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Această ediție este ilustrată cu lucrări din 
diverse etape de creație ale marelui artist, 
Năstasă Forțu, al cărui spirit apocaliptic a 
fost o profeție și, din păcate, o viziune ...  
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 

Decoding the 
seventh arch 

 
 El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaşte,  

în afară de el.  Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge,  
iar numele lui este „Cuvântul lui Dumnezeu” 

Noul Testament, Apocalips 19. 12-13 
 

Therefore, I affirm that the uncreated Light cannot be 

decoded, neither as a name nor as a meaning, it being the 

great mystery of the sublime architect of the universe. It is 

unique in its essence, creating through the spirit a god 

builder of each world. The latter is that Father of ours 

bringing the luminous information from the high heavens for 

the sowing of nature with intelligence. And we worship his 

primordial information. After the darkness drips into tears 

of rain, the light is revealed in the painted fan of the noetic 

covenant. Our only connection with the divinity is light, in 

the monad of the soul there is a quantum nucleus whose program realized primarily by the two 

aspects of the eternal feminine and masculine as a manifest principle of life, passive and active at 

the same time. Beings continuously emit auras of light, photons and tachyons full of informational 

structures related to the noos. 
 
 

e aceea, afirm că Lumina 
necreată nu poate fi decodată, 
nici ca nume, nici ca tâlc, ea 

fiind marea taină a sublimului arhitect al 
universului. Acesta este unic în esența sa, 
creând prin duh câte un dumnezeu 
constructor fiecărei lumi. Acesta din 
urmă este acel Tată al nostru aducând 
informația luminică din înaltele ceruri 
pentru însămânțarea naturii cu 
inteligență. Iar noi, ne închinăm 
primordialei sale informații. Adevărații 
închinători nu sunt nici pe muntele 
Garizim, nici în Ierusalim, sunt în Duh și în 
Adevăr, spune Evanghelia, iar după ce 
întunericul se prelinge în lacrimi de 
ploaie lumina se dezvăluie în evantaiul 
pictat al legământului noetic. Singura 

legătură a noastră cu divinitatea este 
lumina, în monada sufletului existând un 
nucleu cuantic al cărui program realizat 
primordial de cele două aspecte ale 
eternului feminin și masculin ca 
principiu manifest al vieții, pasiv și activ 
totodată. Ființele emit continuu aure de 
lumină, fotoni și tahioni plini de structuri 
informaționale în legătură cu noosul, 
precum spune poetul.1. 

Dogmă sau libertatea gândirii... cât 
reprezintă personalitatea omului în 
raport cu Creatorul? Luminătorii se 
implică în dezvăluirea adevărului. 
Energiile de dospire alchimică 

                                                 
1 Închipuire, Vrăjitorii Marelui Vid, / Magicians of the 
Emptiness, MoonFall Press, USA, 1997 
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metamorfozate de lună sunt etalate de 
soare pentru a lumina dreapta cale 
hărăzită destinic. Să nu uităm că spadele 
tarotului simbolizează cuvintele, codarea 
gândurilor din alambicul meditației 
pendinte de afectivitate și rațiune. 
Precum există legături complexe între 
celulele creierului, reperele temporale 
realizează o manifestare magică în 
sinapsele informatice ale universului. 
Dacă e să plonjăm în înțelepciunea 
strămoșilor recunoaștem că prin 
simboluri metaforice din imagini, poeme 
și armonii ale muzicii sferelor simțim 
codul luminii primordiale, dăruită 
pentru împlinirea cunoașterii. Pentru un 
pasaj de trecere în lumi paralele stările 
hipnagogice înrâuresc posibilitatea 
imersiunii în lumină. Dar nu în oricare 
lumină refractată ori reflectată, țesută 
ori cernută ci lumina care s'a născut din 
ea însăși, deci fiind Marele Arhitect al 
Universului, Cel care a desemnat 
Dumnezeii lumilor primind permanența 
eternității și gloria robilor lor.  

Lumina a existat dintotdeauna 
tăinuită precum o comoară în întunericul 
fizic al universului, rânduind cosmos, 
ordine și creație în haos. Vibrația 
energiei negre reprezintă matricea lui 
Lilith în care bagajul karmic al 
informației venusiene primește 
binecuvântarea luminii datorate lui 

Lucifer sub auspiciile lui Marte și Pluto 
pentru a zămisli binomul materie-suflet 
conectat prin sinele spiritual cu 
conștiința globală a universului. De 
multe ori călătoriile noastre sunt în 
acaeastă bibliotecă ce adăpostește 
arhivele tuturor timpurilor. 

Să ne întoarcem, așadar, la adevărata 
lumină vie care reprezintă memoria 
divină și infinită, Akasha, ce nu ține cont 
de voalurile timpului necreat în care se 
stabilește aleatoriu imersiunea noastră, a 
tuturor ființelor, absorbite în vibrația 
pură a eterului. Călători astrali sunt, de 
fapt, toți oamenii indiferent de 
conștientizarea diferenței dintre 
întuneric și lumină. Falsa iluzie a 
libertății sugerată de beznă este un 
paradox în raport cu iubirea, dragostea 
care servește propriul interes, pe când 
lumina împlineșe dezideratul cristic de 
iubire.  

Se spune că întunericul este absența 
luminii, deci nu există acest fior ce 
împietează ascensiunea și neîmplinirea 
destinelor. Lumina e singura care 
dăruiește viață și adevăr, călăuzind 
înțelepciunea. Acceptarea întunericului 
din interiorul nostru, realizată prin 
cercetarea cugetului, statuează binele și 
răul. 

 
A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger  

şi a fost lovită o treime din soare,  
o treime din lună şi o treime din stele,  

ca să se întunece o treime din ele,  
iar ziua să nu strălucească pentru o treime din ele;  

la fel şi noaptea. 
Noul Testament, Apocalips 8. 12 

 
ă purcedem la trecerea luminii 
prin medii diverse, adeseori 
reflectând și nu arareori 

refractând în culori undele sale. Și nu pot 
eluda fizica, astrofizica și percepția 
razelor marelui nostru luminător în 
atmosfera terestră. E lumina vizibilă. 
Cealaltă percepută prin decodare 

illuminată de matricile noastre 
subcorticale e altceva. 

De ce e cerul albastru ziua și negru 
noaptea? Cine încântă pasajul razelor din 
indigo-violet, roșu-portocaliu și galben în 
răsăriturile și apusurile noastre, lăsând 
albastrul și verdele să domine ziua și 

S 
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bezna licărită de alți luminători ai 
diverselor alte lumi noaptea?  

De ce ziua razele luminii strecurate 
printre atomii de gaze devin bariere 
spiritelor și vocilor pline de larmă ale 
viețuitoarelor și noaptea întunericul e 
limpede tuturor vibrațiilor și 
comunicațiilor noetice? 

Contrarul verdelui reflectat de natura 
vegetală și de apele turcoaz și albastre 
care îmbie la liniște și perspective ale 
largilor orizonturi, în bezna nopții, când 
toate pisicile sunt negre, misterul 
conduce spre teamă sau chiar 
înspăimântă în liniștea percepției 
înconjurătoarelor zone, compensează cu 
observarea stelelor și astrelor altor 
galaxii2.  

Albul, cumul de culori și frecvențe 
este uneori confundat cu argintul – 
lumină pură, mereu acceptată ca fiind 
înțelepciunea divină. Nu înseamnă că 
Luna, a cărei lumină de argint e doar 
reflectare, iar soarele, ce răspândește 
aurul drept iubire dumnezeiască pentru 
oameni3, e izvor idolatric, pentru că 
pavăza cerească e considerată de teologi 
ca un ochi plin de lumină de har. Dar de 
ce se asociază culoarea verde cu relația 
om – Dumnezeu, nu știu, poate ideea de 
castitate, liniște spirituală, cunoașterea 
tainelor lumii vizibile, comoară deschisă 
mesajelor oculte și invitație  la inițiere 
karmică. Și totuși albul simbolizează și 
moartea care precede viața. Și atunci, de 
ce lumina soarelui e percepută frecvent 
ca fiind galbenul cald apropiat de alb, o 
culoare însuflețită – Sol invinctus, cel ce 
generează și regenerează spiritual 
culoarea veșniciei? Cerul tradițiilor e 
locul prezenței transcendente a 
Creatorului. Adevăr, adevăr vă spun: veţi 
vedea cerul deschis şi pe îngerii lui 
Dumnezeu urcând şi coborând deasupra 

                                                 
2 ați intrat vreodată, într'o noapte fără lună, în mare sau în ocean? 
Acea senzație e unică... 
3 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol I, 
Ed. Artemis, București 1994 

Fiului Omului. 4 Apa e umbra unei vieți 
eterne. Izvorăște din Cuvântul lui 
Dumnezeu ca matrice esențială în planul 
Genezei, după cum afirmă Cartea Sfântă, 
de la început au fost cerurile şi un pământ 
care din apă şi prin apă s'a format la 
cuvântul lui Dumnezeu5. Tot în apă sunt 
create primele vietăți, în apele cerului 
separate de cele terrestre, reprezentând 
ploile ce aduc lumina, însămânțând 
pământul cu viață. Dar nu putem eluda 
faptul că lumina aceasta primordială e de 
fapt Duhul Sfânt care plutea deasupra 
apelor pe când pământul era neorânduit 
și pustiu, iar întunericul era deasupra 
abisului6. Poate că aș putea interpreta 
această colosală afirmație metafizică, 
sugerând temelia construcției 
cosmosului, a ordinii universului, mai 
ales că informația creatoare era pendinte 
de apă, dar… întunericul era deasupra și 
nu în abis. Despre acesta din urmă voi 
reflecta într'o prelegere viitoare. 

 

                                                 
4 Noul Testament, Ioan 1.51 
5 Id, 2 Petru 3.5 
6 Vechiul Testament, Geneza 1.2 



578 vol. 31,  210-212| octombrie, noiembrie, decembrie, 2021 

 

Şi s-a arătat în cer un semn mare: 
 o Femeie îmbrăcată în soare;  

ea avea luna sub picioarele ei,  
iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. 

Noul Testament, Apocalips 12.1 
 

ă ne întoarcem însă la culoarea 
adâncurilor care depășește 
albastrul valurilor și albul 

înspumat. În adâncuri e întunericul. E 
moartea? Asemeni cu ceea ce e jos e și 
sus unde albastrul cerului printre norii 
alburii ascunde adâncul universului 
apparent fără viață. Dar cum moartea nu 
există decât ca un atribut al îndoielii 
umane, așa și adâncurile celor două ape 
colcăie de viață a cărei vibrație e 
invizibilă ochiului nostru, precum 
muzica sferelor e surdă urechilor 
noastre. Eternul feminin revarsă 
înțelepciunea prin false păcate. Frăția 
Șarpelui dezleagă mințile și creativitatea 
tuturor făcându'i pe oameni stăpâni 
peste celelalte regnuri. Lililith și Lucifer 
trec, avatar după avatar, asemenea zeilor 
nerecunoscuți de omenire în cuvintele 
profeților și îndeplinirea profețiilor. 

Ioan a botezat cu apă, anunțând pe Cel 
ce va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc7, 
adică cu lumină invizibilă și vizibilă 
totodată. Aducătoare de viziuni, Himera 
se ferește de invazia inconștientului, 
apelând la meditație eschatologică8 în 
dorul luminii recompusă din culorile 
Creației. Și apa, ce poate fi? O oglindă. 
Lumina e reflectată în cer și refractată în 
adânc, definindu'și astfel sacralitatea ce 
poruncește ca apele să de adune. Deci 
albastrul e culoarea profunzimii, a 
nemărginirii neîntinate, propice inițierii 
tainice, imaterială, definind vidul care nu 
există în interiorul Creației divine. E 
culoarea rece și pură asemenea albului 

                                                 
7 Id. Matei 3.11 
8 Eshatologia catolică este fondată pe o teologie oficială, care 
interpretează „Scripturile sfinte” și tradițiile religioase, este în 
ultimă analiză exprimată sub formă de dogme. Sunt de remarcat 
în special scrierile Sfântului Augustin, ale Sfântului Toma 
d'Aquino, dogmele papei Benedict al XII-lea asupra destinului 
individual, definiția Conciliului din Trento asupra Purgatoriului și 
Catehismul Bisericii Catolice din anul 1922 asupra sarcinii finale 
a Bisericii.(Wikipedia) 

neutru. Și totuși Isus întărește credința 
că dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, 
nu poate să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu9 și cine va bea din apa pe care 
i-o voi da eu nu va înseta niciodată şi apa 
pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor 
de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică10. 

Pe ape plutește corabia cu pânze albe, 
alunecă pe norul romboid în spirala 
tinzând spre porul fântânii. Corabia e 
forță spirituală și securitate morală, 
traversează în har, duce gânduri, 
idealuri, speranțe, fiind receptacul 
inițiatic pe cele treizeci și trei de spire 
ale drumului definit de viață. Încrederea 
în lumină e dată de supravegherea 
permanentă a eternului feminin, a 
înțelepciunii care ne ocrotește, iar 
întreaga ei iubire se revarsă în culorile 
Aurorei, în roșul trandafirului din 
răspântia crucii, în inima sângelui 
sacrificat, dar și la Crepuscul prin 
imaginea desăvârșirii cunoașterii în 
vibrația violet și indigo. Semnificațiile 
simbolice ale vibrațiilor luminii își au, 
hermeneutic vorbind, sorgintea în 
informația generantă a lumii și planului 
divin de construcție a elementelor vieții. 
Lumina lină, dătătoare de pace și 
armonie, organizează dintru începuturi 
după o schemă cosmică haosul în timpul 
pe care îl vedem și auzim. 

Duhul Sfânt, exprimat prin lumină, 
comandă Creația zămislită de Dumnezeu, 
adevărata cunoaștere, taina sacră 
consacrată jocului Himerei în noapte. 
Conștiința răsare în bezna gândurilor 
ce'și caută limpezirea sub stele. Ochiul 
Universului se deschide în matricea 
creierului uman, revelând calea spre 
Adevăr. Ziua himerică deschide o lume 

                                                 
9 Noul Testament, Ioan 3.5 
10 Id. Ioan 4.14 
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existențială a cărei fenomenologie este 
strânsă în închisoarea orizonturilor sub 
pătura albastră a cerului. Însă, 
permanent, sunt astfel ascunse cerurile, 
straturile în număr de șapte ale aripilor 
sfinte. 

Muzica sferelor, aurora boreală, focul 
curcubeului și licărirea galactic sunt doar 
crâmpeie din marea iubire a Marelui 
Arhitect al Universului care a învrednicit 
cu viață Creația Sa. Aceasta este, de fapt, 
rolul sufletului hărăzit a locui trupurile. 
Succesiunea vibrațiilor, nuanțe de culori 
ori armonii sonore desăvârșesc mesajul 
ce străbate întunericul ce nu a fost și nu 
este vid ci izvor. În el se modelează noi 
astre, viață și conștiință, zeii materiei ce 
să primească harul și cunoașterea 
Duhului Sfânt. 

Curcubeul, cântând în gama celor 
șapte note, deschide cunoașterea mistică 
în cuvânt psalmodiat, versuri și muzică, 
precum odinioarăă de aezi. Deci, astfel 
s'a transmis învățătura divină, Cuvântul, 
vibrația lui Dumnezeu, care revarsă 
încontinuu adevărul descifrabil celor ce 
doresc a'l cunoaște. Tăcerile sacre nu 
sunt decât creșterea regnurilor și 
conectarea arcului noetic la lumină. 
Noaptea, viața explodează în intensitate, 
însingurarea fiind apanajul zilei. Mai 
exact, meditația nopții înlocuiește 
conteplația zilei, apropiind distanțele 
dintre nivelurile multiversului. Să fie o 
coincidență, o întâmplare, ca versul 
poate fi adus în universul nostru prin 
Cuvânt și cerurile, stimulând gloria 
divină, crează comunicarea multi-
versului? 
Ce este poesia? Iată răspunsul: e vers 

cosmic, ordonat în armonia melodică a 
Cuvântului primordial. Nivelul tălmăcirii 
poemelor celor aleși, unși cu har, apare 
diferențiat prin decodificarea mesajului 
brut și cizelarea sa umană. Timpul imită 
eternitatea descriind cercuri în ritmul 
Numărului (Platon). Simbolistica 
numerologică a Binelui și Răului este 
reprezentată de cincisprezece cu întregul 

său potențial pozitiv de emoție mistică. 
Timpul și Spațiul sunt o creație a 
Divinității pentru Om în contradicție cu 
eternitatea și infinitul divin al 
cosmosului?, universului?, haosului? 
Greșeală odioasă a părinților religiilor 

contemporane: Dumnezeu nu poate 
osândi, nu poate pedepsi, iubirea fiindu'i 
marea virtute, iubirea pentru fiii săi, fii ai 
Luminii. Purtătorul de lumină fiind 
părintele omenirii, însuflețește cu duh 
sfânt prin cele șapte daruri ale sale. Nu 
are cum să ne fie frică ci doar rușine, 
căință, remușcare, iar zero în știința 
cifrelor este un număr întreg rezultat din 
diferența între două numere naturale 
egale între ele... 

Puterea Cuvântului divin crează cu 
lumina diîineții șase zile și cu excepția 
ultimei când informația norului divin a 
creat omul există o ăncheiere numită 
seară. Harul Duhului Sfânt care plutește 
à priori deasupra cerurilor, a lumii... 
Existau deja ceruri? Da, cele nouă, șapte, 
trei ceruri care erau locuite de îngeri 
radiind cu aureolele lor cosmosul nostru, 
definindu-ne cușca cu zăbrele de aur. Din 
cele șapte daruri ale Duhului Sfânt încerc 
să lămuresc dacă acestea influențează 
firea umană, sugerându'i o stare de 
contemplație, meditație de cercetare a 
binelui în rău sau a luminii în beznă și 
rugăciunea întru mântuire. Ușile cerești 
de dincolo de scara lui Iacob sunt pline 
de lumină, iar somnul ce translează 
uriașele cuvinte psalmodiate de chaosul 
în transformare transcedentală murmu-
ră viziuni divine. 

Căruța cu vele, caravela sarcofag ce 
mă transportă într'o închipuită moarte 
mă clatină pe razele spiralei ce coboară, 
cer cu cer, în fântâna care dezvăluie 
lumina din adânc. De jur împrejur 
mă'nconjură norii, cei romboizi în esență 
heptadică, patru ai bazei și piramida 
tridimensională în triangulația lui trei, 
adică șapte în total cu scurgeri de nuanțe 
cromatice. 
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Feodor Mihailovici DOSTOIEVSKI 
 

Мысли о жизни 

 

Daca vrei să arunci o privire în interiorul sufletului 
uman și să ajungi să cunoști un om, nu te obosi să 
analizezi felul în care tace, în care vorbește, în care 
plânge, să vezi cât de mult îl mișcă ideile nobile. Vei 
avea rezultate mult mai bune dacă îl privești râzând. 
Un om care râde din suflet e un om bun. 

 Inima oamenilor nu e decât un câmp de bătălie în 
care se luptă Dumnezeu cu diavolul. 

Când omul, în integritatea lui, va atinge fericirea, timpul va înceta să mai existe, 
pentru că nu va mai fi nevoie de el. 

Ce este iadul? Și cuget în sinea mea: e suferința de a nu mai putea iubi. 

Suferința și durerea sunt întotdeauna obligatorii pentru o conștiință largă și o 
inimă profundă. După mine, oamenii cu adevărat mari încearca o mare tristețe pe 
pământ… 

Nimic nu e mai îngrozitor decât să trăiești într'o lume străina de tine 

Eu nu știu să tac atunci când inima din mine vorbește 

Dacă vrei să vezi raiul pe pământ, privește în ochii unui copil. (…) Sufletul se 
vindecă atunci când ești în preajma unui copil. 

Omul se teme de moarte, pentru că'i place viața. 

Trebuie să'i sculam din morți pe cei care poate nici n'au murit cu adevărat 

Caută să ajungi un soare și atunci are să te vadă toată lumea 

Cel mai inteligent dintre toți, după părerea mea, este cel care, cel puțin o dată pe 
lună, se consideră imbecil. 

Dacă vrei să învingi lumea toată, invinge-te pe tine însuți. 

Ce frumoasă e viața atunci când ceea ce faci e frumos! 

Marea taină a existenței noastre nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. 

L u x  i n A r c a n a
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Geo VASILE 
 
 
 

 

 

Ho inventato 
la poesia e 
non ho più 
cuore  
VIRGIL 
MAZILESCU  
(1942-1984) 
        
                      

’11 aprile del 1942 il futuro poeta nasce 
nella località di Corabia, provincia di Olt, 
quale figlio unico del ragioniere Sabin 
Mazilescu e di Aura-Lili; nello stesso anno 

nascono i futuri scrittori Ana Blandiana, 
Gabriela Melinescu, Geo Vasile ecc. Tra il 1957 e 
il 1959 frequenta i corsi del liceo “Spiru Haret” di 
Bucarest. Nel 1957 nasce la poetessa Mariana 
Marin (scomparsa nel 2003, dopo una vita quasi 
simile a quella di Virgil Mazilescu, tra alti e 
bassi, tra gloria e delusione, tra magia 
dell’innamoramento e alcol). Sempre nel 1957 
muore il grande simbolista George Bacovia, e 
debutta il poeta di un innovativo linguaggio 
lirico, Nichita Stanescu. Tra il 1959 e il 1964 
Virgil Mazilescu segue i corsi della Facoltà di 
lingua e letteratura romena presso l’Università 
di Bucarest; sempre in quel periodo frequenta il 
cenacolo del poeta Marin Sorescu. Nel 1961 
muoionoi grandi poeti interbellici, 
l’espressionista orfico Lucian Blaga e l’ermetico 
classicheggiante Ion Barbu. Tra il 1964 e il 1966, 
Virgil Mazilescu viene assunto come professore 
di romeno in una località rurale del sud del 
paese; tra il ’67 e il ’68 sarà bibliotecario nella 
città di Ploieşti. Conosce la sua futura moglie, 
Stefania, a quel tempo ancora studentessa. Nel 
1966 esordisce con propri versi in una 

pubblicazione periodica favorevole a nuovi 
esperimenti lirici  di Craiova, coordinata dal 
poeta Miron Radu Paraschivescu.  

 La sua è una formula poetica propria, quasi 
enigmatica per lapidarietà, che porterà alla 
perfezione fino alla fine della sua breve vita. 
Verso la fine degli anni sessanta, insieme a nuovi 
e vecchi amici (i prosatori Dumitru Ţepeneag, 
Sorin Titel, i poeti Leonid Dimov, Daniel Turcea, 
Emil Brumaru) fonda un “circolo” letterario 
artistico che rivendica una sua discendenza dal 
surrealismo e dall’estetica del sogno. 
Opponendosi al dettato automatico, l’onirismo 
di Virgil Mazilescu si proponeva non di 
trascrivere sogni, bensì di crearli alla luce del 
giorno, in una realtà analoga al sogno.  

Famoso nell’epoca, molto istruito e allo 
stesso tempo bohémien, carnevalesco in una 
Bucarest assillata dai comandamenti del 
realismo socialista (propugnato dai critici-
propagandisti dei regimi Dej-Ceausescu, tipo 
George Ivascu, Mihai Novicov, Ion Vitner, Mihai 
Gafiţa, Ov.S. Crohmălniceanu, Sami Damian, 
Paul Georgescu ecc.), il gruppo onirico recluterà 
nomi diversi e alcuni di loro divennero poeti di 
primo rango  come Virgil Mazilescu stesso, 
Leonid Dimov (1926-1987), Daniel Turcea  
(1945-1979) ecc., a cui possiamo aggiungere 
alcuni esponenti della generazione degli anni 
ottanta che trassero la loro ars scribendi da 
quella che verrà chiamata dai fondatori 
dell’onirismo “la legiferazione del sogno”.   Virgil 

L 
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Mazilescu esordisce nel 1968 col volume Versi. 
Tra il 1970 e il 1984 fu uno dei redattori della 
rivista România literara; vi pubblicherà una 
serie di articoli e recensioni dando prova di 
essere il raffinato “dicitore” del fenomeno 
letterario corrente. Entrando con l’anima nei 
testi degli altri finirà per creare la  sua originale 
ars poetica. 

Nel 1970 pubblica Fragmente din regiunea 
de odinioară   (Frammenti della regione di una 
volta), volume che lo consacra quale 
rappresentante di spicco della nuova ondata 
settantenne. Leonid Dimov pubblica “Eleusis”, 
Mircea Ivănescu “Poeme” e “Poezii”, Ileana 
Mălăncioiu “Către Ieronim”.  Esordisce anche 
Daniel Turcea con “Entropia”. Il poeta sposa nel 
1973 Stefania Deleanu. Fino al gran terremoto 
del 1977 abita insieme alla moglie in una stanza 
nella Casa di creazione degli scrittori del Palazzo 
Mogosoaia.  

Nel 1979 pubblica il suo volume antologico 
con un ciclo d’inediti Sarà quiete, sarà sera. 
Conosce Rodica P. (che abita lo stesso 
condominio dove aveva un appartamento  la 
famiglia Mazilescu); con questa bella e 
capricciosa Rodica avrà fino alla fine della vita 
(1984), una relazione quasi impossibile di 
alterno odio e amore: “vita morte vita morte/ 
perché ci siamo separati fino a ora mille volte/ 
perché ci siamo separati fino a ora mille 
duecento quaranta quattro volte/ noi non 
potremo separarci mai mai”.  

Sempre nel 1979 Cezar Ivănescu pubblica 
“La Baad”e Angela Marinescu, “Structura 
nopţii”. Esordisce Traian T.Coşovei con 
“Ninsoare electrică”. Muore Daniel Turcea. Tra il 
1979 e il 1983 Virgil Mazilescu abita 
provvisoriamente con Rodica in 
un’appartamento del  palazzo Mogosoaia, poi in 
una vecchia dimora nel centro della Capitale. È 
testimone involontario della morte nel 1980 del 
gran prosatore Marin Preda (n.1922), 
probabilmente a causa di tranquillanti presi 
dopo aver consumato alcol. Nel 1980 partecipa 
al Festival di poesia di Liège (Belgio), ottenendo 
con fatica il visto delle autorità romene, 
allarmate dalla sua scheda presso la “securitate” 
di capofila degli scrittori scomodi, non 
conformisti e libertini in quegli anni di 
opprimente e buia dittatura. Virgil Mazilescu 
andrà da Liège a Parigi dove si tratterrà per un 
mese, ospite del suo amico del ex-gruppo 
onirico, Dumitru Ţepeneag, e incontra  quasi 
tutti i letterati romeni della diaspora francese, 
Paul Goma compreso.    

Esce alla fine del 1983, il suo ultimo volume, 
Guillaume poetul şi administratorul 
(Guillaume, il poeta e l’amministratore), dal 

quale si evince un netto cambiamento  dalla sua 
poetica precedente. I suoi testi  hanno il loro 
ambito equilibrio, una certa narratività tra 
l’assurdo (à la Urmuz) e l’angelismo (poetico), 
tra versetto e premeditato realismo prosastico. Il 
poeta si rivolge allo spirito moderno degli 
amanti delle disarmonie e dei troncamenti 
d’equilibrio, situandosi al polo opposto 
dell’opera perfetta, pienamente coerente, 
brillante per chiarezza e ordine. Il cumulo di 
qualità stanca e soffoca, ed è talvolta letale per 
l’opera. Il lettore ha bisogno, per non scivolare 
sulla superficie luccicante del monumento, di 
una anche piccola scalfittura, di uno squilibrio 
nel comporre, di quell’errore necessario che dà 
coraggio e onda verde all’interpretazione. Il 
lettore dei testi di Mazilescu non ama la beltà 
della sfera, ineccepibile, bensì l’imperfezione, 
l’imprevedibile, il frammentario, l’informe, il 
casuale, cioè tutto ciò che aumenta la vitalità, ciò 
che Nietzche chiamava il sentimento dell’Essere. 
Ama il senso d’infinitudine, i fenomeni in 
movimento, immaturi, la suggestione d’energia 
che trasmette la forma incompiuta e impura. 

Nel 1983 si spegne, stroncato da una vecchia 
cirrosi, il poeta Nichita Stănescu, 
apparentemente tanto diverso da Virgil 
Mazilescu, ma altrettanto celebre e solidale 
nell’illusoria libertà della bohème artistica e 
nella salvezza offerta dalla poesia.  

Nel 1984, tra gennaio e aprile, Mazilescu  
scriverà in modo quasi testamentario un diario 
drammatico, difficilmente leggibile a causa della  
tremenda, autodistruttiva lucidità con cui  
descrive la solitudine e la propria fine che 
avverte, disperato e al tempo stesso speranzoso 
di potersi strappare dall’incubo della sua vita. 
L’alcool e i barbiturici vissuti come anestetici-
oblianti, soprattutto dopo l’ultima e definitiva 
rottura con Stefania accaduta il 22 dicembre 
1983 segnarono una preconizzata fine. Nella 
notte del 10 agosto 1984 il poeta si spegne a 
causa di un aneurisma. 

     Condotto dal suo compiuto  intuito critico 
e dallo scoraggiante sarcasmo quasi cioraniano, 
chiamò i suoi testi poetici “piccoli delitti 
perfetti”; dopo la realizzazione di questi crimini 
cartacei, ineccepibili, inquietanti manifesti del 
minimalismo, “piuttosto per pudore che per 
paura, l’io poetico abbandona la scena, volendo 
cancellare le orme dell’orrendo assassinio” (...), 
così scriveva nel 1993 la poetessa Mariana Marin 
(1957-2003) che si laureò con una tesi sulla 
poesia di Virgil Mazilescu. 

 

●
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Virgil MAZILESCU  
 

 

mare internum 
 
 

de ce vii din toate lumile să te uneşti cu pământul meu 
transfigurat în zori când învie şi tresaltă nisipul de ce 
eşti 
minunată femeie apoi eşti foarte lacomă şi toceşti 
corabia albă de 
ce ne tot zdrobeşti somnul mare: neverosimilă greşeală 
albastră a 
zeilor. aici opreşte-te pentru că aici începe ţinutul 
interzis unde 
numai eu pot fi paznicul şi biciuirea inimii mele 
paznicul şi biciuirea 
 
 
 
perechi perechi se legănau la orizont în ştreangul 
zilei 
vorbeau ca morţii în praf deşi morţi nu erau 
îşi însuşiseră un fel de limbaj subiacent – al adoraţiei 
nici acuma nu e prea târziu nici acuma 
dangătul norilor o! măruntă iluzie - ştreangul zilei 
şi convoiul care se duce o! măruntă iluzie-n ştreangul 
zilei 
pe toate căile viaţa mă previne mă avertizează 

 
 

 
te rog beatrice să ne întâlnim 
te rog beatrice să ne întâlnim 
te rog şi n-ar trebui să te rog 
mâine seară în steaua vega 
îmbrăcat cu o haină albă simplă uşoară 
făra cravată fără să-mi amintesc 
versuri sau alte lucruri frumoase din naştere 
simplu pe măsura hainei mele 
voi coborî din tramwaiul 709 
cu o flacără la butonieră 
cu un pui de şopârlă în palmă 
să mă poţi recunoaşte imediat 
te rog beatrice te rog beatrice te rog 
la ce oră omenească vei vrea 
mâine seară în steaua vega 
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 mare internum 
 
 

perché vieni da tutti i mondi ad unirti alla mia terra 
trasfigurata all’alba quando risorge e sobbalza la sabbia 
perché sei 
miracolosa donna poi sei molto avida e logori il bianco 
veliero perché 
ci schiacci senza posa il sonno mare: inverosimile 
sbaglio azzurro degli 
dei. qui fermati perché qui incomincia il territorio 
proibito dove 
solo io posso essere il guardiano e la flagellazione del 
mio cuore il guardiano e la flagellazione 
 
 
 
a coppie dondolavano all’orizzonte alle corde 
del giorno 
parlavano insieme come i morti nella polvere benché 
morti non fossero 
si erano impossessati di un linguaggio sottinteso – 
dell’adorazione 
nemmeno adesso è troppo tardi nemmeno adesso 
la scampanata delle nuvole o! minuta illusione -  le corde del giorno 
e il convoglio che se ne va o! minuta illusione alle corde 
del giorno  
per ogni dove la vita mi scongiura mi mette in guardia 
 
 
 
ti prego beatrice dài vediamoci 
ti prego beatrice dài vediamoci 
ti prego anche se non dovrei pregarti 
domani sera sulla stella vega 
vestito di una giacca bianca semplice leggera 
senza cravatta senza ricordarmi 
versi o altre cose belle di nascita 
semplice su misura della mia giacca 
mi vedrai scendere dal tram 709 
con una lingua di fuoco all’occhiello 
con un cucciolo di lucertola in mano 
per essere riconosciuto subito 
ti prego beatrice ti prego beatrice ti prego 
ad ogni ora umana che vorrai 
domani sera sulla stella vega 
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1. inexplicabilă pierdere  
                                                    lui şerban foarţă  

 
 
inexplicabilă cred inexplicabilă pierdere a dreptei 
           măsuri. 
 acel rumeguş acumulat noaptea cu răbdare în urma 
           sutelor de 
 râcâituri ascunse: oare să fie el unul din cele trei  
          feluri de a  
muri ale poetului ? 
 
 
şi de atunci multe se întâmplă: cu indiferenţă sau cu 
          bucurie 
 toate împrejurările revin - dar vai mâine (la cel dintâi  semn 
 brutal) s-ar putea să nu existe nici măcar o singură 
          dovadă o 
 respiraţie adevărată o cicatrice. cât o fi acum ceasul în  patrie.  
plâng maşinăriile mării. pe lungi pe ce lungi coridoare 
 
 
 
 

2. dacă ai fi privit  
 
 
dacă ai fi privit lumina acelei ultime zile. faima şi 
           sângele 
se răspândeau pe vechile locuri. ah şi a trecut şi a trecut  surâzând  
prin faţa porţilor înalte ceva de interes universal: un 
          lanţ de jurăminte 
 
 
până la această muzică făceam altădată patru  
         cinci salturi abile 
  
regiunea de odinioară îşi recâştigă faima şi sângele şi 
          poetul  
întârzie în lumina întunecată coborând printre aburii pe  care nu-i 
mai poate împrăştia 
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 1. inspiegabile perdita 
                                                                                                                                         per serban foarţă 

 
 

inspiegabile credo inspiegabile perdita del giusto 
            equilibrio. 
quella segatura raccolta durante la notte pazientemente  nata dalle 
centinaia di recondite raschiature: che sia questo uno dei tre modi di 
morire del poeta? 
 
 
e d’allora in poi accadono tante cose. noncuranti o 
           gioiose  
tutte le circostanze ritornano – ma ahimé domani (al 
          primo segno  
brutale) potrebbe non esistere almeno una sola prova  
un respiro vero una cicatrice.che ora sarà 
            adesso in patria. 
lacrimano i macchinari del mare per lunghi per quanto  lunghi corridoi. 
 
 

 
 

2. se avessi guardato 
 
 
se avessi guardato il lume di quell’ultimo giorno. la 
            fama e il sangue 
si diffondevano sui vecchi luoghi. ed è passato è 
            passato con un sorriso 
dirimpetto alle porte alte una cosa d’interesse 
           universale. una sequela di giuramenti 
 
 
fino a questa musica facevo altre volte quattro cinque  salti ingegnosi 
 
la regione di una volta riguadagna la sua fama e il 
           sangue e il poeta 
se ne trattiene nel lume cupo venendo giù tra i vapori  che non  
può più dissipare 
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3. despre felul cum voi trăi  
 
 
despre apele care m-au învelit. despre galbenul irascibil. şi chiar 
 despre felul cum voi trăi de azi înainte bolborosind – am visat 
 câteva vise frumoase ca nişte mici animale care se roagă. 
 dar poetul: pentru că trebuie să găsească un nume  supunerii 
 sale - iată că îl găseşte. 

 
 

4. spectacol  
 
 
spectacol de zidirea obrazului. priveşti. martorii înghit promisiuni dulci - însă în 

adânc fulgerul 
nu face nici o mişcare. doar 
uneltele cad cad cad cad. şi poetul? un stâlp de sare. 
după un an  
cine îl va mai recunoaşte? 
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3. del modo in cui vivrò  
 
 
delle acque che mi hanno velato, del giallo irascibile. e pure 
del modo in cui vivrò da oggi in poi barbugliando – ho fatto 
alcuni bei sogni simili a piccoli animali che stanno pregando,  
ma il poeta: poiché deve dare un nome alla sua ubbidienza – 
ecco che lo trova. 
 
 

4. spettacolo 
 
 
spettacolo di come viene murata la guancia. guardi.  i testimoni ingoiano dolci 

promesse – però nel profondo il fulmine  
non si muove affatto. solo 
gli attrezzi cascano cascano cascano. e il poeta? un palo di sale.  
dopo un anno  
chi mai lo riconoscerà?  
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dormi amore mio 
 

 
il pianto nella città: mani timorose cambiano  
           di nascosto colore – 
e una notte di più isabella sarà  della giustizia 
           delle sabbie (il respiro  
del cavaliere tra i cavalieri è il più giallo) 
 
e verso il mattino al castello – se si sentissero canti: 
          una chiave sulle  
labbra oh sul tradimento. dolce strillo. il sale deposto 
          alle porte. sperava 
che il gioco fosse più bello (il cavaliere in grandi 
          fondachi di sangue) 
 
tu dormi amore mio. sono solo ho inventato la poesia e  non ho più  cuore 

 
 
dormi dragostea mea  
 

 
plânsul în oraş: mâini fricoase îşi schimbă 
               într-ascuns culoarea - 
 şi încă o noapte izabela va fi a dreptăţii  
               a nisipurilor (respiraţia  
cavalerului printre cavaleri e cea mai galbenă) 
 
şi spre dimineaţă la castel - dacă s-ar auzi cântece:  
              o cheie pe  
buze oho şi pe trădare.dulce strigăt.sarea depusă  
              la porţi.spera 
să se joace mai frumos (cavalerul în depozite  
               mari de sânge)  
 
tu dormi dragostea mea. sunt singur am inventat poezia  şi nu mai am  inimă 
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lorența își serbează merele său poet devenit un simbol universal al  
 inteligenței și harului omului. De departe, Divina Comedie privește  
spre ucenicii liricii și operele lor, dăruind putere și imbold scolelor  
spre a o depăși. O expoziție de grup a artiștilor Societății de Belle  

Arti intitulată Il Fuoco, il quarto elemento și-a deschis porțile în 4 septembrie  
la Galeriile Casei Dante. Artiștii vizuali prezenți sunt: Franco Calarco, Angela Chiti,  
Angela Crucitti, Guido del Fungo, Anna Fazzi, Rossella Marmo, Elleny Pendefunda  
și Sabina Russo. 

 

 

F 
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ANDRÁS PETÖCZ  

 
 
 
Scriitorul maghiar s-a născut pe 27 august 1959 
la Budapesta. Este profesor universitar de 
literatură la Facultatea de Litere şi Comunicare 
din Budapesta.  
 În prezent este şi vicepreşedintele PEN 
Clubului din Ungaria. A publicat 14 culegeri de 
poezie, cîteva din ele fiind traduse în limba 
franceză. Are, de asemenea, cărţi editate în 
Bulgaria şi Polonia. Romanul său Egykor volt 
házibarátaink, apărut în 2002, a cunoscut un 
mare succes în ţara natală. De-a lungul 
activităţii sale, a obţinut mai multe premii 
literare, între care: Premiul Kassák (1987), 
Premiul Robert Graves (pentru cel mai frumos text al anului în Ungaria, 1990), Premiul Jozsef 
Attila (1996), Premiul Vörösmarty (2000), Premiul Artisjus (cel mai bun scriitor al anului, 2001), 
Premiul International « Salvatore Quasimodo », 2003, Balatonfüred, Hongrie. Romanul său 
Idegenek (Străinii) a fost publicat în 2007 la Budapesta, și e tradus în germană (2010) și în poloneză 
(2011). 
            Dintre volumele publicate în limba maghiară, le amintim doar pe cele apărute în ultimii ani  : 
Idegennek lenni (eseu), 2013; Petőcz András legszebb versei (poeme), 2011; Másnap (roman), 2011; 
Behatárolt térben (poeme), 2010; Az idegen arc születése (poeme), 2009. 
 
 Cu creația sa (în care fabulosul necuprinselor spații mitice și realul sordid și insignifiant al 
proximității, imaginarul debordant și surprinzător, banalul nedeslușit al condiției umane se împletesc 
într-un cotidian liric al meditației existențiale, al sfidării canoanelor, al ironiei și, paradoxal, al tristeții) m-
am întîlnit întîia oară în anul 2013 la Paris, cînd am fost amîndoi invitați la Bienala Internațională de 
Poezie din Val-de-Marne, și m-am familiarizat în primăvara anului 2018, cînd i-am slujit de tălmăcitor la a 
V-a ediție a Festivalului Internațional „Poezia la Iași”. Îi salutăm revenirea în „orașul poeziei”, unde are 
deja prieteni și admiratori! 

Prezentare și traducere Valeriu STANCU 

 

Apocalipsa 
 

 
Dumnezeu are o zi proastă,  
puţine straie, totul îl atrage, se 

dispersează 
e nervos ca un ins oarecare 
căruia îi este frică. În jurul lui lumea se 

dezintegrează. 
 
Ignoră ceea ce se va întîmpla mîine,  
nu are destui bani, nu are succes. 
Sătul să tot audă în fiecare zi că trebuie  
să crezi şi să munceşti. 
 
 
 

 
 
 
Dintre cei şapte îngeri, al şaptelea  
i-l arată pe Marele Depravat, 
păduchii îi mănîncă pielea obrajilor. 
 
Totul s-a sfîrşit… Fanfarele anunţă  
venirea victorioasă a Răului, 
cu sabia scoasă. Şi nici o milă. 
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Banii şi 
Dumnezeu 
 
A fost o vreme în care  
prietenul meu naţional, 
Dumnezeu, 
rătăcea fără bani 
pe acest pămînt. 
 
În vremea aceea 
Îl credeam, în ciuda a orice, nepăsător. 
 
Fiindcă în toate zilele 
Dumnezeu surîdea. 
 
La bistro,  
putea să conteze pe amicii săi 
mereu dispuşi 
să-i ofere un ţap de bere, 
le mulţumea politicos 
era plăcut la vedere. 
 
Mai ales cînd îşi ştergea spuma de pe 

buze. 
Acum e mereu obosit,  
munceşte pe brînci, fără oprire. 
 
Se istoveşte să cîştige nişte parale. 
 
Preşedinte al unei obscure asociaţii  
pentru salvarea popoarelor şi a lumii 
rosteşte interminabile discursuri. 
 
Văd în ochii lui  
că e sleit. 
Nici măcar bere nu mai bea. 
 
Cînd îl întreb  
unde merge şi de ce, 
El îmi răspunde: creşa costă scump,  
costă scump, într-adevăr, micuţul Iahve. 
 
E în mizerie,  
prietenul meu Dumnezeu, 
fără biştari nu valorează nimic, 
aici jos, pe acest pămînt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumnezeu se 
va întinde 
 
Epuizat, Dumnezeu se va odihni,  
îşi pune capul încărunţit pe o pernă,  
vineri seara. Gata cu munca, 
trebuie să doarmă. Lungă i-a mai fost 

săptămîna. 
 
Vin să-l acopere astrele, 
ca o pilotă, şi Timpul imobil 
anunţă un dezastru. 
Azi nimeni nu-i veghează visele.  
 
Din întuneric, apare o umbră,  
care va dezvălui indiferentul clişeu  
al unei radioscopii. Sau roşul ruşinii  
pe chipul lui Dumnezeu. 
 
Din întuneric ţîşneşte trecutul. 
 
Tot acest talmeş-balmeş îngropat, uitat, 
invadează trupul lui Dumnezeu cel 

adormit. 
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Dumnezeu 
priveşte la 
televizor 
 
Dumnezeu nu face decît să se uite la 

televizor, aş putea spune că 
el priveşte actualităţile, 

dar ar fi fals. Cu ochii sticloşi, pierduţi în 
gol, 

asistă, pleoştit, la proiecţia unui film. 
 
n-are poftă de nimic, nimic nu-i reuşeşte,  
deunăzi, a avut un accident, 
iar maşina îi este aproape 
complet distrusă. 
 
Asta-i deja sfîrşitul, suspină Dumnezeu,  
aşa va fi deci Judecata de Apoi, 
cu stomacul înnodat, aude cuvintele  
 
adresate cîndva celor şapte îngeri: 
mergeţi să vărsaţi peste pămînt 
cele şapte cupe cu mînia lui Dumnezeu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admirativ, 
Dumnezeu 
priveşte 
fetele…  
 
Astăzi, admirativ, Dumnezeu priveşte 

fetele  
întinse pe iarbă, sub un soare generos, 
în timp ce păsările 
traversează cerul. 
 
Cu chipul marcat de o profundă tristeţe,  
le admiră, devorat de dorinţă 
şi curios, ca unul care 
n-are nimic de făcut. 
 
Visa cu ochii deschişi, Dumnezeu, ca un 

bătrîn,  
care nu mai poate simţi bucuria, 
întrucît ceva a zburat: Timpul. 
 
Poate gîndeşte că ar putea încă  
să se întoarcă într-o lume mai bună şi 

mai frumoasă 
decît cea căreia astăzi îi spune adio. 
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Dumnezeu e 
nervos 
 
De cîteva zile, Dumnezeu e nervos,  
fulgere şi tunete îi semnalează mînia 
de zile întregi aerul e încărcat de 

electricitate, 
toată lumea se teme, toată lumea se 

nelinişteşte. 
 
Poate, dacă ar fi cunoscut succesul,  
dacă ar fi obţinut un premiu, o dovadă de 

recunoştinţă, 
care să arate că nu pe degeaba munceşte 

atît de dur, 
ci ceea ce face el are un sens. 
 
Un tremur discret stă la baza fiecărei 

clipe,  
lumea presimte o explozie, 
fără să ştie ce va exploda. 
 
Tensiunea se acumulează, se amplifică, 
Cotidianul nu mai este ce era, 
De cînd Dumnezeu e nervos. 
 
 

 
 

Noi fronturi 
s-au creat pe 
strada 
noastră 
 
Ieri, noi fronturi au apărut  
între măcelăria şi băcănia din colţ 
adevărate noi fronturi, de-a lungul străzii, 
ştim cu toţii că va fi bine să trăim aceste 

zile aici, 
şi că, de acum înainte, 
vom avea o viaţă pasionantă, 
şi, de altfel, am meritat pe deplin 
să se deschidă noi fronturi, 
timp îndelungat autorităţile competente 
au repetat că nici nu se punea problema, 
dar prietenul nostru, care este un erou 

sau mai degrabă, 
în acest moment, doar un candidat erou, 
dar toată lumea ştie că el va fi erou într-o 

zi, 
şi, în acea zi, toată lumea va fi mîndră de 

el 
iar el îşi va avea fotografia în muzee, 
ce fericit va fi el să aibă fotografia în 

muzee, 
fotografia lui pe care toţi o vom 

contempla, 
în consecinţă, el este obiectul geloziei 

publice, 
pe scurt, prietenul nostru, acest candidat 

erou, 
a spus că noi trăim într-o ţară frumoasă, 
pentru că se pot deschide aici noi fronturi 
de altfel, nu s-a mulţumit doar să o 

spună, 
ci a contribuit la deschiderea unui nou 

front,   
între măcelăria şi băcănia din colţ 
ceea ce a făcut ca strada să devină 
accidentată, într-o formă încîntătoare. 
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Destăinuirile 
unui sdf 
 
da, mi-am înşelat nevasta, 
am înşelat-o cu Jeannette, 
nu am fost un soţ bun, 
nici un tată bun, 
admit; 
evident, ea a fost cea care a vrut să 

divorţeze, 
nu eu, 
divorţul a fost pronunţat, 
ea este cea care a rămas cu apartamentul 

şi copiii, 
foarte bine, n-aş fi suportat 
să-i văd cerşind; 
am închiriat o garsonieră, 
aveam un salariu bun, 
locul de muncă mergea bine, 
nu mă temeam de nimic, 
cu Jeannette mă înţelegeam bine; 
pînă în ziua în care întreprinderea a dat 

faliment, 
iată-mă şomer, 
incapabil să-mi plătesc chiria, 
sunt în stradă; 
Jeannette m-a părăsit,  
merg la căminul celor fără adăpost,  
din alocaţia mea mi se reţine pensia 

alimentară, 
nu mai am din ce trăi; 

din acest motiv, cînd îmi este foame 
încep prin a mă îmbrăca potrivit, 
pentru a-mi da o aparenţă umană, 
trebuie să am grijă de asemenea 
să nu put prea tare, 
căci, dacă miros, 
risc să se prăbuşească totul; 
apoi, 
merg într-un mare magazin, 
cer mezeluri, 
de exemplu, jambon, 
la două sute de grame, 
mortadela 
şi brînză, de preferinţă slabă, 
o sută de grame sunt de ajuns 
şi, uneori, salam, dacă îmi doresc, 

întotdeauna feliat, 
trec la raionul de produse îngheţate,  
de unde iau cîteva fleacuri, 
o bucată de plăcintă cu brînză de vaci, 
lucruri uşor de deschis, 
şi, poate, de asemenea, pentru mai tîrziu, 

o tabletă de ciocolată, 
se spune că ciocolata este bogată în 

calorii, 
iar la sfîrşit 
merg la raionul cu produse de curăţenie, 
iar acolo, fără să ies prea mult în 

evidenţă,  
iau toate astea din coş, 
şi, încetişor, înghit totul, 
jambonul, 
salamul, 
brînza şi plăcinta: 
ceea ce e deja în mine, 
nimeni nu mi-l va mai putea lua. 
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L’universo poetico e 
fiabesco 
del  “Gerusalemme” di 
Sudhakar Gaidhani:  

„un volo fra i  
versi ‘gentili” 
 
Sudhakar Gaidhani è un famoso poeta nato a Khapa (India), 
autore del poema epico marathi Mahavaakya (The Jumbo 
Enterance). 

Il GERUSALEMME è un estratto del lunghissimo poema 
(IV canto del Mahavaaky). 

La poesia di Sudhakar Gaidhani ha avuto sin dai suoi 
esordi un grande successo. I suoi versi sono s tati ‘disegnati’ 
sui muri dei villaggi, stampati su biglietti di invito, citati nelle aule universitarie e lodati in 
quanto contenenti la ‘saggezza dei secoli’. L’UNESCO ha preso in grande considerazione il 
racconto dell'angelo, il Devdoot (I canto del Mahavaakya), inserendone la traduzione in lingua 
inglese nell'indice mondiale.  

Ho avuto il piacere di tradurre in italiano un estratto del lungo poema di questo stimatissimo 
poeta, e quindi di comprendere la grandezza della sua meravigliosa poesia. L’umiltà con cui 
svolge temi di estrema importanza, come la tolleranza religiosa, la condanna della violenza, 
l’amore per ogni forma di vita, l’invito a vivere basandosi sull’osservazione della natura, per 
esempio ‘comportandosi come un fiore’.  

Quest’opera, per quanto mi riguarda, è importante per comprendere i temi e gli obiettivi che 
vengono presi in considerazione da ogni poeta, primo fra tutti la realizzazione di una pace 
universale, come anche la salvaguardia del nostro pianeta. Condivido pienamente i messaggi d i 
tolleranza, di perdono e di rispetto verso tutto e tutti, che s’intravedono fra le righe di questo 
canto, e ribadisco la necessità di un confronto continuo fra gli scrittori appartenenti ai vari paesi 
del mondo per arricchire reciprocamente la nostra conoscenza. 
 

Gerusalemme  

di Sudhakar GAIDHANI 
 

Traduzione di Enza SALPIETRO 
 

Introduzione 

Devdoot, l’angelo dalle sembianze di 
un uccello, viaggiatore del Cosmo, era 
presente quando Gesù Cristo visse, 
predicò, fu crocifisso e risorse. Questo 
è un dialogo tra Devdoot e Cristo, in 

cui l’Angelo-uccello narra il momento 
della sua morte ai vari uccelli riuniti 
intorno a lui. 
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Devdoot racconta: “L'ultima volta che 
vidi Gerusalemme (Mahavaakya Canto 
IV) il Signore Gesù era dietro le sacre 
mura della città. Ebbene, ascoltando 
le mie ciarle infantili egli sorrise fra 
sé e sé. Con le mani giunte e a capo 
chino io gli dissi”: 

«Signore, sono perplesso nel vederti 
qui, dietro queste mura, potresti 
spiegarmi perché? Perché è passato 
molto tempo dalla realizzazione dello 
stupido piano di Pilato di condannare 
a morte l’amato figlio di Dio. Signore, 
posso dirti una cosa? Le pietre che 
non sono state lanciate al tuo 
comando sono sempre state ben 
‘altre’. A tal proposito si è sempre 
insistito sul tocco di una persona 
senza peccato». 

Il Signore rispose: «O agnello, prima 
che le tigri delle caverne oscure 
passino all'attacco, vai sulla spiaggia 
romana e goditi il sole. E prima del 
tramonto entra nell’impero della luce, 
quando ti va. Se incontrerai i miei 
carnefici lungo la strada, abbi pietà di 
loro. 

Piccolo, un albero non conta le ferite 
su di esso. Stende la sua ombra 
sull’ascia che lo colpisce. A chi non gli 
ha mai dato acqua dona un po’ di 
riparo, senza rancore. Piccolo, non c’è 
atto d’amore più grande del perdono. 
Né atto di misericordia più grande 
della non violenza. Possano tutti i 
peccati essere lavati con le preghiere 
compassionevoli di un cuore senza 
macchia. Possano tutti essere 
felicemente purificati dal rimorso. 
Ascolta, pentimento significa lacrime 
del cuore. Chi le versa non deve essere 
dimenticato». 

Devdoot dice: «Signore, se 
iniziassimo ad accarezzare non più 
cani e gatti, ma tigri e leoni, ci 
sarebbe allora la scomparsa definitiva 
del peccato e della violenza? 

Signore, vivi una vita senza sosta. Per 
questo mondo, pieno di ostacoli e in 
decadenza, sei una luce benedetta. 

Signore, non ho bisogno di cammelli 
per fare un viaggio più agevole. A 
parte il tuo sentiero, pieno di 
compassione, non desidero altro, per 
quanto mi riguarda. 

Signore, anche quelli che hanno 
assistito all’evento eccezionale dell’est 
cavalcavano cammelli. Ma le loro 
menti erano aperte, per grazia tua, 
alla verità cristiana. Loro e la Cometa 
erano molto lontani ma furono 
comunque dei veri testimoni della 
Nascita di Gesù. 

Signore, se gli umani fossero stati 
programmati come i camaleonti, per 
cambiare i loro colori, non ci 
sarebbero conflitti tra i fratelli 
bianchi e i fratelli neri. 

Non ci sarebbe stata l’esigenza di 
inondare il sacro Tamigi con il sangue 
degli uomini dalla pelle scura. Non 
sarebbe esistito l’orgoglio del colore 
sulla terra». 

“Lode al Padre celeste per la sua arte 
creativa: le pelli bianche e quelle nere 
hanno lo stesso identico cuore”.  

«Signore, se, come le nuvole nere che 
annunciano la pioggia, avessi la pelle 
scura, la regina madre mi 
accarezzerebbe? Mi accoglierebbe? 

Signore, ieri ho visto i nidi impavidi 
degli uccelli ignoranti che ti hanno 
crocifisso, ho visto che erano liberi di 
volare: fiumi di lacrime scorgavano 
dai miei occhi». 

“Così, Dio è tuo e tuo è il paradiso”.  

“Prendendo in considerazione le vie 
del cattolicesimo, possiamo 
intravedere la gloria di Madre Teresa 
negli occhi del Papa”. 
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Un giorno un bruco incontra un 
cammello: 

«O gentile signore della sabbia, fammi 
salire sulla tua schiena. Devo andare 
nel boschetto di cocco laggiù, aiutami 
a raggiungerlo. Lì mi attende il mio 
amico, un vecchio cavallo 
abbandonato al sole. 

O Re dei cammelli, anche loro si 
stancano, anche chi cavalca la schiena 
di un cammello si stanca. Perciò ho 
voluto solo questo: due mani e due 
gambe per poter camminare. Come si 
suol dire: ‘ciò che trovi subito è 
definito sacro’. Ecco perché i tuoi 
cavalieri ti considerano un amico». 

«O bruco, o re dei fiori, la mia schiena 
serve ai mercanti diretti verso Est, il 
mio collo è guidato dalle loro redini. 
Di conseguenza, se desideri viaggiare, 
troverai posto solo sulla mia coda. Ti 
va l’idea? Dimmi, presto, non c'è 
tempo da perdere». 

«O signore del deserto, sono un 
semplice insetto senza valore, ma 
vincolato a vivere la mia vita e mi 
sembra di essere già stanco. Più tardi, 
naturalmente quando i tempi saranno 
maturi, potrei essere liquidato». 

«Ehi, non hai ancora vissuto in un 
bozzolo, non sei stato in isolamento, 
quindi perché tutta questa fretta di 
raggiungere una liberazione 
nirvanica?». 

«Signore, questa non è più vita, né 
morte per me. Ci sono moltissime 
creature fragili che subiscono tante di 
quelle torture da farmi desiderare di 
cancellare tutto dalla mia memoria». 

«Amico, non c'è modo di sfuggire alla 
trasformazione. Che tipo di discepoli 
di Dio sono le pietre che temono il 
colpo? Piccolo, prima che le formiche 
e gli scarafaggi ti circondino, in fila, 
ben organizzati, in questo deserto 

selvaggio, nasconditi nella mia coda. 
Non appena ti trasformi in una 
farfalla, entra nell’universo dei fiori 
stellati a sette colori e... vola, vola, 
vola». 

«O gentile, gentile signore del 
deserto, sono in debito con te. Hai 
accettato di farmi proseguire, anche 
nella mia prossima nascita questo è 
un debito che non sarò in grado di 
saldare. Per il bene della tua schiena 
gentile, tollerante come una donna, 
farò un equipaggiamento con ali e 
petali». 

«La sabbia sotto i miei piedi è 
ardente. Una decorazione vistosa sulla 
mia schiena sembrerà indiscreta. 
Risparmia le ali, risparmia i petali e 
dimentica questa strana idea, amico 
mio. 

  

Andiamo, salta su, perché prima del 
tramonto della luna devo portarti 
dall’altra parte. Dobbiamo lasciare 
questo posto. Devo attraversare il 
deserto egiziano velocemente come fa 
la luna e deporre il mio fardello alla 
Mecca. Non appena sento la chiamata 
del muezzino - e il giorno sarà un 
dono del signore misericordioso e 
benevolo - devo pregare Allah per la 
gioia di tutti». “Se viaggi all’alba la 
mente è lucida. Le ore dell’alba sono 
sante e benedette. Il pensiero è 
limpido e sereno. Gli uccellini 
cantano, soffia una nuova brezza e 
l’aria è fresca. Il sole e la luna si 
vedono contemporaneamente. Quante 
volte mi sono fermato e ho visto 
questa scena indescrivibile!” «Vieni! 
Affrettati! Gli attimi scorrono lungo il 
fiume del tempo. Per quanto si possa 
pregare, nessun momento rimane per 
sempre». «Oh santo cammello, sono 
stato avvistato dall’alto da un volatile 
affamato. Ha i piccoli da sfamare. I 
suoi occhi penetranti lasciano 
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intravedere il morso della fame. Per 
oggi lascia che io sia il foraggio dei 
suoi piccoli, che si stanno 
lamentando. Mi considererò 
benedetto se mi sarà data una tale 
morte». «Noi cammelli difendiamo un 
profugo fino all’ultimo respiro. E non 
esiste nulla di più empio del desiderio 
di intraprendere una morte 
innaturale». “Questo piccolino è già 
disperato! Mio, mio! Come farà mai a 
diventare una farfalla?” «Guarda! La 
tua ombra sta giocando con la tua 
figura, si muove con te e si ferma con 
te. Le sagome delle nuvole corrono 
con te, mentre la tua ombra si 
nasconde dietro uno specchio. Ha gli 
stessi sogni della luna, che alla luce 
del giorno sono già sfumati». 

“Solo gli oggetti possiedono le ombre 
e non il loro riflesso. I pianeti creano 
delle ombre, il sole no, perché è 
puntinato. Anche le ombre hanno il 
loro mondo e il loro carattere. Le 
ombre si muovono, parlano, 

sbocciano, si contraggono e si 
dilatano. Persino le figure più piccole 
proteggono le loro ombre: si 
nascondono quando arriva un piccolo 
delinquente. Da chi sei accompagnato 
nel tuo destino? Tranne la tua ombra, 
nessun’altro è nella tomba”. 
“All’ombra dell'infinito mi sono 
riposato per un po’. / Al ‘sole-luna’ le 
ombre hanno offerto la mia vita”. 
«Non misurare la distanza tra la vita e 
la morte / con la lunghezza della tua 
ombra, alta o bassa che sia. / Non 
condividere mai l’ombra di nessuno. / 
Guarda! Nel cielo le sagome delle 
ombre giocano con le stelle e con i 
loro raggi. / Guarda come anche la 
luna gioca a nascondino! / Abbiamo 
raggiunto la Tua oasi. / Ripaga 
completamente il tuo debito con me, 
/se proprio lo desideri, in questo 
modo: / ovunque tu sia nato 
comportati come un fiore. / Vivi una 
vita soddisfacente: un minuto o 
un’ora». 
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A gift from the poet Daniel Corbu for Contact international 
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Anne  BRADSTREET 
 
 
 
 
Anne  Bradstreet 1612-1672 a fost prima poetă deplină a 
Americii. Volumul său de poezie THE TENTH MUSE LATELY 
SPRANG UP IN AMERICA a primit o atenție considerabilă, când 
a fost publicat prima dată la Londra în 1650. 

La 8 ani de la apariție a fost inclus în Catalogul celor mai 
vândute cărți din Anglia și se spune că regele George al III-lea 
avea volumul în biblioteca sa. 

Opera ei reflectă conflictele religioase și emoționale pe 
care le-a încercat o femeie scriitor și puritan în Lumea Nouă – 
precaritatea vieții, certitudinea morții și speranța în mântuire. 
Poemele sale ne vorbesc despre faptul ca ea urmează calea 
spre mântuire, trecând prin iubirea nemăsurată pentru viața 
terestră. 

 

 Prezentare și traducere de Carmen CRACEA 

  

  

By Night when Others 
Soundly Slept 

  
By night when others soundly slept 
And hath at once both ease and Rest 
My waking eyes were open kept 
And so to lie I found it best. 
  
I sought him when my soul did love 
With tears I sought him earnestly 
He bowed his ear down from Above. 
In vain I did not seek or cry. 
  
My hungry Soul he filled with good 
He in his Bottle put my tears , 
My smarting wounds wash’t in his blood 
And banish’t thence my doubts and fears 
  
What to my Savior shall I give 
Who freely hath done this for me ? 
I’ll serve him whilst I shall live 
And Love him to eternity. 
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În Noapte pe când alții 
dorm profund 

  
 

În noapte pe când alții dorm profund 
Și au și ușurare și odihnă 
Și astfel am găsit  tihna potrivită. 
  
L-am cautat pe când sufletul meu 
Îl adora în lacrimi 
Și-a plecat urechea din Ceruri 
În Zadar caci eu nu-l căutam cu ardoare 
  
Sufletul meu zbuciumat l-a umplut de binefaceri 
El mi-a strâns în Pocalul său lacrimile , 
Rănile mele profunde le-a spălat cu sângele său 
Și astfel a gonit a mele îndoieli și temeri 
  
Ce să-ți dăruiesc al meu Salvator 
Care ai facut toate acestea pentru mine? 
Îl voi sluji cât timp voi trăi 
Și il voi adora în Eternitate. 
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To My Dear and Loving 
Husband 

  
 

If ever two were one, then surely we 
If ever wife was happy in a man 
Compare with me , ye women, if you can, 
I prize thy love more than whole mines of gold, 
Or all the riches that the East hath hold 
My love is such that rivers cannot quench, 
Nor ought but love from thee give recompense 
Thy love is such I can no way repay 
The heavens reward thee manifold I pray. 
Then while we live, in love let’s so persever, 
No more, we my live ever. 
 
 

 
  

Pentru al meu soț iubit și 
adorat 

  
 

Dacă vreodată doi ar fi unul, apoi aceia am fi noi 
Dacă vreodată un soț a fost iubit de soața lui, noi am fi fost 
Dacă vreodată o femeie a fost fericită cu al ei soț 
Comparați-vă cu mine, voi femeilor, dacă puteți 
Prețuiesc acea iubire mai mult decât toate minele de aur 
Și decât toate bogățiile pe care Estul le-ar cuprinde 
Iubirea mea este așa că nici râuri nu o pot mătura 
Și drept recompensă ar dori doar iubire de la tine 
A ta iubire nu poate fi întrecută nicicum 
Și mă rog cerurilor să te răsplătească 
Și astfel pe când noi trăim în iubire 
Nimic altceva decât iubirea veșnică ne-ar însoți. 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 

Zestre 
 
 

ăutarii erau răguşiţi. Nuntaşii beţi. Mirii 
adormiţi. Naşii dispăruţi pe undeva, nu se 
ştie pe unde. 

