
peştilor, înotau gânduri viu colorate şi vise. Au auzit atunci vocea lui: 
   - EliberaŃi-vă minŃile de orice prejudecată şi nu uitaŃi că aici aproape orice vă este posibil. 
Chiar aşa, va trebui să vă însuşiŃi noile legi. 
   - Sunt legi şi aici? a îndrăznit un copil.  
   - De ce te miri? Şi jocurile copilăreşti au reguli stricte. Dacă le încalci, eşti descalificat. 
Gata, v-am spus destule. MergeŃi la joacă! VedeŃi că muntele ascunde o taină şi o comoară. 
   - Unde? Au fost ei curioşi să afle. 
   - La stâncile adormite. O să le găsiŃi. Sunt ca o turmă albă. 
   Copiii au alergat încântaŃi. 

- VedeŃi să nu le treziŃi, a mai strigat maestrul în urma lor.  
Dar n-a mai fost nimeni să îl audă, să îl asculte. 

        Diana Voicu, 5 A 
        5. 05. 2011   
    



 75

Matematica în petale 
 
   Maria săraca este elevă în clasa a cincea. Peste o săptămână dă teză la matematică şi ea nu 
este prea bună la această materie. Timpul se scurge. Soseşte ziua cea mare. Maria tremură. 
ExerciŃiile i se par prea grele, prea multe. Cifrele reci parcă joacă în mintea ei o horă 
drăcească. Nicicum nu poate să le Ńină în loc. 
   După ce s-a terminat ora, Maria plecă supărată din clasă. Supărarea a fost şi mai mare a 
doua zi, când profesorul le-a adus rezultatele. Maria a luat 5. Când îşi văzu nota, ochii ei se 
umplură de lacrimi, şiroaie de diamante mici. 
   Se aşternu seara. Fata adormi supărată. Se trezi brusc în faŃa unei porŃi făcute din trandafiri 
pe care petalele scriseseră „Şcoala dezvăŃării”. Dincolo se vedea un parc multicolor şi 
înmiresmat. Părea a fi un peisaj de poveste, însă ştia că nu aici era locul ei. Încântarea ei şi 
buna ei dispoziŃie au fost stricate de teamă: elevii acelei ciudate şcoli erau fantome negre, iar 
cel ce se impunea ca profesor era un phoenix mare şi negru. 
   - Hai, intră odată! îi spuse acesta Mariei. 
   Cu paşi mici şi timizi fetiŃa se apropie. 
   - Stai jos! îi spuse phoenixul. 
   Luă loc pe una din băncile parcului. Pe o măsuŃă văzu atunci o lucrare de control la 
matematică. Se ridică şi o luă la fugă. Phoenixul după ea. Obosită, se aşeză să plângă pe un 
butuc lângă apă. 
   - De ce plângi, Maria? 
   Înecată încă în lacrimi, aceasta încercă să rostească: 

- Matematica este cea mai grea materie. Nu-i pot face faŃă! 
   - Trebuie să te dezveŃi să spui că nu poŃi, că îŃi e imposibil. Uită-te la copiii din jur cum 
imaginează forme geometrice şi cum construiesc lumi numai din cifre! 
   - Dar aceştia nu sunt copii, sunt fantome negre, sau negricioase! 
   - Greşeşti, înfăŃişarea lor nu e de copil, dar sufletul da. Uite, în timp ce tu creşti şi înveŃi, 
într-o lume paralelă cu a voastră există o grădină numai şi numai a ta, care înfloreşte sau se 
ofileşte. Urmează-mă şi ai să o vezi. 
   În faŃa lor apăru o uşă fără perete. De jur împrejur era parcul. Pe uşă scria numele ei. 
Phoenixul a deschis-o. Au intrat. Dincolo era grădina Mariei. Pe cerul ei nu exista soare. 
Totul era întunecat. Copacii erau vestejiŃi, la fel erau florile. Petalele erau parcă decupate 
strâmb din hârtie murdară. Apa din râul din apropiere era neagră. 
   - Aceasta este grădina ta, i-a spus phoenixul. 
   - Dar de ce arată aşa rău? a întrebat ea speriată. 
   - Pentru că tu ai gândit-o aşa. Fără încredere în tine şi fără răbdare nu vei putea face nimic. 
Uite, ia şi rezolvă această problemă!  
   Era o problemă de geometrie.  
   - Imaginează-Ńi că triunghiurile sunt petale de flori şi cele foarte mici picături ale apei din 
râul tău. 
   În mintea Mariei triunghiurile începuseră să se coloreze-n albastru şi galben. Cele albastre 
curgeau liniştit. Cele galbene se aşezaseră ca petalele unei flori hexagonale, erau chiar 
petalele unei flori!  
   Maria rezolvă toate exerciŃiile corect. Apa din micul ei râu deveni albastră, în faŃa ei floarea 
strâmbă ce părea făcută dintr-o hârtie murdară de teză se transformă într-o floare adevărată: 
avea şi parfum. „Are mireasmă!” s-a bucurat ea. „Am să fac şi narcise!” a mai gândit ea. 
   Matematica nu mai era chiar aşa de îngrozitoare. Putea să-şi viziteze mica grădină oricând. 
 
