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La Galeriile Municipiului Iași s'a desfășurat în avant premieră vernisajul expoziției personale a 
artistei Elleny Pendefunda, intitulată "Îngeri de Lumină". Printre prezentatori s'au numărat 

personalități de seamă ale culturii din vechea capitală a Moldovei și României: istoricul și 
criticul de artă, Teodor Hașegan a cărui recentă Istorie a Artei și Arhitecturii (vol I) a fost 

ilustrat de tânara pictoriță, membră a Societății de Belle Arte din Florența, custodele Galeriei, 
pictorul și profesorul de arte vizuale, Eugen Mircea și în cele din urmă, dar primum inter pares, 

coordonatorul de excelență al expoziției, maestrul Radu Carnariu. Astfel, în prezența a 
numeroși colegi, invitați de marcă și respondenți ai frumoasei invitații din partea Primăriei 

Iașilor, ai Episcopiei Romano-Catolice, ai asociației internaționale de artiști plastici, iArt (Dan 
Cumpătă), profesori și iubitori ai artei, colinele Iașilor și-au înfrumusețat spiritul în fața 

Îngerilor de Lumină. 

mailto:pendefunda@gmail.com
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Liviu 
PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 

Lumina 
întreită a 
Cuvântului 

 (continuare din ediția de vară) 
 

 

Conștiința 
 

A avea conștiința liberului arbitru  
înseamnă să ai conștiința, înainte de a fi ales,  

că ai fi putut alege altfel. 
Stuart Mill1 

 
CONȘTIÍNȚĂ, conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Sentiment, intuiție pe 
care ființa umană o are despre propria existență; p. ext. 
cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare 
despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. 
2. Faptul de a-și da seama; înțelegere. 3. (În opoziție cu 
existența, materia) Gândire, spirit. 4. Sentiment al 
responsabilității morale față de propria sa conduită. ◊ Caz 
(sau proces) de conștiință = dificultatea de a hotărî într-o 
problemă morală greu de rezolvat. Mustrare de conștiință 
= remușcare, regret. ◊ Expr. A fi cu conștiința împăcată sau 
a nu avea nimic pe conștiință = a fi convins că nu a săvârșit 
nimic împotriva legilor moralei sau juridice. A fi fără 
conștiință = a fi lipsit de scrupule. Cu mâna pe conștiință = 
cu toată sinceritatea. 5. (În sintagma) Libertate de 
conștiință = dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice 
concepție religioasă, filosofică etc. [Pr.: -ști-in-] – Din fr. 
conscience, lat. conscientia (după a ști). 
 
CONȘTIÍNȚĂ, (rar) conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Proprietate a 
activității nervoase superioare constituind o treaptă de 
dezvoltare proprie omului, apărută o dată cu procesul 
muncii și al vorbirii și constînd în facultatea de a gîndi și 
de a determina raporturile cu realitatea înconjurătoare, 
pe baza reflectării realității obiective în gîndire. Modul de 

                                                 
1 John Stuart Mill, filosof englez, unul dintre cei mai influenți 
gânditori în istoria liberalismului cu contribuții importante 
sociale, politice și economice. 

producție al vieții materiale condiționează în genere 
procesul vieții sociale, politice și spirituale. Nu conștiința 
oamenilor le determină existența, ci, dimpotrivă, existența 
lor socială le determină conștiința. REBREANU, R. I 297. 
Om făr' de conștiință, om fără de mustrare, în mintea-mi 
dezrobită ai stins orice crezare. ALECSANDRI, T. II 183. Îl 
călăuzea o neprihănită conștiință. NEGRUZZI, S. I 244. 
Mustrare de conștiință = mustrare de cuget, remușcare. 
Proces de conștiință == luptă sufletească. ◊ E x p r .  A fi 
cu conștiința împăcată sau a nu avea nimic pe 
conștiință = a fi convins că nu a săvîrșit nimic împotriva 
legilor moralei sau a legilor statului. A fi fără conștiință = 
a fi lipsit de scrupule. Cu mîna pe conștiință = cu toată 
sinceritatea. 4. (În e x p r . ) Libertate de conștiință = 
dreptul recunoscut tuturor cetățenilor de a avea orice 
concepție religioasă, filozofică etc. Statul garantează 
libertatea de conștiință. – Pronunțat: -ști-in-.2 

 
ată cum interpretează foarte mulți 
termenul de conştiinţa, afirmând că 
aceasta este sinele. Ce este mai 

grav este faptul că amalgamul de 
interpretări duce la confuzii majore. Am 
întâlnit o explicație ce ne determina să 
credem că aceasta ar fi alcătuită din şapte 
aspecte spirituale: cunoaşterea de sine, 
responsabilitatea pentru sine, exprimarea 
de sine, iubirea de sine, preţuirea de sine, 
respectul de sine și în cele din urmă 

                                                 
2 Am eliminat citatele din Marx, Lenin etc cu bună știință, 
împăcat în conștiința mea de aceasta 

I 
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conştiinţa de sine. Dacă vrem să ne referim 
la personalitatea oamenilor, cea care ne 
controlează viața, apropiind-o de spirit, 
atunci putem gândi că pe masură ce 
balanţa se înclină dinspre personalitate 
către suflet, procesul fiind iniţial receptat 
ca o dizarmonie de către minte, acesta 
începe să primească două tipuri diferite 
de vibraţii, unele de pe nivelul sufletului şi 
altele de pe nivelul personalităţii, atunci 
vibraţia sufletului ar înlocui într-un mod 
natural vibraţia personalităţii, schimbarea 
producându’se fără prea multe 
dezechilibre şi tulburări în viaţa 
individului. Dacă personalitatea opune 
rezistenţă, dizarmonia pe care o resimte 
iniţial mintea conduce la simptome 
precum tensiunea nervoasă, frustrarea, 
mânia, depresia etc. Dacă individul nu 
întreprinde nimic pentru a schimba 
vibraţia, în pofida acestor mesaje de 
avertisment, dizarmonia poate con-duce 
la afecțiuni ale corpului. Multe dintre 
aceste teorii sunt dificile înțelegerii. De 
aceea, făcând un mic desant în filosofie 
vreau să stabilesc ce este conștiința și de 
ce aceasta poate fi asimilată ca spirit, 
parte a indivizibilei divinătăți universale.  
 

Brahman în filosofia hindusă este 
Spiritul universal suprem3, care este la 
originea universului, a lumii fenomenale. 
Brahman este uneori menționat ca Eternul 
Absolut sau Dumnezeirea și este solul 
divin pentru sămânța originală Hirany-
agarbha, originea tuturor creațiilor 
ulterioare. În funcție de școala filosofică, 
Brahman poate fi conceput drept personal 
(cu calități), impersonal (fără calități) și 
suprem. Întelepții upanishadelor învață că 
Brahman este esența ultimă a lumii 
fenomenologice (inclusiv identitatea origi-
nară a sinelui uman) ce nu poate fi văzută 
sau auzită dar a cărui natura poate fi 
descoperită prin dezvoltarea cunoașterii 
de sine (atma jnana). Brahman este văzut 
ca suprema putere universală, suportul 
ontologic al Ființei, sursa, ținta și scopul 

                                                 
3 Atman fiind sufletul 

oricărei cunoașteri spirituale. Adesea 
Brahman este descris ca Sat Cit Ananda - 
supremul adevăr, suprema constiință și 
suprema fericire și de asemenea etern, 
omnipotent, omniscient, omniprezent. Și 
atunci, să nu asociem faptul biblic al 
divinului Tată ce este pretutindeni și în 
noi? Conform filozofiei Advaita, o ființă 
umană este eliberată (jivanmukta) dacă l-a 
realizat pe Brahman ca adevărata sa 
natură. Aum – Acest suprem Brahman 
(nemanifestat) este infinit, acest Brahman 
determinat (manifestat) este infinit. 
Infinitul ia naștere din infinit. Dacă iei din 
Infinit inifinitul, infinitul rămâne intreg.4 

Deci, acea parte din noi, bogată în 
spiritualitate și cunoaștere esoterică este 
schimbul dintre om și nous prin cel de-al 
trteilea act reflex. Aceasta este conștiința, 
un sentiment al tălmăcirii existenței 
personale și a integrării ei în univers. Este 
forma cea mai evoluată, proprie omului, 
de joncțiune psihică a realității obiective 
obținute prin cunoașterea implicită, 
materială și transformată în reprezentări, 
noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv 
procese afective și voliționale prin 
conștiență cuinformația divină. ADN-ul 
uman se întregește cu sufletul monadic și 
spiritul cosmic. Termenul de conștiință  
este derivat din termenul latin “con 
scientia” care inseamnă “cunoaștere”, pe 
atunci ea era dăruită de inițiați prin 
mistere și influența sufletul ți trupul 
adepților. Conștiința este sentimentul 
înțelegerii existenței personale și a inte-
grării ei în univers. Este forma cea mai 
evoluată, și realizează hermeneutic cerce-
tarea cugetului în raport cu legile 
moralității universale, fiind una dintre 
cele mai importante nivele de organizare 
a vieții psihice a omului, cand afirmată 
când negată cu vehemență. 

Din punct de vedere filozofic , Kant 
este cel care dezvoltă conceptul de 
“conștiență de sine“, dar el distinge in 
conștiența de sine atât o conștiință a 

                                                 
4 Isha Upanishad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isha_Upanishad
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intelectului cât și o conștiință a simțului 
intern. Deci iată realizarea legăturii dintre 
matricea subconștientului și conștientul. 
Din punct de vedere teologic, conștiința a 
fost identificată de către Augustin ca 
având o funcție de întemeiere a adevă-
rului (adevărul fiind Cuvântul, deci 
Lumina) în interiorul ființei umane. 
Psihologii, eludând tricotomizarea umană 
interpretează sufletul și spiritul doar ca o 
funcție unică, morală, socială, profesio-
nală, de clasă sau națională nediferenți-
indu-le și apreciindu-le doar în timpul și 
spațiul existențial teluric. Psihiatrii 
adaugă diverselor definiții personalitatea 
(neluând în seamă complexitatea 
îmbinării materiei cu non-materia în 
raport vibratoriu, energetic a întregului 
univers cu specificitate de unicitate în 
fiecare dintre noi) care are o structurare 
tridimensională - operațională, logică sau 
axiologică , definind astfel ansamblul 
fenomenelor psihice din existența noastră 
la un moment dat.  

 

 
Radu Carnariu, Conștiințî 
 

După definirea conștiinței, cititorule, 
să revin cu câteva date și asupra subcon-
știentului și inconștientului, primul fiind 
reprezentat prin totalitatea fenomenelor 
psihice situate la un moment dat în afara 
câmpului conștiinței, dar care au fost 
anterior conștientizate și pot oricând să 
fie rechemate sau reconștientizate.(proces 
postconștiență); el este cel care reprezintă 
matricea, plasa de recepție a informațiilor 
noetice. Al doilea este un domeniu impor-
tant al conștiinței, dar mai greu delimitat 
și mult mai vast decât starea de veghe a 
conștienței, inflențând viața (Freud), un 
mare fluviu colectiv si ancestral al 
persoanei (Jung). Inconștientul este con-
stituit din totalitatea fenomenelor psihice 
care scapă conștienței (care nu au fost 
conștientizate sau care nu se conștienti-
zează prin cel de-al doilea act reflex), 
asociat funcțiilor mnemice, onirice, 
creaționiste. El nu este în totalitatea lui 
incognoscibil iar mod psihofiziologic îl 
trăim ca fenomen normal în timpul 
somnului, condiții în care uneori visul 
poate fi comparat cu “o nebunie scurtă, iar 
nebunia cu un vis lung“. 

Neurologul crede în sinea lui că este 
capabil să cunoască substratul material al 
conștiinței, datorate cercetărilor de 
neuro-fiziologie, la fel cum am descris și 
pe cele implicate în conștiență. De unde și 
faptul că cele două funcții nu pot fi 
asimilate. Animalul are percepții, are 
suflet dar nu are conștiință de sine, 
aceasta permițând omului să se separe de 
ceilalți și să'și exprime individualitatea 
subiectivă. Trebuie remarcat faptul că 
sistemul nervos central, în special 
cortexul reprezintă nivelul  superior al 
activități psihice, nefiind însă centrul 
conștiinței, care reprezintă un proces 
complex necesar desfășurarii normale a 
proceselor cognitive și volitive, toate 
trăirile afective negative strâmtorând 
câmpul conștiinței, in timp ce trăirile 
pozitive, de satisfacție și mulțumire îl 
lărgesc. 
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Conștiința vizează dirijarea întregii 
activități psihice spre cunoaștere, spre 
însușirea de cunoștințe, spre alertă, spre 
executarea de diferite acțiuni, etc  în care 
atenția și memoria au o semnificație 
orientativă. În afară de domeniul viselor5, 
există tulburări calitative ale conștiinței ce 
constau  într-o alterare a sintezei mentale, 
în disoluții globale și omogene ale 
conștiinței la stadii diferite de regresiune 
cu încadrări în realitate adecvateacestora, 
de multe ori cu îngustarea tubulară a 
câmpului conștiinței, de obicei de sorginte 
emoțional-afectivă, psihotraume, a unui 
conflict, a unui eșec sau decepții etc., 
conștiința putându-se manifesta sub 
forme crepusulare, stare secundă, sau 
stare onirică ori oneiroidă.  Influențarea 
discernământului prin întreruperea 
arcului reflex noetic conduce la modificări 
cantitative ce influențează atât personali-
tatea cât și conduita socială a omului.  

Afirmam în legătură cu cercetarea 
cugetului că în capacitatea noastră de 
distincție între bine și rău, o importanța 
deosebită o are conștiința care, vrem nu 
vrem, oameni de știință sau nu, este o 
funcție a chipului lui Dumnezeu în om, 
vorbindu-se astfel, pe lânga psihologism6, 
și de teandrism7 ca resort lăuntric al ei 
sau ca o prezență nelimitantă a voinței 
divine în existenta umană, la modul cum 
conștiința aparține ontologic ființei 
umane. Când a făcut Dumnezeu pe om, a 
sădit în el ceva dumnezeiesc, ca un gând 
mai fierbinte și luminos, având calitatea 
unei scântei care luminează mintea și 
arată acesteia deosebirea binelui de rău8, 
existand înlăuntrul omului ca o lege 
înnăscută, fiindu-i omului învățător și 

                                                 
5 Popoviciu L., Visul, Ed. Medicală 
6 Tendința de a explica fenomenele sociale, arta, morala, religia 
și alte forme ale conștiinței sociale ținând seama exclusiv de 
aspectul psihologic drept factor determinant al celorlalte laturi 
și procese. [ fr. psychologisme].  
7 Doctrină religioasă care susține natura divină și umană a lui 
Cristos. [ it. teandrismo].  
8 adnotare la Filocalia IX a Părintelui Stăniloaie 

judecător. Aceasta se numește conștiința 
și este legea firii omului9. 

După Avva Dorotei conștiința nu con-
strânge omului, nu’i îngrădește libertatea, 
însă participă la conștientizarea urmărilor 
faptelor sale. Omul a fost creat pentru a 
încununa Creația, pentru a o duce la 
desăvârșire și pentru ca el însuși să 
ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, ceea 
ce conduce la dimensiunea morală a 
chipului divin aflat în custodia omului. 
Sfântul Grigorie de Nissa surprinde 
această dispunere spunand că „la început 
Dumnezeu l-a făcut pe om cu puterea 
gândirii, alegerii adevărului și a împlinirii 
dreptății”. Adamic discutând, procesul de 
cunoaștere, conștiența și introspecția sunt 
semnele acțiunii conștiinței, fructul care a 
innobilat și totodată înrobit în timp și 
spațiu omul fiind metafora tâlcului 
receptat din arcurile reflexe divine. 
Conștiința este o componenta existențiala 
a omului, este inerentă naturii umane, 
fiind un atribut al ființelor raționale și 
libere, putând concretiza legătura de feed 
back a conștienței cu existența lui 
Dumnezeu. Sfântul Apostol Paul vorbește 
de o mărturie a Duhului Sfânt în conștiință 
(Rom. 9.1), fiind edificatoare asupra 
valorilor universale ale legilor divine, cu 
impact plenar asupra spovezii și 
euharistiei. La fel și părintele Stăniloae 
remarcă faptul că în conștiință omenescul 
se întalnește cu divinul. Ea e și a lui 
Dumnezeu și a omului. Prin ea, omul se 
află în legătura ontologic-dialogică cu 
Dumnezeu, aici putând observa așadar o 
întâlnire între Dumnezeu și om. Filosofia 
doctrinară a bisericii se orientează doar 
spre conștiința morală prin care omul 
beneficiază de o educație în vederea 
evitării păcatului. Conștiința poate deveni 
deformată și împietrită, slabită și inactivă, 
datorita pacatelor, experienței nefaste, 
educației improprii, modului de viață 

                                                 
9 Avva Dorotei, Învățături și scrisori de suflet folositoare, ed. 
Bunavestire, Bacău, 1997. Sfântul Dorotei din Gaza, cunoscut 
ca Avva Dorotei în „Filocalie”, a fost monah și stareț care a 
viețuit în veacul al VI-lea în Palestina. 
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dezordonat, folosirii greșite a libertății 
sau datorită unei autodeterminări 
inrobite de patimă, după cum este 
prezentată în scrierile bisericești, deci se 
alterează în mod normal și chipul lui 
Dumnezeu din om. Și atunci, sunt bucuros 
să constat că diferențierea termenilor are 
și un suport religios, înțelepciunea divină 
dăruind omului conștiința în strânsă legă-
tură cu existența chipului lui Dumnezeu în 
om, conștiința având menirea de a defini 
asemănarea cu Dumnezeu, expus ca răsu-
net interior al Cuvântului lui Dumnezeu 
prin Sfantul Duh. Cu alte cuvinte, 
conștiința, prin aportul expresiv ce'l are în 
personalitatea umană, manifestă un as-
cendent spiritual permanent, conducând 
omul dintr'un act reflex în altul, „după 
chipul și asemănarea Lui”. 

Aici intervin și câteva discrepanțe în 
înțelegerea clerului, a marilor gânditori ce 
simplifică actele de conștiență ale sinelui 
cu arcul reflex noetic. În încercarea de a 
materializa spiritul, părintele Stăniloae 

spune: conștiinta e fața omului întoarsă 
spre Soarele existenței; ea e gând a lui 
Dumnezeu, dar semănat în om și prin 
aceasta ține de om. Prin ea omul vorbește 
cu sine, dar prin sine vede pe Dumnezeu și 
răspunde lui Dumnezeu. Prin poruncile și 
mustrările conștiinței grăiesc poruncile și 
mustrările lui Dumnezeu. Părintele Cleopa 
se apropie de natura spiritului existențial 
și universal: conștiința nu este altceva 
decât glasul lui Dumnezeu în om; Privește-
te pe tine însuți în conștiință, ca într-o 
oglindă și cercetează gândurile tale. 
Conștiința e o oglindă de o negrăită finețe, 
limpezime și sinceritate, mai scrie 
părintele Stăniloaie, realizând că cel de-al 
treilea arc reflex, cum îl definim noi, e un 
mod al relației noastre eterne cu 
Dumnezeu. Amalgamul gnoseologic al 
acestor trei termeni trebuia deznodat și 
dacă nu sunt Alexandru Macedon am dorit 
să nu folosesc sabia cu acest nod gordian 
ci hermeneutica luminii. 

●
 

 
Radu Carnariu, Scrib 
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Galileo GALILEI  

 
 

 

 

 

    Ꙍ 
 

 

1. „Pasiunea este geneza geniului.” 

2. „Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăț de la 
el.” 

3. „Toate adevărurile sunt ușor de înțeles imediat ce sunt descoperite. Important 
este să le descoperi.” 

4. “Nu îl poți învăța nimic pe om; ce poți face este doar să îl ajuți să se descopere 
în interiorul său.” 

5. „Filozofia este scrisă în acea măreață carte care se află chiar în fața ta – Adică 
Universul – dar nu o putem înțelege dacă nu învățăm întâi limbajul pentru a capta 
simbolurile cu care a fost scrisă.” 

6. „Soarele, cu toate planetele care se rotesc în jurul său și care depind de el, poate 
să rumenească și un ciorchine de struguri, de parcă nu ar avea altceva de făcut în 
univers.” 

7. „Nu mă simt obligat să cred ca același Dumnezeu care ne-a dotat cu simțuri, cu 
rațiune și intelect a avut intenția ca noi să uităm de utilitatea lor și să ne dăm 
cunoaștere prin intermediul altor mijloace decât prin acestea.” 

8. „În opinia mea, nimic nu se întâmplă împotriva naturii, cu excepția 
imposibilului, care nu se întâmplă niciodată.” 

9. „Sunt câțiva care gândesc bine, dar sunt în mod covârșitor depășiți ca număr de 
cei care gândesc prost.” 

10. “Am iubit stelele prea mult ca să mă tem de noapte.” 

 

____________________________________ 

Galileo Galilei (1564 –1642) a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important 
în Revoluția Științifică a Renașterii. Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne” „părintele 
fizicii moderne”, „părintele științei” și „părintele științei moderne”. Stephen Hawking a spus că „Galileo, poate mai 
mult decât orice altă persoană a fost responsabil pentru nașterea științei moderne. (Wikipedia) 
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Ioan HOLBAN 

Scriu pentru femei şi pentru 
filosofi 

 
oezia lui Dan Laurenţiu din Poziţia 
aştrilor (1967), Călătoria de seară 
(1969), Imnuri către amurg (1970), 

Poeme de dragoste (1957), Zodia leului (1978), 
Privirea lui Orfeu (1984), Ave Eva (1986) şi 
Psyche (1989) a fost pusă de critica literară în 
legătură cu „descendenţa" din Eminescu, 
Macedonski şi Bacovia; s-a vorbit despre „voinţă 
de singularizare, de ritualizare a gesturilor unui 
eu emblematic", despre orfism, muzicalitate 
difuză, ton incantatoriu, în sfârşit, despre 
„tendinţa estetizantă" a unei poezii mereu 
elaborate. Fără a contrazice acest „profil" de poet, 
constituit în timp, în mai bine de treizeci de ani, 
volumele publicate de Dan Laurenţiu după 1990 
schimbă sensibil perspectiva lirismului şi temele 
sale majore. Astfel, într-o frumoasă prezentare de 
pe coperta a patra a volumului Călătoria mea ca 
martir şi erou al timpului (1991), Nicolae 
Manolescu remarca adorabilul echivoc stilistic al 
poeziei lui Dan Laurenţiu. Acest echivoc izbeşte 
chiar din titlurile cu o retorică studiată, 
provocând, de obicei, zone albe de sens, goluri ce 
cu greu admit substanţă poetică (Călătoria mea 
ca martir şi erou al timpului, Oedip şi 
imposibilitatea cunoaşterii lumii acesteia, Ce-
mi şopteşte idealul muribund sau idealul din 
faţa casei pe patul de moarte, Formele 
bucuriei şi ale durerii, Iată întrebarea: Pentru 
cine scrii tu? Pentru femei şi pentru filosofi, 
Piramida albastră a gândirii mele, Care e 
rostul mişcării pe pământ - etc).  

Şi, totuşi, Dan Laurenţiu reuşeşte să umple cu 
substanţă poetică aceste goluri; cum? S-ar putea 
răspunde chiar cu vorbele sale: scriind pentru 
femei şi pentru filosofi, pendulând pe linia subţire 
care desparte seriosul de glumeţ, cultivând o 
anume lejeritate, o facilitate să-i spun boccacciană. 
In cele mai multe poeme ale cărţii, Dan Laurenţiu 
explorează tematica ştiută a erosului; esenţa 
„mesajului" pe care fiecare cititor îl caută în 
poezie, la Dan Laurenţiu se poate rezuma într-un 
singur vers: un bărbat caută o femeie. Un vers de 
la care începe aventura, drumul, căutarea, 
căutarea căutării poeziei. Vechea şi atât de simpla 
poveste e, la Dan Laurenţiu, o Aventură pe mare: 
„într-o seară vai era chiar/ ieri seară/ un bărbat 

căuta o femeie/ el nu ştia unde putea fi găsită/ 
acea femeie dar instinctul/ său diabolic o căuta 
instinctul îl ducea pe el/ cum steaua polară duce/ 
marinarii la ţărmurile/ lor negre ei vor să-şi/ 
găsească mormântul în ţărână/ şi nu în valurile 
trecătoare/ ale timpului albastru/ această femeie 
nu avea/ ochii albaştri/ ea avea sânii albaştri/ 
fesele de culoarea cerului/ şi părul care-i 
curgea/până la călcâie de/ culoarea albastră/ 
această femeie care plutea/ pe mările negre ale 
antichităţii/ avea picioare albastre şi/ în loc de 
picioare două/ aripi de culoarea cerului/ ea cânta 
din fluierul fermecat/ şi bărbatul negru de-acum/ 
nebun orb şi căzut în transă/ o urma în noaptea 
cea sumbră/ pe marea cea albastră/ bărbatul ştia 
că-1 aşteaptă sfârşitul! dar mergea înaintea 
timpului". în aceste poeme, versul fuge mereu din 
anecdotic în metafizic, de la privire la viziune, de 
la instinct la albastrul rece al ideii. în acest joc al 
întâmplărilor numite dragoste, viaţă şi moarte se 
află şi fiorul pierderii şi asumarea actului creator 
ca experienţă a întunericului, ca încercare de a 
exprima inexprimabilul; senzaţia neantului dar şi 
unda subtilă a autoironiei cultivate de un spirit de 
o mare fineţe intelectuală: „Eu ar trebui acum la 
bătrâneţe/ să renunţ la sensul cunoaşterii/ 
binelui frumosului şi adevărului/ dar sunt eu 
demn de toate aceste/ nu sunt oare culpabil/ şi 
păcătuiesc în fiecare zi/ ca un avocat al răului/ 
batjocorind natura divină7 prin însăşi esenţa mea/ 
de revoltă împotriva creaţiei/ nu sunt oare cel 
vinovat/ că propun ipoteza unei alte lumi/ decât 
aceea în care ne-a fost dat/ să ne găsim 
mormântul/ nu sunt cel care aduc Demiurgului/ 
un afront cu gura vorbitoare/ că sunt un mesager 
al veşniciei" (Scrisul este o contestaţie sau un 
elogiu). 

La o discuţie purtată în 1990, la Casa Pogor, cu 
tema Literatura şi Puterea, Dan Laurenţiu a 
vorbit memorabil despre relaţia de un tip cu totul 
special a scriitorului cu Divinitatea, a creatorului 
cu Unicul, cu marele Creator. O necontenită 
căutare a lui Dumnezeu, o continuă revelare a 
Divinităţii pentru a o pune în cauză şi pentru a se 
pune în cauză pe sine, pe fiinţa aflată în faţa 
necunoscutului şi a misterului insondabil - aceasta 
este poezia „pentru filosofi" a lui Dan Laurenţiu. 

P 
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Răzbat aici tonuri ale psalmilor arghezieni, dar 
parcă mai mult cele din „mistica" lui Claudel, 
pentru a păstra referinţele printre poeţi şi între 
hotarele poeziei. Poetului i se revelă dualismul 
fundamental al lumii (albul şi negrul, deopotrivă 
de casante), abordat de multe ori la modul 
eseistic; fraze poetice dintr-o poezie precum 
Oedip şi imposibilitatea cunoaşterii lumii 
acesteia sunt abia disimulate fraze de eseu, dintre 
cele publicate de Dan Laurenţiu în presa culturală 
timp de aproape douăzeci de ani (acesta a fost, de 
altfel, modul său de a „fugi" în anii '80, practica a 
ceea ce s-a numit „exil interior"): „Călătorului îi 
stă bine cu drumul/ el se duce prin noapte drept 
la ţintă/ ca la întâlnirea inevitabilă cu destinul/ el 
nu se mai orientează de mult/ după stelele 
greceşti/ călătorul e orb şi nu/ vede drumul pe 
care merge/ el este Oedip rătăcind/ pe drumul 
absolutului/ el şi-a scos ochii din orbite/ fiindcă 
şi-a dat seama că/ trăim într-o lume necunoscută/ 
trăim într-un mister insondabil/ şi vederea nu 
este decât o iluzie/ iată de ce acel grec nu era/ cel 
mai păcătos cel mai incestuos/ el era mai înţelept 
decât toţi/ contemporanii săi/ el şi-a asumat 
destinul de om/ el a ştiut că lumea aceasta/ este 
incognoscibilă/ el şi-a asumat soarta lui Oedip". 
Poet e Dan Laurenţiu mai ales când scrie „pentru 
femei"; el ştie Preţul iubirii care, aici, e chiar 
preţul poeziei: „Nu vreau să uiţi/ că tu eşti femeia 
mea/ tu ai spus că niciodată/ nu ai ştiut cine eşti 
înaintea mea/ ai fost o roză într-o/ piaţă de flori/ 
nimeni nu a îndrăznit/ să plătească preţul/ la care 
încercau să te vândă/ cel rău sau cel divin/ nici 
unul dintre ei nu putea/ să plătească acel preţ/ 
eu/ nu/ mă/ laud/ dar l-am plătit cu moartea 
mea". 

Experimentul liric pe care îl anunţa amintita 
intervenţie de la Casa Pogor (sper ca, într-o bună 
zi, admirabilii oameni de la Muzeul Literaturii din 
Iaşi să publice textele conferinţelor ţinute acolo, 
de cel mai mare interes pentru istoria literaturii 
noastre contemporane) s-a cristalizat într-o carte 
precum Mountolive (1994), răspunzând unui 
gust literar şi - de ce nu? - unei anume sensibilităţi 
ale publicului de azi care îşi (re)descoperă, între 
altele, sentimentul religios. Pe un asemenea 
cititor îl interesează, în poezia lui Dan Laurenţiu, 
examenul condiţiei umane, al fiinţei care vieţuieşte 
fără a avea acces la orizontul destinului; sau poate 
- sugerează poetul - destinul său e chiar 
nefericirea şi suferinţa, uneori, peste marginile 
suportabil ităţii. Această explorare începe şi se 
termină astfel: „Toată viaţa mea/ nu a fost/ decât 
boală şi artă/ ceea ce am câştigat nu a fost decât/ 
sentimentul morţii". Omul de hârtie, poetul - eu şi 
imaginea, viaţa şi destinul, omul şi Divinitatea, 
omul exterior şi omul interior - asistă neputincios 
la transformarea realităţii, a tuturor faptelor 
tragice în motive culturale: căci una e moartea şi 

alta „motivul" morţii, una e disperarea şi alta 
„tema" ei, una sentimentul comuniunii în gând cu 
Dumnezeu şi alta „prezenţa" sa culturală: „De ce 
oare obrazul meu este/ atât de întunecat/ în 
această noapte/ doar am văzut/ surâsul Tatălui 
meu/ în Paradis aşteptându-mă/ cu toată graţia/ 
nimic nu mă poate opri însă/ din plâns şi 
rugăciune/ eu ştiu că viaţa mea/ a fost dăruită/ 
pentru lumea aceasta/ lumea aceasta sunteţi voi/ 
aveţi datoria să duceţi/ mesajul acestei vieţi/ care 
se stinge/ Acolo". O poezie mistică, s-ar zice; nu e 
vorba numai despre un sentiment religios, ci de 
căutarea acelui punct magic al intersectării 
gândului propriu cu lumina credinţei, a aceleia pe 
care o izvorăşte „bobul de muştar" al credinţei. 
Ceea ce frapează, în ordinea acestei structuri de 
profunzime a poeziei lui Dan Laurenţiu, e 
recurenţa numelui propriu al Divinităţii, 
semnificând şi suferinţa dar şi înălţarea, şi 
tragismul pe care şi-1 asumă actul creaţiei, dar şi 
superbia sa. 

Dan Laurenţiu comite însă şi o erezie, aceea 
faţă de paradigma literară specifică poeziei ce se 
implică în relaţia insului cu Dumnezeirea; aceasta 
este abordată, de obicei, dintr-un orizont al 
sensibilităţii, al mărcilor de afectivitate. La Dan 
Laurenţiu, această relaţie e una conceptuală care 
presupune contextualizarea textului sacru cu acela 
profan. Altfel spus, tonul liturgic, întâlnit cel mai 
adesea în acest tip de poezie, este înlocuit în 
Mountolive cu un ton analitic, eseistic, cu un mare 
grad de intelectualizare (citeşte: conceptualizare). 
Cu toate acestea, sensibilitatea e peste tot 
prezentă, conceptul creşte din sentiment, figurând 
asceza, imensa dramă care apasă destinul şi simpla 
existenţă de aici şi de acum: „Cupa amărăciunii/ 
vine din mâna Ta/ oare cine eşti/ Tatăl sau Sfântul 
Duh/ fiindcă eu sângerez/ ca un fiu la picioarele 
Tale/ şi abia aştept/ să mă scufund/ în această 
mare roşie/ şi să scot Crucea/ cu care voi lumina 
universul". Această dezvoltare în polaritate a 
discursului liric nu poate înşela asupra esenţei 
mesajului „de suflet" transmis: respectând 
convenţia poetică a reprezentării Divinităţii prin 
omul interior şi a „profanului" prin omul exterior, 
textul se dezvoltă într-un decor expresionist, unde 
răsună tânguirea de la trecerea Akeronului, a 
fluviului mocirlos peste care Haron transportă în 
luntrea sa sufletele morţilor: cu vorba poetului, ale 
celor care au devenit nefiinţă. Acest scenariu, în 
egală măsură conceptual şi de sensibilitate, de 
expresie analitică şi de adiere a feeling-ului 
conturează reperele amintitei explorări a condiţiei 
umane: în memoria relaţiei insului cu 
Dumnezeirea, Dan Laurenţiu caută simbolurile 
dramei, ale disperării, ale plecării, când fapta şi 
melancolia poetului se sting în murmurul tragic ce 
petrece umbrele peste apa întunecată a lui Haron. 
Metafora obsedantă a cărţii este aceea a trecerii 
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care trimite, deopotrivă, spre realitatea biografiei 
omului exterior (pentru care momentul plecării 
este placa turnantă dintre o viaţă de dincoace de 
bine şi o alta, de dincolo de rău) şi spre irealitatea 
unui spaţiu poetic foarte personal. Iată un poem, 
absolut remarcabil, unde se pot citi atât poezia, cât 

şi viaţa celui care scrie: „Pe tine te iubesc/ fiindcă 
nu te-am cunoscut niciodată/ eu sunt slab tu fa-mă 
tare/ acum a căzut ninsoarea peste oraş/ eu am 
început să plutesc/ peste oraş ca această/ ninsoare 
albă/ cerşesc lumină/ la uşile voastre". 

 

 

 

Poemele din 
templu 
 

 

 
 

artea de versuri10 este 
dedicată prietenilor 
poeziei, iar activitatea 

culturală, implicit literară a 
poetului este prezentată pe cinci 
pagini, unde ni se dezvăluie 
originea sa nemțeană, studiile 
superioare economice, silvice și 
artistice. A înființat publicații 
cunoscute în țară: Jurnalul de 
Vrancea, Gazeta vrânceană, 
Oglinda literară, colaborând la 
televiziunea vrânceană și a 
inițiat Festivalul Duiliu 
Zamfirescu, primind Ordinul 
meritul cultural. Opera literară a 
lui Gheorghe Andrei Neagu 
include volume de poezie, 
roman, proză scurtă. Pe coperta 
IV a cărții, este prezentat elogios 
de câțiva critici literari de 
prestigiu. 
„Poemele din templu” susțin, cu 
consecvență, o construcție lirică 
amplă, de unde nu lipsește 
ficțiunea aparent arhitecturală, 
în fond spirituală și 
sentimentală. O idee 
interesantă, care trădează 
sfâșierea lăuntrică în fața 
durității existenței în contrast 

                                                
10 ”Poemele din templu” de Gheorghe 
Andrei Neagu, RâmnicuSărat, 
EdituraOlimpus, 2013. 

cu atmosfera vaporoasă a 
poeziei, apare în piesa Uitare: 
abia după construirea, cu mari 
eforturi, a templului, 
constructorii își dau seama că au 
uitat esențialul: să aducă 
lumina. Această imagine 
sugerează teama de izolare, de 
lipsa comunicării, fenomen 
perceput ca fiind profund 
instalat în actualitatea imediată. 
În ce cred astăzi oamenii și ce 
așteaptă ei după ce se închină 
unei idei, unui fetiș, unui 
templu? „Ne prefacem că zidim”,„ 
Ne numărăm/ păcatele și banii/ 
crezând/ că vom păcăli intrarea 
în rai” (Lumina din templu). 
Sângele poetului e zidit în poem 
(Templul cuvintelor), dar, în 
ciuda trecerii timpului, a 
îmbătrânirii pe care o resimte, 
el totuși mai speră (Templier). 
Numeroase elemente 
câmpenești, specifice peisajului 
românesc, apar în aceste 
versuri: maci, spice, bolovani, 
vântul văratic sau pâinea (Lanul 
durerii). Poetul reflectează la 
pierderea credinței, asociată cu 
„plopul cuprins de rugină” sau 
cu „lanul culcat la pământ”, 
îndepărtare de care vinovați 
sunt călăreții cu „-ncălțări de 
argint” (Vinovăția cailor), iara 

ceste sentimente, de tristețe, 
neputință, revoltă, suspin, 
lacrimă și spaimă apar în mai 
multe poezii: Lanțul fratern, 
Aleile templului, Poarta, Zbor 
tulburat, Păstorul templului (aici 
o atmosferă lugubră, cu dangăt 
de clopot, insomnii, pustietate, 
„orele goale”, cruci și cimitir), 
Toamna (descrisă frumos, dar 
cu tristețe: „strugurii mari de 
lacrimi”, soarele care „zâmbește 
hâd”, iar adunatul „bucuriilor din 
toamnă” este însoțit de durerile 
palmei culegătorului), Vânt 
(poetul se simte „singur, trist și 
gol ca un mormânt”). 

Ca și alți poeți, Gheorghe 
Andrei Neagu este obsedat de 
rolul și eficiența Cuvântului, 
care îi conștientizează starea de 
singurătate: Cuvântul, o poezie 
care, spre deosebire de celelalte, 
care au, în general, o pagină, se 
întinde pe lungimea a trei 
pagini, Cuvinte profane (unele 
cuvinte ajung prin cafenele 
literare, mânate de frig „ca niște 

C 
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animale bolnave”), Alte cuvinte, 
Statuia. Există pasaje care 
exprimă veșnica îndoială a 
creatorului asupra reușitei ca 
gândurile, ideile, imaginile și 
sentimentele sale să fie 
reprezentate în mod autentic 
prin cuvânt. Multe piese lirice 
sugerează sentimentul de 
dragoste, asociat, de cele mai 
multe ori cu tristețea 
neînțelegerii sau neîmplinirii: 
Sensuri, asociind sentimentul 
erotic cu senzația de 
singurătate, Orașul, evocator al 
dragostei pierdute, Lespezile 
templului, cu ideea contopirii 
sufletelor pereche, Decadențele 
din templu. Aceste poezii 
asociază, cele mai multe, 
atmosfera tonică a afectului cu 
tristețea și întunericul unei 
soarte potrivnice, fără orizont. 
Revolta și efectul moralizator al 
unor acțiuni și evenimente sunt 
prezente înalte texte lirice: 

Lanțul fratern, care sugerează o 
realitate resimțită de cititori, de 
sărăcie, violență și retezarea 
speranței, Fiți gata, poezie 
sarcastică, împotriva celor care, 
avuți, cu copite și cozi, nu sunt 
înzestrați cu capacitatea de a 
gândi, Libertatea din templu, 
unde sunt enumerate câteva 
condiții pentru a intra în 
templul eternității: 
autoaprecierea corectă, cu 
pertinență și modestie, ținerea 
cuvântului dat, acceptarea 
curgerii timpului, conștiința 
efemerității proprii, umplerea 
sufletului cu iubire. În mod 
evident inspirată din realitatea 
actuală este poezia Tristețea din 
templu, unde este prezentată 
viermuiala (cuvânt excelent 
ales) celor care îi aduc 
Domnului (MareleArhitect) 
jertfe pentru lumină, când calea 
spre lumină ar trebui să și-o 
caute fiecare în interior, în 

sufletul propriu. 
Frumoase versuri conțin câteva 
poezii, elaborate de poet în 
spiritul și atmosfera arătate. 
Astfel, în poezia Nopțile din 
templu: „Ne ronțăie cu spaimă 
ziua/ Umbre în etern/ Și timpul 
cade în petale/ Iar zilele în nopți 
se cern,/ Mă doare raza de 
lumină/ Ce crește-n pieptul meu/ 
Și taie, șarpe, noaptea plină,/ Cu 
pasul de durere greu,/ Ne-
ascundem ochii cu aripa/ Unei 
dureri de întuneric/ Purtăm 
inconștienți risipa,/ S-a cuibărit 
lumina-n toate/ Și nopțile se vor 
topi/ Pe noi în timp se va 
așterne/ O nesfârșită zare gri.” 
Neîndoielnic, poetul Gheorghe 
Andrei Neagu se află bine 
ancorat în templul literelor, al 
cuvântului prețios, al 
sentimentului și ideilorpe care 
umanitatea le-a cultivat în 
drumul ei către perfecțiune.

 

Corneliu VASILE 
 

 
Radu Carnariu, Aceeași placă 
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Sfântul Francisc  
și Axis Mundi 

 
O crux, frutex salvificus11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ranciscanul Roger Bacon, ilustru Doctor 
Mirabillis, afirma că individuația12 nu 
constă în materie, ci în esența sau 

propriul fiecărui lucru. Existența individuală se 
naște din general. Duns Scottus, Doctorul Subtillis, 
se îndreaptă spre un concept al univocității13 
ființei, considerat instrumental mental care l-ar 
putea deschide pe om către realitatea totală, finită 
și infinită, umană și divină, contingentă și 
necesară.  

Arta și estetica franciscană din secolele XVIII – 
XIV semnată de Eugen Răchiteanu aduce o 
pertinentă contribuție la confluența dintre istoria 
artei și filosofie. De fapt, iconografia franciscană a 
avut un rol hotărâtor asupra artei europene. L-am 
cunoscut pe autor la o conferință filosofică din 
cadrul Academiei Române. Demersul său, aflat în 
fașă atunci avea dintru început aspectul unui 
imens șantier arheologic și anthropologic. Texte și 
imagini relevante pentru cultura creștină 
decodificau simbolurile ca o hermeneutică 
filosofică, artistică și religioasă. Gnoseologic și 
metafizic, proiectul volumului întrepătrunde 

                                                 
11 primele cuvinte din tratatul lui Bonaventura, prezente în 
lucrarea Lignum vitae, pictată de Taddeo Gaddi, unde acesta 
este prezentat alături de Sfântul Francisc la picioarele arborelui 
vieții (lucrare aparținând Ordinului Franciscan la "Santa Croce" 
din Florența) 
12 Realizare a unei idei generale a unei specii, într-un anumit 
individ. ◊ Principiul individuației = formulă scolastică introdusă 
în latina medievală prin traducerile din Ibn Sῑnā (Avicenna, sec. 
11); este ceea ce conferă ființei o existență unică și o distinge de 
orice altă ființă, formulă numită de Duns Scot hecceitate. Pentru 
Schopenhauer, timpul și spațiul sunt principii ale i., deoarece 
fac posibilă diversitatea lumii; Nietzsche îl indică drept simbol 
al p.i. pe zeul Apolo care, prin măsură și armonie, îl ține pe om 
înăuntrul limitelor sale; C.G. Jung definește p.i. ca un proces 
psihologic prin care cineva devine un individ, entitate 
indivizibilă, obținând „realizarea de sine”. 
13 caracteristică a unei unități de expresie de a beneficia de o 
singură unitate de conținut și, invers, a unei unități de conținut 
de a beneficia de o singură unitate de expresie. 

cunoașterea de sine prin împlinirea creștină a 
cunoașterii lui Dumnezeu. 

 
În prima parte autorul introduce tradița și 

inovația iconografiei franciscane în termeni 
generali, aplecându-se cu precădere asupra celei 
din Toscana, vizând marile personalități ale 
gândirii Ordinului din acea perioadă. Mă voi opri, 
însă, asupra acestui Axis Mundi de relevanță 
mirifică prin care omul se înalță către divinitate, o 
odă închinată prin fratele Soare14. Este astfel 
subliniată arta figurativă drept fereastra deschisă 
spre lumea invizibilă prin care omul are 
posibilitatea să își înalțe sufletul întru spirit, o cale 
transcedentală pentru Marele Creator. 

Fără a face o comparație cu arborele sefirotic, 
creștinismul garantează întruparea în materie a 
sacralității și transcederea prin cruce a 
Dumnezeului-om către divinitate tocmai prin 
Lignum vitae. Această reprezentare din al doilea 
capitol al opului studiat privind reflecța lui 
Bonaventura15 asupra admirației contemplative a 
frumuseții evidențiază, în viziunea lui Eugen 
Răchiteanu, caracteristica distinctă a atitufinii 

                                                 
14 "Cantico di frate Sole" pe care l-am publicat integral într'un 
număr anterior al revistei Contact international, care aparține 
Sf. Francisc, exaltă virtuțile limbii naturale ala divinității. 
15 Sfântul Bonaventura (Giovanni Fidanza) s'a născut în jurul 
anului 1221 la Bagnoregio, în apropiere de Viterbo, în Toscana, 
primind, la botez, numele de Giovanni, a fost cardinal, filosof, 
teolog, sfânt. Grav bolnav în copilărie, se spune că ar fi fost 
vindecat de Sfântul Francisc, care i-ar fi dat și numele de 
Bonaventura, În 1235 intră ca student al Universității din Paris, 
la Facultatea de Arte Liberale, apoi în 1243 devine magister in 
artibus. În același an se înscrie la Facultatea de Teologie, 
intrând în Ordinul Franciscan, mai târziu fiind și conducător al 
acestuia. Este numit Doctor Serafic spre deosebire de Toma 
d'Aquino, Doctor Angelic. A murit la Lyon pe 15 iule 1274. 

F 
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estetico-spirituale a lui Francisc de Assisi, drept o 
cale ascendentă care conduce la divinitate. Așadar 
ce înseamnă estetica strict legată de artă și în 
particular cea filosofică pendinte de gândirea 
franciscană? Inspirat de Duhul Sfânt, Sfântul 
Francisc se dedică contemplației prin intermediul 
artei sacre, ca o primă receptare a naturii create 
împingând spre meditație și contact implicit cu 
Dumnezeu ființa umană datorită acestor trei 
arcuri reflexe16. Întreaga hagiologie franciscană 
dovedește aceasta. Arta are pe lângă un rol 
educativ, de liant al memoriei lăuntrice cu 
imaginea produsă de artist și modelul natural la 
care acesta face referință. Arborele vieții, un 
veritabil axis mundi, este locul de întâlnire a 
omului cu sacrul, grație sevei sale prin care 
sacralitatea cosmosului și a vieții participă la o 
evoluție continuă în sensul morții și al regenerării. 
Cine este familiarizat cu ideile filosofice și mistice 
din mediile rigoriste meridionale din Evul Mediu, 
fără îndoială că va rămâne surprins de cele întâlnite 
în opera "Arbor vitae crucifixe Jesu", cea care 
reprezintă a treia parte a volumului de explorări 
hermeneutice și comparative. Aceasta este 
contribuția lui Ubertino da Casale17 în care 
arborele vieții reprezită relația omului cu misterul 
Paradisului, prin cunoașterea binelui cu răul, 
arbore încărcat cu toate roadele mântuirii. 
Existența a doi arbori diferiți în contextul Genezei 
nu este o temă pe care, deși am mai dezvoltat-o în 
prelegerile mele, dar iată că, în contextul analizei 
de față pare să diferențieze complexitatea viziunii 
celor care au fost îndriduiți în gândirea lor ulterior 
geniului Sfântului Francisc. Crucea, axis mundi 
care deține prin brațele sale laterale echilibrul 
htonico-celest reprezintă latura metafizică a 
capacității uneori limitate de interpretare a 
tâlcului misterului divin. Identificarea lui Isus cu 
lemnul crucii, întruparea și răstignirea ca 
elemente de împreunare a celor doi arbori edenici 
sunt teme studiate în contextul cărții. Pomul 
răstignirii anulează prin simbol pe cel al căderii. 
Legenda Aurea a lui Jacopo de Varagine narează 
cum un înger pune în gura lui Adam sămânța 
arborelui cunoașterii binelui și răului, din care 
după îngroparea lui a crescut pomul Calvarului 
fiind și lemnul Arcei lui Noe, toiagului lui Moise, 
din templul lui Solomon sau din atelierul lui Iosif, 
marcând astfel întreaga Geneză și sfințind-o. Eu 
unul nu aș confunda cei doi arbori din rai, 
sintagmele lor reprezentând arcane simbolice 
complementare dar nu exhaustive. Ideea obsesivă 
a lui Ubertino de a combina metafora seminței ce 

                                                 
16 Lirică și Duh, Contact international, 2015 
17 Ubertino da Casale s'a născut la Casale Monferrato într'o 
mânăstire franciscană din Vercelli, Genova, a sudiat în cadrul 
ordinului și la Paris în jurul anului 1284, revenind în următorii 
ani la Conventul "Santa Croce" din Florența se dedică scrisului 
filosofic și artei. 