Fiecare gândind în sinea lui: 
– I-a pus Dumnezeu mâna în cap! 
– Atâta zestre! 
– Ori o omoară şi pe asta? 
– Săraca! 
– Şi ce tânără e! 
– La fel ca celelalte… 
Fiecare-şi aduse aminte de celelalte neveste. 
Toate fuseseră tinere şi frumoase. Şi rând pe 

rând pieriră, ofilindu-se. Aşa că Berbecaru era 
bănuit că ar fi fost cel mai bogat om din sat, 
acareturile fiind o dovadă. O casă mare cu şase 
odăi, ornamentaţii exterioare acoperite cu flori din 
tablă zincată, iar în odăi, tot  felul de ţesături 
rămase de la fiecare din ele.  Ochii sătenilor beţi 
străluceau parcă  mai tare când se uitau în jurul 
lor.  În sufletul lor o compătimeau pe nefericita 
mireasă, gândindu-se că vor veni din nou la 
priveghi şi vor participa la praznicul după 
înmormântare, în casa lui Berbecaru. 

Şi aceasta avea zestre frumoasă. O ceruseră şi 
alţi flăcăi de nevastă. Dar ea doar pe Berbecaru l-a 
dorit. De ce o fi făcut-o, nimeni nu putea bănui. Aşa  
că nedumeriţi, beţi, obosiţi şi pe jumătate 
adormiţi, nuntaşii se sculau unul câte unul, 
îndreptându-se spre casă… Şi fiecare se gândea în 
sinea lui, că nu i-ar fi stricat să aibă un aşa noroc, 
cu un şir de neveste. 

Rămasă singură, perechea intră obosită de pe 
ceardac, în camera din fund, anume încălzită şi 
primenită pentru o noapte de somn… 
Cearceafurile albe, rămase poate de la nevasta 
dintâi, le învălui trupurile obosite. Adormiră.  

 

* * * 
 

De câteva zile, Berbecaru era amărât. Îi dispăruse 
zâmbetul acela măreţ, pe care-l ştia tot satul. 

Devenise posac. Nu mai scotea nicio vorbă. 
Era tot mai slab, mai amărât şi lumea zicea că se 
auzea din casa lor ţipete tot mai dese. 

Apoi nimeni nu-l mai zări,  mai bine de zece 
zile. Toţi bănuiau că-şi bătea nevasta cu parul. Ba, 
un vecin spunea că răcnea atât de tare, de-i speria 
câinele din curte, acesta schelălăind de teamă, ca  
lovit cu pietre. Nevasta Berbecarului nu se arăta 
niciodată cu celelalte femei. Ieşise de câteva ori la 
cooperativă după cumpărături şi gata. 

N-o mai văzuse nimeni. Satul fierbea. Toţi ar fi 
vrut să ştie, să vadă, să afle, ceea ce nu putea. În 
dosul gardului înalt, vopsit cu păcură unsuroasă, 
Berbecaru ţipa ceva nedesluşit şi toţi sperau să 
poată afla o dată şi-o dată. Zilele treceau iar alte 
noutăţi nu mai aflară. 

Apoi, într-o zi, satul băgă de seamă că 
Berbecaru nu mai ieşise. Doar strigătele lui se mai 
auzeau, nedesluşite, înfundate, depărtate, de-
acolo, din casa frumos aranjată, împrejmuită. 
Femeia ieşea la fel de rar să cumpere câte ceva şi 
se întorcea grăbită. Ochii ei erau acum mai 
întunecaţi, trupul mai firav. 

Flăcăii mai tânjeau după ea, ba chiar 
îndrăzneau s-o tachineze uşor, atunci când o 
zăreau. Apoi, ieşirile ei începură să fie tot mai 
dese. Din casă, răcnetele erau tot mai rare, mai 
înfundate. Iar satul părea din ce în ce mai 
nerăbdător  să afle ce se întâmplă. 

În curtea împrejmuită de grilajul înalt, nimeni 
nu putea să pătrundă. Doar seara târziu, o umbră 
se furişa grăbită, împingând poarta dinainte 
deschisă. 

Satul dormea adâncit  între dealuri şi vise, 
când femeia se dăruia nebuneşte umbrei noapte 
de noapte, pe-un pat aşezat pe capacul cu gratii  de 
deasupra pivniţei. 

Iar Berbecaru închis sub capacul cu gratii 
plictisit, nu-i mai privea şi-i înjura cumplit 

L 
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arareori de-acolo, din întuneric, auzindu-şi 
nevasta gemând de plăcere în braţele unuia pe 
care habar n-avea cine era. Venea pe-ntuneric, se 
hârjoneau în tăcere, gemeau, apoi plecau tot în 
tăcere, lăsându-l pradă izolării, închis în beciul de 
cărămidă, cu un oblon de gratii deasupra şi prins 
cu un lacăt greu. 

De câte ori Berbecaru-i auzea, i se tăia 
răsuflarea, iar mădularele-i se întăreau, urcându-i-
se nebunia la creştet. Întărâtat, o înjura, o 
blestema, aducându-şi aminte de seara aceea 
nenorocită când o avusese pentru prima şi ultima 
oară, când o legase de un copac, dezbrăcând-o. 
Luna s-ascunsese în nori şi-n întunericu-acela, 
dezbrăcaţi amândoi în livadă, legată de pom, ea, îşi 
aştepta bărbatul. 

Îl vedea depărtându-se grăbit câţiva paşi, 
behăind ca un berbec cu vocea tremurând uşor, 
apoi apropiindu-se din ce în ce de pom, strivindu-i 
sânii de pieptul lui, făcând-o să geamă de durere, 
simţindu-şi spatele strivit, zgâriat de coaja 
copacului. Şi jocul acesta cu greu se putea termina. 
Învineţită, a fost dezlegată de pom şi dusă în casă, 
pe braţe de Berbecaru. Şi-n seara aceea, ea jură  
să-l pedepsească. Reuşise să-şi pună planul în 
aplicare. 

De-aceea, închis în pivniţă, Berbecaru auzea 
de zece zile, seară de seară, pe cei doi, ce se culcau 
în patul amenajat deasupra  capacului. Cartofii 
aduși de cu toamnă, erau pe sfârşite. Îi mânca așa, 
cruzi. Setea-l chinuia atât de cumplit încât buzele-i 
crăpaseră. 

Apoi, cu trupul sleit, Berbecaru-şi dorea, când 
înjurând, când blestemând să moară odată şi-o 
dată, să scape de pângărirea adusă de femeia sa. 

Şi-ntr-una din seri, când Leana intră cu umbra 
ei, nu-l mai auzi înjurând. 

Se zbenguiră în voie, râzând şi gemând pentru 
ca la sfârşit, femeia să întrebe: 

– Te-ai cuminţit bărbăţele? 
Văzând că nu primea niciun răspuns, dădu să 

se îndrepte din umeri, apoi să plece, uşurată, 
moleşită, călcând uşor după umbra tăcută. 

 

* * * 
 

În seara a treia după ce furiile Berbecarului nu 
se mai făcură auzite, se strecurară cu mai puţină 
fereală spre patul mult râvnit, apoi după ultimul 
geamăt al plăcerii împlinite, adăugă: 

– Tot nu vrei să răspunzi? Şi neprimind nici un 
răspuns se linişti. Când se ridică de pe scaun, 
umbra îi zise şoptit: 

– Nu ţi se pare că miroase? 
Atunci ea adulmecă întunericul. Din adâncul 

pivniţei, un vag iz de putrefacţie se făcea simţit. 
– Eu cred c-a murit! adăugă ea. Hai să vedem. 
Şi scoţând cheia de sub bluză, descuie lacătul. 

În fundul pivniţei, Berbecaru era ţeapăn. Ochii 
măriţi mai căutau spre grilajul suferinţelor lui. 
Femeia s-aplecă să-l ridice. Şi atunci, mortul îi 
înfipse mâna în păr. Leana ţipă. Umbra fugi pe 
scări dispărând. Plapuma alunecă pe jos… 

● 
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Căruciorul disponibil 
 

ând am deschis uşa biroului, 
mi-am dat seama că ceva neplăcut se 
întâmplase în absenţa mea. De parcă 
ar fi vrut  să-mi confirme bănuiala, 

secretara îmi spuse: 
– Avem o nouă internare! 
– Da? Cine? 
– Un băiat de la Cluj! 
– Are tot ce-i trebuie? 
– Nu are buletin. A fost adus pe braţe de doi 

oameni de la un cămin spital din Cluj! Am luat 
legătura cu Inspectoratul pentru handicapaţi din 
judeţul nostru şi mi-au dat dispoziţii să-l primesc. 
Dacă vreţi să-l vedeţi trebuie să mergeţi la 
dormitor. 

Am lăsat la o parte orice altceva şi m-am 
îndreptat spre blocul dormitoarelor. Întins pe pat, 
un tânăr palid şi extrem de slăbit începuse să se 
ridice în capul oaselor. 

– Stai liniştit, nu te ridica! i-am spus, punându-
i mâna pe creştetul jilăvit de efort. 

– Nu pune mâna! Am să te reclam! Ai să vezi 
tu! îmi strigă el cu greutate cuvintele, prăbuşindu-
se între perne. 

Faţa îi era cuprinsă de spaimă, iar vorbele-i 
erau vlăguite. Teama mi-a explicasem  prin aceea 
că mulţi dintre ei fuseseră bătuţi nemilos. Dar ura 
nu mi-o puteam explica. Dorinţa lui de a mă 
reclama fără  să mă fi văzut vreodată în viaţă. 
Aveam să-mi explic mai târziu pornirea, când am 
reuşit să-l fac să-şi destăinuiască câte ceva din 
necazuri. 

– Ai nevoie de un cărucior  şi de multă 
încredere în noi! am mai încercat  o primă 
apropiere. 

– N-am nevoie de nimic! îmi zise el tăios. 
– Atunci de ce ai venit la noi? am întrebat eu 

cu viclenie, încercând să deschid o primă poartă 
de comunicare. 

– M-au trimis… 
– Dar tu n-ai vrut să vii? 
– Ba da! 
– De ce? 
– Pentru că vreau să lucrez. Pentru că m-am 

săturat de atâtea tratamente! îmi zise el dintr-o 
răsuflare. 

– Deci ai nevoie de cărucior! am conchis eu, 
iar el nu mi-a răspuns. 

– Cum te cheamă? 
– Claudiu! mormăi el, întorcându-mi subit 

spatele, 
Trupul subţiratic şi plăpând abia de putuse 

răspunde comenzii de întoarcere. Picioarele nu-i 

răspunseră de loc la întoarcerea dorită. Numai 
partea de sus a reacționat. Am pus pe seama 
oboselii irascibilitatea vădită. M-am ridicat şi am 
rostit o vorbă de rămas bun la care n-a primit nici 
un răspuns. 

În magazie nu mai aveam niciun cărucior. 
Fusesem nevoit să le dau pe toate „favoriţilor” 
internaţi în unitatea noastră. Primisem un ajutor 
important de la o persoană particulară din Olanda, 
printre care şi o duzină de cărucioare, luate în 
stăpânire cu forţa de la magazie de cei care mai 
aveau un rând de cărucioare în dotare. Nu ne-am 
putut înţelege în niciun fel. Zecile de reclamaţii şi 
de presiuni pe la tot felul de autorităţi, m-au făcut 
să cedez cărucioarele tot  celor care mai aveau. 

Acum aveam nevoie de înţelegerea şi sprijinul 
a măcar unuia dintre ei. Degeaba. Oricât am 
insistat n-am fost înţeles. Îşi apărau cu disperare 
bunurile însuşite şi nefolosite, aflate la căpătâiul 
paturilor lor. N-am reuşit să-i fac să vină în 
ajutorul unuia mai necăjit, dar i-am făcut să-mi 
dea împrumut câteva părţi componente cu care să 
completeze  un schelet de cărucior dezafectat din 
magazia unităţii. Cu ajutorul mecanicului am 
încropit un fel de cărucior, utilizabil în condiţii de 
prudenţă deosebită. I l-am dus şi am văzut în ochii 
lui o licărire de mulţumire nerostită. 

Am mulţumit la rându-mi cerului şi l-am lăsat 
câteva zile să se acomodeze cu noutăţile. L-am 
întâlnit apoi în curte. Era singur, moleşit de soare  
şi de tristeţe. M-am apropiat zâmbitor şi gata să 
închegăm o conversaţie: 

– Salut! Cum merge? 
– Bine! mi-a spus el sec. 
– Crezi c-ai să faci faţă la noi? 
– Nu ştiu! Dar, în altă parte, n-am unde să mă 

duc! 
– Îţi place mâncarea? 
– Merge! 
– Ce-ai vrea să lucrezi? 
– Nu ştiu, voi vedea! 
– Nu vreau să te dezamăgesc, dar locul tău nu 

este printre handicapaţii mintali! Cum ai să te 
descurci tu, printre trei sute de copii, care nu te 
vor accepta ca pe unul de-al lor? 

– Nu-mi pasă! îmi spuse el ritos. 
A trebuit să las bunele intenţii pe apa 

sâmbetei şi să mă limitez la observaţii indirecte 
asupra lui. 

Săptămâni întregi l-am aşteptat să reacţioneze 
cumva. Dar, nimic. În afară de soare, nu părea să-l 
mai intereseze ceva. După vreo două luni de zile, 
m-am pomenit cu el în cabinet. Venise să-mi aducă 

C 
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la cunoştinţă o faptă despre care îl prevenisem. 
Niciun handicapat nu mai voia să-l ajute să se 
deplaseze  cu căruciorul. 

– Dar cine te-a ajutat până acum? 
– Boanţă! 
– Şi de ce nu mai vrea să te ajute? 
A tăcut silindu-mă să-l chem pe durduliul 

frate de poliţai regăţean şi să mă lămuresc. Boanţă 
era de felul lui un taciturn şi un leneş ce se 
îngrăşase peste măsură de când se mutase la 
frizerie. Fratele lui venise cândva cu el, dar de 
când ajunsese poliţai nu mai dăduse pe acolo. L-
am întrebat ce se întâmplase şi am dedus că la 
mijloc erau interese materiale. Ar fi acceptat să-l 
ducă mai departe dacă ar fi avut „oarece avantaje”. 
Iar cum acestea lipseau, Boanţă se îmbolnăvise de 
lene. În fine, de voie de nevoie am reuşit să-l 
conving să-l mai ajute o vreme, până când aveam 
să-i găsesc o altă persoană dispusă la aşa ceva. 

Ne-am despărţit prieteni. Am simţit asta din 
felul în care Claudiu m-a privit, zâmbindu-mi 
timid. Era pentru prima dată când îmi zâmbea. 
Neîncrederea nu-i părăsise făptura, dar zâmbea. Şi 
nici astăzi nu-mi pot explica de ce m-am agăţat de 
zâmbetul acela. 

M-am hotărât să-l  să-l fac să mi se alăture. Iar 
întâmplarea mi-a venit în ajutor. La câteva zile am 
fost plăcut surprins să primesc vizita unei 
doctoriţe din Franţa. Femeia venise cu un cărucior 
adevărat. Bucuria lui Claudiu a fost reţinută şi 
calmă, dar a mea a fost mare. 

– Ce mai faci? l-am întrebat într-o zi, 
aşezându-mă pe marginea patului în care l-am 
găsit  întristat. 

– Parcă nu ştiţi? Am tot timpul senzaţia că nu-i 
locul meu aici! 

– Eu ţi-am spus asta de la început! Dar nu ne 
dăm noi bătuţi! Nu-i aşa? 

– Aşa-i, consimţi el fără chef. Şi o nouă pauză 
de câteva zile de tăcere  se aşternu între noi, până 
când m-a izbit c-o întrebare ciudată. 

– Nu-i aşa că acest cărucior este al meu? 
– Dacă nu mă înşel, ai două şi amândouă sunt 

ale tale! am încercat eu să glumesc. Dar faţa lui 
trăda o mare îngrijorare. 

– De ce mă întrebi? 
– Unii spun că dumneavoastră nu ne lăsaţi 

cărucioarele! 
– Şi ce să fac eu cu ele? 
– Fel de fel de afaceri! 
– Şi tu îi crezi? 
– Nu i-am crezut, dar asta pentru ei nu are 

nicio importanţă. Au pus ochii pe căruciorul meu. 
Este nou şi-i mai bun decât al lor. Or să vă reclame, 
or să vă dea afară, ca să-mi ia căruciorul! 

– Să nu crezi asta! Au mai încercat ei astfel de 
lucruri dar nu le-a mers. Tu ai încredere  în 
bunătatea oamenilor şi să nu apleci urechea… 

– Care bunătate? În fiecare noapte vor să-mi ia 
căruciorul! mă întrerupse Claudiu cu furie. 

– Şi de ce nu mi-ai spus nimic? 
– Păi ce-o să faceţi, o să dormiţi cu mine? 
– Nu, dar am să pun  personalul să te ajute mai 

mult! 
– Credeţi că personalul este ca 

dumneavoastră? îmi spuse el cu amărăciune, 
nemaidorindu-mi prezenţa. 

Am plecat cu un vădit sentiment de 
îngrijorare. Am chemat  infirmiera de serviciu şi-
am întrebat-o: 

– Ce ştiţi despre Claudiu? 
– Care Claudiu? mă întrebă ea la rându-i, 

confirmând spusele acestuia. 
– Băiatul nou din cărucior! i-am precizat eu, 

revoltat. 
– A, da, e bine! zise ea vag. 
– Dacă aud că nu vă ocupaţi de el, puteţi să vă 

luaţi rămas bun de la serviciu. În fiecare clipă să 
încercaţi să-l ajutaţi. Să-mi dovediţi  că vreţi să vă 
menţineţi postul! 

 M-a privit uluită. Niciodată nu ameninţasem 
atât de calm şi de categoric. Dar eram hotărât să 
mă ţin de cuvânt. 

În seara aceea am plecat spre casă cu un 
sentiment de îngrijorare, mai apăsător ca de 
obicei, când îi lăsam singuri. A doua zi plecam la 
Bucureşti pentru a obţine aprobările necesare 
unor suplimentări băneşti. Contrar obiceiului de a 
nu mă mai întoarce în unitate în seara zilei când 
veneam din delegaţie, m-am întors. Era multă 
lume agitată şi alarmată până la isterie. 

– A murit Claudiu! îmi spuse portarul de cum 
am intrat în unitate. 

– Când? 
– Azi dimineaţă, l-am găsit mort! 
M-am repezit în dormitor. Patul era gol. Şi 

atunci m-am năpustit spre cabinetul medical. 
– Unde-i Claudiu? am strigat eu, în loc de 

orice. 
– La morgă! mi-a răspuns asistenta privindu-

mă cu spaimă. 
– Povesteşte-mi tot ce ştii! 
– Azi dimineaţă, la deşteptare, nu s-a sculat. 

Când supraveghetorul de serviciu a pus mâna pe 
el, era rece. N-are niciun semn de violenţă. Pare a 
fi un stop cardiac! 

– Şi căruciorul? Nu l-am văzut în dormitor! 
– L-a luat unul dintre asistați! 
N-am mai spus nimic.  „Ai avut dreptate, 

Claudiu!” îmi venea să strig. 
M-am îndreptat plin de furie spre dormitorul 

celui care-şi însuşise căruciorul. Am deschis uşa, l-
am văzut potrivindu-şi picioarele cu mâinile pe 
suporturile căruciorului nichelat, cu multă caznă. 

Am închis uşa la fel de brusc . N-am mai avut 
putere să-i spun nimic. 
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Teresa LATERZA 

 

 

 

 

 

 

Leggimi 
dentro 
 

Leggimi dentro 

nell’anima stanca, 

nei nodi dei perché 

sospesi ad aspettare. 

Leggimi dentro 

con la curiosità di chi 

ancora non sa amare. 

Leggimi dentro 

lasciandomi nuda... 

e nei tuoi occhi il mare. 

 

 

 

 

Citește-mă 
pe dinăuntru 
 
Citește-mă pe dinăuntru 

în sufletul obosit, 

în nodurile care 

se suspendă'n așteptare. 

Citește-mă pe dinăuntru 

cu curiozitatea cui 

nu știe să iubească încă. 

Citește-mă pe dinăuntru 

lăsându-mă dezgolit ... 

și marea din ochii tăi. 
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Quello spazio 
sospeso 
 

S’attardano passi scomposti 
nell’ora feconda, 
mentre l’arsura, 
attenuata dal vento, 
tra i fili dorati, 
sublima il ricordo. 
Immagini, fragranze di un tempo... 
Risuonano melodie in uno spazio 
sospeso 
dove il cielo ha sedotto 
nei riflessi del mare 
il suo ultimo sogno. 

 

Terra mia 
 

È caduta la pioggia 
sui terreni riarsi 
e la campagna respira 
tra misture di odori 
sotto il cielo d’agosto. 
Terra mia, 
frantoio di stagioni e sogni, 
nel ventre hai silenzi 
e parole inghiottite dal vento. 
Fra colori smorzati della sera, 
al calpestio dei passi, muori, 
per poi risorgere ancora. 
Sei radice e sussulto. 
Litanie e gemme d’aurora 
che narrano storie, 
mentre i sogni s’involano 
sopra il tuo manto di stelle. 

 

Acel spațiu 
suspendat 
 
Zăbovește haoticii pași 
la ceas fecund, 
în timp ce arșița, 
de vânt atenuată, 
prin raze aurii, 
memoria o'nalță. 
Imagini, parfumuri din trecut ... 
Răsună melodii în spațiu suspendat 
unde sedus-a cerul  
într'ale mării oglindiri 
visu'i din urmă. 

 

Pământul 
meu 
 
Ploaia a căzut 
pe un teren uscat 
iar câmpul respira 
amestec de miresme 
sub cerul de august. 
Pamantul meu, 
distrugător de anotimpuri și vise, 
într'al tăcerii adânc 
unde's înghițite cuvintele de vânt. 
Printre culorile atenuate ale serii, 
Sub pașii noștri, mori, 
Pentru-a renaște apoi. 
Ești cauză și efect. 
Ale zorilor rugăciuni și nestemate 
care spun povești, 
în timp ce visele zboară 
deasupra mantiei tale de stele. 
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La mia alba 
 

Sfiorami appena 
mentre i primi lembi di cielo 
dipingono cangianti sfumature d’arancio 
e, sul mare, riflessi di luce 
si estendono 
sulla linea dell’orizzonte. 
Sostano i pensieri 
tra rivoli di cielo 
e le nari intrise di brezza salata... 
Diafano s’espande il bagliore 
nel volteggiar d’uccelli, 
ed il silenzio allieta il cuore 
dove cielo e mare s’incontrano 
nell’immensità di un altrove. 

 

Gli argini del 
fiume 
 

Dipingevo il tempo per sfuggire 
all’urlo sordo dell’abitudine. 
Sedevo ad ascoltare il vento 
sugli argini del fiume. 
Intorno c’era il vuoto... 
Poi conobbi la follia 
e di lei m’innamorai. 
Mi raccontava della vita, 
libera da schemi, maschere e ipocrisie. 
Aveva ali e sorrisi di bambini. 
Riempivo i miei giorni di orizzonti da 
scoprire. 
Tutto il resto l’ho scordato… 

 

 

 

Zorile mele 
 
 
Doar atinge-mă 
în timp ce primele fâșii de cer 
pictează nuanțe irizante de portocaliu 
și, pe mare, reflexii de lumină 
se extind 
pe linia orizontului. 
Gândurile se opresc 
între râuri de cer 
Și nările de briza sărată 's udate... 
extinzând diafan strălucirea  
în răsucirea păsărilor, 
iar tăcerea bucură inima 
unde se întâlnesc cerul și marea 
în imensitatea unui altundeva. 
 
 

Bancurile 
fluviului 
 
 
Obișnuiam să pictez timpul pentru a 

scăpa 
de țipătul plictisitor al rutinei. 
Am stat ascultând vântul 
pe malurile râului. 
În jur era vidul ... 
Apoi am întâlnit nebunia 
și m-am îndrăgostit de ea. 
Mi-a povestit despre viață, 
fără scheme, măști și ipocrizie. 
Avea aripi și zâmbetele copiilor. 
Mi-am umplut zilele cu orizonturi fără 

gratii 
Am uitat orice altceva ... 
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Si dimentica 
il senso 
 

Non ci sono fondali 
in questa vita che scorre 
solo porti da cui ripartire, 
zavorre da abbandonare, 
ma anche doni preziosi 
di chi ha lasciato un fiore, 
una promessa, un ricordo. 
Le parole spesso si sprecano 
in vuoti discorsi di circostanza 
e si dimentica il senso 
di questo tempo che inganna. 
Di fronte vi è sempre uno specchio 
al quale dobbiamo raccontare... 
e contro tutte le ingiustizie, 
al suo cospetto, inutile, 
sarà dissimulare. 

 

Ritratto 
 

Tra fili d’erba s’insinua il vento, 
mentre gli ultimi raggi del sole 
colorano il letto del mare. 
I giorni trascorrono lenti 
e m’inseguono come i pensieri 
che non so far tacere. 
Un tintinnio scomposto di sospiri... 
e le fessure degli occhi, 
al calar della ser, si compiacciono       
                               quando, 
lentamente, l’orizzonte si nasconde 
e i ricordi disegnano ombre sui moli. 
Sorniona la nebbia confonde figure 
e s’alza silenziosa la luna 
a dipingere la notte col suo manto di                                                 
                               stelle. 

Ai uitat 
simțul 
 
 
Nu există terminal 
în această viață curgătoare 
numai porturile de la care să plecăm din 

nou, 
balastul trebuind abandonat, 
dar și darurile prețioase 
de la cei care au lăsat o floare, 
o promisiune, o amintire. 
Cuvintele sunt deseori irosite 
în discursuri de circumstanțe goale 
și uităm sensul 
din acest timp care înșeală. 
Întotdeauna există o oglindă în față 
la care trebuie să ne spovedim ... 
și împotriva tuturor nedreptăților, 
inutil gândirea 
se va ascunde. 
 
 

Portret 
 
 
Vântul se strecoară printre firele de 

iarbă, 
în timp ce ultimele raze ale soarelui 
colorează fundul mării. 
Zilele trec încet 
și mă urmăresc ca pe gânduri 
ca nu stiu sa tac. 
Un zgomot întrerupt de suspine ... 
și întredeschiderea ochilor, 
la căderea nopții, sunt mulțumite când, 
încet, orizontul se ascunde 
iar amintirile atrag umbre pe docuri. 
Ceața vicleană confundă figurile 
iar luna răsare tăcută 
să picteze noaptea cu mantia ei de stele. 
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La mia notte 
 
Mi ancoro a questa notte 
che ancora trattiene i sogni 
tra ciglia di stelle, 
mentre s’inabissa il silenzio 
fino a colmare il vuoto. 
S’aprono varchi, 
traiettorie immaginifiche... 
e fuori 
s’arenano i fantasmi del giorno. 
 
 

Siamo alba 
 

Linfa dalle profondità rinasco 
come rosso corallo di stella marina 
dove tu hai solcato onde. 
Litanie consacrano l’arcano 
e al vespro s’aggrovigliano sogni 
su pareti d’ambra. 
Non tacciono più i sospiri 
agli ultimi bagliori riflessi. 
Siamo già alba 
nel ventre della terra 
che a piedi nudi percorriamo. 
 
 

A piedi nudi 
 

Guardami oltre gli orizzonti 
dove lo sguardo si piega 
all’immaginazione 
mentre il vento scuote il giunco, 
e il mare in burrasca reclama 
come deserto che attende. 
Cercami nei solchi impervi, 
nelle distese senza fiori, 
respirandomi 
negli anfratti della mente 
tra petali ed essenze 
camminando 
a piedi nudi sulla pelle. 

Noaptea mea 
 
Mă ancorez în această noapte 
care încă păstrează visele 
între genele stelelor, 
în timp ce tăcerea cade 
până când se umple vidul. 
Pasaje deschise, 
traiectorii imaginare ... 
iar afară 
blocate's fantomele zilei. 
 
 

Suntem zori 
 
Din adâncuri renăsc 
ca roșul de coral al unei stele de mare 
unde tu ai traversat valurile. 
Litania consacră misterul 
iar seara visele se amestecă 
pe pereții de chihlimbar. 
Suspinele nu mai tac 
la ultima strălucire reflectată. 
Suntem deja în zori 
în burta pământului 
că mergem desculți. 
 
 

Desculță 
 
 
Uită-te la mine dincolo de orizonturi 
unde privirea se apleacă spre imaginație 
în timp ce vântul scutură sufletul, 
precum pretențiile agitatei mări 
ca un deșert care așteaptă. 
Căutați-mă în brazdele aspre, 
în întinderile fără flori, 
respirându-mă 
în văile minții 
între petale și esențe 
mersul pe jos 
cu picioarele goale. 
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Sagome 
informi 
 

 
Si trasformano le distese d’erba 
non più verdeggianti 
scandendo il tempo che scorre, 
mentre si allunga il giorno incontro  
                        all’estate. 
Gli echi del silenzio imbrattano i muri 
                         dell’attesa 
disegnano sagome informi... 
ombre indefinite come pensieri 
che si sovrappongono 
in un girotondo senza meta, 
mentre sullo sfondo scorre, 
irrimediabilmente, un sogno. 
 

 

Luce 
 

Mi appare talvolta il sorriso tuo 
e infiniti cieli mi si spalancano dentro... 
Un fiore che sboccia tra dirupi 
e scompigliati rovi 
e oltre i muri, quando viene sera, 
con l’essenza l’aria ristora. 
Tra case sprangate e finestre come  
                       lampare 
mi raggiunge l’eco della voce tua. 
Un ramo secco sbatte contro un albero 
e il suono si confonde in armonia. 
E nel buio scorgo luce 
che si dipana piano, 
e così è la paura 
a restare sola. 

 

 
 

Forme 
diforme 
 
Extensiile  ierbii se transformă 
și pere nuanțele de verde 
marcând timpul ce trece, 
pe măsură ce ziua devine mai lungă spre 

vară. 
Ecourile tăcerii pătează pereții 
în asteptare 
desenând siluete fără formă ... 
umbre nedeterminate ca gândurile 
ce se suprapun 
într'un cerc fără scop, 
în timp ce în fundal curge, 
iremediabil, un vis.  
 

 
Lumină 
 
 
Uneori îmi apare zâmbetul tău 
și ceruri infinite se deschid în mine ... 
O floare care înflorește între stânci 
și mărăcini ciufuliți 
și dincolo de ziduri, când vine seara, 
cu esență aerul se reîmprospătează. 
Între case cu grilaje și ferestre luminate 
ecoul vocii tale ajunge la mine. 
O ramură uscată lovește un copac 
iar sunetul se amestecă în armonie. 
Și în întuneric văd lumina 
care se desfășoară încet, 
la fel și frica 
de a fi singură. 
 

 
 
Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Marius SIMON 
 
 
 
 

O masă 
îmbelșugată 

 
A mânca ne e decât un joc. 

Amélie Nothomb, Călătoria de iarnă 
 
ara își legăna ultimele zile însorite. Un 
soare trist părea că se odihnește privind 
orașul cu locuitorii lui grăbiți, arborii 

liniștiți și prăfuiți din parcuri, florile cam ofilite 
din grădini. La amiază, terasele erau aproape 
goale, căci clienții așteptau răcoarea serii, luminile 
și zgomotele nopții, acoperiți de cerul înstelat pe 
care nu se oboseau să-l privească. 

Lui, îi plăceau mai mult calmul ușor ruginit al 
miezului zilei, clipele în care-și sorbea cu răbdare 
paharul cu votcă sau cognac, profitând de 
libertatea pe care ți-o dă singurătatea.  

Era a doua vară în care putea să savureze 
aceste mici plăceri, să lenevească în pat diminețile, 
să citească până seara târziu, să-și pregătească un 
mic dejun savuros, fără să mai audă reproșurile 
nevestei care îi tot amintea de pericolele vârstei. 

Acum, se simțea departe de închisoarea 
familiei, eliberat după decesul soției. Se credea 
chiar norocos, căci, după mulți, femeile trăiau mai 
mult și-și îngropau soții. 

În plus, refuzul de a vinde așartamentul și de a 
se muta într-un centru pentru vârstnici a stricat 
legăturile cu familia băiatului, care ar fi vrut să 
vândă totul. Nu regreta nimic. 

Așezat la masă, la umbra unui trandafir plin cu 
flori roșii, o să savurez ciorba de burtă fierbinte și 
pipărată. 

Deodată, descopăr în fața mea un bărbat 
îmbrăcat într-un costum negru și o cămașă albă. În 
ciuda căldurii, o cravată neagră îi strânge gulerul 
cămășii. Am impresia că bărbatul a ieșit dintr-un 
thriller cu spioni și ucigași plătiți. 

„E liber?Dați-mi voie să mă așez la masa 
dumneavoastră.” 

N-am avut timp să zic nu.Chelnerița de lîngă 
omul în negru îmi explică că celelalte mese sunt 
pregătite pentru un parastas. Mă simt prins intr-o 

capcană. Totuși, fac semn bărbatului să se așeze. 
Oricum presimt că mâncarea n-o să mai aibă nici 
un gust.În plus, necunoscutul cu ochii ascunși în 
spatele ochelarilor negri pare că are chef de vorbă. 

„Și mie îmi place ciorba de burtă, cu multă 
smântână și cu ardei iute. Se pare că avem aceleași 
gusturi.” 

Aș fi putut să-i spun că mie îmi place și ciorba de 
fasole boabe cu afumătură, cu o salată de ciapă 
roșie, ciorba de perișoare cu multă smântână, 
papricașul de pui sau de ciuperci cu mămăligă, 
dacă se poate, și, să nu uit, gomboțurile, găluștele 
cu prune. În loc de asta, l-am întrebat: 

„ Mă cunoașteți? Eu cred că vă văd azi, pentru 
prima dată.” 

„ E adevărat, dar eu v-am văzut de mai multe ori 
luând masa la această terasă.” 

Chelnerița aduce ciorba de burtă pentru omul 
cu ochelari negri și două farfurii cu grătare și mulți 
cartofi prăjiți. Omul din fața mea a comandat 
același meniu ca mine! Asta-i culmea! Noroc că am 
ales beri diferite, pentru mine o halbă de brună, iar 
el una blondă. Fac eforturi să nu-l bag în seamă. El 
mănâncă fără grabă. Din nefericire, se oprește, din 
când în când, și pune întrebări. O fi de la poliție?  

„ Soția dumneavoastră ce mai face? E bine?” 
Ce-o fi vrând cu întrebarea asta? 
„A murit acum doi ani.” 
 Necunoscutul pare puțin stânjenit, dar, după 

câteva clipe, continuă. 
„Eu am cunoscut-o pe soția dumneavoastră. I-

am fost elev în clasele primare.” 
E rândul meu să-l privesc mai atent. Fața lui nu-

mi spune nimic. 
„ Cred că moartea ei a fost o mare pierdere 

pentru dumneavoastră, după atâția ani de viață 
comună.” 

Prefer să tac. 

V 
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„După atâția ani unul lângă celălalt, ea trebuie 
că vă așteaptă, acolo în ceruri.” 

N-are decât să mă mai aștepte câțiva ani. 
Evident, am gândit aceste cuvinte, și le-am lăsat să 
moară în liniște. 

Prezența străinului îmi strică toată plăcerea 
dejunului.Grătarul,cartofii prăjiți, salata mi se par 
insipide. În plus, muștele au început să ne dea 
târcoale.Omul din fața mea nu păre a fi deranjat și 
înaripatele i se așează pe haină, pe față, chiar și pe 
marginea farfuriei și a halbei de bere. Omul riscă 
să-și bea berea cu câteva muște înecate. 

„Terminați-vă coniacul și cafeaua. Sunt din 
partea mea. Eu mă duc până la toaletă, știți berea..” 

Puțin surprins descopăr alcoolul și cafeaua. Nu-
mi aminteasc să le fi comandat cineva. Mi-e sete și 
pun mâna pe halbă. O muscă cu aripi mari și 
transparente, cu corpul auriu se învârte în jurul 
meu. Pare că-mi urmărește mișcările. Întind mâna 
s-o alung. La dracu ! Am răsturnat coniacul și 
cafeaua. Mi-am pătat și cămașa. Trebuie să mă scol 

să chem chelnerița. Picioarele nu mă ascultă și 
cuvintele fug de mine. Doar două muște mi se 
așează pe ochi. 

„ Domnule, sculați-vă! Ăsta nu-i un loc unde să 
dormiți cu capul pe masă printre resturile de 
mâncare. Ați băut cam mult sau v-ați ghiftuit. 

Vai de mine! Pare că a murit. Să sune cineva la 
112!” 

„ E prea târziu.” 
„ Pardon. Îl cunoațteți?” 
„ Din vedere. I-am spus să nu întârzie că-l 

așteaptă soția.” 
„ Unde, acasă.?” 
„ Să zicem.” 
 Omul în costum negru și cu cămașă albă 

dispare încet, urmărit de un roi de muște aurii. 

 
֍
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 Știri din largul 
numărului 
șaisprezece 
 
 

ingh Den Min privea arborii multicolor 
coloraţi de toamna înaintată dar 
neobişnuit  de caldă. Marele Parc exhiba 

un echilibru pentru el straniu, cu care încă nu 
reuşea să se acomodeze. La un moment dat, 
privirile lui Singh Den Min zăboviră asupra aleii 
din dreapta sa, mărginită de ambele părţi de şiruri 
de castani. Ca atrase de un magnet, privirile nu se 
mai putură desprinde de abundenţa formată de 
fructele cornoase şi maronii ce pigmentau asfaltul 
aleii lungi, foarte lungi, ce se pierdea in depărtări, 
asemeni celei dintr-un lagăr de concentrare. Singh 
Den Min simţi nevoia ireprimabilă de a culege 
câteva fructe din mulţimea aceea dimtre care o 
parte intraseră în descompunere. Dar ezita. Îi era 
frică. Mai ales că nu vedea pe nimeni făcând aşa 
ceva. Ba aleea, de când se afla el pe acea bancă, era 
chiar pustie. 
            Singh Den Min se uită în jur ca şi cum ar fi 
căutat ajutor. La nu foarte mare depărtare, un 
domn cu părul alb aflat probabil la vârsta de 
pensionare citea concentrat un ziar. Singh Den 
Min pregetă mult timp. Dar impasibilitatea 
domnului care continua să citească foarte 
concentrat îi dădu parcă curajul necesar. Singh 
Den Min se ridică de pe bancă şi se apropie încet: 
            - Scuzaţi-mă, domnule, credeţi că aş putea fi 
pedepsit ori aş deranja pe cineva dacă aş culege 
vreo două castane de pe acea alee?... 
            Cel aflat pe bancă părând că nu s-a oprit 
nicio clipă din citit, ridică încet privirea fixându-l 
pe omul din faţa sa pe deasupra ramelor metalice 

ai ochelarilor. O clipă fu tentat să creadă că are în 
faţa sa un huligan maliţios, ce se pregătea să 
comită o tâlhărie. Observă nu departe pe poliţistul 
care staţiona de mult timp acolo, privind distrat în 
jurul lui. Fu o clipă tentat să-l cheme. Figura 
mongoloidă din faţa sa cu privirea aţintită a 
respect în pământ şi tonul cu care îi fusese într-o 
engleză aproximativă adresată întrebarea cu o 
deferenţă tipic asiatică – îl făcură să se 
răzgândească. 
            - Poţi să culegi câte castane pofteşti. De să 
crezi că cineva te-ar putea pedepsi pentru un gest 
atât de banal? 
            - Pentru că Ciuan Zen Dong, un prieten al 
meu, a fost împuşcat pentru asta... 
            Mina celui de pe bancă se schimbă brusc din 
impasibilă în stupefiată: 
            - Poftim?!... 
            Omul de be bancă îşi privea cu maximă 
contrarietate interlocutorul care, cu trăsăturile 
sale impenetrabile de figurină japoneză continua 
să ţintuiască pământul. 
            - Eşti din... 
            - Da... 
            - Nord... 
            - Da... 
            Pe figura celui de pe bancă se citea acum o 
enormă compasiune. Omul din faţa sa scoase încet 
din buzunarul sacoului câteva documente printre 
care un act de identitate cu viza pentru ţara unde 
se afla, un talon cu care îşi ridica indemnizaţia 

S 
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lunară şi un bilet care atesta vizita saptămânală 
tocmai efectuată la un psihiatru. 
            - Doamne Dumnezeule... 
            - Ne întorceam de la muncă... era tot o 
toamnă ca aceasta, dar parcă mai frumosă, cum 
numai în ţara mea există. La un moment dat Ciuan 
Zen Dong a zâmbit, a ieşit din coloană, şi a cules 
două castane, spunând că par a fi doi sâni de 
femeie. – „ De ce ai ieşit din rând, câine?!” – a urlat 
una din santinele. – „ Ai planuri de evadare, ca 
blestemaţii din familia ta!” – „ Cetăţene gardian...” 
– „ Gura! Ai încercat să evadezi! Ştii ce urmează! 
Mai bine să terminăm acum!”, a mai zis gardianul 
lovindu-l cu patul armei în faţa. Apoi a încărcat şi 
a tras... O dată, încă o dată şi încă o dată... Ciuan 
Zen Dong nu mai mişca: dar zâmbetul i-a rămas 
întipărit pe figură şi dincolo de viaţă. De pe palmă, 
castanele s-au rostogolit înapoi în ţărână... 
            Singh Den Min îşi oprise naraţia, privind la 
poliţistul care se apropia încet. Cu priviri hăituite 
ţinti apoi mica pădurice din spatele său, cântărind 
rapid şansele de a ajunge acolo înainte de a fi lovit 
de primul glonţ. Celălalt observase şi îl apucă 
rapid de mână: 
            - Stai jos. Calmează-te şi stai jos. Nu este 
decât un poliţist care îşi face rondul. 
            Refugiatul se aşeză încet, privind cu 
neîncredere. Cu mâinile tot la spate, poliţistul 
trecu pe lângă dânşii, cu buzele ţuguiate asemeni 
unui om ce fluieră în surdină. Ajuns în faţa aleii cu 
castani parcă ezită o clipă înainte să pornească pe 
acolo. La un moment dat, profitând că nu îl vede 
nimeni, luă o castană de jos, se jucă cu ea de 
câteva ori, şi o trimise cu un şut în spaţiul verde 
din laterală. 
           - Ciuan Zen Dong  era mai în vârstă ca mine. 
El nu se născuse în lagăr, fusese arestat în urmă cu 
mulţi ani şi internat pe viaţă pentru fuga peste 
graniţă a fiului său, cam de o vârstă cu mea. De la 
el am învăţat să scriu, să citesc şi să socotesc, de la 
dânsul am aflat că există şi o altă lume dincolo de 
sârma ghimpată electrică, el mi-a spus că 
pământul este oval şi că uscatul reprezintă o 
cincime din totalul Globului pe suprafaţa căruia se 
află ceva ce se cheamă „ţări”... el mi-a spus că 
există telefoane fără fir mult mai bune decât cele 
ale paznicilor din gherete sau ale funcţionarilor de 
la birourile lagărului, el mi-a zis de ceva 
nemaiauzit ce se cheamă Internet... de la dânsul 
am aflat că mă aflu în lagărul numărul 
şaisprezece... 
            - Şi cum ai scăpat?... 
            - Mi-era foame... tot timpul, de când mă ştiu, 
mi-a fost foame... în copilărie, abia aşteptam să 
vină primăvara când iarba apărea verde şi grasă, 
ca să-mi astâmpăr foamea... de aceea am fugit... 
am aflat că dincolo de sârma ghimpată, dacă 
apucai să treci fără să te electrocutezi sau să fii 
împuşcat este mai bine – ai mai multă mâncare. 

Într-o noapte am tăiat firele de sârmă ghimpată cu 
un cleşte cu mânerele izolate, uitat de un 
electrician civil ce venise să repare o avarie 
puternică ce afecta lagărul... au tras după mine, 
dar nu m-au nimerit... orezăria riverană era 
inundată din pricina ploilor abundente şi, din 
acest motiv, câinii mi-au pirdut urma...– Am mers, 
am mers mult... la un moment dat am fost prins... 
dar nu m-au adus înapoi... mi s-a zis că am avut 
noroc şi că am „trecut graniţa”... oamenii aceia 
vorbeau aceeaşi limbă cu a mea... mi-au vorbit 
mult, calm, spunându-mi că sunt „în siguranţă”... 
m-au internat într-un spital şi, după ce m-au 
hrănit cum trebuie, mi-au făcut toate analizele... 
apoi pentru un an am fost dus în altă „ţară” – la 
„Aliaţi”... sunt mulţi ca mine – mi s-a zis – aşa că 
unii primim tratament în altă parte, pentru o 
vreme... 
            Omul părea să fi terminat ce avea de spus. 
           - Mă bucur că sunt singur pe lume... nimeni 
nu va avea de suferit pentru evadarea mea... 
            Parcul parcă se mai animase, pe măsură ce 
se apropia ceasul amiezii. În spaţiul riveran 
amenajat pentru joacă, prichindeii îşi făceau de 
cap cu balansoarele şi scrâncioabele de toate 
genurile, scoţând chiote de cow-boy ce se întorc 
seara la fermă. 
            - Şi chiar credeţi că pot să iau două castane 
de acolo?... 
            Domnul de pe bancă îşi împături fără grabă 
ziarul, apoi scoase o pungă din borsetă. 
             - Hai cu mine... se ridică atingându-l uşor pe 
celălalt pe umăr. 
           Ajunşi pe alee, culese două castane şi i le 
dădu celuilalt: 
              ... – acestea sunt de la mine în amintirea lui 
Ciuan Zen Dong căruia în parte îi datorezi 
salvarea. Uite, primele am să le iau eu de jos şi am 
să le pun în pungă...   
             - Este o toamnă minunată, nu-i aşa? Va 
urma probabil o iarnă sănătoasă, dar cu rod bogat 
la anul – mai zise poliţistul care se pregătea acum 
să iasă de pe alee.  
                În încercarea disperată de a se lăsa de 
fumat, îşi îndesase în gură două batoane de 
chwim-gum odată şi acum se chinuia să le 
dovedească. 
              - Să ştiţi că week-end-ul viitor mă fac forte 
şi îmi iau liber. Poate să se supere cât s-o supăra 
Sam – tot îmi iau liber şi mă duc la fermă!... 
               Singh Den Min nu mai asculta. Ca un om 
ieşit de sub o enormă presiune, culegea relaxat 
una câte una micile figurine ca de piatră vopsită în 
maro pe care le introducea în punga pe care în 
curând avea să o isprăvească de umplut.  

● 
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Cristian TIMOFTE 
 

În ochiul 
ciclonului 

 
 Motto: "Trăiau în caselel lor/ Zid lângă zid/ Se 

sprijineau înşişi/ unii în alţii/ închişi în şiruri de case 
agăţate de şiruri de străzi. // O lumină îndurerată/ 

ochiul meu nesmintit vedea/ printre perdele de vorbe/ 
trupurile lor îngropate în şiruri de case’’  (Camelia 

Varvara-Oraş mic) 
 

1.Constantin umbla năuc după o nălucă. O nălucă 
desculţă, zbenguită prin praf, ţinându-l de mână şi 
necontenindu-şi râsul. Praful, smuls de furia vântului 
se ridica, treptat, ca un imens animal de pradă, în 
spatele lor. Uriaşe cearceafuri de aer cald şi rece, 
hârjonindu-se dezmăţat între cer şi pământ, 
schelălăind isteric, pipăindu-le şi lor trupurile prin 
veşmintele înviate de furtună. Şi încă de mâna dăruită 
lui. Îşi mai sfâşia vântul pânza uscată în crengile şi 
spinii lizierei de salcâmi care apăra acea ciudată 
înşiruire de case la stradă. Fata era Întru-Totul-Sfântă, 
se numea Panaghia. „Aici să mă aştepţi, cât de-o ţigară, 
Constantine!". Ştiusea ea bine să-l aducă până acolo, 
dar, iată, acum pleca, lăsându-l la o ţigară… 

„Dar dumneata chiar că fumezi ca bărbaţii!". Ochii, 
zâmbetul şi curajul ei de fată desculţă, care privea 
pofticioasă la un cucurig de zahăr ars. Tocmai pe acela 
l-a cumpărat Constantin cu un bănuţ nou, strălucitor, 
şi i l-a dăruit. Ea l-a prins de mână şi s-au pierdut aşa, 
împrieteniţi, în universul aglomerat al bâlciului. A mai 
privit şi la o basma roşie, pe care Constantin i-a 
cumpărat-o cu trei bănuţi scoși din buzunarul 
vestonului kaki. A mai privit, pe furiş şi la o pereche de 
cercei şi încă la un şirag de mărgeluţe albastre-
albastre, cum îngâna Panaghia, punându-şi-le la gât şi 
lăsându-le să alunece în decolteul rochiţei de stambă, 
între sânii treziţi de răcoarea albastrului. La taraba 
unui pantofar orb, pe lângă care Panaghia voise a 
trece neobservată, Constantin aproape că a forţat-o să 
se oprească, cerând o pereche de pantofi albaştri. Abia 
a apucat el să plătească pantofii, fiindcă a fost smucit 
de mâna Panaghiei şi tras, la fel de hotărât, în 
vâltoarea bâlciului. Și cu cât se depărta mai mult de 
pantofar, în apropierea căruia fusese complet mută, cu 
atât începea Panaghia să râdă de tare, cu lacrimi, cu 
sughiţuri, mai întâi fiindcă-i venise să râdă, apoi de 
încurcătura în care-l pusese pe bărbat râzând, 
bărbatul neînţelegând-o. A rămas el cu pantofii aceia 
albaştri în mână, până i-a aruncat mai târziu printre 
maci, la începutul drumului care traversa câmpul alb-
vânăt al plantaţiei de maci, ca de catifea. Dar mai 

înainte de a părăsi bâlciul, ea s-a oprit din râs doar 
câteva clipe, cât să privească la o verighetă 
strălucitoare.  

Și i-o cumpăraseră împreună cu alta, a luat două, 
iar Panaghia i-o pusese lui pe degetul inelar al 
căsătoriei, nici măcar pe cel al logodnei (l-a sărutat 
atunci puțin speriată, cu mâinile şi buzele pe obraz şi 
pe gură), apoi a început să râdă din nou, amintindu-i 
prin gesturi de copil cu câtă îndârjire ţine el în mână 
pantofii aceia albaştri, trăgându-l apoi după ea, către 
drumul care traversa plantaţia de maci.  

L-a învăţat să meargă prin nori, Constantin 
dovedindu-se un ucenic docil al zănaticei Întru-Totul-
Sfinte. Ea numea mers prin nori răscolitul vânei de 
praf cu picioarele goale, dovedindu-i fricosului că este 
lege şi că nimic, nici o piatră, ciob, fier, spin, nimic nu 
te poate răni dacă umbli desculţ, curat la suflet şi 
râzând, prin praful drumului. Aşa a fost convins 
Constantin că toţi călătorii prin nori sunt imuni la 
agresiunile capricioase ale naturii. Atunci a aruncat el 
pantofii albaştri în maci. 

 
2. Constantin are 35 de ani, pe care nu-i arată, el 

fiind înalt şi subţire. Îl cheamă Constantin 
Copronimos, copronima însemnând cufurit, aşadar 
Constantin Cufuritu, dar dacă un împărat bizantin şi-a 
purtat cu mândrie acest nume, înseamnă că nici un 
cuvânt rostit sau scris nu poate fi de ruşine. Mai ales 
că ignoranţii, din ce în ce mai mulţi şi mai conştient -
agresivi, rămân surprinşi de sonoritatea princiară a 
acestui nume, rostit chiar Constantinos (sau 
Constandinos) Copronimos, iar docţii ştiu, pe lângă 
etimologie şi istorie, adică ştiu şi de existenţa 
împăratului. Mai era şi varianta, destul de jenantă, ca 
însuşi împăratul să fi fost un căcăcios, dar istoria nu 
poate fi chiar atât de ingrată cu un ditamai demnitarul 
sau poate că da?! 

 Constantin venea de pe front, de pe un front unde 
fusese rănit de o schijă care-i tăiase ca un bisturiu 
mantaua, vestonul, cămaşa, pielea şi muşchii din 
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regiunea plexului solar. S-a trezit acolo, pe câmpul de 
luptă, cu intestinele dându-i pe dinafară, încercând să-
l părăsească, aşa că şi le-a adunat, cum povestea el mai 
târziu, "mi-am adunat ligheanul de maţe" şi s-a 
bandajat cu mâinile până la sosirea brancardierilor. În 
stânga sa, îşi aminteşte, un alt rănit din tabăra 
dușmană, cu o uniform neagră, scotocea prin sacul de 
merinde al unui camarad mort. S-au privit câteva 
secunde, până când celălalt, îndepărtând cu 
înfrigurare o pată de sânge, a muşcat lacom din bucata 
de pâine luată ca pradă de război. La spital au stat pat 
lângă pat, celălalt având pe noptieră, în ambalajul unui 
pachet de ţigări Mărăşeşti, schijele scoase din carnea 
picioarelor. Se înfiripase între ei un fel de amiciţie, 
până când a venit un ofiţer, flancat de doi soldaţi, care 
şi-a descărcat pistolul în capul rănitului cu picioarele 
bandajate, urlând cuvinte, din care doar unul ar fi 
putut da o motivaţie execuției: ticălos! 

Constantin lasă să-I cadă mucul ţigării Mărăşeşti, 
pe care-l striveşte cu talpa cizmei. Timpul de o ţigară 
trecuse, iar Năluca tocmai se furişase şi începuse să-l 
sărute, lipindu-se de el, tremurândă de emoţie şi 
ruşine înfrântă, cu mâinile şi buzele, pe obraz şi pe 
buze. Era încă zi, dar furtuna întunecase cerul, 
trimiţând în ariergardă o herghelie care tropăia pe 
cerul de deasupra străzii prăfoase.  

Numai câţiva paşi de la lizieră şi are în faţă un 
peisaj ideal pentru o eventuală lecţie despre 
perspectivă, ca la liceu, la orele de desen. O stradă. 
Dreaptă, cu două şiruri de case lipite, multe dintre ele 
cu firme, ba nu?! Toate au firme, ciudat, toate casele au 
firme şi nu sunt numai locuințe, sunt magazine, 
prăvălii, băcănii, drogherii, anticariate şi frizerii, în 
care poţi intra. Firmele sunt zgâlţâite de vântul din ce 
în ce mai nervos. Atelier de Cismărie-La Ene, pe 
stânga, Băcănie-La Manuşaride, iar lângă ea, 
Zahariade-Croitorie de lux. Pe dreapta, Blănărie-
Feldman Sergovici, lângă Argintărie Muller şi Oagă 
Neculai-Drege Tot, Oarecum asemănătoare ca 
dimensiuni, firmele de tablă sunt prinse cu inele de 
lanţ, atârnate, şi izbesc aritmic pereţii. Zgomotul nu 
alarmează pe nimeni, strada rămâne pustie, geamurile 
meschine ale prăvăliilor rămân întunecate. Pe stânga, 
Eleuteriu & Maricatide-Costume bărbăteşti şi de 
damă, lângă Coloniale şi delicatese-La Monseur 
Lambă, iar pe partea dreaptă Gogoşi calde şi Patiserie-
La Pârlea şi Reparaţii de Mecanică-Sachelarie cu 
Mirică, Ferărie şi Feronerie Specială, Antichităţi şi 
Anticariat-Viorel, Boutique Ronett, încă o cizmărie de 
lux, o cojocărie, Reparaţii Acordeoane-fraţii Berban, 
Ceasornicăria Tic-Tac-la domnul Guttman, Frizeria 
Barber's Shop-La Mişu, Lăcătuşerie de Classă-Rontea 
Costel, Iancu, Fritz, Viziru, Calotă, Plăpumarul Ştrul, 
Jojică Velicarie, Piticu', Ştrompea Costel, Advocat 
Abraham-Consultaţii Juridice, Stan, Încălţăminte la 
comandă-Facem şi Reparaţii, Pompe Funebre-
Executăm şi Sicrie, La Pantoful Albastru-Parpalea 
Alexandru. 

Ajunge la podeţ, care înseamnă sfârşitul sau 
începutul străzii sau al suburbiei fantomă. Pârâul s-a 

umflat de ploile din amonte, e tulbure, nervos, cară 
aluviuni, crengi, cadavre de animale. Podeţul pare 
dintr-o dată fragil, trepidează, scânceşte pe la 
încheieturi, iar militarul sprijinit de balustradă 
priveşte cu aviditate animalul lichid, care se 
zvârcoleşte la picioarele lui şi adulmecă, din nou, 
gustul pericolului. Podul vibrează, iar Constantin se 
simte privit. Zăreşte, numai pentru o clipă, întorcând 
privirea, ochii tâmplarului Sandu-Executăm şi Sicrie, 
apoi aude cele şase bătăi ale unui ceas de turn. Strada 
se animă, spontan, cu mogâldeţe de bătrâni 
înveşmântaţi în negru. Se mişcă mecanic prin faţa 
prăvăliilor lor, pe un teritoriu comun. Trag obloanele, 
într-un ritual al scrâşnetelor de metal şi lemn. Se aud: 

 Declicul lacătelor grele, zgomotul oberlichturilor 
prinse în foraibăre, tusea, chiar şi respiraţia asmatică, 
târşâitul picioarelor, rotirea cheilor printre dinţii 
metalici, puţin ruginiţi,  care luptă cu presiunea 
arcurilor contractate, în broaştele vechi, cumpărate, 
de mult, de la Lăcătuşerie-A.Schmidtt, din perioada lui 
de glorie, totul se aude distinct.  

Și, dintr-o dată, ca şi cum o mână de vrăjitor ar fi 
oprit timpul în loc, firmele prăvăliilor încetează să mai 
fie zgâlţâite de vânt. Iar Panaghia, din nou, dispăruse 
ca o nălucă. 

 
Venit din vuietul apei, numai după câţiva paşi, 

Constantin intră într-o linişte ireală. Din acest fund de 
ocean, vântul se retrăsese hoţeşte, iar firmele de tablă, 
prinse în inele de lanţ, atârnă încremenite, inerte. 
Scrâşnetul chibritului, care aprinde o altă ţigară, 
înseamnă o adevărată explozie. În spatele lui 
Constantin podeţul se rupe moale, în două, chiar din 
mijloc, chiar din locul în care el stătuse şi privise, cu 
coatele sprijinite de balustradă, vâltoarea. Se rupe cu 
un zgomot blând, leneş, monstruos. "Am mai trecut o 
cumpănă a vieţii" îşi spune, calm, Constantin, care încă 
mai are în tălpi vibraţia podeţului. 

 
3. Cea Întru-Totul-Sfântă vine desculţă şi curată. Îi 

întinde pumnul micuţ în care adăpostise o smochină. 
Apoi, cu aceeaşi mână, după ce se ştersese, pe şold, de 
dulceaţa fructului îi ia mâna lui Constantin şi, timp de 
o clipă, îi apasă palma pe sânul micuţ. După care, 
ruşinată, se strecoară prin spatele caselor fără câini, 
urmată de bărbat. Câte o lampă chioară  luminează 
ochiuri de geam, tablouri înrămate ale câte unui 
bătrân singur, înghiţindu-şi cina. Şoptit: 

-Voi nu aveţi orătănii? 
-Ce-s alea? 
-Orătănii de curte: găini, raţe, curci, cocoşi? 
-Nu ne sunt de trebuinţă, n-avem, nu ne sunt de 

trebuinţă. Eu am un iepure, da-l ţin ascuns de moş 
Emanoil. Să mă mai aştepţi aici preţ de încă o ţigară, 
da?! Că mă-întorc şi te iau la mine, da?! Şi să mănânci 
smochina. 

Când striveşte ţigara, Panagia, apărută ca din 
Pământ, îl ia de mână şi intră într-o încăpere unde, 
după ce hârşâitul chibritului reverberează în aer, 
aprinde un felinar. Traversează o magazie, un depozit 
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cu rafturi sprijinite de pereţi, pe care sunt aliniate sute 
de perechi de pantofi albaştri, identici. 

Camera fetei e ca o rochie de nuntă. Miroase a 
cearceafuri proaspete, tavanul alb-alb, traversat de 
trei bârne lăcuite, patul, scrinul, covorul de iută, 
oglinda, dulapul sculptat, o pereche de pantofi albaştri 
lângă uşă. 

Desculţa se furişase din nou afară din cameră, nu 
înainte de a-l săruta cu buzele şi palmele. Scurtele 
depărţiri îi dădeau curaj. A închis, iar după un timp a 
deschis uşa, auzindu-se distinct cum cheia s-a rotit 
declanşând mecanismul cu dinţi, supuşi presiunii 
arcului broaştei. Tava cu mâncare fusese acoperită cu 
un şervet alb-alb. Să ne spălăm pe mâini, da?!. După 
ritual spălatului pe mâini, când şi-au turnat apă unul 
altuia, dintr-o cană smălţuită, s-au aşezat lângă tava 
acoperită cu şervet. Pâine neagră, felii subţiri de 
ghiudem, două degete lungi de cabanos, o felie de 
ţelină şi un pumnişor de conopidă murate, pe care 
Constantin le descoperă cu o icnire de râs gutural, 
smochine, un pumn de stafide şi, învelită în rafie, o 
sticlă cu vin. Bea pe nerăsuflate câteva guri din vinul 
dulce, tare, cu gust de boabă nobilă. 

 
-Unchiul meu a făcut politică în tinereţe, a fost şi 

deputat.  
Emanoil Parpalea, scrobit, înfipt într-un guler alb, 

cu lavalieră, priveşte cu ochi pătrunzători, din rama 
fotografiei, la intrusul pătruns în camera nepoatei 
sale. Era liberal unchiul Emanoil sau ţărănist, nu mai 
ţiu minte, asta până a orbit. Ţi-am adus o mariţă, îţi 
scoţi cizmele, te speli acolo, în ligheanul de dedesubt, 
ai ştergar acolo, eu mă duc în beci să mai fur o sticlă cu 
vin, da?! Iarăşi sărutul. Se întoarce, bea şi ea vin ca o 
vrabie, apoi pune un scaun în faţa oglinzii şi îi face 
semn să se aşeze. Îi înfăşoară un şervet alb-alb în jurul 
gâtului, scoate dintr-o casetă de lemn un pomoci şi 
săpun, îi spumuieşte barba, după care, mânuind cu 
dexteritate briciul: 

-Te fac frumos, mai frumos decât eşti acum, te fac 
frumos cum trebuie tu să fii frumos, frumosule! Un 
sărut. Ai barba mai aspră ca moş Emanoil. 

-I-a spune: tu îl bărbiereşti pe unchiul tău? El nu 
merge la bărbier, la Barber's Shop, la Mişu? 

-Nu, nimeni nu se bărbiereşte acolo! 
-Atunci se tund acolo, nu?! 
-Nici! Toţi se tund singuri, la casele lor. 
-Însemnă că nici Mişu, bărbierul, nu cumpără 

pantofi de la unchiul tău, nu? 
-Păi cum să cumpere, băi, pantofi de damă? Da, 

nimeni nu cumpără pantofi de la unchiul meu. 
-Şi înseamnă că nici de la blănar nu cumpără 

nimeni, căciuli sau altceva?! Şi nimeni nu face reparaţii 
de tâmplărie la Sandu! Nici sicrie?! 

-N-a murit nimeni, de când sunt eu aici, n-a murit 
nimeni. Şi nimeni nu face reparaţii de tâmplărie la 
domnul Sandu. 

-Dar ia spune-mi, Panaghia, de la Băcănie şi de la 
Patiserie cumpăraţi alimente? 

-O singură dată, când eram mică, nenea Pârlea mi-a 
dat o gogoaşă caldă, cu zahăr vaniliat, a fost foarte 
bună, şi-acuma îi simt gustul. Nu, nu cumpărăm nimic 
de-aici, poate de pe la târg, din alte părţi. 

-Asta înseamnă că pe la voi vin alţii, de prin alte 
părţi, nu? 

-Nu, aici la noi n-a mai venit nimeni de la sfârşitul 
războiului încoace. Tu eşti primul. Gata, te-am făcut 
frumos, fă-ţi palmele căuş să-ţi torn colonie de 
lavandă! 

 
4. Fusese fecioară, dar avea ştiinţa unei femei 

sezuale, poate dintr-o altă existență. Tot ea îl mângâia, 
tot ea îi strivea buzele cu gura ei roşie, tot ea coborâse 
prima din patul alb-alb, lăsându-l să o privească, să o 
vadă, să-i cântărească boiul împlinit, să nu o uite prea 
devreme. Constantin se ridicase într-un cot numai 
pentru a culca fotografia unchiului Emanoil şi a 
asculta liniştea incredibilă de-afară. 

Ceasul din creierul său de militar l-a trezit brusc, 
după numai câteva ore de somn. S-a îmbrăcat în grabă, 
hoțește, a privit din uşă trupul ghemuit al Panaghiei, 
ascuns în cearceaful alb-alb şi a ieşit în curtea din 
spate. Şi-a aprins o ţigară. Setea l-a îndemnat să bea 
din bidonul pe care-l avea în rucsacul atârnat de umăr, 
dar apa era călâie, greţoasă şi a scuipat-o. A făcut 
câţiva paşi de plecare prin aerul încremenit, dens, 
rece. A simţit, mai întâi, o pală de vânt, apoi, brusc, a 
început furtuna. 

 
Pe stradă, vântul îşi dansa cearceafurile sfâşiate de 

colţuriile de tablă ale firmelor. Strada, era cucerită de 
cavalcada unui regiment invizibil, care stârnise praful. 
Şi totuşi, fără nici o umbră de grabă, bătrânii cu 
capetele acoperite trăgeau, cu aceleaşi gesturi rituale, 
din fiecare dimineaţă, obloanele prăvăliilor. Îşi târşiau 
picioarele, se legănau de câteva ori, ca în faţa Zidului 
Plângerii şi, aplecându-se, descuiau lacătele.  