        Teodora Paştiu, 5 C 
        5. 05. 2011  
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Turban festiv 
 
   Festivitatea începuse în urmă cu trei turbane. Toate festive. Lumea sărea; lumea se-
nghesuia. Un ochi pironea încăperea. Celălalt picotea. Restul ochilor erau în spatele 
turbanelor. Deodată, un om se opri. Se opriră rând pe rând. Respirau. Şuierat sau sacadat. 
   Festivitatea urma să înceapă. Trei păpuşi străjuiau intrarea. Fiecare Ńinea câte un buchet de 
iarbă. InvitaŃii urmau să se servească cu câte un fir. Preventiv, în eventualitatea în care-i va 
durea burta. Trei chelneri cu turbane se pregăteau să împartă lapte cu cacao. Laptele era bătut 
sau nu. În curând se va putea observa un ochi care va privi în sus şi altul care va privi în 
dreapta. Restul ochilor se vor ascunde după turbane. 
   Festivitatea se încheiase în urmă cu trei turbane. În sală rămaseră destule resturi. Printre ele 
se aflau: un ochi fals holbat, un colŃ de argint, o proteză şi nişte unghii false. Ochiul holbat 
era încă încins de căldura emanată de encefal, iar colŃul de argint avea o pată de aur. Unghiile 
false sugerau faptul că degetele purtătoare erau adevărate. 
   Proteza clănŃănea. Sau dârdâia. De frig, de frică, nu se ştie. 
   În mijlocul unui clănŃănit expansiv, un şoarece fusese prins cu o bobiŃă de porumb fiert în 
gură. Proteza-elipsă îi făcu masaj, apoi îi dădu drumul. Urma să fie spălată, dezinfectată prin 
sterilizare mecanico-electrică şi repusă în drepturi. Ea locuia frecvent în peşteri abdominale.  
   Oamenii dormeau pe mese. Niciunul nu sforăia. Se auzea doar câte-un gângurit. 
   Un câine trecea printre mese şi strângea firele de păr. Avea un magnet ataşat la gât. Firele 
se magnetizau şi pe câine-l urmau. Oamenii dormeau în continuare. 
   Festivitatea urma să înceapă. Turbanele îşi făceau apariŃia unul câte unul. Erau urmate şi 
urmărite de perechi de ochi. Unul era fals. 
 
       Cristian Săuchea 
       18. 05. 2011 
 
Natură moartă cu lalele şi ceapă   (DictioMUD) 
 
   Sclavului Anonim Ńinut în lanŃuri de stăpânul său nemăsurat de generos în pedepse dulci 
agonizante, cu mâinile încătuşate şi chircite asemeni ramurilor noduroase şi schimonosite ale 
unui arbore încremenit în moarte veşnică, crăpături în sticla albastră a cerului, i se smulg 
violent bucăŃele de suflet. 
   BucăŃele măsurate cu stricteŃe, ca să nu depăşească mai mult de un milimetru de infinit, 
devin părticele în liturghia vieŃii. 
   De ce a ajuns sclav? Care e povestea lui? 
   Temenos-ul în care locuia, hărŃuit tot timpul de războinici obosiŃi dintr-un război mai vechi 
decât timpul, a fost cucerit. Iar prin crăpăturile şi spărturile din ziduri sângele otrăvit al 
victimelor începe să se scurgă încet, încet spre Inimă şi prelingându-se peste cărămizile ei vii 
şi pulsatile ardea şi arde fără putinŃă de a-l stinge voinŃa divină ce o locuia. 
   Astfel a mers clătinându-se prin dimineŃi ale frigului, încălzit de razele multiplilor sori de 
gheaŃă, prin nopŃi ale ochiului, învelit cu mantia unei frici goale, îmensă în neantul ei. 
   Şi scăparea a găsit-o doar în braŃele necruŃătoare ale stăpânului, care îi măsoară sufletul şi-l 
împarte în bucăŃele, tacticos, elegant, fără sfârşit şi le oferă drept jertfă curată şi adevărată. 
 