înnobilează inimile celor cuprinși de iubirea întru 
Cristos cu mănunchiul de mir, simbolul mistic din 
Cântarea Cântărilor I.17, elemente care trebuiesc 
sădite în inimile credincioșilor. 

În ultima parte a eseului său academic, Eugen 
Răchiteanu îndrăznește o explorare extraordinară 
filosofic-comparativă între Lignum vitae și Arbor 
vitae crucifixae Jesu, ale celor doi mari gânditori 
franciscani. Interpretarea acestor studii estetice au 
condus pe mulți pictori să le ilustreze de-a lungul 
timpului în fresce, picturi, mozaic existând în 
marile catedrale ale lumii. Să nu uităm 
căDumnezeu este descris chiar din Geneză prin 
lumină sau foc, strălucirea sa definind frumosul, 
care în raport cu binele și răul este chiar binele. 
Întreaga reflecție franciscană medievală acordă o 
atenție deosebită stării sufletului, a formei sale, 
independente de trup, dar în strânsă armonie. 
Autorii medievali acceptă influența și participarea 
la individualitatea acestuia a altora, ceea ce mă 
face să accept că spiritul noetic era perceput ca 
legătură implicită cu divinitatea în gândirea lor. De 
unde și legătura pe care o are școala franciscană 
de gândirea augustiniană și parțial cea 
aristoteliană. Eugen Răchiteanu remarcă, de fapt, 
că autorii folosesc un sistem filosofic exegetic în 
interpretarea mesajului, făcând legătura între 
Vechiul și Noul Testament, primul fiind 
promisiunea exprimată în imagini, al doilea 
promisiunea înțeleasă în mod spiritual, deci 
mesajul nefiind decât consecința reflecției. 

Pionier în încercarea de definire a identității 
artei franciscane și interpretarea acesteia pornind 
de la contemplare, meditație și identificare cu 
sacralitatea Creației, Eugen Răchiteanu se 
dezvăluie drept vizionar erudit și cărturar 
desăvârșit în gândirea contemporană plină de 
vicistitudinile civilizației umane. El conchide: 
opera de artă este una dintre modalitățile creației 
care urmează celei divine și creației naturii. Ea este 
o specie a actului creator lăsat de Dumnezeu în 
adâncul creației sale. Nu pot încheia lectura acestui 
minunat eseu de largă documentare și inspirație 
fără a cita din Sfântul Papă Ioan Paulal II-lea: 
așadar, nu este vreun motiv ca să existe vreo 
competiție între rațiune și credință... "Slava lui 
Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea 
regilor e să le cerceteze cu de-
amănuntul"(Prov.25.2)... În Dumnezeu se află 
originea fiecărui lucru, în el se adună plinătatea 
misterului și lucrul acesta constituie slava lui; 
omului îi revine datoria de a cerceta adevărul cu 
rațiunea sa și în lucrul acesta constă noblețea lui18. 

 
Acad. Liviu Pendefunda 

                                                 
18 Scrisoarea Enciclică Fides et ratio (14 sept 1998) în AAS,91 
nn 47-48 Ed. LEV, Città del Vaticano, 1999, citat de Eugen 
Răchiteanu 
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Aripi în beznă   
 

ripi în beznă (Editura Semne, 2017) este, 
fărā tăgadă, cartea de referință a 
scriitoarei Silvia Cinca. O carte de căpătâi 

în bibliografia autoarei, un volum document de 
suflet în biografia sa, cititorii au așteptat-o și au 
primit-o cu aceeași intensitate de care ne amintim 
de prin 2009, la apariția volumului ,,Supleantul" 
semnat de Petru Popescu, de exemplu. Asocierea 
vine desigur din lait-motivul ,,fuga în exil". În timp 
ce Petru Popescu, după ani lungi de așteptări, la 
rugămințile prietenilor dă frâu liber glasului 
interior și pune pe tapet ,,despărțirea de Zoia", 
scriitoarea Silvia Cinca încearcă o traducere 
originală a lacrimii luminii în limba română, altfel 
decât pe Google așa cum vremurile moderne ne 
forțează, ci pe drumurile sufletului. Lumina este 
eliberarea sub îngereasca bătaie de aripă, din 
bezna comunismului. Îmi este ușor să înțeleg 
stările autoarei după ce am citit precedentul 
volum, sugestiv intitulat ,,Dansezi?" 

 
La prima vedere ai spune că ,,Aripi în beznă" 

este o carte de poezii. De fapt chiar este poezia 
despărțirii de copilărie: "Am închis copilăria în 
aceste pagini/ Spre a îngropa lacrimi de sânge/ 
Ducând ecoul durerilor lumii// Acoperind tinerețea 
morților noștri/Nevinovații lumii/Victime ale unui 
război/În dispreț și nebunia puterii". Este și poezia 
primei iubiri închisă în paginile elegantei cărți, 
printre ,,neînțelegeri în fapte și timp". Ne bucură 
desigur lirismul pe care scriitori valoroși îl 
asociază prozei lor și câștigă teren într-un peisaj 
literar saturat de violențā și morb vulgar. Cu 
sensibilitate, negrul vieții iese la lumină prin 
prisma adevārului puternic și autoarea reface 
tabloul patriei pe care o părăsește doar cu trupul, 
nu și cu sufletul. ,,Mi-am părăsit patria doar cu 
trupul, sufletul mi-a rămas acasă" îmi mārturisea 
într-un interviu pe care mi l-a acordat poetul 
Mihail Janto, debutant recent în țară cu un volum 
de versuri, după ani lungi de exil. În acest context 
cartea Silviei Cinca este așa cum autoarea 
mărturisește în poema citată, decupată de pe 
ultima copertă: ,,Strigăt de adevăr/ În normentul 
libertāții". În final deslușim crezul autoarei: ,,Doar 
lacrima de Înger/ Poate salva acum prezentul/ 
Împāturit și el în minciunā și ură". 

Proză puternică de investigație, frescă politică 
și socială, cu evrei, legionari, chiaburi, comuniști în 
luptă spre ideal în vremuri tulburi, în cauze 
pierdute sau câștigate pe scena Timpului, cartea 
Silviei Cinca se citește cu plăcere sporită de 
replicile dure care sunt colți înfipți în carnea 
realității: ,,Comuniștii își impuneau puterea din-

afară, supunând popo-
rul la cea mai cruntă 
pedeapsă - spălarea 
creierului sau îndoctri-
nare. Minciuna devenise 
atotputernică".  

Pe māsura înaintă-
rii în lectură ne trezim 
alături de personaje 
reale căutând Floarea 
Zâmbetului acolo unde 
moare speranța. 

Scriitoarea ne conduce și pe calea creației sale, 
ne întâlnim cu primele opere și personaje care au 
marcat evoluția reală: Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu etc.  

 
Punctul culminant al poveștii țesute cu fir 

aurit pe pânza epocii ca o mărturisire și o mărturie 
este ELBERAREA prin alegerea altui destin 
cuibărit în cămara sufletului ca notele vrăjite în 
pian, ,,prin înălțimile clipelor, în lacrima dorinței și 
lumina speranței". Fuga în America înseamnă totul 
de la capāt, învățarea vieții ca pe o lecție nouă, 
,,sub surâsul amāgitor al frumosului".  

 
Ultimile pagini nu închid ci deschid cartea prin 

consemnarea întoarcerii în țară după trei decenii. 
Fin artizan al cuvântului, Silvia Cinca brodează cu 
emoție la superlativ lacrima luminii în colțul 
ochiului ca o perlă închisă în scoică în oceanul 
trăirilor intense: ,,În casa goală, doar tabloul 
amintea că o mamă a privit chipul fetei până în 
ultima clipă de viață. Negusu a luat tabloul din 
perete și l-a adus acasă. Apoi a așezat poza pe 
contracoperta acestei cărți, sperând că mama o va 
putea vedea".  

Spre satisfacția cititorului avid de cunoaștere, 
cartea se încheie cu o Bibliografie care oferă o 
viziune complexă asupra operei scriitoarei Silvia 
Cinca, membră a Uniunii Scriitorilor din România 
și a Pen American Writer, a cărei voce ne-o 
amintim de la Radio Europa Liberă a epocii 
noastre de tristă amintire.  

 
Dacă acest volum a văzut lumina tiparului, 

înseamnă că zeul timp s-a plecat smerit în fața 
autoarei și pentru scriitoarea Silvia Cinca apele 
patriei, ale creației și ale sufletului s-au limpezit și 
pe cerul scriiturii sale este soare!  
 

Gabriela Ana BALAN  

 

A 

 

http://confluente.org/Redactia--Autori/Gabriela_Ana_Balan.html
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Teama de amintiri 
Interviu realizat de Vlad Scutelnicu pentru revista Hyperion cu 
academicianul Liviu Pendefunda la împlinirea a 13 luștri de existență 
pământeană 
 

 
«Atâta vreme cât nu știi 

aceast secret murind și renăscând, 
nu vei fi decât un călător obscur 

pe acest întunecat pământ. 
Nu’l încredința decât înțelepților,  

căci mulțimea a râs de-aceste lucruri: 
Aș vrea să celebrez doar ce e viu 

Și cine nu să se dăruiască morții.» 

Goethe 
 
1. Dragă Liviule, anul acesta ai împlinit o 
frumoasă vârstă - 65 de ani, nu e nici un secret- 
vârsta încununată cu numeroase realizări 
profesionale dar și sufletești. Poate fi socotită 
o vârstă a unui bilanț, a unui bilanț rodnic, de 
care sunt convins ca ești mândru. Și totuși, am 
să încep altfel: dacă nu ai fi fost medic, în viața 
profesională, apoi, pentru tine dar și pentru 
toată lumea, un strălucit poet, prozator și 
eseist, ce ai fi vrut să devii? Ce ți-ar fi plăcut? 
 

Mă gândesc să fiu precum noua generație – 
sec. Să răspund monosilabic, deși nu mă 
caracterizează decât poveștile pline de metafore, 
debordând de eufemisme și morale ascunse între 
pliurile colorate ale norilor la asfințit. Poate că și 
suntem într’un asfințit pe care dorim să’l 
perpetuăm cât mai mult și să adunăm ca într’un 
bilanț, ceea ce spui tu, roadele toamnei în 
perspectiva sclipirilor datorate reflectărilor de 
lumină și sacralitate ale iernii. Da, mai întâi am 
fost chitarist într’o formație rock, la liceu 
compunând versurile unor melodii cât de cât 
originale. Am fost, deci, poetul, năvalnică pieire și 
flacăra ce cântă în inimă, cum mă inspira Trakl, 
dar nu știam că ceea ce urma să aleg, între 
arhitectură și medicină, avea să’mi fure vise și 
visuri. Dar m’am dăruit unui cod de legi nobile 
care să descopere adevărul sufletului. Știu, ca 
arhitect aș fi făcut construcții mărețe pentru 
oameni, pentru ridicarea conștiinței lor, împlinind 
aceleași deziderate, de a vindeca prin artă și liberă 
gândire clipele efemere ale vieții.   
 
2. Crezi că o altă profesie ar fi "făcut" din tine 
același om remarcabil, sufletist și săritor, ți-ar 
fi "construit", tot așa, o carieră de invidiat? 
 

Ți-am recunoscut că muncind uneori zi lumină 
dar și pe întuneric, m’am împiedicat adeseori de 
ură și invidie, de orgolii nesusținute și societăți fals 
construite pe nisipuri mișcătoare. Visele se adunau 
încercând să se manifeste prin artă în prea puținul 
timp pe care o specialitate, un doctorat, etapele 
didactice și academice se înfășurau ca niște funii, 
ce zic?, chiar lanțuri, adeseori dogmatice, în jurul 
meu, încorsetându-mă și limitându’mi explozia de 
lumină pe care o întrezăream. Cum spunea chiar 
Albrecht Dȕrer, arta se ascunde în natură, iar cine 
știe să o extragă de acolo, acela o posedă. Am simțit 
mereu că fac parte din ea și că ea mă deține pe 
mine. Sunt și acum una cu ea; am în mine Cuvântul 
și, chiar dacă aduc alinare prin științele neurale, nu 
pot ascunde că nu sunt un poet al vindecării atât 
pentru pacienți, pentru studenți, doctoranzi și 
colegii de academie. Aș fi fost oricum același: un 
magician oscilând între fizică și metafizică.  
 
3. Bine! Despre cum s-au împăcat ori mai bine 
zis, cum s-au completat meseria de neurolog 
cu cea de literat, ce poți să ne spui? Știi, cu 
destui ani în urmă, distinsa doamnă Mona 
Muscă îmi arunca, retoric probabil, aceeași 
întrebare, domnia sa considerând că meseria 
mea, de medic veterinar, e o meserie dură, în 
care poezia abia încape. 
 

Cred că nu se referea la poesie ca modalitate 
de expresie a adevărului, a luminii primită drept 
har, indiferent că pui cărămizi într’un zid, 
potcovești un cal sau predici în strană. Oricare 
meserie are și partea sa pragmatică, dură ca 
știință, dar are o parte plină de armonii și efuziuni 
afective și de sensibilitate prin care ne împlinim ca 
oameni cu natura. De ce n’am cânta la fluier, seara 
pe răcoare, între mioarele noastre, după ce toată 
ziua am despicat buturugi și ne-am luptat cu lupii? 
Heidegger spunea că nu noi ajungem la gânduri; 
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ele vin la noi... Și atunci când simți Logosul, 
cuvântul de început al universului șoptindu’ți o 
vibrație, ce poți face? Te exprimi, uneori cântând, 
alteori scriind sau desenând, puțin altfel decât 
confratele tău care gândește ceea ce receptează cu 
formația sa de inginer sau avocat. Neurologul e un 
medic ce caută cauza unei afecțiuni ce influențează 
bunul mers a tot ce înseamnă relația cu natura, a 
analizei oricărui gen de percepții reale sau divine 
sau sinteza prin reacție a contemplării, meditației 
și acțiunii unui om, a oricărui om, indiferent de 
cultura lui și de starea sa socială. Literatura e un 
liant și spune mereu ce simte tămăduitorul care 
știe cum să oblojească consecințele acelei cauze. 
 
4. Ai avut vreodată, de-a lungul îndelungatei și 
bogatei tale cariere sentimentul inutilității? 
Dar în poezie? Ce ai făcut pentru a depăși 
criza? 
 

Știi foarte bine că piatra care o arunci poate fi 
pe cât de retorică, pe atât de complexă în multiple 
răspunsuri. De câte ori nu am avut medicamente, 
aparatură, instrumente sau acces la informații de 
ultimă oră în meseria care mi-a asigurat traiul 
material? De câte ori nu am acționat aproape „cu 
mâinile goale” pentru a salva o viață? Uneori 
cerințele, referatele de necesitate, atenționările de 
imposibilitatea exercitării meseriei au rămas fără 
un răspuns adecvat, sau doar cu promisiuni 
neonorate – altădată și acum! Dar am fost mândru, 
am fost fericit când am reușit să depășesc 
obstacolele. În principiu am fost un luptător, poate 
cu tact, un negociator, iar cuvântul m-a ajutat. 

Cuvântul însă este și acum refularea, exilul, 
turnul de fildeș, adică poesia. Dar, fără să am vreun 
noroc asemănător în ceea ce o privește, îl voi cita 
pe Hölderlin: La ce bun poeți în timpuri sărace? 
 
5. O să te provoc acum să-mi vorbești despre 
iubire. Știu că este o temă ultradezbătută, 
călcată și răscolită, încât îți vine să spui că ...nu 
mai e nimic de spus. Și totuși, dincolo de 
biblica expresie "dacă iubire nu e nimic nu e!" 
ce ar putea să ne dezvăluie poetul Liviu 
Pendefunda astfel încât să-l credem? 
 

Dacă e să îți replic la citatul biblic, știi foarte 
bine că Sfântul Paul s’a exprimat astfel într’un 
context extrem de sensibil, iubirea având o cu 
totul altă conotație. Omul este atât de complex în 
structura sa, ființarea fiindu’i înrâurită atât de 
mediul încojurător, de componenta relațională 
Adam-Eva, de ființele, animale ori oameni care îi 
caracterizează arealul și de relația noetică cu 
lumea divină. Isus, al cărui discipol era Sfântul 
Apostol făcea referire la dragostea de oameni, la 
grija față de frați, de copii și de Tatăl Ceresc. 
Dragostea de sine, la care făcea apel Aristotel 

referindu-se la cunoaștere era tocmai 
precursoarea înțelegerii că omul e parte din 
natură, parte din Dumnezeu și tălmăcindu’și 
sentimentele în raport cu binele și răul, are parte 
de a deveni liber prin Adevăr. A iubi familia e 
suprema împlinire a imboldului sacru. Armonia 
din această celulă socială, în care două ființe ce și-
au construit un cuib, zămislesc o lume lăuntrică ce 
se integrează în pacea orânduită de Creație, este 
supremul sentiment, acela de a’ți iubi aproapele ca 
pe tine însuți, de a iubi natura, folosindu-te de 
binecuvântarea roadelor ei fără a’i aduce daune, 
de a mulțumi Marelui Anonim că poți să vezi 
lumina și în următoarea zi când te trezești și 
pornești să’ți împlinești menirea (adică să’ți faci 
meseria) pe care o practici în societate. Cicero 
afirmă că numai un gest de mare bunătate ar fi 
putut determina realizarea în chaos a unei ordini 
cosmice. Pentru mine iubirea  e această ordine. 
 

6. Poezia ta, dragă Liviule, până la urmă o 
voce inconfundabilă, de "romantic optzecist 
incorigibil", e o călătorie, o explorare, în 
care călătorul, exploratorul este un 
însingurat, un solitar ce străbate, dezvelește 
spații virgine și timpi nebănuiți. Plecând din 
universuri primordiale și tinzând, mereu, 
spre misterioase eternități, tu chiar vrei să 
realizezi o ordine în chaosul cosmic, 
chemând în ajutor iubirea. În fond, aproape 
toata opera ta este un strigăt de iubire. 
Iubirea înseamnă geneză, dăruire, 
continuitate: te-a framântat vreodată ideea 
de a avea discipoli? 
 

Din păcate am pornit de la ideea că dogma 
încorsetează, restrânge, distruge chiar libertatea, 
deci adevărul. Și de la a fi un adept al liberului 
cuget, care depășește prin cunoaștere gradul de 
conștiență al conștiinței omului obișnuit, mă 
trezesc acum în lanțurile din care doar am visat că 
m’am eliberat. Unde sunt eu? Care mi-e 
personalitatea? Unde e omul care doream să fiu - 
animalul primitiv, gânditorul, magicianul sau 
înțeleptul profet în direct contact cu divinitatea? 
Sau nimic din toate acestea? Să fi ajuns un 
amalgam de stâncă zdrobită într’o mocirlă în care 
sfârâie gheața în lavă și fum? Acum când cuvintele 
mele se repetă fără să definească un suflet curat, 
liber și sunt tot mai greu înțelese – îmi par uneori 
artificiale, fără legătură cu sufletul. Pentru că omul 
e plin de iubire, cum spui tu, trupul și sufletul îl 
conduc, dar dacă le părăsește, spiritul nu’l mai 
poate defini ca om, ca parte a lumii în care trăiește.  

Mi-e rușine să recunosc că nu știu cine sunt și 
de ce, amestecând amintirile călătoriilor reale și 
prin biblioteci, am elaborat eu însumi teorii 
dogmatice care îngrețoșează cititorul  și 
îndepărtează eventualii discipoli. Acum, când tu 
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mă ridici pe un piedestal, am dreptul să mă întreb: 
eu cine sunt?  

Dacă aș avea puterea să evoc trecutul, copilul 
alergând în grădină cu o lingură de sare ascunsă’n 
buzunarul pantalonilor scurți, cu picioarele goale, 
între răzoare, să fure o roșie de pe vrejul ei, să o 
șteargă de turul acelorași pantaloni, să o presare 
cu sare și să muște din ea cu nesaț, zemuindu’și 
bărbia. Spun, dacă... dar trecutul acelor tunele în 
spirală prin zăpezi de doi metri, țigara aprinsă 
într’un ungher invizibil al blocului împreună cu un 
viitor campion mondial al scrimei, magnetofonul 
uriaș cărat într’un căruț de butelii de la un coleg la 
altul în fiecare săptămână unde urma să petrecem 
la un ceai, nopțile pierdute să terminăm multiplele 
volume din Sadoveanu, Dickens, Thomas Mann sau 
Eugen Barbu, revine, se împiedică de alte amintiri 
pe care eram sigur că le-am uitat sau că nu s’au 
petrecut niciodată și se spulberă în filosofia 
inoculată fiecărei celule de experiențele de viață. 
Bune, rele, agonie ori extaz, momentele vieții își 
lasă amprenta grea ca o piatră de moară și nu se 
mai dezlipește niciodată. Când spui că fiecare își 
poartă crucea, sunt sigur că e o metaforă a 
adevărului. Și atunci, adevărul deconspirat din 
ascunzișurile sale de ce nu ne eliberează, ci ne 
apasă mai mult și devenim pisălogi, cârcotași, 
mincinoși, iar bunătatea înclină balanța în 
favoarea răului? 

Discipoli sunt numai cei care întrevăd și omul 
în societate, nu doar gândurile, faptele, cuvintele – 
ci întregul. Ne-am depărtat puțin de sensul 
interviului tău... sau poate că de fapt cei care’l vor 
citi vor dori să cunoască mai mult omul pe care tu 
vrei să’l descoperi.  
 
7. Cum vezi viitorul poeziei, al artelor în 
general, al celei românești în mod special, 
având în vedere că trăim într-o 
lume pândită, sufocată de ghearele kitsch-
ului, al nonvalorii? Se mai citește astăzi în 
România? 
 

Vei rămâne mirat să’ți răspund că da, se 
citește. Întrebarea ar fi fost mai tendențioasă 
dacă mă întrebai despre lectura cărților. Și așa 
în biblioteci e plin de cititori. Dar se citește mult 
și pe tablete, telefoane mobile etc. Problema 
kitsch-ului e altceva. Lumea citește romane 
fantastice, de cunoaștere de sine sau dezvoltare 
personală, explorând experiențele reale ale 
vieții și mai ales dramele unei lumi în care 
nonvaloarea este mereu promovată. Dar să nu 
îmi uit ideea. Romanele de dragoste, polițiste, 
cele obligatorii din manualele școlare au 
diminuat în interes. Cel puțin așa văd eu. Și 
lumea se împarte din ce în ce mai mult între 
pragmatici și esoteriști.  

Nonvaloarea e un subiect sensibil, mai ales 
când doar ea este laureată și distruge moral, 
etic, demoralizând talentul autentic sau… 
pervertindu’l.  

Fug din calea ispitei întrebării tale și revin 
la prezentul ce nu pregătește viitorul. Și mai 
grav, distruge trecutul. E un fenomen la care 
s’au tras numeroase semnale de alarmă: 
înaintașii literaturii române mor nu numai fizic. 
Arta în general are trecere doar în alte părți ale 
lumii, acolo unde Dante, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe, Proust sau Cehov nu numai 
că nu au murit, dar sunt vii, prezenți în mijlocul 
tuturor celor pe care’i reprezentă la nivelul 
culturii universale.    
 
8. Explozia informațională din ultimii ani, 
internetul, mai ales facebook-ul, constituie 
pentru foarte multă lume, deci și 
pentru tânăra generație, o modalitate 
ultracomodă de a "umple golurile de 
cultură", de a comunica rapid și la distanțe 
incredibil de mari în cel mai scurt timp. Și 
totuși, în aceste condiții, ce șanse de viitor 
mai are literatura tradițională, adică textul 
scris cu stiloul și cartea tipărită, menită a sta 
la loc de cinste pe un raft de bibliotecă? Vom 
renunța la ele așa cum omenirea a trimis în 
legendă tăblițele de lut ori papirusul? Cam 
în cât timp? 
 

Dacă te referi la viteza de a accesa o 
informație, de a comunica, da, este exact ce 
preconiza și Tesla acum o sută de ani. Dar, oare, 
despre ce fel de informație vorbim? Falsă sau 
adevărată? Cenzurată sau manipulatoare? 
Restrânsă sau extinsă? Ascunzând sau 
descoperind adevărul? Am încercat să accesez 
informații cu spectru restrâns, tot de cultură... 
Am fost dezamăgit. Cărțile dețin supremația și 
nu vorbim aici de tainele bibliotecii din 
Alexandria sau de cea a Vaticanului. Faptul 
cunoscut că mintea, creierul uman se dezvoltă 
în funcțiile cognitive și creaționiste numai prin 
utilizarea scrisului și pictogramelor realizate în 
colaborare cu mâinile este doar un prim 
argument întru dezvoltarea pe mai departe a 
progresului omenirii. Dacă însă interesul este să 
imbecilizăm lumea, aducând-o la nivelul unei 
turme obediente și interconectată la un centru 
de comandă, atunci acesta e viitorul. Tăblițele 
de lut, desenele rupestre, papirusurile au fost 
înlocuite cu metoda lui Gutenberg de 
multiplicare tocmai pentru a crește accesul la 
cunoaștere. Explozia tehnologică de astăzi, 
folosită judicios, ar putea determina saltul 
spiritual preconizat odinioară, dar ar fi păcat și 
nu vreau să profetizez consecințele dispariției 
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bibliotecilor clasice și folosirii creierului pentru 
învățare și creație. 
 
 
9. Ce părere ai despre ideea că un poet scrie 
poesie doar la tinerețe? 
 

În dogma liberului meu cuget spuneam că 
poesia e prima manifestare a luminii, fiind 
apanajul vibrației sufletului uman în legătură cu 
darul exprimării cursive a sentimentelor. 
Lumina a fost începutul pentru univers, poesia e 
începutul tânărului literat. Dar, ce minunată e 
poesia când trece prin maturitatea sufletului! 
De fapt, recunosc, proza și dramaturgia 
reprezintă pragmatismul ideatic și afectiv... 
Totuși eu, în timp ce mă preocupă alte 
îndeletniciri, de ce fac însemnări, versuri și 
chiar poeme întregi care nu mă lasă în pace 
până ce nu spun ce simt în clipele acelea? Oi fi 
încă tânăr sau sintagma debutului liric e o 
cacialma? 
 
10. Despre "Contact international" spune-ne 
ceva. E greu, e ușor în ziua de azi să "fabrici" 
o revistă literară, când nu există finanțări, 
când autorii textelor nu sunt plătiți ci doar 
se bucură că le-a apărut numele într-o 
revistă? 
 

Retorică întrebare. Doar iubirea, de care mă 
întrebai la început, insistă să nu renunți în fața 
acestor greutăți. Și, vezi, dragă Vlad, e o situație 
acceptată de toată lumea. Nu spun că nu există 
și profitori ai unor fonduri, dar mă bucur că se 
scrie, că cei doritori de publicare au unde să’și 
vadă numele și creațiile. Revista "Contact 
international" e în al 27-lea an de apariție, cu 
peste 150 de numere ce au atras și nume de 
marcă din literatura lumii și o iconografie 
originală deosebită și invidii corespunzătoare. 
Restul, această revistă, Rosicrucian’s Morning 
Eye, cum a fost recent premiată și denumită pe 
plan internațional, se prezintă singură pe 
www.anm.com.ro de șapte ani pentru a putea 
beneficia de lectura celor care nu o pot 
cumpăra. 
 
11. Ce personalități marcante ale vieții 
literare, și nu numai, ai cunoscut, admirat și 
intreținut o  legătura de suflet? Ai 
scriitoricult? Dar prietenii literare? 
 

Am avut oameni care m’au influențat în ale 
scrisului. Florin Mihai Petrescu, Nichita 
Stănescu, M.N.Rusu, Vasile Nicolescu, Eugen 
Barbu, Augustin Buzura, Alexandru Angheluș, 
m’au impulsionat, mi’au predat lecții despre 
poesie, m’au îmbolnăvit de maladia lecturii și 

mi-au lărgit orizonturile ... Apoi am legat o 
prietenie extraordinară cu Aldo Rosselli, cu 
Luigi Attardi și Ulderico Pesce, ca și cu Anadela 
Serra Visconti, Giuseppe Ciccia și Antonietta 
dell’Arte, prin Italia pătrunzând în spectrul 
culturii universale. Ar trebui să scriu o listă 
întreagă. O parte din ei îmi sunt și azi prieteni 
apropiați, deși timpul a început să ne cearnă. 
Tu, prieten drag, mă întrebi de apropiații mei? 
Dacă’i numeri sunt sute, dacă nu, s’ar putea să 
rămâi doar cu o mână beteagă. 

Am un cult (și recitesc de câte ori mi se 
ivește timp liber) pentru William Blake, Frank 
Herbert, Jorge Luis Borges și Lautréamont. În 
rest apreciez tot ce mi se pare valoros, chiar 
dacă nu e în grațiile criticii și dezavuez ceea ce 
mi se impune ostentativ ca valoare. 
 
12. Ce alte pasiuni - ori vicii?!?- în afară de 
literatură și medicină mai ai? Ce altceva îți 
mai place să faci? 
 

Am iubit cercetarea, indiferent că era în 
legătură cu afecțiunile sistemului nervos sau cu 
literatura comparată. Dar... de fapt tu mă 
ispitești ca să destăinui ce hobby am?  

Am. 
Călătoriile, filosofia... dar pe primul plan 

dragostea față de sufletul meu pereche, Julieta 
și fetițele - Sandra și Elleny - pe care mi le-a 
dăruit, deci împărtășirea bucuriei de a fi 
împreună cu ele. Ce altceva ar putea să’mi placă 
mai mult decât să fiu fericit știindu-mă la 
rându’mi iubit de ele. 
 
13. Planuri, proiecte literare... 
 

Să văd copiii așezați la casele lor și să am 
nepoți cărora să le povestesc despre cum era 
lumea odinioară și să fiu omul – om adevărat, 
adică un bunic împlinit.  

În rest doar ambiții: să ating numărul 200 
al revistei "Contact international", să completez 
cele douăsprezece volume de eseuri în cadrul 
academiilor din care fac parte, să public o 
integrală a versurilor din seria „Faliilor” și să 
finalizez romanele începute în tinerețe, poesia 
și eseistica fiind necesare ca inițiere și totodată 
finalitate în literatură. 
 
14. O curiozitate: ce întrebare nu ți-a fost 
pusă de nimeni, niciodată! și ai fi dorit să-ți 
fie adresată? Adresează-ți-o... și dacă poți... 
te rog să răspunzi.  
 

De ce mi-a fost cel mai mult frică în viață și 
cum m’am comportat în fața unor situații de 
care mi-e și groază să’mi amintesc?  

http://www.anm.com.ro/
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Claudio POZZANI  

(Italia) 
 
 
 

Claudio POZZANI è nato a Genova nel 1961. 
Poeta, romanziere e artista, è apprezzato in Italia e 
all'estero per le sue numerose performance poetiche 
che ha effettuato nei più importanti festival letterari a 
livello internazionale (in Europa, Asia, Africa, Sud e 
NordAmerica) e in Fiere del Libro importanti quali 
Torino, Montreal, Parigi, Cuba e Francoforte. 

Le sue poesie sono tradotte e pubblicate in oltre 
10 lingue e sono comparse in importanti antologie e 
riviste di poesia internazionale contemporanea.  

Nel 1983 ha fondato il Circolo dei Viaggiatori nel 
Tempo (CVT), un'associazione culturale che dirige 
tuttora e che si occupa di arte e in particolare di poesia 
e letteratura. 

 
Con il CVT ha creato e organizzato numerose 

manifestazioni internazionali in Italia e all'estero. Le più 
importanti dedicate alla poesia sono: 
- ITALIA: Festival Internazionale di Poesia di Genova 
(dal 1995, 21° edizione),  
- FRANCIA: Semaine Poétique di Parigi, (dal 1998, 6 
edizioni),  
- BELGIO: BruggePoésie (ogni due anni, dal 2002) 
- GERMANIA: Musik&Poesie Munchen, (dal 2002, 5 
edizioni) 
- FINLANDIA: Helsinki Runo Festival (dal 2000, 5 
edizioni) 
- GIAPPONE: Euro-Japan Tokyo Poetry Festival (dal 
2005, 1 edizione)  
- EUROPA: European Voices (dal 2008, varie città 
europee) 

Nel 2001 ha creato la Casa Internazionale di Poesia 
sita a Palazzo Ducale a Genova, che presenta e organizza 
oltre 150 eventi gratuiti a stagione. 

Nel 2009 ha vinto il premio del Ministero dei Beni e 
Attività Culturali per la migliore manifestazione di 
poesia in Italia (Festival Internazionale di Poesia di 
Genova) 

Nel 2011 ha vinto il premio dell'Accademia 
Mondiale della Poesia per le sue attività culturali 

Nel 2012 ha vinto il Premio Catullo per la diffusione 
della poesia 

 
Nel 2014 gli è stato conferito il "Genovino d'oro", 

una delle più importanti onoreficenze del Comune di 
Genova per i suoi meriti culturali  

Per le sue attività culturali e le sue performance 
artistiche, il grande poeta e drammaturgo Fernando 
Arrabal l'ha definito "maestro dell'invisibile, aizzatore di 
sogni, ladro di fuoco: il suo cuore danza nell'alcova 
festante”. 

 
Claudio POZZANI s-a născut la Genova, în 1961. 

Poet, romancier şi artist este apreciat în Italia şi în 
străinătate pentru numeroasele sale performanţe 
poetice pe care le-a susţinut la cele mai importante 
festivaluri literare de nivel internaţional (în Europa, 
Asia, Africa, America de Sud şi de Nord) şi la cunoscute 
tîrguri de carte cum sunt cele din Torino, Montreal, 

Paris, Frankfurt sau din Cuba. Poemele sale sunt traduse 
şi publicate în zece limbi şi au apărut în importante 
antologii şi reviste de poezie internaţională 
contemporană. 

În anul 1983, a fondat Clubul Călătorilor în Timp 
(CVT) o asociaţie pe care o conduce încă şi care se ocupă 
de arte şi în mod special de poezie şi literatură. Cu CVT a 
creat şi organizat numeroase manifestări internaţionale 
în Italia şi în străinătate. Cele mai importante, dedicate 
poeziei, sunt : 

- ITALIA: Festivalul Internaţional de Poezie din Genova 
(din 1995, ajuns la a 21-a ediţie),  

- FRANŢA: Săptămîna Poetică din Paris, (din 1998, şase 
ediţii),  

- BELGIA: BruggePoésie (manifestare bienală, din 2002) 
- GERMANIA: Musik&Poesie Munchen, (din 2002, cinci 

ediţii) 
- FINLANDIA: Helsinki Runo Festival (din 2000, cinci 

ediţii) 
- JAPONIA: Euro-Japan Tokyo Poetry Festival (din 2005, o 

ediţie)  
- EUROPA: European Voices (din 2008, în diferite oraşe 

europene). 
În 2001 a creat Casa Internaţională a Poeziei, situată în 

Palatul Ducal din Genova, care prezintă şi organizează 
peste 150 de evenimente gratuite pe stagiune. 

 
În 2009 a cîştigat Premiul Ministerului Bunurilor şi 

Activităţilor Culturale pentru cea mai bună manifestare 
de poezie din Italia (Festivalul Internaţional de Poezie 
din Genova). 

În 2011 a primit Premiul Academiei Mondiale a 
Poeziei pentru activităţile sale culturale. 

În 2012 a primit Premiul Catullo  pentru 
promovarea poeziei. 

În 2014 i-a fost conferită medalia "Il Genovino 
d'oro", una dintre cele mai importante distincţii ale 
Comunei Genova pentru merite culturale deosebite. 

 Pentru activităţile sale culturale şi pentru 
performanţele artistice, marele poet şi dramaturg 
francez de origine spaniolă Fernando Arabal l-a numit 
“maestru al invizibilului, provocator de vise, hoţ al 
focului : inima lui dansează în alcovul sărbătoresc”. 
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La donna dalle lacrime dolci 
 
 

Sei la donna dalle lacrime dolci 
Ogni tuo gesto è una fiamma leggera 
Sei l'ombra, sei il gatto che fugge e poi ritorna 
Sei l'impatto del treno contro i rami sporgenti 
 
Un alambicco pieno di mercurio e di zolfo 
bolle di notte tra i tuoi seni perfetti 
Quanti alchimisti hanno perso i polmoni 
inseguendo i fumi del tuo corpo sudato! 
 
Sei la donna che detta il ritmo delle stagioni, 
che dimezza l'attesa tra un mio battito e l'altro 
Sei Venere che sorge da una colata di lava 
Sei Psiche che tiene sempre accesa la luce 
 
Calpesti la terra e neanche ti accorgi 
che ad ogni tuo passo prende vita un giardino 
Per i tuoi capelli il vento sta ringraziando Dio 
per avergli donato uno scopo di vita 

 
 

Femeia cu lacrimi suave 
 
 

Tu eşti femeia cu lacrimi suave  
Fiecare gest al tău este o flacără uşoară 
Tu eşti umbra, motanul care fuge apoi se întoarce 
Tu eşti ciocnirea trenului cu ramurile prea lungi 
 
Un alambic plin cu sulf şi cu mercur  
bulgări de noapte între sînii tăi perfecţi 
Cîţi alchimişti şi-au pierdut plămînii 
urmînd aburii trupului tău transpirat? 
 
Tu eşti cea care dictează ritmul anotimpurilor,  
care-mi împarte aşteptarea între două bătăi ale inimii 
Tu eşti Venus ivită dintr-o curgere de lavă  
Tu eşti Psyche ţinînd mereu aprinsă lumina 
 
Tu calci în picioare pămîntul fără măcar să observi  
că sub paşii tăi o grădină se naşte 
În părul tău vîntul îi mulţumeşte lui Dumnezeu 
că i-a dăruit un scop în viaţă 
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Epicedio 
 

Non sento orti 
dentro me 
solo steppa e tundra 
Nessun fruscio di crescita o di vita 
Nessuna trasformazione 
Nessun organo di luce 
  Soltanto scie grigie  
come vortici di numeri di roulette 
e lampi magri  
come radici di pianta carnivora 
che divora angeli e aerei 
al di sopra delle nubi 
 
Non sento porti 
dentro me 
solo navi bombardate 
Nessun formicolio di pulsante gioia attiva 
Nessun trasporto o sollevamento 
Nessun roteare di fari  
Soltanto voragini e banchine sbrecciate 
solo ganci di gru abbandonate 
che dondolano al vento come donne impiccate 
 
Non sento morti  
dentro me 
solo scheletri e silenzi 
Nessun ricordo spezzato  
come un ombrello dal temporale 
 
Nessuna ernia da sollevamento lapidi 
Nessun cacciavite a inchiavardare bare 
Soltanto un asindeto di visioni amare 
solo semafori lampeggianti grigio 
in incroci deserti orfani di clacson 
 
Non sento forti 
dentro me 
solo tende strappate 
Nessuna donna che si fa sull’uscio 
a salutare l’uomo che va via 
Nessuna casa dalla schiena di pietra 
Nessuna chiesa con le croci intere 
Soltanto ombre impresse sui muri 
e ponti che percorre solo il vento 
e solo il vento un giorno potrà ritornare. 
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Elegie 
 
 

Nu simt grădini de zarzavat  
în mine 
ci numai stepa şi tundra 
Nici un freamăt al creşterii sau al vieţii 
Nici o transformare 
Nici un organ de lumină 
   Numai urmele gri  
ale vîrtejului numele lor de ruletă 
şi trăsnete firave  
ca rădăcinile unei plante carnivore 
devorînd îngeri şi aeroplane  
deasupra norilor 
 
Nu simt porturi 
în mine 
ci numai nave bombardate 
Nici o forfotă de palpitantă bucurie activă 
Nici un transport sau ridicare 
Nici o rotire de faruri 
Ci numai hăuri şi cheiuri ruinate  
numai cîrlige de macarale abandonate 
care dansează în vînt ca nişte femei spînzurate 
 
Nu simt morţi  
în mine 
ci numai schelete şi tăceri 
Nici o amintire stricată  
ca o umbrelă în furtună 
 
Nici o piatră funerară în formă de zmeu 
Nici o şurubelniţă pentru a închide sicriele 
Numai un asindet de viziuni amare 
numai semafoare gri clipind  
în intersecţiile pustii şi orfane de claxoane 
 
Nu simt forturi 
în mine 
ci numai corturi zdrenţuite 
Nici o femeie care să se arate în prag 
pentru a-şi saluta bărbatul care pleacă 
Nici o casă cu spatele din piatră 
Nici o biserică purtînd cruci încă întregi 
Numai umbre gravate pe ziduri  
şi poduri pustii bîntuite de vînt 
Şi numai vîntul va putea într-o zi să se întoarcă. 
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Vengo a 
portarti una 
poesia di 
Neruda 
 
 
Ho un galoppo nel cuore 
e onde al guinzaglio 
Di questo mare insepolto  
impasterò vento e sabbia 
per costruire i tuoi piedi rumorosi 
e sentirli danzare dentro i miei occhi 
Per raggiungerti salgo  
dal mare alla collina 
La mia testa si ridisegna stella 
per chiamare le tue voci 
Le mie labbra si arcuano stanche 
in sorrisi autunnabondi e distratti 
E io sono qui, 
su questo autobus che scuote il mio 
corpo 
come un dado 
come un tappeto 
arrancando su polverose strade 
rese mute dalla pioggia improvvisa 
Le farfalle applaudono al mio passaggio 
sbattendo le ali 
sopra le pozzanghere che ingoiarono 
Narciso 
Ho un galoppo di onde 
nel mio cuore al guinzaglio. 
Portami dove si possa dimenticare 
questo secolo che ci vede esiliati, 
questi temporali 
che non riescono più a rinfrescarci, 
queste celebrazioni e abbracci 
che sembrano inutili corone di fiori. 
 
Il mare è laggiù 
lontano come un progetto abbandonato 
le ruote sparano sassi e ricordi 
sulla salita che la tua casa mi srotola 
davanti 
Sono l'intagliatore di foglie di carciofo 

e ti porto in dono sagome di nubi 
A te, 
bicchiere dall'orlo sbeccato 
che non posso baciare senza ferirmi 
A te, 
orecchio reciso e gettato su un prato 
per ascoltare i segreti delle formiche 
A te, 
porto in dono la mia giacca logora, 
la mia resistenza 
e questa poesia smarrita di Pablo 
Neruda. 
 
 

Danzo 
 
Danzo la danza delle idee geniali 
sperando che tu mi dica qualcosa di 
nuovo 
Danzo la danza dei perdenti e perduti 
sapendo che i miei passi saranno vani 
Danzo la danza degli ingenui felici 
credendo che il mio sudore serva a 
qualcuno 
Danzo la danza dei profittatori 
e danzerò finché mi pagherai 
 
E danzo, danzo, danzo 
per vincere la mia arroganza 
Danzo, danzo, danzo 
il perché non ha importanza 
 
Danzo la danza dei maledetti 
perché lo spleen mi arriva fino al torace 
Danzo la danza dei presuntuosi 
perché anche tu lo sei se ti credi al mio 
livello 
Danzo la danza degli indesiderati 
mi sono allenato molto davanti alle porte 
chiuse 
Danzo la danza degli insofferenti 
ti puoi spostare un po' più in là, per 
favore? 
 
E danzo, danzo, danzo 
fino a che resterò in piedi 
Danzo, danzo, danzo 
perché sei tu che me lo chiedi. 
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Vin să-ţi aduc 
un poem de 
Neruda 
 
 
Am un galop în inimă 
şi mareea ţinută în lesă 
Voi frămînta vînt şi nisip 
din această mare fără mormînt 
pentru a sculpta picioarele tale sonore 
şi a le auzi dansînd în ochii mei 
Pentru a te regăsi mă caţăr 
din mare pe colină 
Capul mi se redesenează stea 
pentru a rechema vocile tale 
Buzele mele obosite se întind 
în surîsuri distrate de meditaţie 
autumnală. 
(toamnălameditativ) 
Şi eu sunt acolo 
în acest autobuz care-mi scutură corpul 
ca un zar 
ca un covor 
tîrîndu-se pe drumuri prăfoase 
amuţite de ploaia neaşteptată 
Fluturii aplaudă la trecerea mea 
bătînd din aripi 
deasupra bălţilor de noroi ce-l înghiţiră 
pe Narcis 
Am un galop de maree 
în inima ţinută în lesă. 
Du-mă acolo unde să putem uita 
acest secol care ne vede exilaţi, 
aceste furtuni  
care nu aduc nici o prospeţime, 
aceste celebrări şi aceste îmbrăţişări 
care nu sunt decît inutile coroane de 
flori. 
 
Marea este acolo 
îndepărtată ca un proiect abandonat 
roţile lansează pietre şi amintiri 
pe panta pe care casa ta se desfăşoară în 
faţa mea 
Sunt sculptorul de frunze de anghinare 
 

şi îţi ofer siluete de nouri 
Ţie, 
pahar ciobit 
pe care nu pot să-l sărut fără să mă 
rănesc, 
Ţie, 
ureche tăiată şi aruncată pe o pajişte 
pentru a asculta secretele furnicilor 
Ţie, 
îţi ofer haina mea uzată,  
rezistenţa mea 
şi această poezie pierdută de Pablo 
Neruda. 
 
 
 

Dansez 
 
Dansez dansul ideilor geniale  
sperînd să-mi spui ceva nou 
Dansez dansul perdanţilor şi al 
pierduţilor 
ştiind că paşii mei vor fi în zadar 
Dansez dansul imbecililor fericiţi 
crezînd că sudoarea mea va folosi cuiva 
Dansez dansul profitorilor 
şi voi dansa atîta vreme cît mă vei plăti 
 
Şi dansez, dansez, dansez 
pentru a-mi învinge aroganţa 
Dansez, dansez, dansez 
întrebările nu au importanţă 
 
Dansez dansul blestemaţilor 
pentru că spleenul îmi urcă în piept 
Dansez dansul pretenţioşilor 
pentru că şi tu eşti unul dintre ei şi  
te crezi la nivelul meu 
Dansez dansul indezirabililor 
m-am antrenat îndelung în faţa uşilor 
închise 
Dansez dansul intoleranţilor 
poţi să te dai puţin mai încolo, te rog? 
 
Şi dansez, dansez, dansez 
atîta vreme cît rămîn în picioare 
dansez, dansez, dansez 
pentru că tu mi-o ceri 
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Sono 
 
 
 

Sono l’apostolo lasciato fuori dall’Ultima Cena 
Sono il garibaldino arrivato troppo tardi allo scoglio di   
    Quarto 
Sono il Messia di una religione in cui nessuno crede 
 Io sono l’escluso, l’outsider, il maledetto che non   
    cede 
 
Sono il protagonista che muore nella prima pagina 
Sono il gatto guercio  che nessuna vecchia vuol     
   carezzare 
Sono la bestia idrofoba che morde la mano tesa per pietà 
 Io sono l’escluso, l’outsider, il maledetto senza    
   età 
 
Sono l’onda anomala che porta via asciugamani e    
    radioline 
Sono il malinteso che fa litigare 
Sono il diavolo che ha schivato il calamaio di Lutero 
Sono la pellicola  che si strappa sul più bello  
 Io sono l’escluso, l’outsider,  un chiodo nel    
    cervello 
 
Sono la pallina del flipper che cade un punto prima del   
    record 
Sono l’autorete  all’ultimo secondo 
Sono il bimbo che ghigna contro le sberle della madre 
Sono la paura dell’erba che sta per essere falciata 
 Io sono l’escluso, l’outsider, questa pagina    
    strappata 
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Sunt 
 
 
 

Sunt apostolul lăsat în afara Cinei de Taină 
Sunt garibaldianul 
ajuns prea tîrziu la stînca de la Quarto 
Sunt Messia unei religii în care nimeni nu crede 
 Sunt cel exclus, outsiderul, blestematul care nu    
  cedează 
 
Sunt eroul care moare în prima pagină 
Sunt motanul chior pe care nici o bătrînă nu-l mîngîie 
Sunt fiara turbată care muşcă mîna întinsă din milă 
 Sunt cel exclus, outsiderul, blestematul fără vîrstă 
 
Sunt valul care se sparge, rostogolindu-se, şi ia cu sine   
  prosoapele, radiourile 
Sunt neînţelegerea care seamănă discordia 
Sunt Diavolul care s-a ferit de călimara lui Luther 
Sunt pelicula care se rupe chiar la mijlocul filmului 
 Sunt cel exclus, outsiderul, un cui în creier 
 
Sunt bila flipperului care cade cu un punct înaintea    
   recordului 
Sunt auto-ţelul din ultima clipă 
Sunt copilul care rînjeşte la palmele mamei sale 
Sunt teama de iarba care va fi cosită 
 Sunt cel exclus, outsiderul, această pagină    
   zdrenţuită 
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La marcia dell’ombra 
 
 

Stanno cadendo corde dal cielo 
e gelide catene ti danzano attorno 
E’ un mondo di nodi 
da sciogliere al buio 
tra un lampo e l’altro 
di fosforo e grida 
E’ un groviglio di corde 
che rifiutano forbici 
E un pettine che s’incastra 
dentro chiome che non pensano 
 
E’ ombra... ombra 
E’ un battito di ciglia ancora 

Mi guardo attorno e vedo muri 
persino il mio specchio è diventato un muro 
sui tuoi seni è cresciuta una pelle di muro 
il mio cuore, i miei sensi reincarnati in muri 
E continuano a piovere preghiere e bestemmie 
che evaporano appena toccan la sabbia 
e continuano a strisciare in un silenzio velenoso 
avverbi, aggettivi,  parole senza suono 

E ombra... ombra... 
e un battito di ciglia ancora 

Del sole vedo solo il suo riflesso 
nelle pozze iridescenti di acqua piovana, 
della luna indovino la presenza nel buio 
dal lontano abbaiare dei cani legati 

La mia pace non è la mancanza di guerra 
La mia pace è l’assenza del concetto di guerra 

Non ombra... ombra... 
ma un battito di ciglia ancora 
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Mersul umbrei 
 
 

Plouă cu găleata 
şi frigul te împresoară 
E o lume de noduri 
pe care să le desfaci în întuneric 
între un fulger şi altul 
de fosfor şi cretă 
E o viermuială de corzi 
refuzînd foarfecele 
E un pieptene care se înţepeneşte 
în plete ce nu atîrnă. 
 