Pulpanele largi ale hainelor negre, ca nişte aripi 
negre înfoiate de vânt, scrâşnetul ruginit al lacătelor şi 
vuietul acela venit din cer… Să fi fost vis? 

- "Gimnastică rituală", asta însemnă, îşi zice 
Constantin. Umblu după o nălucă", îşi mai zice 
Constantin. Oare să fie vis? 

 
Se opreşte în faţa podeţului zdrobit de ape, 

priveşte înapoi la strada călcată şi batjocorită de 
ariergarda furtunii şi se întoarce cu totul. După primul 
pas intră într-o linişte ireală. Mai face un pas şi încă 
unul, în acelaşi calm revenit incredibil…           

 
Panaghia dormea, sau, mai degrabă, se abandonase 

somnului. Avea ea intuiţia de a se abandona, de a se 
dărui  numai celor şi celora care-i făceau bine. S-a 
dezbrăcat și s-a strecurat sub cearceaful alb-alb, a 
luat-o în braţe şi, obosit de o oboseală veche,  a 
adormit instantaneu. A rămas acolo, într-o linişte 
absolută, în camera Panaghiei, din curtea unei prăvălii 
numite La Pantoful Albastru-Parpalea Alexandru. 
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Mariella MANGANARO 

 

La danza della vita 
 

Vorrei essere vento 
per soffiare sulla mia sofferenza 
e sorvolare sull' altrui indifferenza, 
sussurrando: " Fu e non sarà mai più!". 
Ma cinguetta l' usignolo e lenisce il dolore... 
canta per la vita l' amore! 
Si rinnova la speranza nel cuore, 
come un sospirato riposo, 
dopo una vorticosa danza. 

C' è ancora vita là fuori 
C' è ancora vita là fuori, 
apro la finestra 
e ne sento gli odori, 
esalano dal giardino di limoni, 
dalla terra e dai fiori; 
ne sento i rumori 
di passi veloci, 
di gatti in amore 
e l' abbaiare di cani lontani; 
vedo gli sguardi della gente, 
chissà quali sogni ha in mente. 
La mascherina ammutolisce la bocca, 
però gli occhi continuano a parlare, 
esprimono nell' incertezza 
la voglia di sorridere e sperare. 
Come un quadro 
Fiori colorati nei prati, 
pennellate brillanti 
su verdi tele 
di naturali dipinti. 
Cieli azzurri striati, 
fili di luce 
nei tramonti rosati. 
La nostra presenza, 
un prezioso dettaglio 
nella pittura dell 'esistenza. 
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Antonietta MICALI 
 

La sera sull’isola. 
 
La sera dipinge la spiaggia 
di nuovi colori, 
le barche riposano 
cullate dalle onde. 
Tutto tace 
in questo tempo sospeso. 
Vorrei tornare ad assaporare 
quell’abbraccio di vita, 
in punta di piedi... 
Guardo lontano il marinaio 
che torna solo, 
avvolto nel suo silenzio, 
sistema la barca gialla 
compiendo il sacro rito 
di chi lega al molo pezzi di vita. 
Avvolto da pensieri neri, 
come nuvole di tempesta, 
fa echeggiare lampi d’amore, 
di un tempo felice, 
quando si cibava 
di vino, abbracci e baci felici. 

 
 

Solo parole 
 

             Parole delicate, 
vagano leggere, verso 
mete sconosciute. 
Si fermano silenziose, 
udendo il tintinnio lieve 
delle gocce che rigano 
il viso dopo il pianto. 
Divagano, parlano 
di tramonti infuocati, 
di abbracci, baci e carezze. 
Le parole sussultano 
al battito del cuore, 
rimangono ferme, mute 
dentro il tuo sguardo 
che le accoglie, 
si compongono 
sibilando un “ ti amo”. 

 

L’ombra di 
me stessa 
 
Io sono l’ombra di me stessa . 
Mi specchio, mi smarrisco e mi  
                ritrovo . 
Sono la proiezione dei miei anni, 
luce e buio, 
disegno cerchi concentrici, 
per trovare il senso dei miei giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Antonietta Micali ( Poesie pubblicata da Giorgio 

Mondadori, inserita nel Catalogo dell’Arte in 
Quarantena curato da Salvo Nugnes e Paolo Liquori) 
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George GOLDHAMMER 
 
 

Te duci, copilărie 

 
 
 MOTTO: 
 Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil 
 Aş da orice pe lume să redevin copil 

 
Zburdam prin curtea plină cu raţe şi găini 
Trăiau pe-atunci părinţii şi rude şi vecini 
Mi le-ai luat pe toate şi-o lacrimă îmi storci 
Te duci, copilărie, şi nu te mai întorci 
 
Nu mai există basme, nici eu nu mai exist 
Balaurul e şmecher, iar Făt Frumos e trist 
S-au inventat claxoane, adio zurgălăi 
Te duci, copilărie, cu toţi eroii tăi 
 
Un prof ce ne-nvăţase cum să plantam stejari 
A defrişat pădurea vânzând-o pe dolari 
Cu cât urcam în vârstă ne suntem mai străini 
Te duci, copilărie, şi devenim haini 
 
Bunica şi bunicul ce mă-nveleau cântând 
Sunt doua cruci de piatră şi tac pe sub pământ 
Şi mai era şi crângul, şi-un râu şi nişte tei 
Te duci, copilărie, pe toate mi le iei 
 
Din tinda casei mele, când mama îmi vorbea 
Fugeau din boltă norii şi soarele zâmbea 
Iar tata orice teamă din vis mi-o spulbera 
Te duci, copilărie, cu fericirea mea 
 
Făceam pe-atunci războaie cu săbii mici de nuc 
Iar după bătălie mergeam să bem un suc 
Azi ne-omorâm pe bune, prin diferite căi 
Te duci, copilărie, şi devenim mai răi 
 
Ma zgâriam pe braţe urcând in corcoduş 
Iar cel mai bun prieten era un căţeluş 
Eram atat de veseli fugind prin porumbişti 
Te duci, copilărie, si devenim mai trişti... 
 
Pe-atunci orice ninsoare 
mă bucura nespus 
Iar ploile de vară păreau să cadă-n sus 
Acum la doctor mergem, plecându-ne umili 
Te duci, copilărie, şi devenim fragile 
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Jacob ISAAC 
 
 
 
 
 

There we all tall 
 

 
The registry of my visual map 
Slipping out the containable  
Social order 
Dearly dividing  
Largely promoting 
The legitimacy and spacing  
Possible  expressions splashing 
The special zone of 
Recalling rupture  
 
My observations and I 
Periodical presentations 
Recollecting the language of my 
Seldom visit of searching memory 
There the magnitude of anxiety  
 Prejudice and complex crossing the 
Stable suggestions of reactions 
leading the pretending word 
Rolling through the cause of guilty 

warnings 
There the noticeable gift of sight and 

slang 
Promisingly identify my responsible 

regime  
Merging  eyes spacing and presenting  

the gallery of eminency 
There we all tall 
There we all all 
There we all wall 
Carry the weight of all 
Limiting days of timing witness 
 
Let me release my range of vision 
Let me wheel the suggestive siren of  
Word and cadence of call alert. 
 

Registrul câmpului meu vizual 
Alunecându'și conținutul 
Și-o ordine socială 
Cu drag împărțind 
Promovează în mare măsură 
Legitimitatea și spațiul 
Expresii posibile aruncând 
În zone specifice unor 
Fragmente de-amintiri 
 
Observațiile mele și cu mine 
În periodice prezentări 
Ce-amintesc de-al meu limbaj 
E-o rară introspecție în memorie 
Acolo marimea anxietății 
Prejudecății și o complexă traversare  
De stabile sugestii ale unor  reacții 
Ar conduce la un prefăcut cuvânt 
 
Examinarea cauzei atenționării unei vini 
Ar avea darul vederii și al argoului 
Identificând promițător responsabila mea 

existență 
Apropiind distanța pupilară și prezentând 

amploarea acuității 
 
Acolo suntem cu toții de necrezut 
Acolo cu toții suntem  
Acolo ne zidim cu toții 
Purtând greutatea tuturor 
Limitarea zilelor de adaptare 
 
Lasă-mă să-mi eliberez șirul viziunilor 
Lasă-mă să'nvârt detectorul specific 
Cuvântului și cadenței unui sunet de-apel. 

Traducere liberă de Liviu PENDEFUNDA 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 

Regată 
 
 
 

Dinspre pământ se’nalță 
sublimându-se în cer 
din toate colțurile lumii, 
din suflete ascunse’n tină, 
prin roșu, negru, alb mister, 
  lacrimi de lumină. 
 
Pe norul romboid și eu 
  într’o spirală mă adun 
monade strânse’n corpul meu, 
strunind în clopot de foc vele, 
să mân cu-o nuielușă de alun 
 eternul zbor de caravele. 
 
Așa, plutirea mea din alambic 
 în labirint de nori și stele 
către fântâna trecerii vibrând, 
o tânguire de năvalnic vid 
care ridică pretutindeni sfere 
 și piramide într’un zid. 
 
Și înainte și’ndărăt plutesc 
  într’o  regată’n infinit 
de aer și de apă, ocrotind 
tainic sufletele ascunse’n tină, 
către adâncul fântânii, în spirit, 
   lacrimi de lumină. 
  

Gloria Pacem 
 
 

 
 
 
 

Regatta 
 
 
 

It rises from the ground 
sublimating in the sky 

from all over the world, 
from hidden souls in the clay, 
through red, black, white mystery, 

tears of light. 
 
On the rhomboid cloud and me 

I gather in a spiral 
tight monads  in my body, 
stringing fire sails in bell, 
to hand with a hazelnut stick 
the eternal flight of caravels. 
 
So, my floating from the alembic 
in a maze of clouds and stars 
to the fountain of passage vibrating, 
a moan of rushing emptiness 
which raises spheres everywhere 

and pyramids in a wall. 
 
And back and forth I float 

in an infinite regatta 
of air and water, protecting 
deep most hidden souls in the clay, 
to the depths of the well, in spirit, 

tears of light. 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 
 
 
 
 

  ziduri şi libertăţi 
 

 
                         eraţi liberi - tu şi câinele tău-  într-o cameră 
                         mare, luminoasă, rotundă, 
                         o sferă perfectă din care nu  
                         lipsea nimic : aveai hrană, aveai pietre, 
                         aveai oase, aveai cu cine schimba o vorbă   
                                   aveai cu cine face dragoste 
 
                          aveai aer de respirat 
                         aveai libertate la vise 
 
                         atunci te-ai întrebat: 
                         ? de ce cântă privighetoarea... 
 
                         biserica de lângă tine a rămas mută 
                         marea și-a zidit în valuri de gheață 
                         corăbii mari purtătoare de speranță    
                         ce nu mai veneau la țărmuri niciodată 
                         tu  
                        și câinele tău pășeați cu teamă 
                        plutind  - parcă -  
                        pe un sol nisipos, cald și prietenos 
                        mișcător, vălurit ca un creier 
                        imens, ce-și etala circumvoluțiunile 
                        cu emfază, 
                        spre zarea îndepărtată, plină de curcubee 
                        ce începea ușor, ușor apropiindu-se 
                        să devină mică, neîncăpătoare 
 
                        când ai ajuns lângă zid 
                        n-ai mai știut ce să faci 
                        ? să te întorci îndărăt 
                        știai 
                        că acolo lângă zidul acoperit cu iederă 
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                       e casa ta 
                      dar ea nu mai exista 
                      era doar o pajiște verde întinsă în care 
                      rochița rândunicii semănase stele 
 
                      ai lipit totuși mâinile de granitul rece 
                      și ca prin minune zidul s-a prăbușit 
                      a dispărut 
                      fără zgomot fără nori de praf 
                      ca o iluzie fără rădăcini 
 
                      aceeași cameră mare ,largă, luminoasă 
                      sau poate o alta identică 
                       te-a înconjurat protector oferindu-ți tot 
                      ce doreai 
 
                    ? munți de bani, femei frumoase în fața cărora 
                     dumnezeu să-și ridice pălăria, 
                     mașini de lux, apartamente, yacht-uri plutind leneșe 
                     pe albastrul sidefat al mării și 
                     câte și câte... 
 
                     ! nu, 
                     bea vinul astăzi cât încă mai exiști 
                     nici o religie nu-ți garantează 
                     ziua de mâine 
 
                      totuși 
                      tu și câinele tău ați trecut mai departe 
                      drumuri și drumuri 
                      spre zări înainte spre un alt zid 
 
                     care - ! normal - s-a ivit la fel de 
                     ! deodată 
                     din pământ fără să-l chemi fără 
                     să-l bănuiești 
                     din pământ până la cer ori mai sus, mult mai sus 
 
                     atingându-l cu mâinile 
                     - poate doar cu gândul - 
                      a dispărut și acesta și iarăși o 
                      altă cameră - mare, largă, luminoasă, cu tot 
                      ce dorești în ea - ți-a umplut orizontul 
 
                      tu 
                      tu și câinele tău 
                      treceați nestingheriți și nemuritori 
                      prin veșnice camere prăbușind ziduri care 
                      se refăceau 
                      și tot așa din zare în zare, de la o cameră la alta 
                      de la un zid la altul căutând încercând 
                      să aflați 
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                      ? de ce cântă privighetoarea 
                      de ce pasărea are zborul ascuns în aripă 
                      când și unde doarme delfinul 
                       în ce pat, în ce cameră 
                      ce zid oprește albina să-ți răstoarne mierea 
                      în palmă... 
 
                      toți avocații lumii și cei mai drepți judecători 
                      închiși 
                      mii de ani să delibereze se ceartă și astăzi 
 
                      tu și câinele tău mai așteptați 
                      răspunsul... 
                      ? dar până când 
 
                      luminat deodată 
                      - evident pe pământ 
                      cu picioarele - 
                      te îndrepți spre întâiul 
                      primul polițist și implorându-l îi ceri 
                      lăcrimând 
                      : ! te rog, pune-mi cătușele 
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Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 
 
 

Destinul tragic al unei 
frumoase prințese 
 

-ar putea să părem un grup ciudat… Patru 
bărbaţi trecuţi de vârstele iluziilor, care se 
plimbă şi vorbesc pe rând, nu se întrerup şi 

nu au ca scop nici discursul politic ori cel economic… 
Bizar! Mai ales că suntem de profesii deosebite, ba 
mai mult, aparţinem unor confesiuni diferite şi 
suntem prieteni de mai bine de treizeci de ani… 
 E adevărat că nu partizanatul politic ne-a 
unit şi nici fervoarea religioasă. Suntem, într-un fel 
mai greu de explicat, deşi cred că vârsta are o 
contribuţie majoră, neutri din punct de vedere politic, 
iar religios, convinşi de faptul că suntem toţi fiii 
aceluiaşi Dumnezeu, indiferent cum îl numim noi. 
 Aşa s-ar explica şi faptul că într-o frumoasă zi 
de toamnă eram în biserica Trei Ierarhi unde am 
aprins câteva lumânări, unele pentru morţi, altele 
pentru vii, ne-am recules câteva clipe în faţa altarului, 
am privit mormintele istorice ale Domnului Cuza, 
precum şi pe cel al, din păcate, efemerului domn 
Dimitrie Cantemir, cărturarul nici acum prea bine 
cunoscut la noi, dar şi al ctitorului Vasile Lupu. 
 Ne place aerul curat şi înmiresmat al 
bisericilor, acela din dimineţile când nu se fac slujbe, 
iar din strană picură o litanie cu melos bizantin care 
în lumina filtrată prin ferestrele înalte dă un aer de 
mister, dar şi de adâncă pace sufletească.  
 Ceva mai târziu, în parcul din jurul bisericii, 
cam obosiţi fiind, ne-am aşezat pe o bancă în umbra 
Şcolii Vasiliene, iar discuţia a pornit spontan de la o 
constatare a colonelului Neagu, una nu tocmai plină 
de admiraţie faţă de ceea ce văzusem până atunci: 
 - Domnule, întotdeauna am gândit istoria şi 
evenimentele ei în strânsă legătură cu personajele 
sau personalităţile respectivei perioade. Şi, concret, o 
fi fost Vasile Lupu un domnitor cu o altă viziune 
asupra reprezentării puterii, dar firea lui trufaşă a 
băgat ţara în nenorociri, iar războaiele duse, mai ales 
pentru cucerirea Ţării Româneşti, au fost doar nişte 
dezastre lamentabile în care s-au pierdut zadarnic 
vieţi omeneşti, dar şi averi strânse pe spatele bieţilor 
ţărani care nu aveau nici o vină că domnul voia să fie 
un fel de rege peste toate ţinuturile învecinate. Că 
doară nici Transilvania nu-i scăpase din vedere! 
 - Eh, greu de spus… Oamenii şi vremurile se 
împletesc în ceea ce numim destin într-un mod 

straniu, dificil de etichetat, mai ales după trecerea 
unor secole… 
 Dar, părerea mea este că Dumnezeu a dat un 
semn al dragostei sale faţă de amărâtul neam al 
nostru atunci când Domnul Vasile Lupu a ctitorit 
această necropolă de familie pe care a înzestrat-o cu 
daruri mari despre care vom mai vorbi, dar şi cu 
numele celor trei sfinţi părinţi ai bisericii, apărători ai 
dogmelor niceene, aureolaţi de cunoaştere şi plini de 
zel pentru edificarea bisericii creştine răsăritene. 
Desigur aici putem discuta şi despre trufia de care 
vorbeşte domnul colonel, deoarece Domnul era 
provenit dintr-o familie influentă şi bogată din Epir, 
tatăl său, Nicolai Coci, fiind căsătorit cu o româncă, 
prin urmare fiul, viitorul Domn deci, se va bucura de o 
educaţie de tip moldovenesc. Pe când era vornic, se va 
folosi de răscoalele împotriva grecilor nou veniţi în 
ţară şi va cumpăra tronul de la Înalta Poartă exact 
precum viitorul său duşman, Matei Basarab în Ţara 
Românească.  
 Ajuns pe tronul domnesc, încă de a doua zi, 
aşa cum spune şi Iorga, „şi-a luat numele de Vasile şi a 
pătruns în visul bizantin”. Era bogat, ambiţios, 
mândru, dovadă stând chiar numele de Vasile, luat 
după împăraţii bizantini, acesta provenind printr-un 
rotacism de la Bazileos, adică împărat.  Date fiind 
împrejurările favorabile externe, ar fi avut o domnie 
liniştită dacă n-ar fi avut ambiţii cam prea mari, 
gândindu-se mult prea mult, aşa cum ne spunea şi 
domnul colonel, la stăpânirea Munteniei, dar şi a 
Transilvaniei. 
 Voi trece destul de repede peste aventurile 
sale militare soldate cu înfrângeri usturătoare pentru 
orgoliul său şi voi vorbi mai mult despre această 
uimitoare realizare a sa: biserica Trei Ierarhi. Este 
interesant faptul că domnul aşezat în scaun în anul 
1634 începe construcţia bisericii în 1637 şi o termină 
foarte repede, mai ales dacă apreciem la justa sa 
valoare rezultatul, în numai doi ani (anul 7147, 1639 
după calendarul gregorian). De ce oare s-a grăbit şi de 
ce o asemenea construcţie, o bijuterie arhitectonică, 
unică în lume? Putem răspunde la întrebare dacă 
privim picturile contemporane care îl înfăţişează. În 
unele apare purtând pe cap cuca turcească semn al 
vasalităţii, iar în altele o coroană imperială de 
inspiraţie bizantină, timbrată cu capul de bour, dar şi 

S 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1639
https://ro.wikipedia.org/wiki/1639
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cu acvila bicefală. Cu multă subtilitate ni se dă de 
înţeles că este un supus fidel al Porţii, dar şi 
protectorul ortodoxiei, inima spirituală a fostului 
imperiu bizantin.  
 Politica sa îi exprimă perfect firea arogantă: 
„om cu hire înaltă, împărătească” aşa cum îl 
caracterizează cronicarul Miron Costin, acela care mai 
spune şi că: „Fericită domnia lui Vasile Vodă, în care, 
de au fostu cândva aciastă ţară în tot binele şi bivşug şi 
plină de avuţiie, cu mare fericiie şi tărăgănată până la 
19 ani, în dzilele acestii domnii au fostu“. Cu alte 
cuvinte domnia sa, una din cele mai lungi din 
Moldova, a avut şi unele rezultate bune în economie, 
domnul reuşind să refacă douăzeci şi opt de biserici, 
dar şi alte construcţii laice situându-se la acest capitol 
imediat după marele Ştefan. 
 Vorbesc şi despre umbra la care ne 
adăpostim acum, lângă vechea Schola Basiliana, 
această clădire gotică unde a fost instalată tipografia 
adusă de la Kiev cu ajutorul mitropolitului Petru 
Movilă şi că aici a apărut prima lucrare tipărită (în 
limba greacă) din Moldova, iar anul următor, în 1643, 
celebra  Cazanie a mitropolitului Varlaam.  
   În iunie 1641, ajung la această 
biserică moaştele Sfintei Parascheva, trimise de 
patriarhia şi sinodul de la Constantinopol în semn de 
recunoştinţă pentru acţiunile şi donaţiile generoase 
ale domnitorului Vasile Lupu. Racla cu cinstitele 
moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea 
Neagră, însoţită de trei mitropoliţi greci fiind aceasta 
o forma clară de manifestare a ortodoxismului 
grecesc cu referire la adevăratul conducător al 
bisericii răsăritene, mai ales dacă avem în vedere că 
ruşii erau atunci încă foarte departe de 
Constantinopol, iar atitudinea este confirmată şi de 
faptul că în anul 1645, aici, în Biserica Sfinţii Trei 
Ierarhi, a fost uns chiar patriarhul Ierusalimului. 
 Când moaştele au ajuns la Iaşi, primirea lor a 
fost făcută într-o ceremonie plină de solemnitate 
aflată sub directa conducere a lui Vasile Lupu şi a 
mitropolitului Varlaam, iar în ziua de 13 iunie 1641, 
ele au fost aşezate în biserica mănăstirii. Mult mai 
târziu, moaştele Cuvioasei Parascheva au fost 
strămutate în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, după 
sfinţire, adică la 23 aprilie 1887. 
 Biserica Trei Ierarhi a fost jefuită şi arsă de 
cazaci şi tătari în 1650, de polonezi în 1686, zguduită 
de cutremure de patru ori şi restaurată între anii 
1882 - 1887 deşi pictura şi amenajarea interiorului a 
durat până în anul 1898, resfinţirea lăcaşului 
făcându-se în anul 1904. O istorie zbuciumată aşa 
cum este întreaga istorie a acestui neam osândit să se 
afle la răscrucea imperiilor, a intereselor şi chiar a 
religiilor. 
 Cu toate acestea nu despre biserică vreau să 
vorbim în continuare, ci despre una din fetele lui 
Vasile Lupu, fiindcă ea va arăta adevărata faţă a 
lucrurilor din acea vreme, dar şi zădărnicia bogăţiilor 
sau fascinaţia frumuseţii… 

 Ruxandra a fost fiica lui Vasile Lupu şi a 
primei sale soţii, Doamna Tudosca, născută în 1632 la 
Iaşi, dar rămasă orfană de mamă la numai 10 ani. De 
educaţia ei s-a ocupat în continuare cea de-a doua 
soţie a Domnului numită Ecaterina Circaziana.   
 Constantin Gane spune în Trecute vieţi de 
doamne şi domniţe că: „Toţi care au cunoscut-o pe 
Ruxandra au spus de ea că era pe atât de deşteaptă şi 
de cultivată, pe cât era de frumoasă. Domniţa 
Ruxandra era copilul cel mai drag, cel mai răsfăţat şi 
cel cu care se mândrea cel mai mult Vasile Lupu” . 
 Evident, în conformitate cu ambiţiile 
voievodului, acesta dorea să-şi mărite fiica numai cu 
un rege sau cu un împărat. Ce-i drept, la vârsta de 
doar doisprezece ani ai copilei, apăruseră deja primii 
peţitori, după cum spun cronicile. Unul dintre aceştia 
a fost dragomanul Veneţiei la Constantinopol, cu care 
domniţa a şi fost logodită însă proiectul nu a mers 
mai departe din cauza turcilor care s-au opus fiindcă 
domnul îşi căsătorise fiica cea mare cu prinţul Ianuş 
Radziwill, unul dintre cei mai mari nobili polonezi ai 
vremii, iar turcii deveniseră neîncrezători în el. Din 
cauza aceasta, conform obiceiului în asemenea 
situaţii, i-au cerut un zălog drept garanţie că le va 
rămâne supus. Cum fiul cel mic, Ştefăniţă avea doar 
doi ani, iar restul fetelor se măritaseră, Ruxandra a 
fost singura garanţie pe care Vasile Lupu a putut să o 
trimită la Constantinopol. În consecinţă, în anul 1645, 
Domniţa Ruxandra este trimisă drept ostatecă la 
Constantinopol unde rămâne vreme de trei ani în 
grija sultanei Kiosem, despre care merită să spunem 
câteva cuvinte. 
 Sultana Kiosem (Kösem) a fost consoarta 
favorită a sultanului otoman Ahmed I-ul, mama 
(sultana validè), a sultanilor Murad al IV-lea şi 
Ibrahim, dar şi bunica lui Mehmet al IV-lea. Deşi mai 
puţin cunoscută decât Hürem, soţia lui Soliman I-ul, 
despre ea cronicile spun că a fost cea mai puternică şi 
influentă sultană din toată istoria imperiului. Era de 
origine greacă, o femeie cultivată din cuvântul căreia 
nu ieşea nimeni şi, fără îndoială, a avut o influenţă 
pozitivă asupra educaţiei domniţei. Cine ştie, poate că 
o pregătea pentru a deveni soţia unuia din fii săi…  
  Numai că, în 1649, Ruxandra revine în 
Moldova, instalându-se la curtea tatălui său, după ce 
Vasile Lupu o răscumpără cu importante sume de 
bani şi cu promisiuni de fide- 
litate către Imperiul Otoman. Bietul de el, luat de 
visurile sale aurite nu ştia ce furtuni va declanşa 
această hotărâre. 
 Planurile domnului urmăreau să o mărite pe 
Ruxandra când aceasta ar fi urmat să împlinească 
optsprezece ani cu vestitul Sigismund, al doilea fiu al 
lui Gheorghe Rakocsy I, principele Transilvaniei. 
Domnitorul Moldovei spera să-şi vadă fata regină şi 
avea certitudinea că viitorul ei soţ va urca pe tronul 
Poloniei. În mod sigur însă nu se excludea de la o 
domnie a sa în Transilvania ceea ce i-ar fi deschis cu 
totul alte perspective.  
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 Vasile Lupu s-a înţeles cu Rákóczy I, în 
vederea căsătoriei Ruxandrei cu Sigismund, însă 
căsătoria nu era una agreată de suspicioasa curte de 
la Constantinopol care l-ar fi cerut zălog pe Ştefăniţă. 
În final, domnul a renunţat la ideea căsătoriei, de 
teamă că-şi va pierde fiul cel mic.    
 Vestea frumuseţii Ruxandrei se răspândeşte 
repede în toată zona, aşa că şiruri întregi de peţitori 
au început să bată la porţile Moldovei. A fost cerută în 
căsătorie de un conte polonez şi mai apoi de cazacul 
zaporojean Dumitru Wisznowiecki, un om foarte 
bogat şi influent în Ucraina. El a bătut drumul până la 
curtea lui Vasile Lupu, ca om de rând, pentru a se 
convinge dacă Ruxandra este într-adevăr atât de 
frumoasă pe cât i se dusese vestea. Constantin Gane, 
în capitolul dedicat Domniţei Ruxandra din cartea 
Trecute vieţi de doamne şi domniţe spune că: 
”Wisznowiecki văzu pe Ruxandra, o iubi ca un nebun, 
însă nu fu iubit de ea. Toate strădaniile lui fură 
zadarnice. Domniţa nu vru să audă de dragostea 
acestui necunoscut, care nu-i plăcea. Când el destăinui 
într-adevăr cine era, după multă vreme, fu prea târziu. 
Ruxandra era poate prea mândră pentru a se mărita 
cu un prinţ pe care îl respinsese înainte de a şti cine 
este”.    
 Mai apoi, Ruxandra a fost cerută în căsătorie 
în 1650 de Bogdan Hmielniţki, hatmanul cazacilor 
zaporojeni care o voia pe frumoasa domniţă soţie 
pentru fiul său Timuş. Vestea de peţit nu i-a picat 
deloc bine domnitorului Vasile Lupu, care încă îşi mai 
visa fiica nevastă de rege sau domnitor, nicidecum de 
un cazac. ”Se ştie exasperarea bietului Vasile Lupu 
când primi pe solii hatmanului Bogdan cerându-i fata 
pentru fiul său. El care visase pentru ea regi şi 
împăraţi, să şi-o dea acum după un necioplit de cazac”, 
susţine Constantin Gane. Vasile Lupu a respins 
cererea în căsătorie  invocând faptul că turcii nu ar 
permite căsătoria. Numai că peţitorul nu a acceptat 
refuzul şi i-a trimis domnitorului Moldovei un 
răspuns tipic pentru un cazac prin care îl anunţa că 
fiul său Timuş va veni să-şi ridice nevasta, pe domniţa 
Ruxandra, cu ”o sută de mii de nuntaşi”.    
 Din păcate, s-a ţinut de cuvânt! În septembrie 
1650 intrară în Moldova întâi tătarii şi, la scurt timp 
după aceia, veni şi armata cazacilor comandată de 
Timuş. Curtea domnească, total surprinsă şi aflată în 
degringoladă, se răzleţi.  
 „Doamna Ecaterina, Domniţa Ruxandra, fiul şi 
fraţii voievodului, fugiră de se închiseră în Cetatea 
Neamţului, iar Vasile Lupu el însuşi s-a mutat din Iaşi, 
în nişte poeni, în codrul Căpoteştilor”, susţine tot 
istoricul Constantin Gane.    
 Cazacii şi tătarii au atacat Moldova, au ars 
satele şi au jefuit Iaşiul. Biserica Trei Ierarhi a fost 
incendiată şi se spune că tătarii au aprins focurile în 
exterior culegând picăturile de aur care curgeau 
topite din poleiala zidurilor. Vasile Lupu s-a văzut 
nevoit să-i trimită peţitorului un răspuns favorabil la 
cererea în căsătorie. A încercat să caute sprijin la 
Curtea Otomană şi la polonezi, dar nu a găsit.  

 În final, pe 26 august 1652 Timuş a plecat 
către Iaşi cu 3.000 de nuntaşi, un car de druşte, un fel 
de domnişoare de onoare şi 40 de care cu sare.  În 
ciuda opoziţiei manifestate de domnitorul Moldovei 
faţă de această căsătorie, se pare că Domniţa 
Ruxandra l-ar fi plăcut pe mire ”un flăcău tînăr, stricat 
de vărsat, nu tocmai mic, destul de voinic şi grosolan”. 
Nunta a avut loc pe 1 septembrie 1652, iar pe 6 
septembrie Domniţa Ruxandra a părăsit curtea 
domnească părintească şi a plecat cu proaspătul ei 
soţ în Ucraina.    
 Însă numai după un an de la nuntă, Timuş a a 
fost ucis în luptă, iar Ruxandra care tocmai născuse 
doi gemeni, a rămas văduvă, luată fiind în grija 
soacrei şi a lui Iurie, fratele mai mic al lui Timuş. 
Socrul, marele Bogdan Hmielniţki, cel care reuşise să 
înfrângă tutela polonă, dar care o va alege pe cea 
rusească, i-a dăruit nurorii sale cetatea Râşcovului, pe 
malul Nistrului, unde Ruxandra a rămas singură 
pentru o perioadă lungă de timp. Se spune că mulţi 
peţitori au bătut la porţile cetăţii Râşcovului, însă 
domniţa nu a vrut să audă de căsătorie. Unul dintre 
cei care au cerut-o de nevastă a fost un nepot al lui 
Mihai Viteazul, fiul lui Nicolae Pătraşcu şi al domniţei 
Ancuţa.  
 Vasile Lupu, direct interesat de soarta fetei, a 
insistat ca fiica lui să revină în ţară, însă se spune că 
Ruxandra ar fi refuzat. Legenda mai spune şi că, în 
1660, însuşi fratele ei Ştefăniţă, care ajunsese domn 
al Moldovei între timp, a venit în Ucraina pentru a-şi 
convinge sora să revină în ţară, însă fără succes.  
 Eu unul nu cred că domniţa ar fi rămas 
tocmai de bunăvoie în Ucraina şi că, de fapt, ar fi fost 
ţinută ostatică. Cam la fel spune şi Constantin Gane: 
”S-ar putea ca fata lui Vasile Lupă să fi rămas la 
Râşcov nu de bună voie, ci silită ca prizonieră a cuiva 
şi, ca atare, fratele ei, Ştefăniţă, a venit la cererea ei s-o 
scape din închisoarea în care o ţinea un bărbat cu de-a 
sila”.   
 Ar fi cumva explicabil având în vedere faptul 
că era încă foarte tânără şi frumoasă, iar obiceiurile 
cazacilor nu erau deloc dintre cele mai cavalereşti şi 
nici buna creştere nu-i dă- 
dea afară din casă. Poate aici este şi cheia sfârşitului 
ei tragic…  
 Nu ştiu cum a făcut şi nici cine a ajutat-o să 
revină în Moldova, unde s-a şi stabilit, iniţial, la moşia 
Deleni. Cel mai probabil este că reuşise totuşi să 
evadeze pentru că pe urma ei, în acelaşi an, 1686, au 
năvălit din nou cazacii, iar ea s-a refugiat, ştiind 
despre ce este vorba, în cetatea Neamţului. 
 Cetatea a fost însă atacată şi jefuită de un 
grup de cazaci în 1687, iar Domniţa Ruxandra, 
decapitată. Scena morţii cumplite a domniţei a fost 
relatată de cronicarii vremii. 
  Într-o scrisoare a patriarhului Iacob al 
Constantinopolului se aminteşte „viind craiul leşesc pe 
ţara Moldovei lovit-au o seamă de cazaci la cetatea 
Neamţului şi fiind acolo închisă domniţa Ruxandra, 
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dobândit-au cazacii cetatea şi au luat toată avuţia 
doamnei Ruxandra şi i-au tăiat şi capul”.     
 Aceeaşi scenă oribilă este descrisă şi de 
cronicarul Nicolae Costin: „aflat-au pre doamna 
Ruxandra, fata lui Vasilie Vodă, pre care o au ţinut-o în 
Cetatea Neamţu şi cu multe munci au muncit-o pentru 
avuţie, pre urmă i-au tăiat capul pe pragu cu toporu”. 
 Se mai spune că jefuitorii au găsit 19.000 de 
galbeni în cetatea unde domniţa credea că îşi găsise 
scăparea. 
 Ori dacă stăm să ne gândim, nici suma şi nici 
alte bunuri jefuite nu ar fi justificat o asemenea 
cruzime. Cel mai probabil este că acela care o ţinuse 
ostatecă la Râşcov şi, firesc, o iubise, s-a simţit trădat 
şi a recurs la acest gest de răzbunare.  
 Mdeh, istoria ne învaţă că deseori iubirea şi 
moartea sunt cele două faţete ale aceleiaşi monede. 
 - Coane Alecule, recunosc ai reuşit cu această 
poveste să ne faci mult mai mohorâţi decât am plecat 
de acasă! Şi doară plecaserăm pentru o clipă de linişte 
sufletească ce ne doream a fi împlinită sub bolţile 
acestei zidiri amintind prin splendoarea lor de 
frumuseţea închipuită a raiului. 
 - Eee, dragii mei, pasiunea mea pentru istorie 
m-a învăţat că lecţiile ei sunt foarte dure şi că 
fericirea sau mai bine zis bucuria unei vieţi nu o aflăm 
printre cei pe care-i considerăm personalităţi istorice. 
Nici măcar printre cei de rang mai mic, ci doar la cei 
mărunţi, pe care nici o istorie, niciodată, nu-i 
menţionează. De ce este aşa? Ce ar vrea să ni se 
transmită prin asta? Oare n-o fi aşa cum a spus 
Odobescu în drama Mihnea cel Rău, acela care 

invitându-i pe boierii cârcotaşi la ospăţ le oferă un 
„pilaf alb şi fumegos” în care pusese însă şi boabe de 
mărgăritar, iar când boieri îşi rup măselele şi se 
strâmbă de durere îi întreabă cu un umor cinic: „Hi! 
spuneţi acuma, boieri domnia-voastră, nu-i aşa c-
avutiile-s amăgitoare"? 
 Oare numai bogăţiile sunt amăgitoare sau şi 
poftele de mărire? Că dacă mă iau şi după cum a 
sfârşit-o Vasile Lupu întâi ca transfug la tătari, apoi ca 
prizonier la turci în vestitul Edicule, se spune cu un 
regim destul de blând, deşi nu prea ştim ce înseamnă 
asta şi mort, nu se ştie cum, la numai şaizeci şi unu de 
ani, parcă altfel vedem domnia unui om care totuşi a 
însemnat ceva pentru ţara asta. 
 - Mda, trebuie să recunoaştem că deşi nu ai 
reuşit să ne descreţeşti frunţile, sperăm să ne 
ocolească şi de acum încolo asprele învăţături ale 
istoriei, dat fiind că noi suntem ceea ce se poate numi 
doar oameni de rând. Şi parcă pentru prima oară mă 
bucur că pot spune asta.  
 Colonelul era foarte serios! 
 - Ei, dar o bere ar merge acum la casa 
sufletului că mi s-au uscat şi ochii în cap de când tot 
povestesc. 
 Entuziasmul nostru a restabilit pacea destul 
de vag tulburată, aşa că am pornit cu paşi ceva mai 
sprinteni ca de obicei spre prima terasă care, spre 
fericirea noastră, era chiar foarte aproape, lângă 
rămăşiţele vechiului zid al cetăţii, acelea conservate 
în apropierea Palatului Culturii, edificiu emblematic 
pentru urbea aceasta cu rădăcini adânci în istorie. 
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Tratamente 
 

orbele se rostogoleau colțuroase din 
gura cu buze vineții și dinți de viplă ai 
țigăncii, mult după ce aceasta trântise cu 

dușmănie poarta de la drum. Printre țambrele 
gardului se vedeau fustele ei colorate fâlfâind în 
mersul șleampăt al picioarelor goale, târâte prin 
praful uliței. În mijlocul curții, Ileana rămăsese 
hipnotizată sub avalanșa de cuvinte necunoscute, 
din care pricepea doar tonul de ocară ce îi stăruia 
încă în auz, ca un ecou. Și parcă, ce făcuse? După ce 
n-a vrut s-o lase să-i ghicească în cărți sau în ghioc, 
a refuzat să-i dea o mână de fân pentru cal. „Abia 
am pentru vaca mea”, i-a spus, „du-te de-aci’, n-am 
să-ți dau ție degeaba”. Ocări și blesteme bănuia că 
lasă în urmă trecerea nepoftitei prin curte, ca o 
dâră lipicioasă de melc. Nu credea în ghicit, nu se 
temea de blesteme nici nu se înfricoșa de farmece. 
De minciună și de lene, de păcăleala prostului și 
viclenia escrocului, o educaseră părinții, oameni 
simpli, harnici și aspri, să se ferească. 

De cum primăvara aburea nopțile prevestind 
începutul de vară, pe malul gârlei poposeau căruțe 
cu coviltir bălțat și peticit. Țigănci cu fuste 
slinoase coborau din căruțe copii aproape 
dezbrăcați, care învățau să meargă ținându-se de 
fustele lor, căzând și târându-se prin nisip în jurul 
ceaunelor sub care ardea focul, de cum se arăta 
prima geană de lumină. În nopțile mai reci, de sub 
pirostrii fumega toată noaptea o boare călduță. 
Țiganii ciopleau linguri, coveți pentru frământat 
pâine sau copăi, alții făceau cazane de țuică sau 
cositoreau spărturi din oale, găleți sau lighene de 
tablă. Țigăncile umblau cu cerșitul, cu ghicitul, 
vindeau bidinele din păr de porc smuls de pe 
porcul viu, lipite cu smoală pe o roată de lemn, cu 
mâner la mijloc. Bidinele cumpăra și Ileana, deși 
ura tocmeala nesfârșită care însoțea inevitabil 
târgul. Oale și lighene sparte dădea și ea la 
reparat, dar cu mai mult nu se încurca. 
Învățămintele de-acasă stăteau paznic la poarta 

vreunei curiozități oarecare. Nu era uitată 
copilăria când, femei din sat își trimiteau copiii pe 
mâinile cărora înfloreau negi, la descântat, 
duminica dimineața, înainte să înceapă slujba la 
biserică, tocmai în satul vecin, la o babă care-i 
descânta atingându-i cu un os, atingere însoțită de 
fraze ritualice. Astea-s prostii, spunea tatăl Ilenei, 
ai cărui copii nu erau nici ei scutiți de negi. „Să nu 
vă prind cu de-alde astea” zicea, și vorbele lui nu 
erau glume. Rupea tulpini de rostopască și le 
tampona negii cu sucul galben care ieșea proaspăt 
din tulpina frântă. Peste zi, îi picura cu ceară 
fierbinte căzută dintr-o lumânare aprinsă. 
Deodată, dispăreau ca și cum n-ar fi fost, și pielea 
rămânea curată, fără cicatrici. Pe copii îi dureau 
adesea urechile, de vânt, de ploaie, de frig. 
„Doctor”, era o femeie din sat care-i punea cu 
urechea bolnavă pe un scăunel scund cu un 
orificiu în mijloc, prin care abia trecea degetul 
mare de la mână. Dedesubt, punea ierburi anume 
pe o tablă cu jar, lăsând fumul cald să pătrundă 
până la locul dureros, care se calma de prima dată 
sau, după mai multe „tratamente”. Cu asta era de 
acord tatăl. Animalele, mai ales boii, de care nici 
un gospodar nu putea să se lipsească, aveau parte 
de tratament la fel de atent ca membrii familiei. 
Boului bolnav, îi trecea prin ureche fir subțire de 
spânz, plantă care creștea de mulți ani în grădină, 
în același loc și pe care copiii aveau voie doar s-o 
privească, nicidecum s-o atingă. Cu un băț ridica 
uneori copila florile, ciudate clopote mici, cât un 
ou, atârnând spre pământ, verzi pe dinafară și 
mov intens pe interior. Arunca apoi de frică bățul 
în foc.  

„Dar astea nu sunt descântece?”, întreba 
copilul nedumerit. „Nu tată, astea sunt leacuri din 
natură, doar să știi să le folosești, , altfel mori cu 
ele cu tot. 

V 
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Mai târziu, când a intrat în rândul femeilor 
măritate, Ileana s-a aflat rudă din partea 
bărbatului cu „Moș Ion de la linie”. Așa-i spunea 
lumea, pentru că avea casa într-o râpă, între calea 
ferată și gârlă, trenul trecând aproape la nivelul 
acoperișului său. Știa mereu cât e ora, după cum 
treceau trenurile. Dacă priveai pe fereastră, vedeai 
sus trenul, dar nu era nevoie să-l păzești când 
trece, pentru că, zgomotul si trepidațiile trezeau 
casa din somnul cel mai adânc. Nu din acest motiv 
a dispărut casa lui ci, luată de ape, dar el deja nu 
mai trăia la acea inundație care a rupt și calea 
ferată. Neșcolit, îmbrăcat vară, iarnă într-o 
pereche de pantaloni legați cu sfoară și cu 
picioarele goale în bocanci largi, fără șireturi, avea 
casa plină de cărți bisericești și nu numai. Cerceta 
evangheliile și comenta cu creionul pe marginile 
filelor contradicțiile dintre evangheliști. Copii 
Ilenei au învățat de la el literele chirilice și au citit 
tot de la el Alexandria o carte veche, uzată, scrisă 
în acest alfabet. Trăia din ce-i aduceau oamenii, 
pentru servicii diverse. Vindeca bărbații de 
gonoree cu gândaci de frasin pisați, puși în apă 
fiartă. Băutura creștea temperatura corpului până 
la 40 de grade și omora bacteriile. Folosită fără 
știință, doza putea ucide. Asta era o variantă, care 
circula mai mult sau mai puțin pe ascuns. Alții, 
spuneau că bărbații căutau altceva la Moș Ion, 
legat de gândacii de frasin. Ceva putere, când le 
slăbea bărbăția. Oricare din motive i-ar fi 
determinat să-l caute, tot era lucru de ascuns. 
Secret profesional. N-a murit însă niciun om tratat 
de el. Câți s-au făcut bine, câți au prins puteri, cine 
mai știe, în vremurile acelea când la sate încă nu 
se vorbea despre antibiotice. Împletea iglițe 
pentru prins pește, când ploile violente tulburau 
apa râului și „îneca” peștii care se lăsau ușor prinși 
în plasă. Lemne pentru iarnă aduna tot când 
viitura aducea trunchiuri întregi de copaci, crengi, 
rădăcini. Câtă vreme râul nu era înghețat, trecea 
oameni în satul de dincolo cu o luntre scobită într-
un trunchi lung de copac, albită și lustruită de apă. 
Cu un băț gros și lung, o mâna încetișor dintr-o 
parte în alta. 50 de bani un dus și tot atât întorsul. 
Bătrânețea lui nu îngrijora pe nimeni. Nimeni nu 
se speria că ar putea scăpa luntrea la vale cu 
oameni cu tot. Fata lui, în vârstă și ea, vindeca 
pecingini pe care oamenii le luau de la vite. Cu o 
alifie dintr-un anume cărbune pisat, amestecat cu 
osânză topită. Vedea Ileana cu ochii ei și auzea 
oameni care umblaseră cu alifii de la doctori fără 
nici un rezultat, și, în câteva zile, se vindecau cu 
alifia Geanei. Era căutată și pentru altă alifie în 
care baza era tămâia, care vindeca arsuri grele, 
fără să rămână cicatrici. Și câte altele probabil, pe 
care nu le știa toată lumea, căci „băbarul” satului și 
fata lui păstrau secretul tratamentelor care le 
asigurau traiul.  

Abia terminase Ileana de învârtit gândurile, 
când, o femeie mai sărmană cu duhul, care locuia 
la margine de sat, aproape de Vârful Viei, un deal 
care nu se știe de e era numit așa, pentru că în 
zonă nu creșteau vii ci numai pruni, meri, nuci, iar 
în rest izlaz pentru vite, alerga din poartă-n poartă 
țipând, jeluindu-se oricui ieșea să o asculte că a 
fost furată, că i-a rămas casa goală, goală, vai și 
vai! 

La început, nu s-a înțeles mare lucru. Doar că, 
două țigănci i-au intrat în casă și i-au furat tot: 
scoarțe, preșuri, perne, plăpumi. „Cum așa?” 
întrebau oamenii: „cum să-ți fure lucrurile ziua în 
amiaza mare, erai beată, erai adormită sau ce? De 
unde știi că erau țigănci și erau două?” 

Vestea a ajuns repede la postul de jandarmi. Au 
găsit lucrurile pe care țiganii nici nu apucaseră să 
le ascundă mai departe. Erau în căruțe, sub alte 
lucruri de-ale lor. După ce s-a potolit agitația, 
adevărul s-a rostogolit peste porți ca o tufă uscată 
purtată de vânt. Au intrat țigăncile în curtea femeii 
despre care auziseră una, alta, cu darul lor de a 
iscodi și a trage de limbă. Au ochit dintr-o privire 
dezordinea, care vorbea de la sine despre lene sau 
prostie. Sau ambele. Prin trucuri simple i-au 
„ghicit” beteșuguri pe care aceasta le-a confirmat 
imediat. „Nu-i așa că te doare mereu capul?” au 
încercat-o ele, cu cea mai simplă momeală. „ Da, 
da!”, a venit neîntârziat răspunsul. „Apoi, te facem 
noi bine imediat. Ai un batic mai rezistent și o 
baniță?”. Sigur! răspuns femeia bucuroasă că va 
scăpa așa de ușor. „Ia adu-le și ai să vezi!”. Intră 
femeia în casă după batic, țigăncile pe urma ei. 
Aduce banița din magazie, țigăncile după ea. Au 
așezat-o în curte, pe o buturugă ce folosea la 
tocatul buruienilor pentru rațe și gâște. I-au strâns 
capul cu baticul înnodat într-o parte. Prin nod au 
trecut un băț și l-au răsucit până aceasta a gemut 
de durere. I-au pus apoi banița în cap și au început 
să lovească în ea cu lemne găsite prin curte. „Simți 
ceva?” o întreba una din ele din când în când. „Nu!” 
răspundea ea năucită. „Ei, ai să simți mai târziu!„. 
Se văita femeia și țiganca o îndemna să rabde, ca 
să-și facă leacul efectul. După o vreme, loviturile 
au încetat. „Gata?” întreba femeia, dar nu-i 
răspundea nimeni. Și-a scos greu banița din cap, 
și-a dezlegat baticul. Când a intrat clătinându-se în 
casă, să se odihnească după tratament, casa era 
goală, patul gol până la scânduri. Amețită, a 
umblat din poartă în poartă, jeluindu-se. Lucrurile 
i le-au adus acasă țiganii, mânați de la spate de 
jandarmi. Isprava a făcut iute înconjurul satelor. 
„Ce faci al lui cutare”? se întrebau oamenii când se 
întâlneau. „Simți ceva? Lasă ai să simți mai târziu”. 
Râsul le ușura osteneala și lipsurile de tot felul, 
leacul făcându-și efectul gratuit, în cu totul alte 
dureri. 
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Liliana POPA 
 

Povestea înțeleptului 
Smotănilă 

 
ovestea înțeleptului Smotănilă și a 
unei fete cuminți,de Oana Mihaela 
Savin, cu ilustrații de Alex Oco (Editura 

Rotipo, 2019) este o demonstrație concludentă 
despre felul în care o carte scrisă cu intenție 
vădită de a fi o carte pen-tru copii (în primul rând 
fiind vizat, cum se întâmplă deseori, chiar propriul 
copil) se transformă într-o proză artistică de certă 
calitate, având darul de a trezi interesul egal al 
unor cititori de vârste diferite. E deja un loc 
comun afirmația că scrierea de texte pentru cei 
mici ridică un grad de dificultate neașteptat și de 
multe ori neînțeles ca atare. De aici pornește, de 
altfel, și particu-larizarea benefică a acestui volum. 
Oana Mihaela Savin nu cade în „păcatul” de a se 
substitui personajului-copil, căutând să găsească 
echivalențe salutare între două tipuri de imaginar 
ci, dimpotrivă, ea descoperă un mod salutar și 
firesc de abordare, prin felul în care delegă 
naratorului competențe alternative ce țin, 
frecvent, de percepții specifice adultului, în care 
observațiile, ironiile, jocurile lingvistice legate de 
competențele acestuia se completează cu 
elemente ce țin de candoare, uimire, mefiență, 
ludic, dorința de descoperire și auto-descoperire, 
caracterizând, de bună seamă, un personaj care 
aparține de lumea copilăriei. Și astfel, ca și cum s-
ar interpreta, cu virtuozitate, la patru mâini, la un 
pian ad-hoc, pornește cartea.  

 
Pre-textul, după cum sugerează și titlul, e 

legat de per-sonajul-zoomorf, care, așa cum se va 
vedea, nu e chiar un reprezentant de rând al spiței 
sale, ba dimpotrivă, putem spune în ton cu 
naratorul: „Domnul Motănilă a fost un pic invidios, 
- hai să recunoaștem -, așa că s-a strecurat furiș, ca 
o boare primăvăratecă, prin curțile tuturor 
vecinilor de pe strada Zambilelor, spunându-le 
viețuitoarelor din acele locuri că, la origini, Marele 
Amadeo s-a numit Ton-to-nel. Unii au zâmbit 
neîncrezători, alții s-au îndepărtat în grabă, 
uitându-se cu frică, în spate, iar alții, cum ar fi 
găinușele moțate ale lui tanti Coca, au intrat în 
coteț în plină zi și n-au mai ieșit de acolo. 
Bineînțeles că cineva, de undeva, dintr-o ogradă 
mai mult sau mai puțin îndepărtată.Tot ce pot să 
vă spun este că acest „cineva” avea patru picioare, 

o coadă, doi ochi și două urechi. Am spus, oare, 
prea mult? -, l-a pârât pe Motănilă și, de atunci, 
bietul pisoiaș a trebuit să-și petreacă majoritatea 
timpului departe de casă, pentru că Amadeo, 
făcându-se stăpân peste toată gospodăria doamnei 
Marcelica, a început să-l atace din te miri ce. Ba 
chiar a ținut o adunare, la un moment dat, în care 
a miorlăit sus și tare că Motănilă nici măcar nu 
înțelegea limbajul oamenilor, in-terzicându-le 
tuturor să mai creadă o astfel de grozăvie”.  

 
De-spre pisici, fetița Maya, „prințesa” locului 

știe oarece, mai cu seamă despre „puterea lor 
vinde-cătoare”; apariția celui care devine personaj 
generic va schimba însă multe dintre informații 
crezute imuabile, din-colo de detronarea celui care 
fus-ese rege al curții până atunci, căzutul în 
desuetudine și ridi-culizatul ca atare Tontonel: 
„...el nu era un pisoi ca toți pisoii: Dom-nul 
Motănilă înțelegea limbajul oamenilor. Credeți-
mă! Era singu-rul dintre toți pisoii, câinii, găinile – 
moțate și nemoțate -, rațele și rățoii, cele două vaci 
și cei trei purceluși rotofei ai doamnei Marcela, 
care îl înțelegea. A auzit, deci, cât se poate de clar, 
că s-ar putea să aibă niscai puteri vindecătoare, 
dar nu pricepea deloc cum vine treaba aceasta. 
Din păcate nu putea vorbi, așa că nu avea cum să o 
întrebe pe fetiță ce voise să spună. ” Nu e exagerat 
să vedem, inițial, o posibilă „cronică de fam-ilie” 
sui-generis cu mama-scri-itoare undeva într-un off 
extra-ficțional, ca și bunicul pe post de a toate-
veghetor, cu o bunică prezentă și implicată și cu o 
fetiță deșteaptă, iubită și curioasă; dar cartea 
despre Maya și neobișnuitul pisoi pleacă de la un 
asemenea scenariu și, din mers, adoptă și multe 
date cultur-ale (unele fiind transferate spre o zonă 
de intertextualitate subtilă, în care ai putea să îți 
amintești, doar, fără a exista nimic concret însă în 
text, de Lewis Carroll (matematicianul de geniu ca 
părinte literar pentru Alice) sau de personajele lui 
Mark Twain și, de-sigur, de mulți alți scriitori care 
au strălucit atunci când au scris pen-tru copii. 
Personajele create de Oana Mihaela Savin se mișcă 
într-un mediu complex creat (di-rect sau indirect/ 
prin sugestii, amintiri, trimiteri) între casă, curte, 
stradă, vecini, școală și prin tot ceea ce fac îi 
favorizează naratorului să exceleze în chip 

P 
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profitabil la nivel de descrieri, contextualizări, fișe 
caracterolo-gice, fixări memorabile, umor subtil, 
ironii bine țintite, parade de ludic bine susținut, 
din care se vede mereu măiestria unui autor 
rafinat („Dar știți cum se numea înainte acest 
urâcios de motan, zis, mai nou, Amadeo? Vă spun 
eu, acum: Tontonel! Ha, ha, ha! Câți pisoi, - care se 
respectă, de-sigur -, ar fi acceptat un astfel de 
nume?”) Și, într-adevăr, câți motani ar putea 
suporta un asemenea nume? Textul, scris într-un 
stil alert, în care se întâlnesc calități ce sporesc 
plăcerea lecturii, cu descripție de bună calitate, 
aliterații, calambururi, onomastica (Maya, Motă, 
Conrad, Amadeo etc.), intruziunile biografice asu-
mate, elemente de portretistică, sugestii de 
completare a personalității personajului prin felul 
în care vorbește (e remarcabilă secvența în care 
eroul se întâlnește cu șerpișorul mic cât un creion: 
„Sssssssunt proprietarul acestei căssssssuțe./ - 
Hmm! Aceasta nu este o „căsuță”, ci ghetuța unei 
fetițe și am venit să i-o duc înapoi. / - După cum 
poți vedea, pe ussssă scrie SSSSamy. Deci, essssste 
a mea.../ - Ce ușă?! Heiii, ieși de-acolo! Unde te-ai 
ascuns?... Cine ești tu?.../- Eu sssunt un ssssser-
pisor. Sssssunt foarte blând, am un colorit 
atrăgător și sssssunt micuț, deci aceasssstă 
căsssssuță mi se potrivesssste de minune. Pleacă, 
pleacă, te rog, de aici! Uită-te pe ussssă!”). Iar 
cititorul, chiar și cel care a depășit un anume prag 
de vârstă, are ce descoperi, la nivel evenimențial și 
de expre-sie adecvată: ritualul dimineții unui 
copil, să zicem, cuminte, avatarurile (inclusiv 
onomas-tice) unui motan zis Smotănilă sau 
Motănilă sau Motă, deli-cioase întâlniri și 
cunoștințe ale celorlalți ce populează casa/ curtea, 

inter-textualizări pe înțelesul oricui care îl aduc în 
fața noastră pe domnul „Șopârlă”, tertipuri și 
forme de complot pisicesc, aventuri demne de 
consemnat ce se petrec în camera fetei (cu 
adresări ce ne-o amintesc pe eroina lui Carroll: „- 
Hei, dom-nule... șoarece. Aveți vreun motiv special 
de veselie?... Vă gâdilă, poate, ciorăpeii din mătase 
pe care îi purtați? Poate că nu v-ați dat seama, dar 
eu sunt un pisoi!... Iar dumneavoastră, domnule... 
Da, da, domnule... albăstrilă, adică, domnule 
iepure. De ce nu-mi răspundeți la „bună ziua”? Am 
fost cât se poate de politicos.”), cu extinderea 
orizontului, în gale-ria de personaje intrând și 
altele „cam trăznite”, cu incursiuni inclu-siv în 
lumea aparte a gas-tronomiei, cu mult suspans de 
calitate (cum ar fi revitalizarea rolului jucat de 
rivalul Amadeo, fostul lider al curții), cu judecăți 
despre pisici ce pot să-i deter-mine pe mulți 
cititori să adopte un astfel de animăluț, cu o 
interesantă și lungă secvență plasată între vis și 
realitate (jucată în jurul sărbătorii de Hal-loween) 
și cu inteligenta soluția aleasă de narator de a-l 
păstra pe erou în cadre onirice, Domnul Smotănilă 
adresându-i o scrisoare - în vis – lui Moș Crăciun... 
Se vede din textul ei, ca și prin faptul că textul 
respectiv încheie cartea, cum morala, pri-etenia, 
generozitatea, altruismul (aceleași pentru oricare 
vârstă a noastră) se vor dovedi a fi senti-mente ce 
se ridică deasupra mi-cilor supărări. Astfel de 
cărți, mai degrabă rare prin frumusețe și aplicare, 
merită o recomandare multiplă: carte pentru 
copii, carte de lectură pur și simplu, carte pentru 
adulții care știu să apre-cieze o scriitură de 
calitate, carte de așezat la un loc vizibil în 
biblioteci.  

 
 
 

Micul Prinț 
 
 

oetul Dan Ioan Marta trăiește și scrie 
sub petecul de cer de el ales  și se așează 
în colțul  de planetă ales tot de el, precum 

Micul Prinț. 
  
Nu știu dacă poemele sale s-au  hrănit din  

acele "Zece minute", din  "frunzele ținute la piept", 
din alintul picăturilor de ploaie sau din "norii cu 
venele tăiate de un fulger briceag", dar cineva a 
scris  pe scoarța lui, palimpsestul unei lumi 
dispărute...: 

 
"Mai știi ? 
Erai zece minute cu munții și cîntai. 
Scriai pe scoarța mea despre înteaga lume, 

încurcîndu-te, ștergînd, dar purtîndu-și 
însemnul. 

Pntru o traistă de freamăt 
îți erau suficiente sentimentele mle. 
Coseam cu  spinii din talpă mînecile verzi ale 

cîmpurilor, 
penru a avea ce sufleca 
și ne foloseam de singurul loc în care creșteam. 
Mai știi ? 
Din toate încăierările cu timpul, 
în care cineva ar fi trebuit să ne ștergă urmele, 
doar tăceea nu s-a lepădat e noi. 
Astăzi, 
mi-aș dori să dechizi o fereastră 
să cauți link-ul cu ploia de atunci și pe cel 
al munților cu zece minute.... 

P 
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să le asculți pe amîndouă în același timp." 
 
Cînd joc cerebral și candoare metapoetică, 

cînd prezent, sau "jumătate prezent", jovial, 
exuberant, cînd concretețea și pregnanța 
alterităților ce capătă o răsucire interioară 
a spiralelor metafizicie ale moralistului 
travestit într-un cavaler, poetul Dan Ioan Marta: 

"N-am dat șpagă, 
mi-am obținut prin bătutul din ușă în ușă un 

domiciliu 
așa cum mi-l doream: 

cu pachet din inimă, cu tonuri de albastru, 
canapele din rafinate bîrfe de îngeri 
și eșarfele vremii cu propriul limbaj pe care să 

pășesc. 
 
Stau cu chirie pe acest pămînt în care poate intra 
o lume întreagă..." 

 
Dan Ioan Marta are o retorică  a insinuării, 

prin virtuți euforice și izbucniri ironice, travestit 
de această dată într-un călugăr speriat de 
golurile întînite în calea sa... : 

"Homeless 
Printre împletitele străzi 

prin păduri dormind, uneori, pe-o movilă de 
nopți, 

îmi cresc presimțiri sub formă de brațe. 
Este un joc în care cîștig oboseli, 
în care fiecare nouă presimțire îmi este 

minoritate 
pînă la evadarea în trecut. 
Apoi, vin altele. 
Pe cele ce aduc nenoroc, le tratez cu prudență; 
pe cele ce au ales să se ridice din făgăduieli, 
le pun la bătaie. 
Dacă îmi cresc atungeri de lume, 
doar mintea mea oferă slujbă unui strigăt. 
  
Căci în adîncul unei răni, doar ecoul rostirii o 

face mai mare." 
  
Poetul - trubadur scrie și azi, scrie mai ales 

noaptea,  copleșit de acum de acest mileniu pe 
care-l credeam potirul din care vom sorbi doar 
între veghe și spaimă. Nu mai știu cine a afirmat  
că: „mileniul trei va fi unul religios sau nu va fi 
deloc”. 

Sfîșiat între voință și neputință, între real și 
dorință, Dan Ioan Marta conchide: 

"Uite cum face 

eu cumpăr toate punctele cardinale puse în 
vînzare, le arunc într-un bol și 
extrag estul. 

Tu, cu toată viața ta netrăită, 
n-ai cum să înțelegi nevoia de gri, doar ești 

albă, 
Cînd se va tăia prima felie din zi, dimineața, să 

mă depui 
ca dar suplimentar cu garanție pe-un pat. 
 

Vezi, să nu-mi uiți mingiuța cu elastic 
pe car am cîștigat-o la ultimul pariu făcut cu 

tine. 

Mobila unde trebuie să ajung, 
făr să las mesaje pe robpt, a prins riduri 
și este necesar un zîmbet smuls. 
Nu-ți face probleme pe unde voi rătăci, 
am să trăiesc într-o gură de aer folosind 

regionalismele pădurii, 
iar cînd va fi să fie, mă voi întoarce la tine 
într-un tren de marfă. 
 Na! Ai uitat să-mi pui cutia poștală, barză. 
(O barză reflxivă)" 
 

Niciodată nu am citat pe de-a întregul poemul 
vreunui scriitor, dar acum nu m-am putut rupe din 
vrajă și scriu cu mîini tremurînde ce respiră 
emoția de atunci... 

  
Constat că am avut dreptate și Dan Ioan 

Marta  poposește și pe propriul maidan (asistă la 
crearea lui, precum a unui insolit decameron) iar 
poemul devine poveste, reflexie, dialog: 

Un poem dialog ! 
 

"Ni se deschideau venele simțurilor în 
contratimp 

fătă să bănuim ce pradă sîngerîndă eram, 
fără să auzim cum se tîrau, adulmecîndu-ne, 
niște grupuri de ore străine ce-și căutau în 

permanență mîncarea. 
Probabil că definiția maidanului, din 

perspectiva pronumelui 
EU, 

o știam fiecare diferit 
 

Ai văzut ? 
Ce ? 
Dormea pe partea stîngă o inimă întinsă la 

pămînt, 
parcă obosită să mai cerșească noi stări, 
parcă vrînd să-și afle o liniște de care nu-mi 

mai amintesc... 
Nu ! 
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Nu-i nimic, treci mai departe !" 
  

  Micul Prinț, poetul - trubadur, poetul 
cavaler,  vremelnicul călugăr filosof, poetul  Dan 
Ioan Marta,  călătorește  plătind cu o  parte din 
sufletul său acelora cu privirea clară, cu sau fără 
ritual de trecere: 

"Voi călători în timp prin această jumătate de 
secol 

pănă la originea unui curaj în exil sau pîn la 
moarte. 

Poate trist, poate obraznic. 
Știți ? Nu mi-a ajuns o frică de alții și am rămas 
fără bilet pentru cer. 
Dați-mi un bilet pentru compostorul tăcerii și-o 

cartelă 
de plutit sub pămînt căci nu trebuie să fac 

altceva 
decît să privesc i să tac. 
S-au dat toate celor cu o soartă în plus ?Fir-ar ! 
Dar dacă am aprobare să mă afund în pădure, 
pentru cei care rîd, așa ca mine, 
aveți măcar un vreasc necălcat în picioar ? 
Sau poate o cartelă ce-ar deschide oftatul din 

mine... 
Aș fi mers cu nașul, dar la vîrsta aceasta 
nu-mi permit să mai pierd o cinime din toată 

privirea. 
Sunt sătul de cîte amenzi am plătit închizînd un 

ochi. 
Aha! N-aveți! 