       Ioana Spanache 
       08. 05. 2011 
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Floarea de colŃ     
 
Stau pitit într-un proton 
şi privesc cu nostalgie 
cel din urmă neuron 
rotunjind a păpădie. 
 
Din sinapse, stranii punŃi, 
personaje se aruncă 
drept în vidul tristei frunŃi, 
fără nici un fel de culpă. 
 
Nici o Ńară nici un zbor, 
nici o insulă sau oază 
n-ar dori ca autor  
acedia de amiază. 
 
Negre proze, peisaj 
din privelişti disparate, 
pun dureri în foetaj 
în speranŃe disperate. 
 
Personaje trec virtual 
peste râuri simulate, 
minunat subliminal 
întorcând trecute ape. 
 
Se sting minŃi, se sting dureri, 
flori de colŃ îmi sunt desprinse 
de pe culmile de ieri, 
din zăpezile învinse. 
 
Flori de colŃ plutesc în vid. 
Sub a frunŃii feerie 
neuroni stârnesc candid 
albă nea de păpădie. 
 
 Mihai M. S. Maxim 
 10. 04. 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Vanilla Sky   
  
  (DictioMUD) 
 
În amurg pe promontoriu, 
aşteptând să-mi vină clipă 
de nectar ambulatoriu, 
Ńin de mână-o prototipă. 
 
Prototipa e roşcată, 
galben pal şi albăstriu; 
prin şuviŃe mi se-arată 
tot trecutul pământiu. 
 
Mă iubeşte cald, de parcă 
fără mine n-ar mai fi 
lac să tremure o barcă, 
lighioane de copii. 
 
Mă priveşte fără vorbă: 
n-are glas, doar gene lungi 
în clipiri de stranie morgă 
sus în sori trasează dungi. 
 
Prototipa funcŃionează-n 
parametri garantaŃi: 
ştiu departe, stând de pază, 
alŃi îndrăgostiŃi rataŃi. 
 
Fericit într-o minune 
fără timp şi fără spaŃ’ 
sorb iubirea fără lume 
cu necaz şi cu nesaŃ. 
  
 Mihai M. S. Maxim 
 01. 05. 2011 
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Chiştocul din proverb    (DictioMUD) 
 
   Din când în când avea câte un chiştoc în colŃul gurii. Spunea un proverb şi se strâmba. 
Scuipa chiştocul. Vârful limbii emana mentol. Era lupta sa periodică cu prudenŃa. Dorea să-şi 
taie pofta de chiştoc. Mirosul de mentol persista până-i venea în minte un alt proverb. Stătea 
sub horn şi inhala emanaŃiile văzduhului. Deasupra a trei buturugi mici se gândea la lupta sa 
cu carul mare. Tras de cai mentolaŃi, căruŃa hurducăia. Din somn pe vecini îi trezea. Vecinii 
erau trei. Uneori patru sau cinci. Unul dormea cu capu-n chiuvetă; doi cu capul în jos, iar 
ceilalŃi cinci sau şase aŃipeau cap în cap. Începeau să se bălăngăne. Li se cutremura prispa. 
Personajul îşi aprindea chiştocul. Privea pe geam spre vecinii care se bâŃâiau. După ce căruŃa 
se oprea, vecinii adormeau instantaneu în poziŃii voit contorsionate. Omul scuipă chiştocul 
mentolat şi se lăsă de fumat. Se puse pe basoreliefat. În beci avea la murat varză cu plastilină. 
Scoase două găleŃi. 
   Pe peretele nordic al casei schiŃă o versiune pozitivă a vecinătăŃii. BineînŃeles fără capră. 
Ieşiră rând pe rând chipuri surâzătoare şi somnoroase de vecini. Mirosul de varză gâdila 
nările reale ale oamenilor. Nările din plastilină se solidificau. 
   Munca îi goli stomacul. Pregăti în pripă un grătar cu varză stinsă cu moare. Vecinii 
fremătau. Vorbeau. Mâncare cereau. Se ospătară. Mestecau cu privirea la Carul Mare. Omul-
personaj se aşeză pe buturuga mică din mijloc. Genele i se împăienjeniră, sprâncenele căzură 
uşoare. Se lăsă lin cu capul pe buturuga din dreapta, iar picioarele, din inerŃie, i se aşezară pe 
buturuga din stânga. Chiştoacele se evaporară datorită căldurii interioare a vecinilor. Acesta 
era semnul retragerii. Fiecare îşi luă rămas bun de la replica sa din plastilină. Buturugile 
începură să sforăie pe trei voci. 
   Vecinii, tiptil-tiptil, se depărtau în şir chinez. 
        Cristian Săuchea 
        08. 05. 2011 
Zgomotul frunzelor din asfalt 
 