E umbra. Umbră 
şi o clipire din gene 
 
În jurul meu văd ziduri  
pînă şi oglinda mea a devenit un zid 
pe sînii tăi a crescut o piele de zid 
inima şi simţurile mele reîncarnate în ziduri 
Şi plouă fără încetare rugăciuni înjurături 
ce se evaporă îndată ce ating nisipul 
şi se caţără fără încetare într-o tăcere toxică 
adverbe, adjective şi cuvinte fără nici un sunet 
 
E umbra. Umbră 
şi o clipire din gene 
 
Soarelui nu-i văd decît reflexul  
în bălţile iridescente ale apei de ploaie, 
lunii îi sesizez prezenţa în întuneric 
prin lătratul îndepărtat al cîinilor legaţi 
 
 
Pacea mea nu este lipsa războiului 
Pacea mea este absenţa conceptului de război 
 
Nu umbra… umbra… 
dar o clipire din gene 
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Ai miei 
genitori 
  
 
E quando, vecchio, i miei occhi 
saranno cisposi come asterischi 
e la mia schiena 
s'inarcherà in punto di domanda 
mi sembrerà di diventare 
una frase stupida 
una di quelle 
che si dicono in fretta alla stazione 
poco prima di restare nuovamente soli 
  
Quando le mie gambe 
dure e rigide come punti esclamativi 
si faranno più pesanti 
sulla cresta di stegosauro 
dei caruggi sconnessi 
sarà allora 
che mi mancheranno ancor di più 
le vostre mani grandi e sapute 
che apparecchiavano lo spazio 
davanti ai miei passi incerti 
e le vostre parole 
che appoggiavano paracarri e 
segnaletiche 
lungo la mia via 
  
Quando i miei discorsi 
s'aggoviglieranno in punti di 
sospensione 
buoni solo per farmi ridere dietro 
da ragazzi foruncolosi 
e le mie mani 
ospiteranno rughe intersecate 
in simboli di diesis 
sarà allora 
che mi mancheranno ancor di più 
quelle locomotive di roccia 
intorno al lago delle vacanze estive 
e quel segno di matita sul muro 
che anno dopo anno 
scivolava giù lungo il mio corpo che 
cresceva 
  
 

Părinţilor 
mei 
 
 
Iar cînd voi fi bătrîn şi ochii  
îmi vor fi cu puchini ca nişte asteriscuri  
iar spatele 
mi se va îndoi ca un semn de întrebare 
mi se va părea că devin 
o frază stupidă 
una din acelea  
pe care le spui la gară,  
grăbit, cu puţin înainte de a rămîne din 
nou singur 
 
Cînd picioarele mele  
dure şi rigide ca nişte semne de 
exclamare 
vor deveni mai grele  
pe spinarea stegosaurului 
străduţe accidentate 
tocmai în acel moment 
îmi vor lipsi încă şi mai mult 
mîinile voastre mari şi cuminţi 
care îmblînzeau spaţiul 
în faţa paşilor mei nesiguri 
şi cuvintele voastre 
care puneau borne şi semnalizări 
de-a lungul drumului meu 
 
Cînd discursurile mele 
se vor încurca în puncte de suspensie 
bune doar pentru a face să rîdă de mine 
cîţiva ţînci cu coşuri pe faţă 
iar mîinile mele 
vor adăposti riduri care se întretaie 
în simbolurile diezilor 
tocmai în acel moment 
îmi vor lipsi încă şi mai mult 
aceste locomotive stîncoase 
din jurul lacului vacanţelor de vară 
şi acest semn de creion pe perete 
care an după an 
aluneca de-a lungul trupului meu ce 
creştea 
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Quando il mio movimento 
diventerà statico e definitivo come un 
punto 
e i miei baci 
rari come un punto e virgola 
sarà allora 
che mi mancheranno ancor di più 
le vostre monumentali presenze 
che riempivano ogni armadio, ogni 
pentola, ogni barattolo 
e le vostre teste reclinate nel sonno 
giusto 
sopra pagine sportive e parole crociate 
  
E sarà forse per tentare di riavervi 
che mi fermerò per  strada 
appoggerò per terra i sacchetti della 
spesa 
e allargherò le braccia 
come una parentesi che si chiude 
ma che non riesce più 
a contenere il mondo. 
 
 

A mia madre 
 
Ti ho visto in faccia in quella stanza 
io sporco di sangue e muco 
tu stravolta e curiosa 
Ho tentato di dirti 
che non ero sicuro di voler restare fuori 
di te 
ma le parole che avevo in testa 
nella mia bocca si impastavano male 
Avevo appena imparato 
che tutta la vita sarebbe stata ipocrisia e 
paradosso: 
ti avevo appena fatta soffrire 
ti avevo fatta sanguinare 
eppure ero io a piangere 
e tu a sorridermi 
Ti ho visto in faccia in quella stanza 
mentre mi portavano via 
C'era troppa confusione per dirti quanto 
fossi felice 
di poter finalmente dare un viso 
al ventre che mi aveva ospitato 
E più tardi con i miei colleghi 
si discuteva di reincarnazione, 

Cînd mişcările mele 
vor deveni statice şi definitive ca un 
punct 
iar sărutările 
rare ca punctul şi virgula 
tocmai în acel moment 
îmi vor lipsi încă şi mai mult 
prezenţele voastre monumentale 
care umpleau fiecare dulap, fiecare 
cratiţă, fiecare sertar 
şi capetele voastre aplecate într-un somn 
îndreptăţit 
peste pagina de sport şi peste cuvintele 
încrucişate 
Şi poate pentru a încerca să vă recapăt 
iarăşi 
mă voi opri în stradă 
voi pune pe pămînt pungile pline de 
cumpărături 
şi îmi voi deschide braţele 
ca o paranteză care se închide 
dar care nu mai reuşeşte 
să cuprindă lumea 
 
 

Mamei mele 
 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
eu mînjit de sînge şi de mucus 
tu bulversată şi curioasă 
Am încercat să-ţi spun 
că nu eram sigur că vreau să rămîn în 
afara ta 
dar cuvintele pe care le aveam în cap 
la mine în gură se frămîntau aiurea 
Tocmai aflasem 
că toată viaţa ar fi ipocrizie şi paradox 
te făcusem să suferi 
te făcusem să sîngerezi 
şi totuşi eu eram cel care plîngea 
iar tu, cea care surîdea 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
în timp ce eram luat de lîngă tine 
Era prea multă confuzie pentru a-ţi 
spune cît de fericit eram 
de a-i da în sfîrşit un chip 
pîntecelui care mă adăpostise 
Iar mai tîrziu cu colegii mei 
discutam despre reîncarnare 
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di eterno ritorno, dei cicli di Vico, 
ma non vedevo l'ora di rivederti 
e di conoscere il tuo uomo e vostro figlio 
dei quali sentivo la voce ovattata e 
lontana. 
Ti ho visto in faccia in quella stanza 
e darei tutto quello che ho 
per ricordarmene. 
 
 
 

Breaking 
news 
 
E' una frullata di muri acciaio e cristallo 
ciò che bevono i miei occhi 
Nell'aria ballano ancora 
vibrazioni oblique 
e vespe cattive 
che vane cercano l'Itaca al loro volo 
e stanche si lasciano cadere 
tra i roveti neri 
Tu sei nel tuo soggiorno di mogano 
chiaro 
sette fusi lontana 
sorseggiando Verlaine e vino rosso 
ma quaggiù amore mio 
è una flora rugginosa 
di tondini fuori dal cemento 
come bucaneve d'inferno 
Non accendere la TV, 
non infliggere alla quieta stanza 
le grida azzurrine 
che spaccherebbero il tuo sorriso 
che aprirebbero di colpo la tua mano 
facendo cadere il bicchiere 
riproponendo sul tuo tappeto  
ciò che ho in mezzo al mio petto 
squarciato 
Non accendere la TV, 
non sai ancora nulla della polvere  
che è nuvola che non si piove, 
nulla delle grida 
che serrano come cappi 
cuori orecchie e sguardi, 
nulla di bambole 
che guardano fisse armadi sfondati 

despre eterna întoarcere, despre 
cursurile  
şi recursurile lui Vico 
dar eram grăbit să te revăd 
şi să-ţi cunosc bărbatul şi pe fiul vostru 
căruia îi simţeam vocea înăbuşită şi 
îndepărtată 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
şi aş da tot ce am 
ca să-mi amintesc de asta. 
 

Breaking 
news 
 
E un amestec de ziduri de sticlă şi de oţel 
ceea ce beau ochii mei. 
În aer dansează încă 
vibraţii oblice 
şi viespi răutăcioase 
care caută în zadar Itaca în zborul lor 
şi cad epuizate 
prin tufişurile negre 
Tu eşti în salonul tău de acaju 
la şapte fuse orare distanţă de mine 
sorbind din Verlaine şi din vinul roşu 
dar aici iubirea mea 
e o floră ruginită 
în ronduri care ies din beton 
ca nişte ghiocei ai infernului. 
Nu porni televizorul. 
Nu-ţi tortura camera liniştită 
cu ţipetele albăstrui 
care ţi-ar frînge surîsul 
care ţi-ar deschide brusc mîna 
făcînd să-ţi cadă paharul 
şi reaşezînd pe covor 
ceea ce am în mijlocul pieptului sfîşiat 
 
Nu porni televizorul,  
tu nu ştii nimic despre praful 
care este un nor ce nu mai devine ploaie, 
nimic despre strigătele  
care strîng asemenea unui laţ 
inimi, urechi şi priviri, 
nimic despre păpuşile 
care privesc fix dulapurile desfundate 
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e incesti improvvisi tra pavimenti e 
soffitti 
Non accendere la TV, 
non voglio che i singhiozzi di violini 
sappiano di sangue e macerie, 
che il tuo vino si confonda 
con le campane cadute 
Me ne sto andando  
sul tappeto volante 
di una barella scomoda 
tra cinghie che mi stringono 
e cielo che mi sfiora 
Una corolla mi abbraccia 
di caotico silenzio, 
mani che spingono 
che sovrappongo a quelle decise 
di mia madre al supermarket 
mani con flebo 
che diventano di mio nonno 
che travasava vino nel casolare di pietra 
Vedo nella pioggia di sguardi su di me 
che il mio tempo sta per mettere punto 
sarò solo benzina sprecata a sirene 
spiegate 
una fenditura superflua nel muro di folla 
Non accendere la TV, 
amore mio 
finisci quel calice per me 
per quel brindisi che domattina 
saprai diventato per sempre impossibile, 
leggimi di Verlaine una poesia qualsiasi 
oppure quella contro la Natura ostile e 
cattiva 
Pensavo di vivere abbastanza  
per farti felice 
E' bastato appena un brivido di terra 
per scardinarmi il fiato. 
Quanto futuro sprecato. 
 

Croazia , 21 marzo 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
şi neaşteptatele incesturi între pardoseli 
şi plafoane 
Nu porni televizorul. 
nu vreau ca suspinele viorilor 
să aibă gustul sîngelui şi al 
dărîmăturilor, 
iar vinul tău să se confunde  
cu clopotele căzute. 
Dar eu tocmai plec  
pe covorul zburător 
al unei tărgi incomode 
între chingile care mă strîng 
şi cerul care mă atinge uşor. 
O corolă de capete mă înconjoară 
cu tăcerea haotică 
a unor mîini care cresc 
şi pe care le suprapun peste cele  
ale mamei la supermarket, 
mîini care ţin perfuzii, 
care devin cele ale bunicului meu 
ocupat să transvazeze vinul în ferma din 
piatră. 
Văd în ploaia de priviri aţintite asupra 
mea 
că timpul meu se va termina curînd 
voi fi doar nişte benzină irosită de 
sirenele urlătoare 
o deschidere inutilă prin zidul mulţimii. 
Nu porni televizorul, 
dragostea mea, 
termină acest pahar pentru mine 
pentru acest toast pe care mîine 
dimineaţă 
îl vei şti devenit imposibil pentru 
totdeauna, 
citeşte-mi orice poem de Verlaine 
sau cel împotriva naturii urîte şi ostile. 
Gîndeam că voi trăi destul 
pentru a te face fericită 
N-a trebuit decît un frison al pămîntului 
Pentru a-mi scoate sufletul. 
Cît viitor irosit… 

 
 
 



384 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

La realtà 
della 
speranza 
 
 
Vieni 
accampiamoci qui 
Questa notte 
getterà le sue reti di gelo e stelle  
su di noi 
ma sapremo farci piccoli  
abbracciandoci 
per sgusciare tra le sue maglie  
Stringimi come se il domani 
dipendesse dalle tue braccia, 
ne ho avuto abbastanza 
di ombre appiccicose 
bellicose 
e di cuori appesi a un gancio 
o sbriciolati in una zuppa di rancore. 
Vieni 
e non ti guardare indietro 
in questa notte barbara 
con il vento obliquo  
che spara sputi e spilli 
sui nostri visi, 
vara i tuoi pensieri  
scivolando la tua testa  
nel mare calmo del mio torace 
tra onde lunghe e bionde 
e labbra socchiuse, 
sagoma il tuo sonno 
con i miei battiti e roncopatie 
aspettando spalancati spazi 
al di là delle tenebre. 
Lacoonti siamo  
dei nostri stessi stritolati sogni, 
contro serpenti striscianti invidia  
scagliati a noi come palle incatenate 
Vieni 
restiamo qui  
ancora e sempre  
in questa eternità provvisoria 
e non facciamoci trovare mai più 
neanche domani 

quando orde di luci 
scenderanno dalle pendici del sole 
a colonizzare le ombre 
ad asfaltare i misteri 
a sterilizzare le alchimie 
a smantellare la nostra barricata di 
abbracci 
che non ha bisogno di domande  
per essere una risposta. 
 
 
 

Realitatea 
speranţei 
 
 
Vino 
să poposim aici 
Noaptea asta 
îşi va arunca plasele de ger şi de stele 
peste noi 
dar vom şti să ne facem mici 
îmbrăţişîndu-ne 
pentru a înflori printre ochiurile ei 
Strînge-mă ca şi cum ziua de mîine 
ar depinde de braţele tale 
am avut destule 
umbre lipicioase agresive 
şi inimi agăţate într-o gaică 
sau fărîmiţate într-o supă de pizmă. 
Vino 
şi nu privi înapoi 
în noaptea asta barbară 
cu vîntul pieziş 
care împroaşcă 
pe chipurile noastre cu salivă şi ace, 
slobozeşte-ţi gândurile 
alunecînd cu capul 
pe marea calmă a pieptului meu 
printre valuri lungi şi blonde 
cu buzele întredeschise, 
modelează-ţi somnul 
după ritmul inimii şi al horăitului meu 
aşteptînd spaţiile larg deschise 
de dincolo de întuneric 
Suntem profeţi 
ai propriilor noastre vise strivite, 
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împotriva invidiei şerpilor târâtori 
năpustiţi asupra noastră  
precum gloanţele în rafală 
Vino 
să rămînem aici 
acum şi-ntotdeauna 
în această veşnicie provizorie 
să nu ne lăsăm prinşi niciodată 
nici măcar mîine 
cînd hoarde de lumini 

vor coborî de pe pantele soarelui 
să colonizeze umbra 
să acopere tainele 
să sterilizeze alchimiile 
să dărîme baricada noastră de 
îmbrăţişări 
care nu are nevoie de întrebări 
pentru a fi un răspuns. 
 

 

 
Radu Carnariu, selective hystory CMYK 
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Luis Armenta MALPICA 

 (Mexic) 
 
 
 

 
Pe scriitorul mexican Luis Armenta Malpica l-am 

întîlnit nu la manifestările poetice din Mexic (aşa cum era de 
aşteptat), unde particip de două decenii la faimoasele „Întîlniri 
ale  Poeţilor Lumii Latine”, ci la cea de a optsprezecea ediţie a 
Festivalului Internaţional de Poezie de la Trois-Rivières, în 
toamna anului 2002. Am înţeles că are ceva de spus în mişcarea 
literară a generaţiei sale citindu-i doar cîteva cuvinte : 
„Déjenme solo un rato con mi / cuerpo. / Quiero sentirlo a 
plenitud / ahora que duele.” (Lăsaţi-mă o clipă singur cu trupul 
meu. Vreau să îl simt pe de-a-ntregul acum cînd suferă). Luis 
Armenta Malpica s-a născut în 1961 în Ciudad de Mexico şi e 
romancier, poet, co-fondator şi vice-preşedinte al Asociaţiei 
Scriitorilor ce-şi are sediul în Guadalajara şi include creatorii 
din toate statele din Vestul Mexicului. De cîţiva ani este şi 
director al holdingului „Mantis Editoris”. Tradus şi cunoscut în străinătate, a obţinut cîteva prestigioase premii 
nu doar la el acasă, ci şi prin ţările în care a fost tălmăcit şi publicat. 

A debutat cu volumul Voluntad de la Luz (Voinţa luminii), după care au urmat Cantara, El 
mundo era un prodigio (Lumea era un miracol) şi Terramar. Volumul din care am tradus poemele din 
această pagină se intitulează DES(AS)CENDANCE / DES(AS)CENDANCIA, este bilingv (traducerea şi 
versiunea franceză sunt realizate de Gabriel Martín şi Jacky Santos Da Silva) şi a apărut în anul 1999 la vestita 
editură Ecrits des Forges din Trois-Rivières – Quebec, într-o prestigioasă colecţie de poezie a editurii canadiene 
în care au apărut nume importante ale poeziei universale, colecţie dirijată de Bernard Pozier (director literar la 
Ecrits des Forges, scriitor prezentat şi în revistele „Cronica” și ”Poesis”) şi de Louise Blouin (vice-preşedinte al 
editurii şi director de producţie), o editoare de excepție, plecată, din păcate, astăzi dintre noi. 

Luis Armenta Malpica e un autor deosebit, cu verb scînteietor, care scrie ca şi cum ar oficia o liturghie a 
metaforei, un autor ce cultivă o poezie grea de simboluri, o poezie a încifrării sentimentelor şi a descifrării 
sacralităţii cuvîntului, o poezie hermetică şi hermeneutică, o poezie aproape imposibil de tradus, bazată pe 
polisemantism, sugestie, jocuri de cuvinte, repere culturale remodelate. Creatorul mexican construieşte un 
univers liric autentic, viu, aparte, unitar şi persuasiv, aflat la interferenţa dintre lumină şi întuneric, dintre 
binecuvîntare şi blestem, dintre angelic şi malefic, dintre clipă şi veşnicie, un univers în care plăsmuirea poemului 
devine un ritual iniţiatic şi purificator. Nu întîmplător poemul intitulat Ritual stă sub semnul a două 
tulburătoare versuri din Octavio Paz : „El poema es una ceremonia fúnebre. / Todo, inclusive la muerte, exige una 
liturgia.” 

 

Evanghelia aerului 
 
 

Pîrguită, luna mai  
cade încă. 
Asist – leşinat –  
la contemplarea efemeridelor 
(muşte al căror sfîrşit este dansul, deci : 

îngeri – de o singură zi) 
şi la călătoria păsărilor acvatice în 

migraţie nocturnă (îngeri ai radarului). 
De această dată – îmi promit – voi avea privirea la 
 ţintă 
(cele aproape zece dioptrii), dar şi mai mult auzul : 
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trebuie ascultată luna mai  
cum îşi atinge în treacăt arsurile. 
Asta poate să-mi facă rău, deşi chiar să o spun  

îmi face rău. 
Îmi face rău de asemenea să pierd atîtea zile  

fără să ştiu unde sunt cantaridele¹ 
sau de ce lumina deranjează  

celacantul² sau  
cine a văzut ultimul dront³? 
 
Asist, de asemenea, la naşterea munţilor  
la moartea în copulaţie a călugăriţei – mantis  

religiosa 
la permanenta castitate a carbonului fosil 
 (huilă). 
În vreme ce lumea se pîrguieşte între mîinile sale  
(şi împreună cu lumea, omul) 
Dumnezeu veghează asupra îngerilor. 
 
-------------------------- 
1 - cantaridă = insectă din ordinul coleopterelor (gîndac-de-frasin); 
2 - celacant  = peşte primitiv despre care se credea că este fosil şi a cărui 
existenţă a fost descoperită în 1935; 
3 – în spaniolă, „dodo”, în franceză „dodo” sau „dronte” (nu i-am găsit 
echivalentul românesc); pasăre alergătoare din Insulele Mauriţiu, dispărută în 
secolul XVIII, exterminată de oameni (n.t. - V.S.). 

 

Evanghelia pământului 
 
 

Lumina lui Dumnezeu îmi permite să văd că  
lumea  

nu este întunecată  
chiar dacă se lasă noaptea.  
Cu atît mai puţin atunci cînd o iubesc. 
E motivul pentru care greierii cîntă încetişor  

şi păsările se odihnesc  
pentru a lăsa aerul să se umple de suspine;  
şi chiar apele izvorului îşi împuţinează  

curgerea  
ape care, în momentul ciocnirii cu chipul însetat  

al lunii  
ar putea fi stele, un fulger, o aversă,  
dar e noapte şi toate acestea sunt rouă. 
 
Dumnezeu există în arborii  
în ale căror frunze uscate sălăşluieşte verdele  
(şi unde e foarte frig atunci cînd Dumnezeu nu e  
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pe-aproape). 
Evanghelia sa este marea sierra madre care-şi  

veghează pietrele  
(pentru că fiecare din fiicele sale acoperă, la rîndul ei,  

pămîntul). 
 
Dumnezeu există în lutul care-i dă formă  

omului pe care-l iubesc. 
Şi între toate zgomotele oraşului unde locuiesc  
aştept ca el să adoarmă  
iau puţin noroi şi acopăr stelele  

şi licuricii, acopăr soarele şi luna,  
lămpile cu ulei, luminile de neon şi  

chibriturile. 
 
În plin întuneric, tu în braţele mele  
aud zicînd „mersi”  
cu complicitatea unui Dumnezeu aproape tăcut  
în lumina lui te observ. 

 
 

Anunciación de Würm 
 
  Bătrîni goi / - geruri – într-o zi noi toţi 
 nu vom avea decît zăpada / ca să ne învelim. 
 
     James Schuyler 
 
 

(1) 
 
Corpul bătrînilor este 
          făcut din zăpadă 
 (omul care se înveleşte  e un bătrîn 
    un fulg de nea 
ce se topeşte între degete 
    în chiar clipa în care se atinge 
 dar nu atunci cînd îl atinge un alt om 

căci astfel nu este un om 
   este  Dumnezeu 
    cel care îl modelează 
 
      cu sufletul 
 
începînd cu sufletul lui Dumnezeu 
omul 
 înţelege 
   e o atingere  
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divină în palparea umană) 
 
     în foc 
 
 

(2) 
 
dar şi din frig 
 (din viguroase buturugi pe care le ciopleşte  

o bură de ploaie 
s-a născut fulgul de zăpadă 
     imaculat 
 marchează începutul omului 
care în forma sa de gheaţă 

în timpul glaciaţiei) 
a avut febra lumii 
 
 
(3) 
 
din vasta regiune a gheţurilor 
 (previziune a umidităţii 
     în aisberg 
om de cart 
 a fost forma sloiului 
   un refugiu) 
o nesfîrşită mare în dezgheţ a văzut omul 
    scufundîndu-se  
 
 
(4) 
 
atlanţii îşi iubeau patria 
 iubirea unui atlant trebuia să fie 

un alt atlant) 
pentru că patria – frigul -  îşi transpira 
naufragiile 
 
 
(5) 
 
în ziua în care cel mai în vîrstă dintre atlanţi 
şi-a atins zenitul 
 (mulţumită curcubeului 
pămîntul s-a evaporat 
 nourii îşi lasă urmele în picături) 
cu tot cu oamenii săi 
 
 
(6) 
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în a şasea zi 
 (a focului  a vieţii 
  a dezgheţului a omului 
 gheţarul şi-a anticipat moartea) 
dintr-o suflare   apa a fost creată 
 
 
(7) 
 
astăzi bătrînii rezistă mai mult 
 la geruri 
  (ei recunosc fulgii de zăpadă 
     care îi iubesc 
 lumina existenţei lor 
dar aşteaptă în apă 
 pentru că din apă se nasc 
  ca şi avalanşa care-i va acoperi iarăşi 
  în mod inevitabil 
 pentru că spre apă se întorc) 
propria piele 
   goală 
 

 

Celebrare pentru funeraliile 
mele 
 

Piatră funerară 
 
Eu care am crescut citind Alfabetul lumii 
 de Eugenio Montejo 
pentru a supravieţui mi-am frecat mîinile. 
Asediat în amiaza vieţii  

(pulbere eram) 
o puternică explozie m-a învăluit. 
 
(Viaţa a devenit bălţi pe pămînt) 
 
Cu florile soarelui crescîndu-mi în trup 
 mi-am dat seama că marea este destinul 
 nemişcaţilor nouri. 
Nu am plîns niciodată 

- deci să nu mă plîngeţi. 
 
M-am iubit într-o picătură de mare 
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între buze strecurată. 
Şi am iubit într-un nor – o pietate albastră –  
care s-a întins pe cer (asemenea doliului). 
 
Acum cu trupurile înlănţuite, locuim o  

vizuină a pămîntului. 
Şi dacă ne e sete 
(şi dacă murim de sete) 
Dumnezeu va veni din nouri pentru două zile… 

pînă la învierea noastră. 
 

 
 
 
 

Traiectoria peştelui 
 
 
 

Cu mult înainte de ceea ce vă povestesc astăzi  
vocea peştelui avea 
aceeaşi proză ca vocea umană. 
Din asta putem şti că toţi au fost peşti 
înainte chiar de a fi oameni.  
Dar acum ea nu mai spune nimic. 
Ea nu inventează nimic care să fie ca un jurămînt în zadar. 
 
La început a fost peştele. 
Din peşte a urmat apoi migala*19. 
În vremea acestei tranziţii între pămînt şi mare  
s-au născut pagurii-pustnici:  
păianjenii calcaroşi 
avînd oceanul de partea lor. 
 
Se spune că un păianjen de mare şi-a înfipt acele  
în mlaştinile lumii; 
acolo şi-a întins rădăcinile 
în trunchiul său veninul s-a schimbat în sevă 
iar blana sa brună (amintire de la migala) este frunzişul 
intens pe care i-l conferă înălţimea. 
Astfel s-a născut arborele de capoc. 
Astfel a murit păianjenul. 
Binecuvîntat fie cel care vine în numele său 
să repopuleze apele cu peşti 
căci se va spune despre sine că este singurul 
vinovat de aceasta. 
 

                                                 
19 Păianjen veninos din regiunile tropicale ale Americii, care mănîncă păsări 
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Liana  
cocoţată în agonia arborelui 
este vecină cu păsărea. 
Şi amîndouă cu migala. 
Şi din moarte ele privesc devenirea fluviului. 
 
Peştele nu se teme că se va îneca:  
el e peşte tocmai pentru înec. 
Şi are multe oase  
dacă-şi aminteşte de asta. 
De exemplu, în urmă cu secole  
peştele, pentru a-şi uita viitorul ca om, 
s-a convertit  
în migală. 
O poţiune fragilă: argint-viu la care s-a adăugat sulf  
a fost secretul ei. 
Exista o contingenţă în minune:  
dacă peştele înceta să gîndească ca o migală 
dispărea. 

· 
Din ce floare  
peştele  
ar veni. 
Fuseseră zile în care sîngele său era năpădit de iederă  
de cît se tot întorcea 
pentru a se şti 
singur. 
Plăpînd  
minuscul 
nici măcar n-a aşteptat ceea ce sarea  
intuia: 
prudenta călătorie a peştilor la vîsc 
pentru ca să învie apoi pe o pînză de păianjen. 
 
De la mare îi vine peştelui necuprinsa frică de  
aer 
prodigioasa asfixiere povestită de oameni. 
Dar el a plîns din urechi  
cu aceeaşi proză ca şi migala. 
 
Cum putea să fie peşte  
dacă atunci cînd a fost un păianjen  
apa însăşi îi realiza profeţiile. 
 
Astfel a ajuns pe pămînt  
mamă radicală 
aborigen 
şi fruct. 
 
Pe harta uscată a acelor nervuri  
arborele şi-a clarificat rătăcirea şi orbirea. 
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Atunci cînd peştele a dispus de ea  
coralul abia se năştea 
echidistant din branhiile sale. 
 
Ca şi cum dintotdeauna  
a pierde însemna a te întîlni cu viaţa 
iar a cîştiga semnifica a trece fără a te opri 
în căutarea unui duşman posibil 
din cînd în cînd un vultur 
înotîndu-i prin vene 
un alt ou de peşte 
cuibărind 
     – mesia ce va să vină –  
într-o migală 
ce lumină s-a stins în ochii peştelui 
cînd şi-a pipăit coastele 
şi i-a simţit veninul? 
 
Devenise un peşte fără nume  
un mort al apelor 
botezînd lumea  
cu o înţepătură. 
 

· 
Praful adunat pe spatele păianjenului  
e o lumină măcinată. 
Alte ape îl umezesc  
cu o atingere mai blîndă. 
 
Necuprinsa-i libertate  
de lumină şi de noroi 
în fiecare por fecundează intemperia. 
Urmaşii capocului nu se înstăpînesc  
peste tăieturile de pe pielea groasă a secolului. 
Verdele pămîntului  
e o busolă  
ce ghidează instinctul 
serul 
şi depunerea ouălor de păianjen în peşti. 
Ce a păstrat din peşte  
şi ce din migală 
pentru ca un capoc să se nască astfel în mlaştini? 
 
În acest mod a început lumea despre care astăzi vă povestesc. 
Peştele, scufundat în om, se căuta  
el însuşi 
în migală 
numai pentru ca 
să nu se cufunde în el. 
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· 
E nevoie de o floare  
pentru a sintetiza rîsul şi mirarea. 
În timida casă a mîinilor lor  
arborii protejează o urmă abia 
perceptibilă pentru om. 
E o trăsătură comună izvoarelor;  
fabulă cotidiană în mlaştini: 
osatura vitală a obiceiului 
care face din peşte un păianjen 
şi din ermit 
un om. 
 
Nu se întîmplă aproape niciodată pentru arborele de capoc. 
Şi aproape niciodată nu zăboveşte un om în preajma lui. 
Chila sa este o oază pentru ce-i în faţa lui. 
 
(pîini mutuale ramele 
vin comun pînzele sale). 
 
În faţa unui asemenea aproape-departe al capocului  
animalele dezancorate 
se întorc la rocă 
la singurul pătrat de zahăr transparent 
pentru care – se spune –  
peştii  
numeau ceva ce le aparţinea. 
 
Ce buimăceală printre peşti  
atunci cînd a explodat digul spinilor lor 
într-o grămadă de steluţe minuscule 
pentru că lumina le atinsese înotătoarele. 
Ce galop de praf în spuma aerului  
pentru că peştii se întorc în albia focului. 
Ce frămîntare a tîmplelor  
pentru noi sudori ale capocului 
dacă apa îşi permite să dezrămurească filamentele meduzei! 
 
Numele mărilor nu este o curgere ascultătoare. 
O zbatere de spumă  
între degetele  
picioarelor capocului 
cerne în tăcere 
gura peştilor 
şi dîndu-le sîn le oferă sărurile 
pentru ca în această blîndeţe 
imensitatea 
să poată începe 
în amintire. 
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· 
Peştele a căutat lumina  
în chiar hăţişul în care trăia. 
Numai piedestalul fumului negru  
memoria  
recuperează filoanele clandestine 
a ceea ce a devenit inevitabil. 
 
Cine cunoaşte apele în care moare  
va trăi veşnic. 
În ce uitare a peştelui omul a văzut migala? 
Ce pînză de păianjen există în delta unui fluviu  
pentru a schimba astfel lumina într-o mlaştină întunecată? 
 
Toamna a sosit la capoc prin pomeţi. 
O tăcere sudată de marginile sale. 
Cuiburile lui sunt o armă cu două tăişuri. 
S-a îmbolnăvit de liane, de păianjeni de mare  
şi de apă dulce. 
În delta fluviului  
ajutate de lumină  
frunzele capocului erau pe punctul de a plesni 
de prea multe păsări. 
 

· 
Moartea capocului a făcut să eşueze peştele sub apă. 
Singurătatea era o ancoră de os care-l lega  
de sîngele său. 
 
Fără apărare, şi mai mult de tristeţe decît de bătrîneţe  
peştele se întreba  
 – adresîndu-se ermitului său (cu o sută de ochi) interior –  
de ce mor arborii de capoc. 
Uşoarele schelete ale florilor au început să se legene. 
Marea îşi sufleca mînecile diluate. 
 
Durerea era o barcă ce intra  
în peşte 
ca într-o sticlă. 
 

· 
Trecură cîteva luciri ale soarelui. 
Singurătatea a fost lichidul ce-i străbătu şira spinării  
peştelui  
şi chihlimbariul venin al păianjenului. 
Şi migala cîrpi orice urmă a peştelui  
pentru ca nimeni să nu ştie unde a emigrat. 
Peştii  
 sunt popoarele scufundate 
care puţin cîte puţin ies la suprafaţă. 
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În ce grimasă de sare tremură ceilalţi  
care îşi distrug originea şi calea? 
 
După primul strigăt al unei alte flori  
inundate de soare şi de meduză 
foarte departe de acele peştelui şi de dura 
oglindă ocru a sîngelui 
de această dîră de sare unde se înnoptează 
acest strigăt adunat pe buzele  
tatălui şi mamei capocului 
peştele a vrut să găsească  
 – în spatele pupilelor sale de pustnic 
    şi în faţa ochelarilor săi de om – 
originea  apei. 
Aleluia pentru cocoloaşele de sulf! 
Glorie sferelor de argint-viu!   
 

· 
Imensitatea, setea  
sunt memoria. 
Gîndirea, această poţiune fragilă  
odinioară aparţinîndu-le peştilor 
minunată zestre a capocului 
este moştenirea omului. 
Astfel a cunoscut focul. 
 
 

· 
Tot zgîrîind fosforul, soarele spori ploaia  
şi o făcu navigabilă. 
Uneori, prin naufragiu,  
printr-un firişor de balast, un cîrlig de undiţă 
călători de la sete la ocean 
peştele nu a denumit omul. 
 
 

· 
Moartea, cu mult înainte de ce vă povestesc astăzi,  
era o găselniţă inutilă. 
 

 

Ꙍ 
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Guy van HOOF  

(Belgia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poetul flamand Guy van Hoof s-a născut pe 23 
iulie 1943 la Anvers, faimosul oraş al cărui port, unul 
dintre cele mai importante din Europa, i-a conferit, 
de-a lungul vremii, acestei frumoase aşezări din 
nordul Belgiei un caracter internaţional. Poate acesta 
este motivul pentru care nu şi-a părăsit niciodată 
oraşul natal, în care locuieşte şi astăzi, foarte aproape 
de Muzeul Artelor Frumoase, unde se găsesc marile 
pînze ale pictorului Rubens, cel mai cunoscut locuitor 
al Anvers-ului în întreaga lume. Această vecinătate i-a 
influenţat, credem, existenţa, căci Guy van Hoof nu 
este cunoscut doar ca poet şi critic literar, ci şi ca un 
redutabil critic de arte plastice, căci, în mod constant, i 
se cere să prezinte opera unui artist la vernisajele unor 
expoziţii. 

Nu şi-a terminat studiile la şcoala medie, ci a 
lucrat de foarte tînăr într-un atelier de ambalaje, apoi 
ca ucenic şofer pe un camion, ca ajutor de redactor la 
un săptămînal popular şi ca funcţionar într-o 
companie de asigurări. La cursuri serale, şi-a obţinut 
diploma de bibliotecar. 

A publicat mai bine de douăzeci de culegeri de 
poezie şi volume de eseuri, colaborînd, în acelaşi timp, 
cu regularitate la mai multe reviste literare şi artistice. 

„Scepticismul şi tendinţa de relativizare sunt 
adesea considerate de criticii literari ca fiind 
caracteristicile cele mai remarcabile ale poeziei 
scriitorului flamand Guy van Hoof”, remarcă distinsul 
poet şi prozator Willem M. Roggeman. La aceste 
caracteristici, comentatorul adaugă „o anumită 
subtilitate care atrage imediat atenţia cititorilor săi. 
Autorul foloseşte imagini aparent fără importanţă şi, 
evident, lipsite de senzaţional, ca, de exemplu, o bancă 
într-un parc, un hotel, o gară de triaj sau o casă a 
scării. Dar el face aceste imagini indispensabile într-
un cîmp de forţe poetic, adesea riguros, mereu eficace. 
Teme cum ar fi călătoria, tatăl, tinereţea, melancolia şi 
aspectele sociale sunt firul roşu al poeziei sale”. 

Guy van Hoof a debutat în 1962, cu volumul Het 
Vuur Vesufius (Răpusul Vezuviu), urmat în 1972 
de culegerea Zonder requiem (Fără recviem). 
Din titlurile pe care le va edita ulterior, amintim: De 
wetten van Copernicus (Legile lui Copernic) în 
1988, Zwarte Vijvers (Heleşteie negre) în 2005 şi 

Bekentenissen (Mărturisiri) în 2006. În anul 
2010, a publicat culegerea Interviuri cu Willem M. 
Roggeman. 

În 1981, a publicat un eseu şi o antologie 
referitoare la Noul Romantism, care au avut un mare 
ecou. Prezintă în ele o nouă generaţie de poeţi ce 
debutează în cursul anilor ‘70. Aceştia se ridică 
împotriva poeziei care domina anii ‘60, şi care îşi luase 
numele de neorealism. Van Hoof nu şi-a inclus 
propriile poeme în faimoasa antologie, dar este 
evident faptul că el însuşi e un poet neo-romantic. 
Numai că nu vom găsi clamate ardente sentimente în 
poemele sale. Poezia sa este, dimpotrivă, foarte sobră 
şi mai degrabă „silenţioasă”, bazîndu-se foarte mult pe 
sugestie. Aşadar, el se mulţumeşte să sugereze 
emoţiile mai degrabă decît să le numească sau să le 
descrie. 

În 1985, o culegere din poezia sa a fost tradusă în 
poloneză de Jerzy Koch, profesor de neerlandistică la 
Universitatea din Wrocław şi a văzut lumina tiparului 
sub titlul Uskok.  

În „Sources”, cunoscuta revistă editată de Casa 
Internaţională a Poeziei din Namur (al cărei 
colaborator am fost şi eu în perioada în care era 
condusă de importantul poet Eric Brogniet), scriitorul 
flamand a publicat un ciclu de poeme traduse în limba 
franceză de Hélène Papot.  

Guy van Hoof este înainte de toate un poet al 
oraşului. În culegerea Bekentenissen 
(Mărturisiri), într-un ciclu regrupat sub titlul 
Aubadă, cîntă plăcerea şi avantajele de a trăi la 
Anvers, iar în poemul Klein Bagdad (Micul 
Bagdad), el descrie un frizer irakian care „în inima 
Anvers-ului” citeşte ziarul şi povesteşte cu nostalgie 
istorii din ara sa natală, „leagănul civilizaţiei”. 

În volumul Zwarte Vijvers (Heleşteie 
negre), îşi părăseşte o singură dată oraşul natal şi se 
lasă inspirat de o staţie de metrou numită „Etangs 
Noirs” din Bruxelles. Aici, angajamentul social al lui 
Guy van Hoof se pronunţă mult mai clar decît în alte 
culegeri ale sale. Totuşi, el rămîne, înainte de orice, un 
poet introvertit, aflat mereu în căutarea frumuseţii dar 
care rămîne sceptic cu privire la şansele de a găsi 
fericirea în viaţă. 
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Câmp de 
luptă… 
 
 
 
Cîmp de luptă, reflectat în nori  
pe deasupra pămîntului obosit. 
Monotonă este vulnerabilitatea caselor,  
limbi de foc ale singurătăţii şi 

nerăbdării. 
 
Camera video, spaţiu în care un fulger de 

viaţă  
e luat prizonier, întunecat 
ca şi celula în capul meu. 
 
Schimbată e ţara lui Buysse şi a lui 

Meunier  
pentru colinele Toscanei şi ale Florenţei 
unde puterea şi vanitatea spirituală 
cereau preţul răzbunării şi al morţii. 
 
Spiritul geniului îmbrîncit  
de hoardele de profanatori ai artei 
ce nu suportă în nările lor 
mirosul de oase arse 
şi nu găsesc cuvinte 
pentru băieţelul care, 
din Collodi, achită datoriile de joc. 
 
 
 
 

Un actor în 
călătorie 
 
Un actor în călătorie are timpul  
în bagajele sale. 
Nu te cred  
spune el oglinzii  
ce evocă voci reduse la tăcere. 
 

Ceea ce doreşti mai mult  
nu e niciodată la îndemîna ta. 
De la etajul trei, priveşte pe fereastră  
e un vis inversat: 
sfîrşitul precede începutul. 
 
Săli goale, săli pline. În fiecare zi  
se despoaie de viaţa sa 
de mai multe ori. Scena îl încercuieşte. 
Îşi ajustează monologurile. 
 
De jos, i se ignoră prezenţa. 
Se prefac că-l ignoră. 
Lipit de geam, îşi reduce buzele  
la tăcere. 
 
 
 
 

Tatăl meu nu 
călătorea 
niciodată 
 
 
 
Tatăl meu nu călătorea niciodată. 
Văzuse prea mult: Dunărea,  
uzinele, lustruind cizme 
pentru un ban fără valoare 
după război. 
 
Dar a nu şti cine ne este tatăl  
ne vindecă de teama de a-i semăna. 
Nu învăţ să îl cunosc:  
nu mai învăţ să îl cunosc 
şi semăn mai ales cu frica  
pe care mi-a transmis-o 
de a vedea în fiecare zi moartea 
camuflată în viaţă. 
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Amintire 
 
Adesea, în  amurg,  
vi se dă un nume 
niciodată auzit pînă atunci 
nesemnificînd nimic aşa cum 
nu ştii ce făceai 
printre ceilalţi şi cauţi 
în tine elementele amintirii 
 
ca o grădină în care tăcerea şi lumina 
seamănă, ireale, cu timpul şi cu viaţa 
voci într-o limbă căreia 
abia îi prinzi sensul 
şi nimeni nu ştia care era acea ţară 
căci asta nu avea nici o importanţă 
deoarece, uneori, dimineaţa 
era frumos 
iar alteori seara. 
 
 
 

Pe marginea 
mesei 
 
Pe marginea mesei  
se înşiruia timpul şi umbrele 
 
alunecau pe tavă. 
Cuvintele îmi lipseau eu 
  
nu puteam să fac nimic şi 
nu găsesc întotdeauna cuvintele, ele 

rămîn 
 
blocate în acest loc într-o stradă 
ştearsă de pe hartă 
 
într-o casă, în prezent o gaură în veşnicie 
asta era copilăria, cel puţin ignoram 
 
ceea ce mă aştepta, asta ar fi putut 
să fie începutul marilor isprăvi 
 

lumea părea atît de departe de acest colţ 
pierdut 

şi atît de deschisă, atît de diferită  de tot 
 
ce era la îndemîna mea,  
dar nu era mare lucru. 
 
 
 

Armistiţiu 
 
Am semnat un armistiţiu fragil  
cu viaţa, un acord 
peste limitele durerii 
şi ale prăpădului uzurii. 
Armistiţiul nu ţine o singură zi,  
tratatele validate de 
o mînă oficială 
se dovedesc a fi literă moartă pe hîrtie. 
 
Nu se află aici  
nu se află acum. 
Sunt cursurile de apă în albia lor  
şi este focul sub pămînt. 
 
Şi mai sunt faptele impenetrabile:  
surplusurile de hrană 
şi pădurile defrişate 
violenţa dezlănţuită şi fărîmiţarea 
vieţilor umane 
ca un avans pentru moarte. 
 
Şi mai sunt cuvintele şi clarificările  
şi nici o fiinţă raţională 
nu aude în ele ecoul adevărului. 
 
 
 

Călătorii 
 
 
Călătorii îşi pun întotdeauna palmele  
protectoare peste penele păsării 
Ei caută perfecţiunea 
călătoresc spre lumina 
ce vindecă rănile vechi 
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În noaptea  
ce miroase a lemn dulce 
ei şi-au luat deja rămas-bun 
au schimbat nume 
şi au aruncat cuvinte în foc 
 
Călătoria lor trece dincolo  
de anii trăiţi 
ei visează o casă 
în care visează o călătorie 
 
Ei beau nostalgia 
citesc drumurile secrete ale peisajelor 
mîinii 
nimeni nu revine din ţara lor 
 
Sunt frontiere pe care trebuie să le 

depăşeşti 
se călătoreşte în umbrele de altădată 
pe urmele eroziunii şi ale uitării. 
 
 
 

Strategie 
 
 
Strălucirea lunii  
întîrzie peste infinit 
 
Noi nu aici ne-am născut  
ci pe insule îndepărtate 
 
Era o casă în visul 
unui om 
care se simţea prea mic în pielea sa 
 
Era vocea unei femei 
în conflict cu ecoul ei 
îndoindu-se de existenţa sa 
 
Era piaţa neagră 
în libertate, 
amprentele digitale ale anonimilor 
 
Era o ţară 
unde nici o moarte nu te lăsa indiferent 
unde un act de naştere nu oferea nici o 

garanţie 
 

Era un oraş, împărţit 
între o încredere zăpăcită 
şi şansele de supravieţuire 
 
Era o lume 
unde, în cercuri, tu trăiai  
o viaţă fără apărare. 
 
 
 
 
 
 

Gheaţă 
neagră 
 
 
 
Noaptea  
la capătul zilei 
mor de tăcere 
 
Umbra pe zid 
aplecată asupra mea 
îmi spune ce-mi place să aud 
 
Viaţa apare foarte departe 
începută ca un vis urît  
o vizită indezirabilă 
a efracţiei şi a ignoranţei 
 
Ştiu acum  
firul cutezător al timpului 
respir 
cu gheaţă neagră 
pe ochi 
 
Revenirea este inutilă 
locurile familiare 
sunt de acum înainte focare de incendiu: 
casa mea natală există doar 
în alb şi negru pe o hîrtie în hibernare 
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Dimineaţă 
Abandonată 
 
 
 
Peste oraş  
a plutit un şoim învăluit 
de o noapte neagră ca un eleşteu 
în care totul pare limpede 
şi pur 
ca o lebădă 
cuibărită în ea însăşi 
moment atemporal 
ce trasează schiţa unei vieţi 
imaginare, perfectă coincidenţă 
a tuturor vocilor, 
a tuturor buzelor 
iar ziua o strălucire niciodată regăsită: 
clipocitul ritmic al luminii pe apa 
veşnic adîncă 
liniştită 
 
astfel vine iluzia 
că o fierbinte dorinţă te cuprinde 
o aripă 
de sticlă roşie 
ieşită din neant 
care apoi 
se leapădă de tine 
ca de o inimă smulsă 
pe insula Dimineţii Abandonate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Civilizaţie 
 
 
Nu numărăm morţii  
ci le estimăm doar numărul 
 
Ei au pe buze 
vorbe profetice 
ei umplu ziarul 
programele culturale 
şi revistele ilustrate: business 
as usual 
 
durerea lor se vinde în saloane; 
sînge negru se scurge din ambulanţe 
pe covorul berber ţesut de mînă 
 
Crimele despre care citeai altădată 
în gazete, potolite şi învăluite 
în eufemisme, se comit acum cu sînge 

rece 
sub privirea obişnuită cu orice 
 
 
 
 

Duel 
 
 
amiaza 
se învîrte drept pe axa ei 
într-un duel între praf şi soare 
în care chipurile îşi oferă 
un profil îngăduitor 
mirate că-n această epocă 
cineva practică răbdarea ca pe o calitate 
într-o misterioasă încercare de a 

recîştiga  
o fărîmă dintr-o bătălie pierdută 
 
 

Prezentări şi traduceri de 

Valeriu STANCU 
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Sandro PENNA  
(Perugia, 1906 – Roma, 1977 ) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Provenind dîntr-o familie burgheză, Sandro Penna obţine o diplomă în contabilitate şi lucrează 
la Perugia cu întreruperi semnificative: este contabil fără prea mare tragere de inimă, vânzător într-o 
librărie, corector şi chiar negustor de artă. Îşi face intarea în lumea literară în 1929 datorită lui 
Umberto Saba, întâlnind mulţi artişti florentini la cafeneaua „Le giubbe rosse”. Debutează cu un 
volum de poezie în 1939, urmat în anii patruzeci de o culegere de proze, „Un pò di febbre”. În 1950 îi 
apare al doilea volum de versuri, „Appunti”. În 1956 publică volumul ce-i va defini personalitatea şi 
stilul, „Una strana gioia di vivere”. În acelaşi an, ediţia completă de „Poesie”, Milano, Garzanti, îi 
aduce premiul Viareggio. În 1958 editorul Longanesi îi tipăreşte culegerea „Delizia e croce”. Abia în 
1970 vor apărea tot la Garzanti „Tutte le poesie” (culegerile anterioare plus inedite); i se decer-nează 
premiul Fiuggi. Pentru volumul „Stranezze” publicat cu puţin înainte de moarte, i se acordă premiul 
Bagutta.  
         De obicei Sandro Penna este invocat alături de Attilio Bertolucci şi Giorgio Caproni, în triada 
numită „linea antinovecentesca”, adică opusă direcţiei esteticii secolului XX; sintagma aparţine lui 
P.P. Pasolini. Cei trei se detaşează de limbajul la modă, premeditat dificil, elitist, caracterizat de un 
spirit analogic-simbolic, preferând o exprimare legată de tradiţie, limpezime şi spontaneitate, uşor de 
înţeles, reflectând realitatea printr-un sugestiv descriptivism şi filon narativ. Este uşor de perceput de 
ce modelele lor principale vor fi Giovanni Pascoli şi crepuscularii, dar cu deosebire Umberto Saba.  
 