S-au dat toate celor ce vor să trăiască pe rîu... 
Și totuși, dacă mi-am dat o parte din suflet 
acelora cu privirea clară, pînă la marginea 

închipuirilor, 
cu ce se poate călători și ce ămi trebuie ? 
O fisă plătită din inima lor și un ritual de 

trecere. 
Am înțeles ! 
Poftiți, două fise...pentru ritual...dus-întors... 
ca să nu rămînem cu o inimă goală." 
 
Micul Prinț, poetul - trubadur, poetul cavaler, 

poetul  vremelnicul călugăr filosof, poetul  Dan 
Ioan Marta  călătorește fără bilet, fără a cere voie 
cuiva doar să găsească tărîmul Levantului, să se 
poată poată afunda în pădurea necălcată în 
picioare, să ne caute, să-i caute pe cei cu care să 
poată rîde... 

Pentru poetul Dan Ioan Marta biletul pentru 
premiul Nobel îl plătesc eu, mai are cineva fise ? 

  
4 iunie 2021 

Invitați fiind de actrița și scriitoarea Ioana 
Crăciunescu  într-o zi de 1 iunie 2021, prinși sub 
stropii unei ploi, cu-prinși în plasa vremurilor 
acestea, trăitori în timpul Co-Vidului, al minciunii 
politice, al sărăciei vorbelor, al haosului și 
nepăsării,  ne-am trezit vorbind despre poeți, 
poezie, vreme și vremuri, iar eu am lut o carte…. 

P.S.Dane, promit să îți înapoez cartea ! 

 

 
Ludi - pentru prieteni și 
dușmani  

 
 
 

u aș fi bănuit vreodată talentul 
scriitoricesc al regizorului Alexander 
Hausvater, regizorul mereu călător ce 

parcurge distanțele ciocnindu-se uneori de trăirea 
frustrată a lumii, problematizînd-o, înnobilînd-o 
conștient de reflecția ce i-o poate dărui. 

Deși la prima citire poate fi luat drept un 
volum autobiografic este/pare o galerie de 
portrete, Hausvater portretizîndu-i pe cei întîlniți 
de-a lungul existenței sale trăite cu o intensitate 
maximă, într-un univers ce i se deschide cu 
generozitate....Un univers problematic, cu trăiri 
extatice, jubilative, cenzurate de intelect sau 

scăpate instinctual, într-un fel de energetism ce 
domină... 

De fapt centrul de greutate îl reprezintă, el, 
Ludi, indiferent unde s-ar afla. 

Miracolul propriei pasiuni de a scrie, de a se 
descrie, de a-și povesti e resimțit ca un dar 
blestemat la care însă revine mereu, devine 
motivația sa de a exista. 

Trăirile sale sînt descrise cu 
fervoare,Alexander Hausvater creează imagini 
plastice ce se transformă în secvențe 
cinematografice. 

 
Ludi - pentru prieteni și dușmani ! 

N 
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Tema victimei și a călăului reluată, e de fapt 
oglinda unei lumi diforme nu numai pentru el, 
exclusul ! Ludi, asemenea lui Oberlus (Herman 
Melville) este „o creatură pe care religia o detestă, 
întrucît este filantropic să urăști un misantrop”. 
Tocmai de aceea locul lui Oberlus este acolo 
pentru ca tu să-l urăști, pentru că a-l urî poate fi 
distractiv. Un cocoșat provoacă râsul chiar și într-
o situație tragică. 

Starea din umbră - Varujan Vosganian. 
Luber Keller, Ludi, devine terorizat că odată 

cu terminarea romanului i se va sfîrși și viața 
Un text frumos scris, text și metatext, a 

remarcat teatrologul Ioan Cristescu, directorul 
Muzeul Literaturii Romane.  

Luber Keller, personajul imaginat de 
Alexander Hausvater, este prizonierul unei minți 
blocate. 

 
Alexander Hausvater: 
Pe măsură ce înaintam în povestea lui Ludi mă 

surprindeam uneori scriind ca și cum eram un 
participant activ în desfășurarea evenimentelor. În 
majoritatea timpului însă m-am simțit ca un copil 
în așteptarea vocii tatălui ca să afle în ce criză va 
mai intra Ludi și cum va mai reuși să iasă din ea 
numai ca să intre în următoarea. Cu alte cuvinte 
eram un spectator curios de înșiruirea 
evenimentelor. M-am lăsat surprins de itinerariul 
parcurs de Ludi cocoșatul, dar mai ales de apariția 
în sine a unui astfel de personaj cum nu l-am 
întâlnit vreodată în viața mea și nici nu îmi 
amintesc să fi auzit sau citit despre cineva cu un 
destin asemănător. Și totuși, de mic copil îmi 
auzeam părinții amenințându-mă, stai drept altfel 
vei deveni cocoșat sau dacă nu-ți mănânci 
spanacul îți va crește o cocoașă și toți vor râde de 
tine, sau, mai rău, dacă vei continua așa te vei 
transforma într-un cocoșat scârbos și nici o fată nu 
se va uita la tine, poate doar o pitică cu o cocoașă 
până la pământ. Asta vrei? E limpede că nu voiam 
sub nici un chip să devin un cocoșat iar dacă îmi 
ieșea unul în față pe stradă, traversam în viteză pe 
trotuarul celălalt, ca nu cumva să mă molipsesc, 
scuipam pe furiș peste umăr și mă uitam după 
ceva din lemn în care să pot bate de trei ori. Tot de 
atunci îmi amintesc de întâlnirea cu Rigoletto la 
Opera Română din București. Bufonul cocoșat 
cînta: ridoi perche, în timp ce oamenii ducelui se 
pregăteau s-o răpească pe Gilda, propria lui fiică. 
El credea că era vorba de una din amantele 
ducelui. Cum mai râdea publicul la bancurile 
bufonului cocoșat! De ce? Probabil pentru că un 
cocoșat provoacă râsul chiar și într-o situație 
tragică. Prezența cocoșatului m-a făcut să înțeleg 
tragicomicul. Această deformație neașteptată 
facilitează schimbarea perspectivei. Oamenii râd 
încurajați de iluzia că nu arată ca el, ba mai mult, 
se simt în siguranță elevați pe platforma lor 

morală și se cred îndreptățiți să judece o conduită 
ca aceea a unui cocoșat. 

Conștient sau nu, Ludi, cocoșatul meu din 
poveste își vede cu obstinație de parcursul lui 
presărat cu violență, violuri, dar și dragoste și 
suferință, un parcurs care m-a surprins și pe mine 
în cele din urmă. Așa că drumurile noastre s-au 
despărțit. El își continua drumul lui, eu pe al meu. 
Un drum care m-a dus în plină pandemie la vaccin. 
Am primit prima doză exact când mă pregăteam 
să închei romanul. Eu am ales supraviețuirea, Ludi 
era condamnat să revină mereu în aceeași formă 
în alt timp și în alt loc. Poate drumurile noastre se 
vor reîntâlni cândva, undeva. 

Recitind textul îmi dau seama că n-am 
așternut pe hârtie o mare parte din poveste. Poate 
pentru că gândesc mult mai repede decât scriu. 
Astfel că multe întâlniri, conflicte, gânduri și vise 
au rămas în afara coperților. Ca și cum ar fi 
coborât peste ele o cortină de amnezie ștergând o 
serie de evenimente. Evenimente prin care trecuse 
cocoșatul, dar care au rămas pe dinafară. Și totuși, 
ele se întâmplaseră și fuseseră trăite așa că aveau 
rolul lor în parcursul unui destin mesianic. 

Nu mă consider scriitor în adevăratul sens al 
cuvântului. Simt că nu-mi găsesc cuvintele tocmai 
când am mai mare nevoie de ele. Se joacă de-a v-
ați ascunselea cu mine. Număr până la 10, 
câteodată chiar până la 1000 și tot nu reușesc să 
dau de ele. Se ascund așa de bine, că povestea se 
derulează de la o imagine la alta ca un tren rapid 
care aleargă mereu înainte, fără pasageri și fără 
marfă. Cuvintele care trebuiau să descrie imaginile 
erau parcă șterse de o locomotivă care pufăia din 
greu trăgând după ea vagoane învechite care 
săreau pe șine cu un zgomot de nedescris. 

Simt în mine prezența unui cenzor sever, fără 
pic de compasiune. Apare când mă aștept mai 
puțin și taie fără milă secvențe întregi. Ce n-a mai 
ajuns între coperțile romanului ar fi putut fi în 
sine o nuvelă sau chiar un alt roman. Numai din 
cauza neputinței mele paginile nu au fost 
acoperite de fel și fel de trăiri intense care au fost 
lăsate de o parte de un autor mult prea impulsiv și 
lipsit de răbdare. 

Ce a rămas sub titlul Ludi e doar o mică parte 
din ce visasem să fie. Mărturisesc că sunt obișnuit 
cu o astfel de soartă. În ceea ce privește munca 
mea în teatru, am petrecut mii de ore la masa de 
lucru pregătind cu mare minuțiozitate spectacol 
după spectacol. Dar de cum începea producția 
propriu zisă cu discuții interminabile cu directorii 
teatrelor despre buget pentru colaboratori, 
costume, decoruri, lumini etc. de cum începea și o 
serie de compromisuri fără sfârșit. Așa că 
evenimente, personaje, conflicte, întâlniri și 
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despărțiri sfârșeau în întunericul coșului de hârtii 
de sub biroul meu. 

Cu toții purtăm pe spate o cocoașă, ca Ludi. Câteodată 
ea e vizibilă, dar în majoritatea cazurilor reușim s-
o ascundem sub titluri universitare, medalii, 
premii, diplome sau certificate de tot felul. 
Înăuntrul nostru însă ea continuă să existe. Pe de o 
parte ne face vulnerabili, slabi, nesiguri, dar pe de 
altă parte tocmai ea este cea care ne conferă 
spiritualitate. Ne face să trăim o existență paralelă 
cu cea reală. Iar uneori când cele două se 
contopesc, visele devin realitate. Prin ele ajungem 
să transcendem slăbiciunea, mediocritatea și 
nedreptatea. Spiritul devine respirație și 
respirația devine suflet. În acest fel devenim 
autorii propriei noastre vieți. O voce comună ne 
adună pe toți laolaltă. Cu toții suntem creația unei 
ființe supreme care ne iubește indiferent dacă 
purtăm cocoașele la vedere sau nu. 

 
Alexander Hausvater - București, 21 martie 

2021" 
Dupa succesul volumului de povestiri "Ce 

dacă", tradus în limbile engleză, germană, franceză 
și chineză, regizorul Alexander Hausvater 
debutează în roman cu PATRU volume publicate 
între anii 2020-21 de Editura Integral: 
"Penumbra", "Aici", "Radio Eros", "Dor Calator" și 
acum "Ludi". 

10 iunie 2021 
 

 
*** 

Marți, 8 iunie2021, în Sala Majestic a Teatrului 
Odeon, a avut loc, în prezenţa autorului, lansarea 
romanului LUDI de Alexander Hausvater, publicat 
de Editura Integral. 

Invitaţi: Ioan Cristescu și Varujan Vosganian 
Cu participarea actorilor: Angela Ioan, Elvira 

Deatcu, Marius Stănescu 
„Probabil că orice mare artist, indiferent de 

calea pe care o alege, manifestă o anumită 
sensibilitate pentru toate cele șapte arte. Puțini 
sunt, însă, aceia care pot crea, cu egal talent, în mai 
multe domenii. Iar Alexander Hausvater, veți 
vedea, lecturând paginile despre patimile lui Ludi, 
dovedește pentru literatură o înzestrare 
remarcabilă, așa cum a dovedit, într-o carieră de 
peste cinci decenii și pe toate meridianele lumii, ca 
regizor de teatru.” 

 
Varujan Vosganian - O carte a lecuirii (Prefață 

la romanul LUDI) 
„Finalizat la începutul primăverii 2021, 

romanul Ludi al lui Alexander Hausvater este o 
metaforă complexă a luptei cu îngerul creației și 
cu demonii vizibili sau ascunși care împresoară 
ființa umană, o meditație asupra dizabilităților sau 
monstruozității fizice, a traumelor produse de 
cruzimea semenilor, a frumuseții care se poate 
ascunde într-un trup diform sau, dimpotrivă, a 
urâțeniei interioare în cazul ființelor considerate 
perfecte.” 

 
Elena-Brîndușa Steiciuc, Alexander Hausvater – 

LUDI, Jupânu’, 22.04.2021, Suceava 
„Cu toții purtăm pe spate o cocoașă, ca Ludi. 

Câteodată ea e vizibilă, dar în majoritatea 
cazurilor reușim s-o ascundem sub titluri 
universitare, medalii, premii, diplome sau 
certificate de tot felul. Înăuntrul nostru însă ea 
continuă să existe. Pe de o parte ne face 
vulnerabili, slabi, nesiguri, dar pe de altă parte 
tocmai ea este cea care ne conferă spiritualitate. 
Ne face să trăim o existență paralelă cu cea reală. 
Iar uneori când cele două se contopesc, visele 
devin realitate. Prin ele ajungem să transcendem 
slăbiciunea, mediocritatea și nedreptatea. Spiritul 
devine respirație și respirația devine suflet. În 
acest fel devenim autorii propriei noastre vieți. O 
voce comună ne adună pe toți laolaltă. Cu toții 
suntem creația unei ființe supreme care ne iubește 
indiferent dacă purtăm cocoașele la vedere sau 
nu.” 
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Petre Terescenco 
 
 

etre Terescenco realizează un „edificiu” 
liric pe cît de echilibrat, pe atît de 
evident. Sensibilitatea poetului, 

structural, divulgă starea interiorității sale în 
„cîmpul” poematicului şi, deopotrivă, stringenţa 
autoreflexivă şi autoreferenţială a discursului s[u 
liric. 

 
Poeziile sale vin parcă dintr-o ladă de zestre 

a unui popor care se deschide în fața ce îi citesc 
sau ascultă catrenele.  

 
Versificația aleasă este cea clasică dar 

apropiată de folclor, par ivite taina „tăcerii”,  
imaginarul poetic, influențează gândirea liric. 
Elementele de verisificație folosite - versul, 
strofele, măsura, rima și ritmul sînt apropiate de 
cele populare. Rima fie ea încrucișată, îmbrățișată 
este cea perfectă, silabele care rimeaza fiind 
identice iar ritmul iambic: piciorul metric fiind 
alcatuit din două silabe, cu accentul pe cea de a 
doua silabă.  

 

Modul de a privi realitatea imediată și cea 
imaginată de poet nu demonstrează modul dual de 
„a fi” în lume, atît de actual și de des întîlnit. 

Petre Terescenco  îl plaseazî pe cititor într-o 
geografie literară românescă, este un redutabil 
căutător și născocitor. 

Granița dintre vis și realism este doar o 
poartă pentru cel care își găsește inspirația 
stihurilor într-un sat uitat sau în satele care au 
fost cîndva și continuă să exist în imaginația 
fiecăruia dintre noi. 

Meșteșugurile, obieciuriel, tradițiile par 
surse inepuizabile pentru ivite din basmele 
românilor.  Meșteșugurile, obiectele create de-a 
lungul timpului de un popor sînt însăși cultura 
acelui popor. 

 
Petre Terescenco are o energie desprinsă din 

peisagistica locurilor de el știute, irepetabil, făr 
ambiția de  scrie în forme fixe dar  cu putere de 
schimbare, vine cu Făt Frumos, cu Cosînzenele 
sale, cu zei și zmei dar rămîne un megaromân. 

 
20  martie 2021 

 

 

Banchetul artelor 
 

e grandioasă desfășurare în paginile 
Revistei Banchetul în care balanța 
exprimării artistice rar se înclină. În anii 
acestui început de mileniu sincretismul 
artelor își dă întîlnire în filele Banchetului 

hunedorean. Uimită sînt de rubricile propuse, 
profunde, readucere aminte a valorilor unui neam 
care încă mai există, evident tot datorită culturii. 

Rubrici care trezesc sau ar trebui să trezească 
conștiine, întoarceri la tragedia greacă reînviată 
de Ion Hirghiduș prin ditirmbulul și cultul lui 
Dionysos sau întrezăririle lui V.G.Paleologu în 
destinul poetului Ezra Pound. Preocuparea  
constantă  lui Nietzsche pentru mitologia greacă, 
acuzațiile sale pentru alungarea de de scena 
greacă a personajului singular atunci Dionysos. 
Măștile lui Dionysos și măștile lui Nietzsche sînt 
aceleași...? 

 
 

 

P 

C 
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Ezra Pound , cel care din drag de de Italia lui 
scumpă prerenascentistă și dantescă, printr-un 
greș de optică politică se alăturase, irațional, se 
alăturase aspirațiilor unui anumit moment...Ezra 
Pround a trebuit să plătească cu trupul și cu 
demnitatea libertății alegerea greșită...Tot VG 
Paleologu amintește atitudinea poetului față de 
sculptura lui Brâncuși în 1918 dar și față de 
mișcarea avangardistă Englitera, vorticismul care 
nu îl primise în că pe românul sculptor aflat la 
Paris. O nouă generație apăruse în Montmartre," 
expresionismul, neoplatonicismul, suprarealismul 
și alte erezii ale “marei erezii”, clasicizate de 
acum",  Pontif ales de Pround  fiind tînărul 
Brâncuși, apărătorul salutarei seninătăți a acelui 
început de secol, care doar prin el subsita. Poetul 
filozof  găsea în creațiile lui Constantin Brâncuși 
începuturile unie noi civilizații spiritual, intuise 
profunzimea partenerului său american de 
discuții și susținuse acel “Eu sînt eu” ....pînă la 
capăt, dar intuindu-se amîndoi. 

Eminescu, Cioran, Marin Preda, Mihail 
Sebastian, Marin Sorescu, Mircea Ciobanu, Geo 
Dumitrescu trăiesc în paginile Banchetului ca 
invitați de seamă. 

Pagini de istorie, de hermeneutică, polemici 
interpretate și 60 de pagini închiate 
poeziei....Mariana Buruiană, acea actriță fragilă în 

jurul căreia creșteau razeBeatrice Silvia, Sorescu, 
Gabriel Na, Dumitru Huruba, Doru Roman,Ana 
Podaru, Boris Mehir, cel care dă dimnesiunea lui 
Paul Celan. 

“Prezentarea unui poet” , o cronică semnată 
Horia Gîrbea, închinată poetei Evelyne Maria 
Croitoru. Un grupaj al poetului Marian Barbu, cel 
care încearcă și reușește exerciții suprarealiste – 
“in memoriam Gelu Naum și Ion Caraion”, cu un 
motto aforism egitean "Din pricina binelui pe care 
l-am făcut, numele oamenilor nu se șterge în 
memoria urmașilor".  

Alți poeți și poemele lor Valentina Becart, 
Izabela Brănescu,Alexandru Cazacu, Nuța Crăciun, 
Teodor Dume, Liliana Popa, Emanuel Pope, 
Dumitru Toma... 

rubrici de proză scură, proză, dramaturgie, de 
critică, taduceri... 

 
Mi-a plăcut banchetul, mai venim și altădată ! 
 
(Am primit revista Banchetul, revistă ce 

apare  sub egida Uniunii Scriitorilor din România 
nr.64,65,66 - aprilie, mai, iunie 2021. 

Mulțumiri redactorului șef Dumitru Velea 
 

21 iulie 2021 

 
 
 

Am cunoscut-o pe......  
Rodica Ojog - Brașoveanu 
 

m cunoscut-o prin 1995 când am realizat 
un interviu pentru emisiunea "Tranzistor" 
realizată atunci de Dragoş Ciocîrlan la 

Radio România Actualități. Au urmat apoi multe 
alte interviuri. Discuţia se prelungea cu încă o oră 
sau două în care "puneam ţara la cale". Avea un 
simţ al umorului special, personal aş spune, o 
educaţie şi un bun simţ cum rar mi-a fost dat să 
întâlnesc. 

Pereţii casei aveau tablouri pictate chiar de ea.  
Amintirile părinţilor - biroul, biblioteca, 

pendula - erau mângâiate în fiecare dimineata cu 
privirea, înainte de a se aşeza la biroul tatălui, pe 
care trona un Sfinx adus de părinţii săi prin 
1943..... 

De câte ori trec pe lângă biserica "Sfântul 
Spiridon Vechi" îi zâmbesc şi îi vorbesc în gând (în 
spatele bisericii se afla casa ei). Îi povesteam că în 
perioada liceului, la Braşov, la librăria Astra de pe 

strada Lungă trebuia să cumperi un întreg pachet 
de cărţi ca să obţii un volum al ei. 

Cărţile cu Melania, Minerva şi Logofătul de 
taină le recitesc şi acum cu mare plăcere. Îi 
povesteam cum după apariţia policie-ului "20 de 
pisici negre" pe care întâmplător îl lecturam în 
tren, am râs atât de mult, încât cei din 
compartiment mă priveau suspect......  

Acolo, în universul ei, am descoperit o 
doamnă fascinantă care fuma enorm (țigări Top şi 
Record - O, Tempora) cu o conversaţie poate mai 
briliantă decât scrisul. Era un atent observator, un 
fin si erudit psiholog şi avea un simț al umorului 
de 7 stele ! Intriga poliţistă era doar un pretext în 
cărţile ei, magistral orchestrat, care făcea loc 
analizei psiho - sociologice a unei adevarate 
tipolgii umane. Tipologie întâlnită în cârciumile 
Bucureştiului pe care le-a iubit şi frecventat. 

Primul televizor şi l-a cumparat după 1990, 
pentru a putea urmări evenimentele din Piaţa 

A 
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Universităţii, până atunci considera că televizoarul 
"omoară ... conversaţia". 

Au urmat multe alte intalniri,.În 2002, 
întoarsă de la Florenţa, , am aflat că nu mai este... 
dintr-n ziar (era într-o joi) în care apărea un 
articol sec în care se anunţa că "au murit: 
scriitoarea Rodica Ojog - Braşoveanu şi actorul 
Cornel Vulpe". 

Era: tonică, optimistă, ilegal de inteligentă. 
Îmi povestea că doar 7 ani a fost membră a 

Baroului bucureştean. Şi-a dat demisia pentru că a 
considerat că nu putea face două lucruri" bine" în 
acelaşi timp, adică să pledez ela bară şi să scrie.  

Vă daţi seama în epoca comunistă de ce curaj 
trebuia să dispui să devii...liber profesionist ! 

Asta era vorba ei...... "Nu trageti in pianist"! 
Prin anii '70 a făcut o excursie cu so'ul ei, 

actorul Cosma Braşoveanu in SUA. La un târg din 
Ohio, contra a 5 dolari, puteai să îţi tipăreşti 
"propria pagină de ziar". Astfel a apărut doamna 
Rodica Ojog - Braşoveanu într-o poză sexy, cu un 
titlu pe măsură: "Rodoca Ojog Braşoveanu a 
câştigat titlul de Miss Ohio 1973". A expediat 
ziarul cu pricina la Editura Militară, s/a distrat 
gustând farsa indelung. 

Din păcate, tovarăşii nu aveau simţul 
umorului şi au trecut-o vreo trei ani pe linie 
moartă. 

Mai face farse şi acum, cărţile le găsiţi la 
editura Nemira..... 

 
 
 

Dublură de lumină 
Interviu cu Prof. Univ. TIMOTEI URSU, membru al Academiei 
Oamenilor de Știință din România (O.A.R.), 
regizor, scriitor 

 

Liliana Popa: Dle Timotei Ursu, se pare că încă de la 
începuturi viața și cariera dvs. au evoluat într-o anumită 
cheie, mai neobișnuită. Timișorean de baștină, ați absolvit la 
Cluj, în 1962, o primă facultate, ani speciali din existența 
dumneavoastră. 

Timotei Ursu: Da, Facultatea de Filologie și Istorie. Și am avut o 
serie de dascăli faimoși acolo: Iosif Pervain la „Literatura 
Română modernă”, Liviu Onu la „Romanistică”,  Jacquier la 
„Franceză”, Tudoran la „Dialectologie”, exigenta Frida Edelstein 
la „Latină” (care m-a lăsat de trei ori corigent, de ajunsesem să 
umblu bujbé prin Cluj și să traduc automat, în gând, latinește – 
absolut orice inscripție, orice anunț al Primăriei, orice indicație 
rutieră, fiecare reclamă comercială !). Eram cam necopt, aveam 
doar 16 ani, când – absolvent al școlii generale cu doar zece clase, 
după „modelul sovietic” (!) -, m-am trezit student!  

În anul următor, mergând zilnic la Biblioteca 
Universitară, în loc să-mi fac fișele solicitate la 
seminarii, am scris o ditamai „dramă în trei acte”, 
Cărările din Smalltown, care a luat premiul II la 
concursul de piese originale al Teatrului din 
Timișoara. De jucat nu s-a mai jucat (căci avea 
„subiect american”!), dar am primit 2000 de lei, 
bani buni pe atunci, cu care m-am dus glonț la un 
doctor din Timișoara, care avea un aparat de 
filmat Cinekodak, de 2x8 mm, cu proiector, 
implorându-l să mi-l vândă cu cei 2000 lei. Îți spun 
de acest aparat, pentru că el e la originea deciziei 
mele de la sfârșitul anului II, de a mă retrage – cu 
gândul că trebuie să mă fac regizor de film, nu 
profesor de română sau istorie. Știi - ca Bulă de la 

Vaslui: „Bluji am ?! Jacă am ?! Oleac-di-bataie, știu! 
Îs numa bun di ...Bucurăști !”. (Ca să nu mai adaug 
că acolo, la Cluj, mă apucasem și de...box, ieșind – 
după doar o duzină de meciuri – campion de zonă 
„Transilvania”, la mijlocie-mică, juniori. Ce mai ?! 
Vorba poeziei lui Victor Vlad Delamarina, eram „ăl 
mai tare om dân lume !”) 

 

Liliana Popa: Ați rămas în Cluj ? Ați continuat 
boxul ?!  

Timotei Ursu: Deloc ! După o vizită fulgurantă la 
sanctuarele dacice de la „Sarmizegetusa”, unde m-
am dus nu atât de dragul sanctuarelor cât de 
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dragul, irosit, pentru o colegă de la „Istorie”, care 
se afla acolo la corturi, ca să „sape” în practica de 
vară – m-am reîntors la Timișoara, unde începuse 
să funcționeze, la Clubul CFR, primul cineclub din 
România. L-am cunoscut atunci, la o selecție, și pe 
regizorul Mihai Iacob, care căuta „fețe” pentru 
proiectatul său film „Străinul” (pe mine nu m-a 
ales, eu aveam o față care, mai degrabă, cerea 
palme!). Taică-meu, Dumnezeu să-l țină la dreapta 
sa, a zis: „Fătul-meu, dacă tot zici că ești major și-ți 
hotărăști singur soarta, ia treci binișor colea, în 
producție, să-ți asiguri banii de păpică, că eu nu-ți 
mai dau decât acoperiș !”  

Așa am ajuns, pentru vreo trei luni, muncitor 
necalificat la Fabrica de Macaroane din Timișoara 
și colaborator,  în weekend-uri, cu Studioul local 
de Radio. Iar serile, la Clubul CFR, repetam de zor 
în echipa de teatru. 

 

Liliana Popa: Cum a rămas cu regia de film ? 

Timotei Ursu: Păi da, vezi, eu pusesem carul 
înaintea boilor: la Institutul de Teatru și Film, 
I.A.T.C., se suspendaseră, încă cu vreo trei-patru ani 
mai înainte cursurile „cinematografice” (eu nu 
știusem asta!), căci la cele - unul sau două filme 
anual - câte produceau pe atunci studiourile de la 
Buftea, erau deja prea mulți absolvenți ! Cum am 
luat niscaiva  aplauze jucând la Teatrul Clubului 
C.F.R. rolul Grig, din „Steaua fără nume” (machiat, 
cam cum arăt astăzi !), mi-am zis că trebuie să 
intru la București, la „actorie”, și pe urmă mă fac 
eu, cumva regizor ! Mama, fie-i țărâna ușoară, mi-a 
dat de tren și de o primă lună de chirie și am 
plecat la „Bucurăști”, în Martie 1958: („Bluji am, 
jacă am, pe regizorul Mihai Iacob îl cunosc, ce 
mai ?!). Am reușit să fiu „angajat  la Buftea”, ca 
dublură-de-lumină a lui Iurie Darie, la un film care 
nu s-a mai turnat în acel an (și prin urmare, nici n-
am mai fost plătit!). 

 

Liliana Popa: Ce înseamnă „dublură de lumină” ? 

Timotei Ursu: Pe atunci filmările în studio, cum 
pelicula color era la începuturi, se făceau cu o 
formidabilă cantitate de lumină, proiectoare 
uriașe, fierbinți. Ca să nu „obosească” actorul cu 
pricina, să nu transpire și să i se topească 
machiajul (!). Cineva – în cazul lui Iura: eu! – cu 
aceeași înălțime, volum și „chip aproximativ”, ar fi 
fost să fiu  „folosit”, vreo oră-două, până se fixau 
„luminile” și „sunetul”. Trebuia să  cunoști 
mișcarea în cadru și replicile. Apoi venea actorul 
acela real și „motor” ! (N-a mai fost cazul, 
producția se amânase pe anul următor). Măcar am 
văzut cum arată Studiourile de la Buftea. Oricum, 
atunci am înțeles, prima dată în viața mea, ce 

înseamnă incertitudinea și foamea ! Mama abia  
găsise telefonic un actor bucureștean care să mă 
pregătească, contra-cost, pentru examenul la 
„actorie”, la admiterea în IATC. Recitam hăulit de 
vibrau geamurile „Marea preluare”, de A. Toma ! 
Totuși, m-au picat la limită, erau doar șase locuri 
pentru cei fără „recomandare” de Sfat Popular 
pentru candidații cu  părinți muncitori și țărani 
fruntași în „producție” ! (Și alea șase, toate 
„acontate” în București!). Așa se face că m-am 
reîntors la Cluj, repetând anul II,  neîncheiat în 
1957, dar, după un an, ajungând Laureat pe Țară 
la concursurile studențești de teatru și – cu micul 
meu aparat de filmat 2x8 mm, - înființând și 
începând activarea celui de la doilea Cineclub 
Studențesc din România. Ca prin miracol, carnetul 
meu de note a început să se umple de note de „10” 
și am terminat în 1962, cu examenul de stat tot cu 
„10”. 

 

Liliana Popa: Au avut toate aceste activități 
vreun rol anume ? 

Timotei Ursu: Cred că da. Profesorul universitar 
Dumitru Isac, totodată director al Teatrului 
Național din Cluj, m-a țintit; și, uimitor, a obținut 
repartizarea mea pentru cei „trei ani la locul de 
producție” nu numai în Cluj, dar și ca Secretar 
literar al Teatrului Național de acolo! Cum ar veni, 
a treia poziție după directorul economic. Vezi, 
devenisem foarte muncitor.  

Deși aveam o duzină de alte atribuții, inclusiv cea 
de asistent de regie al marelui Radu Stanca, în anul 
1963 de pildă, am citit și făcut referate pentru 186 
piese apte de a intra în repertoriu! Norocul meu în 
viață a fost că mai întotdeauna, în momentele 
critice, apărea – ca prin minune! – un „înger 
păzitor”, un om-de-bine care mă ajuta să pășesc 
mai departe! Dumitru Isac nu numai că m-a 
„promovat” extrem de sus, dar cum tocmai se 
anunțase că I.A.T.C.-ul și-a redeschis examenele de 
admitere la „regie film și tv”, „operatorie”,” „critică 
de film”, mi-a spus în vara lui 1964: „Du-te, 
încearcă să reușești; dacă nu reușești, întoarce-te, 
îți țin postul !”. Nu m-am mai întors decât pentru a-
i mulțumi: reușisem (al zecelea, pe lista de zece 
admiși, din cei peste 350 candidați!). „Foarte 
bine”, a zis Isac: „Iar cei de pe urmă vor fi cei dintâi 
!”. I-am împlinit premoniția, am terminat în 1969 
„șef de promoție”. Din păcate, pe Dumitru Isac nu 
l-am mai găsit. 

 

Liliana Popa: A urmat un deceniu foarte 
productiv pentru dumneavoastră: trei filme de 
lungmetraj, cinci scenarii cinematografice, mai 
multe filme „jucate” la TV, peste 40 
documentare, reportaje, emisiuni. Îmi 
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amintesc că în primii ani ai deceniului 1980-
1990, ca profesor la I.A.T.C, erați socotit unul 
dintre remarcabilii regizori ai „noii generații” ! 
După care, pe la mijlocul deceniului, ați plecat 
în Spania, apoi în SUA. 

Timotei Ursu: Nu, nu „am plecat”, ci, după ce am 
fost trei ani „suspendat” din pricina opiniei mele 
despre cenzura în filmul românesc, am evadat în 
1986, în Insulele Canare (Spania). Și am ajuns, în 
același an, rezident în SUA. Nu pentru mine, 
personal, ci cu gândul recuperării copiilor mei ! Ca 
să le pot dărui un nou destin. Și bine am făcut! Dar 
despre asta, cu un alt prilej. Acolo, în noua mea 
„patrie” – trecând prin toate furcile caudine ale 
regimului de „emigrant”, fie el și politic, dar 
păstrându-mi și cetățenia română alături de cea 
americană, – nu m-am mai ocupat de film, ci de 
ziaristică și cercetare istorică multidisciplinară. În 
paralel, pentru asigurarea existenței, am  practicat 
însă  – obligatoriu ! - și alte meserii oneste. 
Ajungând în SUA la aproape 50 de ani, eram acolo 
socotit automat un moșneag ! Nimeni acolo nu e 
dispus să riște ca să-ți „dea șansa” să reîncepi 
ceva. Mă rog, pragmatism american !  

 

Liliana Popa: Ca regizor, ba chiar ca fost 
profesor de film, cum îi vedeți pe regizorii de 
azi, din România ? 

Timotei Ursu: Vedeți, un timp – până acum patru 
ani – am deținut chiar și o rubrică de „opinii 
cinematografice”, la Scrisul Românesc, ambițioasa 
revistă culturală din Craiova. Cam tot ce-am scris 
acolo se referea la noua generație de regizori din 
România, supranumită (a câta oară, Dumnezeule 
?!) - „noul val” ! Cu expresia asta, calchiată după un 
model francez, se tot încearcă de decenii – cu 
coatele! – să se deschidă oleacă de pârtie filmului 
românesc în Lume ! Greu la deal cu boii slabi: 
jumătate din filmele produse de România în 
ultimii 25 de ani sunt simple, ba chiar penibile, 
pastișe ! Dar a trăit binișor la New York, vreo cinci 
ani - ca director al ICR NY - Corina Șuteu. Dincolo 
de o suită de penibile gafe, a făcut  totuși și un 
lucru bun: preluând ideia lui Carmen Firan (care 
organizase în 1998 primul „Festival de Film 
Românesc”, la New York), Corina Șuteu – utilizând 
posibilitățile și strategiile Institutului Cultural al 
cărei manager era, dar și o serie de relații 
personale stabilite rapid în această postură, a pus 
pe picioare, an după an, „Making Waves” - 
Romanian Film Festival, cu proiecții la unul din 
marile centre culturale newyorkeze. Lasă că, după 
ce a fost înlocuită  din funcția de manager, „și-a 
tras” (în cea mai românească manieră!) drept 
„business propriu” acest festival de film (construit 
cu mijloacele Institutului Cultural și pe când era 

salariata Poporului Român), lăsând ICR NY cu 
ochii-n soare ! 

Până una-alta, într-o săptămână, la Lincoln Center, 
mai mulți newyorkezi văd un film românesc decât 
totalizează acela, ca număr de spectatori, în 
România, anual! Punct ochit, punct lovit. 
Important este însă altceva: ce se arată publicului 
american ?! (doar o minimă parte a acestuia fiind 
români nostalgici!). Selecția – operată tot de dna 
Șuteu! – este surprinzătoare. Vreo câțiva ani am 
tot văzut aduse și proiectate, sub cuvânt că 
„prezintă noul val românesc”, o serie de pelicule 
axate pe „șocul pornografic” – pe care unii din 
tinerii regizori români l-au adoptat drept stindard, 
cu speranța deșartă că așa trezesc interesul 
festivalurilor internaționale, sau barem al 
distribuitorilor de piei de cloșcă, motivându-și 
opțiunea cu: „păi, așa au făcut, după 1989, și 
Pintilie, și Daneliuc, și alții...!”  

Dacă un Mircea Daneliuc, un veritabil regizor de 
rasă, a folosit unele elemente „stridente”, de pildă 
în formidabila sa alegorie a României-debusolate, 
„Patul conjugal”, acelea funcționau dramatic 
pentru „devoalarea” unor practici tipice societății 
românești post-revoluționare ! (Festivalul nu și-a 
propus niciodată o „Integrală  Mircea Daneliuc”, 
deși ar fi meritat-o cu prisosință) ! În schimb, 
Corina Șuteu, mare amatoare de „șocuri 
deșuchiate” (vezi celebrele accente pornografice 
ale unei „expoziții” deschisă pe vremea ei, la ICR 
NY !), sub nu știm ce propuneri sau presiuni, a 
organizat acum vreo doi ani o „integrală  Lucian 
Pintilie”, cu vreo zece din producțiile „Marelui 
Maestru” (al cui ?!). 

 

Liliana Popa: Eu știam că erați un admirator al 
lui Pintilie ?! Ați și scris în sensul ăsta ! 

Timotei Ursu: Chiar dacă propria mea intrare în 
producție cu filmul „Septembrie”,  propus pentru 
debut  în 1970, a fost practic deraiată de 
„explozia” scandalului filmului numit, de atunci 
încoace, „Reconstituirea” lui Lucian Pintilie - și 
am fost nevoit să debutez cu „Decolarea” (și n-am 
nici un regret !). Nu i-am purtat deloc pică lui 
Pintilie, dimpotrivă – primul articol publicat în 
USA era unul în favoarea lui Lucian Pintilie și a lui 
Liviu Ciulei, ambii pe atunci refugiați în Vest ! 
Știam însă  că filmul era, de fapt, un fericit produs 
sincretic , al excelentului scenariu al lui Horia 
Pătrașcu, al fenomenalei pofte de „cine-verité” a 
unui absolut genial operator numit Sergiu Huzum 
și al supervizării agresive și curajoase a 
montajului (treabă de regizor!) de către Pintilie ! 
Bașca priceperea de a lucra cu actorii, indiscutabil 
– Pintilie e un priceput meseriaș ! 
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Nu încerc acum să minimalizez, după patru 
decenii filmul lui Pintilie, mă mulțumesc să spun 
că – după vizionarea „galei” sale – mi se pare cel 
mai puțin „al lui Pintilie” ! Absolut toate filmele 
ulterioare ale lui Pintilie (ca să nu includ aici chiar 
și debutul său, cu „Duminică la ora șase”!), se 
profilează a fi,  ca mesaj, nimic altceva decât o 
suită perseverentă de înjurături la adresa 
poporului român (pe care, din cine știe ce motive 
personale, Pintilie îl urăște cu toată ființa lu; și 
dacă vreți, vă dau citate cu duiumul din filmele 
lui!). „Recitită” în cheia întregului, 
„Reconstituirea” nu mai e „curajoasa sfidare a 
conducerii României Comuniste”, ci doar 
condamnarea „insensibilității” și a „exagerărilor 
românilor”, în totalitatea lor,  față de „criteriul 
uman” (cum comenta un spectator american, după 
vizionarea de la Lincoln Center!). Adăugați la asta 
perseverenta preferință, în restul filmelor,  pentru 
urât, pentru „viol”, pentru vorbirea scabroasă și 
obsedanta despuiere a actorilor bărbați; veți 
vedea, astfel,  ce putea învăța tânăra generație de 
regizori de la unul care fusese numit, la un 
moment dat, „diriguitor al filmului românesc post-
revoluționar”, sub cuvânt că era cel mai „western” 
regizor român de film ! 

 

Liliana Popa: Chiar credeți că toți au preluat 
această „lecție” ? 

Timotei Ursu: Nu! Dar tinerii regizori care și-au 
imaginat că, prin promovarea murdăriei și a 
vulgarității și a foarte proastei păreri despre 
semenii lor, vor cuceri festivalurile europene și 
mondiale s-au înșelat amarnic! Dimpotrivă, 
premiile mari, elocvente, au venit pe umerii 
filmelor care promovau tocmai umanitatea 
românilor: „Moartea Domnului Lăzărescu” al lui 
Cristi Puiu, „4 luni, 3 săptămâni, 2 zile” al lui 
Cristian Mungiu, „California Dreamin’” al 
regretatului Cristian Nemescu. 

 

Liliana Popa: Totuși, nici un film românesc, din 
câte știu, n-a fost promovat la selecția de film 
străin pentru Oscar ?! 

Timotei Ursu: Eu cred că România a trimis 
anapoda la OSCAR filmele ! Cum să trimiți cu 
nădejdea unui premiu în SUA, un film ca cel al lui 
Nemescu, admirabil film dar nepotrivit peste Ocean 
!  SUA era un stat care trimitea trupe și avioane 
împotriva sârbilor, întreaga opinie publică era 
câștigată întru justețea acestei acțiuni, iar tu 
trimiți la OSCAR un film în care un șef de gară din 
România, (România fiind stat aliat al SUA !), 
blochează urgența sosirii acolo a unui tren militar 
american?! Oricât de „hazos” ar fi făcut-o,  oricât 

de explicabil omenește, - era „politically 
incorrect”! Ce e greu de înțeles în asta ?!  

Eu am admirat și continui să admir filmul lui 
Marian Crișan, „Morgen”, - și acesta „rejectat” la 
OSCAR. De ce ? Una din marile probleme politice 
actuale în USA, de vreo două decenii, este aceea a 
emigrației ilegale. Filmul lui Crișan, minunat, 
rezolvă „trama” în aceeași cheie a umanismului 
românesc. Numai că subiectul este, rezumând, 
următorul: un om de bine, din Salonta, ajută un 
prăpădit de emigrant ilegal turc (acesta năzuind 
să ajungă la familia lui din Germania) să treacă 
ilegal  granița! Admirabil filmul, și în plan uman, și 
artistic: dar „politically incorrect” pentru 
americani. Greșeala nu era a „realizatorilor” acelor 
filme, ci a exportatorilor acestora ! 

 

Liliana Popa: Cum vedeți România mileniului 
acestuia, se vor așeza valorile și vom scăpa de 
superficialitatea și nonșalanța cu care unii au 
impresia că trăiesc, nepăsându-le nici de ei, 
nici de urmașii lor, nici de țara care i-a născut ? 

Timotei Ursu: Acuma, când stăm de vorbă, e 
început de octombrie 2016, în România. Am venit 
către sfârșit de August, ca membru al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, ca să fiu primit 
– cu adresele oficiale în mână ! – la Ministerul 
Culturii, pentru a încerca să revigorez proiectul 
meu, pe care tot îl propun de cinci ani seriei 
aiuritoare de șase „Miniștrii ai Culturii” (!), privind 
finanțarea și activarea „Echipei de Studiu 
Multidisciplinar a Academiei Oamenilor de Știință 
din România” (!). Actuala „ministră” (aceeași 
Corina Șuteu de tristă amintire - cui i-a venit ideea 
stranie s-o numească?!) nici măcar nu m-a primit,  
de cinci săptămâni, în audiență!  Pur și simplu - 
nothing!.. „Nada” ! Fără precedent! Ideea e că, o 
astfel de „Echipă multidisciplinară a Academiei 
OSR” are autoritatea științifică de a invalida o 
serie de grave erori istorico-arheologice ale 
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trecutului și de a recomanda transformarea 
siturilor din Munții Orăștiei, - vinovat (nu eronat !) 
denumite „Capitala Regatului Dacilor” !  

În ceea ce ele sunt, de fapt, impresionantul 
așezământ antic „Kogaion”, care – potrivit 
datelor multidisciplinare – poate concura, în 
turismul cultural internațional cu oricare din 
marile „Minuni ale Lumii” ! Nu e vorba numai de o 
restituire științifică obligatorie, ci și de o uriașă 
„fântână de incasări valutare” din turismul 
internațional ! Ei bine, cum te văd și cum mă vezi, 
după ce am cheltuit (din nou !) din ce n-am, ca  să 
vin  iarăși  în România, la 78 de ani (știi cât 
durează drumul, încorsetat într-un scăunel de 
avion ?! 18 ore! Și peste 1300 de euro !) , ca să 
pledez, fără nici un beneficiu personal, în favoarea 
câștigării de către România a unei noi mari valori, 
și să vorbesc la pereți ?! Acum gata, n-am încotro, 
mi s-au terminat banii, plec acasă ! Dar plec acasă 
mai ales pentru că acolo, în noua-mea-jumătate-

de-Patrie, ca cetățean american nu vreau să 
lipsesc de la alegeri ! Ne alegem un nou președinte 
și, bun, rău, cum o fi – el trebuie ales de noi, nu de 
Sfântul Duh ! Răspunsul la întrebarea d-tale este 
foarte simplu: am auzit că, zice-se,  Grecia sau 
Belgia ar fi aplicat obligativitatea prezentării la vot 
(altfel, contra unei substanțiale amenzi!). E o idee 
de care Uniunea Europeană ar putea ține cont !  

În fond, Democrația înseamnă să alegi ce vrei tu, 
nu să „te prezinți, sau nu,  la vot” ! Să lași pe „alții” 
să aleagă în locul tău și apoi să cârâi că aleșii nu 
sunt buni!? România va reintra pe drumul normal 
numai când românii, toți, vor înțelege că singura 
lor armă de a alege un viitor sau altul, al lor și al 
urmașilor lor, este arma votului ! Dacă lași chestia 
asta pe seama vecinului, „se vor alege” ( nu „tot ăia 
!”) – ci aleșii Vecinului, căruia i-ai cedat, stupid, 
singura ta armă! Dar, în sensul ăsta, vorba 
„României libere”:  „Aștept provincia!...” 
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Al. FlorinŢENE 
 
 
 

Spiritul liric în 
poezia  
Mihaelei CD 
Prefaţă la 

Pași de catifea  
poezii din sufletul meu pentru sufletele voastre 
editura Globart Universum, Montreal, Canada 
2021 
 
Fără a se naşte spontan, ca Minerva din capul lui 
Jupiter, poezia Mihaelei CD din volumul Paşi de 
catifea e neîndoios expresia momentului nostalgic 
prin care trece eul poetei cu o activitate complexă 
în domeniul creaţiei literare, de promotor cultural 
şi ctitor de reviste. Evantaiul policrom al 
activităţilor acestei Doamne a Literaturii Române 
de pe Mapamond mă îndeamnă să-l reproduc în 
continuare pentru a-l cunoaşte cititorul: Mihaela 
CD este scriitor, poet, redactor, cronicar, textier, 
promotor cultural, artist plastic tradiţional şi 
digital, este membru al Uniunii Scriitorilor din 
Canada, membru al World Poets Association – 
România, Preşedinte World Poets Association – 
Canada, având cărţi publicate: Binecuvântare şi 
chin (2019, ed. Celestium, România), Focul din Noi 
(2020, ed. Celestium, România & Globart 
Universum, Canada), Uneori elefanţii zboară – 
carte bilingvă (2020, Globart Universum, Canada). 
Este prezentă în numeroase antologii apărute în 
România, dar şi în străinătate, printre care: 
Universum, volumele 1–5, Parfumul Clipei, 
Flori(i)le poeziei, Cele zece porunci pe scara vieţii, 
Visul copilăriei, Literatura popoarelor, Columna 
iubirilor eterne, Vis cu Nichita, Lirica 
hunedoreană, Voi sunteţi lumina lumii, Olympiada 
mondială de poezie, Recunoştinţa prieteniei, 
Antologia Starpress, Poeţi şi prozatori români în 
regal eminescian, În ritmul paşilor copilăriei, 
Encyclopedia World Literature Academy, 
Clepsidra cu sentimente, Antologie de poezie 
religioasă românească, Iubirea ca o poezie. Este, 
de asemenea, prezentă în interviuri şi dicţionare: 
Femeia – un nou anotimp în literatura 
contemporană, Dicţionarul World Poets 
Association 2020. 

Cunoscând această amplă şi laborioasă 
activitate, îmi dau seama de ce poeta a refuzat 
şablonul experimentului poetic fără dubitaţie, aş 
spune înrudirea unui regim personal romantic – 
aceştia sunt termenii liricii abordată de poetă. Mă 
simt obligat să decriptez subtilitatea titlului cărţii 
Paşi de catifea, în sensul că ‘paşii’ sunt distanţa 
dintre piciorul din faţă şi cel din spate în mers sau 
posibilitatea unui mijloc de a obţine ceva. Să 
vedem ce înseamnă cuvântul „catifea“: ţesătură 
care prezintă pe faţă fire dese, mai mici de un 
milimetru. În acest context înţeleg că poeta îşi 
urmează destinul fără să tulbure pe cineva, 
alunecă precum un fulg de nea prin societate, 
bucurând universul prin imaculatul suflet încărcat 
de dragoste şi poezie: „Şi a venit din nou o 
toamnă.../ Să vie încă multe după ea!/ Azi numeri 
frunzele ce te condamnă/ Să calci uşor... cu paşi de 
catifea...“ („Paşi de catifea“). 

Pretutindeni poeta îşi găseşte obiectul literar, 
universal liric, chiar şi în trăiri, ea sare peste 
limitele vetuste de limbaj în clişeu şi peste 
viziunile multiplicate, cu un singur izvor: „O salbă 
de trăiri e viaţa toată/ Le-aduni, le-nşiri aşa cum 
vin/ N-apuci să spui măcar o dată/ Opreşte, 
Doamne, asta-i chin!“ („O salbă de trăiri e viaţa!“)  

În căutarea fericirii, Mihaela CD are impresia 
că aceasta este precum Fata Morgana şi că această 
căutare se topeşte în flacăra sentimentelor, 
precum un proces de căutare şi nu o explozie 
sentimentală: „Văd zeie ce  dansează-n foc/ Să-
mpartă tristele speranţe/ Destinul vieţii-i doar un 
joc/ De gloanţe oarbe şi romanţe“ („Gloanţe oarbe 
şi romanţe“). 

Sub raport estetic, descoperim în această 
poezie viziunea ca trăire, dând impresia cititorului 
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că versurile sunt o expresie hibridă, însă, adevărul 
este că sunt muncite, frământate şi cizelate până la 
strofa eclatantă: „Mă doare sufletul mi se-nfioară/ 
Nu pot să mă deştept din vis.../ Zădărnicită-i parcă 
trista vioară/ Şi viitoru-mi pare-un trist abis...“ 
(„Trist abis“). 

Citind poeziile acestei poete mi-am adus 
aminte de aforismul lui Nicolas Roch Sebastien 
Chamfort, care spunea: „Plăcerea se poate sprijini 
pe iluzie, fericirea însă se întemeiază pe realitate.“ 
Psihologia e complexă şi poeta este supusă 
propriilor trăiri, fiindcă poeta trece printr-o criză 
a vârstei unde, fiziologic, are o exaltare şi o 
fabulaţie ce se combină în proporţii adevărate, 
apoi se înclină către meditaţie uşor melancolică şi 
elegiac, cu mari viziuni alegorice expuse muzical 
prin ritm şi rimă ca şi acea tuşă livrescă. 

„Valsează-n câmpul plin de libertate/ Culori 
vibrânde în a soarelui lucire/ Se-mbrăţişează-n 
vânt de eternitate/ Florile de câmp în dans de 
fericire!“ 

„Se unduie în ritmul adierilor divine/ Şi-
adorm obosite când se lasă seara/ În fericirea 
absolută un nor intervine/ Scuturându-şi stropii 
peste toată ţara.“ 

„Din umedele vise dimineţile sclipesc/ Şi-nvie 
povara fină a culorilor de vară/ Peisajele 

minunate privirile-ţi răpesc/ Şi murmură a florilor 
de câmp fanfară“ („Fanfara florilor de câmp“). 

Poezia din acest volum se bizuie şi pe intuiţie, 
pe fenomenele morale necaduce, are sensibilitatea 
permanenţei eroice, dar şi erotice şi regresiv 
fenomenologic, priveşte vremea ca o repetiţie 
progresivă a unui eu antropologic originar. 
Romantismul poetei e un semn al cosmicităţii, o 
expresie veche românească a cumpenei lumilor de 
sus şi de jos, în primul rând, în al doilea rând, vine 
intuiţia moral-erotică şi moral-eroică şi 
exemplaritatea unei umanităţi al cărei letopiseţ e 
întocmit din efigii. 

În concluzie, există în poezia Mihaelei CD o 
adâncime a perspectivelor ontologice trăite, 
exemplificând spiritualismul cu extazul lui, o atât 
de strânsă omogenitate între ceea ce este creat şi 
trăit, încât poeta întruchipează o existenţă 
universală, nu lipsită de drama cu răsunet 
filozofic, desprins de cazul particular şi de 
sentimentele incomunicabile. Marile ei alegorii – 
ale morţii, ale iubirii, ale trăirilor în natură, ale 
pasiunii în sensul vechi, teologal – izvorăsc dintr-o 
verificată expresie culturală: universalitatea 
dramei unui eu exponenţial e sporită de 
inteligibilitatea modelelor culturale. 
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Mihaela CD 
 
  

 

 

La  casa de  
nebuni    
  
 
 
În lumea cea nebună mă-nfioară 
LEGI NOI ,mai triste-n fiecare zi 
Noi n-avem DREPTUL să ieșim afară 
Căci noaptea cu strigoi ne-om întâlni 

  
Cu-o nouă lege plină de PROSTIE 
Vor MAMEI dreptul vieții să i-l ia  
Căci n-are astăzi mama temelie 
Decât să fie numărată undeva... 

  
La școli COPIII azi nu mai învață 
Respectul și al său important rost 
De-atâtea drepturi, GENUL e o ață 
Pe care-o rupi și-o poți schimba anost 

  
N-avem valori, ni-s toate la grămadă 
Ne plânge dorul de părinți și frați 
Triști să rămânem SINGURI în ogradă 
Și-n IZOLARE să fim timorați. 

  
Voi nu-nțelegeți măști de răutate 
C-am fost creați, AICI  ca să trăim  
Nu vrem să schimbăm o DREPTATE 
Ce Dumnezeu ne-a dat-o, să murim ! 

  

 
Din trist COMPLOT, gâlgâie omenirea 
Vreți să ne faceți humano-roboți 
Nu vă înțeapă-n INIMA nenorocirea 
Că ne trădați azi la nebuni și hoți ? 

  
Cât trebuie să-ndurăm UMILINTA 
Că ne luați ce-i sfânt pe pământ ? 
Nu vă ajunge oare SUFERINTA 
Ce o trăim singuri ca frunza-n vânt ? 
  
 
Și oare câte generații veți DISTRUGE  
Arzând valori și datini din străbuni 
CREDINTA printre pietre-n ziduri fuge 
Și ne băgați încet la casa de nebuni 

  
Degeaba urlă răzvrătirea-n sânge 
Cu ARME psihotronice ne atacați 
Să n-avem nici PUTERE a ne plânge 
Și slugi să vă fim, numai aplecați. 

  
Veniv-a vremea când o să vă-nvingă 
Din CERURI bunul nostru Dumnezeu 
Să vă ASCUNDETI căci o să vă ningă 
Cu fulgii mari ai otrăvirii voastre alizeu! 
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Zenovie CÂRLUGEA 
 
 

Veronica Balaj - Tatuaj 
interior 
 

oet, prozator, jurnalist și promotor cultural, 
timișoreanca Veronica Bălaj și-a edificat în 
ultimele trei decenii de susținută activitate 

un destin literar distinct, de convingătoare 
polifonii și proteică inventivitate, recunoscute 
îndeobște de cititor și breaslă, chiar cu frecvente 
ieșiri și lansări de cărți, saloane etc. la românii din 
spații culturale euro-atlantice. „Risipei se dedă 
florarul”, conchide în prezentarea de pe aripioara 
copertei întâi criticul literar Alex Ștefănescu, 
intuind exact polivalența unui spirit creator 
îmbrățișând deopotrivă și zone mai largi ale 
literaturii așa-zis de frontieră.  

 
Prozatoarea, căci despre aceasta vom vorbi 

acum, a debutat cu volumul de proză scurtă „Ne 
tirez plus!” (prezentat la Bruxelles în 1993), căruia 
i-au urmat „Puzzle venețian” și altul de proză 
poetică „Între noi, soarele nordic” (2008), pentru 
ca să revină cu volumul de proză scurtă română-
spaniolă „Mătase și cafea rece elvețiană – Seda e 
café suizo frio” (prezentată la Universitatea Alcala 
de Henares din Madrid (2016). S-au adăugat al 
acestea, în timp, romanele „Baltazara” (prezentat la 
Viena, 2001), „Carnavalul damelor” (2008) și 
„Amiază nevindecată” (2019). 

 
Cunoscând proza ficțională a autoarei, vom 

constata, însă, că recentul volum, „Tatuaj 
interior”11 (Editura Castrum de Thymes”, col. 
Corindon, Gioroc, 2021, 187 p.) este un jurnal al 
anului de pandemie 2020, început la 23 februarie 
(ziua în care, „după șaptesprezece ore de la 
plecarea din Ottawa, am aterizat la Timișoara, luni 
23 februarie, ora prânzului, cursa de München”)” și 
încheiat „Sâmbătă, 12 Decembrie 2020.”, ziua în 
care este anunțată că a fost premiată de Filiala 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România 
pentru volumul „Restituiri culturale bănățene” 
(2019), căruia noi înșine i-am acordat o amplă 
cronică în „Portal-MĂIASTRA” (Nr. 1-2/ 66-67, p. 
50), o carte despre „lumea cunoscutå sau 

                                                 
11

 BALAJ Veronica, TATUAL INTERIOR, Editura 

„Castrum de Thymes”,  2021, 187 p. 

 

necunoscutå a literaturii din Banat” (Cornel 
Ungureanu, prezentare pe cop. IV). 

 
Deși totdeauna am dezavuat „arta” tatuării 

(cebăluirea primitivist-epatantă a unor anonimi), 
exhibând-o azi pe micul ecran inși lipsiți 
totalmente de calități dar insistent mediatizați de 
televiziunile comercial-jemanfișiste, de îndoielnice 
moravuri, în trend cu aiureala de aiurea (și asta 
venind desigur din agresiv-globalizanta campanie 
neomarxistă political correctness!), vom preciza de 
la bun început că nu de o înzorzonare cu pielo-
arabescuri graffiti-ene este vorba, ci de un 
discomfort sufletesc („tatuaj interior”) generat de 
starea de pandemie cu Covid-19 pe care am trăit-o 
și încă o trăim cu toții, iată, din iarna lui 2020 până 
acum, în vara lui 2021, când se întrevăd zorii ieșirii 
din ciuma chineză, pentru care nu știm încă dacă e 
pe care a se constitui un Tribunal Internațional de 
aducere pe banca acuzaților a principalilor 
vinovați pentru uciderea și îmbolnăvirea a sute și 
sute de milioane de oameni de pe toate 
meridianele... Sub această teroare a ingineriilor 
criminale, patronate de eminențe politice de la cele 
mai înalte niveluri statale, a intrat Omenirea în 
Mileniul al III-lea, și șansele ca ea să redevină cum 
a fost sunt încă departe... 

Revenind la „jurnalul” d-nei Veronica Bălaj, 
vom constata cum încet-încet autoarea se pune în 
temă cu tot ceea ce va avea să se întâmple, evocând 
mai întâi primele semne de la sosirea în țară 
(imaginea măștilor pe care le poartă "din 
precauție" personalul aeroportului de la Timișoara, 
cum i s-a răspuns!) până la atestarea primului 
infectat cu Covid 19, la un fost călător prin Italia, 
într-o comună din Gorj. Libertatea presei i-a 
permis diaristei să afle despre virusul scăpat dintr-
un laborator chinez (Wuhan), care face ravagii mai 
întâi în China și fulgerător în diferite locuri ale 
mapamondului. Organizația Internațională a 
Sănătății intră în joc, de asemenea conducerile 
marilor țări ale lumii. Tot felul de teorii 
bulversează lumea, îndeosebi cele conspiraționiste, 
privind un plan ocult bine pus la punct de scădere 
a populației de pe glob. Mulți cred că informațiile 
tot mai grupate de pe „toboganul alarmant” al 

P 
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publicității (brack-news-uri în cascadă), inclusiv pe 
rețelele de socializare (cu atât impact în timpul 
domiciliului impus!) sunt făcute numai și numai 
pentru rating. Multă lume refuză, însă, complotul 
cu suspiciunile de tot soiul, considerând că la 
mijloc „este o scorneală, interese mari, exagerări”, 
implicat fiind „sistemul financiar al lumii”: „Nu ne 
prostesc ei chiar așa de ușor pe toți.” Unii mai 
curajoși consideră virusul „un fleac”: „Să fim, deci, 
rezonabili!”... Totuși „virusul are o istorie”, pentru 
noi „nouă și agresivă”, anunțat fiind, printr-un 
„Pandemic Exercice” ce a avut loc la New York, încă 
din 18 octombrie 2019, simulându-se chiar „o 
pandemie de coronavirus pornită din China și, 
apoi, răspândită în toată lumea, demonstrând care 
sunt costurile economice și de vieți umane dacă ar 
fi infecția cu acest virus” (Strigătul lui Icar. 
Sâmbătă, 14 Martie). 

 
 

Dar cu virusul Covid 19 nu este de glumă, 
cazurile se înmulțesc în lume și la noi, imaginile 
difuzate cu spitale care nu mai au locuri, cu 
frigorifice pline de cadavre, cu înhumări în masă, 
cu sinistrele salvări și mai sinistrele „izolete” 
purtate de cadre medicale și brancardieri 
îmbrăcați în costume de cosmonauți, cu miile și 
zeci de miile de oameni decedați în Italia, Spania, 
Statele Unite ale Americii, India ș.a.m.d. La 15 
martie (un martie „cu mască bleu”), după „o 
săptămână de coșmar” și accentuarea „ordinelor 
de izolare în casă”.  

 
Mare parte din românii aflați la lucru în 

diferite țări se întorc acasă, în prima jumătate a 
lunii martie numărul celor reveniți trece de 56.000 
(printre ei și Larisa, fiica unei prietene, care va 
intra în carantina de 14 zile cu „cazare și masă pe 
banii statului”, ca alte mii de români, aduși de la 

graniță cu mașini speciale și carantinați în localități 
la sute de kilometri). Revenirea românilor care „au 
bântuit ani de zile prin străinătățuri face parte 
dintr-un spectacol cu scene mereu noi”... 

 
„Cuvântul Covid 19 este unul singur în 

comparație cu nenumăratele cuvinte rostite pe 
mapamond și, totuși, are forța să distrugă pacea 
interioară a întregii omeniri. Și să facă praf 
echilibrul sinelui. Sădind și în celula umană frica de 
dispariție. 

„Ne frisonează imaginile cu oameni ajunși la 
terapie intensivă, fixați sub măștile de oxigen 
oșezate pe figură, sedați, că nu mai știu nimic din 
tot ce-a fost sau este încă parte din existența lor. 
Terifiantul a devenit cotidian.” (Starea lui Icar, p. 
32). 

„Din starea de urgență, - scrie diarista cu o 
amară indignare colorată de frică - direct, rapid, se 
poate experimenta starea lui Icar. Drumuri spre 
ceruri e liber. Cum n-a mai fost de mult.”  

 
Izolată în casă, protagonista-autoare privește 

pe fereastra, în care „bate o stranietate ca un 
pustiu”, existența pustie a orașului, zidurile lui 
Iulius Mall, cu reclame sclipind într-o vreme, „luna 
albă și un câine”, vântul ca un clown în crengile 
cangrenate, mașina Poliției cu girofare aprinse non 
stop... „Îngroziții de pandemie stau încartiruiți în 
case”, orașul este, în general, un spațiu de coșmar, 
de frică pătrunsă în oase... Deseori, autoarea își 
punctează textele un unele pasaje lirice, scrise cu 
italice, de felul: „Afară luna s-a mai depărtat de 
casa mea, dar tot e albă de parcă-a fost dată cu var. 
Vântul are un joc istovit.” Sau: „Luna își alungește 
razele până la buzele mele tăcute.”// „Închid ochii 
și mă rog în grabă. Dumnezeu știe că sunt mereu 
grăbită și mă va ierta.”// „În pandemie, cum n-am 
mai trăit-văzut așa cva, și păcatele sunt altfel.”// 
„Poate acum descoperim în noi adâncul dragostei. 
Ar fi salvator?/ Mă-ntreb și merg de partea cealaltă 
a casei, unde luna albă s-a prelins deja pe toate 
geamurile desenând figurine despre ziua de 
mâine.” (Luna albă și un câine. Text pentru revista 
„Lumina” din Novi Sad și revista „Cuvânt 
românesc”, Madrid”, pp. 97-101). 

 
Astfel de sublinieri, de pasaje scrise cu litere 

italice sunt, evident, un fel de pandant liric la 
consemnările în alb-negru determinate de izolarea 
pandemică, de recluziunea într-o stare disforică, de 
sufocantă frică existențială. O întreagă filosofie 
care schimbă total spectrul ontologic al ființei 
supusă naturii vizibile care-l mărginește și 
Timpului măcinător de existențe, fără excepție... 