   Picamerul avea glas de frunze concentrate. Asfaltul se desfăcea acompaniat de scârŃâitul 
copacilor. Muncitorul Ńinea bine de aparat. Trebuia să decoperteze o suprafaŃă egală cu dublul 
suprafeŃei dislocuite de gazul lichefiat. Lucrătorul spărgea şi transpira. Spărgea. 
   Reuşi să termine înainte de lăsarea întunericului. A doua zi urma să vină o echipă de 
măturători de asfalt. Apoi îşi intrau în rol udătorii de bitum. Aveau stropitori biconcave, 
împletite cu nuiele răşinoase. Din ele curgea esenŃă de frunze verzi. Însă, misiunea cea mai 
importantă le revenea „frunzarilor”. Aceştia erau specialişti în aşezarea frunzelor înainte de 
turnarea covorului asfaltic. Lipeau materialul cu broboane de sudoare. Era transpiraŃie de 
meseriaşi cu experienŃă. Nu putea oricine să obŃină un astfel de lipici. Secretul reuşitei consta 
în descompunerile chimice produse între frunze şi bitum. Se ştie că un covor asfaltic aşezat 
peste un strat de frunze verzi îşi conservă energia proprie cu până la 16, 35 luni mai mult. 
După ce se termină toate operaŃiunile şi se usucă materia primă, urmează stropirea aferentă. 
Aceasta se efectuează bilunar cu apă de baltă. Astfel, materialul genetic din frunze se 
păstrează. 
   Avantajul este dublu. Pe lângă durata mai mare de viaŃă a şoselei, şoferii pot asculta 
muzică. De fapt, zgomotele produse de frunzele de sub astfalt. E un freamăt al nervurilor 
verzi. Freamătul se transmite telepatic. 
   Automobiliştii circulă frecvent cu geamul deschis. Uneori şi cu gura deschisă. Murmură. 
Drum bun. 
        Cristian Săuchea 
        19. 05. 2011 
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A thousand strong 
 

I am a thousand men, their cries 
I sense with urge and longing; 
Before her image, mighty death, 
They all prepare to flee, but one 
Whose heart keeps them within him 
 
I am a thousand strong, in me 
Their weaknesses are mine; 
Before her image, mighty death, 
They all fall to a giant slumber, 
And all their weakness writhes and rots - 
There’s one, though, who beholds them all 
And to her lullabies believes 
A thousand strong be in him 
 
I am a thousand men, the mistress 
They all seek is pale and grins; 
When they do battle with her scythe 
They all do fall – if one remains 
To witness her, to scour the hearts 
And reach towards her staring guise, 

          Then all has not been vain 
 

Andrei Mitru Marinica 
13. 05. 2011 

Before the monument of death 
 
The cycles of the lonely sun 
 Give way to an awaited pause; 
 Before the monument of death 
 It too deserves its solitary end 
 With dread – a burst of the desire to stay, 
 With struggle – just a faint glimpse to the night, 
 With pain at heart – the echo of the passing tides - 
 The end will come, and no-one ever did betray the end 
 To keeping a companion, or a heart. 
 Before the monument of death, alone, 
 All rest awhile and then depart and pass 
 Like leaves from one small tree, now lost apart, 
 Without a brother or a parent, or grandson, 
 Or teacher, or a guide, or sage, 
 Or any other man or beast to take them by the hand, 
 Only the boatman, who, for two coins thrown 
 Will speak no word and take the last, and least 
 From footsteps nigh, beyond the monument of death, 
 Alone 