         Revenind la specificul poeziei lui Penna, se observă monosemantismul şi montematismul. Tema 
recurentă, obsesivă în poetica lui Penna, este aleanul homoerotic. Poezia trăită ca echivalent al 
dorinţei şi principiului plăcerii nu exclude întâlnirea cu principiul realităţii, poetul având tăria să 
armonizeze în chipul cel mai fericit. Transgresiune permisă care totuşi nu-i suficientă pentru a-i stinge 
poetului insatisfacţia şi sentimentul de marginalizare faţă de o lume maschilistă şi homofobă, în ciuda 
limbajului poeziei deloc transgresiv. Timbrul versurilor sale este de o clasică şi absolută puritate, 
strofele scurte şi epigramatice nu sunt lipsite de un anume melos interior. Printre susţinătorii cei mai 
fideli ai lui Penna au fost Pasolini (care i-a dedicat în 1960 două capitole din volumul de eseuri 
„Passione e ideologia”), Sergio Solmi, Luciano Anceschi, Piero Bigongiari, Giuseppe de Robertis, 
Alfredo Giuliani, Giovanni Raboni, Cesare Garboli etc.    

 
 
VOLUME REPREZENTATIVE: 
 
Una strana gioia di vivere, Milano, 1936 
Croce e delizia, Milano, 1958 
Tutte le poesie, Milano, 1970 şi 1977 
Il viaggiatore insonne, Genova, 1977 

 

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
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[La vita...è 
ricordarsi 
di un 
risveglio] 
 

La vita...è ricordarsi di un risveglio 
Triste in un treno all’alba: aver 

veduto 
Fuori la luce incerta: aver sentito 
Nel corpo rotto la maliconia 
Vergine e aspra dell’aria pungente. 
 
Ma ricordarsi la liberazione 
Improvvisa è più dolce: a me vicino 
Un marinaio giovane: l’azzurro 
E il bianco della sua divisa, e fuori 
Un mare tutto fresco dicolore. 
 
 

[Le nere 
scale della 
mia 
taverna] 
 
Le nere scale della mia taverna 
Tu discendi tutto intriso di vento. 
I bei capelli caduti tu hai 
Sugli occhi in un mio frammento 
Remoto. 
 
                   Nella fumosa taverna 
Ora è l’odore del porto e del vento. 
Libero vento che modella i corpi 
E muove il passo ai bianchi 

marinai. 

 
 

[Io vivere 
vorrei 
addorment
ato]  
    
Io vivere vorre addormentato 
Entro il dolce rumore della vita. 
 
 
 

[Viaţa... e 
a-ţi aduce 
aminte de-
o trezire] 
 
Viaţa...e a-ţi aduce-aminte de-o 

trezire 
Tristă într-un tren în zori: de-a fi 

văzut 
Afară lumina şovăielnică: de a fi 

simţit 
În trupul deşălat melancolia 
Feciorelnică şi aspră a aerului tare. 
 
Dar a-ţi aminti eliberarea 
Neaşteptată e mai gingaş: alături 

de mine 
Un tânăr marinar: azurul 
Şi albul uniformei sale, şi-afară 
O mare toată-n fragede culori. 
 
 



404 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

[Negrele 
scări ale 
tavernei 
mele]  
 
 
 
Negrele scări ale tavernei mele 
Le cobori îmbibat tot de vânt. 
Frumosul păr ţi-a căzut peste 
Ochii şăgalnici într-un al meu 

firmament 
De demult. 
 
 În aburoasa tavernă 
Acum miroase a port şi a vânt. 
Vânt slobod ce sculptează trupuri 
Şi-mboldeşte pasul marinarilor 

albi. 
 
 
 
 
 

[Aş vrea să 
trăiesc ca şi 
cum aş 
dormi] 
 
Aş vrea să trăiesc ca şi cum aş 

dormi 
Înlăuntrul rumorii dulci a vieţii. 
 
 
 

 
 
 
 

[La veneta 
piazzetta] 
 
La veneta piazzetta, 
Antica e mesta, accoglie 
Odor di mare. E voli 
Di colombi. Ma resta 
Nella memoria – e incanta 
Di sé la luce – il volo 
Del giovane ciclista 
Vòlto all’amico: un soffio 
Melodico: «Vai solo ?» 
 
 
 

[Lumi del 
cimitero, 
non mi 
dite] 
    
Lumi del cimitero, non mi dite 
Che la sera d’estate non è bella 
E belli sono i bevitori dentro 
Le lontane osterie. 
            Muovonsi come fregi 
Antichi sotto i cielo 
Nuovo di stelle. 
            Lumi del cimitero, calmi diti 
Contano lente sere.Non mi dite 
Che la notte d’estate non è bella. 
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[Straripa 
nell’umida 
notte...] 
 
Straripa nell’umida notte in 

silenzio 
Il fiume. Addio secco vigore della 

mia gioventù. 
 
 

[Piaţeta 
venetă] 
 
Piaţeta venetă, 
Străveche şi tristă, sălaş 
E al mirosului de mare. Şi-al 
Zborului de porumbei. Dar 
Ţi se-ntipăreşte – vrăjindu-te 
Lumina ei – zborul 
Ciclistului tânăr 
Întors către prieten: o şoaptă 
Melodică: <Mergi singur?> 
 
 

[Făclii din 
cimitir,  
nu-mi 
spuneţi] 
 
Făclii din cimitir, să nu-mi spuneţi 
Că seara de vară nu-i frumoasă. 
Că nu sunt frumoşi băutorii-

afundaţi 

În cârciumi depărtate.  
        Se mişcă precum broderii 
Străvechi sub cerul 
Înnoit de stele. 
Făclii din cimitir, molcome degete 
Numără calme seri. Să nu-mi 
spuneţi 
Că noaptea de vară nu-i frumoasă.  
 
 
 

[Iese din 
matcă în 
noaptea 
jilavă...] 
 
Iese din matcă în noaptea jilavă 

râul 
Silenţios. Adio stearpă vigoare a 

tinereţii mele. 
 
 

[Il 
viaggiatore 
insonne] 
   
Il viaggiatore insonne  
Se il treno si è fermato 
Un attimo in attesa 
Di riprendere il fiato 
Ha sentito il sospiro 
Di quel buio paese 
In un accordo breve... 
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[I tuoi calmi 
spettacoli...] 
 
I tuoi calmi spettacoli. La vita. 
L’amore che li lega. Sole sulcolle. 
E più tardi la luna. Aiuto, aiuto! 
 
 
 

[Laggiù, 
dove una 
storia] 
 
Laggiù, dove una storia 
Personale nel sole, 
Mi parve un superiore 
Giuoco di dadi... 
Oggi una vacca senza storia annusa 
La nera terra un po’ fumante, 

chiusa 
Tra i filamenti della pioggia, radi 
Ma certi fili della memoria. 
 
 

[Neadormit
ul călător] 
 
Neadormitul călător 
Atunci când  trenul s-a oprit 
Pentru o clipă poposind 
Să-şi tragă sufletul 
A simţit oftatul 
Acelui ţinut întunecat 
Într-un acord laconic... 
 
 

 
 
 
 

[Calmele tale 
spectacole...] 
 
 
 
Calmele tale spectacole. Viaţa. 
Iubirea ce le leagă. Soare pe colină, 
Şi mai târziu luna. Ajutor, ajutor! 
 
 
 
 
 
 

[Acolo jos 
unde-o 
istorie] 
 
 
 
Acolo jos unde-o istorie 
Personală-n soare, 
Mi s-a părut a fi un rafinat 
Joc de zaruri... 
Astăzi o vacă fără istorie adulmecă 
Pământul negru oleacă aburos, 

închis 
Între filamentele ploii, rare 
Dar sigure fire ale-amintirii. 
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Lorand  GASPAR       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Lorand Gaspar s-a născut în anul 
1925 în România ("Transilvania 
orientală"), bunicul dinspre mamă era armean, o bunică era de origine maghiară, în 
familie se vorbea un dialect german atunci cînd nu se vorbea românește. În anul 1943 
începe școala politehnică la Budapesta iar în fața "armatei roșii eliberatoare", din 
cauza panicii, s-a refugiat "într-un vagon pentru animale" în Germania, s-a stabilit 
apoi la Strasbourg, ca peste doi ani să înceapă facultatea de medicină la Paris. Din 
1954 ocupă un post de chirurg la un spital francez din Bethleem unde rămîne 
cincisprezece ani, după care se mută cu familia în Tunis. Din opera publicată în 
Franța: "Le quatriéme état de la matiere" (1966), "Sol absolu" (1972), "Corps 
corosifs" (1978), "Amandiers", "Egée", "Judée" (1980). În anul 1994 primește 
premiul Academiei Franceze pentru poezie.   
      Poemul amplu "Corps corosifs", care i-a sporit celebritatea, are o structură 
"simfonică" deși, la o primă vedere, pare a fi constituit din fragmente. Poemul, 
accentuat erotic, îmbină simboluri occidentale și orientale ale iubirii într-un text de o 
cuceritoare senzualitate. 
 
 

Traducere și prezentare de Adrian ALUI GHEORGHE 
 

 

Trupuri corozive 
(Corps corosifs) 
 

În adîncul serii ea venea 
tulburînd drumurile 
venea dezbrăcată de limite 
din fără de țară venea 
o melodie goală dintr-o carne 
care nu încăpea în cuvinte. 
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Prin venele noastre curg două cuvinte 
       inspiră și expiră 
așa cum freamătă mugurii, 
copac cu un fulger în ramuri 
pulsînd continuu viață în vînt. 
 
O mușcată palidă s-a cățărat spre soare. 
Semințele continuă să se miște 
în dosul pupilelor 
        ca și cum spațiul ar striga 
stins după ajutor. 
 
E vară, grenadele plesnesc și surpă fîntînile 
printre greierii pe care buldozerele îi strivesc, 
lungi transfuzii în noapte 
țin pămîntul în viață, 
sub vacarmul solar 
un șarpe tăcut 
se amestecă încet cu mîinile noastre. 
 
În estuarul limbii un miez de țipăt 
apasă cu toată greutatea 
peste un nume. 
O creatură de suflet și sînge 
se naște în voluptatea 
unei nopți vulvare. 
Martori siguri, dar cum să revenim 
sub malurile prăbușite ale drumului, 
sub malurile cîntecului prăbușit în foc … 
 
Sub pragul în flăcări 
ca un pelerin rebel 
îmi depun insomnia. 
Sînt înaintea zilei 
cu o lungime de lumină. 
Un cer fără ziduri și fără catarg 
spintecat de asasini albaștri 
și bej sau bej și arămii 
peste pante pufoase degetele 
caută un pic de înțelegere. 
 
Păsări care pregătiți lumina în gîtlejul vostru 
limpeziți calea orbului. 
Voi ca o lamă despărțiți tremurul cărnii 
de imaginea scobită din oglindă 
spargeți chipurile noastre de azi 
în bucăți de piatră zburătoare. 
 
Cuvînt strîns în tegumentele întunericului,  
la refluxul izvorelor. 
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Calea de afluență  
pe care ea nu va veni niciodată, nu a mers niciodată. 
Sub pridvorul unde este întîmpinat barbarul 
- printre focuri, săgeți și moarte - 
m-am culcat pe pîntecul tău ca într-o stepă 
și cu limba arsă ascultam 
zvîcnetul profund al apelor tale. 
 
Vară de poteci, de pulberi. Pămînt fără vene 
și fără plămîni. 
Apa puțină din pumni 
băută de gurile altui corp ars. 
Sub marele somn al copacului rătăcit 
ne lăsăm pradă unei flăcări întunecate 
fără busolă și fără direcție. 
 
Vanitatea nestăpînită 
pipăie deșănțat gravitatea pămîntească, 
tu mă răpești neliniștilor mele. 
Mizeria cuvintelor limbute și limfa lor 
sînt drenate în rîurile muțeniei. 
Pe pista ucigașă, în singurătatea sălbatică, 
auzi venind blîndețea 
să bea din această apă infectată. 
Urletul tău este al marilor străfunduri 
cînd cade pașnic satîrul luminii. 
 
Încetineala membrelor noastre își caută drum 
între fier și voluptate. 
Aceeași față mergînd spre absența feței 
aducînd prospețimea amenințată, căldura de noapte 
în această petrecere goală. 
 
Tu, albă severitate somptuoasă, 
vîrtej compact încet descheiat, 
fără să renunțe la prima rigoare 
ordin incisiv, 
Inima  Deschisă a Regulii. 
Închizătoare musculoasă în care se îmbrățișează mișcările 
în fața pragului înviorat 
poarta oceanului s-a deschis 
pe balamalele noastre ușor roase. 
 
În piețele zorilor 
pe paturile noastre se usucă încet caracatițele. 
Sub saltul soarelui un tandru negoț de mîini. 
Nisipul ne înghite în vintrele amînărilor noastre. 
 
Noi plonjăm în largul Sporadelor memoriei 
în largul strigătelor și al tobelor din vremuri învechite. 
O capelă de ciulini naufragiată în albastru. 
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Ceream sării să străpungă scoarța 
apelor, să urmeze pantele noastre despuiate. 
Sub degetele noastre alergau translucizi aceeași crabi 
cu același punct albastru adîncind nisipurile, 
din aceeași gură beam 
cu înghițituri lungi obscuritatea născîndă. 
 
Blîndețea umbrelor îngrămădite sub șalele 
pe care le desenează cele zece creioane ale orbecăielii. 
Îmbulzeala barbară curbată de șold, 
tăiată în arcade, și mîinile noastre culcate 
încet în grădinile înotătoare ale mării. 
 
Pietre votive pe acalmia prăpastiei. 
Noaptea în spațiu, iată reperele noastre! 
Tu poți să așezi rătăcirea ta flămîndă 
în vremelnicia noastră lapidară - 
oprește și recunoaște bronzul disperat 
grîul sălbatic al antipozilor unde 
lumina caută să-și piardă respirația. 
Eșuată pe debrcaderele tale, îngrămădeală fumegîndă 
a voluptăților noastre: 
vite rebegite care se freacă una de alta 
să-și țină de cald iarna. 
 
În acest loc atît de densă este limba 
încît carnea se înclină 
ca și cum i-ar lipsi ceva la încheieturi 
cum ceva lipsește aripii ce visează în spațiu - 
știi, ai văzut prevestirile, 
tu vrei să strigi 
dar sunetele nu există 
 
Strigăt orb al albului ochilor 
contra albului 
pereților. 
Te iubesc anotimp devastator, matrice sfîșiată de căldură, 
focurile tale albăstrite de vînturi, distanțele tale lichide 
care se usucă pe pielea mea. 
Îmi plac setea ta și exactitatea uitării 
care înjunghie  pe cel învingător. 
 
Caut mereu aceeași seară oarbă 
al cărei pămînt mîncat de acizii solari 
fermentează în carnea înnegrită dar caldă 
urme de ochi tremură în vîrtejul domolit. 
Un drum de cretă apărut în golul sumbru 
urcă vertical și regîndește spațiul 
irigat prin centrul tău de roșeața sîngelui 
iartă cerului moartea zilei și a lui dumnezeu - 
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inventează fără odihnă împrăștiind / simplul, puținul, nimicul. 
 
Sfîrșit de vară. 
șoldurile tale din Iudeea, Moab,  Edom, 
explorate, uscate de febră și șofran. 
Cerul împrăștie toate umbrele 
peste toate armele clarității. 
Sub greutatea crescîndă a serii 
grîul fermecat de îmbrățișare. 
 
Soarele tău încă arde 
soare de sulițe, de otrăvuri - 
aici s-a ruinat vara. 
Mercurul mut al trupurilor noastre 
împroașcă pervazurile zilei, 
stîlp rătăcitor în țarcul de lumină: 
aici se scufundă imaginea prorei. 
Căci sub duritatea de nesuportat 
cînd soarele ne doboară cu fața la pămînt 
sub mișcările noastre de agonie sau bucurie 
regăsim brațele mării. 
 
Despuiată de reflexe, neliniștea și-a săpat puțul. 
Trebuia în întunecimea zilei 
- ce forțe stîrnește pentru a ne convinge - 
să regăsim acest pat simplu 
văgăuna unde se frînge pasărea migratoare. 
 
Ah, cum ziua aceasta luneca singură printre 
zidurile de ciclamă! 
Se dizolva. 
și cavernele gurilor de noapte îmbuibate 
de corali! 
 
Somnul,  oh, armă albă pe nisipuri 
pe care marea o înfige într-un piept necunoscut. 
Poate că mîinile noastre văd mai clar printre penumbre 
unde mișună atîtea începuturi și atîta copilărie. 
Vîrstele noastre tinere ne văd venind 
din fără sfîrșit luminînd întunericul. 
 
Pentru o știință anevoioasă a obscurității noastre: 
liniștea, trăsnetul, artera. 
Pasărea forță, fulg calm de jăratec 
plutind peste cerneala timpului, 
cuvînt de dimineață cînd apăsarea din gît 
ține legată risipirea. 
Să lăsăm să cadă fulgii de timp, 
să lăsăm să ningă trupurile noastre - 
 
În arena osoasă opulența șoldurilor. 
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În înălțimi pescărușii își înlănțuie strigătele 
cînd fuga albastră dezrădăcinează marea. 
În palmele umbrei inimi asfințite 
carne bătucită de sideful sufletului - 
epavă mai clară decît opera. 
Aici am depus numele noastre. 
 
Setea ivită din mocirla gurilor de rîu, 
pește lacom în savoarea fructelor. 
Stridia desenează din încetineală și gîfîieli 
nervii vii ai viselor mele. 
Deșirat din ritmurile sîngelui și arterelor 
timpul nostru cîntă melodia putrezirii. 
 
Fericită risipire! 
Fatală împrăștiere a ochiului! 
Dansează pe crestele negurilor 
sîngele nostru șoptit. 
Noi am scormonit valul de sub rugul 
hăituit de apusuri celebre și am fost 
șerpi în fîntînile gesturilor noastre. 
 
Cuvintele noastre fac noaptea înflăcărată, 
dar în venele noastre mai albastre ca seara 
soarele îngroapă portocalele sale secrete,  
pumnalele sale de orient. 
Muzică unde se deschide dulcea rană obscură, 
oprire senzuală în elocința lui  dumnezeu. 
 
Aici luptară 
încercuiți de neguri și de vîrtejuri ascunse 
catargul sîngelui și agitația fără sfîrșit a mării. 
În zori: puțină apă ce tremură 
în miezul unei pietre. 
 
Curbă muzicală pe care o lampă din interior compune 
fără efort, 
valea cîntului luminează opacitatea preotului 
care oficiază. 
Carnea se aprinde de la carne 
se deschid puhoaiele și cuprind 
Mănăstirea Cicladelor ca o noapte abruptă - 
vărul nostru strigă îndelung pe faleză. 
 
Sub frunzișul adormit al focului 
gurile care au iubit, au blestemat. 
O culoare amarnică în peștera neagră a culorilor! 
și toată muțenia din jur, 
conspirația nopților, 
antica declamare erodează dansatorul. 
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Cînt cu mușchii cîntului - 
jubilarea pulpelor pe o piatră solară! 
Aruncăm cu veselie cuvintele în foc, 
cenușa singură nu va dormi în toate insomniile noastre. 
Nervii calzi ai somnului 
vor visa pînă la capătul frigului. 
 
Aici acest unghi, acest "la noi", tăiat în infinitul 
incurabil, 
lagărul nostru de secole îndepărtate, largul nostru 
de suflet 
sub corturi unde șoptitul clar-obscur al sîngelui 
aleargă cu spinii săi, coralii săi, orbii săi. 
În ochii mari deschiși încet lumea dispare 
mîinile noastre pe pămînt se deschid și se ofilesc. 
 
 
Seară, nimic. 
Totuși întunericul se construiește atent, minuțios. 
Din aproape în aproape, ca o cangrenă în masiva claritate, 
ca o hemoragie. 
Ziduri și coline doborîte 
prezențe temerare în îndepărtare. 
De altfel,  
sub frunzele zgribulite, 
camere 
cu zgomotele la pîndă, în așteptare. 
Răbdare. Cristale  de răbdare. Lumini și gesturi sfărîmate. 
Lagune de aer pe șolduri, sub mîna care le arcuiește, 
un pas peste pragul cunoscut, desfăcîndu-și valvele, 
exodul, tumultul 
și tu cauți cum respiră lumina într-o pipăire 
atît de obscură. 
 
Soarele putrezește sub piele. 
În sud sînt umbre iar la marginea membrelor noastre 
ruginesc cerurile goale. 
Gurile noastre sînt pline de afine 
smulse dintre coloanele izbucnite din mare. 
 
 
În adîncul serii ea venea 
tulburînd drumurile 
venea dezbrăcată de limite 
din fără de țară venea 
o melodie goală 
care încăpea în cuvinte. 
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Radu Carnariu, mediacracy CMYK 
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Radu Carnariu 
The Reality of those days 
 

Vibrația unei lumi pe care nu am cunoscut-o decât din povestiri cuprinde o perioadă 
a creației aristului Radu Carnariu, figură reprezentativă a generației de maeștri ai 
graficii și culorii din Iașii zilelor noastre. 

Greu de înțeles, greu de descifrat tâlcul fiecărei lucrări. Pe lângă umorul caricatural 
al reprezentării unor simboluri ce aparțin erei cuprinse de dictatura comunistă și a 
reprezentanților din fruntea ei, pot să surprind o gravă moștenire ce apasă asupra 
generațiilor următoare. În lucrări nu e numai comedie ci o dramă continuă cu accente 
tragice.  

Pânzele artistului se scaldă într-o perfecțiune de tehnicitate strânsă în menghina 
timpului, dar asocierea imaginilor alb-negru, parțial color sau în culori vii, proprii 
comediei dell’arte demonstrează talentul inegalabil al unui magician al mesajului. 
Pentru că întreaga panoplie expusă nu este decât un puzzle al fragmentelor unui unic 
mesaj: ce a fost mai poate fi. 

Elleny PENDEFUNDA 
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Radu Carnariu, NosfeRabbit CMYK 
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Radu Carnariu, True Vlad CMYK 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 

 
 
 
 

Comunitatea 
artistică 
 
 

E o casă plină de poeme. 
Tata poem, mama poem, copilul 
poem. 
Pe pereţi sunt atîrnate poeme. 
Pe o masă poem o bucată de poem aşteaptă 
satârul poem să-l împartă în bucăţi de poem 
care vor fi puse pe o tavă poem 
care va împinsă brutal pe fundul 
cuptorului poem. 
Tata poem stă înfipt într-un scaun poem 
şi citeşte poeme dintr-un ziar. 
Are ochelarii poem pe nas 
parcă e o paiaţă scoasă din uz. 
Copilul poem a spart un poem şi acum 
adună cioburile: 
vai, nu arunca poezia la chiuvetă 
că se înfundă canalul poem, 
strigă mama poem. 
  
Bătăi în uşa poem: 
copilul vecinilor a venit  
să împrumute două poeme 
(„numai pînă marţi, a spus tata!”) 
 
Mama poem îi împachetează două poeme 
îl mîngîie pe creştet 
(ce mare te-ai făcut!)  
şi brusc înduioşată de tentaţia artei 
în mica noastră comunitate 
îi spune cu voce domoală: 
unul dintre poeme puteţi să-l păstraţi 
e mica noastră contribuţie la  
sentimentul de zădărnicie care ne leagă. 
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Made in China 
 
 
 
 

De la prima carte semnată de mo yan 
pe care am citit-o 
am spus că va lua premiul nobel 
lucru de care academia suedeză a ţinut cont 
 
(mulţumesc, academia suedeză, sper 
să colaborăm mai departe  
mai am cîteva propuneri 
o să revin cu amănunte de asta  
nu vă faceţi planuri pentru mult timp);  
 
deşi cu mult timp înainte de a citi 
obosit de viaţă, obosit de moarte 
mîncam conserve made in china 
îmbrăcam haina made in china 
mă scăldam în parfumuri made in china; 
 
da, guvernul meu e unul made in china 
am citit asta pe marginea fotografiei de grup, 
pînă și limba română pe care o vorbesc  
politicienii din fotografie este made in china; 
 
pe sînul tău azi am citit made in china 
sărutul tău de dimineață a fost made in china 
vin și trec anotimpuri made in china 
le petrec cu o tristețe made in china; 
 
seara chiar m-am gîndit la bucătăreasa  
lui confucius şi i-am dat dreptate:  
omul nu e decît holograma unui univers  
proiectată într-un bob de orez  
preparat după o rețetă secretă.  

 
(Dintr-un  volum în pregătire) 

 
 
 



420 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

 
 

Relativitate 
Motto: 

„Pe măsură ce un corp accelerează, timpul trece mai încet pentru acesta, iar masa sa creşte ...(...) 
Timpul şi spaţiul nu sunt constante, unica valoare constantă fiind viteza luminii - 

aceasta înseamnă că timpul poate trece mai repede sau mai încet, în funcţie de 
înălţimea la care te afli şi de viteza cu care călătoreşti” 

Einstein 

 
musculiţa de oţet trăieşte o sută de ani într-o zi. 
 
corbul trăieşte patru sute de ani în patru sute de ani. 
 
elefantul trăieşte unsprezece ani într-un an. 
 
fantoma din moară trăieşte pînă se dărîmă moara. 
 
privighetoarea trăieşte pînă se întîlneşte cu pisica. 
 
pisica trăiește șapte ani într-un an. 
 
numai omul trăieşte cîţi ani vrea într-o zi, 
după cît poate să îşi imagineze; 
da, numai el e capabil să trăiască o sută de ani 
într-o secundă. 
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O proiecţie oarecum 
dramatică  
 
 
 

Poetul era bufonul regelui 
dar şi regele era bufonul poetului 
cum şi bufonul era poetul regelui 
dar şi regele era poetul bufonului 
 
bucătăreasa care făcea papanaşi cu brînză 
pentru rege 
fura de fiecare dată cîte o bucată 
pe care o strecura bufonului 
care pentru asta îi compunea o poezie 
la care poetul făcea un rictus 
de dezaprobare 
care plăcea foarte mult regelui 
vai, ce bufon, striga regele 
şi aplauda 
şi după el aplauda şi bucătăreasa 
care a doua zi dădea prăjitura poetului 
care îi mulţumea făcînd o rostogolire stîngace 
precum făcea altădată bufonul 
vai, ce metaforă, striga regele 
şi aplauda 
şi după el aplauda şi bucătăreasa 
 
ah, doar puterea ta ne face să fim poeţi 
şi bufoni  
spuneau poetul şi bufonul 
numai că bucătăreasa face papanaşi cu brînză 
atît de buni 
că unii ar intra şi la balamuc 
pentru o bucăţică 
 
dar bucătăreasa mai avea o prăjitură 
ascunsă între sîni 
pe care nu se decidea cui să o dea 
bufonului sau poetului 
şi atunci grădinarul, haţ!, smulse prăjitura 
din mîna bucătăresei 
şi ea plecă să vadă ce şi cum 
să vadă cum şi de ce 
şi nu s-au mai întors niciodată 
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vai, vai, vai, ce ne-am mai distrat 
spunea regele aplaudînd 
şi aplauda pînă cînd mîinile obosite 
îi cădeau moarte; 
cineva intra grăbit în scenă 
le culegea de pe jos 
şi le arunca la coş 

 
 

Lecție de slăbit 
 
Trebuie să slăbim. 
Trebuie să slăbim. 
Doamna de Récamier a slăbit şapte sute 

de kilograme  
în două secole, 
Madame de Pompadour a slăbit două 

tone  
ascultînd filosofemele lui Voltaire 
întinsă pe un pat de fier 
 
deşi pentru slăbit 
sigură e doar metoda înfulecării de 

licurici aprinşi 
de pe frunzele de podbal 
în nopţile de august: 
aşa a slăbit Contesa de Noailles 
cîte unsprezece kilograme şi jumătate pe 

noapte. 
 
Trebuie să slăbim. 
Trebuie să slăbim? 
Trebuie să slăbim! 
Trăim într-o lume care înoată în grăsime 
americanii sînt foarte graşi 
şi japonezii sînt foarte graşi 
un chinez era atît de gras că pămîntul în 

dreptul 
casei lui s-a înclinat spre Coreea de Sud 
ruşii sînt graşi de la vodka şi de la 

gogonelele 
murate în sare  
francezii sînt umflaţi de la maioneză 
englezii sînt graşi de la stressul istoric 
că insula lor se scufundă 
secundă  
cu  
secundă. 

 
Doamna de fier a ieşit din istorie 
şi a slăbit trei sute cincizeci de kilograme 

de pilitură 
dinţii ei de fier au mestecat piuliţe 

şuruburi minereu pur; 
 
o actriţă din Kazasthan a ţinut dieta de 

şapte zile  
în cinci zile 
şi a slăbit patruzeci şi şapte de kile: 
acum este supranumită femeia şnur. 
 
Trebuie să slăbim. 
Trebuie să slăbim. 
Trebuie să slăbim. 
Stressul îngraşă 
apa îngraşă 
frumuseţea îngraşă 
munca îngraşă 
visatul îngraşă 
moartea îngraşă 
luna e învelită în grăsime 
abia se mai tîrăşte pe cer 
ca o căţea cu puiii sufocaţi în burtă 
de asta 
vrem poezie  
fără nici o calorie 
urlă poeţii  
poema lor vană. 
 
Doamnelor şi domnilor, 
trebuie să slăbim 
cadavrele digestive umblă înfăşurate în 

grăsime 
ca mumiile prin legendele orientului, 
cîte unul se opreşte 
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ca să nege existenţa lumii spirituale 
şi să recunoască faptul că toţi decedaţii 

lumii 
se închid în morminte 
ca să digere subînţelesurile vieţii trăită 
după cele mai corecte reţete.   
 
Dar şi voi care citiţi aceste lucruri 
care ascultaţi aceste extravaganţe poetice 
trebuie să slăbiţi 
aveţi şunci pe burtă 
pe fese 
pe creier 
visele voastre înoată în nori de grăsime 

ca îngerii îndopaţi cu diligenţele 
necîştigătoare  

de la casele de pariuri  
cu mize aiuritoare. 
 
De asta 
mă văd nevoit să vă abandonez 
aici,  
la colţ,  
unde istoria oficială 
gîfîie 
ca o femeie supraponderală 
ca să ajungă din urmă 
evenimentele  
de la buletinul de ştiri. 

 
 

Dacă poeţii ar trebui să facă 
zi de zi 
tot ce spun în poeziile lor 
 
 

Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi 
tot ce spun în poeziile lor 
ar fi destul de comică realitatea 
 
călăresc nourii sau păsările 
dresează viermii din măr 
învaţă alfabetul morse peştii din acvariu 
 
umblă la axa planetei 
să vadă cum de nu se uzează de atîta folosinţă 
ciocănesc cu o cheie boantă 
în lanţul sistemului bielă-manivelă 
care ţine polii legaţi unul de altul 
şi apoi ung cu miere angrenajul 
să nu mai scîrţîie 
 
contorsionişti pe-o frunză de brusture   
echilibrişti pe dîra lăsată de fulger 
respiră pe nas cuvinte şi scot 
curcubee de ceară  
din metafora încălzită 
la foc cu foc 
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îşi dau întîlniri 
pe planete date la retopit 
și apoi rîd ca proștii 
de încurcătură ... 
 
Dumnezeu face destule lucruri trăsnite 
la care ei vin cu camera ascunsă 
 
ba unii dintre ei ar fi în stare 
să depună mărturie că trupurile se împrumută 
ca bicicletele 
dintr-un cer depozit 
da, sufletele își aleg (acolo, sus) trupul preferat 
cu care dau o tură pe lumea asta 
vor să ajungă timpul din urmă  
- e, de altfel, distracţia preferată a oricărui muritor. 
 
Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi 
tot ce spun în poeziile lor 
atunci la subpreţul seminţelor care  
nu s-au ostenit să rodească, 
ar trebui adăugată valoarea 
corcoduşului care a continuat să facă floare şi fructe 
la mulţi ani după ce a fost tăiat. 
 
(Și acum între noi - 
eu care scriu, 
dumneata care citești: 
chiar că nu ar trebui să răspundem  
la toate scrisorile de adio ale sinucigaşilor…!)   

   
 

Destine  
 

Am ajuns la poezie 
cînd poezia  
era pusă să îşi scrie 
cu sînge propriul act de deces 
(eventual cu stil, 
eventual recunoscîndu-şi eşecul)  
 
m-am născut într-o literatură  
care e un fel de mamă  
care-şi sufocă pruncii la naştere,  
cu perna,  
pentru că nu are cu ce să îi crească 
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Dorin SPINEANU 
 
 
 

Paraíso 
 
Heme aquí y el canto abandonado 
En el campo del suburbio de la ciudad 
Tomando del verde veneno 
Entre conservas botellas el aserrín 
Del silencio de la soledad y los manuscritos 
Que han atravesado por debajo 
Las calles aún aturdidas 
De ésta inesperada nevada 
Soñada una vez y otra vez 
Por los ratones de las cajas de basura 
En los oídos en que los grillos  
Se han hecho un paraíso musical 
 
 
 
 

El piso de al lado 
El adestramiento con los 
dientes  
Y otras yerbas 
 
Aún no he logrado 
Conocer mi felicidad inquieta 
Que va ciertamente en los andrajos de su 
gloria 
 
Fumando los cigarrillos 
Acariciarle  
Sus pequeñas neurósis 
Ella aún  
Se adiestra todavía la lengua con los 
dientes 
Aprende a masticar mi pequeña felicidad 
Santa con la cabeza rota 

Arrastrada graciosa 
Pequeña y dulce 
Mi deforme felicidad 
 
Del piso de al lado 
Por la mañana, música 
Fuerte como un whyski con cerveza 
Mis tiernos amigos 
Adolescentes de diecisiete años  
Contándose  
En una primera borrachera 
Sus imaginarias 
Aventuras sexuales 
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Ven para besarte 
Porquero retrógrado 
Ahora pastor  
De los rebaños de ángeles 
 
 
 
 
 

Aire ciego 
 
Bajo su ala 
El aire 
Tirita 
Temblando por un frío 
1que no era de él 
no era  
el aire de ambos 
 
hoja ensangrentada 
como un llanto cayó entonces 
el silencio estrangulado 
 
y el aire tirita 
lo blanco tirita 
temblando por un frío 
que no era de él 
ni tampoco de ella 
el frío  
el frío no era 
 
hasta que 
en el horizonte de la mirada 
se rompió de pronto 
no sometida por nadie 
y jamás 
en lo suave de su carácter 
 
el pájaro muerto 
liberado 
 
 

Diciembre 1979 

 
 
 

 
 
es uno de 
diciembre 
 
 
 
 
es uno de diciembre 
no neva 
no hay invierno 
me humilla una lluvia diminuta 
sórdida que parece 
que cadávres de perros se pudren 
en las encías del cielo negro y verde 
y verde con tus ojos y tu pelo verde 
y ésta lluvia diminuta y verde 
y negra y verde y verde y verde 
es uno de diciembre 
no neva 
no hay invierno 
me humilla una lluvia diminuta 
bajo este cielo 
y negro  
y verde 
pour toi, mom amour... 
 
es uno de dieciembre 
no neva 
no hay invierno 
pour toi, mom amour 
 
las constelaciones de peces relucientes 
ciegos y mudos desastres 
bajo este cielo 
y negro  
y verde 
 
 
 

Traducere de Mario CASTRO 
NAVARRETE 
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Mañana con 
lluvia 
 
Con resaca, los noctámbulos han escrito 

toda la noche han 
Pegado afiches dudosos cartas de adiós 

periódicos han 
Mandado al cielo sus manuscritos toda 

la noche han 
Circulado clandestinamente por los 

subterráneos de la memoria y 
Sobre todas estas cosas, una mañana 

lodosa huellas de pasos 
Soledad esperanza y el sueño 
Cinco minutos lo que demoras en 

hacerte un café y un momento 
Y otro y otro se han ido 
Por la ventana sórdida dibujando al 

carbón un nombre 
Una mujer tu nombre el destino al azar 
Ángel innombrado entre conservas 
Me dices  
 
Falta algo esencial 
Seguramente olvidastes poner otra 
Cucharadita de azúcar 
Al café, 
O a la muerte 
 
 
 

La terrasa 
con perros 
 
 
Como deciros 
Mis amigos maltratan al gato del 
hospital 
Con todo tipo de consejos cigarrillos 
naránjas 
Se aburren decentemente junto a mis 
sufrimientos 

Y apenas esperan el olvidarme 
Junto a una botella de vodka 
En una terrasa con perros vagabundos 
 
 
 
 

Viaje 
clandestino  
 
Llueve oficialmente 
Cuando la mañana entra en sus derechos 
El flujo arroja a la orilla, por las veredas 
Restos indigestos de poemas 
Fragmentos de prosa en verso e 

inversamente 
Al inverso e inversamente que al inverso 

del inverso 
Arroja por las veredas, a la orilla 
El flujo mísero  
De mi memoria 
 
 
 
 

Pocker 
mecánico 
 
Yo, que me desconcierto 
Cada vez cuando tiro 
Una moneda y así pago 
El silencio los pecados la misericordia 
El orgullo de hecho  
En los sombreros de los pordioseros 
Algo así como un rey y amigo de ellos 
El esclavo, digo yo 
 
Pago solamente el alquiler 
De éste cuerpo que  
Desde hace ya un buen tiempo 
Lo habito clandestinamente 
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Septiembre sin alas 
     

     A mis alumnos que los hubiese podido querer 
 
Creo que ahora es otoño en la ciudad 
La corona de hojas ponen nubes al espíritu osificado del verano 
Septiembre sin alas 
Inmensa incomprensión a toda y cada cosa que sucede en los laboratorios de la 

clorofila 
 
Desde el puerto del otoño veo montañas de hojas 
En desorden como nos asedian 
Una manzana de oro se separa de la costilla inmemorable de Eva 
Los escolares estan quietos en sus pupitres y escuchan 
Hoy nadie les explicará mejor 
La tristeza queridos míos 
El odio el amor la fe la verdad y la mentira 
Todas juntas pesan mucho más que las pobres explicaciones 
Del maestro al que la vida 
Le tiene el  rostro bonachón del mono 
Y ésto porque nadie podría deciros 
Mejor que yo por qué la juventud repentina 
No me será traida enttre vosotros de repente... 
 
Inmensa incomprensión a toda y cada cosa que sucede en los laboratorios de la 

clorofila 
                                  1 septiembre 1977 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tatuajul 
 
 

ei pentru  biserică să se adune în 
curtea interioară!, tună glasul 
gardianului şef de-a  lungul 

coridorului.  
Uşile celulelor erau acum deschise. Puteam să 

ies, dacă voiam să merg la biserică. M-am decis. 
Încolonaţi doi câte doi, ne-am dus adunat vreo 
duzină de puşcăriaşi, târâindu-ne picioarele sub 
privirile plictisite ale copoilor înrăiţi de stagiu şi 
amorţiţi de rutină. 

- La drum!, zise şeful patrulei, îndemnându-ne 
spre duba metalică şi împuţită a penitenciarului.  

Păcănind năduşit, duba ne duce până la 
marginea oraşului. Acolo sunt vărsat ca o sarsana 
la marginea drumului,gata să mă ducă pe treptele 
bisericii. Acolo mergeam să ne mângâiem sufletele. 

Când am  intrat în biserică, lumea s-a ferit de 
noi ca de leproşi. Preotul îşi ridică privirile pentru 
câteva clipe. În hainele noastre vărgate, arătam ca 
nişte ciudaţi. Vrând, nevrând  mi-am plecat 
privirile. Capul îmi atârna gol, fără conţinut, gata 
să se rostogolească pe lespedea bisericii. Treptat 
gândurile se aruncară asupra mea răvăşindu-mă. 
Glasurile slujbaşilor bisericii dispăreau pe măsură 
ce gândurile mă cotropeau.Îmi aminteam aproape 
de fiecare dată cum ajunsesem să fiu judecat 
pentru ceva ce numai eu știam cum se întâmplase. 
Dar nu m-a crezut nimeni.  

           M-am revăzut în barul  întunecat şi jilav 
din Calea Moşilor, cu gulerul trenciului ridicat, cu 
părul răvăşit şi ud de ploaia rece de toamnă. 
Trăgeam din paharul de votcă plictisit, cu cerul 
gurii tăbăcit de încă o ţigară. Nici nu observasem 
când cei doi  apăruseră-n taverna  sordidă. Ea, 
blondă, cu ochii nefiresc de mari îşi etala 
picioarele superbe prin tăietura rochiei de lamé, c-

o voluptate provocatoare,anormală. El, şters ca un 
şobolan, cu şapca slinoasă şi udă, se uita plictisit la 
trupul ei, nevenindu-i a crede că se afla în preajma 
coapselor păgâne. 

- Salut!, am zis eu într-un târziu, când am 
crezut că ne privisem sufocant de mult pentru a 
intra în vorbă.  

Ea îmi zâmbi apoi îşi culese paharul c-o 
mână.Cu cealaltă îşi sprijini clătinarea trupului în 
drum către mine. El rămase pe scaunul scufundat 
în penumbră.  

- Bei votcă?, mă întrebă ea cu ochii sclipind 
nefiresc, aşezându-se lângă mine. 

- Simt uneori nevoia!, am răspuns nervos, fără 
niciun sentiment de jenă. 

- Vreau şi eu!, mi-a zis ea. 
A înghiţit jumătate din conţinut, dintr-o 

singură sorbitură. Apoi, fără niciun cuvânt, mi-a 
apucat mâna stângă şi mi-a privit în palmă, 
spunând: 

- Vei trăi şi vei suferi mult, vei deveni un om 
important şi vei ucide. 

Am râs. Un râs spart, fără viaţă, absent. Cu 
coada ochiului, am văzut însoţitorul femeii, 
ridicându-se de la masă, fără a putea ghici dacă 
vine la mine sau  aiurea. N-a venit, a ieşit pe uşă ca 
un somnambul dispărând în ploaie. Ea a izbucnit în  
râs. 

- Cu bine, fraierule!, a strigat în urma lui. 
Femeia a terminat restul de votcă, s-a ridicat şi 

m-a înşfăcat de mână, zicând: 
- Să mergem! 
Am urmat-o fără a spune nimic.Mergeau spre 

centru. În faţa barului, o maşină ce părea să-i 
aparţină, ne aştepta. 

- Poţi să conduci?, am întrebat-o cu indignare. 

-C 
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- Ha, ha, ha!, a fost răspunsul ei. 
A demarat în trombă, sfâşiind întunericul 

străzilor cu lumina farurilor. Am zărit în fugă 
reclama companiei aviatice „Interflug”. Apoi 
şoferiţa coti pe o străduţă pietruită, unde ne-am 
oprit în faţa unei porţi din fier forjat. Râzând în 
hohote, femeia îşi scoase din poşetă un obiect 
nichelat, cu ajutorul căruia deschise porţile de la 
distanţă, fără a mai coborî din maşină. Demară 
zgomotos, acceleră, apoi ca o săgeată, cu farul 
stâng,  se opri în trunchiul unui arbore. Frânele 
scrâşniră prea târziu. Eram deja cu capul în 
parbriz. Am coborât ameţit. Am rămas s-o văd 
coborând. Nici n-am sesizat cum o făcuse.Şedea pe 
scările de la intrare, fluturându-şi pletele blonde 
cu obrăznicia unui copil zănatic. Mă aştepta 
râzând. Îmi făcu semn s-o urmez.  Am păşit într-un 
hol lung şi prăfuit, iluminat puternic de un şir de 
aplice laterale îngropate într-un tapet din stofă 
ripsată. Câteva uşi întredeschise lăsau să irumpă 
un zgomot de petrecere. La capătul lui, o scară în 
spirală urca undeva  deasupra unei hărmălăi 
neobosite. Am urmat-o într-una din încăperile de 
la capătul coridorului şi m-am trezit în faţa unui 
grup mai mult decât zgomotos: 

- În sfârşit, bine c-aţi mai venit şi voi! 
- Unde l-ai găsit  şi  unde-i John? 
- Hai Ursula, spune ce-ai făcut cu el? 
Ceata  de cheflii se întărâta la vederea femeii 

ce mă ademenise  acolo.Muzica megafonului părea 
să întreţină o atmosferă de isterie ciudată.  

- Ce bei?, mă întrebă ea brusc. 
- Acelaşi lucru! 
Îmi turnă un pahar de votcă peste două cuburi 

de gheaţă. L-am luat în mână, bucurându-mă de 
răcoarea ce-mi liniştea palmele înfierbântate. 

- Copii, el este El. Habar n-am cum îl cheamă, 
dar în democraţie totul este posibil! 

- Trăiască Ursula, trăiască democraţia!, 
izbucniră ei în urale. 

- Vino!, îmi spuse ea trăgându-mă de mână pe 
treptele în spirală. 

Mă simţeam ca o păpuşă dezarticulată. Mi-am 
sorbit vodca din mers, lăsând paharul pe una din 
etajerele ieşite în cale. Am urmat-o cu paşi 
împleticiţi până într-una din camerele de la etaj, 
trântindu-mă cu dezinvoltură pe patul larg 
desfăcut ce-mi aştepta  sosirea. 

Mi-am aruncat  cămaşa și pantalonii, mirându-
mă de brusca liniştire a femeii. 

- Ce-i?! Nu te dezbraci?! 
Ea nu-mi răspunse. Un tremur abia perceptibil 

i se instala treptat pe faţa transpirată şi 
îmbujorată. M-am apropiat de ea şi-am tras-o la 
rându-mi spre patul din cameră. 

- Lasă-mă!, îmi zise ea, smulgându-se brusc 
din strânsoarea mâinii  mele.  

Am rămas pentru o clipă buimăcit.    
- Bine, dar atunci pentru ce? 

- Pentru ce, pentru ce,ce…? Habar n-am. Aşa 
mi-a venit. 

- Şi acum nu-ţi mai vine? 
- Da, adică nu! 
- Adică?! 
- Nu-mi mai vine! 
- Asta s-o crezi tu!, am zis cu violenţă, 

apucându-i mijlocul cu furia masculului umilit şi 
dezlănţuit. 

- Mă doare!, scânci ea neconvingător. 
- Lasă gura!, i-am spus lovind-o  cu dosul 

palmei. 
S-a ghemuit brusc, într-o mişcare ciudată. 
- Dezbracă-te!, am insistat lovind-o din nou. 
Impactul a făcut-o să se destindă brusc, 

ţâşnind fără veste pe lângă mine, pe uşă spre 
scările pe care de-abia urcasem. 

- Mă-tii tăi de curvă!, am mai apucat să rostesc 
înainte de a mă repezi după ea. 

- Săriţi! Mă omoară!, strigă ea în vacarmul 
general.  

Doi hăndrălăi încercară să se interpună. Se 
clătinau mai mult decât mine, fapt ce mi-a uşurat 
mult să-i dobor. Nici  n-am văzut când al treilea s-a 
apropiat din spatele meu şi m-a lovit cu  ceva atât 
de puternic încât m-a doborât. Am auzit ca prin 
ceaţă vocea ei: 

 - Bravo Micuţule! Acum vom avea cu ce ne 
distra! 

Mi-au dat pantalonii jos şi haina până-n 
dreptul coastelor, legându-mi-le de-o scândură. 
Cineva a aruncat cu apă peste faţa mea. 

- Ce vreţi, ce? Ce s-a întâmplat?, am bâiguit 
nesigur, încercând să ies din situaţia jalnică în care 
mă aflam.  

Degeaba! Hohote de râs, vorbe pline de ocară 
mă înconjurară din toate părţile. Ea râdea cu ochii 
sticlind nefiresc. Se aplecă deasupra mea, mă 
sărută prelung, plimbându-şi mâinile de-a lungul 
trupului meu imobilizat. Îmi apucă sexul cu furie. 
M-a durut, dar n-am urlat de durere. 

- E vrednic amicul!, zise ea săltându-mi în 
podul palmelor testiculele chircite de durere. 

Ceilalţi se apropiaseră şi mai mult. Cu privirile 
înceţoşate şi gurile întredeschise, aşteptau 
urmarea unui joc ce părea a  le fi cunoscut 
dinainte. 

- Deci suntem bărbat!, zise ea rânjind sălbatic 
spre convivii ce se grupaseră roată în jurul 
scândurii de care fusesem legat. 