 
Totul, de la un timp, se mută în spațiul virtual, 

cum titrează o secvență „Cafea-online, teatru on-
line, școală on-line”: „Conversațiile on-line sunt 
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varianta cea mai accesibilă. Și la modă. Și eficientă.” 
Nevoia irepresibilă de confesare/ de comunicare a 
oamenilor este uriașă: „Omul are în gena lui nevoia 
de comunicare. În plan mental, verbal, scris, 
comunică oricum, numai să se simtă în relaționare 
cu ceilalți. Ajunge la Creator, comunică și cu 
Dumnezeu, de obicei cerându-i ceva. Existența 
trece prin ani ca un fir al Ariadnei. Datorită 
comunicării, cuvintele ne leagă prin istorii...” (Viața 
on-line, 1 Aprilie în derulare, pp. 82-83).  

 
Luarea unor măsuri categorice, precum 

distanțarea fizică, purtarea obligatorie a măștii, 
restricționarea circulației, izolarea la domiciliu etc. 
au determinat o parte din populație să refuze acest 
tratament, cazurile acestea fiind alimentate de 
anumite atitudini ale unor instituții și politicieni, 
care în loc de a acționa solidar cu măsurile 
guvernamentale, au incitat, alimentând revolte și 
fapte necugetate. Partidele aflate în opoziție, 
Avocatul Poporului, ba însăși Curtea 
Constituțională – instituții cu coloratură politică – 
au jucat un rol negativ. E adevărat că s-au făcut 
afaceri pe linie medicală, cu achiziția de măști, dar 
acelea sunt cazuri ce pot fi instrumentate de 
organele de cercetare cu tot profesionalismul, și nu 
pretext de rebeliune și incitare publică...  

 
Când se va scrie istoria Pandemiei de 

Coronavirus 19 în România, toate aceste aspecte își 
vor găsi reflectarea sine ira et studio, așa cum îi stă 
bine unei cercetări care să rămână în Istorie drept 
învățătură, cu cimitirele de vinovați ridicați în țepe, 
ca să ne vindecăm odată de virusul suspiciunii, 
minciunilor de cârdășie și manipulărilor de tot 
soiul, îndeosebi de cele politicianiste, al căror scop 
e de a reveni la putere, chiar călcând peste cadavre, 
mii, sute, milioane, nu contează câte... 

 
Cartea dnei Veronica Bălaj, trăită de noi toți în 

anul de grație 2020 și încă, este una zguduitoare 
pentru cel care va afla, peste ani, de ceea ce a trăit 
omenirea în anii pandemici 2020-2021. Diarista 
consemnează, în tablouri emoționante, toată 
această frică trăită și în somn, marcându-i onto-
existența. În fluxul consemnării sale diaristice 
autoarea reține peisaje și figuri umane, îndeosebi 
lumea scriitoricească, din Timișoara, dar și de 
peste fruntarii, bunăoară din Banatul sârbesc, unde 
are mulți prieteni literați, dar și cea din Canada, la 
Montreal, unde făcuse nu mai puțin douăzeci de 
drumuri. Peste tot ochiul descoperă temerea de 
moarte, frica înrădăcinată în oameni, de aceea 
fiecare consemnare este atentă și la ceva mai 
special, consemnat cu aldine, un fel de vibrație a 
sinelui poetic-meditativ, conform cu îndemnul lui 
Constantin Noica: „Fiți atenți la noul fiecărei zile și 
veți vedea cum se naște miracolul.” (În camuflajul 
poveștilor. Duminică, 8 Martie). 

 
Coșmarul izolării în casă a unui diarist, a cărui 

rațiune de sine este comunicarea cu oamenii, se 
simte de peste tot. Protagonista plecase la 11 
decembrie 2019 la Ottawa și se întorcea acasă, la 
Timișoara, la 23 februarie, răstimp în care trăise pe 
propria-i piele coșmarul pandemic, singura 
bucurie fiind scrisul și premierea cărții de 
interviuri amintite, cu personalități de renume din 
cultura bănăneață și românească, în general. 

 
„Acum – scrie ea la 11 decembrie 2020 – nu 

pot decât să-mi imaginez avioanele oprite la sol. În 
toată Europa este carantină totală. Nu se 
călătorește nicăieri. În România, în afara unor 
restricții de circulație pe timp de noapte și în afara 
localităților carantinate, ne mai putem deplasa. 
Privesc, iată, pe fereastra dinspre Mall. Umbrele 
copacilor se desprind într-o valsare la invitația 
vântului. Sirena unei salvări SMURD taie aerul și 
echilibrul fragil din sufletul meu. Suntem în 
mijlocul unui ocean de viruși, de pericole. Nu pot 
face abstracție. Și cu toate astea, am îndrăznit să fiu 
bucuroasă chiar azi. Odată cu un colet trimis de 
fete, cadou pentru Crăciunul care se apropie, mi-a 
fost dată și vestea că volumul de la Junimea a intrat 
pe ultima etapă. Săptămâna viitoare îl voi primi. 

Viața, o, da, viața este, la urma urmei, un lanț 
de minuni. Să-i mulțumim Creatorului!”  

(Printre puncte cardinale, p.186). 
 
Între timp, reușitul volum de prozo-poeme 

„Cotidiene pariziene”, a apărut, cumulând multe 
cronici pozitive în presa literar-culturală, ba 
despre el pronunțându-ne și noi într-un amănunțit 
comentariu în care evidențiam „un dolorism 
melodic reținut, dezvăluind o sensibilitate de real 
freamăt sufletesc și asociativ, totodată o situare 
lucidă în context evocativ.” („Portal-MĂIASTRA”, 
an XVII, nr. 1-2/ 66-67, 2021, pp.48-49). 

 
Raportând lumea prozo-poemelor la actuala 

„situare lucidă în context evocativ”, cu toate 
etapele de restricții prin care protagonista-autoare 
a trecut, de la coduri și stări de „alertă” la cele „de 
urgență”, vom observa în cadrul actualului „jurnal” 
nu numai „diarism” adus în pagină cu urgența 
consemnării specifice (în general „orașul, care nu 
poate fi o axă abstractă, ruptă de viața noastră /.../ 
cuibărit definitiv în iluziile, în simțămintele 
noastre”, amestecându-se uneori grav cu „frica 
prezentă”), ci și maniera unei reflexivități acute, 
asupra aproape a tot ceea ce autoarea vede și 
trăiește, descoperind încet-încet în orice ființă 
„chestiunea rezistenței lăuntrice” și punându-și o 
întrebare onto-gnoseologică: „Dacă-i recitim pe 
clasici, învățăm oare noua renunțare?”  
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Însuși finalul cărții sugerează încrederea în 
viață, care „este, la urma urmei, un lanț de minuni”, 
pentru care îi mulțumește Creatorului... Cu 
siguranță, „jurnalul” tatuajului interior pricinuit de 
criza pandemică nu se va opri aici, bănuim că 
autoarea își va augmenta lucrarea, - bogată în idei, 
în evocări de locuri și oameni, trăiri sufletești și 
reflecții asupra lumii, vieții și existenței – cu o 
urmare la fel de incitantă ca atitudine și 
interesantă ca document de viață scriitoricească. 

Deocamdată, „Tatuaj interior” se așază cu cinste și 
distincție pe raftul mereu în creștere al operelor 
inspirate din anii nenorocitei pandemii (despre 
câteva am scris și noi, recent despre admirabilul 
roman „Ars expectandi” al Magdei Ursache), care a 
întors Omenirea pe dos, fiind departe de 
inextricabila previziune globalistă a...redresării și 
rezilienței! 

Târgu Jiu, 5 iunie 2021 

 

 
 

Raftul cu  
„literatură pandemică”  
un satyrikon parodic 
 
 

utor după 1989 al unui ciclu de romane 
„Magia nisipurilor” („Zarea de cenuşă a 
speranţei”, „Directorul de imagine”, „Vine 

preşedintele”, „Nepotul lui Mefisto”, „Crucea 
Sudului” şi „Fecioara de fier”), evocând, în noul 
context existențial cenușiu și bulversant, o lumea 
amestecată, cu apariția unui „homo novus” 
pragmatic, descurcăreț, pus pe căpătuială, dornic 
de noi orizonturi, dl Gheorghe Filip se dovedește 
un observator social fin cu accent pe 
caracterologie, fără cruțare și plin de o bonomă 
vervă ironic-pamfletară atunci când, 
concentrându-se asupra unei „problematici” ori 
„tematici”, are în vedere tabloul social mai larg al 
contemporaneității noastre postrevoluționare și 
postcomuniste, cu mentalități, ideologii, mod de 
viață autentic și comportamente profesionale, 
psihologii, aspirații, în special o culoare locală 
bogată cu evidentă savoare stilistică (inclusiv 
onomastica) adusă în pagina de proză cu 
biografiile unor personaje interesante, dominate 
de precise interese, din varii medii, toate aflate 
într-o deloc așezată perioadă de tranziție.  

Sunt cărţi ale tranziţiei, precizează scriitorul, 
ale unei perioade în care „lumile sunt încă în 
amestecare, când graniţele dintre ele sunt fragile şi 
trecerile dintr-una în cealaltă sunt ridicole şi 
dramatice”, mai exact zis, despre interminabila 
perioadă de tranziție ca în ciclul „Cercului de frig” 
(2020), scriere despre dictatură surprinsă în varii 
și profunde aspecte, după care profesorul 
teleormănean Gheorghe Filip ne surprinde cu o 

nouă carte care se înscrie în deja bogata „literatură 
pandemică”, plasându-se în centrul problematicii, 
„TRÂMBIȚA ÎNTÂIULUI ÎNGER” (Ed. Hoffman, 
Colecția „Jurnalul cărților esențiale”, Caracal, 2020, 
206 p.). 

Evocând câteva destine pe fondul unei actuale 
și cutremurătoare povesti despre un orășel de 
câmpie teleormăneană (posibil Roșiorii de Vede), 
terorizat de virusul „invizibil, perfid, care ucide 
fără milă și fără să aleagă” și „pe care îl caută toți 
specialiștii”, prozatorul Gh. Filip reține că în 
această atmosferă de suspiciune generală, când 
„nimeni nu mai are încredere în nimeni”, 
spulberându-se astfel orice urme de siguranță și 
dând frâu liber sentimentului acut de frică 
transformat în psihoză colectivă, preoții urbei 
îngenuncheate, - spre deosebire de acțiunea 
energică și haotică a halatelor și combinezoanelor 
albe - încearcă și ei să potolească spiritele, găsind 
de cuviință că tema cea mai potrivită în acest 
context ar fi apocalipsa. Astfel, în perspectivă 
eschatologică, conform viziunii din apocalipsa 
biblică, le vorbesc oamenilor despre Domnul care, 
la vremea judecății, va veni înconjurat de șapte 
mesageri apocaliptici, care vor suna din trâmbițe, 
dar nu toți deodată, ci pe rând, și la fiecare 
trâmbiță va pieri o parte din Omenire. (pp. 142-
143). Li se spune apoi despre mările, care vor 
deveni de sânge, iar comunitatea urbană, 
confruntată cu fenomenul de sângerare nazală tot 
mai răspândită, se va dovedi total nepregătită 
(lipsă de specialiști în virusologie, de spații de 

A 
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spitalizare, dar și de materiale necesare combaterii 
pandemiei. Totodată se punea și problema 
îndrăgită Pantocratorului, al Celui ce a fost, Cel ce 
este și Cel ce vine înconjurat de îngerii apocalipsei 
de care ne vorbește Cartea biblică, aceea a 
mântuirii ființei umane, a redempțiunii spirituale 
într-o asemenea amenințare, altfel zis: „Va fi 
moartea o mântuire?” în fața apocalipsei la care 
gândește Demiurgul, profund nemulțumit de 
creația sa de la facerea lumii...    

Și peste orașul Măzgăoani, spune preotul, s-a 
abătut deja trâmbița întâiului înger, dându-le de 
înțeles măzgăoanilor/ măzgărilor/ măzgăiților/ 
măzgăreni (ironice variabile lexematice, desigur, 
cum și denumirea orașului trimite la un special 
sens parodic frizând obișnuita „mândrie locală” a 
unor concitafini!) îngroziți că încet-încet va veni 
marea Apokalipsa și nu va mai fi în preajmă vreun 
Noe să salveze câte ceva din oamenii, flora și fauna 
acestei civilizații. (pp.142-143). 

Unul dintre personaje, profesorul de istorie 
Codiță, poet fără audiență într-o lume materialistă 
- amicul autorului-narator Călineață, profesor de 
limba și literatura roma na     rămas în același 
pesimism consunând perfect cu firea lui idealistă, 
va nutri mai apoi, în finalul unei alte scrieri, ideea 
apropiatei Apocalipse biblice, prin care 
Pantocratorul va pedepsi această lume, prin 
crearea unei alte lumi care să nu-l mai 
dezamăgească, precum cea alienată de azi, 
desconsiderând învățăturile domnului atât în plan 
personal cât și în cel social. 

* 
Dincolo de semnificația titlului, avem a face de 

la început cu o scriere parodică la starea de 
psihoză pandemică ce cuprinde acest oraș mic și 
prăfos de câmpie, în care, vorba unui mare 
prozator din veacul trecut, „nu se întâmplă nimic”. 
Romanul, de o cursivitate cu antren și constantă 
vervă ironică, începe cu descrierea micului oraș de 
provincie din Câmpia Română, dezvoltat haotic și 
întortocheat, fără simțul geometriei și al 
proporțiilor: „Întregul oraș este un imens labirint, 
în care și cel trăit de-o viață aici se poate rătăci.” A 
face istoria dezvoltării orașului, care păstrează 
totuși „parfumul vremurilor apuse”, este pentru 
autor un exercițiu de observație cu referințe exacte 
și pitorești privind croirea străzilor cu intersecții 
„neașteptate”, ridicarea clădirilor după capul 
fiecăruia, zona centrală cu difuzoare difuzând 
necontenit o muzică „săltăreață” și clădirea 
primăriei etajată cu trei intrări și multe culoare 
întunecate, în care „zumzăie funcționarii”, se 
fumează mult și se bea cafele: „Acolo e inima 
orașului, care și-a păstrat netulburată cadența 
bătăilor lor, acolo e creierul, care nu ațipește și de 
aceea nici nu visează, acolo e brațul, care 
ordonează prezentul și se străduiește să 
îndepărteze ceața de pe chipul viitorului.” (pp.7-8). 

În acest oraș care „se modernizează totuși”, 
ținând pasul cu vremea (adică „se produceau” 
adultere, despărțiri scandaloase, încăierări soldate 
uneori cu înjunghieri, certuri homerice și păruieli 
între singuratice „muieri frustrate”, jefuiri ale unor 
bătrâni rămași singuri și neputincioși, furturi de 
oglinzi retrovizoare și alte obiecte de interes...), 
fusese repartizat ca profesor la o școală generală 
profesorul de limba și literatura română Ion 
Călineață, naratorul-protagonist. Nu trece mult 
timp și „băiatul de țară” cu copilărie fericită, acum 
tânăr dascăl „plin de visuri, de emoții și speranță”, 
gândind chiar la o viitoare plecare „departe de 
zgomotul și furia orașului” care „nu s-a potrivit” 
însă cu speranțele lui, se va căsători cu bibliotecara 
Ileana urmând a locui în casa socrilor. 
Desființându-i-se postul, Ileana va pleca în Italia, la 
o prietenă, nutrind speranța să vadă vestitul 
Napoli, conform celebrei devize „Vedi Napoli, poi 
mori!” 

Rămas în Măzgăoani (oraș denumit astfel de la 
un ciudat care-și ridicase o coșmelie, devenită apoi 
„casă memorială”!), profesorul Călineață intră în 
rutina vieții de școală, având colegi împăcați cu 
soarta, resemnați, dar și elevi dezinteresați, pentru 
care școala era o pacoste. Așa se face că la clasa la 
care preda elevilor le curge sânge din nas tocmai 
când sunt scoși la ascultare. „Ia să-mi spui tu mie” -
sintagmă ironizată, desigur, din pedagogia mai 
veche - era expresia care declanșa hemoragia 
școlerilor, mai întâi la clasele sale, apoi și la elevii 
celorlalți profesori. Cazul devine general, ceea ce-l 
determină pe director împreună cu întregul 
colectiv de profesori să nu-i mai asculte pe elevi, 
luându-se „măsuri” de îndulcire a învățării. Copiii 
sunt lăsați să facă ce vor, prezența profesorilor la 
clasă rămânând fără niciun efect instructiv. 
Înviorați, deveniți „dintr-odată mai vii, mai 
vorbăreți, mai îndrăzneți și uneori chiar obraznici”, 
întrucât „atitudinea noastră de imbecili cu diplomă 
le dă curaj”, elevilor nu le păsa că „orele s-au golit 
de orice noimă” și că școala devenise „un fel de 
maidan” gălăgios... „Porcăria”/ „tâmpenia” este 
raportată la Inspectoratul Școlar, care trimite pe 
inspectorul Florinel Câță ce se convinge la fața 
locului (urgent va fi dus cu salvarea aproape 
inconștient la spital). „Măzgăoanii făcuseră prima 
victimă”, inspectorul Florinel, precum vestitul 
general roman, „venise, văzuse și fusese învins”! 
Este sesizată și Direcția Sanitară a județului, 
existând posibilitatea „de extindere a acestei 
boleșnițe”. Dar autoritățile acționează cu un 
dezinteres specific, evidențiat și prin elemente de 
construcție narativă (stil concentrat, replici 
identice, precum „o să trimit pe cineva” etc.), 
inspectoarea generală ocupându-se cu vânzarea 
unor mătăsuri, bluze și taioare chiar în cabinetul ei, 
iar cealaltă, directoarea de la Sănătate, la fel de 
importantă și expeditivă, ilustrând „aceeași 
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lentoare de a lua decizii (...) lucru perfect valabil și 
pentru primar” ... 

Fenomenul de sângerare din nas se răspândise 
și în celelalte școli, încet-încet orașul intrând în 
panica pandemică. Se vorbește un „virus” nevăzut 
și ucigător, ceea ce alertează presa scrisă și 
televiziunile, titrându-se cu majuscule „VIRUS LA 
MĂZGĂOANI”. „În Măzgăoani – scria gazetarul – 
școlile sunt pline de sânge – am văzut asta cu ochii 
mei – iar autorităților nu le pasă”, atitudinea 
acestora fiind „în perfectă concordanță cu 
înfățișarea orașului”: „Orașul pare vechi, 
încremenit în evul mediu, o urbe tristă, mohorâtă, 
murdară, fără viitor, fără speranțe.” (p.46). Înșiși 
cetățenii – măzgăoani/ măzgăreni/ măzgăoți/ 
măzgărani etc. – „erau total lipsiți de spiritul civic, 
n-aveau deloc experiența împotrivirii, a 
protestelor.” 

În cancelarie o parte din profesori zuruiau 
zarurile jocului de table, femeile ocupându-se cu 
treburi specifice... Spre deosebire de toți, „marele 
poet din Măzgăoani”, profesorul de istorie Codiță 
își vede tipărită prima carte de poezii, intitulată 
„Orașul de aur” (un fel de „cronică romanțată a 
Măzgăoanilor”, un hronic în versuri al orașului, 
„fără trecut, fără prezent, fără viitor”, care 
deocamdată nu se poate lăuda cu niciun nume de 
valoare: „nici un scriitor, nici un savant, ici măcar 
un cântăreț de muzică populară”), dar nu reușește, 
în ciuda precarei lansări cu doar patru oameni (și 
aceia puși la prezidiu!), s-o difuzeze. În acțiunea de 
vânzare a cărților prin oraș îi venise în ajutor 
colegul Ion Călineață, însă nereușind a se vinde 
nicio carte, măzgăoanii fiind interesați de alte 
lucruri. Trimisă unor critici și reviste, cartea 
rămâne fără nicio consemnare. Un ochi versat 
reține tot „ceremonialul” și împrejurările în care 
are loc manifestarea de poet a profesorului Codiță, 
pagini parodice de excelență în cadrul romanului, 
surprinzându-se caractere tipice în împrejurări 
tipice, de la iluzionarea produsă de conștiința 
autorlâcului până la psihologia comportamentistă 
a celor implicați în lansare, apoi în acțiunea de 
plasare a cărților. 

Colegii de catedră ai naratorului Călineață se 
dovedesc mai intreprizi și pragmatici. Mitruș, 
profesorul de sport, împreună cu cel de 
matematică, Costache, deschide în propria-i casă 
un Club de table cu bufet  

 
Orașul este cuprins de psihoza pandemiei, 

girofarele poliției, pompierilor, jandarmeriei și 
salvării sunt de neoprit ziua și noaptea („într-un 
cor anapoda al groazei și al disperării”), apar 
„mașinile negre” și oameni în jachete albe, ba chiar 
în costume albe de cosmonauți, asemănători unor 
omuleți „ce se rătăciseră din farfuriile lor 
zburătoare”, descinzând la diferite adrese. Peste 
tot aceeași dispoziție categorică: „Masca! Mas-ca!” 

Oamenii sunt ridicați, înghesuiți în mașini și duși la 
spitalul situat pe înălțimea care domina orașul 
(„Orașul arăta ca o cetate cu porțile zăvorâte și cu 
podurile ridicate”, p. 97). Un reportaj televizat 
oferă imaginea înfricoșătoare a locului bântuit de 
virusul ucigaș, „orașul a devenit obsesie națională 
și numele lui e sinonim cu îngrijorarea și 
primejdia”, ce mai, măzgăoanii „au băgat țara în 
sperieți”...(p. 101). A perfecționat „instinctul bestiei 
– acela de a ucide. Mizerabil oraș!” Numele lui 
răsună pretutindeni devenind sinonim „cu spaima 
și cu moartea.” (pp. 109-110). Schimbările din 
funcție de la Inspectoratul Școlar și Direcția de 
Sănătate, odată cu intervenția guvernamentală, nu 
sunt în măsură să oprească virusul, dând naștere la 
fel și fel teorii și suspiciuni, care de care mai 
fantezistă și chiar abracadabrantă...   

Școlile se închid și odată cu acestea toate 
celelalte restricții pe care le trăim cu toții din 
martie 2020 până azi, în toamna lui 2021. O stare 
generală de spirit apăsătoare care-l determină pe 
poetul Codiță să renunțe la poezie și să se apuce de 
niște considerații escatologice, reflectând la 
sfârșitul lumii care se apropie prin fenomene 
anunțătoare de apocalipsă (cutremure, inundații, 
alunecări de teren, incendii devastatoare, tornade, 
uragane, încălzirea globală, glaciațiuni, căderi de 
asteroizi...). „Teoria bezmetică a poetului” este 
respinsă de protagonistul-narator al romanului. 

Între timp Clubul de table din casa lui Mitruș 
(care ar dori să-l transforme în cazinou) prosperă, 
patronul militează pentru acceptarea acestui joc 
între alte sporturi, cu ideea că „ar putea răsări 
niște campioni olimpici”, de „virusul” lui Mitruș se 
contaminase și profesorul de matematică Costache. 
Mai mult chiar, Mitruș îi acceptase biblioteca 
profesorului pensionar Costescu, dorind să facă la 
club o sală de lectură, acesta dorind să scape de 
cărțile care sunt sursă de praf ucigaș („Presupusul 
virus, pe care îl caută specialiștii, golește 
bibliotecile personale”, „toți cei care au cărți se 
debarasează de ele”, p. 120). Când nu au unde să le 
dea, acestea sunt aruncate la gunoi. 

Rămas singur și disponibil, Călineață încearcă 
să se angajeze într-un serviciu pe undeva, dar nu e 
bun nici să care saci, nici să facă pe chelnerul, de 
aceea renunță gândind că poate mai bine ar fi să 
plece după Ileana, în Italia.  

În oraș, pe fondul crizei pandemice, apar 
centrele de donat sânge, chiar casa lui Mitruș este 
rechiziționată în acest sens. Străzile sunt 
cutreierate de mașini din megafoanele cărora 
măzgăoanii sunt îndemnați să meargă la centrele 
de colectare. „Surplusul de sânge” care se varsă pe 
nas – observă parodic autorul – trebuie donat de 
măzgăoani, făcând din localitatea lor un „oraș 
salvator”! Orașul e o „junglă în care de pretutindeni 
pândeau primejdiile” (p. 145). Unii sunt luați cu 
forța de pe stradă și duși acolo. „Suspiciunea a 
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ajuns la cote maxime, a spulberat orice urme de 
siguranță.” (p. 143). În Măzgăoani se înalță vocea 
preotului și nu s-a auzit „decât trâmbița primului 
înger”... Din cauza dușmanului „invizibil, perfid, 
care ucide fără milă și fără să aleagă”, oamenii sunt 
îngroziți, mulți se gândesc să părăsească orașul, 
plecând aiurea la rude și cunoscuți (p.143).  

Însuși Călineață își pune în gând să plece în 
Italia, aflând că Ileana se îmbolnăvise și fusese 
internată într-un spital. Dar, în timp ce ieșea dintr-
un magazin de unde cumpărase o broșă de argint, 
este luat pe sus de niște zdrahoni, aruncat în dubă 
și dus la spitalul ce veghea orașul de o ridicătură 
de pământ. Prilej pentru autor de a evoca 
„dictatura sanitară”, mizeria saloanelor, morții 
scoși pe coridoare, indiferența personalului, lipsa 
de compasiune, comportamentul inuman și starea 
de animalitate în care sunt ținuți „ostaticii” 
pandemiei. Sunt pagini de un realism negru, care 
ne amintesc de literatura concentraționară, chiar 
de gulagurile evocate de Alexandr Soljenițîn 
(„Arhipelagul Gulag”, „O zi din viața lui Ivan 
Denisovici” sau „Pavilionul canceroșilor”). În două 
rânduri Călineață încearcă să fugă, ajungând până 
la gardul de fier înalt și cu furci, de neescaladat. Se 
va întoarce în salonul populat de personaje 
muribunde, vecinul său de pat fiind găsit de 
personal mort. Strigăte ale suferinzilor („soră! 
asistentă!”) se asociază cu porunci precum „masca! 
mass-ca!”, evocând o realitate crudă, de spațiu 
concentraționar/ de lagăr sanitar, cu lipsa celei 
mai elementare deontologii din partea 
personalului (medicul cu capul în cer plimbând 
după el docile asistente crude, milităroase). O 
„spitaliadă” (p. 205) de temniță medievală! Timp în 
care muriseră socrii săi, unul după altul, fără ca să 
știe nici el, nici fata lor spitalizată în Italia. 

Revenit acasă, după ce „experimentul” / 
„afacerea”, cum zice cineva a luat sfârșit (aici 
autorul inserează ideea conspiraționistă, atât de 
vânturată, în ciuda morții pe capete din cauza 
virusului identificat și tratat în 2021, romanul fiind 
din 2020), profesorul Călineață va trebui să se 
prezinte la catedră, căci situația s-a ameliorat și 
cursurile școlare au fost reluate, prilej de a se 
reîntâlni cu obsedatul vizionar eschatologic Codiță, 
care a abandonat poezia, și cu partenerii de afacere 
Mitruș și Costache... La școală, se revine la fostul 
program „cel de dinaintea sângerărilor”, „adică 
reluăm viața de acolo de unde a fost întreruptă”, 
cum precizează directorul. Dar o simplificare a 
manualelor, o reformă, o „revoluție în acest sens, 
care să plece de aici, de la Măzgăoani” trebuie 
făcută. După toate cele întâmplate, „nasurile 
micuților și-au revenit”, ceea ce constată însuși 
Călineață, reiterând mai vechea întrebare „ia să-mi 
spui tu mie...”, care declanșa hemoragia micuților 
școleri... 

Din ultimele rânduri ale romanului-parodie 
aflăm că Ileana, ieșită din spitalul italian, își anunță 
sosirea în țară, printr-un mesaj telefonic. A amânat 
excursia la Napoli, ca s-o facă împreună cu soțul 
(mai vechea obsesie: „Vedi Neapole, poi mori!” În 
cancelarie o parte din profesori zuruiau zarurile 
jocului de table, femeile ocupându-se cu treburi 
specifice... Spre deosebire de toți, „marele poet din 
Măzgăoani”, profesorul de istorie Codiță își vede 
tipărită prima carte de poezii, dar nu reușește, în 
ciuda precarei lansări cu doar patru oameni (și 
aceia puși la prezidiu!), s-o difuzeze. În acțiunea de 
vânzare a cărților prin oraș îi venise în ajutor 
colegul Ion Călineață, însă nereușind a se vinde 
nicio carte, măzgăoanii fiind interesați de alte 
lucruri. 

În cancelarie o parte din profesori zuruiau 
zarurile jocului de table, femeile ocupându-se cu 
treburi specifice... Spre deosebire de toți, „marele 
poet din Măzgăoani”, profesorul de istorie Codiță 
își vede tipărită prima carte de poezii, dar nu 
reușește, în ciuda precarei lansări cu doar patru 
oameni (și aceia puși la prezidiu!), s-o difuzeze. În 
acțiunea de vânzare a cărților prin oraș îi venise în 
ajutor colegul Ion Călineață, însă nereușind a se 
vinde nicio carte, măzgăoanii fiind interesați de 
alte lucruri. 

Romanul „Trâmbița primului înger” este o 
ficțiune prozastică în registru parodic, amintindu-
ne, bunăoară, de „Comedia tristeții” al optzecistului 
Silvan G. Escu. Autorul nu plutește în ficționalitate, 
dimpotrivă elemente concrete constituie suportul 
unei asemenea lumi construite, având pe de o 
parte experiența pandemică din primul an, 2020, 
augmentată psihotic, pe de altă parte cunoașterea 
complexă a unor realități, răzbunate, prin cuvânt, 
într-o mărturie de factură „ionică”... Cursivitatea 
narațiunii susținută pe tot parcursul, fără împărțiri 
pe capitole sau subcapitole, de mai discrete sau 
mai accentuate ironii, tonul egal al viziunii hazoase 
cu elemente de realism negru fantasmatic, de pastă 
crudă, stilul narativ care absoarbe totul (dialoguri, 
descrieri, caracterizări, comportamente psiho-
profesionale) într-o formulă plăcută, aproape 
jovială, de indimenticabilă oralitate, abilitatea de a-
și ține strânse personajele în spațiul discursului 
narativ, frazarea limpede și presărată cu elemente 
specifice, de limbaj și mentalitate, imaginarul 
hazos al multor situații construit pe inevitabile 
realități, în general situația tematică imaginată, cu 
rezolvări când mai căutate când mai ușoare, când 
mai gazetărește modulate – toate aceste străluciri 
de satyrikon pandemic recomandă un prozator 
matur, deloc căznit, dimpotrivă, dezvoltând 
subiectul cu o nelipsită vervă ironic-fantezistă și 
acea plăcere a scrisului specifică autorilor dedicați, 
inspirați, autentici. 

Tg.-Jiu, 14-15 septembrie 2021 
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Elena BUICĂ 

 
Note de lectură - despre 
cărțile scriitoarei Daniela 
Cupșe Apostoaiei 
 

 
e cuvine să  aduc mulțumiri doamnei 
Daniela Cupșe Apostoaiei pentru 
frumosul cadou, cărțile sale, trimise prin 

poștă, „Albastru în doi” – poezii și basmul „Ciopi și 
Regele Samovar”, volume bilingve, engleză și 
română. 
 

I - POEZIA 
În apele destul de tulburi ale vieții și literaturii 
zilelor noastre, nu e ușor să comentezi texte 
literare fără să ai o pregătire de specialitate. 
Pentru că nu mă înscriu în rândul acestora, eu 
aștern  doar câteva  note de  lectură. 
 
Autoarea merge pe liniile de forță ale modernității, 
în pas cu tinerețea sa și în contrasens cu pașii mei 
învățați să salte lent în ritmul clasic al poeziei. Cu 
toate acestea, sunt de acord cu noutățile în 
literatură,  deoarece e firesc ca aceasta să țină 
pasul cu evoluția pe ansamblu a lumii în care 
trăim. 
 
Deși este o poezie fără rimă, ritm și niciun semn  
de punctuație, are totuși o cadență, e o poezie 
articulată, cu adâncime, o poezie în care abundă 
idei cuceritoare. Ne încântă imaginile de aleasă 
frumusețe. Nu se citește cu ușurință, dar nu lași 
cartea din mână, te atrage limbajul poetic de o 
aleasă frumusețe și înțelesul profund al ideilor: 
 

Singurătate 
 

„Privirilor tale  
trage-le draperiile negre și aspre 
 și  așteaptă-mă!   
Nu voi veni  
Dar Tu  
care știi că  nu voi veni  
 vei sorbi singur în această  seară 

 tristețea amintirii  mele   
Plânsetul  pașilor 
 se va tângui pe aleile prăfuite de goliciunea 

orelor  
Așa vei putea înțelege și tu 
cum a murit calul meu de lemn  
încet 
 în țipătul  cocorilor”  

 
Am  admirat creația lirică a Danielei Cupșe 
Apostoaei pentru felul cum pune în evidență 
spiritul liric febril, canonul gândurilor puțin 
încordat, cu o ușoară aură mistică și foşnetul vieții 
interioare.Am credința că evoluția creației sale va 
urca luminos pe scara valorilor.  
 

II - BASMUL 
 
Cât despre basmul „Ciopi și Regele Samovar”, este 
de-a dreptul cuceritor, atât pentru copii, cât și 
pentru maturi. Învățătura cu care trebuie să 
rămânem e una dintotdeauna, dar cu precădere, în 
zilele noastre trăite de noi într-o învălmășeală din 
care cu greu alegem bobul curat din pleava ce ne 
taie răsuflarea. 
 
Partea cea mai bine realizată a acestui basm este 
lupta dintre bine și rău pe un tărâm luat din 
imediata noastră apropiere, deși ne trimite cu 
gândul și în lumea niponă. Personajele, vasele mici 
din ceramică sau din porțelan, ciobite sau zgâriate, 
deși sunt frumoase și de valoare, au fost supuse 
distrugerii de forța răului. Vasele acestea care 
întruchipează oamenii cu defecte fizice, au fost 
salvate de Samovar, împăratul acelui ținut. 
Înțelegând conflictul dintre cele două forțe care 
apar în basm, binele și răul, micii cititori își 
formează reprezentări și noțiuni despre dreptate, 
cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseverență, 
hărnicie. Ascultând sau citind basmul, ei sunt de 

S 
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partea dreptății, a adevărului.  Deznodământul 
strălucește prin surpriza  oferită. Pe  lângă  aceste 
valori, trebuie subliniată frumusețea limbajului 
născut dintr-o curgere firească  și simplă în 
desfășurarea lui. 
 
Autoarea merită un cuvânt de caldă apreciere 
pentru darul de a crea imagini care țes imperii de-
o clipă. Se întrezărește un potențial mare de 
înnoire, drept pentru care adăugăm și urarea ca, în 
viitor, să ne dea satisfacția altor creații de aleasă 
frumusețe. 

Ppickering, Toronto, Canada 
15 iulie 2021 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Daniela CUPȘE APOSTOAEI - s-a născut în Baia 
Mare, Maramureș, România și a imigrat în Canada 
în 2012, stabilindu-se în Calgary, Alberta. Debutul 
în literatură îl are încă din perioada adolescenței, 

când în 1988 obține premiul revistei „Albina” la un 
concurs național literar. Ca studentă a Facultății de 
Litere a Universității de Nord din Baia Mare, între 
anii 1991-1993, publică poezii, eseuri și articole în 
revista „Preludii Literare” și publicația „Graiul 
Maramureșului”. Lucrează mai mulți ani ca 
redactor în Departamentul de Investigații al 
cotidianului  „Jurnal de Dâmbovița” și obține o 
bursă în jurnalism la publicația săptămânală „O 
Mirante” din Portugalia. Aici realizează împreună 
cu jurnaliștii portughezi o revista bilingvă, româno-
portugheză “Toast pentru Prietenie”. În 2009 este 
producător și realizator de emisiuni la televiziunea 
regională MDITV și realizează în Germania seria 
documentar „Acasă Printre Străini”.  
 
Daniela Cupșe Apostoaei continuă să publice poezii 
și eseuri în revista literară „Litere” din Târgoviște, 
Dâmbovița. În 2017 îi apare la Editura Bibliotheca 
volumul de poezii în editie bilingvă, româno-
engleză „Albastru în Doi/Blue Embrace” în 
traducerea lui Codruț Miron. După stabilirea în 
Canada, realizează filme documentare ca director 
de film și producător la Destiny Productions și 
obține premii la festivaluri internaționale de film 
din Hong Kong, Honolulu, Mexic, Canada, Belgia și 
România. În 2020, publică la editura Tablo Plt din 
Melbourne, Australia cartea de povești ilustrată 
pentru copii, în ediție bilingvă, româno-engleză  
„Ciopi și Regele Samovar / Chopi and King 
Samovar”. Cărțile publicate de Daniela Cupșe 
Apostoaei pot fi comandate de pe websitul Destiny 
Productions www.destinyproductions.ca ce conține 
și alte informații despre proiectele de film și 
volumele acestei scriitoare.  

 

 

http://www.destinyproductions.ca/
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Anca SÎRGHIE  
 
 
 
 

Habent sua fata 
libelli 

 

Volumul „Dorm într-o coajă” (Editura Techno 
Media, Sibiu, 2020) de Victor Albu, lansat la Muzeul 

Național al Literaturii Române din București.  
 

m urmărit creația poetică a lui Victor Albu 
pornind de la borna altitudinii recentului 
său volum, „Dorm într-o coajă”, la care i-

am scris și o cuprinzătoare prefață, spre a fixa 
pragul atins după două decenii de prezență 
publică. De la această cotă am glisat spre 
plachetele precedente. Deloc pripit, în prezent  
autorul vede în exercițiul creației un nou modus 
vivendi, unul ce incumbă o majoră 
responsabilitate față de slova scrisă. În lumea 
împestrițată a începutului de secol al XXI-lea, 
autorul acesta face parte dintre ființele rare 
pentru care poezia nu este o profesie, ci un état 
d'esprit, o stare înaltă, care poate să le ferească de 
nevolniciile existenței. Asemenea poeți sunt 
tutelați de un duh al creației, care îi aduce mereu 
într-o ipostază de căutare în labirintul sinelui. „Mǎ 
tem - își mărturisește frământările existențiale 
Victor Albu - de tulburǎri ancestrale, de linişti 
necuvenite, de gândul neştiut. Dau târcol cojii sub 
care am sǎlǎşluit cândva. Apoi mǎ pregǎtesc de o 
nouǎ nǎpârlire. Ca de-o renaştere. Sau ca de o altǎ 
moarte. În vieţuirile mele pǎmântene am asumat de 
câteva ori moartea. Ca pe-o opţiune de a dǎrâma 
şandramaua. De a da cu oiştea în gard. Mânat de 
bivoli lunatici, am spart blestemul conturului 
perpetuu şi m-am adâncit în doruri de linişte 
veşnicǎ.” („Oglindiri”) 
 

În 2 iulie 2021 la Muzeul Național al 
Literaturii Române din București s-a desfășurat un 
adevărat regal al cărții. Lansarea volumului „Dorm 
într-o coajă” de Victor Albu a fost susținută  de 
criticii literari Anca Sîrghie, care a și moderat 
reuniunea, Aurel Goci și Nae Georgescu, fiecare 
dintre ei aducând câte un punct de vedere inedit. 
Programul a continuat cu  recitalul realizat de 

actorii Doina Ghițescu și Sergiu Cioiu. Prezent la 
eveniment, președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România a salutat noua apariție 
editorială a lui Victor Albu și a oferit o „Distincție” 
onorantă doamnei Anca Sîrghie pentru prezența 
Domniei Sale, timp de aproape cinci decenii  în 
presa din țară și din străinătate.  

 
Citând pe Artur Bonus cu formularea celebră 

„Cărțile sunt pentru oameni ceea ce sunt aripi 
pentru păsări!”, Anca Sîrghie o propune ca temă de 
meditație pentru generațiile care se ridică astăzi, 
când soarta paginilor tipărite pe plan mondial 
pare tot mai confuză și  precară. Prezentarea 
propriu-zisă a cărții „Dorm într-o coajă” a fost 
preludiată de  un necesar CV al autorului ei.  Victor 
Albu a deschis ochii săi, curioși să înțeleagă lumea, 
pe plaiuri sibiene la 20 iulie 1951. În Orașul de pe 
malurile Cibinului, și-a început școala la Liceul 
„Gh. Lazăr”. Pentru că prima clasă specială de 
matematică, unde se înscriau elevi din toate 
celelalte licee sibiene, se constituia la Liceul 
„Octavian Goga”, se decide să intre și el acolo. Dar 
nu era defel dispus să facă eforturi deosebite 
pentru studiu, drept care trece prin liceu „ca gâsca 
prin apă”.  

   
Un demon ori un înger al plămădirii 

cuvântului sub pecetea poeziei s-a manifestat 
chiar pe la finele liceului, când adolescentul face 
primele încercări certe de a îmbrăca în cuvinte 
simțirea sa. Putem aprecia că acum încep căutările 
lui conștiente în labirintul sinelui. În 1970, el 
debutează în “Tribuna Sibiului” an III, nr. 737, din 
5 iulie, p. 3 a suplimentului “Tribuna literară și 
artistică” cu ciclul  de poezii „Cântece de la apele 
Ștezii”, care îl recomandă ca  vlăstar de spirit al 

A 
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mărginenilor, ucenic al lui Octavian Goga. Motoul 
ales de licean pentru cele 10 poezioare este 
edificator în acest sens: “la hanul cu trei pruni din 
drum de țară/ a tras un menestrel să moară...” Nu 
lipsește din formularea sa un iz umoristic, ce 
răzbate dincolo de admirația față de marele său 
model în acele momente dintâi ale  edificării sale 
poetice.  Victor citea pe Octavian Goga, dar și pe 
Serghei Esenin, de care se simțea atras.  Cel de-al 
zecelea „Cântec”  este și cel mai izbutit: „Ce 
răzvrătiri îmi fulgeră prin vine/ urcându-mă de la 
Avram până la tine/ cu cumpăna adusă sus, în 
lună/ cercându-mă, săpându-mă fântână/ 
umplându-mă sub aripă de deal/ cu dor de Ștează-
apă din Ardeal.”  

     
Amintirea acelui moment rămâne neștearsă: 

„Am trimis la redacția <Tribunei Sibiului> un plic cu 
câteva poezii grupate sub titlul <Cântece de la 
apele Ștezii>. M-au debutat ȋn suplimentul literar, 
care apărea săptămânal ȋn interiorul ziarului. Am 
câștigat atunci primii și ultimii mei bani din poezie. 
Dar mult mai important a fost câștigul oferit de 
D’na Gușu. Profesoara mea de română a descoperit 
astfel talentul ascuns al elevului ei, m-a adjudecat 
cu dragoste posesivă, mi-a făcut o reclamă 
nesperată ȋn școală. Multe colege umaniste s-au 
perindat pe la ușa clasei, unele au reușit să treacă 
de coajă, altele nu.”  

     
După mai multe peripeții pregătitoare, decizia 

de a-și croi un drum pentru viață l-a purtat la 
București, unde a urmat, mai mult din întâmplare,  
Facultatea  de instalații pentru construcții. S-ar 
putea crede că o profesie pragmatică, cum este cea 
de inginer proiectant în instalații electrice, trebuia 
să-l țină pe Victor Albu departe de  simțirea întru 
frumos estetic. Totuși el era și un inginer al 
poeziei și corespondența purtată cu  Gherghinescu 
Vania de la revista “Astra” din Brașov îi întărește  
convingerea că,  orice profesie va face, până la 
urmă poetul va învinge.  

    
Ceea ce Victor Albu a strâns în sertar a devenit 

volum său de debut „Perpetuum mobile”, publicat 
la Editura Albatros. Amintirea poetului este 
edificatoare: „Volumul a apărut în 1999, când 
aveam 48 de ani. A fost lansat la Târgul 
Gaudeamus...Doamna Dimisianu, directoarea 
editurii, se învârtea ca o cloșcă în jurul autorilor. 
Sigurul care a simțit emoția ce mă devasta a fost 
Adrian Năstase. Lansa și el la standul Editurii 
Albatros o carte despre evenimentele diplomatice 
la care a fost martor ca ministru de externe. M-a 
atins liniștitor pe umăr și mi-a șoptit: „O să fie 
bine”. La sfârșit mi-a făcut cu ochiul (...Ți-am spus 
că o să fie bine!). Am făcut schimb de cărți cu 
autografe ( pe-a lui mi-a furat-o cineva din 

biblioteca ), de telefoane, apoi drumurile ni s-au 
despărțit. 

 
 Deloc predispus să preia modelele altora, el 

își căuta propria formulă lirică. Au urmat după un 
răstimp „Dincolo de Rai”, 2008, și „Cascadele 
dulci”, 2009,  plachete publicate de Editura 
Eminescu. Lansarea celor două volume s-a 
organizat la Librăria Mihail Sadoveanu din centrul 
capitalei, în prezența doamnei Silvia Cincă de la 
Editura Eminescu, prezentatorul fiind poetul 
Traian Coșovei, care a vorbit  consistent, 
concluzionând că Victor Albu este “un optzecist 
rătăcit.” Și aprecierea venea de la un autentic 
participant la “generația în blugi”, poet consacrat, 
fapt care l-a îndreptățit să continue.  

 
Răspunzând sugestiei unei profesoare de la 

facultate, Mariana Filimon, ea însăși poetă, autoare 
a unor versuri pentru copii, Victor Albu o va căuta 
la redacția revistei „România Literară” pe 
Constanța Buzea, scontând pe aprecierea de care 
se bucurase cândva, în studenție. O citea cu 
interes, chiar socotind că versurile ei sunt mai 
consistente, mai profunde decât cele ale soțului ei, 
Adrian Păunescu, atât de ambițios în a se impune 
grabnic. La ora din ziua fixată, tânărul înarmat cu 
volumele recent apărute se înfățișează la redacție, 
fără să țină cont că era gripat, căci nu voia în 
ruptul capului să piardă șansa ce i s-a dat.  După o 
îndelungă așteptare, poeta  sosește elegantă, 
cochetă, dar  cu o indispoziție pe care nu i-au 
alungat-o nici florile oferite într-un mare buchet, 
nici plachetele încredințate de invitatul ei. Singura 
promisiune fusese aceea că la rubrica „Poșta 
redacției” va fi formulată o apreciere pe marginea 
volumelor oferite. Un mugur de speranță mai 
exista, așadar. Într-un târziu, când și-a descoperit 
numele în comentariul poetei, aproape întregul 
text se referea la supărarea că musafirul venise 
bolnav de gripă la redacție, ca în final, cu totul 
neargumentat, să se găsească stigmatizarea că în 
fapt Victor Albu este „un poet veleitar”. Mult prea 
curând apoi, a sosit vestea că poeta Constanța 
Buzea a murit.    

 
Abia în 2013, respectiv după alți 4 ani,  el se 

decide să publice „Ultima luncă”, volum apărut la 
Editura Tracus Arte. Se poate observa ușor că 
autorul a fost acceptat de edituri cunoscute și 
prestigioase, ceea ce ar fi putut să-l încurajeze. 
Totuși, Victor Albu nu dă semne de precipitare, ci 
dimpotrivă. Abia după alți 7 ani de caznă 
zămislitoare, dând sens acestei cifre simbolice a 
creației, apare acum la Editura Techno Media din 
Sibiu volumul „Dorm într-o coajă”, cu un titlu 
incitant. Prefața volumului îmi aparține, iar 
imaginile grafice sunt realizate de Bianca Mihaela 
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Stiniguță, care ilustrează mesajul unor poezii, 
particularizându-le ingenios.  

     
Cele 60 de poezii se împart în capitole: I. 

„Pământul altfel”,  II. „Rana uimită”. III. „Mi-e somn 
de tine”. În proiectul autorului dornic de inovație, 
titlurile nemajusculate, punctuația minimalizată 
lasă cuvântului forța sa nudă, în care el crede. Un 
exercițiu de proiectare a sensurilor în imaginarul 
slovei, una austeră, se conjugă fericit cu 
sincoparea ritmului clasic. Autorul nu ține la 
armonia cultivată de marii poeți, de la Eminescu la 
Coșbuc, Goga și Arghezi, ci croiește o structură 
prozodică nouă, una singulară, programatic 
atipică, “informă”, cum o numesc specialiștii. Să nu 
uităm că Lucian Blaga contrariase pe membrii 
Academiei Române cu poezia sa în versuri albe. 
Așadar, calea era deschisă noilor generații de 
plămăditori ai cuvântului, dornici de inovații. 
Victor Albu este unul dintre ei.     

   
Motivul tutelar al volumului, „coaja”, deține 

semnificații pe cât de diverse, pe atât de inedite. 
Poezia „în largul icoanei”, unde apare șocanta 
formulare „jupuim cu teamă/ cojile pe sfinți”, 
poartă în ea preludiile extincției. Imaginea aceasta 
de rezonanță existențial-religioasă amintește de  
textul „Schimbarea la față” din volumașul anterior 
„Dincolo de Rai”. Victor Albu trimite la o altfel de 
metamorfozare a ființei umane, cea prin credință 
religioasă. În poezia „Pedepsit” din placheta 
„Cascadele dulci ”autorul se întreabă: „nu știu cine 
va sparge/coaja luminii”, creând una dintre cele 
mai izbutite imagini ale sale.  

     
Alăturările la nivel lexical sunt curajoase 

adesea. Nu putem decât să-i admirăm  aerul 
ozonat al inspirației, cum îl descoperim în slovele 
selectate cu parcimonie și cu har. Dimensionată 
oniric, „coaja” apare, spre exemplu, și în poezia 
„căpșuna flămândă” din noul volum, unde 
meditația este centrată pe imaginea din versurile 
„în scaunul de răchită/ rămâne doar coaja/ visului 
tău despre tine”.  

       
Poetul își refuză depănările largi de imagini, 

fuge programatic de podoabele cuvântului. 
Încearcă voluptatea de a restrânge poezia la 
esențe, simțind că fiecare cuvânt își este suficient 
sieși, pentru că are forța sa deplină de expresie. 
Cuvântul poate fi frumos mai ales dacă îl savurezi 
în singurătatea lui, mustind de sensuri tainice. 
Căutarea lor devine o aventură ispititoare. 
Versurile se alcătuiesc din imagini ce nu comunică 
necesarmente între ele. În caligrafia atentă a 
poetului, uneori, ele își refuză chiar și vecinătatea 
semantică. Realitatea este că rar am mai văzut o 
asemenea singurătate bogată a cuvintelor, care 
par să răspundă dictonului franțuzesc „Les bons 

parfums dans de petites boites”. Poetul se 
îndepărtează de Animus, ca să facă o terapie 
Animei.  Negreșit, pentru Victor Albu scrisul a fost 
un mod de lustrare, căci prin purificare el, poetul, 
se înalță la starea de creație cu ajutorul 
cuvântului, forjat spre a fi adus în stare de 
incandescență și savurat cu încântare. Imagini 
tehnice palpabile, cum este „Amurgul/lunecând 
ca/ o bielă/ bine unsă“, susțin o plajă meditativă 
de cugetări, precum cea din formularea  
„perfecțiunea/ nu durează la/ nesfârșit// doar 
amintirea/ ei e veșnică...”( „bielă” ). 

     
Inspirate din cotidian, imaginile explodează în 

spectrul auditiv: „ascult caldarâmul/ ce tropăie-n 
noapte/sub torente/ de ploi voluptuoase”. Alteori, 
ca în poezia „potecă de Brahms”,  autorul 
dovedește că are cultul vizualului: „cerul atârnă/ 
greu /la șoldul amiezii”.  Operând cu o ars 
combinatoria singulară ca asociații de imagini, 
Victor Albu uimește cititorul poeziei „comerț 
perisabil” cu comparația „filozofii prin târguri/ 
vând esențe de/ înțelepciune ca pe/ o respirație/ de 
egretă pură.“, imaginea atât de grațioasă ducându-
ne involuntar cu gândul la blagiana „Mirabilă 
sămânță”, dar fără a detecta vreo imitație. În voit 
dezacord semantic cu euforia abia creată, strofa 
următoare se centrează oximoronic pe privirea 
nătângă a celui ce-și descifrează „nimicul din/ 
palma stângă.” Iată un moment al lucidității 
concluzive. 

     
În ariergarda inovațiilor postnichitiste, unii 

poeți ai epocii noastre fracturează versul, care își 
pierde unitatea, ce asigura altădată armonia slovei 
românești atât de mult râvnită, spre exemplu,  în 
epoca romantică eminesciană. Și nu numai în 
aceea. Versurile albe ale lui Victor Albu au această 
caracteristică, ținând de programul, de viziunea 
lui lirică. Autorul este un constructor de imagini, 
cel mai ades metaforice, pentru care cuvintele 
sunt doar mortarul edificării, unul ce păstrează 
forțe telurice. El are propria matrice în care așază 
zbaterea de aripă a inspirației, una esențializantă 
ca metaforă. 

       
Noul volum al lui Victor Albu  uimește prin 

spectacolul limbajului, ce se dorește susținut de 
agramalitatea specifică postmodernismului, cu 
scrierea cuvintelor după punct cu minuscule,  
chiar cu eliminarea punctuației, care în optica 
autorului ar întrerupe fluxul imaginilor. Iată un 
mod de a implica cititorul în procesul perceperii 
cuvintelor care  în solitudinea lor dovedesc 
puterea de a transmite doar ele, singure, trăirea 
poetică. Tocmai de aceea, devine o impietate 
încercarea de a dirija înțelegerea versurilor ce 
susțin bolta poeziei lui Victor Albu. De aceea, ea 
solicită un dialog direct cu fiecare cititor în parte. 
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O realitate  ce face orice explicitare superfluă și 
îndeamnă la asumarea deplină a lecturii. 

   
Ce soartă are noul volum în evoluția creației 

sale lirice? „Habent sua fata libelli” spuneau latinii. 
În plină pandemie, noul volum de autor  al lui 
Victor Albu a beneficiat de semnalări repetate la 
reuniuni prin zoom ale unor cenacluri  
internaționale. La cea din 27 martie 2021 a 
Cenaclului “Destine literare” de la Montreal, 
Canada, în prezența virtuală a peste 50 de 
participanți, cartea a fost comentată de 
subsemnata și din cuprinsul ei actorul Sergiu Cioiu 
a selectat versuri reprezentative. Fără îndoială, că 
din cele două decenii scurse de la prima apariție 
editorială, acesta este momentul cel mai fast din 
evoluția poetului, unul de deschidere 
internațională și de succes la public. 

     
Într-o perioadă confuză, când cuvintele 

anticului Pliniu cel Tânăr „Trebuie să citești mult, 
nu multe” ar putea busola generațiile în plină 
formare ale zilelor noastre, căutarea frenetică  a 
acestui sculptor în gând și în slovă dovedește  
faptul că el intuiește necuprinsul din cuvânt, ferit 
nu numai de schema vechilor definiții ale 
poeticului, ci și de modele excentrismului  nostru 
contemporan, din așa-numitul  
postpostmodernism sau douăzecism etc. Ca atare, 
Victor Albu nici nu-și încarcă inutil cuvântul, ci-l 
lasă singur, provocându-l să-și arate inefabilul. 
Este o linie pe care puține sunt performanțele  
similare în lirica românească actuală. Este ceea ce 
mă determină să am încredere în dalta cu care 
sculptează poetul acesta în fildeșul clipelor.  

București, iulie 2021 
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Enza SALPIETRO  

 
Nota critica  

DEL PROF. LIVIU PENDEFUNDA  
AL PRIMO CANTO DEL DEVDOOT DI SUDHAKAR GAIDHANI  
 
Nota della traduttrice  

Non è facile tradurre la poesia che affiora dalle emozioni, piccole o grandi, belle o brutte che siano. 
Ancora più difficile è tradurre una poesia ‘coraggiosa’, un animo ardente e appassionato, che grida al 
mondo intero antiche - e sempre attualissime - piaghe sociali difficili da estirpare. Grandi verità 
attraversano tutto il Devdoot, qualcuno deve metterle per iscritto per diffonderle, per non nasconderle 
‘sotto un cappello’, e Gaidhani riesce benissimo in questa sua missione. Per quanto mi riguarda ho fatto 
del mio meglio per rendere bene il pensiero di questo poeta e ‘acuto osservatore delle vicende del 
mondo’. Spero di essere riuscita a trasmettere la ‘Poesia’ di Sudhakar Gaidhani e il ‘Poeta’ Gaidhani.  

 
Sul significato degli angeli. 

   Uccelli, sono strane le vie del mondo! 
 

eidegger ha detto che «non dobbiamo 
pensare; vengono da noi... E quando senti 
il Logos, la parola iniziale dell’universo 

sussurrare una vibrazione, cosa puoi fare? Ti 
esprimi, a volte cantando, a volte scrivendo, a 
volte disegnando. Tu, scrittore, sei il cronista del 
tuo tempo».  Così, Sudhakar Gaidhani osserva, 
analizza e reagisce secondo la sua coscienza. Una 
favola di solito, fa risaltare difetti, vizi, 
sostituendoli con le concezioni angeliche di un 
uccello ricco di esperienza. Vecchio, ferito, esso 
fornisce al poeta i ricordi di un’intera vita. Domina 
la saggezza, e le sue ultime parole sono da 
condividere per arricchire la conoscenza altrui, 
come fa il vecchio del villaggio che raduna i 
giovani dei dintorni per farsi conoscere, come 
Gesù che predica sulla montagna ai suoi discepoli. 
Gesù ha detto: «Io sono la Luce del mondo. Chi 
segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita (Giovanni 8:12)». Un nonno 
racconta la storia del grande uccello ferito, forse 
per l’ultima volta, nauseato dalle esperienze della 
vita e deciso a lasciare un insegnamento ai suoi 
seguaci: «Sempre, sempre, agirò come mi hai 
insegnato; / Metterò alla prova la virtù della mia 
lingua / prima di parlare; / i tuoi detti saranno 
editti reali; / Avrò un saggio poeta / che discuterà 
ogni tua parola; / Gli farò cantare / una canzone 
sulla tua vita, / tutti i tuoi cari insegnamenti. / 
Agirò mentre parlo / ma se inciampo / per una 
verità scomoda / userò degli stratagemmi / come 
posso perfezionare altrimenti il mio 
comportamento?».  

Non sono stati i premi e le prestazioni del 
grande poeta indiano, identificatosi con Devdoot, a 
spingermi a far conoscere questo bellissimo 
lavoro ai lettori rumeni. Leggendo, sono rimasto 
impressionato dalla potenza dei testi incatenati in 
scene successive, apparentemente trattate come 
una storia, ma che in realtà scuotono l’anima del 
lettore. Tutti vogliono conoscere il coinvolgimento 
quasi rivoluzionario dell’autore nella percezione 
della realtà contemporanea. Quello che era sarà 
ancora, e Devdoot spera in un cambiamento. È il 
testamento degli antichi saggi, molti dei quali non 
trovano più posto né in cielo né sulla terra. «Ecco 
la vita, amici, / racchiusa in una calda pelle di 
sangue, / a volte come un fiore che sboccia su un 
ariete, / a volte come un aquilone che galleggia 
felice / nei cieli lontani. / All’improvviso il filo si 
spezza / e l’aquilone è solo, libero.// Amici, la vita 
è un germoglio / che approfondisce l’ombra con 
l’ombra. / Amici, la vita è un fiore / che sboccia, 
ma anche vestigia.// Un bocciolo si trasforma in 
petali, / i petali si trasformano in fiori. È così 
sempre». 

Ed è così che mi sono innamorato di questo 
uccello gigante. Alcuni pensieri, sebbene il 
discorso sia in corsivo, potrebbero essere stati 
mitigati dalle due traduzioni. Non ho mai accettato 
di snaturare l’idea per amore della rima. Questo è 
il motivo per cui credo che una buona traduzione 
di poesie possa essere fatta solo da un altro poeta, 
da un maestro della conoscenza. Dio benedica i 
poeti. L’angelo dice: «Ancora oggi ho a cuore le 

H 
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mie ali / gli occhi di Cristo / e il sorriso di Buddha 
/ Ecco perché questo mare mi ha reso 
prigioniero». Caduto su un’isola, la magica isola 
dei Beati nell’antichità greca o quella di Eutanasio, 
l’angelo si dona all'eternità. 

Sono i poeti che portano un soffio di libertà, 
coraggio e disprezzo per gli standard, hanno 
capito e spiegato il sistema di funzionamento della 
vita e dell’universo, il cosmo in cui si manifestano 
la vita e il pensiero. «Una poesia viva e 
incommensurabile ha le dimensioni di un sistema 
filosofico», ha scritto N.Steinhardt e ha continuato 
affermando che: «La verità è che alla base del 
poema c’è un balsamo di talmio, una pentola, una 
specie di zuppa primordiale in cui entra 
immaginando e l’arroganza e l’umiltà e il 
sentimento e la conoscenza e l’intuizione e la 
metafisica e la precisione e l’intelligenza e... e... ». 
Forse siamo uccelli che non sono stati in grado di 
tagliare nemmeno la punta delle ali. Alcuni di loro 
ci hanno segnato con macchie di vernice o 
registrati in gabbie d’oro. Ma, contrariamente a 
questa tipologia troppo comune, il nostro rifugio si 
è rivelato nei poeti. Qui abbiamo trovato la 
soluzione e la giusta espressione, la santità e 
l’umiltà, la consolazione contro l’indomabilità, il 
freddo e le preoccupazioni, l’orrore di ossessioni a 
cui non possiamo ancora sottrarci, né con il lavoro 
né con la speranza, ma attraverso una perpetua 
integrazione nell'arte. «Quindi conta le tue piume 
al buio, / affila silenziosamente i tuoi becchi / 
strofinandoli l'uno contro l'altro / e lasciando 
passare la notte / non sconvolgere la luce del 
giorno / con i tuoi becchi / perché la notte tornerà 
rapidamente». Il tema viene affrontato 
metaforicamente ma anche neorealisticamente, 
non cercando di nascondere né il passato né il 
presente: «ogni nuvola come occhi di lacrime / 
precipitosi verso una vita rilassata; / questo 
paese, testimone anziano, / che racconta nella 
notte storie affascinanti / che sondano l'utero 
mentre si assicurano il loro piacere: / queste cose, 
dici, / dovrebbero essere custodite come una 
piaga con le spalle al muro». 

Dio è ovunque e in noi, come siamo nei luoghi di 
sofferenza, di scherno umiliante, o, 
modestamente, nei luoghi degli Ultimi. Nei nostri 
cuori giace il mago, la poesia. Ecco la forma 
attraverso la quale possiamo viaggiare da Lui. 
Abbiamo toccato nei nostri viaggi, 
paradossalmente, quell’oltre, senza spazio e 
tempo, e l'abbiamo inserito nei testi. «È una valle 
di tiranni dove / si è scatenato l'inferno e lì / dove 
c'è una guerra - un vero incendio boschivo - / 
mentre le onde che mi scaldano in catene / 
peccano liberamente con la riva». Chiunque abbia 
vissuto per un momento nel mondo degli dei 

capisce il significato di questo mondo. Ma per 
tutto questo è necessaria la pace. E la pace può 
essere raggiunta attraverso la Parola. Righe, linee, 
le nostre parole stabiliscono e trasmettono 
esperienze dell'anima, frammenti di spirito nel 
mondo fugace. «Un libro è fatto di segni che 
parlano di altri segni, che a loro volta parlano di 
cose. Senza un occhio per leggerli, un libro porta 
segni che non producono concetti e quindi è 
muto» - scrive Umberto Eco, e quindi il nostro 
scopo è trovare una via d'intesa per la salvezza 
dell'anima e della mente di chi ci ascolta e ci legge. 
«È la mia terra alla siepe / ... / Sì, inizia dalle pietre 
/ ... / con queste linee immaginarie / segna la terra 
che possiedo. / Pensa al braccio sinistro e al 
braccio destro / che dividono il corpo tra loro / Gli 
argomenti, quindi, sembrano ugualmente vani. / 
Per la proprietà della terra, le persone lottano. / E 
la terra sembra solo divertita». Lo scrittore, 
quindi, non può restare indifferente agli abusi di 
potere in uno stato, e, anche dal punto di vista 
legale, prende posizione a favore di chi gli sta 
intorno, oppresso e consapevolmente impoverito 
per poterlo controllare. Non va bene, non è mai 
stato e non sarà mai a favore dei leccapiedi, 
accoliti e profittatori, e, purtroppo, tra noi ce ne 
sono tanti. «Le benevoli forze cataclismiche / 
dell’universo sono esplose / scuotendo tutto ciò 
che è veloce o morto. / Il sole, pieno di stelle / 
trema in cerca di elemosine, / con la sua ciotola 
del mendicante dell'orizzonte / al dolce cancello 
della sera». Ed è qui che entra in gioco il 
subconscio, la vera natura del poeta, equivoca. Se 
viviamo nel bel mezzo del cambiamento climatico, 
un mondo politico che si trova in una terza guerra 
virtuale ed esponenziale allo stesso tempo, con i 
politici che distruggono i propri paesi, i propri 
popoli, come dovrebbe essere la letteratura? Il 
poeta in nome dell’angelo si rivolge ai giovani: 
«spero che non siate tali combattenti, / come i 
cavalli che pascolano / l’erba tremante dei 
pettegolezzi di guerra, / la fantasia e 
all’improvviso un cambiamento di luogo. / Spero 
che le tue abitudini non siano / di un paese con un 
governo dittatoriale, / dove la spada devia dalla 
guerra / solo a causa dell'opportunità sbagliata». 
La letteratura resta divisa tra bande di interesse e 
non dottrinali, tra il valore e il non valore presenti 
prevalentemente nella contemporaneità, 
accedendo pro domo campioni di amici e interessi, 
gettandosi dalla frontiera del terzo millennio e 
non è più il riflesso dei sogni, non è più oggettivo o 
soggettivo, nei confronti delle esperienze. Da 
bravo osservatore, Gaidhani scrive: «Tu, che sai 
distinguere / un uccello da un nido, / perché i miei 
timpani non vibrano, / perché non riesco a sentire 
il doloroso cinguettio / degli uccelli che non 
riescono a trovare la loro madre? / Com’è che lo 
spirito / che percorre i cinque elementi / è 
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diventato completamente sordo? / O è impossibile 
- / resurrezione di nuovi angeli?». Ogni piccola 
crisi porta a un cambiamento socio-psico-
spirituale del tutto. La nostra dipendenza 
dall'assicurazione delle condizioni di vita è stata 
presentata fin dai tempi antichi, la cultura nel suo 
insieme appartiene principalmente ai fattori 
umani della civiltà, descritti nel papiro egiziano, 
nell'Antico Testamento, nel Sumero, nel Cinese, 
nell'India e più recentemente in  quelli greco-
romani o maya. Se, dopo una meravigliosa epoca 
di bagni letterari degli ultimi secoli sui neuroni 
dell'umanità, avvertiamo uno stato di pigrizia, di 
intorpidimento dei sensi, di rinnovamento (per 
continuare la metafora), l’unica spiegazione è 
l’impotenza avvertita nell’affrontare la povertà e 
la fame materiale. La mia opinione è che la 
letteratura non sia in crisi, qualitativamente 
parlando, semplicemente essa coglie i 
cambiamenti socio-culturali che decanterà sempre 
nel tempo. Uno di questi cronisti è l’autore di 
questo poema: « Certamente, le piogge cadono 
ogni anno / per soddisfare i loro capricci, / ma nel 
processo i fiumi inondano di rabbia, / e i villaggi si 
aggrappano alla terra / vengono lavati, trottando 
impotenti / come capre in sacrificio / per placare 
la pioggia degli dei. / E, insieme alla vita annegata, 
/ sono le mucche sparse, mordenti, / con le 
spiumate / dalle bocche dei vitelli».  