Andrei Mitru Marinica 
16. 02. 2011 
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Babilon  
(privind spre Babilon) 
 
Priveam însingurat, din satul gol, 
Înspre câmpia pustie și arsă de soare - 
Câteva case răsfirate la marginea 

 deșertului de mărăcini 
Conduceau călătorul în neștire, în  
   depărtare - 
Acolo se vedea, la miezul zilei fix, 
Un miraj ce se-ondula, 
Al unor ziduri mari de piatră apărând  

către apus, 
Către sfârșitul unei lumi sau două, 
Acolo unde cerul se termină, și unde 

zumzetul muștelor 
Anunță intrarea în împărăția lor, 
De veghe 
 
Ce știau ei oare, atunci, cei 
Ce locuiau în acele palate de piatră 
Ce-acum doar în mirajul  

grădinilor lor se-arată? 
Ce vrăji făceau ei, cei 
Ce-au clădit ziggurate, ce-au clădit 

 dinți de fier 
Unde acum e doar mirajul câmpiilor 

 lor triste, 
Pierdute-n deșert 
 
Mă intorc stingher, 
Prin câmpii de mărăcini, prin sate aproape complet părăsite, 
 Pe drumuri cu praf, prin orașe cu porți căzute, 
 Pe lângă fabrici ce se năruie și se-ascund în pământ, 
 Pe lângă cafenele goale, ponosite 
 Pe lângă roiuri de fețe obosite, ce nu mai viețuiesc acolo, 
 Dintr-un deșert cu povești și miraje, într-altul 
 (Un Babilon mai mic privind spre umbra unuia mai mare) 
 Dinspre apus înspre apus, 
 Sub soarele etern de miazăzi. 
 

Andrei Mitru Marinica 
31. 05. 2011 
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Exile 
 
I went home to the Land of Youth 
Where all my dead do dwell 
With swollen lips I kissed the spring 
Of Heaven and of Hell 
 
An exile am I, 
Doomed to roam 
In all my days a new land 
An ashen hope I carry on, 
And when I turn back time to see 
My breath returns to where I weep, 
To places I nor reap, nor give, 
To ages dim and shallow graves 
 
An exile am I, and I crave 
 

Andrei Mitru Marinica 
17. 10. 2009 

 
 
Exile #2 
 
I tread the ground of my own skin 
With silent steps, one after one 
In my own town I move, alas, 
On roads of sand and roads undone 
 
My country’s mist, and though I’m home 
The exile creeps inside my bones; 
The mornings whisper dreams they lack; 
The letters that I write come back - 
And thoughts do go, 
And thoughts do go… 
 
Old faces gone, new faces dream 
My distant lands are lost in sight - 
I walk with mellow lights as guide 
And silent guard against the night 
 
For life to flow, 
For life to flow, 
To make my exile round, complete 
I’ll dream new exiles, and retreat 
And be all empty once again, and blind 
And drink back memory, and lie 
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Treading the ground of my own skin 
With silent steps, one after one, 
Of all the stories in the air 
I am an exile, I am none 
 

Andrei Mitru Marinica 
18. 04. 2011 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exile #3 (“Imperfect”) 
 
I fell from my imperfect paradise of gold 
Another age, another life in time, 
Through which, as through old city streets a passer by, 
I stood in awe, and deemed it all as mine 
 
I stand before a tragedy of man 
With eyes half-closed, and eyebrows clad in frost, 
And my escape, it is no longer there, before my eyes 
And taking shy steps back, hope not to have it lost; 
 
I used to try to beat from my imperfect wings, 
To reach imperfect heights and burn imperfect flames 
Now I appear and vanish in the night 
And my imperfect home embitters me in shame 
 
My Heaven and my Hell change place at my command, 
And greater fires blaze, and die, and never start, 
But there, in my imperfect paradise of gold 
There’s always an abode for my imperfect heart  
 

Andrei Mitru Marinica 
18. 04. 2010 

 