- Bateţi-vă joc de mine şi veţi vedea voi! 
O palmă rece şi grea mi-a curmat rostirea. Mă 

lovise tot ea, neaşteptat de dur pentru ceea ce 
ştiam că poate o femeie. 

- Asta pentru  ca să nu uiţi  unde te afli!, îmi 
spuse ea mişcându-şi degetele mâinii cu care mă 
lovise. Aşa,deci… Alege armăsarule. Ori ne slujeşti 
cu credinţă,ori îţi legăm fuduliile în jurul gâtului!, 
mai zise ea îndreptându-şi trupul. 
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N-am zis nimic. Unul dintre bărbaţi îi întinse o 
pereche de  mănuşi chirurgicale. Şi le trase cu 
dexteritate pe mâini, după care îşi ridică mâinile 
deasupra capului, asemenea unui Buddha păgân şi 
sălbatic. 

- Nu ne răspunzi, puişor?!, continuă ea 
zeflemitor, apucând un bisturiu din tăviţa 
nichelată pe care unul dintre convivi i-o puse cu  
promptitudine la îndemână.  

M-am zvârcolit înspăimântat. Bănuiam ce mă 
aşteaptă. Nebuna putea să mă scopească, numai  
aşa ca să se distreze. 

-  Stai liniştit. S-ar putea să-ţi tai podoaba fără 
de voie şi să mori ca un nechibzuit. Nu ştii să te 
comporţi civilizat?, mă ironiză ea, în vreme ce 
grupul hohoti îndelung. Lama bisturiului sticlea 
sălbatic în penumbra încăperii. Fiori de groază mă 
străbătură din creştet şi până-n tălpi. Părea că o 
nebunie generală îi cuprinsese pe toţi. Iar  victima 
urma să fiu eu. 

- Opriţi!, am strigat mai mult decât mi-aş fi 
putut închipui c-aş putea s-o fac vreodată. 

Strigătul meu îi descumpăni. Rămasă cu 
bisturiul în aer,  Ursula îşi reveni cu iuţeală din 
stupoare. 

- Aşa, deci s-a dus  bărbăţia, dar vrei să rămâi 
cu podoabele. 

Uşa de la intrare se trânti cu putere. Cu 
trenciul ud, John se năpusti ca turbat. 

- Ajunge, ajunge!, zise el oţărât. 
Ursula se întoarse, îl privi, apoi surâzând cu 

şiretenie, spuse: 
- Prea bine amice, prea bine! Îl vom opri spre 

folosul nostru. Oricum, tu nu mai faci prea multe 
parale. Aşa-i ? 

- Ai dreptate Ursula! Botezul, botezul!, 
scandau femeile cuprinse brusc de-o nouă 
frenezie. 

Habar n-aveam despre ce fel de botez putea fi 
vorba. 

- Îl botezăm, John?,se întoarse ea brusc spre 
mine. 

- La naiba, cu tot rahatul vostru!, zise acesta, 
întorcându-se spre ieşire. Trânti uşa la fel de tare 
aşa cum făcuse şi când intrase. 

Ceilalţi se priviră în tăcere. 
- Hai, că nu mai are niciun haz!, zise Ursula 

lepădând bisturiul pe una dintre măsuţele 
apropiate.  

Ceilalţi îşi întoarseră privirile spre mine. 
Ciudat, în loc să citesc ură, vedeam un licăr ce 
tindea să se transforme într-o atmosferă 
amuzantă. Şi-ntr-adevăr, izbucniră într-un râs 
nefiresc, ciudat. Apoi, ca şi cum ar fi făcut parte 
dintr-un ritual îndeobşte cunoscut, îşi goliră 
paharele  peste mine. 

- L-am botezat Ursula, l-am botezat!, ziseră ei, 
care mai de care, continuând  să mă ude râzând. 

- Da-ţi-l pe mâna doctorului!, zise ea părăsind 
încăperea. 

Râsetele celorlalţi se topiră pe măsură   ce-şi 
umplură iarăşi paharele cu băutura preferată. Din 
încăperea alăturată îşi făcu apariţia un personaj pe 
care nu-l mai văzusem până atunci. Era un pitic ce 
nu se zărea dindărătul măsuţei nichelate pe care o 
împingea înăuntru. Pe etajera de sticlă erau 
înşirate tot felul de instrumente mai mult sau mai 
puţin chirurgicale. Dintr-o sticluţă turnă în pahar 
un lichid albicios. 

- Bea, puişorule!, îmi zise el chicotind. Avea o 
mânuţă de copil ce se străduia să-mi ajungă până 
la bărbie. Ţineam  gura încleştată. Mă  uitam de-a 
lungul trupului meu, aşa dezgolit, şi nu-mi puteam 
da seama de intenţiile piticului. Citeam pe faţa 
celorlalţi înflorind curiozitatea, alături de-o 
inexplicabilă surescitare. 

- Mai bea!, mă îndemnau ei. 
N-aveam chef de aşa ceva. Continuam  să-mi 

ţin gura încleştată,bucurându-mă în sinea mea de 
neputinţa piticului. Deodată o durere cumplită mă 
făcu să scot un urlet. Piticul îmi înfipse un ac în 
muşchii coapsei. În aceeaşi clipă un lichid îmi 
inundă cavitatea bucală, strecurându-mi-se pe 
gâtlej înăuntru. M-am înecat. Am scuipat, m-am 
zbătut, încercând să-mi rup legăturile. Lichidul îmi 
intrase deja şi-l simţeam arzându-mi măruntaiele. 
Părea să fie un fel de alcool amestecat cu ceva 
necunoscut. Ceilalţi scoaseră diverse sunete 
admirând dibăcia piticului. Treptat, simţeam cum 
trupul mi se înfiora într-un mod deosebit, cum nu 
mai simţisem vreodată. Chipurile celorlalţi  se 
estompau. Eram mai puţin conştient de existenţa 
trupului meu. Simţurile mi se învolburau, 
învăluindu-mi gândurile. 

O beatitudine ciudată îmi cuprinse întreaga 
făptură. Sângele îmi pulsa în vene tot mai puternic. 
Tâmplele îmi zvâcneau, iar  muşchii îmi vibrau sub 
piele fără de voie. Nu mă mai puteam stăpâni. 

- Creşte, creşte!, ziseră cei din jurul meu.  
Nu mi-am dat seama  despre ce  se întâmpla. 

Abia când am urmărit privirile lor, am înţeles. Fără 
voia mea, sexul mi se întărise ca atunci când m-aş 
fi aflat  în braţele unei femei.             N-am vrut asta, 
nu vroiam aşa ceva. Și totuşi, asta mi se întâmpla. 

- Hi, hi,hi, hi!, chicoti piticul, ridicând la lumina 
becurilor, rând pe rând, instrumentele nichelate şi 
ascuţite. 

- Hai, începe, începe odată!, îl îndemnau 
ceilalţi. 

- Aşaaa, aşaaa! Pare suficient de  bine!, zise  
piticul apropiindu-se de mine. 

Imediat am simţit  cum răcoarea îmi  învălui 
sexul, pentru ca în câteva clipe să se transforme 
într-o căldură  plăcută. Mi-am îndreptat privirile 
într-acolo şi-am rămas încremenit. Îmi aşezase un 
fel de plasture albicios, extrem de fin, ce avea 
imprimat secera şi ciocanul. 
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- Secera ca secera, dar ciocanul!, zise cu 
subînţeles un ochelarist înalt şi deşirat, 
clătinându-se. 

- Uite cine vorbeşte?, s-a auzit iar glasul 
Ursulei, ivită pe neaşteptate în pragul uşii. 

Ceilalţi nu o luară în seamă. Aşteptau, 
holbându-se la mâinile piticului ce se mişcau cu o 
dexteritate extraordinară. Aranja pe măsuţă 
instrumente ciudate,pense şi sticluţe într-o ordine 
numai de el știute. Apoi, cu un băţ colorat se 
apropie şi badijonă plasturele. O căldură 
puternică. Apoi piticul lovi cu un ac pe conturul 
desenului. O pişcătură nesemnificativă, urmată de 
altele, într-un ritm prestabilit, mă determină să-mi 
mut privirile spre orice altceva decât spre sexul 
meu. Ştiam acum ce mi se întâmplă: mă tatuau. Dar 
de ce tocmai cu însemnele comuniste? Ursula mă 
privea amuzată. Apoi când totul se termină. Mă 
dezlegară în uralele celorlalţi. 

- Acum eşti unul de-al nostru! 
- De-al vostru?!, nu mi-am putut stăpâni 

nedumerirea. 
- Aşa mi se pare. Sau tu nu ţi-ai ars carnetul de 

partid? 
- Nici n-am avut! 
- Cu atât mai mult! Ai intrat ca mulţi alţii în 

ilegalitate. Tot n-am fost noi mai de soi. Am  
năpârlit pentru milioane de membrii peste noapte 
şi am devenit, vezi Doamne, mari opozanţi!, mai 
zise Ursula. Aşa că n-ai avut cum năpârli mai 
adăugă ea.  

N-am zis nimic. Eram furios. Mi-am tras 
fermoarul la pantaloni şi mi-am aşezat hainele 
răvăşite. 

- Haide, bea!,mă îndemnă ea. Iar dacă mă mai 
vrei, n-ai decât. Acum eşti de-al nostru şi te poţi 
bucura de mine. 

Trupul încă îmi mai era sub influenţa 
lichidului pe care, fără voia mea,  o înghiţisem. 
Însă, experimentul prin care trecusem, mă făcu să 
fiu prudent. N-am zis nici da, nici nu. 

- Aşa deci, a dispărut dorinţa? Păcat!, mai 
spuse ea, ieşind din încăpere. 

O somnolenţă ciudată începu să mă învăluie. 
Şi, cu cât beam mai mult, cu atât moleşeala 
devenea mai puternică. 

- Vreau să dorm!, am bolborosit eu aşezându-
mă pe o canapea. Am adormit. 

 
 
 
*** 
Când m-am trezit, ploaia încetase demult. 

Cerul se luminase, iar lumina pătrundea prin 
ferestrele larg deschise. Eram  singur. În încăperea 
luminată, mobilierul era în dezordine, semn că 
cheful avusese totuşi loc. M-am descheiat la 
pantaloni. Acum tatuajul secera şi ciocanul era 
vizibil, fără nicio urmă de îndoială. Mi-am refăcut 

ţinuta răvăşită, am ieşit în hol şi mi-am aruncat 
privirile pe scările ce duceau la etaj. Am început să 
urc anevoie. Mă durea capul. Când am ajuns în 
capul scărilor, eram obosit. Am deschis prima uşă 
şi am rămas uluit. Era goală. Pereţii erau vopsiţi în 
negru şi nu era nicio fereastră. De parcă aş fi intrat 
într-o gaură neagră. Am bâjbâit după un 
întrerupător. N-am dat peste niciunul. Am lăsat 
uşa deschisă şi am privit înăuntru. Cu lumina din 
spate, păşind pe duşumeaua neagră, simţeam cum 
mi se strânge trupul de spaimă. Ce rost o fi avut o 
asemenea încăpere? La ce-ar fi putut folosi? Erau 
întrebări la care mintea mea refuza să găsească 
răspuns. Am auzit zgomot  de paşi. Am rămas 
nemişcat în întunericul încăperii, întorcându-mi 
privirile spre uşa deschisă. Era Ursula. Îmbrăcată 
într-o spumă de voal transparent, trecea ca o 
somnambulă prin dreptul uşii deschise. Am vrut s-
o strig, dar ciudăţeniile prin care trecusem, mă 
făcură să fiu mai precaut. Am rămas nemişcat, 
urmărind din dreptul uşii mişcările trupului ei. Era 
nefirească şi atât de ciudată, încât n-am mai 
aşteptat s-o văd liniştindu-se. Am ieşit şi am 
strigat-o: 

- Ursula! 
Îşi urmă drumul implacabilă, de parcă nici n-

aş fi existat. M-am repezit după ea şi-am ajuns-o în 
momentul când a deschis uşa unei altei încăperi, 
pe care n-o văzusem încă. Am cuprins-o pe după 
umeri şi i-am spus: 

- Ursula, mă auzi? 
S-a întors brusc, cu gesturi feline și m-a privit 

întrebător. 
- M-ai botezat. Nu-ţi mai aduci aminte?, am 

încercat eu să-i reamintesc  cele întâmplate am 
rostit eu pe nerăsuflate. 

- A, tu erai?, îmi spuse ea absentă, arătându-mi 
cu un gest un fotoliu. 

M-am aşezat. Nu mai ştiam ce  să cred. Mi-a 
întins o cupă de şampanie. Am luat-o fără să mă 
grăbesc şi am aşezat-o pe braţul fotoliului. 
Aşteptam ceva ce nici eu  nu ştiam ce. Totul fusese 
atât  de ciudat. 

- Bea dragule!, mă îndemnă ea, turnându-şi 
altă cupă. 

- Pentru ce bem? 
- Pentru noi, pentru partidul nostru, nu-i aşa?, 

mă ispiti ea zâmbind. 
Am băut. Nici eu nu ştiam de ce am făcut-o, dar 

am băut. Lichidul acidulat mă învioră. Treptat mă 
simţeam tot mai bine. Mi-a turnat din nou şi am 
băut, fără a mai aştepta vreun îndemn. 

- Mă placi, nu-i aşa?, zise ea pe neaşteptate. 
- Da!, am bâiguit eu surprins.  
Mai întâlnisem asemenea făpturi.Dar niciuna  

nu mă luase aşa de direct. Era ca un  atac 
neprevăzut, menit să  te înverşuneze. De aceea mi-
am propus să fiu mai atent. 
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- Atunci… iată-mă!, îmi spuse ea, lăsând să-i 
cadă vestmântul vaporos c-o singură mişcare, ce 
putea să însemne  şi abandon şi provocare. 

M-am ridicat, de parcă-aş fi vrut să-i  opresc 
căderea vestmântului. Braţele mi s-au oprit, din 
avânt, pe umerii ei. Un parfum ciudat mă învălui. 
Pielea îi era catifelată şi fierbinte. Parcă aveam 
jeratic în podul palmelor. M-am  gândit pentru o 
clipă la tatuaj. „Dacă  o să mă doară…”.  Dar gândul 
a trecut ca un fulger. Simţurile îmi erau răscolite 
şi-o beţie, pe care n-o mai cunoscusem, mă 
cuprindea din ce  în ce mai tare. I-am simţit 
privirile dogorându-mi creştetul. Era mai scundă 
decât mine. Gura îi era învăluită într-un zâmbet 
senzual, provocator. Nările  îi fremătau 
imperceptibil, le simţeam vibraţia. Mi-a luat mâna 
de pe umăr în mâna ei. Cealaltă mi s-a încolăcit în 
jurul  taliei. Când trupurile ni s-au apropiat, n-am 
mai simţit nimic. Îi simţeam răsuflarea invadându-
mă. Ochi nu mai aveam. Împreună eram ca o 
epidermă imensă, îmbătată de fericire, încât n-am 
mai simţit lacrimile ce mi se prelingeau pe obraz. 
Ea nu mai exista. Era cealaltă parte din mine.  Iar 
atunci când am devenit un întreg, am explodat. Mi 
se făcuse rău, apoi iarăşi bine, apoi iarăşi rău. 
Ţipătul a izbucnit fără de voie… 

Eram de-a dreptul extenuat. Mi-am revenit 
într-un târziu, lângă mine ghemuită cu spatele ca 
de felină, era Ursula. Doream s-o mai ating , să mă 
conving că totul era aievea. Dar n-a mai fost timp. 
Izbind uşa, mai să sară din ţâţâni, în cameră intră 
John. 

- I-ai dat tu numele meu, dar să ajungă  şi-n 
patul meu, asta e prea de tot. 

Am sărit de cealaltă parte a patului. Eram 
încordat ca un arc gata să plesnească. 

- Ha, ha, ha!, izbucni ea în râs de sub cearceaful 
ce-i mai acoperea coapsele! 

Mi-am tras pantalonii şi am ţâşnit în picioare 
cu bustul dezgolit, repezindu-mă ca turbat asupra 
individului. 

- Uşurel, băiatule!, mai apucă el să rostească, 
înainte de a-i închide gura cu dosul mâinii. 

A căzut. Din colţul gurii o pată sângerie se 
lăţea tot mai mult.  Refuză să se ridice. 

- Nenorocitule, crezi că tatuajul îţi dă drepturi 
suplimentare?, bolborosi el cu  greutate, ameţit. 

Eram gata să-l sfâşii. 
- Potoliţi-vă nătărăilor!, zise Ursula ridicându-

se în capul oaselor, apoi ridicându-se trecu pe 
lângă mine cu târând cearceaful peste cel căzut. 

Eram ridicol. John se ridică în silă, scuipă peste 
cearșaf.Plecă ostenit. Părea că ia ceva cu el, ceva de 
care simţeam că voi avea și eu nevoie. Nemulţumit 
de postura ingrată în care mă aflam, m-am 
îmbrăcat în silă. Apoi am coborât treptele simţind 
la fiecare pas o intensă durere musculară. Când am 
ajuns jos, Ursula mă întâmpină iarăși cu un pahar 
plin. 

- Ia!, mi-a zis, întorcându-și brusc spatele. 
Gustul alcoolului m-a făcut să tresar. Părea că 

înlăuntrul meu se instalase o somnolenţă pe care 
numai alcoolul o mai putea risipi. Am golit paharul 
cu lăcomie şi m-am îndreptat printre lucrurile 
răvăşite să mi le strâng. Ea s-a întors şi a zâmbit. 

- Exact ca și celălalt. Cum primiţi botezul 
patului meu, cum vă apucaţi de băutură. De parcă 
n-aţi mai fi masculii provocatori ce vă credeaţi la 
început. Mai mare ruşinea!, zise ea, mângâindu-mă 
pe creştet. 

Eram de-a dreptul umilit  şi epuizat. 
- Ce mi-ai dat să beau înainte? 
- Când înainte? 
- Înainte de a se întâmpla povestea din pat! 
- Un tonic. Meritai să te ajut după proba 

crucificării! 
- Eşti nebună? Ce-a  fost mascarada asta, 

tatuajul, orgia, crucificarea… N-au avut niciun 
sens! 

- Dar ce mai are vreun sens acum, în 
democraţie, dragule? Descătuşează-te moral 
pentru cătuşele iubirii. 

- Aşa?! 
- Dar  ştii vreo altă metodă? Ia-o drept un viol, 

sau drept răzbunare pentru miile de femei  siluite 
şi violate.  Îmi pot permite să dau astfel de 
lecţii!zise ea. 

- Tu, cum poţi să-ţi permiţi?! 
- Asta o spui pentru că sunt femeie. În 

realitate, voi bărbaţii o faceţi ori de câte ori aveţi 
chef. Ei, uite, eu femeia îmi permit să fiu ca voi 
pentru că am puterea, fiindcă-mi dă mâna! 

Simţeam că mă sufoc. 
- Îmi vine să-ţi dau palme!, am rostit gata s-o şi 

fac. 
- Ha, ha, ha! Iată bruta! Iată animalul care nu 

acceptă altă putere decât pe-a sa. N-ai decât s-o 
faci, dar nu  vei  mai fi fericit. Te vei căi. Mai bine 
iubeşte-mă dacă mai eşti în stare. Dacă nu, o luăm 
de la început. 

Greaţa a pus brusc stăpânire pe mine. Am ieşit 
brusc din încăpere şi din clădire, căutând cu 
disperare aerul şi răcoarea zilei. Era noapte  şi am 
vomat sufocându-mă la poarta pe care intrasem, 
nebănuind  ce mi se va întâmpla.  

 
 
*** 
 
Când m-am trezit în camera mea, ochii îmi 

erau ca nişte cărbuni încinşi. Eram ca un leş în 
mişcare. Capul mă durea, de parc-ar fi fost 
burduşit cu pumni, iar trupul schingiuit plutea fără 
de voie în căutarea unui strop de apă. Mâinile mi 
se întindeau instinctiv spre râsetele ce păreau 
cufundate în ceaţă. Degetele mi se chirciseră 
instinctiv, în  contact neplăcut cu ceva lipicios şi 
întunecat. Am căscat ochii mai bine şi-am văzut 
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roşu. Dâre de sânge se prelinseseră de pe etajera 
de porţelan  peste chiuvetă. Părul mi se zbârlise pe 
şira spinării mai ales când am descoperit bucata de 
nas răsturnată lângă paharul cu perii de dinţi.    L-
am luat, l-am pipăit. Era rece şi vineţiu. L-am 
mirosit. Avea un iz de tutun prost. Cutremurat,    l-
am scăpat  în chiuvetă. Mâinile-mi erau pline de 
sânge.  Cu  mişcări dezordonate, am reuşit să 
deschid robinetul cu apă rece.  Pe celălalt n-avea 
niciun rost să încerc să-l deschid. Precis  că nu era  
apă caldă. Apoi am încercat să frec dârele, lăsând 
restul de nas plutind în apa roşiatică. „Al cui  ar 
putea să fie”?, m-am întrebat în timp ce mă 
priveam în oglindă, cu ochii limpeziţi de apa rece 
cu care-mi răcoream faţa. Aveam faţa întreagă. Iar 
nasul înroşit de-atâta frecat cu apă rece şi cu 
prosop. „Bine,dar atunci al cui era? Şi cum de 
ajunsese în camera mea”. Tot mai nedumerit, m-
am îndreptat spre şifonier. Trebuia să mă îmbrac 
cu ceva şi să ies. Mă sufoca acel cartilaj lăsat în 
cuva chiuvetei. Telefon n-aveam, ca toată lumea de 
altfel şi eram nevoit să anunţ  poliţia despre 
ciudata descoperire. Am tras de uşă şi m-am trezit 
în faţă cu un zid proaspăt tencuit. Din spatele lui se 
auzeau hohotele  de râs.  

- Încetaţi, încetaţi!, am început să strig, 
sprijinindu-mi cu putere umărul în zidul nedorit.  

M-am trezit rostogolindu-mă pe coridor 
printre cărămizi şi moloz, panicat încât nu mai 
puteam să-mi opresc urletele, blestemele şi 
înjurăturile. Zadarnic! A trebuit să mă potolesc 
treptat, mai ales că niciun vecin nu apăruse ca de 
obicei în faţa uşilor. Din ce în ce mai uluit, m-am 
ridicat şi am încercat să-mi curăţ hainele. Mâinile 
mi se aruncau buimac peste revere şi pantaloni, de 
parcă un mecanism dereglat le dirija mişcările. 
Într-un târziu, m-am liniştit. Am îndepărtat o parte 
din cărămizi cu picioarele, eliberându-mi un fel de 
spărtură cât să mă lase să trec nestingherit spre 
uşa întredeschisă. Am revenit înăuntru. M-am dus 
din nou la baie şi m-am privit în oglindă. Simţeam 
nevoia să fac un duş, să-mi curăţ trupul de zgura 
întâmplărilor prin care trecusem. Din fericire, apa 
caldă  revenise. Suspicios, m-am uitat cu atenţie în 

toate părţile, aşteptându-mă la o altă glumă 
sinistră şi prostească. Nimic  altceva decât urmele 
legăturilor de pe  corpul meu cu care fusesem 
ţintuit şi tatuajul cu secera şi ciocanul. În rest, 
puteam respira lejer, nu mă stânjenea nimic. În 
cadă, apa curgea peste mine, împroşcând faianţa, 
iar aburul ce se ridica înecăcios din baie acopereau 
pereţii şi oglinda. Brusc apa începu să miroase a 
praf iar trupul prinse o năclăială cenuşie care se 
scurgea lăsând în urmă dungi verticale. Ce dracu 
mai e şi asta…?, mi-am zis încercând să închid 
robinetul. Aparent am  reuşit să-l închid . Însă apa 
continua să curgă din ce în ce mai murdară şi mai 
fierbinte. Aburii se ridicau de jos ca un nor dens 
acoperindu-mi trupul. Pe dibuite, ţinându-mi 
respiraţia caut  clanţa uşii, deschizând-o  fără 
niciun efort. M-am prăvălit afară şi cu ochii închişi 
m-am îndreptat spre dulapul unde erau 
prosoapele. Iau unul la întâmplare şi încep să-mi 
şterg corpul de murdăria depusă. Eram acoperit de 
un roşu asemănător sângelui. Scârbit,am început 
să mă îmbrac. Mă îndrept spre hol să-mi încalţ 
pantofii, când am observat  o apă roşie ce curgea 
pe sub uşa băii. Aud bătăi puternice în uşă şi  ies 
furios, hotărât  să alung pe oricine. Furia mi se 
schimbă brusc în uimire când în faţa uşii erau doi 
poliţişti, însoţiţi de-o ceată  de vecini curioşi. 

- Ce se întâmplă aici?, mă asaltează scurt şi 
grav unul din poliţişti. 

- Ce să se întâmple!, răspund  eu. Aș vrea și eu  
să ştiu! 

Unul din poliţişti mă împinge cu violenţă, 
făcându-şi loc să intre în casă. 

- Ce-ai făcut mă aici, ce-i cu apa asta care tot 
curge?  

Mă tot împingeau şi mă loveau scurt. Apa 
aflată pe podea ne împroşca pe toţi. Apoi, încătuşat  
mă duseră la poliţie. Nici până astăzi nu cred c-aș fi 
avut vreo vină.Preotul psalmodie ceva ce necesita 
sa faci semnul crucii și să îngenunchezi.Cel puțin 
așa le șopti gardianul.Căzu în genunchi de parcă 
tatuajul trebuia să-și afle iertarea în posturi și 
rugăciuni. 

 
 

 

Adăpostul 
 

e cum începu sirena să urle, Leiba îşi 
lăsă mătura udă în gangul plin de hârtii, 
fugind să se ascundă. Cuprins de o 
spaimă nebună, se-aruncă prin uşa de 

tablă, cu găurele, în locul unde-şi ţinea alteori 
măturoiul, pe scaunul vremilor liniştite odată. Şi în 
curând, gangul se umplu de mulţimea îngrozită. 
Câţiva din cei din faţa uşii, cerură omului de pe 

scaun să le dea şi lor drumu-năuntru, dar Leiba nu 
le răspunse. Un zumzet din ce în ce mai apropiat 
de avioane se făcea auzit şi în curând, primele 
bombe căzură la periferia oraşului. De undeva, 
tunurile începură să latre a moarte. Din când în 
când, rafalele mitralierelor, instalate în centrul 
oraşului, spărgeau liniştea adâncă din subsol. Toţi 
îşi ţineau răsuflarea. Bombele cădeau tot mai 
aproape. În pasajul înţesat, venea miros de sulf şi 

D 
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de ars. Praf de moloz şi de cenuşă cădea ca o ploaie 
cernită peste cei ce stăteau la intrare. O bombă 
căzu pe magazinul de la intrarea din dreapta 
pasajului. Fiare şi pietre căzură peste mulţime. O 
altă bombă căzu în acelaşi loc, desfăcându-l. De la 
etajul al cincilea şi până la parter, clădirea crăpă ca 
un harbuz, acoperind pe de-a-ntregul intrarea-n 
pasaj. Şi-atunci Leiba auzi primele răcnete. Un 
miros de carne prăjită şi de latrină umplu 
văzduhul înţesat de-njurături şi de ţipete. Câţiva 
borfaşi buzunăreau pe cei ce-şi pierduseră 
cunoştinţa o vreme sau definitiv pe străzile 
oraşului. 

Bombele cădeau în continuare peste centrul 
oraşului, în timp ce Leiba-şi proptea uşa mai bine. 
Ochii de copil priveau speriaţi prin deschizăturile 
tăiate în tabla uşii, anume pentru aerisire. O 
bombă căzu peste-o cisternă de pompieri. Altele 
cădeau din ce în ce mai aproape, în jurul pasajului. 
Deodată un suflu năpraznic lipi copilul atât de tare 
de uşă, încât sângele ţâşni cu putere din pielea 
presată prin găuri, iar ochiul ţâşni în umărul lui 
Leiba. O altă bombă în centrul pasajului, 
sfârtecându-l. O groapă enormă de-asfalt şi de 
carne rămase pentru o clipă deschisă, pentru ca 
mai apoi să se umple cu resturi de oameni şi moloz 
hăcuit. 

Leiba-şi pierdu cunoştinţa, izbit de suflu în 
peretele zidului. În clipa aceea, mitraliera tăcu şi 
ultima parte din magazin se prăbuşi, astupând 
groapa cu totul. De printre ruine, un picior se mai 
zvârcolea încă, aidoma piciorului de păianjen. Şi-
atunci, sirena începu să urle din nou. Val, după val, 
vântul venea curăţind în rafale strada şi cerul. Nici 
un geamăt nu se mai auzea din maldărul al 
ruinelor fumegânde. Pe o bară înroşită sfârâia o 
bucată de carne-mbibată cu sânge. Şi vântul sufla, 
dezgolind, dezastrul din fum. 

Unul câte unul, oamenii ieşeau de prin 
adăposturile caselor, gesticulând. Câţi or fi murit 
oare? Şi-n vremea aceea, din cer începu să cadă o 
ploaie înroşită de sânge. Cele câteva salvări venite 
în grabă, plecară fără a şti niciodată la câţi ar fi fost 
necesară intervenţia lor. Un curcubeu strepezit se-
arată pe cerul plumburiu. Şi-atunci sirena încetă. 

 

* 

Când se trezi, Leiba-şi simţi capul o cloacă şi-o 
durere cumplită-i ardea ceafa. Îşi duse mâna la 
ţeastă tremurător, crezând-o ciuruită, dar se 
bucură când găsi doar un cucui mare cât o nucă 
ivit acolo pe neaşteptate. Îşi şterse cu grijă umărul 
de ochiul scurs. O picătură de sânge-nchegat îi 
stânjenea mişcarea pleoapei. O îndepărtă cu 
degetul şi se mai linişti. Se miră de liniştea adâncă, 
ce-l înconjura. Privi spre uşă. Pielea copilului 
strivită prin găurelele de la aerisire, lăsa să se 

scurgă o zeamă cleioasă şi roză. Leiba dădu 
propteaua groasă de-o parte şi trase de uşă. 

 
Când puse mâna pe tabla curbată de presiune, 

aceasta cedă. O fetiţă strivită, în uşa deschisă, se 
prăbuşi, în vreme ce din burta plesnită maţele 
sparte ţâşniră. Cu ochii ieşiţi din orbite, un bătrân 
cu barba lipită de gâtul fără cămasă, părea că 
doreşte să  între-n lăuntru. Înfricoşat Leiba dădu 
să-nchidă uşa. Dar, nu mai putu. Trupurile căzute-l 
împiedicau. Şi atunci, din mişcarea aceea, căzură şi 
alte bucăţi din trupuri vecine. Şi-o duhoare nebună 
răzbătu odată cu ele.  

Cu o furie oarbă, începu să tragă din maldăr 
trup după trup, bucată după bucată şi să strige. 
Strigătul sună înecat, fără spaţiu, ca urletul hienei 
sub apă. Lumea cadavrelor îl umpluse de groază. 
Trase cu sete de-o mână smulgând-o din umărul al 
unei femei. Pielea şi zgârciul se-ntinseră cedând 
într-un plesnet surd. Un pârâit de oase-n mişcare-l 
făcu să se retragă spre fundul gheretei. O 
rostogolire se prăbuşi, mustind, gata să-l 
strivească. 

Bucăţi de moloz şi nisip îl făcură să spere că 
undeva, acolo, mai departe, se află o ieşire. De-
aceea-şi opri pentru o clipă lucrul, gândind: „Să 
duc mai întâi tot ce am tras din morman în fundul 
cuşetei şi-apoi voi vedea”. Apucând de picioare 
trupul fetiţei, îl târâ pe lângă scaun până-n celălalt 
capăt. Apoi, bucată cu bucată, dezgoli pragul 
cuşetei reuşind să-nchidă şi uşa. Se aşeză apoi pe 
scaun, ştergându-şi sudoarea de pe frunte. Simţi 
cum setea-şi făcea loc în trupul chinuit de 
nelinişte. După ce se odihni puţin, începu să tragă 
din nou de cadavre, înghesuindu-le. Un aer stătut îi 
îngreuna respiraţia. Plin de scârbă, vomă peste 
prag, ameţit. 

 
De sus cădeau alte sfărâmături de-asfalt şi de 

pietre. O bârnă de fier înfipse de-a curmezişul un 
trup de soldat străbătându-l. Când trase de el, 
aceeaşi rostogolire lichidă-l făcu să sară peste 
pragul cuşetei. Şi-o nouă grămadă de carne căzu, 
astupându-i lucrarea. Când se uită în fundul 
cuşetei, se-ngrozi. Pe stiva de carne şi moloz era 
prea puţin loc pentru alte cadavre. Leiba izbucni 
într-un hohot prăbuşindu-se. De sus dintre 
trupuri, o zeamă roşcată-vânătă, curgea băltind pe 
podea. Din când în când, ceva umflat se spărgea ca 
un balon cu un fâşâit de uşurare, în valuri, 
duhnind. 

Şi-atunci Leiba-ncepu să-şi smulgă părul din 
cap. Poate aceasta-i pedeapsa lui Dumnezeu, gândi 
disperat, urlând printre sughiţuri. Apoi răguşit şi 
istovit se-ntinse pe jos, în băltoaca aceea de carne 
presată, fără nici-o speranţă. Respira din ce în ce 
mai greu. Miresme în valuri răzbăteau din 
morman, sufocându-l. 

Focşani, 1 iulie 2017 
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Radu Carnariu, Totalitarian Landscape CMYK (p.415), tool2 (p.420), Hellcome CMYK (p.428), blood corn (p.436), iubire-de-țară-transparent (p.439) 
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Ştefania OPROESCU 
 
 
 
 
 

În brațele 
diavolului 

 
ând m-am întors de pe  o parte pe alta era 
încă întuneric. De teamă să nu mă trezesc 
de-a binelea am închis repede ochii la loc 

şi am tras o pernă peste urechea descoperită, de 
parcă pe acolo urmau să pătrundă tăriile trezirii. 
Respiram greu, pe-o singură nară şi aceea iritată 
de-o sâcâitoare şi prelungită alergie care-mi 
zdruncinau dimineţile cu salve de strănuturi. De n-
ar începe încă, aproape  mă rugam repetând, de n-
ar începe încă. Vroiam să  mă trezesc din uimirile 
somnului şi să bea cafeaua fierbinte şi aromată a 
dimineţilor bune. 

Somnul pâlpâia, gata să se stingă şi atunci m-i 
s-a năzărit că jumătate de pat miroase a vanilie iar 
cealaltă jumătate a boală. Brusc, retezată parcă 
dintr-o singură lovitură, senzaţia unei pierderi a 
căzut în mijlocul respiraţiei, apoi s-a înălţat ca un 
jet fierbinte până la baierele gâtului, coborând şi 
urcând, fântâna arteziană, în ritmul pulsului.  Pe 
viziunea asta, mirosul de boală vine în refluxuri. 
Aşadar se întâmplă. Tiptil, pe tăcute.  Clipele sunt 
mai lungi  şi pulsul mai rar. Nici frica nu mai e 
fragedă ca altădată şi se întinde ca aluatul dospit în 
care se scufundă trupul mai rece azi decât ieri. 
Oboseala îl face greu, dar nu-i oboseala dulce a 
rostului. 

Mă întorc din nou pe partea somnului, acolo 
unde miroase a vanilie. Un glob transparent se 
deplasează haotic prin dimensiunea cunoaşterii  şi 
în el se aprind imagini când loveşte marginile care-
i susţin refugiul.  

Pe partea de vanilie globul dogoreşte până la 
arsură doar la explozia artificiilor memoriei. Un 
crepuscul în munţi sub cer violet de octombrie, 
frunziş de pădure spălat de ploi în rafale, 
aşternuturi de frunze galbene strivite sub paşi, 
petunii în dimineţi de vară, lanuri de grâu cosit în 
nopţi fierbinţi, plânsul unui copil într-un tren de 
noapte, peste geamul deschis ca o oglindă de 
lună…  

Şi este sâmbătă, atunci când se retează 
săptămâna la capăt pentru odihnă şi în fisura 
acestui timp, într-o disperare a cumpănirii văd 
cruzimea jumătăţilor  încă agăţate una de alta într-
o jalnică încercare de a justifica aşteptarea. 
Trunchiul copacului căzut pe o parte încă 
pulsându-şi seva. Şi nu frica era cea care prohodea 
această viziune ci inevitabila laşitate a acceptării.. 

În această sâmbătă clipele sunt mai lungi, 
pulsul mai rar, ca o adiere din frig. La uşa alinării 
văd armate întregi de umbre mărşăluind 
încolonate prin dimineţi reci şi singuratice, prin 
după amiezi prăfuite, încolonări ca-ntr-o hipnoză 
colectivă. Zgomotele străzii sunt depărtate şi 
străine. Pe partea de pat care miroase încă a 
vanilie, bâjbâi cu gândul după înţelepciunea 
îndurării. Trupul se desprinde molatic din drojdia 
fricii şi umblă. 

 
Merg.. De când? Merg. Așa m-i s-a spus: Treci 

câmpia., urci muntele, vezi că are mai multe 
piscuri, mereu ai să crezi că-i ultimul, dar nu….Și 
apoi pădurea, cu pericolele ei. Calea ai s-o găsești 
singură. Atunci ai să știi. Trebuie să ajungi acolo, la 
capătul drumului. Și să n-ai teamă. Ușa stă mereu 
deschisă. Apoi…. 

Trec peste câmpie, drum lung, primăvara și 
vara. Iarba, mătase, îmi mângâie picioarele. Miros 
de fân cosit și fragi sălbatici. M-ș opri să-i culeg cu 
buzele, direct din tulpini. N-am vreme de capcane 
dulci. Mă lepăd de taine, mă lepăd de basme și de 
eroi împăiați. Trec lacom prin zi ca să nu se 
întunece timpul mai devreme de asfințit. Muntele 
mă întâmpină cu ploi reci și vânt subțire de 
toamnă. Mi se încarcă tălpile  de noroiul miilor de 
ani, călcat în picioare de animale flămânde. Urc iar 
și iar. Nici aici. Nici dincolo.  Era întocmai cum mi 
s-a spus. Pădurea vine cu vifor rostogolit printre 
crengi plesnite de ger. Aproape s-a făcut întuneric. 
Merg aplecat, tăind vântul. Trebuie să fiu pe-
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aproape de-acum. Razele de lună se strecoară 
anevoie, unduindu-și umbrele în copaci. Merg 
ostenind. Alunec. Aici? E cald. E lumină. E bine. Dar 
e și-un dor mistuitor de viață neîmplinită. 

 
Iau o pauză, cât să-mi odihnesc gândul Doar o 

adormire să păstrez distanță de starea de veghe. 
Coarda arcului ținut prea mult timp sub tensiune a 
cedat, împreună cu toate împletiturile de 
siguranță, pleznindu-mi realitatea mirării. Curbura 
arcului prea mult întins nu se mai mulează peste 
imaginea de dedesubt. Miezul a pierdut pasul cu 
forma Felii de simțire extirpate în numele 
echilibrului mi-au subțiat energiile până la 
pericolul destrămării. Echilibrul, vai! Și seismul 
continuă să facă valuri la adâncimi din ce în ce mai 
mici. Straturi subțiri explodează exagerat în 
paradoxuri. Dorința, sterilizată prin vaccinări 
educaționale, capătă valenți noi, pervertite în 
automatisme. A doua natură se infiltrează pervers 
și zdruncină serios temelia purității originare. 
Dezlănțuite pulsiuni scăpate din veghea armoniei, 
beau sângele îndelungatei abstinențe, hrănind 
trăiri ofilite. Amenințarea morții flutură, acoperind 
steagul alb al izbânzii. În vârtejul acestui teatru 
haotic, mă abandonez preș de mai multe 
germinații. 

 
O ceață verzuie, lăptoasă porni să se ridice din 

vale fuior în trepte, asemeni fântânilor arteziene, 
gata să mă cuprindă ca un râu ridicat în văzduh și 
din fața căruia nu aveam unde să mă retrag.. 
Curând, ceața verzuie lăptoasă m-a cuprins în 
miezul ei, gândeam că va fi greu, că mă voi sufoca, 
dar nu, respirația îmi devenea di ce în ce mai 
ușoară, nu mai simțeam ni tusea aceea hârâită 
care-mi sfâșia pieptul la răstimpuri. În jur, alte 
respirații ușoare ca aburul mă ademeneau, mersul 
îmi era ușor ca o plutire spre înălțimile ceții. Apoi, 
aflată undeva sus, am auzit îndemnul unei fâlfâiri 
de aripă care mă  însoțea în voia plutirii. M-am 
temut la început, cum să plutească trupul care nu 
s-a desprins niciodată de pământ, mă temem să nu 
cad, să mă zdrobesc de singurul loc sigur pe care-l 
cunoșteam. Îndemnul se multiplica în valuri m-am 
simțit purtată de voința vocilor, învăluită într-o 
bucurie necunoscută, eram una cu ceața și-mi 
continuam plutirea, până când n-am mai simțit  
spaime. 

 
Era bine în moarte. Ademenirea verzuie a apei, 

mângâierea ei caldă, parfumată, ca o respirație a 
ierbii, mersul ușor , unduire de plantă deplasându-
se  pe nisipul pufos. Lipsa foamei, a setei, da mai 
ales o oricărei întrebări, izbăveau trupul fracturat 
altădată de ridicole nevoi, într-un coșmar abia 
amintit. Siluete încolonate, umbre,intrau ca râuri 
mici în ocean, destrămându-se apoi în imensitatea 
fluidă a pântecului acela generos.. Nu erau cuvinte, 

nu erau nopți, nu era oboseală, nu era odihnă, nu 
era timp. Nu se adunau grupuri. Era o forță care 
ținea distanțe suficiente cât să zăresc doar 
contururi, umbre fără trăsături. Era o stare de bine 
calmă, blândă. Brusc, ordinea s-a rupt, o siluetă s-a 
apropiat de mine până i-am văzut chipul , 
semănând cu cel al unui sfânt pictat în biserică. S-a 
aplecat spre mine ca și cum ar fi vrut să-mi 
șoptească ceva și m-a atins mai mult  cu răsuflarea 
decât cu buzele în colțul stâng al gurii. O 
fierbințeală mi-a traversat corpul cu iuțeala unui 
fulger, de la gură până la tălpi. Senzația de o 
intensitate necunoscută mi-a retezat răsuflarea. 
”Dacă mă mai atingi o dată, mor” Am gândit și m-
am înspăimântat , iar el a fost tras de magnetul 
adâncului la distanța care nu permite apropieri. M-
am limpezit greu, ca dintr-un coșmar și am crezut 
că am trecut într-un vis invers, în viața cealaltă. 
Doar că , trăirile cele mai intense de acolo, din 
acele”vise” nu se comparau cu fulgerul scurt care 
mi-a ars liniștea. 

Așa au început rătăcirile. Mai mult, au început 
să mă agreseze rătăciri colorate. Un val nou de 
umbre venea în  mașini pline de ghivece cu flori. 
Pe parcurs, acestea erau date jos, pe un covor 
întins de iarbă otăvită din nisip. În timpul 
deplasării, o umbră mi-a întins o pară coaptă, prea 
coaptă, cu pete maronii, de parcă știa că nu are 
voie s-o păstreze. Eu aveam în mână una la fel și i-
am întins-o, luând-o pe a lui. Nu înainte de a mușca 
fiecare fructul pe care urma să-l ofere.  Schimbul 
spontan, mușcătura furată de fiecare a topit ființă 
în ființă. Pentru o astfel de simțire merită să mori 
.Să mori? Eram deja? Treceam iar în visul vieții? În 
visul vieții, nu în viață. Intensitatea secundei 
extatice exploda în artificii, vibra în oglinzi de apă 
lent, până la dizolvare în ochiul rătăcirii, 
Pierdusem liniștea absenței, eram împinsă spre 
înălțimile unor reverii ce spărgeau învelișul 
semnelor încifrate în nebunia simțurilor 

Și plutirea continua,purtam împreună cu altă 
umbră un brad împodobit spre o nuntă 
necunoscută. O adiere venită din spate a inclinat 
bradul în față, iar încercarea noastră de a-l prinde 
ne-a apropiat față lângă față. aburul cald al 
respirației precipitate ne-a atins buzele, un alt fel 
de sărut, imaterial, care a explodat în aceleași 
artificii, sfârtecând trupul în frisoane eterice. 

Era deja prea mult când l-am văzut venind 
spre mine cu un glob transparent în mâini. Știm 
cine e dar nu îndrăzneam nici să-i gândesc numele. 
În glob, se zbătea, căutând să scape, un fluture Cap 
de mort. Știam deja că mă dă afară din teritoriul 
interzis si că nimerisem acolo din greșeală. 
Fluturele ne purta spre ieșire, îl urmam grăbiți 
urmărindu-i zbaterea, de teamă să nu rămână fără 
aer. Când învelișul fragil al globului s-a spart, 
fluturele a burat, lăsând în urmă o potecă, o dâră 
gelatinoasă, ca un scuipat de melc. 
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Prinsesem ultimul loc în tren. Mai era liber un 

scaun, mai mult un fotoliu cu brațe strâmte care 
amplificau căldura copleșitoare de mijloc de vară. 
Răbdam fără mofturi înghesuiala și căldura. De-a 
lungul vagonului, pe sofale lungi, comode, 
călătoreau alți semeni care veniseră mai devreme. 
Din loc în loc trenul oprea și coborau unul sau mai 
mulți dintre ei, până vagonul a rămas aproape gol. 
M-am ridicat, mi-am dezmorțit trupul închircit în 
fotoliu și m-am întins ca în pat pe una din sofale. 
Era deja mult mai bine. Prin geamul mare cât 
lungimea vagonului am văzut că traversam dealuri 
molcome, cu întinderi nesfârșite de Floarea 

soarelui. Aici vreau să cobor, a spus gândul. Trenul 
a oprit și, când am coborât în locul pe care-ll 
văzusem mirific, am găsit lanul de floarea soarelui 
uscat, maroniu, aproape negru, mult prea trecut de 
timpul culesului. Cum nu știam ce să fac, am mers 
orbește, târând greu picioarele prin țărâna uscată, 
aplecându-mă din ce în ce mai mult sub povara 
trupului.  

Am deschis ochii abia când m-am prăbușit. 
Bătrânii din azil se trezeau pe rând și se ridicau 
din pat dezarticulați. ca într-un absurd spectacol 
de pantomimă. 

Patul meu, mirosea jumătate a vanilie, 
jumătate a boală. 
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Boris M.MARIAN 

Anul 2050 
enric X dormi ceva mai mult ca de obicei, în 
palat nu mai era nimeni, calendarul 
electronic arăta anul 2050, luna septembrie, 

ziua 23, ceasul 12 ziua.Nu mai era rege, din vise aflase, 
își pregăti o masă frugală, coborî în stradă și cumpără 
un ziar. Nu avea acasă nici aparat TV, nici computer, le 
aruncase înainte de a adormi, dar știrile din ziar erau 
suficiente. România se afla pe primul loc la toți 
indicatorii, cei care plecaseră, peste patru milioane de 
ingineri, medici, asistenți, academicieni, vânzători, 
avocați, fiii acestora, ș.a. reveniseră la patria mumă , 
politicieni nu mai erau,se recalificaseră, sistemul de 
conducere macro-econo-mică și socială era perfect 
cibernetizat pe o grilă uriașă, cu noduri-module 
computerizate. Nu se mai făceau vizite cu protocol, 
adunări,conferințe. Noțiunile de guvern, miniștri, 
parlament, președinte dispă-ruseră, totul era 
computerizat, orice operațiune bancară, investiții noi, 
schimbare de curs valutar, orientare economică se 
făceau pe baza unei consultări populare cu 
participarea cetățenilor de peste 18 ani, care 
obligatoriu trebuiau să aibă un minicomputer portativ. 
Cel mai interesant fapt era că nicio fraudă nu mai era 
posibilă, modulele de pe rețele blocau instantaneu 
operațiunile ce nu respectau anumite reguli 
prestabilite, erorile intenționate sau accidentale erau 
corectate,iar persoana care provocase incidentul 
pierdea instantaneu accesul la sistem ,fiind convocată 
prin computer să se prezinte la puntele de control 
pentru analiză și concluzii. Efectele puteau fi, în 
funcție de pagube-reabilitare fără nicio întrerupere, 
fie după o perioadă de reinstruire, fie scăderea în 
ierarhia decizională, până la nivelul stabilit la prima 
angajare. 

Pe plan extern se petrecuseră multe schimbări. 
Granițele dispăruseră, ca și actele de identitate. 
Fiecare putea studia istoria, clima, geografia, 
economia, cultura, limba oricărei țări. Țările care nu 
prezetau date complete și corecte erau excluse din 
circuitul turstic, economic,etc. Prima obligație a 
fiecărei țări era modul de asigurare a unui stadard 
minim de rai, alimente, îmbrăcăminte, climatizare, 
cazare, condiții sanitare, medicale etc. Orice persoană 
putea locui în oricare țară,cu condiția asigurării 
standardelor menționate,de către țara gazdă. Astfel 
oric pretenție teritorială dispare. ONU rămâne numai 
cu atribuții de instruire, cultură,etc. Armele de 
foc,nucleare, ca și armele albe sunt interzise. Un 
consiliu științific va stabili oportunitatea oricăror noi 
aplicații de importanță mondială. Henric X termină 
lectura și adormi pentru alți 30 de ani. 