Il dono della pietà mi aiuta a mostrare il timore 
reverenziale per la divinità e a rispettare gli altri 
perché sono, come me, figli di Dio. «Durante la 
tempesta di ghiaccio, l'altro giorno, / il vento ha 
distrutto la mia baracca, / ... / atterrò sulla villa del 
padrone // Allora mi precipitai e pregai: / “Padre, 
Madre, abbiate pietà, / Per favore datemi la mia 
capanna”. / In risposta, dissero: / i cercatori 
devono essere custodi / ... / E quando la risata 
divenne più intensa / il pavimento della villa fu 
avvolto dal fuoco». Il coinvolgimento sociale 
dell’angelo si avverte in numerosi frammenti, 
spesso associati a catastrofi naturali: «Ecco: 
nemmeno il cielo può mietere / l’oro sparso in 
modo disgustoso / dal sole sui bordi delle nuvole / 
dalle zolle di terra si ottiene il pane, sì / ma per 
quanto tu possa essere affamato, / non puoi 
mangiare le zolle / ... // Un’austerità affamata / 
non darà alla luce la liberazione caro mio. / ... le 
piogge non cadono da un cielo secco, / e quando il 
fusto è disidratato / i boccioli non sbocceranno». 
Sono stato inoltre colpito dalla straordinaria forza 
dell’associazione della metafora con il surrealismo 
dei poeti moderni. Il poeta è dunque, a tutti gli 
effetti, un valido rappresentante della lirica 
contemporanea, come testimoniano i seguenti 
versi: «Così, un giorno, mentre ero a caccia, / i 
miei piedi hanno portato il mio corpo / in una 
metropoli in riva al mare, / e mi sono reso conto 

dopo un po’ / che ero su un’isola di uccelli / le cui 
uova sono pietre preziose / e che le bestie umane 
usano per nutrirsi./ Ho steso le mie cicatrici 
sull’iride, / ho chiuso gli occhi, / e mi sono accorto 
/ che la sera ogni giorno affonda nel mare / e la 
mattina decora / il salone del giorno - / i desideri 
di entrambi / qui si chiamano prostitute». Così, 
soggetto alle vicissitudini della natura, l’uomo, 
dominato da vizi non riconosciuti, supera il fatto 
che tutto è fugace e vive fino agli estremi della 
vita. 

 

Filosoficamente, ci sono due modi per 
affrontare lo studio delle leggi naturali e 
universali.  Il primo è immaginare quale possa 
essere la Causa Suprema di tutte le cose e, 
partendo dall'idea che lo facciamo, dare un senso 
alla nostra vita terrena. In secondo luogo, sta a noi 
esaminare noi stessi e, da questo esame, 
generalizzare universalmente le leggi e i principi 
che governano sia il nostro corpo che la nostra 
coscienza. La poesia è una sintesi di questi due 
metodi, poiché associa sempre lo studio dell'uomo 
a quello del Divino. In altre parole, per quanto 
possa mostrare come applicare una particolare 
legge cosmica a livello umano, evidenzia anche la 
controparte cosmica di un principio terrestre. 
Ecco perché trattasi  veramente - in questo caso – 
dell’applicazione mistica della grande legge 
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ermetica: «Tutto ciò che è in basso è come in alto e 
tutto ciò che è in alto è come in basso» - (Hermes 
Trismegistus). D’altra parte, un tale modo di 
apprezzare l’esistenza umana costituisce 
un’alchimia spirituale che tiene davvero conto 
della dualità dell’uomo, dell’ambiguità a cui è 
tributaria. Devdoot si trasforma da osservatore di 
oltre mille anni di evoluzione umana in critico che 
presta attenzione anche alle soluzioni. Alcune di 
queste sono suggerite: «Il giorno onesto brama / 
ma la notte sta depredando: / La Vergine per 
strada non può parlare / tanti sospiri o il sole non 
è più sole / quando l’ombra è spezzata. / E quando 
le ombre entrano nel sole, / rimangono desolate».  

Il simbolo è un tipico esempio di totalità 
ontologica che giustifica un'ermeneutica della 
totalità, perché la tradizione dominante è quella di 
integrare nell’Uno, nella divinità, l’universo 
organico e sacro. Quindi il modello primordiale è il 
centro e il fattore integrativo dell’uomo, parte 
della creazione e anche parte del Creatore. La 
comprensione mi sembra più vicina all’intuizione 
e alla rivelazione, pensando di educarla attraverso 
l’erudizione, quel ponte verso livelli sempre più 
alti di significato e comprensione. Vere e proprie 
forme brevi di poesia sono gli haiku, che 
incontriamo sovente nel Devdoot, dando gravità al 
testo, enfatizzandolo e accentuandone i messaggi 
poetici: «Ma, oh, mio mago vivo, / dopo che ho 
gettato il mio corpo, / dove metterai la mia 
anima?». Oppure: «Per un verme del desiderio / il 
piacere è una necessità: / Un corvo dal gusto 
mondano - / la sua rovina nella vanità.// Che 
splendore in questo frammento che può essere 
solo una grande poesia: Una meraviglia di nove 
giorni - / così dicono della nostra vita // Anche 
così, la luna / adora le lucciole». La poesia pone le 
immagini che l’anima nelle linee inconsce 
dell’autore trova in precisi stati di pensiero e di 
creazione. Questo è il miracolo gravato dal tempo 
e dagli obblighi, esperienze di vita benefiche per 
chi scrive. Dio è ovunque in noi, anche quando 
siamo nei luoghi di sofferenza, derisione e 
oscurità, o, anche, nei luoghi del Mistero. Nei 
nostri cuori giace il mago, la poesia. Ecco il modo 
in cui possiamo viaggiare verso la divinità. 
Sudhakar Gaidhani eccelle con la voce dell’enorme 
uccello ferito: «Supponi di aver spinto la terra - / 
nello spazio dove la parcheggeresti? / Supponi di 
aver catturato il sole e la luna - / dove li 
rinchiuderesti?».  

I poeti, i viaggiatori astrali, sono passati per 
luoghi di sofferenza o di mistero, dove armonie 
segrete si combinano con sottigliezza e tenerezza, 
con decenza e purezza, nelle più belle 
combinazioni di bello e brutto, buono e cattivo, 

esplicite e assolutamente criptate. Arriviamo nei 
nostri viaggi, paradossalmente, dall’altra parte, 
senza spazio e tempo, inserendolo nei testi. Darò 
alcuni esempi di testi memorabili che danno 
sapore a questa meravigliosa poesia: «La speranza 
è qualcosa di pazzo, / Amici / ... / Il cielo cade, 
galleggia lentamente / senza limiti per la vostra 
gioia, / buoni amici / ... / Sulle colline i santi 
erranti ancora oggi suonano alle corde dell’arpa 
questa triste ballata».  

Secondo una leggenda, tramandata da Apollonio 
di Rodi e Ovidio, l’ambra sarebbe derivata dalle 
lacrime delle Eliadi - racchiuse in pioppi come i 
druidi - versate quando il loro fratello Fetonte 
cadde dal cielo, colpito dal fulmine di Zeus, nel 
fiume Eridan, dove ancora oggi la palude emana 
forti vapori dalla ferita ardente; nessun uccello 
può spiegare le sue fragili ali per sorvolare 
quell'acqua: nel mezzo del volo cade morto tra le 
fiamme lungo le sponde verdi del fiume. Ecco 
quindi che gli angeli, obbedendo o meno alla 
volontà divina, soggiogano sempre le speranze 
degli uomini, il loro scopo è quello di avere dove e 
quando è necessario il loro aiuto e di proteggere in 
virtù della benedizione divina.  

Memorabili i testi che hanno impressionato i 
lettori: «Chiunque abbia vissuto per un momento 
nel mondo degli dei comprende il significato di 
questo obiettivo mondiale. Ma per tutto questo è 
necessaria la pace. E la pace può essere raggiunta 
attraverso la Parola. Righe, righe, le nostre parole 
si uniscono e trasmettono atmosfere della mente, 
frammenti di spirito nel mondo che passa. Il fine 
del poeta è trovare un modo di intendere la 
salvezza dell’anima e della mente di chi lo ascolta 
e lo legge, perché quello che noi scrittori 
presentiamo nel “Grande Viaggio” è troppo alto 
perché qualcuno possa credere che manchi 
qualcosa alla creatività di un lavoro che è anche un 
palazzo magico, codificato e criptato, della 
grandezza umana: «Avevi lettori di un libro del 
genere / ben collegati, con solo poche righe? / 
Dimmi, chi pagherà il volume in cui / non sono 
state scritte parole ?», chiede l'autore. Come 
sempre la poesia rimane un diario di guerra 
scritto da coloro che sono tra le fiamme o in una 
torre d’avorio, torre di osservazione, sollecitando 
l’azione: «vai e libera il mondo dalla sua ricchezza  
/ essendo tesoro, tesoro, i dolori degli uomini./ 
Con l’inchiostro dell’oceano, sul foglio del cielo / i 
dolori della penna umana». Questa era e rimane la 
poesia. 

●
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Adrian MUNTEANU 
 
 

Contribuție la istoria 
literaturii și a teatrului 
brașovean și național 
 

 
 
eorge Bariț (n. 4 iunie 1812, Jucu de 
Jos, comitatul Cluj - d. 2 mai 1893, 

Sibiu) a fost un istoric și publicist român 
transilvănean, întemeietorul presei românești 
din Transilvania. A fondat la Brașov, în 1838, 
Gazeta de Transilvania, primul ziar românesc 
din Transilvania. În același an a început la Blaj 
publicarea Foii pentru minte, inimă și 
literatură, una dintre primele reviste literare 
românești. 

În 1861, din inițiativa sa și a canonicului 
Timotei Cipariu, a luat ființă Asociațiunea 
Transilvană pentru Literatura Română și 
Cultura Poporului Român (Astra).  

În anul 1893 a devenit președinte al 
Academiei Române. 

În anul 1987 am descoperit o piesă de 
teatru inedită a lui George Bariț: "Inimile 
mulțămitoare" în “Manuscriptum”(Muzeul 
Literaturii Române, București, VIII, 1977, 
nr.3, p. 58-69). Ea fusese scrisă și jucată la 
Brașov în anul 1838 de către o trupă de 
diletanți. 

În același an în care am descoperit piesa, 
1987, în calitate de coordonator al sectorului 
teatru de la Casa Municipală de Cultură 
Brașov (azi Așezământul Cultural Reduta), am 
introdus piesa în repertoriul formației de 
teatru în limba română, recunoscând valoarea 
de restituție literară și teatrală, ca și 
importanța piesei, ca una dintre primele 
scrise și jucate la Brașov, în secolul XIX. Am 
fost și unul dintre membrii distribuției. 

Vă prezint mai jos câteva imagini din 
spectacolul care avea să obțină premiul I pe 
țară. 

 

 
Adrian Munteanu, Iuliu Benția, Ion Rotaru (+) 

 

Direcția de scenă a fost încredințată 
regizorului FLORIN FĂTULESCU (Los 
Angeles) și este ultima piesă pusă în scenă de 
acesta înainte de plecarea din țară.  

Distribuția: Adrian Munteanu, Viorel 
Marinescu (Vancouver), Iuliu Benția 
(Freiburg), Mihaela Stef, Ion Rotaru, 
Simona Roman. 

 

G 



Vara târzie 2021  | Contact international 671 

 

 
În picioare, de la stânga la dreapta: Adrian Munteanu, Ion Rotaru (+), Iuliu Benția 
Pe scaune: Simona Roman, Florin Fătulescu, Mihaela Ștef 
Jos: Viorel Marinescu 
 

 
Ion Rotaru (+), Iuliu Benția, Mihaela Ștef, Adrian Munteanu, Viorel Marinescu 
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Ion Rotaru (+), Mihaela Ștef, Viorel Marinescu, Simona Roman 
 
 

 
 
Adrian Munteanu, Simona Roman, Ion Rotaru (+), Mihaela Ștef, Viorel Marinescu, Iuliu Benția 
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Liliana POPA 

 

 
 

   

 
  

de la facerea  
lumii cineva  
a închis  
eternitatea într-un cerc 
 
cred că de la facerea lumii 
cineva a închis eternitatea 
într-un cerc 
într-o indiferență cît un munte 
sau într-o frunză 
vremuind prin uitarea unui secol bolnav 
cînd a fugit 
am întîlnit-o acolo unde nu a reușit să 
mai stea 
ațipită lîngă un copac 
uitată într-o liniște 
uitîndu-ne una în cealaltă 
m-a întrebat ce vise mai are lumea 
i-am spus că femeile au visele lor 
și copiii au visele lor 
și poeții au visurile lor 
și cuvintele lor 
unii visează că se adaptează 
unei neîndurătoare ordini mondiale 
sau altor religii 
eu visez 
sau îngenunchez 
sub copacul acela 
marama mi-aș întinde 
cu frunzele adunate-n palmă 
să le răsfir, să le cuprind 
să le aud șoptind în somn 
să mă trezesc din vis 
cu foșnetul înfășurat pe glezne 
sub cerul fumuit al toamnei 
 

 
 

metamorfoze 
 
modelează-mă cu privirea 
cu mîini fierbinți 
cu degetele tale prelungi 
cu inima ta dantescă 
rotunjește-mi marmura umerilor 
cu ochi de întuneric 
ce mă îmbracă în lumină 
cînd seara cade, 
în arcade 

 
 

Malta.... 
 
În dans albastru de valuri înspumate 
cheamă și azi tritonii din grotele uitate 
îl strigă nereide , Calipso fierbe ierburi 
sirenele tot cântă 
doar Odiseu mai trece 
de acum îngîndurat 
își crenelează visul 
destinul a furat 
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mi-am lăsat 
sandalele la 
marginea 
mării 
 
mîine am să plec 
din orașul în miniatură 
 
străzile trăiesc printre cuburi 
păstrează amintiri 
din punctul meu de vedere 
devin tablouri în culori de apă 
sub batista lunatecă de norilor 
 
și vîntul amestecă culorile 
și rîde, rîde mereu 
pe întuneric 
 
doar în fața îndrăgostiților 
se mai oprește 
nu le poate șterge culorile 
cuvintele 
 
mi-am lăsat sandalele la marginea mării 
sau a depărtării 
 
spațiul a devenit îngust 
existențele se pierd 
realitatea asta nu e a mea 
lumea nu mai e repetabilă 
mîngîierile rămîn neterminate 
rămîn deschise precum rănile 
 
aîtea schimbări în lume 
 
lumii ăsteia nu i-a păsat niciodată de 

mine 
pe cine să mai aștept la țărmul mării 
 
o primordialitate 
unde durerea poate deveni bucurie 
și strigătul adevăr 
 

 
 
 
 

mă întorc 
mereu în 
casa uitată 
 
mă întorc mereu în casa uitată 
și cînt la pianina dezacordată 
degetele mele mîngîie tablouri 
tot uit să adaug mottouri 
mîinile mele respiră ecouri 
omul cu inima de cristal pășește atent 
Indragostit imi oferă un fragment 
absent, timid, chiar inexistent 
cuvinte nespuse îmi așează în palme 
mottouri devenite sintagme 
trandafirul alb e azi transparent 
uitat pe consolă, neînțeles argument 
 

29 iulie 2021 

 
 
 
 

cariatidă 
 

cu obrajii limpeziți de rouă 
cu palmele întinse amîndouă 
făcînd la ceas tîrziu 
și rugul și popasul 
cu pas cuminte, alegîndu-mi pasul 
ți-am dăruit aseară 
sărutul ce ucide 
potirul brumelor din vară 
melosul visărilor de taină 
nectar și-o dulce otravă 
nu te anina 
de privirea-mi suavă 
între brațele-mi de marmură albă 
înveșmîntate în petalele de nalbă 
cariatidă sînt 
sub arhitravă 
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Ordinea 
sufletului 
 
 

 
Se va însera în curând 
și iar mă voi adânci în stele 
mi-au plecat prietenii 
sfâșiați de îndoială 
să caute o țară 
în care așteptările 
nu mai stau la coadă degeaba 
Eu mai am timp 
noaptea își toarce jarul mocnit 
veghez singurătatea din jur 
mă situez în devans 
Când se strică ordinea sufletului 
aduni lumina ce ți-a mai rămas 
Și o păstrezi în suflet 
dar obligatoriu și în ochi. 
căci fiecare suflet are pașii lui 
cu propriul mers 
de-a lungul țărmurilor 
lângă somnul mării 
Gânduri în gri ? 
în alb și negru ? 
prea multe colțuri gri 
pulbere cenușie ce 
biciuie pământul.... 
în mileniu III gândurile 
sânt tot în culori 
cu sau fără voia cuiva. 
Vor să își facă loc 
într-o împărăție 
unde grădinile, casele, oamenii 
au o singură culoare ! 
Mă îndrept spre apus, 
mereu spre lumină, 
e nevoie de orizonturi limpezi 
să poț să respir 
acum trebuie să ne grăbim toți trei 
Lumina 
își apleacă fruntea 
spre cealaltă parte a Pământului. 
 

 
 

 

 
 

Albastre 
 
De pe crestele albastre coboară seara 
Să-mi rotunjească umerii de piatră 
Şi braţele şi vina neiertată, 
De prin păduri se aude vioara 
Şi vîntul ce aleargă prin corzile de 

crengi. 
De pe crestele albastre coboară şi 

noaptea 
Pe genunchii mei să își facă culcuş 
Şi vîntul adoarme pe creanga arcuş 
Şi-ţi picură cînturi şi şoapta... 
. 
Pe genele mele albastre adorm 
Poveştile pereche, neştiute, rătăcite. 
Culese de pe străzile înguste 
Ce seara în amurgse aud şoptite. 
Dimineaţa, din ceaţă uşoară, din clar-

obscur, 
Lumina de jur - împrejur mă înconjoară, 
Se înălţâ din abur de munte spre înalt, 

nefirească, 
Şi îmi lasă o floare de colţ pe tîmpla mea 

albastră. 
2015 - Busteni 
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tremur de 
seară 
 

aseară drumul fără întoarcere 
stătea rezemat de un copac 
cu auzul încordat 
știa cînd voi veni 
eu am trecut 
cu tremur de seară 
și nu m-am oprit 
copacul acela, 
jefuit de anotimpuri 
între vis și somn 
păstrează zîmbetul unui copil 
făclie 
în palmele sufletului 
spre colțul unde mai sînt fluturi albi 
îmi curge timpul povestit 
luîndu-și zborul dintre daruri 

 
Stîlpul 
curbat de 
lângă casă 
 

De ce îţi risipeşti iubirea 
La naştere, trei stropi de rouă ai 

primit. 
Cuvinte negăsite de găsit 
De limpezit sau de murit 
De ce îţi risipeşti iubirea 
Cuvintele tale au îmbrăcat 
Şi stîlpul curbat de lângă casă 
Într-o cascadă fără de păcat 
Ofranda ta, cu vorbă aleasă. 
Stâlpul meu are frunze de tei şi de 

acant 
De lemn, de marmură şi piatră, 
Ce înfloreşte, rug îndrăgostit 
Vrăjit de muza delicată 
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Dana OPRIȚĂ 
 
 
 
 
 

Singur, eu 
 
 

Printre teorii citate celebre şi minciuni 
se strecoară un somn bun de aruncat la 

colţ  
cu tot cu coşmarurile lui neruşinate. 
Încerc să nu uit 
încerc să număr atent fiecare literă pornită spre mine 
cu valurile lor scurte şi 
nisipul din groapa marianelor lingîndu-mi degetele picioarelor. 
Ce să vreau mai mult cui să-i spun de ce să-i spun 
că sufletul meu se întinde de plăcere 
pînă după urechi pînă la creier şi doi centimetri mai sus. 
Singur, eu 
aştept mîngîierile tale aspre să-mi netezească cuminţenia asta de singurătate 
pe care o s-o punem în cui 
măcar cinci minute 
să o iertăm după ce a stat în genunchi pe coji de cuvinte 
pe care n-am reuşit să le rumegăm pînă la capăt 

 
 
 

Părere 
 
 

Nicicum viaţa trece mai departe 
cu zîmbetul uscat în colţul gurii fără să vadă 
fără să audă 
ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat în tot acest timp 
în tot acest destin desenat cu crete colorate 
pe zidurile unei copilării abia zărite adăpostite noaptea 
de visele prea vulgare de somnul cel liniştit 
viaţa îşi vîră inima în traistă şi pleacă la colindat. 
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Am fost şi eu odată în graţiile ei 
i-am ascultat şi eu cuvintele azvîrlite cu sîrg din vîrful buzelor 
am auzit-o şi eu cîntînd 
dar ea ştia, ştia bine că sufletul se pierduse în drum spre rai 
tocmai aflase că lumina e pentru eroi 
că dragostea e un motiv oarecare 
umplut cu frişca unor întîmplări de netrecut. 
Tocmai s-a consumat 
una din acele poveşti despre care se vorbeşte şi-n somn 
cu voce tare şi-n gînd 
pînă la epuizare pînă  
la ultima suflare 
trmisă pe oglinjoare de împrumut 
pînă la. 
 
Iar viaţa, draga de ea, se învîrte în jurul propriilor întîmplări 
liberă în închisoarea cu gratii de mucava 
aşteptînd să se întîmple ceva 
altceva 
în destinul ei colorat cu crete pe negrul tablelor copilăreşti. 

 
 
 

A S D F,  J K L Ş 
 

Astăzi e o zi ca oricare alta – amintirile 
dau năvală, singurătatea se spală cu grijă pe dinţi 
să nu-i miroasă gura  
cînd rosteşte cea mai frumoasă minciună din viaţa ei 
spunînd că a hotărît să nu mai fie singură, 
frica s-a lăsat în genunchi şi a început să îşi plîngă de frică, 
visele au devenit alb /negre 
şi nu le mai pasă de culoarea gri, 
timpul a pierdut noţiunea timpului şi nici el  
nu mai ştie pe ce lume se află, 
viaţa se derulează cu viteza melcului din colţul străzii de ieri, 
în timp ce cuvintele se bîlbîie într-o limbă doar de ele înţeleasă. 
Nimic nu mai miroase decît a laudă de sine, 
iar doamna cu coasa-n spinare 
se strecoară tiptil, dar sigur 
în acasă al nostru 
în care demult nu ne mai regăsim.  
 
Şi ce ?! N-ar fi fost prima oară !, 
se grăbeşte cineva să spună. 
Să se grăbească. 
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*** 

Mă uit pe fereastră cum trece timpul. 
 
Afară plouă 
                     afară era spre seară 
           fără ca asta să însemne ceva. 
                          Altceva. 
Doar banala scurgere de sînge a unor vene deschise 
cu o foarfecă ruginită 
doar infinitul strecurîndu-se printre  
gratiile de marmoră ale unui vis născut prin cezariană 
din care doar lacrimi se preling 
doar lacrimile unei păpădii 
ce zgîrie tăcerea 
                             ce traforează amintiri 
          pentru timpul care trece pe sub fereastra mea 
                 atîrnată de zidul unei vieți de carton 
cu perdele grele de catifea și falduri inutile. 
 
Fiindcă afară plouă și era spre seară. 

 
   (din volumul „Daniela@punct ro” în curs de apariție) 
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Grațiela AVRAM  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesaj peste 
timp 
 

dedicat poetului Adrian Paunescu 

 
Nesperate cărări 
Prinse-s poduri de flori 
Ale țării scântei 
Sa le aprinzi tu ,de vrei. 
 
Împreună mereu 
Noi ,la bine la greu, 
Fii ai neamului vii 
Va iubesc ,mai copii. 
 
Dedicați și cuminți 
Luați-va inima în dinți 
Și porniți iar în marș 
In al țării mut vals. 
 
Împreună mereu 
Noi,la bine la greu, 
Inganand un refren 
Despre -al țării infern 
 
Inganand tipat mut 
Despre al țării barbut 
 
Haideți mai ,să fiți vii, 
Va indemn mai copii 
Să cântați iar în cor 
Al țării veșnic onor. 

 
 

 
Regăsire 
 
Te regăseam in tonuri violete 
Te așteptam în poduri de culori 
Ne îmbrăcau eternele poete 
La marginile unei luminate zări. 
Cine ești tu, mi-ai spus întâia oară, 
Cine sunt eu, tu te întrebi in doară, 
Eu sunt un vis etern Intr-o poveste, 
In  viața ta  aduc cate o veste, 
Ne întâlnim în luminate flor,i 
Ne sărutăm in focuri de izvori, 
Ah ,tu ,iubitul meu ce nu mai ești, 
Ah, tu, iubita mea ce mai trăiești, 
De ce ne dor cuvintele-n secrete, 
De ce ne salta zările in trepte, 
Și-n sus fiori de-nalte flori, 
Se prind in jocul unei alte hori 
Eu te iubesc in liniștea continua 
Sumarul clipe care e de vina 
Hei ,tu ,iubita mea din alte astre 
Ce mi-ai adus în viața doar dezastre 
Te rog, dar, uita-mă ,e cel mai bine, 
Secrete doruri iar îmi curg prin vine 
Tu ești o mica stea in ursa mare 
Eu sunt o biată piatra vorbitoare. 
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De rouă 
 
De rouă și de soare 
Mi-e dor mereu,mereu 
Înființat de boare 
Mă simt al lumii zeu 
 
Pe treptele luminii 
Mă scald in antic loc 
Cuvântul sa mi- l auzi 
Prins în al materiei joc 
 
Tu, ce mă cauți, 
De vrei să mă găsești, 
Ajungi in locul-n care 
Pe veci mă regăsești. 
 
In acel loc eu cant, 
La harfa nemuririi, 
Etern zâmbind coleric, 
La schimburile firii. 
 
De vrei pocalul 
Sa mi-l iei, 
Vino in valea nemuririi, 
Acolo unde anticii zei 
Beau împreună din ambrozia  
                        iubirii.  

 
 

Eu știu 
 

Eu știu și pot sa te iubesc, 
Cum as putea sa te rănesc, 
Eu știu când vântul bate 
Iar inima-ți abate. 
Eu știu să te iubesc dincolo de 

timpuri și ere 
Dincolo de toți și toate 
Dincolo de trup și materie. 
Eu știu să te iubesc infinit 
Ca un vânt de toamna arămit, 
Ca un zbor de aripi neînceput, 
Eu știu sa te iubesc mereu infinit.  

 
 

Reverență 
 

Eu mă aplec la picioarele tale 
Îți sărut zilnic mantia de zeu 
Mă aștept să mă faci iar zeița 
In suflet sa-mi aduci zambet mereu. 
Tu ești departe și totuși aproape 
Respirația ți-o simt foarte greu 
Tu ești totul dar iar ne desparte 
O lume întreagă și un Dumnezeu.  

 
 

Patriarhul 
singurătății 
 

Singur și gol 
Rugându- se in biserica veche 

ortodoxa 
Plângea patriarhul... 
Bizantul căzuse, 
Cetatea Constantinopolului fusese 

luată 
Musulmanii schimbaseră Sfânta 

Sofia in moschee 
Plângea patriarhul, 
Canoanele muriseră in lupta... 
Paharul durerii îl băuse până la final, 
Potirul se înalța până la cer, 
Vinul împărtășaniei se vărsase 
Pe podeaua spălată de lacrimile lui 
Înțelegerea și sigiliul fuseseră rupte 
Cântecul durerii rasuna 
In zidurile vechii biserici... 
Lua toarta potirului sfânt 
Și o izbi puternic de podea 
Robinsonada se sfârșise 
Bizantul murise 
Ortodoxia suferea 
Patriarhul plângea... 
In biserica neagra .... 
Ușile se închideau 
Peste plânsetu-i sfânt. 
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Noi 
 
Ne învelim in cuvinte istețe 
Ne îmbrăcăm Intr-o mantie de nori 
Ale vieții fine răzlețe,gheme 
 Le înșirăm printre zori. 
 
Învelește-mă iara cu tine, 
Stai aici langa mine mereu 
Nu știu dacă eu pentru tine 
sunt mereu un etern Dumnezeu...... 
 
Hai ,mai lasă-mă sa îți sorb iar privirea, 
Pe un petec de cer luminat, 
Nu pleca sa îmi transformi iara firea, 
Intr-un veșnic mormânt încuiat. 
 
Te iubesc cum iubesc răsăritul, 
Cu luminile lui de argint 
Te iubesc cum iubesc și apusul 
Prins în inimi de aur zâmbind. 
 
Nu pleca, te întoarce, 
Nu zbura în neant 
Vino aici și învelește-mă iară 
Cu a ta iubire de diamant.  
 
 

Coloane de 
îngeri 
 
Coloane de îngeri 
Coborâte din cer, 
O mie de fulgere 
Trăznind Intr-un zeu 
Dulceață iubirii in inimi se naște, 
Fiorul menirii in noi se cunoaște, 
Mereu jertfiți pe altarul iubirii, 
Nepomeniți in catastiful rostirii. 
Ce suntem noi decât zbor de maiastru, 
Ne închinăm amândoi nemurind cer 
albastru, 
Croiala iubirii in noi iar se face, 
Eterni dumnezei Intr-o mare de astre. 

 
 
 

Celui ce a 
plecat 
 
Am prefăcut adâncuri neînțelese, 
In chihlimbare flori de veșnic măr, 
Te -am adăpat la zboruri de mirese, 
Ce încă cred în ale tale zări. 
 
Te știu demult, 
Cum tu închini paharul, 
La veșnicele doamne de salon, 
Te știu demult, 
Cum tu-mi îneci amarul, 
In vorbe dulci și iscusite, 
Sperând să -mi poți aduce 
Iluzia unei fericiri demult pierdute 
 
Tu nu exiști și m-ai pierdut, 
Lumina sta să piară, 
In noi e doar un cântec mut 
Ce sigur o sa moara.. 
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Victor ALBU 
 

 
 
 
copac 
armonios 
 

pe aici toate 
sunt la locul lor: 
gutuile fumegă, 
ploile dor, 
câinele coboară 
dealul cu flori 
caută agale un 
copac armonios 
sub care să 
mai moară puţin... 
 
 

kimono 
 
un camp 
de maci 
cu respiraţie 
aburindă 
poala ta 
ca un 
freamăt 
rubiniu 
pe tivul 
kimonoului 
calcă 
înţelept un 
cocor alb... 
 

 

bielă 
 

amurgul 
lunecând ca 
o bielă 
bine unsă 
perfecţiunea 
nu durează la 
nesfârşit 
doar amintirea 
ei e veşnică... 

 
 

în amurg 

 
iarba musteşte 
a măr, luncile 
plâng a cocor 
lumina miroase 
a sfânt, dealul 
tresaltă a mânz 
în amurg trupul 
meu agale 
se îngereşte… 
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Eugen DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savanți cu 
nume lungi și 
complicate.. 
 
 
Savanți cu nume lungi și complicate 
Că suntem unici clar au demonstrat, 
Că omul, pus  să sufle-n aparate, 
E altfel decât păinea din aluat, 
Că zâmbet, plâns, ciupercile din suflet, 
Un praf stelar, la naștere, în noi 
Se-așează vieții, vaiet și răsunet, 
Mai buni să fim, prin lume, sau mai răi... 
Așa, geneza noastră se dilată 
Spre alt tărâm, neutru, fără flori, 
Același pentru toți și, dintr-odată 
Ieșim s-așternem soarelui cărări... 
 
Puțin schimbată, soarta de-a fi steaua 
E, totuși, semn știut, mai alb ca neaua 
 
   
 

Să vrei, când 
lumea-n 
taine se 
rărește... 
 
Să vrei, când lumea-n taine se rărește, 
Amurg de vis, în oamnei să te-ascunzi  
Reflux târziu, și-n solzi să-ngâni, de 
pește, 
Cântări din bronz de aștri, nouă, blânzi, 
Să vrei Cuvântul pui de salamandrăî 
Filtrând lumina, arșița din miez, 
Și, iris pur, a inimii mai tandră 
Risipă-n sunet doar cu un diez 
Să vrei – orgloiu vechi și fără seamăn –  
Să-ncepi Cetatea zilelor de fast, 
De-atâtea ori visată-n cărți și geamăn 
Să fii cu timpul-matcă, nu contrast 
 
Să vrei, clepsidră-nvinsă-n tine, semnul, 
Mărgean de raze gândului îndemnul... 
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De leu, ca 
semn al 
zodiei, mă 
leagă... 
 
De leu, ca semn al zodiei, mă leagă 
Puterea coaptă-n sânge, de felină, 
Stăpână sie însăși, viața-ntreagă 
Fiindu-i veghe vie, ăn surdină... 
Cu pași umbriți de liniște ucide 
Atât cât foame-i cere socoteală, 
În silă parcă, buzele-i livide 
Ating festinul freged cu sfială, 
În fluturi trupu-ar vrea să și-l ascundă, 
Zburând în cercuri largi deasupra sorții, 
Uitând pornirea crimei, să pătrundă 
Albastre zări, o clipă, apoi morții 
 
El însuși, pradă dulce să se lase! 
În leu, așteaptă aripi de mătase... 
 

  

 

Solemnă, 
zveltă, ochiului 
solară... 
 

Solemnă, zveltă, ochiului solară, 
Ținând pe umeri bolta lumii, grea, 
Femeia-timp, zeița tutelară, 
Uitată-n albul marmurei de stea, 
E genul proxim al vechimii noastre, 
Al celor ce, urcând prin trecători, 
Spre domul vechi al bolților albastre 
Plutesc o clipă-n spectrul de culori 
Și-ncet, zidindu-și brațele-n risipă, 
Așteaptă flori din vămile pustii 
Să ningă peste viața lor, în pripă, 
Cum fluturi prinși sub ace în cutii... 
 
Solemnă, zveltă, ochiului candidă, 
Se-nalță, minunată, alba cariatidă... 
    
 

Din urși polari 
venim în 
dimineața... 
 

Din urși polari venim în dimineața 
Acestei lumi, cu ierburi fremătând, 
În noi topind zăpezile și gheața, 
Se-ngroapă-ncet statuile, plângând 
În visul fraged, pod la zări de sunet, 
Cum struguri albi, în vin când putrezesc, 
– Arome grele, de lumini și foșnet, 
În noi, din nou, atât de limpezi 
înverzesc. 
Sporind alaiul curgerii-n șiraguri, 
Urcând, spre guri, izvorul neumblat –  
Sub pleoape-nchise, galbenul din faguri 
Aminte-i, încă, Limbului uitat... 
 
Așa, mereu, din urși polari venim, 
Statui de sunet vieții să-i zidim... 
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George IONIȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

în seara de 
Ajun 
 

în seara de Ajun 
aș vrea să fiu iar copilul sfios 
vestindu-L pe Cel bun 
pe domnul Hristos 
 
să mă văd alergând 
pe ulițe ninse 
la porți colindând 
cu felinare aprinse 
 
să-nfrunt gerul de afară 
și aerul rece de iarnă polară... 
dar cui îi pasă în astă seară 
când renii din ceruri coboară 
 
e noapte și e târziu  
luna se-nalță prelungă 
copilul de ieri n-am să mai fiu 
doar timpul o să mă ningă... 

 
 

 

 
ai luat cu 
tine... 
 

ai luat cu tine doar amintirile - 
câte au mai rămas 
lăsând aici 
scăunelul cu trei picioare 
nu îţi va mai fi de folos 
şi oricum 
el trebuia să rămână aici 
apoi ai încuiat încet uşa 
trăgând parcă de timp 
o dată... 
de două ori... 
şi ai pus cheia cu grijă 
sub preşul ţesut de mama 
din cârpe colorate 
ai inspirat adânc din aerul acesta 
de toamnă târzie 
şi m-ai întrebat 
„acum, încotro mergem fiule?” 
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te-am 
aşteptat... 
 

te-am aşteptat să vii aseară 
să-mi umpli gândurile mele 
priveam cum iarna 
ninge trist afară 
punând în calea ta 
un alb covor 
de neatinse stele 
 
şi-am fi plecat 
pe pârtiile moi 
strivind sub pasul nostru 
neînceputele zăpezi 
şi viscolul ar fi suflat 
printre nămeţi 
să nu rămână urme înapoi... 

 
 

de aici... 
 

de aici 
totul se vede printre zăbrele 
cerul 
iarba 
valul... 
 
de aici 
totul se simte printre zăbrele 
golul 
speranţa 
coşmarul... 
 
de aici 
nu poţi evada 
decât într-o lume 
în care nimeni 
timpul nu mai măsoară 
căci totul e cerul 
şi noaptea 
şi golul... 
 

 
 

uneori... 
(tatălui meu) 

 
mă întreb uneori 
unde este lumina din privirea ta 
de ce ea se opreşte în gol 
sau poate dincolo de el 
de ce amintirile tale au devenit 
de nepătruns 
iar lumea ta nu mai este şi a mea 
de ce mă întrebi de prea multe ori 
„pe fiul meu l-ai mai văzut?”... 

 
 

se-adună anii 
 

se-adună anii împovăraţi de zări 
pe frunzele-arămii 
lumina cade cenuşie 
din cerul răscolit de nori 
şi atât de aproape 
în care şi-au înfipt  
ca nişte rădăcini vârfurile lor 
copacii 
 
mă simt străin şi fără rost 
şi-acea oglindă caut 
cu chipul ce mi-a fost odată mie 
 
nisipul în clepsidră grăbit se 
scurge 
tot mai anost 
iar clipa ce se naşte 
e deja târzie... 
 

psihedelic 
 

am împărţit luna în două 
o parte pentru tine 
cealaltă mie 
şi noaptea a devenit mai tristă 
grunjoasă 
nici câinii nu mai ştiu 
la care să latre 
de după umbre 
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regina nopţii îşi scutură parfumul 
înnebunind fluturii... 
 
amuşinez aerul acesta mirosnic 
şi-mi apăs urechile 
să nu mai aud ţârâitul greierilor 
ascunşi până în mintea mea 
să pot măcar visa 
să ascult iar Ummagumma... 

 

însemnul 
unui rid 
 

cum tremură această clipă 
într-o bătatie de inimă 
şi însemnul unui rid 
cum valul fărâmiţează nisipul 
la ţărmul unei mări 
acum a...rid 
cum vântul adie  
şi frunza unei toamne poartă 
în vrie 
cum mie un rid 
a...rid 
cum ţie... 

 

a nins...  
 

a nins...  
privesc albul imaculat, 
neatins, virgin...  
sub el se ascund gunoaiele,  
scuipatul de ieri...  
e multă linişte,  
o linişte care îţi apasă timpanele...  
nici câinii nu mai latră...  
doar focul în sobă trosneşte 
din când în când,  

licărind întunericului... 
dar această lume feerică se va topi  
şi va curge ca o lacrimă,  
dezvelind iarăşi gunoaiele  
şi totul va fi cum a fost,  
până şi respiraţia va fi la fel de           

gri... 

eu/tu 
 

de-o parte eu - 
tu de cealaltă 
şi între noi un zid transparent 
de care ne lipim mâinile 
buzele 
mimând o îmbrăţişare 
un sărut... 
doar privirile ni se întâlnesc 
ca şi cum zidul nu ar fi 
uitându-ne aşa ore întregi 
poate chiar ani 
până ce ochii ni se golesc 
am putea crede atunci 
că niciunul dintre noi nu a fost  
adevărat 
dacă.n-am avem fiecare lacrima  
celuilalt... 
 

 

bogat de 
singurătate 
 
îţi aprinzi iar o ţigară bătrâne 
şi tragi adânc fumul 
înecându-ţi plămânii 
ai făcut un drum lung  
şi ai lăsat în urmă bucurii 
tristeţi 
multe iubiri 
pe unii prieteni 
şi cu cât ai pierdut mai mult 
cu atât ai devenit mai bogat - de 
singurătate 
acum eşti unul din bogaţii lumii 
chiar dacă te simţi mai singur printre 
toţi 
printre toate 
 
şi iar îţi aprinzi o ţigară 
trăgând adânc fumul 
te uiţi cum arde tutunul 
cum rămâne doar scrumul... 
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la o ţigară 
 

să te trezeşti în fiecare dimineaţă 
doar cu perna în braţe 
cu toate visele nevisate 
să-ţi faci singur cafeaua 
şi să-ţi aprinzi o ţigară 
să tragi adânc fumul în piept 
ca pe o îmbrăţişare 
uitând să mai respiri 
apoi alta şi alta 
până se umple scrumiera 
abia atunci poţi mormăi 
scrâşnind printre dinţi 
mama ei de viaţă ! 

 
 
 
 
 

singurătatea 
poetului 
 

te-am aşteptat să vii  întreaga 
noapte 

pe-aceeaşi bancă doar de noi ştiută 
ploua  şi vântul mă izbea-ntr-o 

parte 
din toamna abia începută 
dar tu nu ai venit 
şi-am strâns la piept numai regrete 
spunându-mi trist  
abia şoptit 
eşti singur iar poete… 

 
 
 
 
 
 

 

 
într-o gară 
 

stau ascunşi călătorii 
peronul e gol  
şi abia de mai picură norii 
o ploaie deasă  
măruntă 
cui îi mai pasă de ceasul  
care nu mai arată orele 
că iar întârzie acceleratul 
trenul acesta care trece  
numai o dată 
în care mulţi n-or să  încapă 
şi vor rămâne aici  să se petreacă 
în gara asta mică şi roşie 
de toţi uitată 
plină de praf şi de noapte 
înecându-şi amarul  
într-o cinzeacă… 

 
 
 
 

noaptea 
 

noaptea mă învăluie  
cu întunericul ei 
punându-mi în ochi coşmarul 
mă dor genunchii zdreliţi 
şi-n gură simt amarul 
mi-s  paşii nesiguri  
obosiţi 
că nu mai ştiu care e drumul 
nici până unde hotarul 
un strop de lumină aş vrea 
în palme s-adun 
de o umbră măcar 
să mă pot rezema ... 
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dialogând la 
ora cinei 
 

e ora cinei... 
ne aşezăm în jurul mesei 
cei care am mai rămas 
eu 
gândurile mele 
şi nelipsitul invitat 
tic-tacul bătrânului ceas 
să mai pot schimba şi eu o vorbă 
el tic 
eu tac... 
asa dialoghez  în fiecare seară 
şi am un motiv să mai beau o votcă 
să-mi mai aprind o ţigară… 

 
 
 

uneori 
noaptea 
 

uneori noaptea 
când merg pe stradă 
mă întâlnesc cu mine însumi 
îl întreb dacă are un foc 
şi cât fumăm împreună ţigara 
vorbim despre aceeaşi mamă 
aceeaşi iubită 
aceeaşi singurătate... 
apoi ne dăm mâna şi ne despărţim 
sperând că-ntr-o altă noapte 
ne vom întâlni iar... 
 
n-am să înţeleg niciodată 
de ce el a rămas aşa tânăr 
eu  atât de bătrân... 

 
 

căutare 
 

valuri... valuri... derivă... 
nici vântul nu mai bate în pupa 
mă simt un Robinson 
căutând o insulă 
pe care să inventez un Vineri 
să putem vorbi despre una 
despre alta 
despre însingurarea lui 
despre singurătatea mea 
şi la lumina blândului foc  
până seara târziu 
să ascultăm tânguirea mării 
să privim strălucirea stelelor 
care nu vor  lumina niciodată 
drumul înapoi 
să citim din cărţile lui Borges 
e-ter-ni-zând clipele 
şi apoi să-l întreb 
" ce părere ai prietene, există acea 

insulă?” 
 
 

lovindu-mă 
de noapte 
 

ascult cum trece timpul 
acum când ochii mei  
acelaşi întuneric văd 
ascuns sub pleoapele lăsate 
a dispărut pământul 
nici cer nu e  
de care luna să se-agaţe 
nici candelabre-n care stelele să 

ardă 
doar vântu-aruncă ploaia  
şi stropii se preling pe geam 
desprinse de pe ramuri 
frunzele foşnesc în şoapte 
iar eu atârn ca un pendul 
lovindu-mă de noapte ... 
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departe 
 

mă uit afară cum ninge 
cum albul inundă o lume imundă 
că numai ştii până unde 
acum se întinde 
frigul - ce-mi intră până la oase - 
chiar timpul pare să fi oprit 
în  ceasul ce nu mai bate 
iar clipele zac neputincioase 
e totul încremenit 
nici noaptea nu mai e noapte 
doar geamul de la fereastră-a-

nflorit 
a în-flo-rit 
şi tu eşti departe … 
departe… 

 
 
 

colind 
 

colindă colindătorii  
pe la porţi cu ivăre trase  
fantome par casele părăsite 
cu hornuri nefumegânde 
şi fără acoperişuri 
aici nimeni nu e candela să aprindă 
nimeni icoanei ce-atârnă în cui 
rugi să-i mai facă 
zac mute cărţile  roase de şoareci 
doar vântul când bate 
filele-ntoarce 
spulberă praful 
atâta viaţă pe aici a trecut 
şi cât de pustiu e acum 
ferestre batante  se-aud de departe 
cum scârţâie noaptea până târziu 
 
trec trişti colindătorii 
pe la porţi cu ivăre trase… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ninge peste 
oraşul ruină 
 

ninge peste oraşul ruină 
şi câini vagabonzi 
peste oameni cu mersul mecanic 
de miriapozi 
 
ninge peste mâna întinsă-n abis 
cerşind în avans din ziua de 
mâine 
sau scormonind în gunoaie 
după aruncata fărâmă de vis 
după bucata de pâine 
 
e-n jur atât de curat 
căci iarna curge şiroaie 
şi totul îmbracă în alb 
până şi gândul  
şi ponositele straie 
 
închid ochii 
pentru o clipă voi uita 
că sunt un proscris 
o să am  ce mânca 
voi trece şi prin paradis 
 
apoi voi sări prin zăpadă  
fericit de-atâta nins 
chiar dacă viscolul bate 
şi frigul îmi intră în oase 
de mi-e carnea  un chin 
şi n-am Doamne  
cui să mă-nchin...   
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Radu VIDA 
 

La Sagrada 
Familia 

                                
Se ridică colb de Cataluña în lagună 
Și e frig printre statuile din cer 
Oamenii și-au gravat chip albastru, 
Trupuri de eter s-au umplut de clopote, 
S-a mai îngreunat pământ și ger 
        De cadavre, 
De la un timp încoace rugile 
Nu mai ajung la destinație. Sigur,  
De sus, lucrurile se văd cu totul altfel; 
Am să te uit, zice, în fiecare zi 
Când catedralele trădează jertfa păgână. 

 
Spre Adra 

                                         
Pământ spaniol 
Știu că nu mă vezi... 
Sunt după coloana din stânga ta. 
Beau și te privesc cum taci 
În timp ce el îți vorbește mereu, 
Tu – după coloana din dreapta ta, 
Acolo el tace, 
Și ea îi vorbește mereu. 
Și tot așa până la ieșire; 
Ultimul sentiment – portarul 
Stă rezemat și resemnat, 
Privește cum afară-i foarte spaniol, 
Cum afară-i sânge, 
Știu că nu mă vezi... 
Deși sunt aproape, aici, 
După coloana din stânga ta 
Și te privesc cum taci 
În timp ce el și ea 
Îți împoaie capul cu nimicuri 
 

                                               
Insula 
                                   

Într-o zi de albastru total 
Pe lichide imensități 
Bărbatul privește o depărtare 
Numai a lui și a mării. 
Acolo, foarte de tot, 
Pe întinderile lăuntrice 
Barcelona și Palma 
(Previzibilă corespondență) 
Sufletul a ridicat punți 
Și s-a trezit siluetă albă 
Minunându-se de Casa el Capricho. 
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Emil ALMĂȘAN 
 
 

 
 

Cerul de stele al 
tatălui meu 
 
Ca o piatră, tocită, de moară 
trece timpul, se scurge greu, 
de când viața, sărac, mi-o măsoară 
fără chipul tatălui meu 
 
Parc-o lume întreag-a trecut, 
și mi-e gândul străin și ateu, 
de când în țărână s-a prefăcut 
trupul curat al tatălui meu 
 
Și mi-e dor cât nu pot să spun, 
dor ce mă macină, adânc, mereu, 
că nu pot, o clipă, în palme s-adun  
cerul de stele al tatălui meu 
 
Mă sting, printre gânduri fără-nceput, 
căutând să-nteleg ce sunt eu, 
și-atunci simt că-n mine curge tăcut 
sângele cald al tatălui meu 
 
Plutește prin mine o adiere 
dincolo de care nimic nu mai vreu, 
iertător mă colindă, a mângâiere, 
sufletul tatălui meu 
 
Și cerul de-odată e fără păcate 
și timpul renaște, renaște mereu, 
până simt, în piept, cum îmi  bate 
inima tatălui meu 
 

Doar liniștea Ta 
 

Sunt atât de aproape de cer, 
că aud gândurile curgând senine... 
Astăzi, nimic nu-ți mai cer... 
Ești liniștea, Doamne, din mine 
 
Ochii mei, preaplânși, îi ridic 
să privim doar o clipă-mpreună, 
poate-i ruga din urmă, pe care o zic 
în trecerea mea spre țărână 
 
Atât de aproape îți sunt 
c-aș putea la piept să Te strâng, 
dar m-ai face, iarăși, cuvânt, 
și rostindu-Te, mă tem că mă frâng 
 
Și-aș rămâne, pe drumuri, sărac, 
și-atâta uitare stă să mă-ngroape... 
Rogu-Te, dă-mi putere să tac, 
atunci când te simt respirându-mi 

aproape 
 
Atât de aproape, încât 
aud stelele cum se-aprind  să 

lumine... 
Și sufletul, Doamne, mi l-am 

pierdut... 
Doar liniștea Ta e în mine 
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Sufletul 
părinților mei 

 
Pentru fiecare cuvânt pe care-l rostesc 
mă așez în genunchi și sărut 
chipul mamei, nepământesc, 
din icoana trecerii sale în veșnicul lut 
 
Mai frumoși ca o toamnă bogată, 
ochii ei mă privesc, iertător. 
Toată viața îmi e luminată 
de sufletu-i plin de iubire și dor 

 
Pentru fiecare cuvânt pe care îl scriu, 
mi-aș pune inima-n palme, să-i 

mulțumesc 
tatălui meu, ca și cum ar fi viu 
și-mi calcă alături, să nu rătăcesc 
 
Îmi vine să strig, fericit, către stele, 
că ochii-mi sunt plini de privirile lui, 
că îl simt în tristețile și-n iubirile mele, 
mai frumos decât toate icoanele puse în cui 
 
Poate de-aceea, când  în mine-i târziu, 
colindă prin ceruri un cântec de tei, 
că în numele dragostei, și-al dorului, scriu 
cu sufletul părinților mei 
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potolirea  
furtunii pe marea "vieții"! 
 

rod, auzind de minunile lui Iisus, credea că 
este Ioan Botezătorul înviat  din morți. Așa 
ne spune Matei (XIV, 1-2). În timpul acela, 

Hristos a hrănea cu pâine și pești mulțimile 
flămânde și bolnave, însă aflând de moartea celui 
cu care vorbise încă de pe lacul cu apă dulce al 
pântecelui matern, când Dumnezeu copil și îngerul 
omenesc fost-au două corăbii sub cerul de carne al 
Fecioarei Maria și al Elisabetei, mama sf.Ioan 
Botezătorul, Iisus auzind s-a dus de acolo singur, 
cu corabia, într-un loc pustiu. A simțit nevoia 
reculegerii, îndoliat, retras din lume, dar văzând 
cum Dumnezeu a plecat singur pe corabie, 
mulțimile L-au urmat, venind după El pe jos, ,,din 
cetăți”, căci acolo de unde Dumnezeu pleacă de 
bună voie de atâta durere, acolo nu mai e nici 
cetate, nici oraș, nici casă, ci adevăratul pustiu. 
Zidul devine ruină, iar omul, himeră, stafie.  

Dumnezeu S-a retras în pustiu cu corabia- iată 
icoana Bisericii în postul doliului, dezgolită de 
strălucire, în strai cernit, plânsă și deplângând 
lumea, societatea care îi ucide drepții, stâlpii vii, 
călăuzele, înaintemergătorii și o izolează. Iisus S-a 
retras în catacombele valurilor, singur cu corabia, 
Biserica era plină de El dar golită de către oameni, 
însă nu pentru mult timp, căci mulțimile L-au 
urmat și i-a regăsit bolnavi și îmbolnăviți (Matei 
22,14) și, fiindu-I milă, i-a vindecat. Flămânzilor 
le-a dăruit binecuvântata cină a oamenilor simpli, 
nu a înmulțit risipa, excesul, ci Viața și cele 
necesare traiului. I-a hrănit cu cuvânt și pâinea ce 
avea să se îndumnezeiască, dăruindu-Se pe Sine 
mai târziu, i-a pregătit, apoi ,,i-a silit pe ucenici să 

intre în corabie” adică să se apropie de Biserică, 
lăsând-o în grija și în mâinile lor, cu porunca de a 
trece pe malul celălalt,al dreptei credințe, 
separând canonic Biserica de valurile timpurilor. 
Ar fi putut urca mulțimile în corabia ucenicilor? El 
știa că va veni furtuna și că mulțimile se vor 
împuțina, se vor risipi la greu, că norodul urcat pe 
corabie, cuprins de panică și agitat, ar fi smuls 
corabia luând fiecare câte o scândură, în loc să 
rămână în unire. I-a trimis pe mare doar pe 
ucenici, cei învățați, apropiați, vistiernicii Tainelor 
și i-a supus cercetării credinței, nu a amestecat 
poporul cu ucenicii pentru că furtuna avea să 
devină taborică, pe muntele de apă al izolării, 
izbiți de valuri, de stihii, de incontrolabilul 
dezlănțuit. Cine avea să rămână lângă Hristos, 
departe de ochii lumii, unde nu era un spectacol ce 
avea nevoie de public, ci era panegiricul suferinței, 
al adevăratei încercări? În locul valurilor aveau să 
vină lanțurile, în locul stropilor reci de apă aveau 
să vină scuipările, defăimarea, tortura, pălmuirea, 
biciul, vergile peste obraz. Pericolul înecului adică 
al pierderii dreptei credințe era real, iată de ce 
multe mănăstiri sunt la loc înalt, corabie 
înconjurată de mare, cum e Athosul, ori Sinaiul din 
marea de nisip egiptean.  

Furtuna pe mare de după îndestulata cină e 
Biserica prigonită sub vremile oarbe care nu văd 
lucrarea ei misionară și filantropică, împărțind 
mângâiere și merinde pentru viața de veci, că 
după binele și acalmia traiului tihnit vin, din senin, 
povara, primejdia și furtuna. La Matei 14, 23 ne 
arată că pe ucenici i-a urcat în corabie, iar 

I 
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mulțimilor le-a dat drumul până la următoarea 
reuniune liturgică propovăduitoare. Unde? În 
lume, în marea de pe uscat, spre casă, iar El nu S-a 
odihnit, ci a urcat pe munte, în cerul sufletesc al 
firii. Pentru ce? Să se roage. Cel ce nu avea nevoie 
să se roage, avea să se roage pentru cei ce nu pot 
și nu văd și nu vor să își deschidă văzul și auzul, să 
așeze pecetea sfințitoare a rugăciunii peste cei ce 
plecau în călătorie în larg, în necunoscut, departe  
în misiune, și pentru ca ceilalți să ajungă cu bine la 
casele lor, pentru cei fericiți de la țărm. Cei de pe 
corabie, aflați pe nisipurile mișcătoare ale 
valurilor ar fi trebuit să nu doarmă, ci să 
privegheze căci Iisus priveghea de pe munte, 
întrezărind importanța rugăciunii permanente, 
mai ales când orizontul poartă nori negri, când 
suferința e un uragan, balaur cu solzi umezi și reci, 
mirosind a moarte.  

Marea Galileii unde erau ucenicii, sau marea 
Tiberiadei e o mare cu apă dulce, hrănită din 
laptele râului Iordan, doldora de pești, cu furtuni 
din senin și are formă de inimă. Imaginile luate din 
satelit confirm faptul că are formă de inimă, 
vădind zbaterile și furtunile inimii omenești.  

Dumnezeu S-a retras pe munte să se roage 
singur. Ținea doliu după Ioan, prietenul copilăriei 
văzător cu duhul, cu legătură de sânge sub vremi 
prin mama sa Elisabeta, verișoara Maicii Sale, dar 
primul care s-a bucurat încă din pântecele mamei 
de Dumnezeu ce urma să se nască, el însuși 
nenăscut fiind, semn că pruncii saltă și cunosc 
lucrarea Duhului încă din chivotul matern, 
recunosc dumnezeirea. 

Primul gong al răstignirii sunase. Începea să se 
umple paharul. Se apropia clipa propriei morți. 
clipa marilor ispite. Clipa încercării ce avea să 
străpungă carnea și spiritual Său, lovitura venind 
din partea creaturii, căreia îi îngăduise să respire, 
suflase viață și îi dăruise viață, o chemase la Viață, 
îi dăruise libertatea conștiinței de sine, a deciziilor 
și voinței proprii, îi lăsase libertatea gândirii, mai 
prețioasă decât cârma corabiei și vâslele pentru a 
lupta cu marea, îi dăruise astfel ossia universului, 
axul lui, libertatea minții de a crea alte corăbii și 
mări artificiale, să creeze universuri paralele în 
care să se simtă stăpân, i-a dat libertate 
dumnezeiască ,,nemărginibilă”, pentru ca omul să 
forțeze limitele universului, crescând până într-
acolo unde să creeze un univers fără Dumnezeu. 
Pur omenesc. Lut pur dar neînduhovnicit, 
mirosind a hoit printre bolțile înflorite ale 
infernului. O boltă și aceea, dar nu albastră, 
netranscedentală, irespirabilă, nerezonând la 
chemarea Tatălui ceresc. Una refractară, 
minoritarp, dar cu drepturi. Una pe care timpul o 
va ângălbeni precum o filă roasă de molii, frunză 
dintr-un covor pasager al istoriei.  

Și totuși, în timp ce, în sufletul lui Iisus era un 
plâns sfâșietor, mut, pe care avea să îl preschimbe 

în rugăciune și psalmi și iertare cu binecuvântare, 
stâlpând cu psalmi creștetul tăiat al celui ce-L 
botezase, plângând cernit și demn și însingurat 
dăruind cinstirea unui înaintemergător 
duhovnicesc, îngerului care-L vestise cu curaj, care 
nu s-ar fi temut pe corabie dacă ar fi venit furtuna, 
ci cu bățul ar fi pocnit lătratul valurilor, 
amintindu-le de slava lui Dumnezeu, dreptul acela 
ca o flacără era mort și sufletul său în iad. El, care 
ceruse pocăirea, avea gura plină de țărână, ședea 
ca o corabie cufundată în adâncuri din cauza 
patimilor și a furtunii din sufletul lui Irod, cufăr cu 
ochii stinși. 

Frumos spune Evanghelia despre necaz și 
primejdie..departe de țărm, corabia era ,,învăluită 
în valuri, căci vântul era împotrivă” Când istoria, 
adică vântul deșertăciunilor, s-a domolit ? era 
învăluită, adică ademenită, împresurată, voalul 
transparent al apei avea să se înegureze devenind 
opac, schimbându-și chemarea dulce în urlet, iar 
vântul, adică turbarea lumii urlând în toate limbile 
și timpurile și pe toate glasurile și canalele 
împotriva lui Dumnezeu, a copiilor, a familiei, a 
firii, a căsătoriilor normale, a păcii, a respectului și 
dreptului la viață al generațiilor viitoare, al 
Binelui. În agora mării, în arena acvatică, unde 
stihiile și ilogicul stârnit de curenți străini voiau să 
sfărâme corabia –Biserica și pe ucenici, pe oamenii 
ei. Nu oricum, ci înfricoșându-i, amenințându-i, 
îngrozindu-i. 

Dacă Dumnezeu vorbise odinioară cu Ilie, alt 
drept biblic, alt lujer de foc al credinței, prin 
adiere de vânt, iată acum pe Iisus sus în munte, de 
unde vedea lumea și gândurile ei, singur, jelind 
nevăzut de oameni, ca un frate mai mare pe Ioan, 
iar lumea și natura se dezlănțuiseră una împotriva 
celeilalte, ieșind din armonia divină, rupând 
strunele lyrei duhovnicești ale liniștii. De ce? 
Pentru că erau singure, iar voința lor suverană 
mergea până la a desființa existența celuilalt. Valul 
e cel ce îndura corabia, corabia e cea care apasă, 
bolnavul ce trebuie îngrijit, bătrânul ce trebuie 
vizitat, copilul ce trebuie educat. De ce natura 
sălbatică a omnului nu s-ar revolta până la 
abandon, până la crimă de cel pe care îl duce în 
spate spre celălalt țărm, adică spre vindecare? De 
ce să ducem crucea noi? Dar eliberarea de sub  
povara a ceea ce ne este încredințat se face așadar 
printr-o fărădelege, printr-o mânie, nebunie, 
furtună în noi. 

și o altă învățătură tainică: când credem că 
Dumnezeu doarme și nu aude cum valurile ne 
izbesc, El e demult la rugăciune în înălțimi și la 
rugăciune înaltă, veghează la vreme de furtună. 
Așadar, începuturile isihiei au venit la vreme de 
furtună.  

Matei 22,25 – La a patra strajă din noapte a 
venit Iisus pe mare, adică nu imediat, dovadă a 
încrederii Lui în puterea omului de a lupta cu 
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valurile, a patra strajă e vârsta înțelepciunii minții 
omenești, a cunoașterii venerabile. Nu i-a 
considerat nevolnici, copii, i-a lăsat să înfrunte 
bărbătește marea, adică atotcuprinderea 
tulburării învăluită la rândul ei de atotcuprinderea 
dumnezeirii, a vântului prielnic, favorabil, al 
Duhului ceresc. 

În lichidul amniotic al încercărilor, corabia 
înainta pe mare ca o navă prin univers, însă trasă 
în jos de păcat, greutatea greșelilor imprimând 
vulnerabilitate. 

 

 
 

Când Iisus a venit spre ucenici pe mare ca să-i 
liniștească, sub picioarele Lui dumnezeiești apa se 
țesea ca un covor de lână, ca un covor de casă. 
Lumina care venea pe mare în întunericul nopții 
vestea Învierea care avea să răscolească și 
adâncurile mării până la măduvă, farul plutind pe 
apă nu era nălucă, cum vedea omul tulburat – ci 
vorbea, glăsuia făpturii despre curaj, vorbise ca să 
Îl recunoască: ,,Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți” 

Petru, acest Ioan de după Ioan Botezătorul, 
această piatră sfințitoare a Bisericii a intrat în 
valuri, a pus piatra de temelie a unei lumi noi. Cel 
ce avea să se lepede în valurile nopții patimilor și 
a judecării lui Iisus, era de fapt un izvor ioanit 
botezător dar care avea să depășească, prin 

puterea lucrătoare a Duhului, împlinind lipsurile, a 
coborât din corabie-adica din matca a tot ceea ce 
știa despre lume și viață până atunci. L-a urmat pe 
Hristos cu încredere și teamă, paradoxal, 
zugrăvind imaginea celor martirilor ultimelor 
veacuri, apocaliptice, care nu se vor depărta de 
Hristos nici când corabia ultimelor zile se va 
depărta de Hristos. 

Iisus îl aștepta pe barba de argint a apei, unde 
valurile erau cârlionții cărunți ai timpului lichid și 
înțelepțit, iar Petru ,,a mers pe apă și a venit către 
Iisus” adică a biruit legile fizicii, omenescul, 
raționalul. Nicio scamatorie, ci credință în 
Dumnezeu.  

Doamne, scapă-mă! E rugăciunea lui Petru 
cufundat de frică în valuri învățându-ne cum 
credința neclintită întărește molecula apei, 
făcându-o cărămidă, boaba de muștar a credinței 
adevărate care preschimbă starea de agregare cu 
puterea minții și a inimii din fier nematerialnic dar 
incandescent.  