București - 22.sept.2017 

H 

 
Radu Carnariu, Subsemnatu 

 



Varã 2017  | Contact international 441 

 

Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 
 
 

Sub zodia  
resemnării 

 
i, hai, bine, fie – avea să accepte şi această 
meandră a destinului, parcă era prima 
dată în viaţă, întotdeauna se supusese 

(executase) fără să crâcnească, admitea că nu avea 
cum să fie altfel nici acum. Acceptând să devină 
ceea ce fusese învăţat să deteste cel mai mult – 
adică patron. Care după cum fusese prelucrat în 
lecţii mai mult sau mai puţin politice erau 
exponenţii cei mai de detestat ai claselor 
exploatatore care alături de alte elemente ale 
fostului regim aşa şi pe dincolo de la                        
pa’ şopt- nۥcoace exploataseră poporul punându-i 
gura-n botniţe când venea timpul să se culeagă 
viile, exploatându-l de asemenea pe ogoare, în 
fabrici, uzine şi pe unde îl mai prindea pe el, pe 
popor – provocând de asemenea amplele  lupte de 
clasă având ca mostre cele întâmplate în 1888-
ۥ  ,1929-1933 944 fiind apoteoza, încununarea cu 
succes a zbaterilor neamului care până atunci se 
agitase ca peştele pe uscat, având din acel 
moment, din  ۥ 44 încoace, adică, până nu demult, 
adică până în urmă cu patru ani – ocazia de a făuri 
o societate multilateral-dezvoltată în nu se prea 
ştia ce, „filmul“ rupându-se nu chiar pe 
neaşteptate în timpul marei busculade de cu exact 
patru ani în urmă, adică decembrie  89ۥ. 
          Urmase un scurt dar eleocvent moment de 
panică. Era însă prea tânăr socotea dânsul pentru 
a fi responsabil de ceea ce se punea, desigur, în 
mare parte pe nedrept în cârca instituţiei pe care o 
servise, el nu-şi făcuse decât datoria, la urma 
urmelor responsabili pentru „diverse” erau cei 
mai în vârstă, cu putere şi care dăduseră tot felul 
de ordine, iar cine trăieşte în sistem militar, se 
ştie, execută, nu discută. 
          Abandonase rapid şi începutul de proces de 
conştiinţă pe care începuse să şi-l facă deoarece, la 

nici trei luni după decolarea elicopterului de pe 
cece era de constatat că poporu’ nu renunţase în 
fapt la bunele obiceiuri, n-avea de gând să-şi 
vândă patria pentru un salam de import, acesta se 
putea produce şi-n ţară, iar cei care votaseră cu 
picioru’ punându-se la adăpost în ultimii 10-15 ani 
de consumarea zisului mezel cu soia omniprezent 
în acest răstimp, se vădea că nu aveau să aibă 
niciun cuvânt în noua societate, care se dovedea a 
fi tot a’ veche, recondiţionată un pic, mai fără 
seceră şi ciocan, totemul acela devenind şi indigest 
şi desuet, noua societate inaugurându-şi 
endogamica naştere în scremtele naţiei care 
oferea antum sicriul exact celor care înfundaseră  
programatic timp de vreo douăzeci de ani după 
1944 puşcăriile celei mai umane orânduiri fixate şi 
pe meleagurile autohtone de către moroiul din 
Manifestul celor doi iluştrii bărboşi. -      « – Nu mai 
merge, Ticule, ( diminutivul fusese întotdeuna 
preferat de către superiori dar şi de către inferiorii 
în grad, din delicateţe, cum erau să-i spună mai 
ales cei de pe urmă pe numele de familie – 
„tovarăşul Pelticu”...) – s-au schimbat vremurile, 
vânturile bat altfel, la nivel de planetă, nu doar de  
C. A. E. R., sunt al naibii de centrifuge, nu 
schimbătoare, aia ar fi fost bine, ne-am mai fi 
descurcat noi cum ne-am mai descurcat. Dar uite, 
ne-au spulberat însemnele dragi de pe stemă, pe noi 
băgându-ne vremelnic în ceaţă, dar numai 
vremelnic, să fim mulţumiţi că am păţit numai atât, 
Istrul Gândirii a păţit-o rău, da’ rău de tot, cu al 
său elicopter pe post de necesitate istorică ce 
acum aproape doi ani a intrat în vrie ducându-l pe 
el la doi metri sub, iar pe noi în tot felul de 
neclarităţi. Gata, nenicule, cu şedinţele de partid, 
mai uşor cu chermezele de după, asta barem pentru 
o vreme până ce s-or mai limpezi apele – de acum la 

E 
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muncă, la sfânta muncă, da, asta cu „sfânt” şi cu 
soborul de preoţi o să intre în actualitate, nu te uita 
aşa la mine, asta e, pe aia cu opiumul poporului o 
abandonăm urgent, sarcină de partid, cel puţin o 
dată pe lună mers la biserică şi făcut cruci în văzul 
lumii corect şi clar executate – sus-jos-dreapta-
stânga – nu uita să faci în prealabil exerciţii acasă, 
în oglindă. – Şi, mai ales, nenicule, la muncă – gata 
cu flecăreala. Afaceri, nenicule, afaceri, partidul o 
cere, construirea socialismului a intrat într-o etapă 
nouă, o să-i zicem ba democraţie socială ba 
socialism, cum ne-o veni la gură nouă da’ şi lui ăl ۥ
bătrân, care-i zice democraţie originală – 
concluzia-i că mai e mult până la edificarea 
comunismului. – Aşa că de mâine încolo te prezinţi 
mătăluţă aici, eşti deocamdată detaşat cu 
perspective certe de transfer, vei deveni la început 
director, cu perspective de patron plin, hai, nu fă 
fasoane, nu uita că executarea ordinului este acum 
o chestiune de onoare!» 
          Se przentă. Chiar de când intră în clădirea cu 
aspect combinat între imaginea unui penitenciar-
şcoală generală doar cu o latură-spital – fu salutat 
de primii salariaţi care nu se ştie cum se 
angajaseră deja acolo cu ceva timp înaintea sa – 
intră în biroul desemnat, aruncă o privire aerului 
cam prăfuit al acestuia şi se aşeză la biroul fabricat 
probabil în ultimii ani de viaţă ai lui Iosif 
Vissarionovici Stalin. 
          Primele zile nu ieşi din acea încăpere. Venea 
dimineaţa la prima oră când încă nu sosiseră nici 
cei mai umili salariaţi (dar care or fi fost oare 
aceia?...), căuta zadarnic condica de prezenţă, se 
resemna din nou negăsind-o – şi închidea uşa pe 
dinăuntrul biroului, aşezat la masa staliniană, 
privind mare parte a timpului la telefonul din 
dreapta care nu suna niciodată, la paharul cu 
creioane minuţios ascuţite cu care nu ştia ce să 
adnoteze după ce ar fi scris nu-ştia-ce cu stiloul 
elegant înfipt în stativ, spre a transcrie eventual 
totul la maşina de scris Olympia cu banda în două 
culori ce stătea cuminte pe o măsuţă mai mică, cu 
cele patru coli şi trei foi de indigo gata-puse în car. 
La prima oră soarele îl bătea totdeauna în ochi 
prin geamurile impecabil spălate, protejate fiind 
însă de nişte transperante cam vehi şi rărite. 
          „ – Să trăiţi, to... ăsta... domnule director!”, 
irupsese într-un rând şi-ntr-un târziu, într-o 
dimineaţă, un ins cu timbru de orator, în încăpere. 
          Dusese buricele degetelor la frunte ca un om 
subit cuprins de o migrenă. 
          „ – Nu, nu – te rog...” - zise sfios. – „ - Fără 
formalismele şi formulele din timpurile de tristă 
amintire... am constatat că sinistra condică de 
prezenţă a fost abolită şi bine că s-a făcut aşa – 
trebuie apelat la conştiinţa omului, nu la prezumţia 
de coerciţie. – Zi-mi te rog altfel, caută altă 
formulare, nu tot de astea odioase...” 

          Se ajunsese şi la un compromis curând, 
anume la ”dom’ director Ticu”- ceilalţi în ruptul 
capului nevrând a-l apela aşa cum şi-ar fi dorit, 
anume simplu, pe numele consacrat, fără vreun 
apelativ, în spiritul etapei de dezvoltare la care 
ajunsese făurirea societatăţii socialiste 
multilateral dezvolatate da’  fără seceră şi ciocan – 
în scopul atingerii visului de aur l omenirii – 
comunismul. 
          Şi alte lucruri trebuiau schimbate: de 
exemplu, formularea scabroasă şedinţă. Nu, de 
acum încolo aveau să-i spună altfel... da’ cum?... – 
Summit? – Nu, era prea preţios, ar fi râs şi viitorii 
aliaţi externi de el... – Conferinţă?... – Parcă nu 
mergea... – Aşa că se ajunse din nou la un 
compromis – anume Adunare... da, viitorii sub-
şefi, subordonaţii lui, aveau să fie băgaţi în 
adunare... – Ce-i drept şi asta amintea de ceva tot 
de tristă amintire dacă se mai punea un adjectiv 
dar asta era, nimic de la greco-romani nu era nou 
sub soare, se ajunsese că nu nuanţele contau – ci 
chiar petele de culoare ale acestora. – Acestea 
fiind zise comise chemarea la o primă adunare... cu 
tot ce găsise în cale pe coridoare şi-n curte... atât 
de val-vârtej îi luase, că între participanţii la 
adunare fuseseră aduşi cu impetuozitate şi vreo 
doi clienţi (care voiau să comande ce?...) – ce se 
cerură cu glas subţire să plece. – Invocară chiar 
politica de confidenţialitate pe care voluntar 
doreau s-o respecte, chiar dacă gazdele nu le-o 
ceruseră încă. – Nici în acea adunare, nici în 
următoarele, nu a reuşit să distingă vreo ierarhie, 
adică cine erau puii de viitori şefi – şi cei ce aveau 
să rămână etern subordonaţi. Lucrurile nu se 
aleseseră încă, precum pe planeta aflată în primele 
zeci de milioane de ani ale Precambrianului, cam 
imediat după ce la ultravioletele unui colosal 
trăsnet apăruse în Supa Organică prima moleculă 
de ADN, cu secundele posterioare când 
multiplicându-se, începuse să umple apele 
primordialului Ocean. Aşa că, într-un rând, 
strânsese mâna plină de unsoare a unui ins în 
salopetă aflat cu cine ştie ce trebi pe coridor, sub 
privirile stânjenite ale acestuia ce-i indicase 
discret bucata de membru superior dintre 
încheietura mâinii şi cot. – „ – Lasă, munca 
înnobilează, nu este nimic!”, îl linişti din cofrajul 
costumului cu cravată, spălându-se apoi vreun 
sfert de ceas pe mână, ca obol al luării de contact 
cu elanul muncii dezlănţuite. 
          Care se concretiza în formarea unor grămezi 
de tot felul în fundul curţii măricele de unde în 
răstimpuri o wolă şi un excavator le reîncărcau în 
nişte basculante spre a fi duse nu-ştia-unde. Şi nici 
nu întrebă. Mai ales pentru a nu-şi stressa inutil 
salariaţii care munceau totuşi cu spor, fără a se 
putea distinge între aceştia care aveau să fie simpli 
amploaiaţi şi viitorii şefulici, dar nici obiectul de 
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activitate pe care il accesau cu atâta sârg, de acea 
parte de curte dânsul neapropiindu-se niciodată. 
          « - Cum merge, nenicule, te descurci, te 
descurci?...» - primise într-o dimineaţă telefonul 
jovial al şefului, sau al fostului şef – nici el nu mai 
ştia ce să zică – cam pe la ora când prin 
transperantele obosite şi rărite tocmai primea 
regulamentara rază de soare în ochi. - « - Ei, cum 
să nu te descurci când e ordin – dom’ director Ticu, 
care dai pe coridoare vajnic mâna cu salahorii cu 
mâini unse... » - (ce bine informat era şefu’ – nu i-ar 
fi putut spune din această perspectivă şi care 
aveau să fie şefulicii?...) -                   « - ... vezi că-ţi 
intră-n cont banii, da, da – firma ta are şi cont, 
contabilitatea ştie asta – pentru dotarea cu birotică 
şi tot ce mai trebuie, că o să fie şi multă hârţogărie 
de făcut, ce ştii tu, acum se elaborează normele 
metodologice după care în viitor va trebui să tăiem 
păduri ca să consemnăm şi cea mai mică mişcare – 
şi să consumăm cisterne de tuş, ca să şi ştampilăm 
hârtiile. – Hai pa, pa – că mai trebuie să dau şi alte 
telefoane, să fii cuminte, a – era să uit – ai primit 
transferul, da, da – nu e nevoie să vii să ţi-l iei 
singur,  las’ că ţi-l trimit eu prin curier; nici 
anunţuri la ziar pentru angajări nu trebuie să dai 
că vin băieţii stabiliţi, vezi ce cumperi de banii 
primiţi,  las-o pe aia cu care e obiectu’ de activitate 
a firmei că o să-ţi spunem noi, da, da – tu să fii 
cuminte ca până acum, Parti... – ăsta – noi stabilim 
totul... hai pa, te pup...» 
          Pusese emoţionat telefonul în furcă. Nu-l 
gratulase şefu’ niciodoată cu astfel de tandreţuri, 
nici pe câmpul de instrucţie când hăt, demult, 
fusese proaspăt recrut, nici la tragerile de noapte, 
nici în timpul programului de seară, nici chiar în 
timpul celui de voie... – Cât despre achiziţiile în ale 
biroticii nu opuse rezistenţă la nimic, nici la 
cumpărarea de clipborduri, nici a posket-urilor, 
nici la te miri ce drăcovenii de care nu mai auzise 
şi n-ar fi avut nicio idee la ce folosesc – un singur 
lucru opunându-se a se achiziţiona – anume 
calculatoare, tocmai apăruseră pe piaţă, cu 
dischetele şi mouse-urile lor cu tot, lasă, maşinile 
de scris erau mai ieftine îşi zise privind la Olympia 
din dotare şi chiar şi aşa, de maşină de scris cu car 
mare nu va beneficia decât secretariatul, cine voia 
să dactilografieze vreo situaţie tabelară pe 
orizontala colii de scris          n-avea decât să se 
adreseze acestuia că lasă, ştia el ce fac oamenii cu 
drăcoveniile astea de calculatoare, se joacă toată 
ziua pe ele, las’ că cine o  vrea să-şi cumpere şi să 
se joace la el acasă; în plus, resentimentul faţă de 
această fiţă a vremurilor ce le trăiau îl şi umilise o 
dată căci dacă dibuise de unde să-l deschidă, nu 
găsise şi butonul de unde să-l închidă, femeia de 
serviciu salvându-l, agitând bucata aia de plastic 
ce semăna cu un şoarece pe un pad, până când 

ecranul rebelului care refuzase să execute ordinul 
altfel decât în acel mod, în sfârşit se înnegrise. – 
Constatase cu această ocazie că acea drăcovenie 
nu era nici televizor nici maşină de scris, la care 
dacă stătea sincer să gândească, de asemenea nu 
ştia prea bine să lucreze. – Aşa că sfârşi prin a-i 
purta definitiv pică, înainte de a apuca chiar să se 
cunoască mai bine. – Cu banii rezultaţi din acea 
magistrală economisire achiziţionă a auto-macară 
a cărei marcă o admira din copilărie pentru roţile 
zimţate cât casa pe care le avea care se dovedi în 
acel fund de curte a nu fi bună la nimic, decât la a 
scoate un fum gros ori de câte ori macaragiul, 
proaspăt-angajat de la mica publicitate, îi ambala 
motorul executând diverse mişcări cu utilajul, spre 
vădita desfătare a şefului direct. În rest, 
mangafaua dădea bine, chiar şi aşa, fără vreo 
utilitate, înnobilând parcă acel fund de curte. 
Mecanicul fu transferat pe wola al cărei fost 
manipulant tocmai plecase într-o lume mai bună, 
da’ doar peste graniţă.  
          « - Ce-ai făcut, Ticule, ce-am auzit – nu ai 
cumpărat calculatoare?...», îl apostrofă într-o 
dimineaţă moale şi telefonic şefu’. - « - Păi se poate, 
mă?... – Mă gândeam că degrab’ o să-ţi iei şi tu unu’, 
barem aşa, de curiozitate, tu ştii de ce sunt astea în 
stare, mă? – Păi dacă aveam noi de astea înainte, 
Geniul Carpaţilor ne-ar fi diriguit şi acum, ce mai, 
dom’le, sunt o minune, stai să vezi când o apărea 
aia cu poşta electronică, după ce ai să înveţi să 
lucrezi pe ele o să te desprindă omul cu şpaclu’ de 
monitor, câţi nu sunt de acum aşa, stau toată ziua 
cu ochii beliţi în el de-au ajuns să-şi pună ochelari!... 
- ... hai, fi băiat cuminte, vezi că-ţi intră iar bani în 
cont, măcar la jumătate din birouri şi neapărat la 
contabilitate să aud că sunt calculatoare, or să fie 
acolo bani şi pentru primele imprimante – ne-am 
înţeles? – hai, pa!...», încheiase pe ton părintesc 
şefu’, reuşind să-l introducă definitiv în ceaţă cu 
aia cu imprimantele, de la un timp acesta fiind 
tonul cu care-i vorbea, indiferent de situaţie. 
          Îi făcuse pe plac. Le cumpărase calculatoare. 
Ba chiar şi imprimante. Cu topurile de hârtie 
aferente. – Îi privea pe salariaţi cu oarecare 
resentiment cum zâmbeau fericiţi sticlei 
monitorului, agitând din când în când drăcovenia 
aia de mouse, pentru a privi apoi cu ochi şi mai 
sticloşi sticla. Şi-şi luă ochii de la secretara care 
tocmai privea ca vrăjită pe ecranul monitorului ei 
doar spre a-şi arunca ochii pe fereastră spre a 
vedea cum departe, în fundul curţii, mecanicul 
wolei tocmai fusese nevoit să revină la dragostea 
dintâi, adică macaraua, pe care o mânuia acum cu 
spor în vederea descărcării unor inopinate 
containere. 
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A 13-a 
 

 
, de acum, gata... 
          Nu era chiar gata. După cei 
câţiva sute de oameni ajunşi cu crucea 

la cap în zona Pieptănarilor, împuşcăturile, 
devenite ce-i drept sporadice, încă se auzeau pe 
străzile dezrobite de sinistra dictatură şi odioşii ei 
ciraci. Cel puţin aşa credeau cei mulţi şi necăjiţi 
care începuseră să aibă un început de zâmbet în 
colţurile buzelor, constatând că împuşcăturile nu 
au totdeauna corespondent în realitate căci, dacă 
chiar toate ar fi fost reale, oraşul ar fi trebuit să 
arate deja ca o sită în flăcări. Asta nu înseamnă că 
chiar totul fusese o contrafacere... nu... mărturie 
stăteau Biblioteca Centrală Universitară şi Palatul 
Regal, căzute jertfă praospetei democraţii în care 
tovarăşi de bun-simţ ce se consideraseră tot 
timpul disidenţi constataseră că aşa, tovarăşi, nu 
se mai poate, jertfind în numele noilor realităţi ce 
va să se nască câte ceva din marxism-leninismul 
clasic, apelativul tovarăş  şi alte câteva adevăruri 
până nu demult sacrosancte, Biblioteca Centrală 
Universitară şi Palatul Regal fiind transformate 
parţial în site-torţe, spre a lumina mai bine 
edificarea unei democraţii originale, a economiei 
de piaţă cu şi pentru popor, fără a fi întinate nici 
idealurile nobile ale socialismului ştiinţific pentru 
care în ţara asta s-au sacrificat oameni, măi tova... 
– ăsta, domnilor! ... 
          Orice suspiciune puteau avea cârcotaşii de 
serviciu dar era o certitudine că atât autoarea 
Steriotipizării steriospecifice – „ Măi copii, sînteţi 
ca copiii mei!...” - o sfârşiseră cam nasol, ea în văzul 
colegilor ei, intelectualii – el, cântând 
Internaţionala, spre locul unde viitorii 
protagonişti ai democraţiei sui-generis ce avea să 
urmeze doriseră să-i astupe rapid gura, pe care ar 
fi putut să iasă porumbeii ce le-ar fi stricat idila 
deocamdată doar tv cu poporu’. 
          ... o petardă mai puternică decât celelalte, 
aruncate de câteva zile de poporul proaspăt 
dezrobit – detonă în apropierea streşinii, la partea 
superioară a ferestrei, facând să zăngăne 
geamurile. Burlanul, care demult era şubrezit la 
toate încheieturile, se desprinse din toate rosturile 
şi se prăbuşi în stradă cu troncănit de tinichea. 
Imediat, un simulator, bandă de casetofon sau ce 
naiba o fi fost exhibă un răpăit de armă automată 
ce scuipă o rafală lungă. După care se făcu linişte 
relativă, auzindu-se doar efectul îndepărtat al 
bufniturilor, probabil, de pocnitori. 
          Gazda feminină a casei dădu la o parte 
imprudent draperia, privind la articulaţiile 

burlanului ce zăceau împrăştiate pe carosabil. 
Tocmai atunci trecu un camion kaki care, făcând la 
rându-i să zăngăne geamurile, făcu una cu asfaltul 
acele componente nimerite sub roţile zimţate. 
          - Ei, ce să-i faci, atâta jertfă a trebuit să dăm şi 
noi! – Burlanul de la faţadă!..., surâse gazda, 
exclamând cu glas zglobiu. – Aşa-i, iubitule?... 
          - Aşa-i, aşa-i!..., conchise hâtru soţul, 
reumplând paharele convivilor care râdeau încet 
pe diverse tonuri. 
          - Să fie singura pagubă!, ridică mucalit 
paharul posibilul viitor naş. – De-acu’, v-am spus 
eu că e gata. – În primele luni ale lui  ۥ 90 vă 
căsătoriţi, în sfârşit faceţi casă – după care 
urmează: un copil, o maşină, o afacere, o vilă... 
         Cei doi viitori proaspeţi căsătoriţi râdeau 
încet şi fără nuanţă. 
         - Las’ că ştiu eu cum o să fie cu tineretul ăsta: 
nu o să se mulţumească niciodată cu puţin; biata 
ţară!..., încheie el tot hazos, necrezând nici dânsul 
în ultimele două cuvinte rostite. 
          Cei doi viitori tineri căsătoriţi – el în vârstă 
de cincizeci şi trei de ani, ea doar de patruzeci şi 
nouă – continuau să râdă încetişor, complice. 
          - De-acum, nu o să mai muncim în 
întreprinderi, ci în firme!... Trai, neneacă!..., 
conchise viitorul posibil naş, sorbind precaut din 
paharul ce stătea să se verse. 
          - Şi crezi că o să fie vreo deosebire?, întrebă 
cineva de la masă. 
          - A, fundamentală!..., stabili celălalt, reuşind 
să golească din pahar fără să verse vreo picătură 
pe faţa de masă. – Ia să ne povestească unul din cei 
doi proaspăt-căsătoriţi toate peripeţiile prin care 
au trecut în ultimii 30 de ani până acum, când sunt 
atât de aproape de misterul altarului!... 
          Nu era chiar simplu: se cunoscuseră pe când 
el avea douăzeci şi trei de ani iar ea nouăsprezece; 
se plăcuseră din prima ocheadă; urmaseră 
înfriguratele întâlniri până la urmă totuşi caste, cu 
săruturi sub bolta înstelată-a nopţii şi clar de lună, 
în parcuri, între două legitimări efectuate de 
inevitabilele patrule de miliţie; pentru 
continuitatea acţiunii, respectivele giugiuleli se 
mutau la ceas târziu în vreo sală de cinematograf 
prăfuit; tot acolo, nu-şi puteau abţine nici 
jurămintele solemne dar în şoaptă făcute în 
sâsâiturile nervoase şi şuierate ale celorlalţi 
spectatori; la un moment dat, tot insistând, el 
constatase în întunericul sălii că ea este castă; da’ 
castă de tot; erau la a douăsprezecea întâlnire; îşi 
jurară că la următoarea întâlnire, adică la a 

-E 



Varã 2017  | Contact international 445 

 

treisprezecea, lucrurile nu vor mai rămâne aşa, 
căci sosise vremea acelui ceas sortit de lege şi de 
datini; totul se petrecuse la el acasă, de unde ai lui 
plecaseră pentru câteva zile la Hamleu; în faza 
culminantă, el constată că a’ cu castitatea, 
verificată în sala de cinematograf – nu fusese decât 
o iluzie tactilă; treacă de la el, acţiunea o dusese la 
capăt, dar după ce totul se termină, conchise că 
pentru acea înşelătorie nu o va mai lua de nevastă; 
dacă i-ar fi spus de la început ar fi acceptat 
realitatea, greu, dar ar fi acceptat; aşa, n-avea 
decât să-şi bată joc de altul; sau de alţii – dacă ăsta 
era scopul ei în viaţă – conchise dânsul; cu privirea 
în pământ, plângând încetişor şi suspinat, ea 
părăsi locuinţa cu aer de regină Cleopatra care 
constată că cu tot sacrificiul ei intim, regatu-i tot 
provincie romană va ajunge; după câteva zile, 
primi un telefon unde ea (?!) ţipă isteric: - « - Cum 
ai putut să mă înşeli cu altă femeie?!               Tocami 
acum !!? - Cum ai putut!?... Şi chiar cu sora mea 
geamănă!?? –            T i c ă  l o s u l e!!! »; -  Ce se 
întâmplase? – Ea chiar avea o soră geamănă, de 
care el nu ştia; erau leite. – Ca trase la indigo; şi 
confidente; aşa că, imediat după consumerea celei 
de a douăsprezecea întâlniri – îi spuse gemenei-
viitoare-uzurpatoare-de-idealuri-sfinte – ce avea 
să se întâmple la a treisprezecea; aceea se băgase 
pe fir la propriu şi, fiindcă prea mergea bine acea 
poveste de amor cam zaharoasă, deloc în ton cu 
vremurile non-conformiste pe care le trăiau – se 
gândise să dea naraţiei o pată de culoare, precum 
zahărul la raţie ce dădea gust ceaiului; motiv 
pentru care dăduse ea un telefon viitorului pune-

capăt de castităţi nubile şi, cu glas de clopoţel, 
stabilise ce era de stabilit... după care se 
prezentase la locul ştiut... apoi povestise totul 
gemenei neprihănite, cerându-şi scuze că cedase 
avansurilor devastatoare dar ce să-i facem, 
oameni suntem, copii facem...; când adevărul ieşise 
la suprafaţă precum uleiul – era prea târziu: toţi 
trei se căsătoriseră, niciunul cu partenerul cu care 
ar fi fost firesc să o facă, fiindcă până şi cel sortit 
gemenei şugubeţe aflase adevărul făcând ceea ce 
era firesc să facă: anume să o lase baltă; niciunul 
nu rămăseseră căsătoriţi, nici el, nici geamăna 
principală, nici cea şugubeaţă care divorţă prin 
deces, non-conformismul dânsei şi al consortului 
extinzându-şi tentaculele şi asupra regulilor 
elementare de circulaţie auto, într-un rând această 
eternă răzvrătire făcând ca autoturismul propriu 
să zboare de pe rambleul unei şosele inter-
judeţene spre a ajunge direct într-un stâlp de 
beton, impact după care ea expie pe loc, pentru ca 
el, consortul, după o lungă perioadă de spitalizare, 
să rămână infirm pentru toată viaţa. 
         - Acum trecute-s toate!, încheie zâmbind vesel 
viitorul tânăr-ginerică, ridicând paharul spre a mai 
închina o dată în cinstea nu-se-ştie-cui. 
          - Aşa e, ridică la rându-i viitorul posibil naş 
pocalul, împreună cu ceilalţi convivi. – Ale tinereţii 
valuri!... 
          Cei doi viitori miri continuau să râdă în 
surdină. Afară, se înstăpânise deplina linişte, 
tulburată doar pentru o clipă de troncănitul altor 
componente ale burlanului, ce se aplatizaseră sub 
călcătura grea a unor roţi de camion. 

        
 
 
    

Emigrare duminicală 
 

 
ingă... Dingă! D i n g ă!!... şi, fantastic, 
stimaţi telespectatori, Dingă ratează, 
neînscriind în poarta adversă dar 

frăţească!... 
          Stilul alert al comentariului înflăcăratului 
spiker TV accentua, în mod paradoxal, aerul de 
tihnă duminicală al oamenilor ce locuiau 
apartamentele blocurilor proaspăt date în 
folosinţă. 
          - De, băi neaTase, poate că asta este soarta în 
meciul ăsta, să rămână 1 – 0  pentru leşi. – Hai, că 
au echipă bună, nimic de zis... – Mai e vin în sticla 
aia? Toarnă-mi şi mie un pahar. 
         - Uite aici... mă duc la Alimentara să mai iau o 
sticlă. 

         - Du-te, du-te... da’ o mai fi deschis la ora asta, 
duminica? 
          - Este, este, că Partidu’ are grijă de chestia cu 
desrvirea populaţiei. 
          - Aşa-i, aşa-i – hai, du-te! - Ia şi un pachet de 
ţigări. –  Şi când ne-o fi mai rău, să ne fie ca acum, 
încheie celălalt căscând amplu,     troznindu-şi 
oasele de se auzi până în stradă. 
          Prin arşiţa zilei de iulie aflată la amiază îşi 
târa hodorogela un tramvai ca apărut parcă de 
nicăieri. Era gol. Vatmanul staţionă câteva clipe 
apoi acţionă maneta care închise uşile cu un oftat 
obosit, plecând cu tot cu taxatoarele care moţăiau 
toropite. 

-D 
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          Cei doi tineri urmăriră vehiculul până când 
acesta dispăru după colţ cu tot cu remorca de 
„Clasa a doua”. 
          - Cât mai avem până să plecăm spre 
aeroport?, întrebă unul în şoaptă. 
          - Este ora 13:30, la ora 20:00 pleacă avionul. 
          - Doamne, de-ar trece ceasurile ca minutele!... 
          - Încă puţină răbdare – şi gata... 
          - Da... 
   
        Stăteau pe una din băncile din faţa scării. Pe 
cea de vizavi, se aşeză o bătrână, una din vecinele 
de la etajul patru care, sprijinită în baston şi legată 
pe sub fălci aşa, în plină vară, îi privi o vreme în 
tăcere. 
          - Ce auzii, mămică, plecaţi în cele 
străinătăţuri, auzii eu bine?... 
          - Da, tan’ Mariaro, da’ numai la studii, am 
primit amândoi câte o bursă de specializare... 
            - De specializare, ca’ va să zică, aşa, să veniţi 
înapoi, că pâine bună, pâine rea, tot mai bine... da’ 
vă mai întoarceţi?... 
          - Ei, da’ cum, tan’ Marioaro... se poate să 
întrebi una ca asta?... 
          - Aşa, mămică, bravo, ştiam eu... că ce să 
faceţi voi p-acolo, să vă exploateze chiar dacă vă 
plătesc, să vă fie dor de locurile unde aţi luat 
prima gură de aer şi aţi supt ţâţa mamei... ei, aşa, 
aşa... 
          De la fereastra deschisă se auzi un râgâit cu 
ecou. Vinul de la Alimentară sosit cu vecinul ce 
tocmai trecuse pe lângă dânşii ajunsese pe masă şi 
era turnat în pahare. 
          - Era ultima sticlă la raft. – Le-am spus să aibă 
mai multă grijă cu deservirea populaţiei, că le fac 
sesizare. 
 
          - Bine le-ai făcut! Că cu deservirea nu e de 
glumă. Să-şi facă şi ei treaba, aşa cum realizăm şi 
noi la fabrică cincinalu’ în patru ani şi jumătate!... 
       
 
    Un râgâit mai răsunător decât primul depăşi din 
nou cadrul ferestrei. 
          - Că buni au fost cartofii ăştia cu cârnaţi la 
cuptor, măi nevastă! A mai rămas ceva în tavă, 
zici? Adu-o-ncoa – şi hai să bei şi tu un pahar de 
vin cu noi!... 
          - Dingă! Dingă nu reuşeste să-l oprească pe 
adversar!! – Dingă este fentat şi depăşit!!! – Şi – 
fantastic, stimaţi telespaectatori – acum 2 – 0 
pentru echipa oaspete şi frăţească!!!!... 
    
       Cadrul ferestrei nu mai exhibă un nou râgâit, 
în schimb geamurile începură să zăngăne din 
pricina înjurăturilor murdare ce se scurgeau în 

avalanşă la maximul de decibeli din gura 
locatarului-titular. Din difuzorul televizorului 
răzbăteau hârâit scandările entuziaste ale galeriei 
echipei adverse şi, pare-se, atot-marcatoare în acel 
meci. 
          - Cât mai avem până la plecare, Mihăiţă?, 
întrebă tânărul fără ceas la mână. 
          - Ai răbdare, ai răbdare, o să treacă – mult a 
fost, puţin a rămas!..., şopti celălalt. 
          - Păi da, mămică, aşa e, bine că veniţi înapoi, 
ce să căutaţi voi la ăia, ăia care exploatează chiar 
dac-or plăti, unde nici măcar nu sunteţi acasă unde 
nu sunteţi exploataţi, unde-i mai bine ca acasă, 
mămică, unde e... – Hai că eu mă duc acum, să mă 
întind niţel de, bătrâneţea, obosesc repede, îşi 
târşâi bătrâna paşii către lift, care culmea, 
funcţiona. 
          - Dingă, iar Dingă, aşa, respinge balonul, hai, 
Dingă, hai, au, i-a alunecat piciorul şi... fantastic, 
stimaţi telespectatori, fantastic, când e să ai ghinion 
ai, auto-gol – şi în acest moment tabela de marcaj 
indică 3 – 0 pentru echipa adversă dar frăţească!... 
     
      Se ridicară de pe bancă îndreptându-se alene 
spre scara cealaltă.  
          - Na, să spargă ghinionul, se auzi glasul 
nefiresc de calm, pe fereastră o scrumieră 
aterizând spre a se face cioburi chiar în faţa băncii 
unde stătuseră la umbră până în urmă cu câteva 
clipe. 
          - Lasă, că găseşti alta în comerţul socialist, se 
auzi glasul consolator al musafirului. 
          Următoarele ore nu trecură ca minutele, ci ca 
lunile. 
 
          În timpul ultimei verificări din terminalul 
aerogării un ofiţer, care asista, îi privise tot timpul 
mustăcind. 
          - Şi voi ce vreţi să ziceţi, că o să vă mai şi 
întoarceţi – ai?... 
          - O să ne întoarcem, o să ne întoarcem, 
tovarăşe căpitan,  mergem doar la specializare – 
unde-i mai bine ca acasă? –  Că vorba 'ceea – pâine 
bună, pâine rea... 
          - Las-o aşa cum este, aveţi noroc că sunteţi 
simpatici, altfel raportam vreun incident  şi plecaţi 
mai încolo. – Hai, treceţi! 
 
          Hublourile octogonale ofereau acum 
imaginea fără de cusur a cerului albastru al patriei 
ce o părăseau temporar, fireşte, doar pentru atâta 
timp cât aveau să-şi finalizeze studiile în iadul 
mirosind a FA şi REXONA al infernalei societăţi de 
dincolo de Cortină. 
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Nu părea ceea ce spunea a fi 
 
 
 
 

 
vâcnetul tâmplelor era impetuos. 
          Bruna avea trăsăturile obrazului în 
formă de inimioară, cărnos, formele taliei 

rotunde, dar nu excesive – pulpele generoase, 
mulându-se la fiecare pas pe pliurile ca de 
muselină ale rochiei albastre-înflorate. Şi ea îl privi 
cu ochii ce căpătaseră luciri fixe.         
           - Stai!... 
          Bruna avu przenţa de spirit să nu asculte 
imediat „comanda”, făcând încă un pas spre a se 
urca pe bordură, de pe zebra stradală unde 
maşinile se prgăteau să zvâcnească, la îndemnul 
culorii verzi a semaforului. Neîncetând să-l 
privească, scoase casca mobilului din aparat şi o 
băgă neglijent în buzunarul rochiei. Ecranul 
smartfonului se înnegură ascunzându-şi lumina 
albăstruie ce se profilase cu luciri de imagine SF pe 
fundalul serii de vară de acum înstăpânite. 
          - Ai intuit bine: sunt pe drumul dintre doi 
clienţi şi te-ai interpus la timp ca prin ricoşeu să 
mă deturnezi; cu următorul voiam să vorbesc la 
telefon – după cum iar ai înţeles!... 
         - Eşti de aia?... 
         - De aia... ce limbaj neacademic!... 
         - Însuşi ultimul cuvânt pe care l-ai rostit arată 
că n-ai fi... în sfârşit... – Cât?... 
          - Atât!... 
         O scrută încă o dată, amănunţit. Merita... 
         - Cam mult! Dar e-n regulă. 
         - Păi ai tu banii ăştia?... La tine?... 
          - La mine nu, dar în cont da. 
          - Şi contul unde e?... 
          - Vizavi, la bancomat. 
         O apucă de după umărul cărnos iar acum 
aşteptau să treacă înapoi drumul. Era o seară 
plăcută de sfârşit de august. Se mai răcorise. Ieşise 
aşa, fără vreun scop precis, aruncându-se în primul 
autobuz ieşit în cale. Mersese o staţie şi oprise aici, 
„la fântâni”. 
          - Da’ ce, eşti singur acasă?..., întrebă ea 
aparent ingenuu-alintat, pe jumătate în deriziune. 
          Semaforul se făcuse verde. 
          Trecură. 
          Introduse cardul în aparat înainte de a 
observa că acesta is not in service. 
          - Fir-ar să fie. Următorul este la patru staţii de 
aici, la Scuar. 
          - Hai până acolo. Ce nu face omul pentru un 
ban?, zise ea zglobiu. 

         Ajunseseră la poalele Mitropoliei, în staţia de 
tramvai. 
          - Eu am abonament, dar nu şi călătorii incluse 
pe card, observă el. 
          - Eu nu am nimic. La mine face societatea de 
transport cinste. Şi-n plus, e sâmbătă seara: nu 
sunt controlori. 
         - S-o crezi tu. Hai să-ţi scot un card nenominal 
cu câteva călătorii. 
         - Nu-i nevoie. Chiar nu-i nevoie... 
         - Hai!..., o luă de mână. 
          Interiorul tonetei era luminat, dar centrul era 
închis. De altfel, şi programul afişat arăta asta. 
Numai că salariata uitase să închidă şi becul 
îneinte de a pleca. 
          - Fir-ar... 
          Blatul se impunea acum ca o necesitate. 
          Unul din cele o sută de tramvaie recent 
cumpărate de autorităţile de resort gară la peron. 
Îl luară. Pe ambele sensuri vehiculul era depăşit de 
exemplare din alte o sută de autobuze proaspăt 
achiziţionate de aeleaşi oficialităţi. Troleibuzele, 
tot în acelaşi număr de bucăţi achiziţionate, defilau 
energic pe celălalt bulevard aproximativ paralel, 
dar la cam doi kilometri şi jumătate distanţă. 
          La urma urmelor era sâmbătă seara şi putea 
privi cu mai mult optimism peisajul de o parte şi 
de alta a ramei în mers. Depăşiseră cea de a doua 
staţie a călătoriei şi iată, nicio vestă portocalie 
reflectorizantă nu urcase pe scările ramei spre a 
efectua controlul de rutină. Nu acelaşi lucru se 
întâmplă la a treia staţie, respectivele veste 
irupseră pe scări din două părţi, atât de vioi, că nu 
avură cum să aibă timp de reacţie. Fuseseră prinşi 
la mijloc. 
         În proximitatea lor şedeau relaxaţi pe scaune 
doi băieţi cât uşa, cu cefe groase şi bărbii 
triunghiulare a căror costumaţie formată din şlapi, 
bermude ţipător colorate şi tricouri-maiou le 
dădeau un aer parcă împrumutat din energia 
instituţiilor de forţă. Cel însărcinat cu controlul îi 
ocoli strategic exhibând un scurt şi nedorit sughiţ. 
Se înfipse în schimb în ei. 
          - Bună seara... 
          - N-am, zise însoţitoarea cu nonşalanţă 
          - Am eu abonament pe toate liniile, interveni 
el fără noimă. 
          - Nu cu dumneavoastră am vorbit, ci cu 
domnişoara, corectă omul, riscând să-şi ia o poşetă 
pentru insultă. 
          - Dar centrul de reîncărcare era închis... 

Z 
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          - Fireşte, pentru că este sâmbătă seara; cine 
este însă gospodar, nu aşteaptă să ajungă în 
situaţia asta: se ocupă peste zi. – Vă rog să 
prezentaţi un act de identitate la control, se adresă 
din nou însoţitoarei. 
          - N-am... 
          - Iau totul asupra mea: poftiţi cartea mea de 
identitate. 
          Omul îl privi câteva clipe fix. 
          - Data viitoare încercaţi să nu mai ajungeţi în 
astfel de situaţii, zise celălalt, reintroducându-şi 
chitanţierul în borsetă. – Transportul în comun nu 
este gratuit: amenda este de 50 pe loc – 100 
ulterior: bună seara! 
          - Vă mulţumesc!... 
          Celălalt făcu un gest de doesen’t matter cu 
mâna şi se îndreptă spre uşă. 
          Coborâră şi dânşii. Coborâră şi băieţii cât uşa 
cu şlapi şi tricouri-maiou care, în rama de tramvai, 
asistaseră plictisiţi la toată discuţia. 
          Imediat, după colţ, locul unde fusese ancorat 
cândva bancomatul era gol; geamurile locaţiei erau 
acoperite cu mari coli albe, într-un colţ, pe o coală 
A4 scoasă la imprimantă clienţii erau anunţaţi 
politicos că sucursala s-a mutat la vreo doi 
kilometri mai sus. 
          Dădură ocol scuarului ajungând la o patiserie 
încă deschisă. Chiar la acea oră, împrejurimile erau 
umplute cu un plăcut miros de cozonac. 
          - Fiţi draguţă, dacă ştiţi cumva – există pe aici 
pe aproape un bancomat Parissen?..., se adresă 
femeii trecute de o vârstă care privea preocupată 
în josul tejghelei, făcându-şi probabil numerarul. 
          - Ai?... 
          - Dacă există... 
          - A, da, mi-amintesc, aţi venit ieri să faceţi 
comanda, da, da, tortul dumneavoastră este gata!... 
          - Aproape că nu aude, lăsaţi-o, interveni o altă 
femeie. 
          - Da, da, şefa, ei sunt!, spuse însufleţit cealaltă. 
– Comanda e gata, gata, ca şi comanda cu broşele 
după care încă nu au venit muşteriii!... 
          - Bine, tanti Vasilico, bine, lasă, am preluat eu, 
du-te puţin în spate şi te odihneşte, zise şefa, 
împingând-o uşurel în remiză. – Ştiţi, ca să mai 
uşurăm din dările firmei, am angajat-o pe tanti 
Vasilica, cu uşoare probleme de auz. În rest – 
salariat model!... – Da, există un astfel de 
bancomat, vizavi, instalat chiar alaltăieri, în curtea 
casei de căsătorii!... 
          - Vai, vă mulţumesc!... Altminteri trebuia să 
mergem până la Piaţa Porumbel... vă mulţumesc... 
Hai! 
          - Stai!, spuse însoţitoarea când ajunseră pe 
partea cealaltă, în faţa grilajului metalic masiv, 
proaspăt vopsit. 
          - Păi... 

          - Hai înapoi. 
          - Aşa?... de ce?... 
          - Hai pe jos. Oricum – şi centrul de 
reîncărcare de aici este închis. 
          - Bine, dacă aşa vrei... dar nu te înţeleg... 
          O luară înapoi pe bulevardul Reginei. Seara 
era chiar plăcută. În ciuda orei de acum destul de 
înaintată, ramele de tramvai autobuzele şi 
maşinile continuau să circule aproape ca în plină 
zi. Femeia îşi lipise şoldul de el si-l cuprinse de 
după coapse, ca şi cum ar fi fost logodiţi de ceva 
timp. 
          Când reajunseră „la fântâni”, ea îl direcţionă 
pe trotuarul de vizavi la cofetăria discret luminată, 
cu program aproape până de miezul nopţii. 
         - Preţurile sunt cam piperate aici, nu ştiu dacă 
am destul cash pentru consumaţie; dacă m-ai fi 
lăsat să... 
         - Ia mai taci!... Fac eu cinste. 
          Era chiar curios sa vadă ce o să se întâmple 
după ce comandă două dintre cele mai scumpe 
prăjituri de dimensiunile unui tortuleţ, precum şi 
două frapeuri care numai la preţuri sociale nu 
erau.  
          Când ea deschise portofelul să achite, 
constată că acolo era totuşi ceva peste suma cu 
care se putea achita o consumaţie mai piperată, iar 
în pliurile laterale se vedeau atât cartea de 
identitate, cardul verzuliu al transportului în 
comun de suprafaţă, cât şi cardul pentru accesul la 
metrou. 
          - Chiar aveam chef să mănânc o prăjitură în 
seara asta. Şi nu aveam cu cine... 
          - Păi parcă spuneai la început că... 
           - Spuneam şi eu... 
           - Cu cine vorbeai la telefon când ne-am 
întâlnit? 
           - Cu nimeni... şi nici de cască nu aveam 
nevoie... 
           - Atunci... 
           - Aşa e câteodată în viaţă: mai face omul şi 
lucruri fără noimă: probabil pentru relaxare sau 
reechilibrare psihică. 
          Nu zise nimic, continuând să-şi mănânce 
prăjitura. 
          - Deprimată da, prostituată nu..., izbucni 
dânsa brusc, ajungând la jumătatea tortuleţului. 
          Continuară să mănânce în linişte până puseră 
amândoi linguriţele pe farfurioare. 
          - Hai!, zise ea. S-a făcut cam târziu. Mergem. 
Numărul de mobil nu ţi-l dau acum, o să avem 
toată vremea. 
          Crugul se acoperise de nori de ceva timp. Un 
fulger scăpără iar ploaia energică se dezlănţui cu 
doar o clipă înainte ca amândoi să depăşească uşa 
metalică a scării din pasajul aflat la doar câţiva 
paşi. 
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. Alex CETAȚEANU 
 
 

 

Carujii* ca românii 
                   (În 1918... !) 
 

 
Carujii ca românii... 
Isteţi şi curajoşi, la pericol uniţi! 
Îi văd adesea împreună, veniţi, 
(Aşa cum făceau străbunii noştri vestiţi) 
S-alunge duşmanii, agresorii - 
ciori imense, urâte, tuciurii 
Ce le calcă ţara, teritoriul 
Unde îşi cresc puiul, odorul! 

 
*Carouge à épaulettes - în franceză, Agelaius phoeniceus  - în latină,  Red-winged blackbird 
- în engleză sau memiskondinimaanganeshiinh - în limba autohtonilor Ojibwa – pasăre de 
marimea unei mierle, cu penaj negru abanos, cu o bandă roşie şi galben pe umăr. Trăieşte in America 
de Nord. 
 
 
 
 
 
 

Povestea unui caruj 
canadian 

  
Negru, cu galben şi roşu aprins pe-aripă, carujul s-a oprit către seară să-
mi spună pe fugă cum s-a întâmplat că puii lui n-au ajuns niciodată să 
zboare. 
Mai întâi, el şi carujiţa lui au avut doi pui pe care cu greu i-au crescut 
până când pescăruşul a venit val-vârtej luându-i în ghiare. 
Mai apoi, în cuibul lor călduros,căptuşit cu iarbă moale şi flori, dar bine 
ascuns în frunziş, patru pui au ieşit. Să tot lupţi de dragul lor până mori! 
I-au crescut, iar când au fost de zburat, o pisică-a venit luându-i în 
ghiare. 
 
Povestea carujilor mei se opreşte aici. La streaşina mea, alţi pui le-a pus 
Dumnezeu sub aripi. 
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Elogiu carujilor 
 
 
Ei, băieţii înaripaţi, se reîntorc din sudul continentului primăvara, cu vreo 
două săptămâni înaintea carujițelor. Când se asigură că totul este bine în 
Canada, le dau telefon să vină şi ele, carujiţele, să-şi întemeieze cuiburi 
călduroase, să-şi clocească ouşoarele şi să-şi crească puişorii. Ei, băieţii 
înaripaţi şi cu roşu încondeiaţi pe umeri, funcţie de grad (roşu mai mult, 
grad mai mare),  păzesc căsuţele - cuiburi. Dacă un duşman – cioară sau 
altceva, se apropie de teritoriul lor, carujii de strajă dau alarma şi zeci de 
vecini le sar în ajutor. Vai de cioara care încercă să le fure puii! Ca nişte 
mici avioane cu motoarele înroşite, atacă în aer „bombardierele” inamice 
mari şi greoaie şi nu se lasă de luptă până nu îndepărtează duşmanii. 
Chiar dacă sunt de zeci de ori mai mici decât cioranele, unirea lor face 
puterea – ei ştiu asta, cum nici oamenii nu prea ştiu! 
 

 
 
 

Sinuciderea carujilor20 

 
 
De ce se sinucid carujii?, aceasta este întrebarea mea.   
A «plouat» cu «păsări cu aripile roşiii» peste oraşul Beebe  
din Arkansas şi în împrejurimi! Între patru şi cinci mii de  
carouji şi carujițe, printre ele şi câteva mierle prietene cu  
doina românească şi-au pierdut suflarea peste noapte!  
Cine este vinovat de aşa tragedie din lumea zburătoarelor?  
Spuneţi-mi şi mie, oameni buni! 

 
 

1 Le 1er janvier 2011, un phénomène exceptionnel s'est produit dans et autour de la ville de Beebe 
(Arkansas).Les habitants ont découvert au petit matin des centaines de carouges à épaulettes morts 
ainsi que quelques étourneaux sansonnet. Vers 23h30 locales, la nuit de la Saint-Sylvestre, quatre à 
cinq mille de ces oiseaux se sont en effet abattus sur la ville en vol désordonné, de nombreux oiseaux 
se cognant entre eux et aux obstacles, avant de mourir subitement, ou dans le courant de la nuit. 
(Wikipedia). 
 
 

(Din volumul Amurg la Valleyfield) 
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Radu Carnariu, Stalin’s heart 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amânată spaimă... 
 
 
 

Nu-s să mântuiască Punctul, sub colbot, 
înfocări multiple când smintit socot 
între lumânare și cea zi egal!... 
Doar în van fitilul curge ars de tot... 
 
Fără germinare miezul e nespus 
în adâncă lipsa care a apus 
chiar sub răsăritu-i număr iluziv. 
Toate-s prin semințe, dar sămânță nu-s... 
 
Strop cu strop se-adună de în vas prevăd 
pricina hibridă unui viu prăpăd 
între aer, iată, apă, foc și vânt... 
Cele trecătoare goale’în Gol se văd... 
 
Nici nu stă, nici cade urma unui zbor 
scris reversei gnoze prin dureri ce mor 
prefăcând minunea cerului dintâi... 
Amânată spaimă’în hialinul zor... 
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Către Sphinx 
 

Două fețe’în fila celui Om decurg: 
parte cvadraturii, trei la Demiurg!... 
Vis ce aurora-i larmă s-a aprins 
simultan se stinge paos, ca amurg... 
 
Chiar de coexistă nu se văd decât 
vortexul oglinzii gol a hotărât, 
prins polaritate, să purceadă plin, 
inversând apururi totul pe nicicât. 
 
Primenind prin semne sensul, celălalt, 
Zilei dar, Heraldul, cu pustiu de smalt 
i-a deschis ritmarea, preajmă și răstimp, 
întru chiar închisu-i, relativul salt... 
 
Peste ce-i și nu e Sufletul său doar 
taie curmejișul celor ce dispar 
să apară iarăși drept a ști și-a fi... 
Eneadă, calea,-i cerului amnar... 

 
 
 

Chip asemănării 
 
 
La Întreg se-întoarce partea care’în fum 
a smintit oglinda între „ce” și „cum”... 
Tot mai sus, cătușa lui „a fi” iubind 
leagă iar tăcerea de aici și-acum... 
 
Perla’înțelepciunii dacă vrei, profunzi 
codri de iluzii ai să acufunzi, 
ca apoi, în Centru, sufletului foc, 
să-întâlnești divinul și, cogitabunzi, 
 
prin cuminecare cerc de nicăieri 
să-l feriți de „mâine”-în pretutindeni „ieri”... 
Într-acolo castul ochi va ști că El 
altei celebrații te-a făcut să pieri... 
 
Chip asemănării spre-abisalul cvint, 
drept reînviere astfel amintind, 
vei primi izbavă prin apururi vis 
ce’în suiș coboară coborâș suind... 
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Din Apus răsare... 
 
Din Apus răsare-în Orient pierind 
soarele ce Ziua, sub primordiul Grind, 
o-întregi luminăspiroidei porți 
întru care eoni centripetic tind. 
 
Omul, Lui asemeni, trinității și-al 
septenarei trepte, mire abisal, 
are adevărul său a număra 
nu așa cum suie, ci în ce-i nodal... 
 
Sacră’împărăția dinăuntru-i dar, 
domolind a minții valuri ce tresar, 
nimbul ascultării’în clarvedere viu 
drept deificare s-a tivit cu har. 
 
Deslușirea însă peste ce se vru 
scop e rămâne între-a ști și-a nu. 
De aici ispita tălmăcirii’în vis 
a’învierii morții: Eu, apururi Tu!... 
 
 
 

Veșnicul Repaos 
 
 
Veșnicul Repaos, sec de-atâta-i vis, 
peste-adânca noapte lui deplin s-a scris 
întrecând cu-un freamăt netrecut nimic 
și-închizându-și taina chiar sub verb deschis. 
 
El și Respirarea-i, centru oglindat 
contemplării sinei, zei au înfirat 
spre-a vădi potriva candidei minuni: 
Trei, de sus, asemeni cu cel, jos, Cvadrat. 
 
Întru moartea morții celor de tresar 
ochi să vadă ziua au scăldat cu har, 
încântând cu milă calea spre a fi 
după haos nume, rost crepuscular... 
 
Astfel, Născătorul, urmelor disjuns, 
în beția veghii singur a pătruns 
ca Născut deasupra iluzivei lumi... 
Ascunzând ivire și ivind ascuns... 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hair-style - istul    
 
 
 
           fără să vrei intri împins de la spate 
           în acest salon superb şi măreţ împodobit 
           cu toate plantele şi vieţuitoarele lumii 
           eşti aşezat cu grijă pe un scaun înalt în faţa 
           unei oglinzi imense în care de vrei 
           poţi să şi pătrunzi 
           ca într-o apă unde înotul e posibil chiar de nu 
           l-ai învăţat 
           şi asişti cu teamă, e drept 
           la întâia mare întâmplare a vieţii tale 
           : tăierea moţului 
 
           hair-style - istul are grijă să te menajeze spunându-ţi 
           : de azi înainte se numără clipele tale 
           ai şansa să parcurgi minimum 
           treizecişişase de mii cinci sute de zile ori 
           mai multe asta dacă vei fi cuminte şi  
           vei veni 
           când vei fi chemat în acest salon 
 
          apoi se desfăşoară cum ştie el mai bine 
          dă nuanţă şaten părului tău 
          îl ondulează puţin, nu prea mult, doar cât 
          să semene cu al mamei tale 
          îl piaptănă cu grijă 
          să vadă dacă 
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          se încadrează perfect cu forma ovală a feţei 
          şi cu foarfeca în mâna dreaptă taie 
          un mic smoc de păr 
          pe care-l vei păstra ca talisman 
          prin vreme 
 
 
          afară e martie 
          mulţumindu-i pentru osteneală 
          mama 
          te ia în braţe şi te scoate în lume 
          ! ptiu, te scuipă toţi să nu te deochi 
          ! ce copil frumos 
          ! ooo, dar ce frizură perfectă are 
          şi ce ochi şi ce nas şi ce gură 
          iar fruntea şi pletele ni-l arată pe 
          Iisus copil 
 
 
          hair-style - istul te cheamă 
          în imensa sală cu oglinzi acum când 
          păsările călătoare au făcut zborul de antrenament 
          pentru lunga lor călătorie 
          ! iată 
          te-a chemat atunci când ele tocmai sosiseră 
          te cheamă acum când ele pleacă 
          e septembrie 
          şi toamna te îndeamnă să guşti din ofrandele ei 
          aşa tuns scurt şcolăreşte pregătit 
          să culegi rodul 
 
          tu  
          ca un supus imperial ce eşti  
          îi dai ascultare vii docil în salonul oglindă 
          şi mereu pleci mulţumit, fericit de acolo 
          şi mereu revii     
 
 
          într-o zi te-a chemat hair-style- istul  
          să-ţi aranjeze podoaba capilară şi mustaţa  
          şi barba crescute în exces 
          pe lângă tine roiau puzderie de rude şi prieteni 
          iar un popă şugubăţ ţi-a lipit inelul pe deget 
          legându-te de dragostea ta pe veci 
          în viaţă şi în moarte 
          după ce timpul răzvrătit începuse să îmbătrânească 
          şi fiul tău a descins la casa lui 
          hair-style - istul a început să te cheme 
          mai des 
          : avea acum mai mult de lucru la părul tău 
          încâlcea de zor firele şatene 
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          le coafa 
          le flutura în vânt 
          le arunca în soare 
          şi unele 
          puţine la început, apoi tot mai multe 
          se transformau 
          deveneau albe 
          tot mai multe deveneau albe 
       
          părul tău devenea zilnic tot mai argintiu 
          părul tău urca neînvins spre alb 
          spre albul pur al păcii şi liniştii 
      
          ! dar, doamne, cum mai trece vremea 
          în curând va fi decembrie 
          zăpada în imensul salon cu oglinzi va 
          semăna prima ninsoare 
          atunci hair-style - istul îţi va porunci să vii pentru 
          ultima tunsoare 
 

 

 
Radu Carnariu, VamPower-Plant CMYK 
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Coriolan PĂUNESCU 
 
 

 
Planetă 
liberă și 
sumbră 
 
 
Vai, antica comedie încă se mai joacă 
 
cu întârziaţi aezi prin timpul involut 
când triste plâng fântânile şi seacă  
ucise de însetarea prin care au trecut.   
 
Imi vine-acum subtil s-apăs butonul 
 
și într-o lumină galbenă să îmbrac  
ciudatele destine înveșnicind cu omul 
ce-n volbură de gânduri se desfac.  
 
Şi văd cum steaua ameţitor mă poartă 
 
precum o lume întregită prin tumult 
când de pe faţă masca lunecând arată  
că viaţa îşi păstrează traiectul ei ocult. 
 
Şi rătăcind pe-albastrul vârf de munte 
 
pe unde  veacurile sau primenit în ploi 
purtăm cu toţii haru-nveşnicind pe 

frunte 
şi setea de iubire ce naşte între noi. 
 
Mister ori comedie e în cercul înnoirii 
 
şi noi în calea vremii eternii mari actori 
acei ce trecem încă prin vămile iubirii 
către planeta celor ce ne surâd din nori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intebările 
zilei 
 
 
Şi, Doamne, pe unde astăzi ne mai umblă 
 
ucișii noştri codrii de un tot mai crud destin, 
cu retrezirea albă a planetelor din umbră 
pe care-n ample zodii de purpură le țin?  
 
Oare pe unde ne mai poartă sfielnic cinul,  
 
indus în ample suferinţe şi-n multele nevoi 
de care râde-n hohot înavuțindu-se străinul 
ce lasă-n toamna lumii copacii tot mai goi? 
 
Şi cum, ieşi-vor cei laşi şi strâmbi prin lume  
 
când ştiu că toate se deschid cu rănile în noi,  
trecându-ne nepăsători peste multiple urme   
pe când pământul îşi cheamă timpul înapoi?  
 
Şi de ce prigoniţi suntem de-o barbară soartă 
 
ce îngheaţă sevele celeste-n copacii albi şi goi 
pe când în universul tragic oglinzile ne-arată 
că din străvechea zare vin tulburi ape peste 

noi.  
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Semne din 
înalt 
 
 
Uită-te acum la întunecata-mi fereastră 
și-ascultă cum îngerii ne cheamă în cor  
când norii se prefac în candelă albastră  
 
din ea luminând al grădinii verde răzor. 

 
Și, iată, ce sinistru urlă bătrânul meu 

câine, 
liniștea nopților albe cutremurând în 

cătun. 
O, cât de greu îşi câștigă bucata de pâine 
 
câinele meu la margini de codru străbun. 
 
Şi uite, se trece de miezul zării şi al 

nopții, 
de ninsoarea care se cerne pe marele 

drum - 
din viitorul umil mă trag de mână 

nepoţii, 
 
cerându-mi povestea noastră iarăşi s-o 

spun. 
 
Dar, iată, mă înfior ca de galbene friguri 
iar vântul adie ca o boare ce-aleargă din 

sud, 
pe întuneric siluete cazone urcă pe ziduri  
 
iar eu, de pe lună, nu văd, şi nu mai aud. 
 
Suntem iar cuprinşi de statornice semne, 
fiindcă Iisus al lumii de noi nu-i departe 
când vine grăbit prin galaxii să ne 

îndemne 
 
de lumini şi celeste iubiri s-avem parte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spre mine să 
vii  
 
 
Spre mine să vii, și astăzi, şi mâine 
 
nu te lăsa pe ţărmuri vechi ispitită - 
ascute-ţi auzul de-a vântului strune  
şi de muzica mea prea puțin auzită.   
 
Iată, onirice cânturi s-aud pe coclaur   
  
sau din mâna ce poartă arcuşul viorii, 
când norul cel negru cu solzi de balaur  
te-alungă la ceasul netrăit al visării.  
 
Iar de lacul selenar mereu să te-apropii 
 
ca un ogar rătăcit în timpul ce curge 
şi să vezi prin seninul bătrânelor dropii 
cum aripa vântul deodată ţi-o smulge… 
 
Nu-ţi fie teamă că sigur vei fi răstignită 
 
pe-o cruce  de mesteacăn prin maluri   
iar pe-a apei lunga cărare luntrea oprită 
aşteptă enigma lumii să iasă din valuri. 
 
Știu c-ai să treci iar pe turburi destine 
 
chiar dacă te laşi prin vreme pierdută, 
și-n tăcere-ai să urci colonade străine  
spre aceeași sacră și învechită redută. 
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Diana Adriana MATEI 

 

 
O poezie  
despre mine 
 
 
Nu vă obosiți să priviți în mine prezentul 
căci atâta am de spus 
 
sunt un ochi din care a rămas 
doar celălalt ochi 
și un braț din care-a mai rămas 
o mână 
 
în rest sunt un actor care 
nu a adoptat ideea invenției de sine 
 
Mi s-a dat un om și mi s-a spus 
Joacă-l pe-ăsta 
 
și l-am jucat cu neluciditatea  
condiției lui de el 
cu limpezimea locuirii mele 
în condiția lui de el 
 
Amorul care ar fi putut 
să mă dezmierde vreodată 
a trecut inexistându-mă 
în sânul celor interpretați de mine 
împărțindu-l frățește 
 
Ultima dată am jucat 
sărutul a două persoane 
aș zice că-i ca o strângere de mână cu 
aripi 
în care mi-am tăiat zborul în pene 
 
Acum mi s-a mai dat un om 
și mi s-a spus iar joacă-l 
Și l-am jucat... interpretându-mi dublura 
care picta un pantomim nenăscut 
pe cât de nenăscută eram! 

 
 
 
 
 

Confesiune 
 
 
Mă găseam într-o stare de peron prăfuit 
în care mersul fieros al orei 
se confunda cu șinele 
ce se despică în tot aceleași brațe reci 
de unghi în cădere 
 
și nu înțelegeam 
de ce minutul pe care îl ascultam 
avea sonorul întrerupt 
al unei tâmple ce se zbate 
după un ceas cu cuc 
 
Dar a fost o vreme 
Când timpul s-a oprit în loc  
pentru o secundă și 
văzându-i triunghiul dănțuind 
într-un compas continuu 
i-a străpuns limba 
cu o îngemănare-abruptă 
oprindu-i în murmur sacadat 
tot cântul 
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Confuzie 
 
 
Nu, cerul nu se-ntunecă 
trece de cealaltă parte a luminii 
 
Nu ați văzut vreodată licurici tolăniți 
în bătaia prânzului, așa-i? 
 
Mi-amintesc de cum eram 
înainte de a mă naște 
 
Nu știam să îmi aprind țigara 
iar acum mă încurc cu mult mai mult 
de când mă ajută să mă întorc înapoi 
 
Îi place viitorul meu scrum 
din viitoru-mi eu 
mai ales pentru că nici eu nu mă întunec 
 
Nu, nu mă-ntunec 
 
Dar atâta m-am obișnuit cu mine încât 
dacă mă ating ușor pe mână 
nu știu dacă tolănesc, conțin tutun 
ori pur și simplu pic de pe o creangă 
cântând adagio! 
 
 
 

Smoke 
 
 
nu știu să explic nuanța aceea 
de luceafăr în cădere din ochii tăi 
dar cu fiece senzație de țigară aprinsă 
din care mă privești 
îmi simt culoarul linear 
fumând în portrete de toate felurile 
o despicătură ondulată 
în care dorian gray 
încă își mai caută 
cu atâta amar de nezaț 
chipul! 
 
 
 

Presupunere 
 
dacă din coasta lui adam s-a desprins 
femeia 
înseamnă că una dintre urechile mele 
unul din ochii mei 
una din mâinile mele 
unul din picioarele mele 
la fel și un sân 
au în consistența lor 
o livadă și o scorbură 
iar albul laptelui matern 
nu este altceva decât un morman de 
coaste 
măcinate în lacrimile celor ce cândva 
au vărsat numai ochi și urechi 
un picior și o mână 
și nici o picătură de apă 
 
 

Nevăzătoarei                                                                               
 
În fața vederii sale ochii mi-erau 
doar vedenii-mpăienjenite 
din care pânzele apoase 
își coboară-n cercuri rotitoare 
cerul 
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Constantina DUMITRESCU 
 
 
 
 

Aş vrea  
 

Aş vrea să fiu un vânt prin nuc, 
Aş vrea la tine să ajung, 
Prin frunzele de trandafiri 
Să pun petala din trecut 
În braţele noastre şi în nuc. 
 
Aş vrea să fiu un vânt prin stele, 
Să te cuprind mereu cu ele 
Şi să te strâng, să te sărut 
Aşa cum numai eu ştiu, 
Copila mea şi-a păcii pe Pământ. 
 
Sunt vântul ce stă mereu în Soare, 
Şi-alerg aşa cum sufletul mi-o cere, 
Şi răscolesc tot universul 
Ca să ajung la tine, înger drag, 
Dar misiunea mea nu s-a sfârşit 
Aici, pe Pământul tău, Lumina mea, 
Eşti a păcii pe care-ai creat-o pentru 
viitor, 
Aşa cum ne-a dictat bunul 
Dumnezeu. 
 
Aş vrea ca apele să le mişc 
Şi să le pun în suflete pierdute, 
Să se întoarcă în viaţa iubirii înot, 
Să lase-n urmă ura şi dezastrul, 
Căci numai cu inima curată 
Păstrăm vântul din nuc şi Soare 
Ce ne veghează permanent, 
Trecându-ne prin gaura cheii, 
Făcându-ne mai înţelepţi. 

 
 
 
 

 

 
Paradisul 
 
 
 

Ferestrele verzi răspândesc 
paradisul. 

reversul paradisului, pioşenia 
sufletului 

vernisaje pentru răsăritul 
dimineţilor 

presărate cu perle argintii peste 
fericire, 

goliciunea trupească amestecată 
cu parfumul trecutului. 
simbolul existenţei, 
zestrea pământeană este bucuria, 
răspunsurile primite de inimă, 
caracter primitiv şi de actualitate 
născut din dorinţe supreme 
răspândite cu iubiri peste 

omenire. 
pavăza ferestrelor verzi rămâne 

Soarele. 
răspuns pentru prietenie, 

Lumina, 
pasăre de neînlocuit a 

paradisulu,i 
stea eternă a sufletelor 
dornice de simboluri vrednice, 
de ferestre verzi ce răspândesc 

paradisul. 
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Invizibil 
 
 
viaţa invizibilă a mea, a ta, 
nu ne-a făcut prea cunoscuţi. 
în lumea aceasta invizibilă 
suntem doar nişte păpuşi 
ce joacă pe sârmă la concurs 
fără să ne vedem sau auzi, 
căci viaţa noastră este invizibilă, 
faptele noastre bune sunt 

invizibile 
faptele rele, dacă există cumva, 
sunt foarte vizibile maleficilor 
ce le arată cu degetul 
şi strigă-n gura mare: 
”uite, uite ce-au făcut!” 
şi ei mereu văd gunoiul din ochiul 

altora 
dar bârna din ochii lor nu o văd 

niciodată 
ei o vor invizibilă, dar nu se poate, 
este prea mare, prea dură, prea 

urâtă, 
prea meschină, prea lacomă, 
este o bârnă cu mulţi colţi, 
mă mir că nu-i orbeşte 
pe cei ce poartă doar ură şi 

laşitate 
dar timpul nu-i trecut pentru ei 
după faptă şi răsplată vor primi 
faptele lor îi vor blestema 
şi ei nu vor mai fi invizibili 
faptele bune stau cuminţi şi 

aşteaptă 
chiar de sunt invizibile 
până în ziua în care primesc 

marea răsplată 
în ziua de apoi, în ziua adormirii, 
chiar de ei sunt invizibili azi, 
aici pe pământul ce crede că-i 

educă. 
 
 

Valuri  în 
cer 
 
Plutesc pe o mare de nori 
Ce se n-văluresc în sufletul meu 
Transformându-mă într-o 

fântână  
Vie, ce se lasă cucerită 
De sentimente stranii, 

necunoscute. 
 
Munţii plutesc printre nori 
Formând lanţuri de veghe, 
Pătrunşi de paloşul Luminii 
Ce se răzvrăteşte în inima lor 
Făcându-i fântâni plutitoare-n 

nori. 
 
O pală de vânt adie 
Şi mişcă munţii din inima mea, 
Ce transportă atâta iubire 
Pe care oamenii nu o pot crede. 
 
Mări, Soare, munţi, vânturi 
Toate se aleargă-n paradis 
Spunând cu multă căldură 
Că viaţa-i doar o licărire pe 

Pământ. 
 

Spectacol 
 
 
Colţuri, colţuri, mese, trufe, 
spectacol terestru perfid 
ce stă ascuns în buza vieţii 
purtat de-o undă în abis. 
spectacole, filme, teatru, muzică 
cuprind întreaga lume 
cu imagini prea reci 
prea meschine, prea calde 
prea pure, prea dulci 
şi toate se aşează la masa cu trufe. 
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Arbaleta 
 
Platoul munţilor, cerurilor 
pâlcuri de zăpadă, nori 
este pătruns de-o şoaptă 
trasă cu arbaleta 
arătând traseele montane 
printre nori, printre zăpezi, 
ce poartă forme diferite 
arătând începutul şi sfârşitul 

săgeata indicând drumurile 
aruncate în paradisul zăpezii 
pline de indicatoare 
cu trimiteri exacte 
pentru a începe şi a sfârşi 
ce-ai început şi nu ai sfârşit 
sau ai sfârşit fără să începi. 
platoul munţilor alb-albaştri 
desene, imagini, delir, 
sunt doar început şi sfârşit, 
sfârşit şi început. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Radu Carnariu,  very long term parking(p.461), we have a winner(p.462), first prize substitute(p.465), mass-power (p.472) 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 

Poveste cu zână 
 

 
A fost de multe ori odată  
de-aproape până-n depărtare 
o primăvară strecurată 
înspre altarul de lumină - 
poiana sufletului care 
mereu ne naşte şi ne-nchină 
într-o pădure fermecată. 
 
 
Călătoream în crâng de-alun 
ca să găsesc creanga de aur. 
Am reuşit însă s-adun 
coşul plin de ghinde şi o zână - 
fiinţă mică cât un graur 
fiind pe-acea poiană ea stăpână 
şi-având coroană pene de păun. 
 
 
A fost odată şi înc-o dată 
ţărmul umbros, plin de răcoare 
al codrului în care fată 
intram, zână să ies chiar eu 
ori pasăre sau floare, 
să mulţumesc lui Dumnezeu 
că lumea-n codri e curată. 
 
 
Eu sunt povestea ce se scrie 
în timp ce-mbie la lectură 
un magic semn de pe hârtie, 
ce-n vise l-am surprins 
cum zile după zile fură 
neliniştea şi liniştea din vis - 
o zână ce-o numeam copilărie. 
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Marian HOTCA 
 
 

poem selenar 
 

la capătul cimitirului în ruine 
luna bătrână paşte jale şi lacrimi 
cuvintele plâng închise în oase 
ceasul freamătă lung  
prin colb de amintiri 
 
pun punct şi încep viaţa de la capăt 
smulg din rădăcini  
ultima floare să-i miros veşnicia crudă 
când între spini scoicile goale de melci 
îmbrăţişează trecutul 
cu găurile orbind 
 
adusă la tăcere 
cărarea  
călcată de mii de copite 
se lasă păscută de luna 
plângând înserări 
 

poem cu ovule 
 

au mai rămas cinsprezece minute înţepenite în timp 
până ce neuronii îmi vor bea ciclul menstrual 
al cariilor din mobila veche - 
îmi pun ovulele nefecundate la îngheţat 
printre vinete şi pătrunjel tocat 
apoi îmi aranjez pe trup 
chiloţii moartea pasiunii 
 
pare-mi-se că intru într-un timp primordial 
unde pot să-mi mulg vaca cea bătrână liniştit, 
iar emoţiile-mi sfârtecate din suflet  
prind crustă galbenă de smântână 
auzind de la ani-lumină dinstanţă 
cum ovulele cer să fie fecundate 
cu laptele aburind în doniţă 
 
am ovulele puse la îngheţat de unsprezece luni 
printre păstăi şi tandrul ardei 
şi mă mai bate gândul să fac ciorbă de fasole 
având în vedere că laptele plictisit  

 



468 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

s-a prins în oale de pământ aşteptând 
să hrănească acei copii puşi la congelator 
 
e ora când noaptea minţii se întinde în încăpere 
ca un patinoar ruginit, iar ovulele mele  
se îneacă în rântaş prin oala 
cu grăsimi latente 
 
b i n e  a ţ i  v e n i t  dragi copii gelatinoşi  
în lumea celor care vă vor tăia răsuflarea 
b i n e  a ţ i  v e n i t  în amestecuri vegetale 
artificiale cu monoglutamat de sodiu şi sare iodată 
b i n e  a ţ i  v e n i t  în raiul mâncărilor 

 
 

drumul lumii 
 

aici a coborât întunericul - 
o şoaptă pală căutând drumul adevărului 
calcă sucit căzând 
în golul minţii unde 
iarăşi începe isteria istoriei 
 
câtă perfecţiune mai e şi în deşertul acela 
prin care paşii altora 
au supt infinitul 
din boabe de praf 
 
aici a coborât întunericul pentru întotdeauna 
şi a lăsat secera între lumi  
să dea de lucru prezentului  
ce pendulează zbuciumându-se 
între obscuritate şi necunoscut 

 
 

reîntoarcerea la origini  
 

am spânzurat păpuşa de candelabru 
fiindcă n-a mâncat pizza vegetală 
făcută cu mâinile mele stângi 
 
ea moartă cu plasticul atârnând ca un hoit 
îşi aşteaptă blânda topire în soba din bucătărie 
toate jucăriile de sex masculin 
o privesc între picioare  
să-i vadă sistemul de ecuaţii 
acoperit de multe necunoscute 
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schimb macazul cuvintelor 
şi dau jos păpuşa spânzurată de candelabru 
îi rezlov sistemul şi-l pun pe maimuţoiul zoli 
să vadă cum mai stă treaba cu necrofilia 
 
păpuşa învie şi cântă horror fără baterie  
„I'm a barbie girl, in the barbie world 
Life in plastic, it's fantastic!” - 
pe mine mă doare în procesul verbal  
când toţi sar cu gura plină de scame 
că am distrus priveliştea tanatică 
 
privelişti, privelişti, peisaje, pasteuri de vasile alecsandri, 
plastice, căni aburinde, clăbucii albi de fum etc. 
privirea îmi cade în mâncarea păpuşilor 
de lângă oliţa cu albinuţă plină de caca 
 
caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, 
un caca mare, mare, mare, mare, 
vreau să mănânc doar caca! 
 

 

noaptea minţii 
 

e noaptea minţii dragă lume ce ai creat obeliscuri,  
piramide egiptene, dumnezeii şi chiloţii tanga la set, 
sparg un ou de perete şi-mi lipesc urechea de plită 
să aud cum focul iadului face crize de epilepsie 
 
medicamente! medicamente! medicamente! 
mă apropii de dulap şi trag toate hainele în mijlocul casei - 
mângâi un cartof putred şi scriu pe slănină 
poeme ce se vor topi meditând în rântaş 
 
e noaptea minţii mele şi mă rog la icoana cu Lady Gaga 
apoi dansez lasciv în faţa motanului cu  
ochii de peşte ce mă ard  
 
un os de capră atârnă de candelabru  
ca un pendul nesatisfăcut  
şi nu lasă căderea măduvei să se împerecheze 
cu somnul parchetului  
 
bun venit noapte a minţii mele! 
ce ai desfundat chiuveta de coji de cartofi  
şi maţe de cloşcă şi mi-ai împrăştiat ovulele  
de muscă în borcanul cu smântână 
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acid sulfuric, H4SiO4, nitroglicerină, mercur şi cianură 
toate acestea le-am mâncat aseară cu mămăligă - 
sting lumina şi muşc întunericul din găleata plină cu lături, 
îmi fac trupul bucăţi mari de crispy, 
apoi pun nişte mujdei de usturoi pe ele 
zicându-mi plictisit: bun venit noapte a minţii mele! 

 
 

poem infantil 
 

macarale de plastic îmi ridică patul până în tavan 
toate jucăriile stricate râd de mine 
că mi-a intrat în gură becul  
& mi s-au înălbit dinţii plini de carii 
 
nu e de râs! voi nici măcar nu aveţi dinţi 
cu ce mesteca o amărâtă de gumă Orbit; 
eu mănânc caju, smochine, curmale, fistic 
şi multe alte fructe uscate pe prispele din Argentina; 
însă voi, topi-v-ar soba, mâncaţi zilnic 
acelaşi praf de pe ciorapii de poliester  
& scamele tâmpite de pe covor 
 
m-am enervat pe voi! am chef să vă zdrobesc pe toate în picioare 
fiindcă mi-aţi jignit personalitatea - 
mâine dimineaţă o să faceţi cunoştinţă 
cu nenea focul, iar eu foi face cunoştinţă 
cu fragranţa mirobolantă de plastic topit  
ce te îndeamnă să fii un copil neastâmpărat 
pentru o veşnicie  
 
fumul negru îmi desfundă sinusurile 
& viaţa mea proiectează continuu  
scene horror de la grădiniţă 

 
 

dino 
 
era atâta mizerie în macrocosmos încât abia mai puteam  
să-mi deschid uşa de la cameră; 
patul nefăcut zbura meditativ în spaţii catacronice, 
iar toate literele din filele cărţilor mele necitite 
au rămas într-o baltă de sânge  
ce mirosea a oase preistorice 
de dinozaur 
 
dino se juca din ce în ce mai trist cu ghemele de praf 
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de pe covor şi păştea din când în când 
câte o frunză gingaşă de mimoză - 
apoi, văzând că nu-şi putea mişca fundul ăla mare cât Casa Poporului 
printre miile de fosile, a încercat să-mi pună  
toate lucrurile împrăştiate  
la locul lor 
 
şi de ruşine ce-mi era văzând că unicul obiect curat 
în camera mea era mopul, 
am decis să mă ascund în el 
înainte de a mă înroşi din cap până în picioare 
ca racul  

 
 

agricultură 
 

de mâine mă apuc de agricultură, 
(vorba aceea: tot omul să aibă măcar un strat cu ceva 
lângă bojdeuca sa) 
voi săpa tot pământul de după casă şi voi cultiva 
cartofi made in UK -  
aceştia sunt mai buni decât ai noştri 
căci au proporţii în conformitate 
cu normele impuse de Uniunea Europeană 
(nu cresc nici mari, nu cresc nici mici, nu cresc deloc) 
 
nu mi se permite să mai folosesc balega de vacă 
fiindcă americanii mi-au dat un sac cu îngrăşăminte 
din oase de peşte mucegăite; 
tot ei mi-au adus în dar şi gândacii de Colorado 
să aibă cine să-mi maltrateze cartofii  
în zilele bune 
 
aş spune că sunt prea multe pietre de scos, 
cred că s-au violat una pe alta de s-au înmulţit atâta - 
mai bine să-mi cumpăr un pachet de chipsuri 
şi cercetez fizionomia pietrei în timpul incestului  
(tatăl bolovan şi-a violat fiica pietricică) 
 
spun cu mândrie că acesta este un subiect  
pe care nici cercetătorii americani nu l-au cercetat - 
presimt că voi lua Nobelul la mine în ogor: 
americanilor, cu acest subiect v-am făcut praf! 
(babele mă iubesc şi mi-au dat o mână de urzici să mă detoxific 
drept răsplată pentru descoperirea făcută) 
 
Post scriptum: acum nimeni nu mai cultivă nimic la noi în sat! 
toată lumea mănâncă chipsuri ondulate, urzici, leurdă şi lăptuci  
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Florian PITTIȘ 
 

Mă numesc Florian Pittiş şi vă anunţ că am 
cancer la prostată. Am 63 de ani, sunt director la 
un radio şi de curând, cea mai mare bucurie pe 
care am avut-o în viaţa mea, a fost concertul Roling 
Stones. Doctorii m-au avertizat că sunt prea slăbit, 
că poate o să agravez ce a mai rămas din boala mea 
participând la concert.. 

Viaţa mea a fost extraordinar de frumoasă. Am 
fost rebelul cu plete în vânt, am trăit viaţa, intens 
ca pe o minune şi nu îmi pare rău de nimic din 
ceea ce am făcut. Aş vrea să vă aduceţi aminte de 
mine şi tind să cred că pentru voi am însemnat 
ceva. Să fredonăm împreună: ”Hei tramvai ... şi tras 
de cai... hei joben cum veneai la Mon Jarden”  
Ce tânăr eram atunci şi plin de viaţă. Cum am 
primit vestea?!  

Ei bine, dragilor, rău. Există un moment în 
viaţă când fiecare trebuie să îşi ia rămas bun. Toţi 
veţi fi în locul meu cândva. Chiar tu care citeşti 
aceste rânduri cândva va trebui să îţi înfrunţi 
propria moarte. Pe de-o parte mă înspăimântă 
cum ar fi să nu mai fiu cu voi cei care aţi ţinut la 
mine, să nu vă mai văd 100 de ani... 1000 de ani... 1 
miliard de ani... o eternitate, o veşnicie, un infinit, 
un neant.  

Eu, Florian Pittiş, nu voi mai fi, copiii voştri 
poate nu vor apuca să asculte Pasărea Colibri, nu 
vor apuca să vadă emisiunile la Teleenciclopedia 
titrate de mine. Încet, încet voi fi uitat de toţi sau 
sper eu nu chiar de toţi.. Ce mesaj să vă transmit 
acum? Nu ştiu, dragilor, trăiesc într-un vis rău şi 
mă gândesc că toate astea nu mi se întâmplă mie. 
Marea trecere spre neant, spre nefiinţă. Trebuie să 

am curaj, o singură dată în viaţă treci într-o alta 
etapă.  

Aş vrea să vă spun să vă iubiţi mai mult, să 
preţuiţi fiecare clipă ca şi cum ar fi ultima. Eu vă 
iubesc pe toţi şi se pare că EL mă va chema în 
ceruri. Îmi pare rău că nu am realizat tot ceea ce 
îmi doream, îmi pare rău că am lăsat atâtea lucruri 
neîmplinite, dar NU îmi pare rău de viaţa ce am 
trăit. Îţi mulţumesc, Dumnezeule, pentru viaţa ce 
mi-ai hărăzit, pentru iubirea ce mi-ai dăruit. Îmi 
pare rău că mă chemi aşa curând la tine, voiam să 
fac mai multe, Doamne. Voiam să fac mai multe... 
Neantul mă cheamă şi mă înspăimântă în acelaşi 
timp. Eu să nu mai fiu, EU? Să nu mai exist, să 
dispar pur şi simplu în bezna uitării?  

Ce înseamnă, Doamne, să nu mai fiu!?! Mă pui 
la grea încercare, ultima din viaţa mea. 
Dumnezeule, mă ia o frica mare, oare exişti?? 
Doamne nu mă lăsa în bezna nefiinţei, eu vreau ca 
să mai fiu. Te rog... Nu vreau să fiu doar o cruce 
într-un cimitir. 

 
Florian Pittiș ( 4 octombrie 1943-. 5 august 2007, București) a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru, dar și regizor, 
traducător, interpret de muzică folk ori realizator de emisiuni radio. A scris texte pentru cântecele Andei Călugăreanu, 
pentru Mircea Vintilă, Sorin Chifiriuc și alții. A fost de asemenea, francmason (având gradul 33 și ultim), purtător de cuvânt al Marii 
Loje Naționale din România. (Wikipedia) Am preluat acest text, de undeva, din internet, dar nu m'am putut abține să nu'l public, 
acum când fratele meu întru magie spirituală a împlinit doi luștri de eternitate (LP). 
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Liviu PENDEFUNDA 

Lumina între pragmatism și 
esoteric 

Grația preferă curba liniilor frânte pentru că,  
deși linia curbă își schimbă direcția în orice moment,  

fiecare direcție nouă este deja sugerată de cea precedentă.  
Percepția unei anumite facilități în faptul mișcării  

se dizolvă aici în plăcerea de a putea opri oarecum mersul timpului  
și a păstra viitorul în interiorul prezentului. 

Henri Bergson
 

u am considerat esențial domeniul 
esoteric de interpretare a naturii 
umane și înțelegerii, al 

hermeneuticii existenței sale, oricare ar fi 
ea: evoluționistă sau creaționistă. Filosofi 
precum Henri Bergson sau mai degrabă 
traducătorii și discipolii de suprafață ai 
marilor gânditori nu aprofundează 
diferențele semantice aliterând sau 
confundând întrutotul sensurile, tâlcul, 
hermeneutica unor esențe semnificative 
din limbajul autorilor fără o interpretare 
realistă a termenilor lingvistici. El 
analizează arcul reflex primar în raport cu 
capacitatea creierului de a diferenția 
timpul în spațiu și spațiul în timp prin 
echivalențe emoționale. Noica21 sublinia 
că traducerile sunt utile și comestibile 
pentru proză, critică și știință, dar nu 
pentru filosofie și poesie. Dar, a 
interpreta, a tălmăci termenii care ne-au 
îngreunat nouă întreaga demonstrație din 
prelegerile ultimelor decenii, pare și 
astăzi un adevărat drum al crucii. Numai 
definind plenar sensul conștienței, 
conștiinței și cunoștinței trecem de 
primele trei arcuri reflexe spre 
înțelegerea divinului. Actul reflex este un 
răspuns la o acțiune. Ei bine, să vedem 
deci cauza și efectul unui astfel de act. 

                                                 
21 Constantin Noica, Jurnal de idei, Humanitas, București, 1991, 
p. 257 

 

 
Talent, intuiție, har 
 

 TALÉNT, talente, s. n. Aptitudine, înclinație deosebită 
într-un anumit domeniu (mai ales în literatură și artă); 
capacitate deosebită într-o ramură de activitate, destoinicie, 
pricepere. Avea știință de carte și talent la predare. CARAGIALE, 
O. III 24. Dobîndise un talent muzical extraordinar pe 
clavir. GHICA, S. 42. Cantemir-vv. era domn bun, înzestrat cu 
mari talente ostășești. BĂLCESCU, O. I 187. ◊ L o c .  a d j .  De 
talent = (despre persoane) talentat; (despre creații) produs al 
talentului, de virtuozitate. Operă de talent. ▭ În trăitorii de 
astăzi sînt oameni vrednici, de talent, de inimă și 
giudecată. RUSSO, S. 66. ◊ F i g .  Greierii, lăutari fără de talent, 
îngheață de frig și de sărăcie. DELAVRANCEA, T. 62. ♦ Persoană 
înzestrată cu aptitudini speciale. Cîte talente n-au stat ascunse 
în lumea muncitoare, pentru că n-au avut prilej să se manifeste. 
CONTEMPORANUL, S. II, 1948, nr. 108, 8/1. – Pl. și: (învechit) 
talenturi (KOGĂLNICEANU, S. 42) s. n. 

INTUÍȚIE, intuiții, s. f. 1. Capacitatea conștiinței de a 
descoperi, pe cale rațională (în mod spontan), esența, sensul 
unei probleme, al unui obiect. ♦ Principiu didactic conform 
căruia procesul predării și însușirii cunoștințelor trebuie să 
pornească de la reflectarea senzorială nemijlocită a obiectelor 
și fenomenelor studiate. 2. Descoperire bruscă, neașteptată, a 
unui adevăr, a unei soluții etc. ♦ Inspirație, presentiment. ♦ 
Pătrundere instinctivă în esența unui lucru. 

INTUÍȚIE, intuiții, s. f. 1. Capacitatea conștiinței de a 
descoperi pe cale rațională, uneori în mod spontan, adevăruri 
care de fapt se bazează pe experiența și cunoștințele dobîndite 
anterior. Cînd țăranul adoptă pe «onoare», are intuiția că 
«cinste» nu lămurește îndestulător ce vrea să spuie 
el. SADOVEANU, E. 34. N-ai tu, fără să știi și fără să ți se spună, 
intuiția deosebirilor și a realităților în care ești chemat 
? ARGHEZI, P. T 78. 2. Capacitate înnăscută de contemplare 
lăuntrică, datorită căreia s-ar putea cunoaște adevărul fără 
participarea activității raționale, logice a conștiinței, fără 
ajutorul experienței. 

HAR, haruri, s. n. 1. (Arhaizant) Calitate, însușire, 
dispoziție naturală care face pe cineva sau ceva vrednic de 
admirație, plăcut. V. g r a ț i e ,  f a r m e c .  O mlădiere, o ușurință 
a mișcării, asemenea salturilor neașteptate dar pline de har ale 
sălbăticiunii tinere. DUMITRIU, V. L. 7. A frumseții haruri goale 
ce simțirile-i adapă, Încăperile gîndirii mai nu pot să le 
încapă. EMINESCU, O. I 79. 2. (Învechit) Dar sau răsplată 

E 
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acordată cuiva ca un semn de bunăvoință, ca o favoare 
deosebită. Tînărul, închinîndu-se adînc la Mihnea, îl rugă, drept 
har, să-i lase vătășia de vînători. ODOBESCU, S. I 75. 
◊ F i g .  Nilul... varsă bogatul său har. NEGRUZZI, S. II 284. 3. (În 
religia creștină; de obicei determinat prin «divin» sau 
«dumnezeiesc»)Dar, ajutor spiritual pe care cei credincioși cred 
că divinitatea îl acordă omului. ◊ E x p r .  (De obicei cu sensul 
religios atenuat sau șters) Har domnului ! = exclamație prin 
care cineva își exprimă satisfacția pentru reușita unui lucru sau 
pentru o situație bună; slavă domnului ! ♦ Puterea 
sacramentală a preoților de a oficia actele de cult. 

 

Iată, deci, ceea ce demonstrează 
capacitatea limbii române de a accentua 
limitele trupului, sufletului și spiritului, în 
așa fel încât să putem statua încă o dată 
limitele arcurilor reflexe ce solicită 
creierul uman în lumea materială. 
Funcțiile cerebrale definesc prin aceste 
noțiuni simple și uzuale cele două 
importante aspect ale minții, aceea de 
știință (cunoaștere și experiență) legând-o 
de reflexul primordial și de artă (analiză, 
sinteză și har) asociind-o reflexului noetic. 
Dacă intuiția se poate considera o funcție 
exhaustivă a gândirii, talentul și harul 
sunt grade de receptare a unei capacități 
ce nu poate fi explicată decât prin 
acceptarea factorului de influență a 
divinului. Dar intricarea acestor funcții a 
fost studiată încă din antichitatea 
cunoscută. 

Există un cadou numit metafizica 
aporiilor pe care chiar Zenon22 l-a săvârșit 
distingând ce e înafară și ce înlăuntrul 
ființei umane. Când eul nu este deformat 
de categoriile rațiunii, de habitudinile 
inteligenței, conștiența sesizează printr’un 
efort de intuiție existența unui eu 
instinctiv. Chiar Höffging23 observă o zonă 
de obscuritate între intuiția ca proces 
psihologic și experiența sa drept concluzie 
a gândirii. Datele primitive obținute de om 
ca trăite prioritar decât concepute, deci 
neutilizând ideia creatoare, sunt receptate 
ca dat mental de percepție brută de către 
creier.  Efortul percepției determină o 
senzație musculară, cantitative fără a 
implica conștiența, bucuriile, tristețile, 

                                                 
22 Zenon din Eleea (cca. 490- 430 î.C) filosof grec presocratic 
din sudul Italiei, numit de Aristotel fondatorul dialecticii, 
cunoscut datorită paradoxurilor (aporiilor) sale în număr de 
patruzeci.  
23  H. Höffging, Storia della Filosofia Moderna, Torino, 1913 

pasiunile, emoțiile, dar care influențează 
plenar procesele cerebrale. De aceea 
starea de conștiență nu poate fi 
măsurabilă ci doar perceptibilă. Ea nu 
incumbă conștiința. Senzațiile coroborate 
cu ideile vibrează cu cât coborâm sau ne 
înălțăm în abisurile conștiinței, atunci 
libertatea creierului se manifestă prin 
elaborarea de imagini și cuvinte, distincții 
clare privind conștiența reflexivă, adică un 
al doilea arc reflex. Aici se presupune 
asocierea experiențelor și voința, dorința 
unor percepții succesive, declanșând 
sufletește speranța, superioară posesiei 
sau visului, o interferență ce succede 
realitatea dar o și precede. Chiar noțiunea 
de spațiu este o viziune calitativă, un 
rezultat al sintezelor senzațiilor și 
senzorialului, precum apa rezultă din 
combinația a două gaze. Tocmai acest 
spațiu, propriu materiei create prin 
Geneză și de care nu ne putem detașa așa 
cum și-ar fi dorit Kant și nu îl putem izola 
prin gândire, este creatorul timpului aflat 
ca o calitate dimensională, a patra în 
realitatea heterogenă  în care viețuim, un 
mediu indefinit, mult mai instabil și care 
se aplică mai mult conștienței decât 
conștiinței, ceea ce oferă șansa oricărui 
neavenit să cadă inconștient în 
dimensiunile inferioare, mult mai 
conturate și unde sufletul nu poate realiza 
decât o reflectare. Apreciind că o mișcare 
este proprie spațiului în care se 
desfășoară, eludăm timpul parcurgerii 
multiuniversurilor spre lumea invizibilă. 
Stările succesive de care amintesc filosofii 
în care implică conștiința multiplicată, 
juxtapusă, realizând exteriorizarea ei, nu 
sunt decât arcurile reflexe ce se pierd în 
imensitatea cerurilor. Gândirea umană în 
relație de feed-back universal ordonează 
spațiile până la devenirea lor non-spațială 
a materiei în non-materie, a cosmosului în 
chaos, acolo unde gândirea primordială 
nu există în timp definit și omogen, ci în 
infinit etern, a cărei omogenitate nu mai 
poate fi discutată.  
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Religia, conform multora dintre 
gânditorii timpurilor24, nu face altceva 
decât desfigurează unitatea divină prin 
zei, sfinți etc. Confundând creația cu 
Creatorul și transformând ființa divină 
într’un zeu lumesc. Lucrurile se confundă 
și se absorb în personaje divizate arbitrar 
în profeți, prooroci.... Herodot spunea că 
egiptenii Tebei știau că există un zeu unic, 
singurul zămislitor din ceruri și de pe 
pământ, nenăscut, care trăiește întru 
adevăr, se autozămislește, a creat totul 
dar nu a fost creat de nimeni, nu are 
început și nici sfârșit. Atributele și 
calitățile sale au fost personificate prin 
agenți ce se concurau la organizarea 
generală a lumii. Dar lumea, lumea în care 
ne naștem și murim ca entități materiale 
există doar prin Creație. Dumnezeu (astfel 
numit de creștinism) afirma în Teba: Eu 
sunt alesul milioanelor de ani, ivit din cerul 
inferior, cel al cărui nume nu este cunoscut, 
așezat în mijlocul ochiului tatălui meu, Ra. 
Cel care cunoaște numele meu are 
șaptezeci și șapte de ochi și șaptezeci și 
șapte de urechi. 

La chaldeeni numele marelui zeu era 
cunoscut doar de Ea. Ei aveau triada 
supremă chaldeană: Ilu – Anu, haosul 
primordial din care prin Creație va naște 
lumea materală în care trăim noi (χρονος 
+ κοσμος), Nuah – duhul care fecundează, 
penetrează universul și dirijează viața și 
Bel – ordonator al universului structurat; 
copiii lor erau Bin, Samash și resectiv Sin, 
iar eternul feminin era reprezentat de 
Anat, Davkina și Belit. Deci spațiul și 
tmpul sunt un dar al lumii materiale 
provenite ca dimensiuni din haosul 
primordial. Zeii care împărțeau atribute și 
destine planetare asemănător  celor din 
alte religii de până la chaldeeni și până azi 
erau Allat – marea doamnă a pămntului, 
Bin – fenomenele atmosferice, Nirba zeu 
al recoltelor, Annunaki – spiritele 
pământurilor extraterestre, Sin – Luna, 
Iștar – Venus, Marduk – Jupiter, Samash – 

                                                 
24 Franςois Lenormant, Magia la Chaldeeni, Herald, 2011 

Soarele, Adar – Saturn, Nebo- Mercur, 
Manu – soarta, Nergal – moartea etc. 
Aceste influențe din arcurile reflexe 
cerești erau recunoscute de astrologi, 
magi, prooroci și erudiții vremii. 
Modalitatea de acțiune asupra conștienței 
umane a fost și încă mai este interpretată 
la nivelul inferior al înțelegerii, tocmai 
pentru a putea fi înțelese de toți oamenii. 
În timp însă ele au devenit dogmă. 