Hristos îi întinde mâna și-l scoate din valuri 
dojenindu-l ,,Puțin credinciosule, pentru ce te-ai 
îndoit?” Iată dojana lui Dumnezeu neauzită de noi 
ori de câte ori ne scoate din valuri. 

Iar ei când a urcat pe corabie, aducându-l și pe 
Petru, s-au închinat Lui ,,Cu adevărat Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu”. În ținutul Ghenizaretului, bolnavii 
care se atingeau de Iisus se vindecau, dar Petru, 
atingându-se de El s-a vindecat de cea mai 
cumplită boală a sufletului: de frică. Frica de a-L 
mărturisi pe Dumnezeu în fața oamenilor, 
maselor, acestor valuri demoniac care unite în 
mulțimi acefalice în lipsa lui Dumnezeu sunt doar 
niște mulțimi vide iscând furtuna primejdiilor. 
Iisus, ca parte a sfatului Treimii, care crease marea 
și o văzuse crescând sub ochii Lui dintr-o boabă de 
lacrimă, marea care a fost copil sub ochii Lui fără 
de ani, marea era bătrână iar Dumnezeu tânăr și 
înțelept potolindu-i strigarea. 

Nu numai că Iisus a mers pe deasupra 
valurilor, călcând printre bolovanii colțuroși și 
prin craniile valurilor, prin orbita lor dezosată, 
lăsând în urmă lumina, ci i-a învățat și pe ucenici 
îndumnezeirea. Niciun zeu niciodată în nicio 
mitologie nu i-a învățat pe oameni să fie 
nemuritori, nu a împărțit cu omul sălașul zeilor, 
nu au dat ambrozia și nectarul, veșnicia. De ajutat, 
i-au ajutat ca pe un capriciu, dar nu au pus umărul 
și nu s-au dus să moară pentru om, pentru ca omul 
să fie veșnic. Niciunul. Iisus a călcat valurile, 
învățându-l pe Petru cum să plutească piatra 
deasupra a tot ceea ce e omenesc și lichid, plutind 
ca un fragment al conștiinței, de materie cosmic 
înduhovnicită întru divinitate prin marea de 
plasmă a universului, iar cosmosul să devină o 
mare a Tiberiadei, lac sufletesc cu apă dulce. 

Despre potolirea furtunii au scris și Marcu și 
Ioan, iar Marcu spune că Mântuitorul i-a văzut pe 
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ucenici ,,cum se chinuiau vâslind” și completează 
,,nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, 
deoarece inima lor era învârtoșată” Iisus merge 
ape mare pășind ca și cum ar fi binecuvântat apa 
constituită dintr-o imensă movilă de pâini și pești, 
ai liturghiilor lumii până la sfârșitul veacurilor, 
perindându-se generații după generații în timp, nu 
doar ajutându-l pe Petru, adică pe om, ci 
binecuvântând tot ce trăiește în adâncuri văzutul 
și nevăzutul și ceea ce pare de necuprins. Chiar și 
în furtună, adică în războiul naturii, chiar și când 
era trist că murise Ioan, El nu încetase a face 
binele.  

 

 
 

Inima învârtoșată de care vorbește Marcu e 
sângele negru al inimii omenești, sânge invidious, 
fricos, mânios, îngroșat, greoi de atâtea greșeli, iar 
corabia devenind o targă a suferinței plutind în 
derivă,fără busola cuvântului dumnezeiesc, fără 
ancora Duhului tare, fără cârma Tatălui, plutea 
spre neant, în van, fără a croi drum în împărăția 
apelor în numele Fiului, era în pericol să devină o 
targă cu muribunzi înfricoșați. Văzduhul abisal al 
valurilor mării, acolo unde conștientul se varsă în 
delta subconștientului scoțând la suprafață toată 
greșeala sedimentată de la începuturile lumii, de 
la începutul vieții, tot mâlul memoriei, oglindirile 
propriilor judecăți și a propriei nimicnicii, Omul 
care e dumnezeu când e puternic, chemându-l pe 
adevăratul Dumnezeu când își simte sfârșitul. 

În tabolul lui Aivazovski, pictorul mării, Iisus 
venind pe apă, Dumnezeu e zugrăvit în haine de 

lumină și înviere, e nematerialnic, îndumnezeind 
pe om. Dumnezeu lucrătorul, străveziu ca îngerii 
din quatrocento, având lumina și puritatea 
cristalină a apei, apa în stare de duh, aburul 
limpede al Treimii, farul țărmului liniștitor al 
mântuirii, Iisus, soarele de după furtună, Iisus, 
cristalin pe pietrele de opal ale valurilor, peste 
globulele de portocală ale mării, schimbând inima 
neagră și învârtoșată a omului într-o insulă solară 

Ioan 6,16 spune chiar că ,,ucenicii s-au coborît 
la mare”, iar ,,suflând vânt mare, marea se 
întărâta”. De cite ori mulțimile asmuțite n-au urlat 
din toate talazurile și plămânii împotriva 
conducătorilor dreptcredincioși? Iisus a spus 
,,Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare” iar 
auzind, Petru avea să scoată din valuri neamurile 
pământului, acest glob cu ochiuri de apă și plin de 
ostrovuri. Iisus e mâna ce înnoadă frânghiile 
furtunii, deznodând pânzele curajului mărturisirii, 
e mâna ce întărește corabia ca o cetate la necaz, 
mâna ce scoate din valuri sufletele ca trupul 
botezat prin suferință să fie primenit, smerit și 
recunoscător, Iisus, cel îndurerat ale Cărui dureri 
lumea nu le cunoaște, Iisus cea plâns pentru 
dreptul ce a avut curajul să Îl boteze în Iordan, 
Iisus, lacul cu apă dulce care a sărutat obrazul 
lacrimilor sărate ale lui Ioan devenind Iordanul cel 
îngeresc născut printre oameni, Iisus marea de 
sânge dulce, a Cărui inimă e o pâine_corabie unde 
cei chemați primesc Sfintele Taine fără frică, dintr-
o dragoste ce nu este din lumea aceasta, e iubirea 
mergând prin valuri pentru a salva de la înec pe 
aproapele. 

A certat valurile, dar l-a dojenit pe Petru…care 
după lepădări și spaime, avea să iasă la lumina 
Invierii și să pășească deasupra tuturor valurilor, 
pășind spre Hristos cel Înviat, Petru nu mai călca 
pe apă pământească, pentru el încercarea nu mai 
exista, nu mai erau valuri pentru care corabia 
pieptului lui să nu fie pregătită. Era scut, iar apa 
devenise cer, căci Petru se unise cu lumina lui 
Hristos, având înaintea ochilor doar corabia de 
unde cândva Adam și Eva coborâseră în valuri: 
raiul. Raiul era corabia pentru care Hristos ne 
spune și astăzi tuturor: Îndrăzniți, nu vă temeți! 

Deși evanghelia nu ne spune, capul corabiei ca 
un câine de pază a ascultat cuvântul Domnului, 
lemnul și-a îndreptat spinarea zdrobită și întinsă 
de chingile cuielor, și-a îndreptat coloana și și-a 
ridicat fruntea în fața Celui care avea să poarte pe 
o altă targă de lemn, în spate, pe toți viii, adormiții 
și muribunzii acestei lumi, inima Lui fiind corabia 
care S-a înălțat la cer luând în împărăția de sus 
comoara cea mai de preț a vieții: sufletul omenesc 

 
 



700 vol. 31,  210-212| octombrie, noiembrie, decembrie, 2021 

 

Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 
 
 
 

Emblemele  
Artelor Liberale  
 

ercy John Harvey este un cunoscut autor 
de literatură masonică, fiind interesat cu 
precădere de iconografia sacră și de 

simbolismul gradelor. Amintesc câteva dintre 
cărțile scrise de Percy John Harvey: Les Cinq Points 
parfaits de la maîtrise ou la résurrection 
symbolique; Le Maître Secret, 3 volumes; Les 
Grades de vengeance, 2 volumes; Les Voyages 
rituels, un itinéraire initiatique; Les Lieux 
initiatiques de la Maîtrise: la Chambre du Milieu et 
la Chambre de Réception; Le Grande Maître 
Architecte. La maîtrise de l’Etui de Mathematique; 
La Parole perdue. Du Maître Hiram au Chevalier 
Rose-Croix, toate în colecția „Les Symboles 
Maçonniques”, a editurii pariziene Maison de Vie. 
Percy John Harvey este și autorul trilogiei La 
Franc-Maçonnerie expliquée par l’image: Le Grade 
d’apprenti; Le Grade de compagnon; Le Grade de 
maître. De puțin timp a apărut o nouă carte a 
lui Percy John Harvey: Emblématique des sept 
arts libéraux, Paris, Editions Maison de Vie, 
collection „Les Symboles Maçonniques”,2021,128 p 

 

  
În cursul celei de-a treia călătorii, candidatul la 

gradul de calfă citește denumirile celor șapte arte 
liberale, discipline care reprezentau esențialul 
cunoștințelor predate în Evul Mediu. Textul 
fondator al artelor liberale este Nunta lui Mercur 
cu Filologia, scris de Martianus Capella undeva 
între anii 410-421. El a dat lista celor șapte arte 
liberale și le-a fixat definitiv. Înaintea sa, Sf. 
Augustin considera că cele șapte arte liberale 
conțin aproape toate cunoștințele pe care le poate 

P 
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dobândi un om. Evident nu era vorba de o 
cunoaștere profană, ci de una metafizică care 
îngloba artele cuvântului (trivium): gramatica, 
retorica, logica, și știința numerelor (quadrivium): 
aritmetica, geometria, astronomia, muzica. Într-o 
gravură reprodusă în cartea lui Gregor Reisch, 
Margarita Philosophica (1496), filosofia este 
prezentată ca mamă a celor șapte arte liberale. 
Percy John Harvey urmează firul clasic al 
succesiunii celor șapte liberale, le prezintă succint, 
reproduce ample citate explicative din cărțile lui 
Robert Ambelain și Oswald Wirth, totul însoțit de 
un amplu material ilustrativ, cu precădere gravuri 
din medievalitatea târzie. Spirit speculativ, Percy 
John Harvey face și câteva analogii între cifra șapte 
și fundamentele alchimiei, uneltele simbolice ale 
calfei, numărul celor care alcătuiesc colegiul 
ofițerilor lojii, virtuțile Cavalerului Crucii și al 
Trandafirului, sferele cerești. 

  

Grăitoare sunt definițiile artelor liberale 
consemnate în manuscrisul Cooke: „pentru cea 
care este prima și care este fundamentul științelor 
are ca nume gramatica, ea te învață să vorbești 
corect și să scrii bine; a doua este retorica și ea te 
învață să vorbești corect și să vorbești frumos și cu 
grație; a treia este dialectica și această știință te 
învață să distingi adevărul de fals și este de obicei 
numită arta sofistică; a patra se numește 
aritmetica, ce te învață arta numerelor, cum să 
calculezi și să socotești toate lucrurile; a cincea, 
geometria, carete învață toate dimensiunile și 
măsurile, calculul greutății științelor de orice fel; a 
șasea este muzica, ce te învață arta de a cânta după 
note pentru voce, orgă, trompetă și harpă, dar și la 
orice alt instrument; a șaptea este astronomia, care 
te învață cursul soarelui și al lunii, ca și al altor 
stele de pe cer.” În mod nejustificat, de multe ori 
gradul de calfă este prezentat ca o „punte” între 
gradul de ucenic și cel de maestru. Alta este 
semnificația răstimpului pe care calfa îl va petrece 
până când va fi chemat la inițierea ca maestru. Va 
avea timp să mediteze asupra simbolismului 
profund al uneltelor sale, să descopere 
semnificațiile sacre și masonice ale celor șapte arte 
liberale sau contribuția uriașă la cultura lumii în 
general și la cultura esoterică în particular a celor 
cinci înțelepți ale căror nume le citește candidatul 
într-una dintre călătoriile sale (Moise, Pitagora, 
Platon, Hermes Trismegistos, Paracelsus). Întreaga 
învățătură a gradului de calfă are menirea de a face 
din noul frate calfă un căutător spiritualizat al 
Geometriei pe care Marele Arhitect al Universului a 
lăsat-o înscrisă în inima omului. 

esoterica.ro 11 APRILIE 2021 

 

Simbolismul Trandafirului 
 

homas Grison este pasionat de lumea 
simbolurilor și de iconografia creștină, 
preocupări împlinite editorial prin 

publicarea câtorva cărți, cele mai multe prezentate 
de noi cititorilor. Amintesc dintre acestea: Tarot et 
franc-maçonnerie . Resonances du tarot dans les 
rituels maçonniques; Le Symbolisme de l’épée; 
Iconographie du rite Ecossais Rectifié. Les tableux 
de grade, tome 1, Aprenti, Compagnon; tome 2, 
Maître, Maître Ecossais de Saint André; Le 
Symbolisme de l’abeille; Le Symbolisme du miroir. 
Entre illusion et Connaissance, toate apărute în 
colecția „Les Symboles Maçonniques”. Cu puțin 
timp în urmă a apărut o nouă carte a lui Thomas 
Grison: Le Symbolisme de la rose, Paris, Editions 

Maison de Vie, collection „Les Symboles 
Maçonniques”, 2021, 128 p. 

Necunoscut orientalilor și vechilor egipteni, 
trandafirul a fost cântat de marii poeți ai 
antichității grecești, de Homer, Sapho, Anacreon 
sau de Pindar. La sărbătorile lui Adonis se celebra 
venirea primăverii, culoarea roșie a trandafirului 
fiind urmarea unei triste întâmplări când Adonis a 
fost grav rănit de mistrețul de pe muntele Liban: 
„căci Afrodita, alergând spre iubitul ei rănit, a 
călcat pe un tufiș de trandafiri albi; ghimpii 
nemiloși i-au rănit pielea gingașă și sângele ei 
sacru a colorat pentru totdeauna trandafirii albi în 
roșu”, scrie James George Frazer în celebra sa carte 
Creanga de aur. Consacrat lui Dionysos, trandafirul 

T 
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a fost asociat plăcerilor, sub diferitele lor 
accepțiuni: „Astfel, cu poeții greci cum ar fi Sapho 
sau Anacreon, trandafirul a devenit floarea 
tinereții, a plăcerilor, a sărbătorii și a frumuseții”, 
notează Thomas Grison. Admiratori ai grecilor, 
latinii au preluat și ei cultul frumoasei flori, 
marturii fiind versurile de inegalabilă frumusețe 
scrise de Cato, Ovidiu, Vergiliu sau Petronius. Atât 
grecii, cât și latinii au văzut în trandafir un simbol 
al primăverii, al renașterii naturii, al bucuriei de a 
trăi, latinii privind trandafirul și ca pe o floare a 
bucuriilor efemere, ca un simbol al vieții prea 
scurte, grăitoare fiind în acest sens scrierile lui 
Achille Tatius și Ausonius. 

Robert Fludd – Summum Bonum, pagină de titlu, 1629 
 

Un capitol important al cărții lui Thomas Grison 
este consacrat surselor creștine în privința 
simbolismului trandafirului. Unii Părinți ai 
Bisericii, mai cu seamă cei ai începuturilor, au avut 
atitudini critice față de glorificarea plăcerilor sau 
de cultul frumuseții, atitudini periculoase pentru 
spirit. La câteva secole distanță, Venantius 
Fortunatus scria despre trandafir ca despre floarea 
paradisului. În Evul Mediu trandafirul devine 
regina florilor, arhetip al unei frumuseți care nu 
poate fi decât de origine divină. Thomas Grison 
surprinde evoluția semnificației simbolismului 
trandafirului de la primii Părinți ai Bisericii până în 
plin Ev Mediu, vreme în care trandafirul este 
simbol al Fecioarei Maria, insistând pe scrierile lui 
Bernard de Clairvaux, Gauthier de Coincy, 
Rutebeuf, sau pe tablourile pictate de Stephan 
Lochner, Martin Schongauer, Albrecht Durer sau 
de Bernardini Luini, pe sărbătorile catolice unde 
este celebrat rosarium-ul. Dar trandafirul a fost și 
subiect al scrierilor laice, iar din cartea lui Thomas 
Grison nu puteau lipsi referințele la Romanul 

trandafirului al lui Jean Renart, la Romanul 
trandafirului al lui Guillaume de Lorris și Jean de 
Meung, sau la trandafirul evocat de Dante, în 
Divina Comedie. 

Dintr-o carte despre simbolismul trandafirului 
nu puteau lipsi trimiterile la manifestele Roza-
Cruce nici la învățătura gradului „Cavaler al Crucii 
și al Trandafirului”, din Ritul Scoțian Antic și 
Acceptat. După mai bine de patru veacuri de la 
apariția sa, rozicrucianismul continuă să fie o 
mișcare culturală care ascunde multe enigme, 
dovada că avertismentul din deschiderea și din 
finalul scrierii Confessio Fraternitatis a fost înțeles 
în varii feluri: „Nimic din ceea ce se află rostit și 
adus la cunoștința tuturor cu privire la 
fraternitatea noastră să nu fie judecat cu ușurătate 
și să nu fie socotit ca o născocire deșartă și cu atât 
mai puțin sa nu fie primit ca și când ar fi doar o 
închipuire a noastră.” Manifestele fondatoare ale 
rozacrucianismului, atribuite lui Johann Valentin 
Andreae, (Fama Fraternitatis, 1614, Confessio 
Fraternitatis, 1615, Nunta chimică a lui Christian 
Rosencreutz în anul 1459, 1616) au stârnit o 
adevărată furtună în mediile intelectuale ale 
Europei apusene, dovedită de circulația și de 
interesul cu care erau citite și interpretate, semn al 
înscrierii mani festelor în vasta mișcare de 
renovatio a lumii occidentale. Una dintre 
controversele care animă dezbaterile istoricilor 
gândirii moderne este cea privind posibila filiație 
sau influență între rozacrucianism și 
francmasonerie; unii istorici susțin că odată ajuns 
în Anglia rozacrucianismul a devenit 
francmasonerie, în timp ce alții consideră că 
influența se limitează doar la preluarea în 
francmasonerie a rozacrucianismului la gradul al 
18-lea al Ritului Scoțian Antic și Acceptat. Unul 
dintre cei mai avizați comentatori ai fenomenului 
rozacrucian, Roland Edighoffer, spunea că în acest 
caz ne aflăm în fața unei istorii deopotrivă vizibile 
și subterane și că „Roza-Cruce pare să semene cu 
un iceberg: toate scrierile despre ea formează 
partea vizibilă, în timp ce esențialul rămâne ascuns 
în oceanul misterului.” La vremea constituirii sale, 
gradul al 18-lea, Cavaler al Crucii și al 
Trandafirului, era considerat nec plus ultra al 
Ritului Scoțian Antic și Acceptat; primul capitul 
„Cavaleri ai vulturului negru Roza-Cruce”, cu 
existență certă, a fost instalat la Lyon în 1765. 
Simbolismul gradului nu s-a schimbat de la crearea 
sa, dar există diferențe de nuanță în funcție de 
obediența în care este practicat, lucru lesne de 
înțeles dacă avem în vedere că primul ritual 
datează din 1765 și poartă o puternica amprentă 
creștină, epocă în care adepții altor confesiuni nu 
făceau parte din masonerie. 

https://www.esoterica.ro/wp-content/uploads/2021/06/rozacruce.jpg
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Teophilus Schweighardt Constantiens – Templul Roza-Crucii, 
1618. 

Cele mai multe Supreme Consilii dau acestui 
grad sensul tradițional, văzând în simbolul 
trandafirului pe cruce una dintre reprezentările 
patimilor lui Isus, în vreme ce altele merg către o 
laicizare a ritualului și văd în trandafir emblema 
gândirii creatoare, a frumuseții, a iubirii. Este 
momentul să ne reamintim întrebarea lui Goethe: 
„Așadar, cine a împletit Trandafirii cu Crucea?” 
Alături de centru, cerc și pătrat, crucea este unul 

dintre cele patru simboluri fundamentale, fiind, 
prin complexitatea simbolică, cel mai totalizator 
simbol; în acest simbol se întâlnesc cerul și 
pământul, timpul și spațiul. Întrucât cu 
rozicrucianismul inițial suntem în lumea 
protestantă, să amintim că pecetea lui Martin 
Luther era o cruce în mijlocul unui trandafir cu 
cinci petale. Un simbol al suferinței tragice și al 
morții (crucea) devine prin cele patru brațe 
îndreptate în cele patru zări emblema 
nesfârșitului; el se unește cu un simbol al 
regenerării, al purității, al cunoașterii și al inițierii 
(trandafirul). 

În legenda masonică a gradului al 18-lea, după 
reconstrucția Templului, masonii și-au neglijat 
lucrările, tenebrele acopereau pământul, vălul 
fusese rupt, instrumentele rupte, steaua înflăcărată 
stinsă, cuvântul pierdut, în vreme ce din piatra 
cubică se prelingeau apă și sânge. După trei zile de 
peregrinări, candidații descoperă cele trei virtuți 
teologale (credința, mila, speranța), apoi cuvântul 
pierdut, I.N.R.I., acronim pe care unii îl 
interpretează ca simbol creștin (Isus din Nazaret 
Regele Iudeilor), alții ca simbol alchimic (Igne 
Natura Renovatur Integra – Natura este în 
întregime reînnoită prin foc). Când rând pe rând 
sunt reaprinse în templu cele șapte lumânări ale 
sfeșnicului, toate speranțele cavalerilor sunt 
îngăduite. 

Incursiune erudită într-o lume simbolică prin 
investigarea surselor poetice, patristice, filosofice, 
esoterice și masonice, cartea lui Thomas Grison 
este un necesar instrument de lucru pentru cel 
care se apropie de simbolismul trandafirului. 

esoterica.ro 22 IUNIE 2021 
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Prefață 
 
Lumina unui poem magnific coboară precum 

Duhul Sfânt în inimile cititorilor. Continuarea sagăi 
îngerului Devdoot, uriașa pasăre cu inima 
străpunsă de o săgeată, căzută pe o insulă și 
devenind povestitorul plin de înțelepciune al 
păsărimii, se prezintă prin preluarea ștafetei de 
către Avdhut, gata să poarte mesajul său filosofic 
sub îndrumarea unui Guru pentru a străbate 
cerurile, asemenea lui Dante.  “Some Avadhut 
amongst you,/ Need to scale the mountain/ And pick-
up a pinch of ash/ Entering the rose-tinted altar/ Of 
the raging fire/ And join back our convoy”. Tainele, 
pe care le percep, se desfăşoară prin abordarea a 
trei planuri:  primul este un plan spiritual iniţiatic – 
simplu şi care necesită o bază realizată prin 
parcurgerea celorlalte trepte de lectură, al doilea 
este reprezentat de planul conceptual filosofic al 
poesiei – pentru care este suficientă o bibliotecă 
temporală şi cel de-al treilea, cel mai uşor de 
interpretat dar şi cel mai elaborat, planul spaţial 
simbolistic al realităţii.  Realitatea, imaginaţia, 
iluzia, adevărul, răul şi binele, nu sunt numai nişte 
cuvinte, ci chiar cheia trăirii noastre pe acest 
pământ. Aceste cuvinte vor fi întotdeauna subiectul 
unor comentarii, al unor dezbateri antropologice, al 
unor păreri contradic-torii din care se va alege 
tâlcul hermeneutic, aurul alchimic al înţelepciunii. 
Este îndemnul autorului către acest Enoch, sau 
Iason în căutarea lânii de aur: as we walk tirelessly/ 
towards the seventh heaven/ and even beyond/ Be 
the disciple of/ the guru buried inside/ your own 
being. Fără a schimba prozodia și ritmul interior al 
discursului liric, autorul se aventurează în sinea sa 
de suflet călător într'un nou fragment mitologic, 
substituindu-se principalului personaj, la fel ca în 
canto unu al minunatului poem Devdoot the angel, 
un Phoenix înălțat aproape cristic, îngerul om 
zoomorf al vechilor mistere egiptene, părăsind 
câmpiile elizee, urmând drumul soarelui în zonele 
intermediare unde sufletele îşi aşteaptă reîncar-
narea. De aceea ar fi prematur să urmărim drumul 
alegoriei de la fenomen la concept şi imagine, un tot 
inseparabil spre deosebire de simbol al cărui drum 
de la fenomen spre imagine trece prin idee, o idee 
greu de înţeles chiar de către cei mai subtili 
hermeneuţi. Şi totuşi poetul caută deseori 
particularul din viaţa sa pentru a-l circumscrie 
universalului, alegoria luând viaţa umană ca 
emblemă a macrocosmosului şi definind arta 
tematică. Adevărata natură a poesiei este însă cea 
care reflectă zbaterile sufletului fără a le raporta 
cosmicului, poetul fiind inconştient de matricea 
mnemică îmbibată de informaţie divină. El devine 
mai târziu conştient că singur nu ar fi putut 
concepe, elabora şi transfera lirica sa pe hârtie. 

Simbolul este parte din arta minunată generată în 
om de univers ca revelaţie a tainei. 

A scrie despre poemul care se caracterizează 
precum un râu sowed and born in the womb/ ……of 
the lyrical stream of life …înseamnă a transcrie 
fiecare vers ori idee. Iată un gând care trezește 
spiritul cititorului: Watching the divine carnival/ 
unleashed by the fond affection/ of a global Parent/ 
rivers of my eyes flood with/ sobbing waves of mirth/ 
Canopy of my eyelashes/ starts dripping with/ 
musical scores/ celebrating the rain dance. Poetul 
ştie, simte alte lumi, alte plaiuri în care el şi cei 
capabili să'l urmeze se poate bucura de viaţă, de 
iubire. Mai întâi în creaţia lui totul pare imagine. 
Imaginaţia este legată, deci, de simţul vederii. Nu 
este o imagine văzută direct ci una văzută indirect, 
aşa cum vedem în vise, un fel de imagine a 
memoriei, o imagine interioară, nu una a 
exteriorităţii. De aceea poate fi foarte aproape de 
iluzie. Our body dissolves/ into an illusion of a divine 
rainbow/ as the mind revolves/ around the dancing 
pivot/ of a sublime trance. Numai că imaginaţia este 
o facultate a creierului nostru care este cel mai 
aproape de inteligenţă, de creativitate.  

Logosul nu este conştientizat ci doar tradus în 
artă, în poesie. Această lumină e piatra înţelepţilor, 
catolică şi uriaşă, invizibilă deşi e-n faţa ochilor. Ca 
să înţelegi trebuie să deschizi bine ochii minţii şi ai 
sufletului şi să recunoşti totul cu acea lumină 
interioară pe care Dumnezeu a aprins-o de la 
început în natură şi în inima noastră, iar auzul 
specific simț al păsărilor definește această 
percepție: Your ears will be tempted to/ savor the 
bewitching music/ spewing from the endless 
nothingness,/ then you need to become one/ with 
your inner soul and/ entrance yourself into/ the 
temple of a fathomless hush/ like a meditating 
Buddha…../ And in case if you attain/ this sublime 
state successfully,/ then even God will beseech you/ 
to grant Him your tutelage/ and master the secret 
of/ attaining the ultimate nirvana!. Dezvăluirea 
poetului și a creației sale constituie, fără îndoială, 
un extraordinar corolar al menirii sale: Let the 
jingle of the poetry continue unabated/ Let the words 
whisper into the hearts of the words/ as the 
connoisseurs weigh these priceless treasures/ 
employing their own measures/ A poetry is a distilled 
essence of all things beautiful, the crowning glory 
among rest of the arts; it is but a musical intercourse 
among the beating hearts/ akin to that between the 
sun and the golden dance of its rays. Deci, dacă e să 
acceptăm că lumea în care trăim este scrisă cu 
mâna divinităţii, o facem nu ca să instituim 
metafora cosmologică ci doar ca o cerinţă 
hermeneutică. Metafore si descrieri de o frumusete 
divină precum: Layers of a mind .. petal by petal,/ It 
surely fills your heart/ with a matchless treasure of 
joy! sau Behold the pristine glory of a crystal-clear 
pond,/ Wearing a golden tint on its blue-eyed 
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visage,/ Decked with flocks of swans around its 
bank/ …….Merrily sporting the new born glory of 
white flowers ori Tender branches laden with a 
moon-lit fragrance, ne încântă pe tot cuprinsul 
poemului. În decursul timpului mulţi au identificat 
simbolul cu alegoria, simbolul universal născând 
din alegoria scripturală, singura care îi poate 
certifica devenirea, după cum spunea Umberto Eco. 
Într-adevăr sufletul are, în mod normal, o funcţie 
religioasă şi cea mai nobilă sarcină a educaţiei ar fi 
de să conştientizăm arhetipul imaginii divine prin 
care se cuprind corespondenţele tuturor lucrurilor 
formulate de dogmă. Conchidem că în noi, de fapt, 
există tot ce poate îndreptăţi sufletul să se erijeze în 
ochiul hărăzit să vadă lumina. Şi trebuie să 
recunoaştem că mulţi nu sunt în stare să realizeze o 
legătură între imaginile divine şi propriul lor suflet. 
Sudhakar Gaidhani realizează liric o metamorfoză 
transcedentală și surprinde esența acesteia: Hence, 
dear horizon trotting Fakir,/ as you reach the border 
of the space/ surrender your molecular form/ and 
bless yourself, by dissolving/ yourself into an utter 
nothingness/ within a total vacuum,/ then only you 
may hear/ the divinely eternal notes/ like heavenly 
voice of a prophet… 

Versurile pline de iubire creștinească se 
îndreaptă spre o comuniune spirituală cu poesia 
universală a marilor poeți, profeți ai universului 
liric ce definește omenirea. Sunt atât de fericit să 
mă regăsesc în această elită împreună cu marele 
poet Sudhakar Gaidhani , marele meu frate în 
această frăție cosmică. Iată un fragment de 
frumusețe inegalabilă: Immersed in a soundless din/ 
Sea-shells buried into bosom of the water/ 
Cherishing the birth-pangs,/ Would start chirping at 
your sight../ Then your maternal heart/ Would start 
melting into/ A rainbow tinted milk/ Like newly 
bloomed/ Breasts of mother earth. În fața Sfintei 
Fecioare, poetul își închină sufletul: Lo behold…/ the 
divine maiden who/ hatches egg of the entire 
universe/ unfurling her plume/ decked with 
fountains/ of colorful rays/ whom we call as 
sublimely beautiful/ Holy Dawn, blushing like an 
aspiring bride, iar eu cutremurat de măreția acestui 
poem, mă tem că ar trebui, recomandându-l spre 
lectură, să citez întreaga capodoperă. 

Întrebări și răspunsuri existențiale punctează 
discursul liric: The darkness can see us/ but we 
cannot see her though/ Darkness is eternal/ unlike 
the light../ which often fades and brightens, sau Is the 
creator mulling over/ the birth of a new universe?. 
Profeții  sugerate de spirit precum In future even the 
man will turn into a machine/ and with their 
uncontrolled rule,/  the machines/ would wipe the 
human race from/ the face of the earth” prin care 
fără a răni pe Dumnezeu, călătorul sugerează o 
globalizare a înțelepciunii. Actul inițiatic este 

perfect surprins: A guru and his follower/ Are but 
two faces of the same coin, iar rezultatul demersului 
filosofic este exprimat plenar: Filling up the cups of 
wisdom/ decked by a new born naivete,/ as the 
senses are thrilled by the shivers/ of a novel 
enlightenment. Caracterizarea omului și dialogul 
dintre pasărea-fakir și Dumnezeul Creator privind 
faptele oamenilor și viciile lor în raport cu Creația 
este și în această parte esențială. Discursul alunecă, 
precum e de așteptat, spre sociologie și psihologie 
umană: As for the divine Creator, He has bound the 
entire human race/ in a single thread of religion of 
hearts/ and hence all the joys and sorrows/ need to 
be equitably shared/ across the human race. 

Aceasta înseamnă că arta, din punct de vedere 
mistic, este aptitudinea de a pune simţurile noastre 
obiective în serviciul Maestrului nostru interior. 
Asta presupune că un artist demn de acest nume 
este acela  care exprimă în lumea materială 
frumuseţea spirituală pe care o resimte în 
străfundul său. Poesia trebuie să ne permită 
înţelegerea diferenţei dintre o operă inspirată şi 
una care nu este. Cuvintele pe care le percepem în 
în lectura textului vehiculează vibraţii foarte subtile 
și provoacă o rezonanţă totală între sufletul nostru 
şi Sufletul universal din care acesta provine şi cu 
care este într-un contact permanent. În acest sens, 
arta este una din mijloacele cele mai eficace pentru 
a ajuta omul în conştientizarea legăturii armonice 
ce îl uneşte cu Dumnezeu. A seasoned poet can 
unearth/ a wealth of rich essence even from/ an 
ocean of the seemingly mundane images/ rather 
than generating a nauseating din/ of worthless 
sounds. Simţămintele care creează neliniştea în 
sufletul poetului determină o stare aproape greu de 
descris dar transmisibilă, Cuvântul, cel divin, 
devenind criteriu de percepţie a limbii din mintea 
lui creatoare. Dorinţa omului de a experimenta 
absolutul este cea mai înaltă căutare, neliniştea 
supremă. Asupra acesteia se apleacă deci şi 
versurile lui Sudhokar Gaidhani, izvorâte din 
dorinţa de a afla şi de a se aşeza în marea de linişte, 
în pacea profundă. Un adevăr universal ne spune că 
experienţa este copilul cunoaşterii. Ea se poate 
manifesta în plan material pentru perfecţionare şi 
în cel imaterial pentru a atinge absolutul. Structura 
de ceruri, de clopote, imaginată de Dante, călătorul 
neobosit în veşnică mişcare, reprezintă suma 
conştienţelor noastre. În timp ce întreg corpul se 
află în relaxare, mintea se concentrează, analizând 
contemplarea lumilor interferate în subconştient şi 
meditează creând şi recreând Cuvântul. De aceea 
închei cu aceste cuvinte: Dear son of the earth,/ 
these are real testing times for you/ be patient and 
let this pass/ even the time will fondly caress your 
wisdom/ in due course. 

 
Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda, H.D.Litt 
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Traducerea în limba engleză este dedicată 
mamei mele, 

 

Pushpalata 
 

care a fost primul meu profesor de limba maternă marathi  
și, de asemenea, primul profesor de limba engleză 

Prolog 
„Devdoot” (care înseamnă „înger” la propriu) 

era o pasăre uriașă, a cărei misiune de viață era să 
zboare în continuare de-a lungul unei epoci, sărind 
dintr'un spațiu în altul și sări de-a lungul unui cer 
infinit spre un alt. Pasărea uriașă spațială ar coborî 
ocazional în lumea muritorilor pentru a respira din 
itinerariul său agitat în spațiu. Trecerea timpului îi 
dădea de asemenea ravagii ale îmbătrânirii. În cele 
din urmă, s'a maturizat de la bătrânețe până la o 
bătrânețe coaptă. 

 
Și într'o zi frumoasă, fiul unui vânător care 

locuiește în lumea muritorilor s'a întâmplat să 
arunce fără să vrea săgeată letală în direcția lui. 
Săgeata a străpuns chiar inima păsării noastre 
uriașe. Vânătorul  încerca de fapt să lovească un 
nor cu săgeata sa, care, din păcate, ne-a rănit fatal 
eroul înaripat. Pe cer s'a auzit un hohot tunător 
care a zguduit pământul, asemănător cu cel pe care 
îl auzim în timpul unei furtuni fulgerătoare din 
nori. Ca o lumină uriașă care lovește pământul, 
pasărea divină prăbușită pe o insulă pustie în 
mijlocul oceanului zăcea scufundată în piscina sa 
sânge. Asaltul albastru al unei săgeți letale l-a rănit 
grav.  

În acest moment, mai multe stoluri de păsări 
călătoreau prin cer. A prins atenția unora dintre ele 
care s'a întâmplat să privească insula. Spectacolul 
curios a atras mai multe dintre ele că una după alta 
dintre acele păsări au coborât pe insulă. Toate au 
fost minunate de enorma dimensiune impunătoare 
a păsării. „Ascultă, aceasta este una de-a noastră un 
rar strămoș străvechi” s'a întrebat cu voce tare una 
dintre ele. Această remarcă a aprins un spirit de 
dragoste, o afecțiune nuanțată de interes curios în 
rândul mulțimii; și toți au ajuns la o comună 
decizie. „Ar fi un păcat din partea noastră să'i 
permitem strămoșului nostru să moară sub dureri 
chinuitoare și răni de acest fel ... mai ales când a 
fost victima unei săgeți lansate de o ființă umană. 
Să'i grăbim moartea străpungându-i trupul cu 
ciocurile peste tot. Acest lucru îi va acorda o clipă 
de mântuire ”Cu această abordare tradițională care 
domnea în mintea lor, toți erau pe punctul de a se 
dezlănțui pe pasărea rănită .. atunci brusc vocea a 
ieșit din masa rănită a Păsării „Devdoot”, „Așteptați 
o clipă copiii mei, ascultați-mă. nu vă stresați 
ciocurile străpungându-mă în mod repetat. Nu sunt 

decât un soare apus care se scufundă treptat sub 
orizont. Înainte să mă scufund mai departe, vă rog 
să'mi permiteți să vă împărtășesc inima. Singura 
mea ultimă dorință este să dețin un filozofic dialog 
cu voi toți ” 

 
Masa păsărilor adunate erau toate numai 

urechi după ce au ascultat dorința finală a păsării 
uriașe. Concentrarea colectivă a fost instruită în 
direcția sa. Au început să strângă cu nerăbdare 
perle de înțelepciune turnate prin fluxul fiecărui 
cuvânt rostit de el și lăsați sufletele și inimile lor să 
se legene de-a lungul discursului oscilant țesut în 
jurul nașterii și morții. Mintea lor purta un zâmbet 
înflorit în timp ce ei se îmbibau în vibrațiile 
hrănitoare. 

În timp ce mulțimea înaripată își prețuia 
experiențele de pe glob și dincolo de univers, 
mentorul suprem și purtător de torțe, nu ar putea 
să nu'l conteste în continuare, „Există un singur 
voluntar printre voi, cine este dispus să intre în 
inima universului și să se întoarcă în siguranță pe 
pământ? ” 

„O rege al păsărilor, aș fi mai mult decât fericit 
să profit de o astfel de ocazie rară”, o pasăre numită 
„Avdhut” se prezintă pentru a începe aventura 
unică. El pleacă de-a lungul călătoriei spre 
străbătând universul așa cum este comandat de 
supremul Guru. De-a lungul călătoriei Guru și 
perechea de discipoli se angajează într'o dezbatere 
interesantă. 

Cu toate acestea, suferind de o sete arzătoare 
de-a lungul călătoriei istovitoare, începe să se simtă 
sufocat la jumătatea drumului în univers. Asta îl 
obligă să'l roage pe Guru să acorde sancțiunea 
pentru călătoria sa de întoarcere. Guru îi acordă cu 
amabilitate cererea lui, pe măsură ce se întoarce pe 
pământ. 

Întoarcerea lui relansează dezbaterea despre 
asaltul creierului în cadrul adunării înaripate. 
Dezbaterea n' a fost nimic altceva decât un discurs 
colectiv îmbogățit cu toate nuanțele vieții. Toate 
subiectele majore sunt acoperite..fiind dorință 
trupească sau rugăciune religioasă! Publicul 
savurează toate culorile vieții. Fluxuri de gânduri 
diverse se amestecă între ele, captivând profund pe 
fiecare participant. Călătoria de căutarea lor 
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spirituală încetinește pe măsură ce începe să 
traverseze globul. 

Apoi vine un moment în care întreaga audiență 
scandează numele Creatorului Divin de-a lungul 
drumului ca ghidat de Guru-ul lor purtător de torțe, 
traversează Himalaya și, de asemenea, 
Bramhavarta. Ei urmăresc acum cum se pregătește  
pentru mântuire. Prin urmare, ei urmăresc o cale în 
căutarea cerului.  

Pe măsură ce traversează al șaselea cer, 
conceptul lui Dumnezeu îi întâmpină. Acest lucru le 
declanșează din nou dezbaterea și asaltul 
creierului. Dar nimic concret nu iese din același 
lucru. Acum se luptă cu toți în puterea lor de a 
traversa al șaptelea cer. Ideea este de a dezlega 
misterul din spatele divinei creații a universului și 
să se împiedice de centrul universului și de acea 
iluminare, au deschis secretul din spatele ciclului 
etern de creație și distrugere, distrugere și creare. 
Secretul este sub forma unei formule complet 
liniștite; ceea ce ei descoperă la albastru 

baldachinul cerului și în acel moment definitoriu, 
esența propriei ființe rezonează cu esența 
sufletului universului; pe măsură ce sunt 
binecuvântați cu simțul divin empatie universală, 
împărtășit de sufletul ceresc al Creatorului. 

Acum, dacă cineva smulge frunzele unui copac, 
simte durerea ... ca și când cineva ar fi tocat 

propriile urechi. Acum se luptă să-și recâștige 
propriul nivel anterior de sensibilitate normală. in 
orice caz Guru purtător de torță, îi convinge de 
încercările lor de a deveni fostul lor sine; In cele din 
urma sensibilitatea lor individuală este complet 
cedată. Atunci numai ei se transformă într-o parte 
integrantă a empatia universală dincolo de 
considerațiile de animat / neînsuflețit și naștere / 
moarte. Așa se face misiunea lor de viață este 
împlinită pe deplin. 

Și din nou, baldachinul universului își reia 
dimineața liniștită și liniștitoare; urmărind vesel 
ciclu de timp…. care este guvernată de fazele de 
înflorire și îmbătrânire. 

 

Canto II 
 
Născut în păsărime, 

mi-am armonizat 

sufletul adânc din mine 

cu toată firea 

…… dintr' al păsărilor regat 

 

Întregul univers 

pentru păsări locuință fiind, 

totuși, oprimați copii suntem 

.... colivie ni'i această închisoare 

 

Ambianța oricum 

un transparent adevăr prețuiește, 

desfășurând o bizară poveste 

 dincolo de adevăr 

 

Pasăre fiind 

veșnic însetată 

de o bucurie de lună luminată 

demnă de a fi capturată 

… .în cuvinte exotice 

 

Pe măsură ce somnul domnește 

Asupra unei pasări visătoare 

O procesiune de experiențe 

Asupra ei coboare 

... Desfășurând un întreg univers 

 

Când cerul l-adăpostește 

Cuibul începe să rezoneze 

Înfiorat de o neobișnuită briză 

... pretutindeni ciripind  

Nu suntem decât pelerini 

Și camarazi de arme 

Precum  florile și fructele sunt 

…. Perfect amestecate 

 

Această nesfârșită călătorie, 

Exotică e'ntr'adevăr. 

Lasă'ți sufletul s'o savureze 

... .cu toată inima 

 

Colegi călători, 

în timp ce neobosiți mergem 



710 vol. 31,  210-212| octombrie, noiembrie, decembrie, 2021 

 

spre -al șaptelea cer 

și chiar dincolo de el. 

Discipolul unui guru fii 

Adânc îngropat înlăuntrul 

propriei tale ființe 

„Prețuiește această mișcare, 

ca nu cumva să riști să pieri ” 

Înveselindu-te cu-acel 

strigăt de luptă 

„Aleluia” 

 

O ființă umană 

este totodată 

adversar și mentor .. 

Un mesager divin 

 

O ființă umană 

E propriul său părinte 

și, de asemenea, executor. 

Mesager al morții 

 

„Dragi camarazi, 

să ne odihnim o o clipă, 

să căutăm un colț liniștit 

mintea s'o deschidă ” 

 

"Stimate domn, 

Cred că ne lași 

Să despachetăm pachetul  

cu mâncare, pe-aici, pe undeva, 

Și împreună să frângem pâinea 

Pe flăcări de foc prăjită 

Chiar dacă Marte orizontu'l înghite, 

Și iată .. chiar și licăriri cerești 

ale muntelui Pukhraj12  din lumile celeste 

sunt vizibile de-acum ” 

 

„E-adevărat, companioane, 

Muntele acela se laudă cu 

nenumărate trepte, pavate cu 

                                                 
12 piatră prețioasă Safir Galben 

Pukhraj mărgăritare …. 

Până sus, în vârf 

 

E veșnic strălucitor ca un aprig infern, 

Nici un suflet nu'ndrăznește acolo 

s'ajungă 

Și cei care o fac, 

Nu se mai întorc niciodată” 

 

„Unii Avadhut13 dintre voi, 

Trebuie să escaladați muntele 

Să ridicați un strat de cenușă 

Intrând în altarul cu nuanțe trandafirii 

Sub furiosul foc și- apoi  

să ni te-alături în convoi ” 

 

„Dragă purtător al torței, 

permite'mi, te rog, 

să accept provocarea, 

și să urmez pașii de neconfundat 

ai lui  Nachiketa14  

 

Călărind pe aripi 

propulsat de-a minții putere, 

ridica-mă-voi până la marile ceruri 

dincolo de firmament  și ... 

fără efort mă voi întoarce ” 

 

„Încântat să te binecuvântez, 

prietenul meu curajos, 

misiunea ta de milioane de mile 

roditoare să fie !! 

 

Dragă prietene , chiar și-un eșec 

este un partener egal, 

fructele succesului împărtășindu-le 

iar când un uriaș succes 

                                                 
13 Avdhut- un ascet care a renunțat la plăcerile 
lumești 
14 Nachiket - un personaj mitic care s'a oferit 
voluntar ca ofrandă sacră pentru Yama 
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se dovedește a fi prea împovărător să 

te'nsoțească, 

eșecul crește e tot egalul partener 

să ducă greutatea necontrolatei victorii 

 

S'ar putea să prețuim atingerea 

bazei unui succes, 

În timp ce un alt suflet 

Ar putea cuceri cu dragoste 

Culmea gloriei sale! 

De când întreg muntele 

Succesului este prețios 

Ca un diamant .. 

De sus până jos, 

De ce să nu fie 

Gloria din vârf 

Înlănțuită 

Cu umila temelie? 

 

Dacă fructele ambelor 

Arome ale succesului 

Au gustul la fel, 

De ce au ele nevoie 

în luptă să se'ntreacă  

Pentru o supremație? 

 

Totuși, să odihnim 

Preumblarea noastră 

Și să lăsăm membrele noastre obosite 

Să se scufunde 

Într-un șuvoi de 

Câteva momente liniștite 

Pentru o vreme 

 

O conversație 'nflorește 

într'un discurs atrăgător 

În timp ce un argument degenerează  

într'un toxic verbal război, 

Dar când te desfaci 

File de gânduri .. petală cu petală, 

Cu siguranță inima îți umple 

a bucuriei inegalabilă comoară! 

Nu'i chiar  

Poetică abilitate 

Ci mai degrabă recolta unorpietre 

prețioase .. 

Născute din câteva semințe 

Semănate și'n pântece maturizate 

…… al unui liric flux al vieții, 

 

Valuri după valuri de pasiuni poematice 

Într-o cadență muzicală curg  

Ca un râu tânăr palpitând 

... .. născut într-o inimă care bate 

 

Iată gloria curată a unui iaz limpede ca 

un cristal, 

O nuanță aurie purtând pe fața sa cu ochi 

albaștri, 

Turme de lebede înconjurându'i  al său 

mal 

    …… .Vesel purtând slava nou-

născutelor flori albe 

 

În timp ce privesc carnavalul la orizont, 

un copil al Soarelui se joacă în propria'i 

măreție de mătase 

cu păsări, îngeri și alte suflete divine 

… adunate'n aplauzele momentelor 

festive 

 

Ca iubitori ai meșteșugului Cuvântului 

tânjim după pietreleprețioase ale artei 

literare 

cerul lor fiind acoperit  

cu nori de'nsărcinate creații 

  ……… Dornice să'ncânte 

sufletele'nsetate cu nestemata 

picăturilor lor de ploaie 

 

Un meșteșug puternic al cuvântului 

contopit cu o inimă inteligentă, 
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țâșnesc într'un duet atemporal 

                    între suprareal și real 

 

Lipsite de pomposul dans al rimelor, 

Sau o dezordine fabricată de instrumente 

literare 

                   concepând încă o nudă artă 

 

Lăsați sunetul poesiei neîntrerupt 

Lăsați cuvintele să șoptească în inimile 

cuvintelor 

pe măsură ce cunoscătorii cântăresc 

aceste comori neprețuite 

             folosind propriile măsuri 

 

O poesie este esența distilată a tuturor 

lucrurilor frumoase, 

gloria încoronată printre restul artelor; 

nu este decât un contact muzical între 

inimile care bat 

     asemănător celui dintre soare și 

dansul auriu al razelor sale 

 

Pietrele prețioase ale cuvintelor, 

decorând metaforele exotice 

Încărcate de nestematele versurilor 

Exagerând cu încăpățânare 

valoarea propriilor lor creații ciudate 

 

O adevărată nestemată strălucind cu 

bogăția artei sale înnăscute, 

se macină într'o cizelată glorie, 

plină de umor și sarcasm 

    înșelător îmbrăcată în șovăitoare 

cuvinte 

Un poet experimentat poate dezgropa 

o comoară în esență bogată  

chiar dintr'un ocean al imaginilor 

aparent banale 

decât să genereze o lehamite mai degrabă 

 de sunete fără valoare 

 

Fakirul nostru călător 

se mișcă neobosit de-a lungul cerurilor 

pentru a dezlega al învăluirii mister 

rădăcina omenirii 

prețuită în inima universului 

 

O, cu discernământ ocrotitori 

s'au adunat spre-a ne asculta povestea, 

atenția voastră răbdătoare va adăuga 

culoare 

la relația iluminată 

dintre un guru și discipolul său 

 

Dezbaterea dintre un guru și ucenicul său 

se desfășoară ca un duel de idei 

contradictorii 

zdrobit într-o măcinare monotonă 

 

Un guru și adeptul său 

Sunt doar două fețe ale aceleiași monede, 

Ca un bambus și o mătură, 

Ca untul și grăsimea lui 

 Născuți de aceeași mamă 

 

Un guru prețuiește esența elevului său 

alimentându'și adâncurile sufletului 

și reciproc pentru discipol, asemănător  

unui copac ascuns în interiorul unei 

sămânțe 

 

Soarele ca un guru universal 

cuprinde în interior 

un punct obscur 

ce'și urmărește amprentele 

 precum niște călăuzitoare balize 

 

Luna și fala ei de argint 

o sărbătoare a festivităților luminate  

adoptă și ea o poveste cerească 

    în adâncurile tăcute ale unui ocean 
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Arbori și arbuști păstrează 

o tăcere fără cuvinte, 

îmbibându-se într'o aureolă de argint 

care le potolește setea 

              pentru o ținută de basm 

 

Cerul este transformat  

într'un loc de joacă cu flori albe 

strălucitoare, 

dus peste mărirea din octombrie 

a unei divine zeițe strălucitoare, 

ca râul luminii lunii pline, 

                 ce se revarsă peste tot cerul 

Esența magică a creației nesfârșite, 

alimentând toate sufletele vii, 

umple inima nopții 

                                cu pasiune infinită 

 

Clopotele albastre gâfâie cu inima 

dorindă, 

chiar dacă mugurii de lotus neliniștit        

așteaptă, 

un semnal de aur .. 

marcând momentul lor de înflorire 

 

După însămânțarea grăunțelor de 

nestemate 

adânc în aur fertil, 

cedând recolta abundenței 

             împânzită cu lanțuri și perle 

 

Carnavalul cu o splendoare inegalabilă 

bântuind sufletele adormite 

cu frumusețea totală a tăcerii sale magice, 

          ca un iaz senin în paradis 

 

Ramuri delicate, încărcate cu parfum de 

lună, 

Membrele lor tinere purtând 

 tinerețea înflorită a mugurilor și florilor 

 îmbătate de o ambianță dansantă divină 

 

O melodie înnebunitor de sălbatică, 

pictează murmurul fiecărei frunze 

se răspândește ca un cer plin de cântece 

legănând întregul pământ de-a lungul 

ritmului său 

 

Capricioasa minte 

fermecată este de cerul luminat de stele 

de slava ochiului înstelat a spațiului 

bântuită 

   pelerin al spațiului ce'ncepe să se clatine 

 

Trece un fior senzual 

prin carnea planetelor 

ca o pereche de yoghini15  

din universul marțian 

care se legănă de-a lungul unui ritm 

muzical 

încântând ambianța 

 

Munți asemănători unui unt înghețat, 

adăpostește jucăușe capricii 

cu nori și vânt 

ignorați de un cer luminat de lună 

pe măsură ce mântuirea topită începe să 

picure 

 

Umplând cupele de înțelepciune 

împodobită de o naivitate nou-născută, 

pe măsură ce simțurile sunt încântate de 

fiori 

a unei noi iluminări 

 

Insule mici sclipitoare de argint, 

de parcă cerul s'ar desființa 

fiind codoșul viselor tuturor dorințelor, 

                                                 
15 Un yoghin este o încarnare a femininului 
spiritual care întruchipează puterea unei zeițe 
sacre atotcunoscătoare în tantra și yoga 
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 angajat obsedant într'o alianță de beție 

 

În mijlocul zgomotului unei călătorii atât 

de colorate, 

însoțit de un tunet și-un  fulger puternic 

ca și cum ar fi plin de priviri erotice, 

    care condimentează romantismul 

ceresc 

Soarele este pus pe foc în ceruri  

îndepărtate, 

ca un arzător mister de neînțeles, 

asemănător cu o flacără a unui foc 

funerar, 

 ce-aprinde flăcările vieții în fiecare 

inimă muritoare 

 

Când un suflet arde în foc, 

un altul îi încălzește vesel picioarele, 

Ca o permanentă aprinsă lumânare, 

o jertfă arzătoare 

oglindită asemeni unor flăcări gemene 

în ochi strălucitor aprinse ca o pereche 

 

Pe măsură ce universul este fascinat la 

nesfârșit 

cu fața către o vatră veșnic arzătoare. 

Sper, acest lucru o revoltă cosmică să nu 

provoace, 

ce la o distrugere suicidară'n masă ar 

conduce 

 

Ca un fakir care călătorește pe planete 

hoinare, 

Vai de îngrijire a întregii lumi, 

Pentru a dezgropa esența universului 

                             mânat de o unică sete 

 

Dând o atingere umană curioasă 

Până la Lună, Marte și Jupiter de-a 

lungul drumului, 

pătrunzând înainte în golul cosmic 

       îndepărtat de o misiune fără nume 

 

Fachirul nostru se grăbește pe o cale 

solitară, 

fiind un simbol al unui ucenic ascultător, 

luptându-se să înțeleagă magia ascunsă 

misterele insondabile ale universului 

 pentru iluminarea muritorilor 

pământeni 

Ca un mare poet și un maestru al 

cuvântului, 

bine versat în arta divină a literelor 

înțelegându'și iluminarea, pentru alții 

flacără fără valoare a unei lămpi sfinte 

care poate continua să pâlpâie etern 

numai dacă este alimentată neîncetat  

prin adulația inimilor sagace 

 

„Dragă purtător de torțe, 

Aș putea să prețuiesc un pumn de stele 

pentru a potoli setea sufletului meu, 

ca și când o ocazie ar cere ... ” 

 

„Dragă Avdhut! 

nu face, în timp ce ești departe, 

ca timpul tău prețios 

să'ți zdruncine buzunarele 

cu stele fără valoare! 

 

Ești încă la baza treptelor 

Spre vârfuri aurii de munți înalți 

De ce îți pierzi concentrarea, 

vîjîindu'ți mintea cu o muză fără valoare? 

Pregătește-te cu bolul tău strălucitor de 

pomană 

și cutreieră în jurul a patru planete 

înainte să se răsară ...... 

 

Adună un pumn de fructe asemănătoare 

lunii, 

Sau cel puțin vizează resturi poluate 
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de nori fermentati ...  

 

Nu uita niciodată însă, 

Că ești un prinț cerșetor, 

ținând cu mândrie 

un bol de milostenie pentru colectarea 

de pomană sfântă din tot universul 

 

Pregătește-te și începe'ți călătoria 

înainte de a se porni 

aduna'ti brațele 

din toate cele patru direcții 

și revino cu viteza luminii 

 

Pe măsură ce mergi 

printr'o pădure de santal, 

ai fi fermecat 

de arbuștii cu crengile luminate de lună 

ce-ar încerca să te implore 

 să petreci câteva momente cu ei 

dar nici măcar să nu'I privești și 

continuă să avansezi de-a lungul misiunii  

tale ... 

 

Nu fi tentat să smulgi 

flori de stele 

pe parcurs, 

 

Pe măsură ce stelele orbitoare sunt 

dislocate 

din sânul galaxiei, 

nu te grăbi niciodată să le aduni 

într'o înnebunitoare frenezie 

 

Mai târziu de-a lungul regatului planetar 

s-ar putea să dai peste asceți îmbrăcați în 

șofran 

venind de pe Marte ... 

Ei arputea să schimbe 

îndoctrinarea ta în cotlonul lor 

ca pe un ascet regal, 

asigură-te că vei răspunde 

prin stropire 

cu lacrimi de suflete asuprite, 

și desprinde pleoapele false ale mândriei 

regale 

orbindu-le ochii 

înainte de a se grăbi 

spre următoarea călătorie 

 

O altă precauție importantă ... 

când cerul dinspre răsărit 

se strecoară dintr'o fântână înroșită, 

tandrii zori te-ar 

ispiti într'un 

uriaș vârtej  

de romantism carnal 

și în urechi îți va șopti 

dorința unei intime uniri 

 

Sau poate să'ți murdărească bărbăția 

în culori conjugale 

obligându-te să te alături 

într'un carnaval de carne 

dezbrăcându'ți mândria 

și rușinându-te'ntr'o goliciune păcătoasă 

 

Această nudă imagine-ar atrage 

nimfe care se întorc din paradis, 

care-ar începe să'ți dea binețe, 

pentru a face dragoste cu eie! 

 

Dragă fakir, acum răspunzi, 

ai trece vreodată pe aici 

pentru că te gândești la dorințele tale 

flămânde? 

Oh, milogule care alergi de-a lungul 

spațiului, 

grăbește-te și traversează cerul 

 trecând dincolo într'o clipită ” 
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„Guru m'a prins într'adevăr într'o rețea 

uimitoare de enigme 

Dar cum am putea ignora dovezile 

atracției 

dintre bărbat și femeie? 

 

O, maestre, 

odată ajuns în curtea regelui cerurilor, 

toate zânele și nimfele din regatul său 

și-au exprimat durerea înăbușitoare, 

și regele a avut o perioadă atât de grea 

răspunzând la nemulțumirile lor, 

că fiecare stâlp, fiecare cărămidă a 

palatului său 

a rezonat .. empatizând cu 

situația jalnică 

  plângerile inimii lor erau sincer 

autentice 

Departe de a se răsfăța cu niște bârfe, 

acele femei au început să rostească 

adevărul 

din spatele jignirilor lor ” 

 

„O, Doamne Dumnezeule .. 

Cel puțin trebuie să ne oferiți dreptate! 

 

În ultima vreme, afacerile cărnii noastre, 

se scufundă într'un abis de pierderi, 

există o adevărată lipsă de discernământ 

pentru clienții care ar cheltui o avere 

fastuoasă 

pentru a răsplăti arta legănată a 

membrelor noastre muzicale 

 

A fost o vreme… 

Când sunt și-umile curve printre noi 

Ce-ar accepta cu bunăvoință atenție 

de la îngeri și zei 

dăruind dorințele noastre tantrice, 

oferind culorile trandafirilor vieții 

noastre de pluș 

Cu toate acestea, în aceste zile, carnea este 

redusă la o marfă fără valoare, 

mulți impostori imită 

arta noastră de a ne vinde, 

și totuși, doar tagma noastră 

a obținut un nume greșit ” 

 

„O, maestre ... ocean de înțelepciune, 

explică'mi cum ai face 

distincția unui păcat al dorinței 

dintr'un act onest  

de instinctul divin? ” 

 

„Hai pupila mea .. 

Este un antagonism binecunoscut 

locuind în inima 

fiecarei ființe vii ... 

Orice om 

ascunde bestiile dorințelor 

hrănindu-se cu patimile inimii! 

 

Uneori  chiar avem nevoie 

să răsfățăm dorințelor noastre lumești, 

întorcând spatele la 

principiile înalte ale renunțării, 

dar ne putem încălzi dorințele sărutate 

de soare 

până când strălucesc ca un aur curat, 

Ca și când ne-am hrăni propriul izvor 

Până să devină părintele nostru .. 

 

Într'o după-amiază strălucitoare, 

încearcă să ne legănăm sufletele 

și dă naștereunei melodii creative! 

 

O ființă umană poate recurge la 

orice dorește ea 

cu excepția pretenției de a fi lipsit de 

viață, 

când ești cu adevărat viu și la început 

Și un om poate muri 
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ca un războinic neînfricat, 

mai degrabă decât să supraviețuiască  

ca.un parazit 

hrănindu'și părților intime 

acoperit de o frunză de smochin 

 

Fecioare de verde smarald luxuriant, 

Cuibărite în brațele unui cer albastru 

Nu le-am putut suprima stânjeneala 

 

Un palat împânzit 

Cu smaralde și pietre de rubin 

Și un pumn 

 de praf auriu 

răspândit de jur împrejur 

 

Scăldat într-o apă parfumată 

Buzele ei fredonînd vesel 

Un ton romantic 

 

Picurând  

Otrava toxicelor dorințe 

Cum poți să o învinovățești, 

Dacă îți corupe morala 

 

Verdea pasăre a iubirii luxuriantă 

Împodobită cu o aură de mireasă, 

Distruge viața 

partenerul ei de dragoste 

în fragmente fără valoare 

 

Sfinți și asceți 

Iubesc să rostească 

discursuri spirituale 

Dar sufletele lor interioare adăpostesc 

Straturi de dorințe secrete 

 

Să fiți împerecheați 

cu fermecătoare prințese 

să fiți împreună 

precum Romeo și Julieta 

 

Apoi dezbrăcându-vă  

În goliciunea libertății 

ca un râu înnebunit 

lăsându-se pradă unei căsătorii 

cu universul divin! ” 

 

„Dar, drag maestru purtător de torțe, 

atunci devin îngrijorat 

privind urmarea calatoriei mele 

acum că pașii mei 

au început să se încline 

fără a purta niciun lanț la gleznă! ” 

 

„Itinerariul călătoriei tale 

Se suprapune peste calea dorinței 

Traversând a poftei grădină 

o punte într'a vieții călătorie 

Urmează un grup de 

Meteori goi sorbind 

vin luminat de lună înspumat cu veselie 

Accelerează ritmul 

Dar de departe privește 

Strălucirea cailor plini de culoare 

trăgând al Soarelui car... 

Nu te apropia  

Prosternează-te în calea lor 

Nu cumva să sfârșiți prin a le împiedica 

călătoria 

Determinând oprirea lumii, 

ar fi cu adevărat 

ceea c ear Infuria caravana solara 

 

Pe măsură ce mergi mai departe .. 

Ferește-te de noaptea cu lună plină 

Din octombrie ... 

Echipe de frumuseți luminate de stele 

Ar putea fi nori de abiri 

În revărsări senine 

De râuri mărețe 
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Scufundat într-o zgomot fără sunet 

Scoici marine îngropate în adâncul apei 

Prețuind ale nașterii dureri, 

Ar începe să ciripească la vederea ta .. 

Abia atunci inima ta de mamă 

Ar începe să se topească 

Un curcubeu de lapte 

Explodând în înflorire 

Sânii mamei pământ 

 

Apoi te aduni 

șuvoaie care picură 

Dragoste maternă 

În cupa îndurării 

 

Și dedică'i,  

Noilor născute perle 

cărora carnavalul nașterii 

tocmai le-a dat binețe 

în fluxul vieții 

aceasta va acorda, de asemenea 

mântuirea din sinele tău 

 

Ține minte dragă fakir, 

Pe malurile de pluș ale 

Rezervoarelor și oceanelor 

Marea putere divină seamănă 

Semințele vieții printr'a uterului 

ademenire 

A pământului într'un intim romantism  

Datorită multiformei galanterii, 

Arborele vieții pământului 

Este împânzit cu fructe crude 

 

Calcă cu pași precauți 

de-a lungul malurilor 

decorate cu pricepere cu fluturi și flori ,  

palpitantă neliniște 

De îngrijirea pământului 

O nesfârșire a sufletelor vii 

Ți-ar înăbuși respirația 

 

Nu uita niciodată, 

Că mai trebuie să întâlnești 

Numeroase nimfe de apă 

Cu membrele pline de durere, 

dureri de tinerețe maiestoasă 

s'ar scurge, de asemenea 

pe măsură ce le traversezi pe toate 

Apoi treci pe la apus 

Și te amesteci în turmele obosite  

De păsări care se întorc la cuiburile lor 

Și-apoi zboară din nou în spațiu 

Pe măsură ce te trezesc din somn 

 

La doar o sută de pași distanță 

moartea .. 

Ai întâlni frontiera 

regatului lunii 

Fiecare suflet de acolo 

Te-ar trata cu toată suspiciunea 

Nici măcar nu visezi 

Evaluarea autenticității 

patriotismului lor 

Pentru că sunt absolut convinși  

Că și pământul e mai mic decât luna 

 

Fii cât mai clar când faci ochi dulci 

fecioarei cu ochi albaștri 

prin telescopul ochilor tăi 

și abține-te din a privi 

viermilor cu ochi înstelati 

acopewrindu-se cu luciul luminii 

selenare! 

 

Pe măsură ce înaintezi în spațiu, 

ai putea da peste 

găuri negre fără fund 

călărind un labirint 

de înnebunitoare cărări 

 

Nici măcar nu visezi 
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chiar privind acele căi, 

în care'ți  urmăresc călătoria  

și tratează fiecare străin pe care îl 

întâlnești 

cu cea mai mare căldură .. 

chiar mai mult decât pe semenii tăi 

 

Urechile tale vor fi tentate 

Să savureze muzica fermecată 

din neantul nesfârșit aruncată, 

atunci ar trebui să fii doar unul 

cu sufletul tău din lăuntru și 

pătrunde cu el 

templul unei tăceri neînsuflețite 

precum un Buddha meditativ ... 

Și în cazul în care, dacă atingi 

această stare sublimă cu succes, 

te va implora chiar Dumnezeu  

pentru a-I acorda tutela ta 

să stăpânești secretul 

atingerii nirvanei finale! 

 

De aceea, drag orizont străbătut de Fakir, 

pe măsură ce vei ajunge la marginea 

spațiului 

predă forma ta moleculară 

binecuvântează-te, dizolvându-te 

într'un neant absolut 

într'un vid total, 

atunci numai tu poți auzi 

divinele note veșnice 

asemeni vocii cerești a unui profet ... 

 

Pe măsură ce avansezi, 

vei da peste o rănită tânguire 

de zmee rătăcitoare alungate din 

lumea oamenilor, 

dar nu empatizați 

cu mâhnirea lor muritoare ” 

 

„Ca un zmeu dansează pe tot cerul 

cu firul său cutreierând ca o pasăre 

în mijlocul unei pânze de nori 

cu membrele sale agile 

purtând  fără efort 

povara lumii sale 

 

Binecuvântată să fie fecioara martirizată 

care curajos a luptat, 

doar pentru a îmbrățișa moartea 

împreună cu firul vieții ei 

bucurând inimile 

încălzitorilor. 

 

Nu pot suporta cu adevărat 

să urmăresc starea de inimă frântă 

a unui zmeu rătăcitor 

în timp ce tâlhari răutăcioși 

urmăresc cu bucurie distracția „ 

„Destul cu plânsul pentru 

bietul zmeu, dragă fakir 

urmăreștei bătrânele nave spațiale  

scăpate de sub controlul uman 

intruse acum în calea ta 

 

Îți vor îmbrățișa picioarele 

istorisind dureroasa lor poveste 

încât, oprește-te o clipă înainte de a 

avansa 

 

Îmbrățișează-le la rândul tău 

umplându-le inimile cu o 

șoaptă liniștitoare 

oferindu-le fiecăreia un loc reconfortant 

în cerul compasiunii 

pe care îl prețuiești. 

Dar ține cont de asta 

că nu trebuie niciodată să pierzi timpii 

în care vei citi graffitiul tinerilor 

precum „a mea este cea mai mare 

națiune” etc. 

mâzgălit pe față 
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Omule, nu ești cu adevărat cel 

ce-ar dezlega ideea de „națiune” creată de 

om 

promovarea diviziunilor culturale 

care depun garduri spinoase ... 

și să cucerească regatul lor juvenil 

 

Drag fakir ... O drag fakir .. 

Uită-te ușor înainte 

călătoria ta spațială este acum 

atingând atmosfera pământului 

Norii se joacă cu 

valuri nesfârșite de culori 

pictând o iluzie 

imaginii întunecate a zeului Krishna 

sau mai degrabă ca gopis16 slăbind 

valurile debordante ale treselor lor! 

 

Când norii încep să răsară 

Cu lăstari verzi de picături de ploaie 

Vocea pământului este sufocată de 

emoție 

iar inimile lor au izbucnit 

o pasiune plină, 

în timp ce își iau rămas bun de la 

aversele de ploaie 

 

Urmărind carnavalul divin 

dezlănțuit de afecțiunea plăcută 

a unui Părinte global 

râurile ochilor mei se inundă  

cu valuri de veselie plânsă 

Copertina genelor mele 

începe să picure cu 

partituri muzicale 

care sărbătoresc dansul ploii 

 

Pe măsură ce intri din nou în această lume 

ai vedea 

                                                 
16 văcărițe care erau admiratoare ale zeului Krishna 

desfășurarea roiurilor de comete 

ieșind din grămezile de nori 

Greșind că ești Adevărul Divin 

te-ar sâcâi neputincios 

pentru a le arăta calea mântuirii 

 

Singurul lucru pe care ar trebui să-l faci 

acum 

este să le apuci doar acoperișurile 

să le arunci în abisul întunecat al lui 

Venus 

și răsucești încet sfârcurile fiecărui nor 

astfel încât să se scurgă în gura unui 

pământ flămând 

precum face o mamă 

pentru a'i da laptele copilului 

folosind o scoică 

drept  lingură de hrănire 

La urma urmei, membrii așa-numitei 

specii nobile umane 

care plutesc la nesfârșit, 

în propriile lor plăceri muritoare 

sunt, de asemenea, cu adevărat născuți în 

pântecele prăfuitului pământ 

 

Totuși, ei hrănesc 

prejudecăți întunecate 

de culori rasiale pătate, 

reducând cu mândrie lumea 

într'o divizată salutare 

 

Și cântând baladele lor 

Specific propriilor națiuni, 

sărbătorind un carnaval de arme 

nucleare 

și cu nerușinar făcând omenirea să 

danseze ca o marionetă 

 

Prețuiește formula de aur 

A bunăstării globale 

în sânul nenorocit 
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a sacului tău care cerșește .. 

spală una și pe toate 

fără să'ți faci griji 

de cine'ți este dușman sau prieten 

 

Pământul a fost o victimă nevinovată 

De ravagii izbucnite la Hiroshima-

Nagasaki 

iar acum acești descendenți ai 

maimuțelor 

se luptă nebunește unul cu altul să 

ajungă la planete precum Luna și Marte 

să vezi cine le spurcă mai întâi 

urinând pe solul lor! 

Ce frenezie a unei competiții nebunești 

pentru o cauză atât de lipsită de valoare  

 

Creatorul și-a ars degetele 

experimentând  

replicarea propriului Sine 

alungând idei ciudate  

într'un demers așa exotic 

Și, prin urmare, s'a abținut de la 

De a mai visa vreodata din nou  

la o asemenea nenorocire! 

 

Du-te, omule ... 

pregătește-te și pleacă! 

Alege acele fructe luminate de lună 

Ca să-mi potolesc foamea 

Fără a ajunge la capătul răbdării 

 

Nu'ți bate joc de copilul drag flămând, 

nu arunca niciodată o cheie 

 legătura dintre mâncare  

și consumatorul ei de drept rupând 

 

Chiar și asceții-călugări-înțelepți 

și stigmatizații lor 

nu pot scăpa de durerile atroce ale 

foamei 

și sunt obligați să cerșească 

chiar și în ghetourile celor răi 

pentru a'și umple golul arzător al 

stomacului 

 

Pe măsură ce treci  

de cuptorul foamei aprinse, 

flori de foc scânteietor ar începe 

ploaie de meteoriți 

din mantia razelor tale 

iar dacă mâinile le'ntinzi 

acest lucru spre-a'l opri 

spulberate'n van vor fi 

de lovituri devastatoare 

de la crearea universului rămase …. !! 

 

Odată ce l-am întâlnit pe Creator 

În sistemul planetar 

M-a intrebat, 

„Dragă Fakir, 

aștept din partea ta  

să'mi spui cum pământenii 

îmi tratează moștenirea? ” 

 

„Originea acestei noime 

este stăpânul universului nostru 

 

O, Guru supreme - Creatorul, 

noi muritorii toate planetele le prețuim 

atâta timp cât interesele egoiste nu ni le 

afectează  

în caz contrar, oamenii nu ezită 

pe Guru din lumea lor să'l alunge 

 

Chiar și posturile sfinte! 

nu's altceva decât un truc necredincios !! 

Și stelele pot prevedea oceanul lor de-

avere! 

Dar, în realitate, cerșind peste tot în 

lume ei sfârșesc! 
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Cu toate acestea, atragerea galbenului 

metal 

face acest animal ciudat numit om 

să trudească la nesfârșit vărsându-și 

sângele și transpirația 

pentru-a purta transparentele culori 

de giuvaeruri și nestemate 

miezul să'ngroape 

într'a Mamei pământ cavitate 

asemeni unui uriaș șobolan 

Acordarea etichetelor vrăjite 

Cum ar fi Safire, topaz, smarald, 

la așa-numitele pietre prețioase 

   încorporate în metalice-artefacte 

 

Și se cufundă într'o naivă speranță 

Precum că s'ar potoli aceste pietre 

Jupiter, Saturn, Mercur - planete 

care le-ar asculta dorința. 

Dezlănțuind fanteziste zboruri 

în toată lumea acestei iluzii 

dansând pe tonul acestei speranțe 

înșelătoare 

 

Și totuși lacoma minte 

rămâne veșnic însetată 

mulgând fără milă fiecare picătură de 

grăsime 

care curge prin arterele Mamei pământ 

 

Fără a afișa o singură nuanță de durere, 

de nesfârșitele atacuri determinate 

asemeni copacilor blajini 

răni purtând în tăcere 

repetat cauzate 

de lama unui topor 

 

La fel, și inima ta, dragă Mamă pământ, 

cu un râu nesfârșit se revarsă 

de compasiune fără margini !! 

 

Din moment ce nu emani un singur 

suspin, 

Tolerând liniștit ravagiile 

durerii cumplit arzătoare 

chiar dacă noi vagabonzi 

copiii tăi 

rămânem în mod fericit să ignorâm 

plângerea ta fără glas 

O Fakir ... 

pe măsură ce teritoriul întunecat din vest 

se termină, 

mesageri sacri ai luminii 

pe drumul călătoriei lor spre pământ, 

 

ar fura atenția privirilor tale 

apoi pleoapele tale 

acoperind ochii tăi albaștri 

ar deschide și închide clipind 

ca lumina și întunericul succedându-se 

rapid 

pentru o clipă trecătoare 

 

Pe măsură ce pământul finalizează o 

rotație 

ochii tăi și-ar recâștiga simțurile 

în timp ce privești ceva bizar  

ce va fi rezervat pentru tine 

Șerpi întunecați care ies dintr'o gaură 

neagră 

ar avansa amenințător către tine 

cu intenția rea de a te savura ... 

Cântând numele planetei noastre sfinte 

este singura cale de ieșire din asta 

siguranța pânzei întunecate 

 

Pe măsură ce vă întoarceți spre miază-

noapte 

și petalele  

privirii tale visătoare fascinate vor fi 

de respirația care fură observarea 

unor imagini magice reflectate 
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pe oceanul spațiului 

irezistibil ispitindu-te 

dacă zăbovești pe aici, 

imagini fantasmagorice cu iluzii magice 

împodobite 

ce te-ar capta în vârtejul 

unei obsesive dorințe 

 

Nu veți fi eliberat în curând 

până când eclipsa totală de lună nu se va 

sfârși 

și până umanitatea ta picurând 

nu va scurge esența vieții tuturor 

membrelor tale ... 

 

- Dar nici asta nu ar fi 

ușor posibil pentru tine 

chiar dacă toate cele zece direcții 

în ajutorul tău s'ar grăbi 

 

În același moment, 

copertele inimii tale vor fi deschise 

eliberând nenumărate păsărele-ale minții 

care palpită 

cu o neliniște totală 

începându-și călătoria dincolo de 

imperiul solar 

pentru a vizita regatele sfintelor stele 

 

De jalnica ta situație amuzat, 

avea să izbucnească într'un murmur 

corul fredonând noi imnuri ale libertății 

 

 

Atunci ai fi spulberat 

printr'un intens șoc electric  

aprins de valurile tale interioare, 

și numai atunci tu ai vedea 

o cale de evadare  

prin macabrul vârtej ... 

Ascultă cu atenție, omule, 

Am atins un nivel de vibrație 

stare meditativă 

fascinat de 

vârful muntelui Kailash, 

Îmi propuneam să mă afund 

mântuirea supremă 

comandând toate cele opt simțuri ale mele 

să îmi ascult dorințele. 

Apoi o mică picătură de rouă 

cocoțată pe un proaspăt ivit 

lăstar de canabis 

nu-și putea suprima chicotirea 

și acest lucru a sfârșit  

perturbându'mi meditația 

într'o dezordine totală !! 

 

„Drag copil al ceții, 

nu ești decât o picătură efemeră 

de ce'mi deranjezi meditația .. 

făcând canabisul toxic 

să răpească simțurile? ” 

„Iartă-mă, respectabile domn 

și acceptă-mă în brațele tale! 

Știu că micuțul meu creier 

nu poate să-ți emită vreo înțelepciune 

dar vino aici 

și privește prin mine. 

 

Poți acum să observi 

ceva atât de inocent de curat 

precum răsuflarea unei limpezi adieri de 

inimă 

sau ceva cu totul grandios și elegant 

ademenitor 

sau o bogăție de nenumărate culori 

inefabile  

mult dincolo de imaginație! 

 

Unde nimic nu poate fi comparat cu 

adevărat 

cu orice altceva 
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unde nimeni nu este escrocat 

și nimeni nu este afectat de nicio 

îngrijorare 

 

Unde toate creațiile divine 

palpită de virginitate 

de o frumusețe neatinsă 

unde chiar Dumnezeu al morții devine 

alesul propriei sale morți 

Acesta este un paradis al mântuirii 

atât de nesfârșit de sublim! 

Unde nu există creație divină 

și'nfometați de sângele celuilalt 

nimeni nu acceptă vreodată 

o scurtătură de lux spre mântuire 

chiar și după ce i-a fost oferită gratuit ... 

Dar, respectabile domn, 

observând toate acestea 

nu este nici jocul unui copil 

nici o bucată de tort ... 

 

Pe măsură ce observi acest lucru, 

fii pregătit pentru  

o mare transformare 

pe măsură ce devii ignorant 

la propria ta existență ” 

 

„O, mare ocean de înțelepciune, 

Alteța Voastră Sir Dew Drop 

mi'ai curățat sufletul 

azi afară! ” 

"Doamne, 

Nu sunt decât un moment mic de timp 

cu aproape nicio durată 

între viața mea și moarte 

cu toate acesta, este cu adevărat mult mai 

mult 

neprețuit chiar decât 

o durată de viață de un milion de ani! 

 

Într'o scurtă fracțiune 

Din acel moment minuscul 

Experimentez în mine 

o interpretare  vie  

a unei drame globale 

adoptată 

 la etapa universului 

De ce ar trebui cu adevărat 

să risipești viața 

în lupta de a prelungi cât mai mult 

această vrajă? 

Dacă o viață apare la răsărit și se dispare 

în apus 

atunci de ce ar trebui să te îngrijorezi 

ziua și noaptea? 

 

Dragă Fakir, 

Așa am absorbit pietrele misterului 

care au scăpat atâtea suflete învățate 

și chiar în acel moment 

m'am închinat fără îndoială înaintea 

unei picături de rouă ca fiind al meu 

Guru  

sunt fericit 

Asta datorită puterii tale 

de unică concentrare  

pentru a scăpa 

din ferocele gheare 

a acelui vârtej mortal 

Acum drag suflet norocos 

privește spectacolul viitor 

Stele fiind scântei aprinse de bijuterii 

se'mprăștie în calea ta 

calcă-le'n tăcere și continuă'ți drumul 

Deci înaintează pe drumul tău 

făr'a te gândi 

vreodată să te uiți înapoi .. 

 

Acum pașii tăi ating 

O planetă de aur numită „Aadi” (Prime) 

Care împodobită cu o galbenă strălucire 

Gravează sublima vedere 
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în memoria ta 

privește la liniștea calmă 

domnind pe pânza inimii tale, 

pictată cu nori în nuanțele curcubeului 

și dincolo un cer albastru-violet  

pătrunde în rara frumusețe 

a acestui sublim spectacol divin  

 

Iată ... 

Divina fecioară care 

cloceste oul întregului univers 

desfăcându-și penele 

împodobită cu fântâni 

de raze colorate 

pe care le numim  frumoșul sublim 

Zorile Sfinte, roșind ca o viitoare mireasă  

      Totuși, nuarunca o privire răuvoitoare  

Strălucind cu o neprevăzută frumusețe 

e binecuvântată cu un farmec neegalat 

de strălucire ce ne orbește pe toți 

cât cu virtuțile ei atemporale și 

măreață'nfățișare 

    prin excelență minunată Auroră. 

 

Văd cum ești redus 

la o stare inefabil de dificilă 

vărsând petale ale ego-ului tău 

una câte una 

 

Când un mosc prețios 

alunecă în grădina șofranului 

nu e de mirare că grădinarul 

se simte înăbușit, scufundat 

într'un torent de parfum  

 

Aroma arzătoare 

dă foc grădinii 

de flori și fluturi 

         într-o pânză de flăcări furioase 

 

Trupul nostru se dizolvă 

în iluzia unui curcubeu divin 

pe măsură ce mintea se'nvârte 

în jurul pivotului dansant 

aflat în transă cerească 

 

Chiar și stelele etalează vesel 

farmecul lor 

când iasomii dezbrăcate 

se deschid în înflorire 

 

O Fakir, acum ești pe cale să intri 

într'un sistem solar străin 

unde soarele lor domnește  

ca un împărat suprem 

pe măsură ce vei fi uimit 

să'nfrunți lumina lui orbitoare 

care te înconjoară 

o revelație fără cuvinte  

în magia lui insondabilă 

de nedescris. 

 

Ai fi fermecat în fiecare moment 

prin nenumăratele sale minuni. 

Pe măsură ce se împopoțonează 

cu un colier de planete  

cu sute de mărgele colorate  

strălucind în jurul lui 

O dată într'un secol 

aceste planete fac o revoluție 

în jurul părintelui lor 

Frumoasa noapte de aici este o lume 

aparte 

și tot așa și ziua lor! 

 

Pământul lor este încă, din fericire 

neatins  

de aparate zburătoare aparate de om 

create 

ceea ce explică de ce 

acel loc nu cunoaște 

conceptul de tristețe ... 
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Nu puteam să văd nicio dovadă 

a tristeții provocate de om 

care e zugrăvită 

peste tot în universul nostru 

Pentru că tristețea este 

nimic altceva decât amprentele 

acțiunilor umane! 

 

Întreaga lume știe asta oricum, 

de aceea nu este nevoie să vă spun cu 

adevărat 

 

Nu mai zăbovi în jurul acestei probleme 

mai mult de o vreme 

În timp ce înoți într'un  

bazin plin de voioșie, 

nu'i pierde niciodată din vedere malul 

 

Chiar și un înotător de frunte 

uneori poate fi cuprins de mierea lui, 

prin urmare, fii prudent mai înainte 

de a fi tentat să te arunci  

într'un râu de miere sau vin 

 

Pentru că și acolo îi vei găsi 

patrulând nemilos pe gardieni 

etalând 

moștenirea strămoșilor lor 

provenind de pe planetele rele 

și care pedepsesc fără remușcare 

pe orișicine și pe fiecare 

chiar și pentru o greșeală aparent minoră 

comisă sub supraveghere 

 

În general, ei nu deoache 

orice suflet 

dar nici nu iartă vreodată 

pe care fură flori  

pentru-a le dărui 

în timp ce cântă  

adorându-le în scopurile egoiste 

 

Mergi mai departe în călătoria ta 

pe măsură ce intri în împărăția 

întunericului 

plină de o beznă fără fund 

pentru că stelele locuiau odată acolo 

dar stinse-au fost de mult  

într'o atemporală eternitate  

 

Schimbarea este o indispensabilă coloană 

ce susține uriașul cort al acestui univers 

Totuși, toți părinții se zbat 

Să scape din ghearele morții 

pentru copiii lor și pentru ei înșiși! 

 

Ține minte, 

lumina încet se va stinge 

cu fiecare bornă pe care o vei trece de 

acum înainte 

iar situația din jur va deveni disperată 

de parcă ai intra într'o peșteră întunecată 

plină cu nenumărați șerpi negri 

care s'ar grăbi să te atace, 

din toate direcțiile 

 

Apoi aduni nestematele experiențelor 

sclipind în ochii celor 

care se nasc orbi 

și, de asemenea, amintesc sacrificiul lui 

Gandhari 

întorcându'ți spatele către Dhritarashtra17  

 

Atunci doar tu ai supraviețui 

Altfel, ai fi 

aspirat în abisul negru 

ca un banyan18 care se prăbușește 

                                                 
17 În epopeea mitologică indiană, Dhritarashtra era 
un rege al clanului Kuru, care s'a născut orb. 
Soția sa Gandhari și-a sacrificat vederea legându-se 
la ochi 



Vara târzie 2021  | Contact international 727 

 

în valea fără fund a întunericului 

nesfârșit 

în timpul unui cutremur devastator al 

pământului 

 

Abține-te de la frică sau chiar 

blesteamă întunericul  

 

Ne naștem înafara sanctum sanctorum 

debordând de întuneric 

și calea către moartea noastră trece 

prin adâncurile întunecate ale oceanelor 

și lacurilor 

 

Ești conștient, 

Că întunericul este binecuvântat cu ochii, 

peste toată ființa lui 

Nu face niciodată discriminări între corbi 

și lebede 

căci toate ființele sunt egale  

 

 

Întunericul ne poate vedea 

dar noi totuși nu'l putem vedea  

Întunericul este etern 

spre deosebire de lumină .. 

care de multe ori se estompează și 

luminează 

 

În această situație 

ai începe să te îndoiești 

de propria ta existență 

Ai începe să'ți imaginezi 

eroziunea propriei tale cărni, 

chiar dacă totul este înfășurat în jurul 

sufletului tău 

 

Va trebui să câștigi pe cale amiabilă 

                                                                           
18 un smochin indian ale cărui ramuri produc 
rădăcini aeriene care ulterior devin trunchiuri 
accesorii. Un copac matur poate acoperi mai mulți 
acri în acest mod. 

dezbaterea internă 

între două jumătăți ale propriului suflet 

după un timp ți'ai recăpăta mintea 

pe măsură ce cuvintele mesajului divin îți 

intră în urechi 

de dincolo de univers 

 

Agricultură sub umbre întunecate 

semănând semințe de întuneric 

secerând o recoltă de spini! 

 

Cine spune 

„Întunericul îi apără pe păcătoși” 

Află doar 

cui i-a născut umbra? 

 

Când fantome sinistre 

te inconjoară, 

nu e de mirare că ai sta 

agățat neliniștit  

în confort oferit 

de brațele întunericului 

 

Este întunericul 

care onorează cu adevărat lumina 

cu o faimă strălucitoare, 

totuși este din nou întunericul 

care câștigă un numepângărit 

 

Locuințele atât pentru bogați, cât și 

pentru săraci 

sunt pline de întuneric 

chiar dacă au lumină,  

în timpul rutinei lor zilnice 

 

Să parcăm această predică acum, 

și să continuă mai întâi călătoria noastră 

în jurul universului 

 

Până acum lucrurile erau bine 

dar această epocă întunecată 
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are propriile sale legi ciudate 

 

Poate că ar împiedica 

dialogul dintre noi 

am putea simți asta 

când ești pierdut în mijlocul 

haosului infinit 

al acestui univers ” 

 

„O divine Guru, 

Nu sunt chiar îndrăgostit 

de sfânta filozofie 

sunt destul de fermecat de 

momeala ambianței de aici ... " 

Dragă fiu al pământului, 

sunt vremuri reale de testare pentru tine. 

ai răbdare și lasă acest lucru să treacă 

chiar și timpul care îți va mângâia cu 

înțelepciune  

în timp util 

Toate sufletele  

pasionate de abundență 

și urăsc perioada 

                  de lipsuri și foamete 

 

Dar noțiuni de plăceri materiale 

seamănă cu baloanele goale 

înșelător prețuite 

în colțurile tuturor locuințelor muritoare 

 

Pământenii recurg la 

capricii comice 

pe măsură ce stelele și planetele își 

suprimă chicotelea 

la ritualurile lor fără valoare 

 

Fii puțin mai răbdător 

și'ți vei lua rămas bun 

de la această eclipsă întunecată 

 

pe măsură ce se nasc zorii 

în pântecele zeiței Soarelui 

pe planeta noastră muritoare 

fiecare suflet 

se luptă pentru a atinge cea mai lungă 

viață posibilă 

Dar cei care traversează un pârâu îngust 

să se amestece cu valurile furioase ale 

curenților puternici de apă 

devenind una cu râul, 

 sunt cei care 

în cele din urmă vor deveni un ocean 

imens 

 

Cei care construiesc ziduri 

în jurul pârâului 

se ceartă pe malurile sale 

între ei și în cele din urmă 

vor cade în aceeași apă! 

 

De aceea sfârșește imediat 

visarea egoistă introspectivă 

și continuă cu călătoria ta 

 

Un strat de zambile 

supraviețuiește fericit la suprafața râului 

dar îți poți imagina vreodată 

vreun suflet care se odihnește în umbrele 

lor? 

 

Universul este de ambele părți 

ale orizontului 

este umplut cu un miez solid 

și în același timp 

a fost sculptat  

într'o formă ingenioasă! 

 

Dar atunci care este forța motrice 

în spatele expansiunii sale globale ...? 

numai Creatorul poate ști 

secretul din spatele unei astfel de 

expansiuni continue ... 
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E, oare, intimitatea magnetică 

 îngropată în centrul pământului 

posibil să diminueze treptat? 

sau valurile unei duioase atracții 

între-un univers și alt univers 

se retrag unul câte unul? 

 

Universul se destinde 

într'o atipică tihnă 

în timp ce se mișcă într'un ușor 

dezechilibru 

 

Se gândește creatorul 

la nașterea unui nou univers? 

Nu se gândește să salveze 

 această primordială 

și antică creația? 

 

Sau regretă 

crearea speciilor umane? 

Sau întinderea nelimitată 

a universului scapă 

de sub frâiele sale? 

 

Oare cine să fi fost 

Cel ce-a dat naștere însuși Creatorului? 

A fost și el binecuvântat  

cu o pereche de părinţi? 

 

Dacă universul este muritor 

atunci ce zici de-al său Creator? 

Luptându-mă cu aceste copleșitoare 

gânduri, 

E mult mai mult pentru mine decât 

oboseală 

 

O ființă muritoare care s'a născut 

întâlnește întotdeauna moartea ei 

doar ea este concepută de părinți 

iar o ființă nemuritoare nu se naște 

niciodată 

și, deci, ea  nici nu moare vreodată 

este propria ei mamă și, de asemenea, 

propriul tată ” 

Ce fel de creatură este cea care se naște 

pe sine? 

ca o materie albăstruie ce n'are 

nici început și nici sfârșit! 

 

„Mare guru erudit, 

Acum m'am eliberat 

din această eclipsă dens întunecată 

Acum m'am dezlănțuit  

din cătușele vieții și ale morții ” 

 

„ Fiul meu, bine-ai venit! 

Dar abține-te de la dans 

de o bucurie fără margini ce parcă a 

înnebunit... ..! 

 

Cei la care  

destinul zâmbește azi 

ar trebui să evite să'i batjocorească 

pe cei zdrobiți de soartă 

și, prin urmare, nu dă naștere morții 

vreodată  

viața să'ți eviți !! 

 

Antrenează-ți privirea spre miază-zi, 

Un cortegiu funerar al unui astru, 

înfrumusețat de mulțimea de stele, unele 

îndepărtate 

și altele apropiate și dragi, 

O vreme locuind pe planete învecinate 

apar pustii 

 

Coexistența este numele unei călătorii 

nesfârșite 

în acest mare univers, 
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dar în lumea muritoare locuită de 

oameni, 

un om nu suportă nici măcar mirosul 

altui semen 

 

Oamenii stau departe și izolați 

de vecinii lor din apropiere 

treptat emoțiile și pasiunile lor 

se îndepărtează într'o rapidă dispariție  

ființe umane transformate 

în lipsa oricărui sentiment de empatie 

nimeni nu simte nicio durere 

despre durerea altora ……. 

 

În viitor, chiar și omul se va transforma 

într'o mașină 

și cu stăpânirea lor necontrolată, 

 mașinile 

vor șterge rasa umană  

de pe fața pământului ” 

 

„Iartă-mă, mărețul meu Guru! 

Pădurea este condusă de fiare feroce 

dar asta incită iepurii 

să dea foc pădurii? ” 

 

„Draga Fakir, 

Mă simt extrem de mulțumit 

cu răspunsul tău 

exprimat înșelător  

ca o întrebare retorică 

Lasă toate ființele vii 

Prețuiește-le magia momentelor lor de 

viață 

în armonie 

și coexistență pașnică ” 

 

„O, învățatul meu Guru, 

Am fost martor 

la carnavalul ceresc 

fiind frecvent sărbătorit 

Festivaluri dedicate 

creației și distrugerii sale 

Am văzut și eu 

Intima afectiune intimă  

Dăruită de un vulcan, 

ca să nu mai vorbim de o vară 

incandescentă  

născută dintr'un fierbinte de aur metal  

Am văzut și nenumărate 

garnituri decorative țesute  

cu flori și frunze împreună 

împlinindu'mi toate dorințele 

 

Am avut norocul să întâlnesc 

înălțimile unei minuni mai înalte 

sub masca mugindă a cascadelor 

debordând de mercur 

dintr'o stâncă albă gălbuie 

Dar din păcate, nicăieri să văd n'aș putea  

un șuvoi milos de apă 

care ar stinge 

o sete arzătoare a unui suflet însetat ” 

 

„Dragă domnule, se pare 

că inima ta se usucă 

de toată afecțiunea ce-ai fi în stare 

nu crezi  

că templul corpului nostru  

nu e nimic altceva decât un microcosmos 

al Marelui Univers? 

 

Ascultă, fiule drag, 

marele univers 

este o colecție generoasă de 

cufere pline cu comori care se revarsă 

cu nestematele lecțiilor vieții 

într'un număr multiplu comparat 

cu pământul 

Inima fiecărei planete de acolo, 

adăpostește furtuni de vijelii și uragane 

muzicale 
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Și pârâurile sunt învălmășite de valurile 

curate ale 

curenți de apă, mai pure și mai dulci 

decât chiar așa-numitele râuri sfinte! 

 

Dar este posibil ca oamenii să nu 

cucerească cu ușurință universul 

Este departe de a fi o jucărie 

în mâinile celor care descind 

pe Marte și pe Luna 

 

Noi, oamenii, suntem asemănători 

cu germeni fără valoare care 

nu se mulțumesc cu laptele mamei lor 

Prin urmare, mulgem vacile  

pentru a ne stinge setea  

Când deturnăm pe cei în drept 

la cota laptelui 

adică pe viței 

nu e de mirare că vaca se simte 

neputincioasă ca mamă 

și'n ochii ei se revarsă 

durerea afecțiunii materne…. 

 

Acum știi de ce 

Chiar și la simpla vedere a unei ființe 

umane, 

fiecare șuvoi de pe celelalte planete 

seacă  de frică ... ” 

 

„Apa este sursa tuturor ființelor vii 

Fără apă, chiar și minele de pietre 

prețioase 

sunt complet fără valoare, 

Fără apă nici măcar sfera universului 

nu valorează nimic 

 

O Guru învățat 

Chiar dacă gătești delicatese și produse 

de patiserie 

din praf de stele și lumina lunii, 

Fără apă ce poate face cineva cu ele 

chiar dacă casele cuiva sunt până la refuz 

cu ele umplute! 

 

Sângele își datorează viața apei 

iar apa nu este altceva decât un alt chip 

de sânge 

Nimeni nu ar trebui să rămână lâncezind 

pentru lipsa apei 

 

Mama mea pământ 

este o comoară de apă abundentă 

ca un rezervor nesfârșit de viață 

Vă puteți gândi la vreo asemănare cu ea? 

 

Întreaga lume se poate cufunda în apă 

iar apa este din nou cea care salvează 

întreaga lume 

nu'mi pot imagina să tranzacționez apă  

cu victoria asupra noilor continente 

sau imperii luxoase 

ceea ce apreciez mai degrabă este doar o 

înghițitură de apă 

 

Dragă învățat Guru, 

Te rog să-mi faceți o mare favoare 

și să mă chemi înapoi pe pământ ” 

 

„Fiule, nu-ți răci picioarele  

la jumătatea drumului în timpul 

călătoriei tale 

și nu'ntrerupe jocul 

 

Apa sfântă de pe pământ 

a fost întinat  

prin băi impure de muritori umani 

Nu îți poate liniști cu adevărat 

setea pură curată 

Pe de altă parte, respirația ți'ar înăbuși 

De cum o bei, 

stingând flacăra vieții tale 
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Chiar și jgheaburile murdare din oraș 

se simt rușinate să curgă 

umăr la umăr cu 

Râurile Gange și Jamuna 

Cei care jură prin jurământe sacre 

cu o mână plină de apă sfințită 

sunt cei care reprezintă personaje 

murdare 

și așa-numiții fii ai Gangei 

 acum complet neloiali față de râul sfânt 

... .. 

 

Chiar și apa oceanelor nu este diferită, 

este alterată  

cu Izvoare toxice de deșeuri nucleare 

 

Mama pământ arată acum 

Premature îmbătrânită 

luptându-se să alăpteze și să îngrijească 

                      propria gospodărie a familiei 

 

La sfârșitul unei anumite epoci, 

înțeleptul Narad19 a abordat 

pe Mama noastră pământ 

 

Cine ținea luna în mâini 

peste flăcările furioase 

                                 ale  cuptorului solar 

 

„Mamă, ce faci?” 

Ea a raspuns, 

„Copie,  testez 

această bucată din inima mea 

prin expunerea la o anumită căldură .. 

care îmi va spune despre ea 

din ce este alcătuită .. 

Un sezon greu sau unul crud și moale! ” 

                                                 
19 Narada (Nārada), este un zeu înțelept, renumit în 
tradițiile hinduse ca muzician și povestitor călător, 
care poartă știri și înțelepciune iluminătoare. 
 

 

„Mamă, dar cum va reacționa lumea la 

așa ceva?” 

„Slavă Domnului, că voi nu aveți 

stele și planete în mâinilevoastre 

Cu adevărat cum le-ai fi făcut altfel nu'mi 

pot imagina! 

 

Când măcelarul a organizat o 

sărbătoare, 

am găsit carne din propria mea vacă 

în propria mea farfurie 

Și totuși, aveți îndrăzneala de a întreba: 

„Mamă, te rog să ne servești un teanc de 

fân?” 

„Mamă, de ce ești supărată pe copiii tăi, 

așa?” 

 

„Când sânii unei mame sunt plini de 

lapte 

iar copilul gâfâie după dragostea mamei 

sale, 

voi, oamenii, manifestați vreo îndurare? 

atât mamei cât și copilului ei 

chiar și după ce vițelul a fost transformat  

într'un taur complet crescut? ” 

„Dar mamă, ce se întâmplă dacă luna va 

pieri 

în timp ce o încălzești? ” 

 

„Fiule, dacă un om își pierde viața 

în timp ce fecundeazăi o femeie, atunci ... 

este agreabil să rămâi însărcinată! 

dar concepția e chinuitoare !! ” 

 

„Mamă, ieri am fost martor 

Dumnezeu a fost ținut de guler de 

mulțime 

în plină zi în piața publică 

cerându-i să le plătească, 

prețul  pentru devotamentul lor 
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Unii cereau „să-i dea drumul” 

în timp ce alții țipau, 

„Trage-l nemilos” 

chiar în acel moment 

de nicăieri 

a apărut în grabă păcatul 

 și l-a salvat pe Dumnezeu 

 

Mamă, câte zile a petrecut 

în veșmântul unei vaci 

alături de taurul sfânt, ‘Nandi20 Deo’? ” 

„Un cuvânt rostit are propria sa valoare, 

Rostește un cuvânt numai dacă 

nu'ți pătează onoarea 

Esența discursului tău 

nu ar trebui să'și piardă niciodată 

echilibrul, 

chiar dacă alegi să nuanțezi la fel 

cu o adâncime profundă de sarcasm ” 

 

„Mamă, toate așa-numitele virtuți 

din această lume sunt nenorocit e” 

 

„Apoi fermentează-le într'o băutură 

urmărind o chemare păcătoasă, 

mai degrabă decât o viață virtuoasă 

Păcatul tău să te îmbogățească 

așa cum te închini zilnic la Dumnezeu ” 

 

Auzind vorbele mamei 

Marele Diavol 

a apărut brusc spunând: 

„Mamă, atunci pot începe 

secerișul păcatului ” 

 

„Du-te fiule” 

„Pot să te duc la măcelar?” 

"Bucuros!" 

                                                 
20 Nandi este zeitatea gardiană a Kailash, casa 
Domnului Shiva din religia hindusă. De obicei este 
descris ca un taur 

 

„Comportamentul lui disprețuitor 

Dă foc oceanului inimii mele 

precum  arzătoare valuri  

au început să se înalțe, 

unul dupa altul 

Pentru mine părea a fi 

un suflet căzut mai adânc decât 

cel mai prăbușit pe care lumea 

l-a văzut vreodată ... 

Executorul propriei sale mame! 

Planeta care rezonează 

cu un dicton divin: 

„Mama este un Dumnezeu deghizat” 

De ce are nevoie o astfel de planetă 

mereu de fii 

care chinuie pe mamele lor? 

 

Nu pot să-mi controlez furia, 

Pe bună dreptate am adus asupra 

demonului un blestem  

 

„O, Marele Diavol cu totul egoist, 

Fie ca spiritul tău atât de rău 

să fie dat focului și să se reducă la cenușă 

!!! ” 

„Cuvintele mele l-au înfuriat cu totul 

Fiind asemenea unui ocean care fierbe 

agitat  

din cauza unei violente furtuni ” 

 

„O Fakir extenuat 

Dinvechea generație, 

de ce incerci 

să prezinți valuri de scurtă durată 

pe un curent de apă ………? 

 

Ascultă, umerii noștri înaripați 

sunt încă extrem de puternici, 

și acesta este motivul pentru care 

toate averile familiei 
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sunt sub controlul nostru 

 

Nu'ți pierde niciodată timpul 

într'o discuție inutilă cu noi, 

ne place mai degrabă să fim băuți 

în plăcerea propriei noastre stări de bine 

Suntem acei diavoli care 

nu au nicio scuză nici măcar 

când ne răsfățâm în intimitatea fizică 

cu propriile noastre fiice! 

 

Nu ne va deranja niciodată să împărțim 

cerul 

sau să voalăm soarele cu aripile noastre 

invincibile 

nu vom ezita să tăiem zborul vântului,  

care curge în direcția opusă 

planării noastre 

Vom măcelări acele capete 

care își păstrează demnitatea atât de 

sacrosantă, 

că refuză să se plece înaintea noastră 

Dacă ne pierdem cumpătul, 

atunci nu vom aștepta 

transformând întreaga lume în cenușă ” 

 

„O creaturi fără creier, 

chiar ați supraviețui  

pentru a păzi onoarea acelei cenuși? 

Chiar nu vă pasă dacă, 

propriile voastrerămășițe muritoare 

înfloresc  

din nou în lăstari verzi? ” 

 

„O suprem Fakir, 

continuă cu relatarea călătoriei tale ” 

 

„După ce l-a rănit pe Domnul Suprem 

forțe puternice distructive 

au început înaintarea lor acerbă 

împotriva universului 

spre planeta noastră mamă, 

în timp ce-ale lor batalioane se întorc 

deja înspre noi 

Raza gigantică a luminii lor 

mi'a orbit chiar și propria forță spirituală 

făcând-o ineficientă 

 

O Guru învățat, 

poate forța  

puterii tale spirituale 

să alunge această misiune rea 

și să împrăștie  

ceata planetelor vagabonde 

făcându-i să dispară în direcția opusă ” 

 

„Tu și cu mine nu putem ști niciodată 

ce dorință de 

ființa supremă putem avea ... 

Numai favoarea Lui ne poate salva 

Combinația dintre 

talent-intelect-compasiune, 

este  parte  integrantă a creației Sale 

Atunci ce dovezi mai sunt necesare 

când realizăm că toate aceste trăsături își 

au sursa 

în inima Creatorului? 

 

Când acești oameni înțelepți 

ar renunța la cetățenia 

diverselor arii geografice 

să devină cetățeni globali 

atunci, întregul iubitor pământ  

în totalitate va fi salvat 

din cercul vicios 

de conflicte înfricoșătoare 

printre diferite națiuni 

numai atunci se va sfârși 

înclinația spre arme și rachete 

Mama pământ va fi apoi tratată 

ca țara mamă a fiecărui suflet, 

eliminând discursul arogant 
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al cunoașterii și științei 

și oricare gândire retrogradă, fie înainte 

 

Când brațele de foc se odihnesc 

pe umerii soldaților 

ce păzesc frontierele 

se transformă în instrumente ale 

agriculturii și industriei 

apoi conflictele  

ar dispărea pentru totdeauna 

 

Recolta gloanțelor 

ar fi strămutată la 

fermele fruntașe de cereale 

și stocuri alimentare ... .. 

și peste tot veți găsi 

mese festive desfășurate în mare 

opulență 

Inima pământului ar da 

mâna cu cerul 

pe măsură ce ambele s'ar revărsa 

cu o bucurie nesfârșită 

în acest paradis divin 

deținut pe bună dreptate 

de omul de rând 

care este, în general, un amestec unic de 

rău și bunătate 

 

Când ființa umană 

ar putea scăpa demolând 

coconul de pânză de sine făcut  

ca o confuzie haotică, 

înflorind într'un fluture, 

atunci va fi recompensată 

cu aplauze și ovații 

alimentate de o  înfiorătoare 

                                         adulație în masă! 

Ziua propice 

în care să aibă loc acest eveniment sfânt, 

va fi numită carnavalul zilei de naștere a 

pământului ... .. 

Ziua de naștere a pământului nu se va 

repeta în fiecare an 

dar epocă după epocă 

iar întregul univers va participa 

în petreceri marcate de 

o simplitate deplină 

Normele rasei umane 

sunt diferite ca nuanță . 

Ei sărbătoresc aniversările nașterii și 

morții 

persoanelor dispărute 

dar când sunt în viață, aceleași suflete 

sunt tratate 

mai rău decât un câine! 

 

Balegarul de vacă21 primește felicitări 

glorioase 

La fel și lumânările făcute din ceară 

Dar bastoanele de tămâie se confruntă cu 

un tratament arzător 

de parcă i s'ar fi acordat o pedeapsă 

pentru că emană o comoară de parfum ... 

 

Abia zilele trecute, 

celebrul bivol mascul 

legat de legenda Sfântului Gyaneshwar22, 

a dat peste mine când zorii tocmai se 

iveau, 

emanând un sentiment regal 

de iubire față de mine! 

                                                 
21 Vacile sunt sacre în hinduism. Ayurveda, vechea 
știință indiană a vieții, spune că produsele din vacă 
precum balegă, lapte și urină au proprietăți 
curative. Prin urmare, balegele de vacă primesc un 
nivel similar de sfințenie de către hindușii devotați 
22 Sfântul Gyaneshwar a fost un sfânt, poet, filozof 
și yoghin în limba marathi indiană din secolul al 
XIII-lea. În scurta sa viață de 21 de ani, a scris 
Dnyaneshwari (un discurs luminos despre 
Bhagavad Gita) și Amrutanubhav. [4] Acestea sunt 
cele mai vechi opere literare care au supraviețuit în 
limba marathi. Ideile Sfântului Dnyaneshwar 
schițează școala de gândire non-dualistă Advaita 
Vedanta și un accent pe Yoga și unicitatea lui 
Vishnu și Shiva. 
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Am spus: „Sir Holy Buffalo23, 1 

rostiți un discurs spiritual 

a sfintelor cunoștințe 

țesute în jurul imnurilor Vedelor ” 

El a răspuns: „Bătrân fakir, uită de 

imnurile vedice 

Văd niște balegă proaspătă de vacă, 

Ridic'o 

Va fi cel puțin de folos 

pentru că a fost stropită de-a lungul 

curții! 

Ultimii șapte sute de ani 

Nu am făcut nimic altceva, 

în afară de recitarea Vedelor, 

cuvinte sfinte care formează, 

Smritis și Puranas24 

și am dansat pe limba mea? 

 

Lasă în pace o ființă umană, 
                                                 
23 O legendă legată de Sfântul Gyaneshwar este 
următoarea: 
În timpul unei dezbateri cu un savant, când Sfântul 
Gyaneshwar a susținut că înțelege Vedele, i s-a 
reproșat: „Înțelegerea Vedelor este la fel de 
improbabilă ca un bivol care le recită”. Auzind asta, 
Gyaneshwar doar a zâmbit și i-a dat o palmă 
bivolului care stătea în fața lui. În mod miraculos, 
bivolul a început să recite Vedele. Savanții au fost 
atunci convinși că Gyaneshwar era într-adevăr un 
suflet sfânt, în ciuda faptului că era doar un băiețel. 
Sfântul bivol menționat aici are referința acestei 
anecdote 
24 Smriti, (sanscrită: „Rememorare”) acea clasă de 
literatură sacră hindusă bazată pe memoria umană, 
diferită de Vede, care sunt considerate a fi Shruti 
(literal „Ce se aude”), sau produsul revelației 
divine. 
Puranele sunt o sursă importantă de hinduism 
popular. Purana înseamnă „foarte vechi” sau 
„străvechi”, iar cărțile în sine pretind o vechime 
mai mare decât Vedele. Cu toate acestea. cărturarii 
le consideră a fi scripturi mai recente, care se 
ocupă de ceea ce numesc „zeități ulterioare” - 
Brahma, Vishnu și Shiva. 
Puranele se ocupă cu creația, genealogiile zeităților 
și patriarhilor, regulile de viață, descrierile 
diferitelor lumi și multe dintre miturile și poveștile 
populare. 
 

Ai asistat vreodată la un singur suflet 

aparținând 

 speciilor noastre în bivoli transformați 

chiar și un fragment datorat recitalului 

vedic 

Ia  în considerare cazul gunoiului de 

grajd fără valoare, 

a prețuit chiar hrana care urmează, 

Vei găsi femei care strigă după ea 

chiar din primele momente ale zorilor 

Chiar și Vedele recunosc 

măreția balegii de vacă 

predându-și serviciile la picioarele sale 

Amestecând balegă de vacă, urină de 

vacă etc. 

Se obșine poțiunea sfântă a 

„Panchamrita”25  

Cel care este pasionat de balegă de vacă, 

i-ar putea digera măreția 

Și el este cel care pleacă 

cu onoarea eroismului general 

 

Slavă Domnului, balega de vacă 

este fără aromă, 

Cine ar fi oprit oamenii 

de la adulmecarea cu drag și la nesfârșit? 

 

Chiar și prăjiturile cu balegă de vacă 

ating 

sfântă grandoare 

Dar, deși eu cânt Veda, 

În cele din urmă, sunt numărat printre 

stupizii „Tom, Dick și Harry” 

 

Dacă un cadavru al unei persoane dragi 

este întins la ușa ta, 

îl ardem la fel lângă râu 

cu prima ocazie. 

                                                 
25 Panchamrita este un amestec de cinci alimente 
folosite în cultul hindus și Jain, cu ingrediente 
precum miere, busuioc, lapte de vacă, caș și ghee. 
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Totuși, în același mod 

dacă niște balegă de vacă zace acolo, 

o păstrăm ca pe o comoară prețioasă 

chiar dacă trebuie să luptăm pentru asta 

 

Draga Fakir, preocupat de grijile lumii, 

nu subestima niciodată maiestatea 

inegalabilă a balegii de vacă 

Cei care o savurează cu bucurie, 

sunt plini de onoruri și felicitări ” 

 

I-am spus „Domnule bivol, nu vă 

răsfățați propria dispoziție 

și munciși la propria sănătate robustă! 

Lasă-i pe cei care iubesc balega de vacă 

Să sărbătorească pe aceeași …………… .. 

 

Încă ne va rămâne suficient 

să stropim  

întreaga noastră curte, 

nici un intrus nu poate 

pleaca cu balega de la 

bivolul tău” 

 

„Nu fi nebun draga fakir, 

Nu este vorba  

De a batjocori balega de vacă 

Nimeni nu este de acord cu asta 

și chiar balega de vacă poate fi presărată 

de-a lungul solului din curte 

și nu aceea care 

sărbătoresc pe balegă de vacă ” 

 

„O, mare Guru, 

De ce devii nostalgic, 

când vorbim  despre problemele lumești? 

Nu știi 

un adevărat ascet nu ar trebui să 

privească niciodată înapoi 

să privească niciodată înapoi spre 

propria lui casă 

odată ce astfel dezertează? ” 

 

„Dragă fiule, 

a fost această greșeală 

ce a atras pedeapsa capitală 

pentru părinții din 

sfântul Gyaneshwar, 

trăgându-i afară 

dintr'o viață de familie normală 

făcută de fani nemiloși 

și aruncați în adâncul fără fund 

al oceanului morții…. 

 

Cei care sunt binecuvântați 

cu înțelepciunea față de 

bunăstarea universului, 

chiar și ei sunt torturați 

de sălbatica prostie 

        deținută de acești proști 

Chiar și moartea Sfântului Tukarama26,  

a fost atribuită intervenției cerești 

doar Dumnezeu poate cunoaște realitatea 

Nimeni nu este conștient de adevărul 

macabru 

    numai râul Indrayani ar putea fi 

am fost martor! 

 

Povestea asta pare să fie 

nu mai mult de 

o poveste de cocoș și taur, 

Chiar și Zeii Rama și Krishna 

nu au zburat spre cer, 

atunci de ce insistăm 

                                                 
26 Tukaram a fost un poet și sfânt marathi din 
secolul al XVII-lea, cunoscut popular ca în 
Maharashtra. El a făcut parte din tradiția 
devoționalismului egalitar, personalizat, cunoscut 
sub numele de tradiția Varkari. legenda spune că 
și-a scufundat prima sa colecție de poezie spirituală 
„Abhangas” în râul Indrayani și o navă spațială a 
coborât pe malul râului pentru a'l duce la cer numit 
Vaikuntha. Legenda descrie în plus că cartea de 
poezie „Abhanga” a fost observată ca plutind pe 
râul Indrayani 
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pentrusigura  plecare cerească 

a lui Tukaram? 

 

Uită de acele mituri 

despre Vaikunth27 și Surlok28 

Cum poți avea încredere vreodată, 

În povești inventate? 

 

Când Sfântul Tuka29 

a dispărut în aer 

dintr'o dată, 

Zeul Vithu30  a înnebunit 

vânând peste tot 

                          cam în tot locul 

 

De asemenea, mama Pandhari31 

plângea neconsolată 

mișcând fiecare grăunte de nisip 

a malului deșertului de-a lungul râului, 

                  emoționat până la lacrimi 

 

Acei cărturari care cred 

                                                 
27 Vaikuntha este locuința (locuința) cerească a 
Zeului Vishnu, care este principala divinitate a 
Universurilor și este cunoscută a fi Dumnezeire, 
venerată de hinduși și ființa supremă din Vedic, 
Hinduism și Vaishnavism său (o denumire hindusă 
care îl consideră pe Zeul Vishnu ca fiind suprem 
conform tradițiilor 
28 Surlok (sau Svarga Loka) este un set de lumi 
cerești situate pe și deasupra Mt. Meru unde cei 
drepți trăiesc în paradis înainte de următoarea lor 
încarnare 
29 Sfântul Tukaram (explicat deja în notele 
anterioare) 
30 Zeul Vithu: Porecla fondă a Zeului Vitthal este o 
zeitate hindusă venerată predominant în statul 
indian Maharashtra. El este în general considerat 
ca o manifestare a zeului Vishnu sau a avatarului 
său, Krishna. Vithoba este adesea descris ca un 
băiat întunecat, cu brațele în picioare pe o 
cărămidă, uneori însoțit de consortul său principal 
Rakhumai. 
31 Pandhari: Aceasta este porecla plăcută a orașului 
sfânt de pelerinaj, unde se află un mare templu 
sfânt pentru Zeul Vitthal. Aici, orașul înfățișa o 
„mamă Pandhari” care plânge dispariția bruscă a 
fiului ei „Sfântul Tukaram”. 
 

Povestea inventată  

a „Plecării corporale către Vaikuntha” 

trebuie să li se suspecteze sănătatea 

                                      propriei lor minți 

La ce folosește 

promovarea unei religii 

unde empatia nu'și are locul 

Care este valoarea hegemoniei, 

care inspiră straturile superioare ale 

societății 

să masacreze pe cei călcați în picioare? 

 

Cei care învinuiesc 

femeia care îi aduce în această lume 

ca „Shudra”32, 

Mă întreb ce calibru de erudiție pot 

pretinde cu adevărat .. 

și sunt într'adevăr lipsit de cuvinte 

pentru a descrie măreția reputației lor! 

Sufletul care îndrăznește să umilească o 

femeie! 

este cu siguranță trădătorul suprem din 

această lume !! 

 

„O suprem învățat Guru, 

solul minții mele devine uscat 

Din cauza unei sete incontrolabile 

Nu sunt literalmente capabil să 

supraviețuiesc 

pe măsură ce căldura din jur mă face să 

transpir abundent 

Respectat domn, vă rog să mă salvați 

din haoticul vacarm al acestui univers 

„Mai întâi trebuie să treci 

Intrarea albă din cer 

Mai e ceva distanță 

                                                 
32 Shudra - cea mai mică distribuție din sistemul 
claselor hinduse cu patru niveluri (sistemul Varna). 
Unii oameni misogini echivalează toate femeile cu 
Shudras, adică cea mai de jos treaptă din societate. 
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pe care trebuie să o acoperit în drumul 

tău .... 

 

O lună măreață strălucind ca o perlă 

care este mai mare decât o mie 

de luni pline puse laolaltă 

răsare'n ochii tăi 

Felicitari farmecelor sale 

Felicitări majestății sale! 

 

Ar trebui să aștepți puțin mai departe 

De acel loc 

vei fi orbit 

de aparenta fără de sfârșit 

a comoarii de perle neprețuite 

 

In timpuri stravechi 

era peste tot cu apă acoperit, 

de parcă apa fiecare centimetru l-ar fi 

stăpânit 

                  Obișnuind să dea impresia  

de urmările imediate ale unui holocaust 

în apă. 

nu era vizibilă nici o iotă de pământ 

pe măsură ce apa domnea în jurul ființei 

sale 

a apărut ca o planetă uriașă 

care era imaculat de albă 

Un super mare împărat al oceanelor 

ar apărea chiar și un singur val 

un taifun gigant care străpunge 

inima întregului univers! 

 

Când valurile sale ar fi 

ciocnite unul cu celălalt, 

ar genera un cor vuind 

asemănător unui milion de tigri care urlă 

împreună 

 

Huietul lor ar fi răsunător 

învârtindu-se'n jur, distrugând atmosfera 

în dans macabru de ecouri și reverberații 

 

Oceanul fără margini  

a încântat populațiile prospere 

de scoici de mare și alte ființe vii 

subacvatice 

dar ceea ce s'a întâmplat înainte a fost un 

episod bizar 

                                     în sistemul planetar 

 

Soarele marelui împărat a crescut 

concentrarea activităților sale către 

direcția miază-zi și răsărit, 

Și acest lucru a încălzit brusc un ocean 

atât de măreț 

până la aburi! 

Lăsând descoperit, nemăsurat 

comoara de perle neprețuite 

care se afla până acum dedesubt ... 

 

Decorată cu nenumărate perle, 

planeta albă a fost transformată într'o 

lebădă scânteietoare care ducea timpul 

pe aripa sa. 

Apoi timpul a început să cânte 

un cântec nesfârșit 

credincios lunii pline 

 

Nu vei găsi acolo, 

Mullas și Maulavis 

Implică-te 

într'o dezbatere inutilă privind  

imaginea lunii Eid 

la fel cu oricare perucă capitalistă 

etalând o aroganță înnebunitoare 

hrănit ă cu a lor murdară avere 

 

Așa-numiții intelectuali socialiști 

lăudându-se cu pseudo bunăstarea 

întregii societăți 

ar fi remarcabili prin absența lor acolo 
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Nici un suflet nu a visat vreodată 

numărând cu lăcomie perlele neprețuite 

nici o singură ființă umană 

în afară de tine 

nu a vizitat vreodată acel loc 

 

Nu e de mirare că planeta asta 

este cea mai frumoasă 

în întregul univers 

întrucât nu a fost întinată niciodată 

de amprentele umane! 

 

Este absolut lipsită de  

de disputele dintre națiuni 

certându-se la nesfârșit 

în limitele și drepturile lor suverane, 

nici vreun om de acolo 

să fi auzit vreodată de demoni 

precum rasism și neatins ... 

 

Nimeni nu este îndrăgostit 

de culorile pielii  

și aproape nimeni 

nu'i dependent de vreo boală 

în legătură cu 

 tezaurizarea averii 

 

Nici o altă planetă sau stea 

n'a dezvoltat o pasiune morbidă 

trezită de farmecul nud 

al bogățiiei mărețe divine 

 

Exact într'un astfel de loc, 

unde nu există nici creștere, nici 

descompunere, 

simțurile umane 

rătăcesc fără control….! 

 

Dragul meu fakir! 

Ești doar o bacterie umană, 

Controlând lacom ADN-ul, 

care ți'a devastat creierul 

 

Nu profana vreodată 

acele perle virgine  

cu atingerea ta sfântă 

împletindu-le 

într'un colier împovărător 

Și nu și tu 

Să blestemi propriile bucăți de zdrențe 

Îmbrăcate drept haine 

  

Dacă îți pui vesel un colier 

în timp ce vocea din gâtul tău 

este umplută cu spini otrăvitori 

la ce folosește o duplicitate atât de lipsită 

de valoare 

în lumea oamenilor ...? 

 

Nu dezvălui niciodată 

unde se află această planetă senină 

Abține-te de la divulgarea 

drumul către acest mister 

Până când acest animal unic  

Numit ființa umană va deveni inimă 

limpede 

ca un lac curat 

 

Și până ce masca lui de 

pretenții ce'i acoperă fața 

nu se topeste 

Până când nu se comportă 

cu alte creații 

ca însuși un creator 

 

Până în acel moment, dragă călător 

păstrează-ți tăcerea 

timpul fiind infinit, 

continuă  să înaintezi 

în călătoria ta 

 

Cu toate acestea, dincolo de acest univers 
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zace cerul altuia 

Dar sări peste acea călătorie, 

Până când timpul acolo, alunecă 

în spațiul unui melc .. 

Dar spațiul zboară înainte 

destul de vioi, ca o săgeată. 

 

Ar trebui mai degrabă 

Să urmărești acel spectacol grandios 

de departe 

Ai întâlni 

primele urme ale universului 

 

Cu toate acestea, te rog să te abții 

O urmă de a stabili 

în acel miracol 

 

Sistemul de bază din umbra 

minunatului univers 

nu tolerează cu adevărat 

orice invitat care intră ... 

 

Inima mea este într'adevăr îndurerată 

peste cererile tale repetate 

pentru un pahar cu apă 

Dar de nenumărate ori 

Te-am conjurat să te mărginești 

la sarcinile tale obligatorii 

 

Dar, tinere, 

dacă nu'ți urmărești cu pasiune 

scopul tău, 

ignorând foamea sau setea  

atunci s'ar putea să meriți 

roadele muncii tale  

 

Pentru a-mi potoli apetitul, 

ai străbătut întregul univers 

și acea călătorie dezlegată pentru tine 

misterele mai profunde din taină 

 

Întreabă-ți ochii mai degrabă, 

pentru a savura reflexia apei 

zâmbindu-ți din 

oala mea de apă sfântă 

prin buzele ochilor tăi 

Și asta va stinge 

cerul tău plin de sete! 

 

Și apoi grăbește-ți călătoria de întoarcere 

spre pământ 

Ca să pot binecuvânta 

bucățile uzate de 

 hainei trupului meu muritor 

 

În fața trupului meu muritor 

tranziție către 

o eternitate divină, 

asumă'ți sarcina 

memoria cufărului umplut cu 

perlele experiențelor mele 

care nu sunt altceva decât 

un set de formule simple 

arătându'ți calea către 

bunăstarea sacră a pământului 

 

Strânge lujerele de trestie de zahăr 

prețuite de inima mea 

într'un nectar de suc dulce 

și umple cupa vieții umane 

cu un șuvoi etern 

amestec de umanitate 

 

Lasă existența universului 

Să sufere mai multe diviziuni, 

dar să ne asigurăm că 

spiritul umanității 

va fi mereu recompensat 

cu numeroase multiplicări 

Cât despre Creatorul divin, 

El a legat întreaga rasă umană 

într'un singur fir al religiei inimilor 
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și de aici toate bucuriile și durerile 

trebuie să fie împărtășite în mod 

echitabil 

peste rasa umană 

și peste membrele lor! 

 

Când se află într'un buzunar de pământ 

sufletele umane sunt stricate 

printr'un tremur de dorință de foame 

apoi bucăți de mâncare 

pe jos într'un platou venit din 

drumul îndepărtat aterizând pe pământ. 

scoate suspine de compasiune 

 

O minte umană nu este decât un simbol 

de uriașă melodie țesută omogen 

a empatiei globale! 

Când ochiul stâng este rănit, 

vecinul său potrivit nu poate 

ajuta cu adevarat  vaietului de durere !! 

 

Dragă mareFakir, 

nu lăsa inimile oamenilor 

să se îndepărteze una de cealaltă 

Dăruiește sfânta ofrandă 

din viața ta în 

flăcări vesele de carnaval 

sărbătorit pe tot pământul ” 

 

„Marele Guru Divin, 

Văd umbre de pământ 

trecătoare peste sacul meu de călătorie 

pe măsură ce nava mea spațială îmi dă 

aripi în minte, 

în drum spre aterizare în timpul 

călătoriei noastre de întoarcere 

 

Este într-adevăr favoarea divină 

acordată mie de Guru-ul meu divin, 

 luminându-mă cu 

saga istorică a universului 

Aș fi pentru totdeauna recunoscător 

atingându'ți picioarele 

cu coroana minții mele ” 

 

„Destul cu admirația 

Pentru Guru... 

Aplică și unele limitări 

Este posibil ca el să nu 'ți vină în ajutor 

în situații dificile 

Genul de profesor 

care controlează ucenicul, 

în toată vitejia lui 

făcându'l șchiop pentru totdeauna .. 

Un astfel de Guru 

este cel mai grav tip de criminal 

și 'și va urma soarta 

pe măsură ce va avea o moarte dureroasă 

 

Dar, drag copil, 

Fără un Guru autentic, 

un discipol pe jumătate copt 

este într'adevăr un suflet fals 

și un așa-numit Guru 

cu un bazin deficitar de înțelepciune 

nu este mai înțelept decât o piatră mută 

plutind de-a lungul unui pârâu  

 

Dacă un Guru care nerăbdător 

întinzându'și bolul de pomană, 

așteptându'și onorariile 

chiar înainte de a'și termina lecția 

Cum ne putem aștepta 

La un tavă  

plină de înțelepciune somptuoasă 

de la un Guru atât de egoist? 

 

Nici Dumnezeu nu poate ajuta 

un elev ... 

al cărui Guru nu este decât o piatră mută! 

 

Să lăsăm toate acestea deoparte! 
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Pământul este pregătit să vă întâmpine 

cu un covor roșu special țesut așezat 

La fel sunt și cele șapte oceane 

așteptând cu nerăbdare să sărbătorim 

sosirea ta 

cursuri curate de râuri 

ar fi liniștitoare 

în focul oboselii tale ... 

ce te chinuie datorită 

unei călătorii atât de grele... 

 

Coboară draga Avdhut, 

și aterizează încet pe muntele „Udyadri” 

Așteptați o vreme aici 

să'ți calmezi membrele și sufletul 

 

Din nou cu ocazia auspiciilor 

din „Bramha Muhurta”33  

toți am înconjura pământul 

și am porni la expediția finală 

pentru a explora Creația Divină 

 

Permite'mi să 'ți ofer o primire plăcută! 

în timp ce întregul univers privește uimit 

la sosirea ta !! 

 

Fie ca vocea unui mileniu 

Să sune cu o melodie de dragoste 

iar sămânța germinată 

în solul umanității 

să poată deschide petalele sale 

                                                 
33 Brahma muhūrt este o perioadă (muhurta) cu o 
oră și jumătate înainte de răsăritul soarelui - sau 
mai precis, cu 1 oră și 36 de minute înainte de 
răsăritul soarelui. Literalmente înseamnă „timpul 
Creatorului (bramhā)”, este în mod tradițional 
penultima fază sau muhurta nopții și este 
considerat un moment propice pentru toate 
practicile de yoga și cel mai potrivit pentru 
meditație, închinare sau orice altă practică 
religioasă. Activitățile spirituale desfășurate 
dimineața devreme au un efect mai mare decât în 
orice altă parte a zilei. (Wikipedia de referință) 
 

pe măsură ce înflorește într-o viață nouă! 

Fie ca fiecare suflet să fie acordat 

cu bucata sa de pâine, 

 

Fie zgomotul foamei vicioase 

Să dispară într'un aer rarefiat 

Lasă pământul să înceteze cutremurul 

ca umbrele întunecate  

ale unui război mondial să fie alungate! 

 

Fiecare suflet să întâmpine o moarte 

sfântă 

lipsită de bocete, 

 care marchează în general 

jalea sufletelor plecate 

și drama vieții de zi cu zi 

care poate fi întâmpinată cu un final 

fericit! 

 

Lăsați întreaga lume 

Să scape de toată durerea 

pe măsură ce natura se udă veselă 

sub ploaia divină 

de sfântă mântuire 

Și chiar Buddha Învățatul 

nu poate vedea o singură ființă vie 

indurerat de tristete să fie !!! 

 

Lasă fiecare ființă umană 

pe Pământ 

să fie luminată 

cu o înțelepciune globală 

ca animalele și păsările 

spre el ochii să'și ridice  

cu admirație și grație 

 

Chiar și un șarpe prins într'o criză 

poate solicita ajutor 

unei ființă umane 

care i-ar salva cu mândrie viața. 
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