Adesea conștiința bântuită de dorințe 
substituie simbolul realității sau este 
înrobită de hermeneutica acestuia. Eul 
reflectat social în relație strânsă cu primul 
arc reflex pierde contactul cu sinele 
fundamental dăruit de Duhul Sfânt, 
asociind percepțiile, senzațiile, ideile 
personale și frecvent impersonale în mod 
confuz, imobil, alterând limbajul în 
banalitate și transpunere exprimabilă în 
tipare. Sentimentul este umbrit de ceea ce 
devenim, izolându-se într’o pânză țesută 
de un sine convențional, undeva între 
conștiință și eul real, greu de decelat până 
și în fața oglinzii. Aceste entități suntem 
noi, mai ales cei care conștientizăm 
realitățile universului și marele Adevăr 
conținut în Lumină. 

Dacă considerăm conștiența ca formă 
de reflectare psihică a realității, proprie 
oamenilor, produs al activității creierului 
uman, cea care realizează prin capacitatea 
de înțelegere și cugetare, prin capacitatea 
de autocontrol și de autoapreciere din 
punct de vedere moral a acțiunilor 
săvârșite, o relație cu noosul, atunci 
aceasta rste libertatea de conștiință, un 
drept al omului de a se bucura de o 
deplină libertate în ceea ce privește 
convingerile religioase, filozofice etc. 
Dumnezeu nu a distribuit conștiinței doar 
îndatorirea de a raporta prezentul 
trecutului sau viitorului, indiferent ce 
arcul unu și trei i-ar oferi ca repere. E o 
mișcare ideatică interneuronală de 
asocieri progresive de la automatisme 
până la mișcările libere ale cugetului, 
realizând concepții, planuri și execuții. E 
de fapt o stare intermediară a funcțiilor 
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cerebrale. Sufletul sălășluiește în creier25. 
Personalitatea, comportamentul, memo-
ria, credința, creația, arta sunt numai 
câteva dintre atribuțiile sufletului de care 
sunt contaminate structurile bazale ale 
hemisferelor cerebrale. 

Studiul universului de la Heraclit la 
Hegel, trecând prin evoluția lui Comte, 
Darwin ori Spencer aduce omului 
incapacitatea descifrării esenței lumii și 
amalgamând în vid conceptele de timp și 
spațiu, jucând la ruleta unei voințe 
preliminare aceste caracteristici 
ale materiei cosmosului nostru 
precum la Kant, Shelling și 
Schopenhauer. Așadar, cerce-
tarea unei stări de conștiință 
realizează o entitate personală și 
personalizată ce se poate des-
compune în elemente imperso-
nale, exterioare ce provin din 
arcurile reflexe supraiacente și 
evocă particularități ce se pot 
exprima prin Cuvânt. Rațiunea, 
modalitate de exprimare a ideii 
de spațiu, poate evoca simboluri, 
analizând aceste elemente 
separat, desfăcând întregul din intimitatea 
sa și realizând că acestea nu aparțin 
niciunui spațiu, niciunui simbol, fiind nu 
materie ci spirit pur care se întrepătrund, 
topindu-se unele în altele, asemenea lumii 
invizibile  non-create. De unde și ideea că 
sinele atinge lumea exterioară doar la 
suprafață, tangentă între vizibil și 
invizibil, între materie și antimaterie. 
Coborând în interiorul unei celule sub 
suprafață, sub membrana imaginară, 
sinele prinde contur asemenea unui 
nucleu cu pierderea conștiinței a cări 
juxtapuneri încetează prin contopirea cu 
întregul material, întrepătrunzâțndu-se cu 
aportul primului act reflex și colorându-se 
în nuanțele ideatice ale senzațiilor 
analizate de rețelele neuronale. și totuși 
limbajul desemnează cu aceleași cuvinte 
stările prin care se exprimă arcul reflex la 

                                                 
25 Michael R. Trimble, The Soul in the Brain, The Johns Hopkins 
University Press, 2007 

toți oamenii, realizând un aspect obiectiv 
și impersonal al iubirii, urii și al tuturor 
esențelor sentimentale de care e capabil 
sufletul uman. De aceea suntem înafara 
capacității de a traduce sentimentele 
resimțite sufletește, gândirea fiind 
nemărginită în raport cu limbajul. Și 
atunci unde se găsește așa-zisul Cuvânt 
pierdut? 

 
 
 

 
ristotel afirma că esența omului 
explică organizarea lui. Căci nu 
este posibil ca el să existe fără 

părțile care îl constituie... Și lucrurile se 
petrec la fel pentru toate ființele pe care 
natura le organizează.26  În 1543 Andreas 
Vesalius27 își publică studiile ilustrate de 
elevii lui Tizian, iar William Harvey28 
descrie sistemul circulator al corpului 
uman, cercetare admirată de Voltaire și 
Descartes care introduce dualismul corp-
minte, corpul pentru el fiind o mașină la 
care se atașează rațiunea, inteligența și 
sufletul: Mintea este interacțiunea dintre 
structură spațio-temporală și sens 

                                                 
26 Aristotel, Histoire des animaux, Paris, Desaint, 1783 
27 Andreas Vesalius (31 December 1514 – 15 October 1564) 
was a 16th-century Flemish/Netherlandish anatomist, physician, 
and author of one of the most influential books on human 

anatomy, 
28 William Harvey (1 April 1578 – 3 June 1657) was an English 
physician who made seminal contributions in anatomy and 
physiology. 

A 

Unde e Cuvântul 
așa-zis pierdut?  
În Lumină? 

 
În natură, aceleași cauze produc 

Totdeauna aceleași efecte... 
Principiul ordonator nu există în afară de univers, 
Ci înlăuntrul lui, nu este transcendent ci imanent. 

P.P.Negulescu 

https://en.wikipedia.org/wiki/16th-century
https://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlandish
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatomist
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Physiology
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fenomenologic la informaterie. Orice 
organism viu care posedă această 
interacțiune este și un proces mental. De 
aceea Voltaire se întreabă: Ce mecanică 
incomprehensibilă a supus organele 
sentimentului și gândirii? Frământat de 
inexistența teoretică și practică a arcurilor 
reflexe el răspunde că: Este imposibil ca 
materia să gândească (nu îl citise pe 
Diumitru Constantin-Dulcan !) Eu nu văd 
această imposibilitate29... Acest principiu 
comun oamenilor și animalelor este un 
atribut dat de Dumnezeu materiei. Căci, 
dacă ceea ce se numește suflet ar fi o ființă 
separată, de orice natură ar fi această 
ființă, ar trebui să cred că esența ei este 
gândirea sau, altfel, nu aș avea nicio idee 
despre această substanță. Această ultimă 
remarcă este începutul concepției 
imateriale a ceea ce dobândim efemer 
pentru viață din Cuvânt. 

Apoi Lamark30, primul autor, înaintea 
lui Darwin, a teoriei evoluționiste, 
definește viața ca organizare și sentiment, 
un plan bine ticluit de de hazard sau 
natură, ajungându-se în timp la organisme 
capabile să posede conștiință și să creeze 
cultură, știință, tehnologie și artă, ceea 
mai mare dintre minunile la care puterea 
naturii a putut să ajungă. Transformismul 
său îl incită pe Schrödinger să alunece de 
la fizică la legi nefizice și suprafizice care 
să explice secretele biologiei. De aceea 
adesea afirmă că materia vie este 
înfăptuită după principiile călăuzitoare ale 
mecanicii cuantice a Domnului.31 

Dificilă interpretare, grea strădanie în 
a înțelege mirabila sămânță a luminii 
dăruită omului de a capacita gândirea și 
toate procesele care controlează prin 
neurotransmițători, neuromoderatori, 
neuro modulatori și neurohormoni 
senzitiv, sensorial mișcarea, coordonarea, 
echilibrul, praxia, gnozia, vorbirea cu 
acumulări mnemice și receptări onirice, 

                                                 
29 Voltaire, Traité de métaphysique 1734, Paris, Baudouin 
Frères 
30 Chevalier de Lamarck (1 August 1744 – 18 December 1829) 
31 Erwin Schrödinger, Ce este viața?, Trinity Colledge, 1943 

halucinații, revelații, viziuni etc. Nucleii 
bazali, substanța reticulată și glanda 
pineală realizează în sinapsele neurale și 
gliale o activitate computerizată de înaltă 
performanță pentru personalitatea 
umană. 

Glanda pineală (forma unui con de 
pin), numită de asemenea şi epifiză este o 
glandă endocrină care se află în apropiere 
de centrul creierului, între cele două 
hemisfere cerebrale. Taoiştii spun că ea 
este localizată în Locul de Cristal, o zonă 
în interiorul creierului care conţine 
glanda pituitară (hipofiza), hipotalamusul, 
talamusul şi glanda pineală (epifiza), 
având convingerea că hormonii şi 
neurotransmiţătorii secretaţi participă la 
expansiunea conoaşterii şi permit accesul 
la lumile paralele paradisiace care există 
dincolo de realitatea planului fizic. 

Aici se produce integrarea 
informaţiilor din mediul exterior cu 
stările afective, gândirea şi mesajele 
noetice, reglând integrarea organismului 
în ritmurile temporale prin secreţia de 
serotonină şi melatonină, şi prin 
comunicarea sa cu hipotalamusul. 
Melatonina susţine ciclicitatea veghe-
somn, creşte abilitatea de a ne reaminti 
visele, păstrează libidoul, întăreşte 
sistemul imunitar, creşte calitatea 
somnului, acţionează ca antioxidant, 
susţine funcţiile sezoniere anticipând 
schimbările şi adaptând organismul la 
ritmul planetar şi cosmic. Dr. Rick 
Strassman32 a observat că glanda pineală 
produce DMT33 în timpul naşterii,  al 
morţii, în timpul experienţelor spirituale, 
mistice, şi chiar din timpul morţii clinice 
însoţite de fenomene NDE (near death 
experiences), susţinând ideea că această 
glandă este un portal de legătură cu 
dimensiunile spirituale, cu câmpurile 
bioenergetice şi spirituale. Astfel se 
realizează armonia, echilibrul fiinţei 
                                                 
32 Rick Strassman este medic psihiatru, cercetător în 
domeniul psihofarmacologiei (n. 1952, Los Angeles), DMT 
the Spirit Molecule, Park Street Press, Rochester, Vermont, 
2001 
33 Dimetiltriptamină, considerată molecula spiritului 
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umane, trecerea în planurile universului 
invizibil. Adaosurile alimentare, de 
mercur sau lipsa luminii pot diminua sau 
chiar anihila funcţiile glandei responsabile 
de înţelepciune, viziune, perceptivitate, 
înţelegere,intuiţie, inspiraţie, imaginaţie, 
revelaţie şi extaz. Studiile arată că 
poluarea vizuală, expunerea la frecvenţe 
electromagnetice, excesul de alcool şi 
fumat, dar şi îndulcitorii artificialii, 
zahărul rafinat etc, ca să nu mai vorbim de 
stress duc la inhibarea epifizei.  

Dacă ea nu funcţionează suntem orbi 
faţă de dimensiunile spirituale ale vieţii, 
arcurile reflexe fiind inhibate cu 
deconectarea omului la mesajele pe care 
le primim din lumile spirituale, pline de 
dragoste şi vindecare, omul putând fi mai 
uşor controlat şi manipulat. El este 
separat de posibilitatea unei gândiri libere 
în spaţiul temporal terestru. Afirmam că 
minunata Conștiență înseamnă luciditate, 
faptul de a fi conștient, o stare 
caracterizată printr‛o sensibilitate spe-
cială, individuală, la stimuli interni sau 
externi, acel ceva care’l determină pe om 
să își dă seama de realitatea înconju-
rătoare, realizâd existența conștiinței și 
rolul care’i revine în societate, acționând 
pe baza cunoașterii legilor obiective ale 
vieții sociale,  realizând consecințele 
acțiunilor sale. Și așa am pornit studiul 
anthropoepistemologiei(din anthropos 
ἄνθρωπος, episteme ἐπιστήμη și logos 
λόγος). 

Ei, bine. Lombang Rampa34 apreciază 
legătura omului, a creierului uman prin 
vibrații cu sinele superior. Astfel el 
întrevede legătura între sufletul adăugat 
trupului printr’un cordon de argint ce se 
poate prelungi cosmic în timp și spațiu, 
dar nu se poate rupe decât prin moartea 
corpului . Etericul ce înconjură trupul, 
magnetic și prin aură, reflectă 
predominanța materială ori spirituală a 
ființei, aura oglindind sufletul. Acesta 
participă efectiv la cel de-al doilea arc 

                                                 
34 Lombang Lampa, Cunoașterea de sine, călătorie spre ființa 
interioară, Herald, 2013 

reflex, dominând rațiunea ce nu o poate 
depista. După moarte, sufletul se retrage 
în câmpul eteric, trupul descompunându-
se iremediabil. Rampa explică metaforic 
de ce gândurile unui om nu pot să vadă 
rețeaua creată în ceruri de ele, pentru că 
sunt asemenea peștilor ce nu percep apa 
în care înoată sau ființele terestre care nu 
văd aerul în care trăiesc. Cunoașterea de 
sine, cercetarea cugetului nu ține de spirit, 
de conștiința pendinte de Spiritul superior 
al Universului ci de această conștiență ce 
percepe vibrația naturii, parte din 
existența universului, fiind audibilă sau 
vizibilă oricăruia dintre noi. De aceea 
subconștientul, liber de controlul 
conștientului, poate proiecta imagini și 
acțiuni dincolo de înțelegerea constienței. 
De aici clarviziunea, dezvoltare superioară 
a sensibilității de a percepe pe care 
ființele vii o posedă. Volumul de 
cunoștințe al sufletului este nelimitat în 
comparație cu primul act reflex pendinte 
de corpul material. Am explicat 
posibilitatea deplasării în somn al 
sufletului la distanțe uriașe în trecut sau 
viitor, întâlnind tezaurul akashic. Visele 
nu sunt decât parte a acestori călătorii.  Și 
aici ne întrebăm dacă însoțirea cu corpul 
astral, spiritul, nu înseamnă legături 
tainice între sine și parte din divinitate 
care ne locuiește. Despre o astfel de 
posibilitate, de a aduce informații care să 
participe la creația operelor de artă, la 
înțelepciune, am mai vorbit în prelegerile 
noastre, unele referitoare la Elleny. Visele 
sunt tot atât de reale ca o călătorie cu 
avionul pe diverse continente. Cercetarea 
cugetului, pornind din a aprecia faptele și 
gândurile noastre în fața dogmelor nu este 
altceva decât o manifestare a conștienței, 
a liberului arbitru contestat de atâtea ori. 
Să nu uităm că după conciliile din timpul 
lui Constantin și după acesta, conducătorii 
bisericii creștine au stabilit dogmele, 
înlăturînd multe dintre adevărurile 
arcanelor Marilor Maeștri, deformându-le 
mereu în mileniile ce au urmat.  
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David Hume și John Stewart Mill i-au 
precedat pe Francis Bacon și John Locke 
în a demonstra că mirabilele calități ale 
lumii exterioare perceptibile în actul 
primordial se divizau între cele primare 
(spațiale – formă și mișcare – aparținând 
naturii înseși) și secundare (mirosul, 
gustul, sonoritatea, temperatura – 
atribute ale organelor noastre de simț). De 
aici și confuzia între cunoaștere  prin 
conștiință sugerată a se intrica cu analiza 
creierului – un amestec de stări sufletești 
raportate la experiență. Materia și spiritul 
se combină în sufletul propriu al omului. 
Ontologia (lumea numerală și cea 
fenomenologică kantiană derivă din 
empirism dar nu explică pluritatea 
dimensională în sensul criticismului) se 
poate împlini numai prin cosmologie (care 
combină știința cu religia și filosofia). În 
prelegerile mele nu am dorit să rivalizez 
cu Heidegger privind originea artei dar 
frumusețea Cuivântului și arta zămislită 
din aripile lui mă fascinează mereu. 
Spiritul invizibil e totuși tăcere sau poate 
că auzim doar cântul său. De aceea cred că 
în Marea Trecere e Poarta Poemului unde 
locuiește frumusețea limbii întoarse 
înspre Adam. Și despre tălmăcirea 
versurilor am vorbit și voi mai spune 
multe adevăruri ce par ascunse precum 
Cuvântul. 

Pentru a rezuma diferențele semantice 
dintre cunoștință, conștiență și conștiință, 
problema epistemologică este cui 
datorăm cunoașterea?  Primul act de 
receptare a lumii înconjurătoare a 
aparținut contemplației dar fără a fi legat 
de meditație, adică despre mecanismul 
cunoașterii. Dacă în antichitate actul era 
spontan fără a interpreta fenomenul și 
reflexul determinant de cunoaștere, 
apariția întrebărilor etice, cauzele și cele 
legate de originea acestora și mecanismul 
acțiunii lor asupra omului, singura 
explicație era haosul (spațiul gol creator 
al fenomenelor naturii – o luptă între 
existență și non-existență). Cunoașterea 
aparține percepțiilor trupului. Să fie 

aceasta de fapt ceea ce denumim azi 
știință? Ea reprezintă voință, determi-
nism, experiență, meșteșug. 

Apoi meditația, un al doilea act reflex 
ce realizează, după sinteza percepțiilor 
naturale și a celor supranaturale, 
realitățile mediului natural, social și 
cosmic. Singura modalitate de dăruire a 
unui răspuns corespunzător sufletului 
uman e arta, creația care precede și 
succede știința și filosofia (limitate fiecare 
în felul ei!). Idealitatea transcedentală a 
cunoașterii kantiene nu reprezintă decât o 
formă primitivă a proceselor celui de al 
doilea act reflex. Trakl spunea că 
Năvalnică pieire și flacăra ce cântă în 
inimă este sufletul, pe care îl vede ca pe 
ceva străin pe acest pământ.35 Limitarea 
marilor filosofi la aceste prime arcuri 
reflexe, unii atingând tangențial pe cel 
noetic, problema spațiului vid omogen 
fiind atât de deplorabil încât a 'l discuta 
aici înainte înainte de a gândi arcurile 
reflexe divine ar fi o greșeală 
impardonabilă putem vorbi de inteligența 
senzațiilor noastre cauzal și independent 
de circumvoluțiunile noastre cerebrale 
(fără a mai ataca spiritul materialist al 
inteligenței materiei desuet și retrograd!). 
Dimensiunile, spațiu, timp și toate 
celelalte multidimensiuni ale multi-
versurilor create e un transcendent al 
lumii fenomenologice ce rezultă din 
legătura omului cu celelalte arcuri reflexe 
celeste. Deci aici vorbim de conștiență, 
conștientizăm ceea ce ne-a transmis 
cunoașterea și reflectăm în raport cu ceea 
ce ne îndeamnă conștiința. Aici intervine 
religia, ceea ce ne conduce moral și 
sufletesc viața în etapele sale asociate 
afectului. 

În ceea ce privește actul noetic, el 
aparține oricui al cărui har îl 
îndreptățește să acceadă la înțelepciunea 
de a tălmăci lucruri perfect clare pentru 
adepți dar cu totul neinteligibile pentru 
profani, cu toate că marea arcană este în 

                                                 
35 Georg Trakl, Fühling der Seele  
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fața ochilor oricui. Incertitudini, 
contradicții, absurdități au determinat 
controverse între marii gânditori ai lumii. 
Spiritualitatea și nemurirea lumii 
frământă și azi omenirea. Heidegger 
spunea că nu noi ajungem la gânduri; ele 
vin la noi... Dialogul însemnează întru 
obștească meditație36. Deci și el aprecia 
meditația ca o cale spre dialogul omului 
cu universul ceea ce  intrică ruga cu 
viziunile și visele. Știința, religia, filosofia 
aflată între corzile lor, nu realizează decât 
lupte între dogme și libera gândire. Viu 
nu'ți pasă de moarte pentru că ești viu, 
mort pentru că ești mort (Montaigne). 
Gândirea omului a fost concepută ca o 
experiență, atât de Kant, Hegel, Nietzsche, 
dar și de Heidegger care afirmă că filosofia 
poartă în sine prezența și absența gândirii.  
Se gândea oare la faptul că ea aparține 
omului ca un dar incomensurabil și care 
nu poate fi stăpânit de acesta 
neaparținându'i decât temporar? Conști-
ința e marea artă regală, e magia. Dar cine 
o deține sau cui i-a fost ea atribuită, 
inteligentului, eruditului, înțeleptului, 
inițiatului sau cui? 

 
 
 

Întrebări și 
eventual 
răspunsuri 

 
Est-ne Dei sedes nisi Terra et Pontus et Aer? 

Et Coelum et Virtus. Numen quid quoeritis 
ultra? 
Lucan 

 

Iată cum ne-am lovit de un nou 
impediment, omul poate fi cărturar, 
erudit, deștept, inteligent, înțelept și 

                                                 
36 Martin Heidegger, Originea operei de artă, Humanitas. 2011 

inițiat. Sinonime? Mama mea îmi spunea, 
referitor la celebrul meu părinte, că e 
deștept dar nu inteligent. Ea explica prin 
înțelepciunea sa că prin muncă deșteptul 
poate să atingă ceea ce inteligentul prin 
har nativ (ADN) are deja. Recent, un bun 
prieten îmi sugera că un om înțelept își 
folosește rașiunea dat fiind inteligența pe 
care o posedă. Ce înseamnă acest 
amalgam de cuvinte care par sinonime și 
totuși sunt diferențiate de cei doritori de a 
descifra tâlcul profund al cuvintelor? 
 

Cărturar, învățat 
CĂRTURÁR, cărturari, s. m. Învățat, erudit. Singur poporul 
nu poate greși, căci el e de cându-i lumea... fi e vai de 
cărturarul care se rupe de popor. CAMIL PETRESCU, 180. 
Eu, biet, nici cărturar nu sunt, nici scriitor. ISPIRESCU, U. 3. 
Apoi dă, jupâne, eu nu-s cărturar ca dumneta, care știi 
Alexandria pe de rost și care ai umblat pe unde ș-ă-nțărcat 
dracul copiii. ALECSANDRI, T. I 388. ♦ (Rar) Persoană 
căreia îi place să citească, să învețe, care știe carte multă. E 
bun cărturar; învață în liceu la Iași, într-a patra clasă, și 
învățătorul vra să-l facă doftor. SADOVEANU, B. 32. 
cărturár (cărturári), s. m. – Învățat, persoană cultă, 
erudit. De la carte, prin intermediul unei der. neclare. 
Tocmai datorită acestei dificultăți, se explică de obicei cu 
der. de la ngr. ϰαρτουλάριος „secretar, condeier” 
(Densusianu, Rom., XXXIII, 276; DAR). 
cărturar m. 1. od. (la Evrei) învățat care instruia legea și o 
tâlmăcia poporului: cărturarii și fariseii; 2. învățat, erudit; 
3. cel ce dă în cărți. [Vechiu rom. cărtulariu= gr. bizantin 
HARTULÁRIOS, arhivar].  
CĂRTURÁR s. erudit, învățat, savant, (înv.) diác, (grecism 
înv.) sofologiótatos. (Un ~ celebru.) „Poet-cărturar, Vasile 
Nicolescu nu este însă un poet livresc, nu este nici un poet 
descriptiv, ci un liric cutremurat de spectacolul firii și 
înfiorat de misterul vieții.” R.l. 16 V 77 p. 2 (din poet + 
cărturar)  
ÎNVĂȚÁT, -Ă, învățați, -te, adj. 1. Care știe multă carte; 
care posedă cunoștințe profunde; instruit, erudit, savant, 
doct, cultivat, cult; p .  e x t .  priceput. A auzit că oamenii 
învățați sunt fericiți și voiește ca fiul său să ajungă un om 
învățat. DEMETRESCU, O. 102. Omul învățat înțelept va fi. 
CREANGĂ, A. 12. Era un om foarte învățat și cunoscut pe 
vremea lui. NEGRUZZI, S. I 245. ♦ (Substantivat) Savant. 
Ocupînd un loc de frunte printre marii învățați ai poporului 
romîn, Dimitrie Cantemir a fost totodată un patriot 
înflăcărat, un luptător activ pentru cauza eliberării țării 
sale de sub jugul, otoman. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2802. Sosind 
la Paris, întâia... îngrijire fu a face cunoștința învățaților din 
astă capitală. NEGRUZZI, S. II 152. 2. (Despre texte, 
cunoștințe, deprinderi) Studiat și reținut în memorie. Un 
rol învățat. 3. Deprins, dedat, obișnuit (cu ceva). Nu-s cu 
dorul învățată. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 109….  

 

Deștept, inteligent 
DEȘTÉPT, -EÁPTĂ, deștepți, -te, adj. 1. Care nu doarme; 
treaz. ♦ Trezit din letargie, dintr-o stare de amorțeală. 2. 
(Adesea substantivat) Care înțelege cu ușurință și exact 
ceea ce citește, aude, vede; ager la minte, inteligent. ♦ 
(Fam.) Șiret, viclean, șmecher. – De la deștepta. 
DEȘTÉPT, -EÁPTĂ, deștepți, -te, adj. 1. (Despre oameni, 
p .  e x t .  despre minte, spirit etc.; în opoziție cu prost) 
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Care înțelege, care prinde repede cu mintea ceea ce este 
esențial; ager la minte, inteligent, isteț. Traian ăsta e 
deștept foc... suspină filozoful. SADOVEANU, P. M. 19. La 
toată lumea plăcea, fiindcă era om deștept și blînd. 
CARAGIALE, P. 72. Era deștept băiatul, iscusit și numai 
spirt. ISPIRESCU, L. 192. Mintea-i este peste fire de 
deșteaptă și de înaltă. ȘEZ. I 103. ♦ Care exprimă 
inteligență. Cânele înțelegea că e vorba de el. Se oprise, 
negru și cu lustru ca păcura, și privea la stăpîni cu doi ochi 
așa de deștepți, parcă numai glasul îi lipsea. SADOVEANU, 
O. IV 17. ♦ (Uneori cu o nuanță peiorativă) Șiret, viclean, 
iscusit, rafinat. Eu sunt deștept, pe câtă vreme el e un pârlit. 
PREDA, Î. 110. Între aceste personaje sunt și oameni 
deștepți, ca Tipătescu. IBRĂILEANU, SP. CR. 232. 2. (În 
opoziție cu a d o r m i t ) Trezit din somn, treaz. Se căzni să 
stea deștept toate nopțile pînă în zori. VISSARION, B. 12. N-
aș putea spune tocmai hotărît dacă, în timp de vro două 
ceasuri lungi, am stat deștept și am visat, sau dacă am 
dormit și am cugetat. HOGAȘ, M. N. 13. Un lucru numai te-
aș ruga: mâine dimineață, când ăi pleca, dacă n-oi fi eu 
deștept, să lași ușa de la drum deschisă. CARAGIALE, P. 
130. 3. F i g .  Trezit din letargie, dintr-o stare de amețeală; 
activ, viu. Treceau bărbați, treceau femei Și uruiau trăsuri 
pe stradă, Soldați treceau făcând paradă – Și-atunci deștept 
privi la ei Și-și duse pumnii strâns pe tâmple: «Trei, doamne, 
și toți trei !». COȘBUC, P. I 102. Simțirile [vânătorului]... 
sunt în veci deștepte. ODOBESCU, S. III 17. 

Înțelept 
ÎNȚELÉPT, -EÁPTĂ, înțelepți, -te, adj. 1. (Adesea 
substantivat) Care este înzestrat cu înțelepciune, care are 
mintea clară; cuminte, deștept. ♦ (Substantivat) Gânditor 
(antic), învățat, savant. ♦ (Despre înfățișarea, acțiunile sau 
manifestările cuiva) Care exprimă înțelepciune; izvorât 
din înțelepciune. 2. Prevăzător, chibzuit, stăpânit. – Lat. 
intellectus. 
ÎNȚELÉPT, -EÁPTĂ, înțelepți, -te, adj. 1. (Despre oameni) 
Înzestrat cu înțelepciune (1), cu o capacitate superioară 
de înțelegere și judecare a lucrurilor, pe baza cunoașterii 
și a experienței; cuminte. Peste ce profesor înțelept și 
iscusit a dat ! CREANGĂ, A. 18. Pune-mă de om cuminte, Om 
cuminte și-nțelept Dar cu jale mare-n piept ! JARNÍK-
BÎRSEANU, D. 307. ◊ (Substantivat) Rostise pe 
«deocamdată» ăsta, tărăgănându-l ca un înțelept. GALAN, 
B. I 221. (Cu pronunțare regională) O frunte naltă, pleșuvă, 
încrețită de gândiri, ochii suri boltiți adânc... îi da arătarea 
unui înțălept din vechime. EMINESCU, N. 52. Un înțălept... 
trebuie a îndrepta greșalile altora. DRĂGHICI, R. 13. ♦ 
(Despre mintea, înfățișarea, acțiunile sau manifestările 
omului) Care exprimă înțelepciune; plin de înțelepciune, 
izvorât din înțelepciune, datorit înțelepciunii. Azi de mine 
poate au nevoie, Suflete, acum fii înțelept ! BENIUC, V. 41. 
[Neculce] în marginile limbii simple și înțelepte, a adunat în 
cronica lui comori de frumuseți artistice. SADOVEANU, E. 
12. Ruben își netezi încet barba și o adâncă întristare era 
scrisă pe fața lui bătrână și înțeleaptă. EMINESCU, N. 55. 
Cumpăna gândirii ai cumpănit-o drept, Croind pe limba 
veche al tău sfat înțelept. BELDICEANU, P. 134. 2. 
Prevăzător, chibzuit. Omul înțelept își cumpără iarna car și 
vara sanie. ▭ Cred că ea e mai înțeleaptă ca tine și nu va 
cere despărțirea ! REBREANU, R. I 233. ◊ (Adverbial) 
Socotise totuși că e mai înțelept să înlăture orice prilej de 
neplăceri neprevăzute. STĂNOIU, C. I. 77. 
înțelépt, -eáptă adj., pl. epțĭ, epte (lat. intĕllĕctus, part. d. 
intĕllégere, a înțelege). Inteligent, deștept: un țăran 
înțelept. Cult, învățat, priceput: Egipteniĭ eraŭ înțelepțĭ. 
Prudent, care se conduce bine în vĭață: un bătrîn înțelept. 
Înțelegător, dócil, cuminte: un copil înțelept. Care are 
caracteru înțelepcĭuniĭ, înțelepțesc, de înțelept: răspuns 
înțelept. Subst. Savant, filosof [!]: ceĭ șapte înțelepțĭ aĭ 
vechiĭ Greciĭ (Talete din Milet, Pitac, Biante, Cleobul, 
Misone, Chilone și Solone).  

Inițiat 
INIȚIÁT, -Ă adj., s.m. și f. (Persoană) care a primit 
(primele) cunoștințe într-un domeniu (într-o religie, într-
un cult secret, într-o știință etc.). [Pron. -ți-at. / < iniția]. 

 
De unde vedem că și în dicționare 

bulibășeala informatică este întreținută. 
Eu consider că ordinea căutării mele 
sugerează deja minții umane, conștienței 
tale, cititorule, că ele se adresează celor 
trei componente ale lumii materiale, celor 
trei arcuri reflexe susținute de trup, suflet 
și spirit: învățatul, cărturarul plin de 
cunoștințe (chiar Demetrescu orientează 
gândirea de la cunoaștere spre conștiință 
– Omul învățat înțelept va fi.), apoi 
deșteptul, cel care în stare de trezie a 
minții înțelege mersul lumii, analizează și 
sintetizează, un om ager, căruia, dacă mai 
e și inteligent, înțelepciunea îi aduce un 
plus de cunoaștere prin spirit și în ultimă 
instanță – înțeleptul, aflat sub influența 
spiritului divin, depășind un individ ce 
posedă doar trup și suflet (Suflete, acum fii 
înțelept !). Suprema legătură cu arta 
regală, cu magia cosmică este însă 
inițiatul, cel aflat conștient în relație cu 
zeii.  

*** 
 

Atque illud quidem quasi parentem  
hujus universitatis invenire difficile  

et cum jam inveneris indicare in vulgus nefas 

 (Timoeus seu de universo).37 
Cicero 

 

Cicero afirmă că numai un gest de 
mare bunătate ar fi putut determina 
realizarea în chaos a unei ordini cosmice. 
Deși obârșia noastră rămâne ascunsă 
într'o mare obscuritate, toate cercetările 
fiind încă relevate de inutilitate, dorința și 
speranța inițiaților rămâne valabilă prin 
conștientizarea arcurilor reflexe succesive 
și utilizarea lor. Arta și religia să fie doar 
emanația unor dorințe neîndeplinite? Sau 
ele reprezintă darul suprem de comu-

                                                 
37 Cicero, Inter fragm. Ciceronis, e greu să ajungi la cunoașterea 
acestei Ființe care e Tatăl a tot iar când o descoperi, ar fi o 
crimă s'o dezvălui. 
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niune cu acele acte reflexe invizibile și 
necunoscute? Și atunci, spiritul în 
accepțiunea științei e o încarnare a 
pasiunii și a dorinței de viață, e 
materializarea iluziilor și viselor din 
nebuloasa invizibilă? Aș afirma că omul, 
psihologic și sociologic vorbind, își 
trăiește viața în umbra morții, depinde și 
se bucură de ea sub amenințarea 
sfârșitului, dar speră că moartea ca și 
materia în general deține un negativ - 
întoarcerea la viață prin antimaterie, prin 
nemurire. Și abia atunci libera mea 
gândire va înfrânge dogmaticul întrebând: 
materia de care ne tot împiedicăm se 
naște din antimaterie? E aceasta oglinda 
divină a marelui Toth? Energia e liantul și 
arcurile reflexe întrevăzute de mine un joc 
de reflexii și refracții al unui plan divin? 
„Într'adevăr , arta se ascunde în natură, iar 
cine știe să o extragă de acolo, acela o 
posedă”(Albrecht Dȕrer). 

 
Dacă e să mă întorc la Heidegger care 

spunea că arta nu este altceva decât un 
cuvânt căruia nu'i corespunde nimic real, 
m'aș întreba, ca mulți alții, ce a fost mai 
întâi: oul sau găina? Pentru că cercul 
artist-operă-artă, acolo unde opereză 
adevărul (Wahrhreit), atât de des uzitat 
de evangheliști,  este esența luminii și nu  
doar ceva adevărat (ein Wahres). (!?). 
Adevărul este starea de neascundere a 
ființării ca ființare (αληθεια), adică 
scoatere din ascundere. Și atunci originea 
a tot ce sublimăm în funcțiile superioare 
ale creierului  este în natură. Da, e factorul 
arcului reflex noetic. Pentru că natura e 
transformarea ființării în neființare, un act 
de întoarcere a cosmosului în chaos, a 
luminii vizibile în invizibil, a Cuvântului 
rostit în cel așa-zis pierdut, adică acesibil 
doar creierului capabil să descifreze 
hermeneutic codul divin. Totul este o 
descifrare a acestei informații dintre 
lumea invizibilă și cea vizibilă, pentru că, 
citându'l pe Hölderlin:  Anevoie își 
preschimbă/ cel învecinat cu originea, locul 
și de aceea Cuvântul (ποιησις) are 

primordialitatea să acceadă divinul în 
succesiunea arcurilor reflexe înspre om, 
afirmând că în chip poetic locuiește omul 
pe acest pământ.38 Filosoful spunea că 
poesia așezată în în sânul ființării... face ca 
ființarea să strălucească și să cânte.39 
Conștientizarea conștiinței este cel mai 
măreț lucru pe care ființele capabile să 
interacționeze cu lumea încojurătoare 
prin cunoaștere, ridică trupul la înălțimea 
sufletului perntru a deveni una în 
înțelegerea spiritului  de comunicare cu 
divinul prin cunoașterea de sine, prin 
conștiința conștienței. 

 
Antropologia,  la care fac permanent 

referire, este o știință care a depășit faza 
intuitivă, bazată pe speculații și ipoteze, 
ea având mereu speranța de a spune ceva 
esențial despre om. Sacrul și profanul, 
domeniul magiei, religiei și științei au fost 
atent dezbătute de părintele antropologiei 
culturale, Bronislaw Malinowski40. El 
prezenta ideea că tot ce mișcă, orice regn 
posedă suflet și spirit.  

 
Magia bazată pe încrederea omului că 

poate domina natura, doar cunoscând 
legile care o guvernează este astfel 
înrudită cu știința. Ca și alte arte, ea este 
guvernată de o teorie, de principii care 
conduce la necesitatea unei inițieri, a unei 
hermeneutici a miturilor, tradițiilor și 
ceremonialelor. Magia îl face pe om 
capabil să purceadă cu încredere, să 
mențină echilibrul și integritatea mentală, 
ritualizând optimismul, victoria speranței 
asupre fricii, îi valorizează încrederea 
împotriva îndoielii. Existența unui joc 
între magia albă și cea neagră o 
deosebește practic de orice altă știință, 
contrastul dintre bine și rău al religiei , 
între puterile benefice și malefice, fiind 
artifical și trecut prin filtrul creierului 
uman. 

                                                 
38 Hölderlin, Drumeție 
39 Martin Heidegger, Originea operei de artă, Humanitas. 2011 
40 Bronislaw Malinowski, Magie, Știință, Religie, Ed. Moldova, 
1999 
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Religia, ca o confesiune a neputinței 
umane, îl conduce pe om deasupra 
nivelului magic pe care adeseori îl 
utilizează și își menține independența 
alături de știință... Și atunci, de ce amân-
două combat magia, temându-se de ea? 

 
Știința este ghidată de către rațiune și 

corectată de observație, bazată pe forțele 
naturii. Magia este ocultă, însușită prin 
inițieri misterioase, prin asociere cu 
religia în cadrul totemismului. Oricum, 
tensiunea nevoii instinctive și 
experiențele emoționale puternice conduc 
spre cult și credință. Experiența care 
fundamentează știința poate fi validată de 
orice profan spre deosebire de magie care 
se bazează pe credința că speranța și 
dorința se vor împlini în domeniul 
sacrului. Magia și religia nu sunt 
controlabile de mintea umană decât 
aparent, prima fiind gestionată de inițiați, 
vizând afirmarea puterii divine prin 
intermediul omului, a doua putând fi în 
raport exoteric la mâna tuturor, deși se 
referă la o întreagă lume supranaturală.  

 
Ceea ce este interesant din punct de 

vedere antropologic este faptul că 
devoțiunea religioasă stabilește armonia 
cu mediul, curajul și încrederea în cadrul 
luptei cu dificultățile și în apropierea 
morții. Să nu uităm că trupul adeseori este 
conservat ori distrus în așteptarea a ceea 
ce există ca dualitate (sufletul sau 
spiritul?). Antropologia clasică se referă la 
Spirit, știința modernă la Suflet. Eu afirm 
că spiritul nu aparține nicidecum omului, 
chiar dacă printr'un arc reflex îl însoțește 
și îi înrâurește sufletul primit prin 
naștere. Structural și fenomenologic, 
ființarea omului depinde de toate aceste 
influențe în care mediul, zestrea genetică 
și sursa euristică participă într'un joc 
foarte bine conturat în imensitatea legilor 
arhitecturii universale. 

 
 
 

 
 

Dogma sau 
libertatea 
gândirii? 

 
 

Numim libertate raportul pe care 
 îl întreține eul complet  

cu actul pe care îl săvârșește.  
Acest raport este de nedefinit 

 tocmai pentru că suntem liberi. 

Henri Bergson41 

 
Din păcate am pornit de la ideea că 

dogma încorsetează, restrânge, distruge 
chiar libertatea, deci adevărul. Și de la a fi 
un adept al liberului cuget, care depășește 
prin cunoaștere gradul de conștiență al 
conștiinței omului obișnuit, mă trezesc 
acum în lanțurile din care doar am visat că 
m’am eliberat. Unde sunt eu? Care mi-e 
personalitatea? Unde e omul care doream 
să fiu – animalul primitiv, gânditorul, 
magicianul sau înțeleptul profet în direct 
contact cu divinitatea? Sau nimic din toate 
acestea? Să fi ajuns un amalgam de stâncă 
zdrobită într’o mocirlă în care sfârâie 
gheața în lavă și fum? Acum, când 
cuvintele mele se repetă, fără să 
definească un suflet curat, liber, și sunt tot 
mai greu înțelese – îmi par uneori 
artificiale, fără legătură cu sufletul. Pentru 
că omul e plin de iubire, cum spui tu, 
îngerul meu ocrotitor și povățuitor, trupul 
și sufletul îl conduc; dar dacă le părăsește, 
spiritul nu’l mai poate defini ca om, ca 
parte a lumii în care trăiește.  

Mi-e rușine să recunosc că nu știu cine 
sunt și de ce, amestecând amintirile 
călătoriilor reale și prin biblioteci, am 
elaborat eu însumi teorii dogmatice care 

                                                 
41 Henri Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conștiinței., 
Institutul european, Iasi, 1992, p.151 
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îngrețoșează cititorul  și îndepărtează 
eventualii discipoli. Acum, când tu mă 
ridici pe un piedestal și iar mă cobori, am 
dreptul să mă întreb: eu cine sunt?  

Dacă aș avea puterea să evoc trecutul, 
copilul alergând în grădină cu o lingură de 
sare ascunsă’n buzunarul pantalonilor 
scurți, cu picioarele goale, între răzoare, 
să fure o roșie de pe vrejul ei, să o șteargă 
de turul acelorași pantaloni, să o presare 
cu sare și să muște din ea cu nesaț, 
zemuindu’și bărbia. Spun, dacă... Dar 
trecutul acelor tunele în spirală prin 
zăpezi de doi metri, țigara aprinsă într’un 
ungher invizibil al blocului împreună cu 
un viitor campion mondial al scrimei, 
magnetofonul uriaș cărat într’un căruț de 
butelii de la un coleg la altul în fiecare 
săptămână unde urma să petrecem la un 
ceai, nopțile pierdute să terminăm 
multiplele volume din Sadoveanu, 
Dickens, Thomas Mann sau Eugen Barbu, 
revine, se împiedică de alte amintiri pe 
care eram sigur că le-am uitat sau că nu 
s’au petrecut niciodată și se spulberă în 
filosofia inoculată fiecărei celule de 
experiențele de viață. Bune, rele, agonie 
ori extaz, momentele vieții își lasă 
amprenta grea ca o piatră de moară și nu 
se mai dezlipește niciodată. Când spui că 
fiecare își poartă crucea, sunt sigur că e o 
metaforă a adevărului. Și atunci, adevărul 
deconspirat din ascunzișurile sale de ce 
nu ne eliberează, ci ne apasă mai mult și 
devenim pisălogi, cârcotași, mincinoși, iar 
bunătatea înclină balanța în favoarea 
răului? 

Am decis să închei acest volum de 
prelegeri asupra semanticii pe care o 
bulibășesc specialiștii autohtoni cu un 
addagio pe alocuri mai profan, limitarea 
auditoriului în terminologie și 
epistemologie oarecum filosofică 
diminuând interesul lecturii scrierilor 
mele. Am ales un minunat crâmpei de 
profundă înțelepciune pragmatică din 
oazele de lumină aflate în mlaștina din ce 
în ce mai extinsă și mai adâncă a lumii în 
care ființăm ca entități fizice și spirituale 

totodată. Bolnav,/ Cu mâini/ Dezlegat de 
rugăciuni,/ Am luat/ Din magazia 
sufletului/ Hârlețul și lopata/ Și grebla, 
Doamne,/ Să ies/ Spre ruina/ Pricinuită de 
satană./ Curățăm și săpăm/ Plângând,/ 
Sfâșiindu-mi cămașa, Tăiată oricum/ În 
semn de doliu.42 

Fie că aprofundăm fizica lui Descartes, 
metafizica lui Spinoza sau științele 
contemporane, regăsesc legăturile strânse 
dintre cauză și efect, urmând hylozoismul 
antic ce exprimă o reală interpretare tip 
deus ex machina, însă viitorul nu există în 
prezent decât ca idee, iar efortul realizării 
acesteia nu conduce obligatoriu la 
imaginația autorului. Totul depinde de 
genetica programului primordial, de 
matricea planului divin. Iar forța 
exprimată de obținerea unei realizări este 
o mărturie a conștiinței subjugată 
cunoștinței, conștiința neputând cunoaște 
determinarea absolută a actelor viitoare. 
Experiența ne arată că iluzia conștiinței își 
are originea în sinele nostru într’un gen 
de refracție de-a lungul formelor pe care 
le-a împrumutat din percepțiile primului 
arc reflex și care o amprentează, 
restituirea lor fiind limitată  doar la un 
răspuns adecvat situațional.  
 

Doamne, oare sufletul meu  
nu’i cel mai mare mister  
întâlnit în căutarea în care chiar Tu  
m’ai îmbiat să pornesc ? Mă simt  
metaforă plutind în vibraţia lumii  
precum tot aerul din mine  
se mişcă în ritmul tobelor  
şi se alintă la adierea viorii. 
Doamne,  
milenii se răsfrâng  
în puterea mea de a Te înţelege  
şi nu’ţi pot spune ce simt  
când Te aud şi Te văd. 
 
Mi-ai dat Cuvântul, Îl scriu,  
Îl rostesc cu sunetul, cu gândul.  
Eu însumi devin uneori El.  

                                                 
42 Shaul Carmel, Când se vor strânge vulturii, Ed. 24:ORE, Iași, 
2010 
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Dar mi-e greu  
să exprim tot ce văd, tot ce aud,  
tot ce gust, tot ce miros  
şi pipăi pe acest pământ,  
dar mai ales imaginea altor lumi  
ce’mi vin şi par aevea în vis  
sau când sunt treaz, şi ştiu  
că de la Tine vin. Dar nu pot  
să spun nimănui  
când Te văd şi Te aud. 
 
Nici în aceste versuri,  
ce izvorăsc acum cu toată bucuria 
 - ştiu: ele par o fantezie –  
nu pot descrie ce doresc  
şi ceea ce-am simţit în vibraţia 
lumii  
cu tot sufletul meu,  
metaforă ivită ca un uriaş mister  
în căutarea de lumină  
 
spre care chiar Tu  
m’ai îmbiat să pornesc. Şi mă simt  
contopind micimea mea  
cu marea poesie care eşti,  
o văd şi o aud.43 

 

Faptele psihice sunt calitate pură sau 
multiplicare calitativă; cauza lor situată în 
spațiu înseamnă cantitate. Insemnătatea 
lor nu e cantitatea ci semnul său calitativ 
ce se manifestă în spațiu. Așadar, stările 
conștiinței se succed fără a se distinge, iar 
în spațiu devin stări care se disting fără a 
se succeda. Exterioritatea se manifestă 
fără succesiune, iar înăuntru ezistă 
succesiune fără exteriorizare. Sinele poate 
fi dedublat prin proiecțiile exterioare a 
celuilalt ca reprezentare spațială și 
socială. Primul e cel sesizat prin reflexia 
profundă prin care percepem ființele vii. 
Existența noastră se desfășoară în primele 
trei dimensiuni și mai puțin în timp. A 
acționa liber înseamnă recuperarea 
stăpânirii asupra sinelui și proiecția sa în 
timp. Incognoscibilitatea acelei 
dimernsiuni demonstrează că este în afara 

                                                 
43 Sufletul ca o poesie din vol. Falii 9 Poema Sufletelor și a pietrei, 
Contact international, 2010 

controlului primelor trei arcuri reflexe, 
umane. 

Prin observaţii ce ţin de fizica cuantică 
s’a ajuns la noţiunea de lumi 
multiple sau multivers. Noua teorie care 
demonstreaza ca moartea nu exista are la 
baza conceptul de biocentrism. 
Străvechiul pom al vieţii, care arăta că ce 
este în Cer, aşa şi pe Pământ, adica un 
număr infinit de universuri şi tot ceea ce 
este posibil să se întâmple are loc în unele 
dintre acestea, care există simultan şi, 
indiferent ce se întâmplă într’unul dintre 
acestea, evenimentele se continuă 
într’altul, moartea neexistând decât în 
condiţiile materiales, vizibile. Deci dacă un 
corp îşi pierde identitatea într’un univers, 
nucleul său energetic (monada) nu se 
distruge, se transformă, iar fântâna 
energo-informaţională a creierului 
transcede intr’un alt univers. Aceasta prin 
intermediul podului Einstein-Rosen44. 
Timpul şi spaţiul sunt doar, aşa cum am 
mai afirmat, instrumente pentru humea 
vizibilă, legătura între aceasta şi Cer, între 
ceruri şi humea divină fiind făcută de 
arcuri reflexe prestabilite. Pomul vieţii, a 
cărui filosofie se regăseşte în toate 
culturile antice constituie calea prin 
care monada purtătoare de infoenergie 
sare dintr’un univers in altul, de fapt în 
universuri care se încorporează unele pe 
altele şi aflându-se legate printr’o 
infinitate de poduri, găuri negre. Mişcarea 
şi direcţia acesteia un sunt însă 
întâmplătoare, sunt dirjate prin voinţă 
divină.  

*** 
 

La ce bun poeți în timpuri sărace? 

Hölderlin45 

 
Drept încheiere a acestui nou ciclu de 

prelegeri să ne întrebăm ceea ce marele 
poet german ne sugera să reflectăm. Chiar 

                                                 
44 Se afirmă chiar că brăţările sacre ale dacilor erau un astfel 
de pod pentru sufletele nemuritoare 

 
45 Hölderlin, Brod und Wein 
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a trebuit să creez? Ai înțeles ceva din tot 
ce m’am străduit să spun, să pledez pentru 
înțelegere și tălmăcire cât mai apropiată 
de adevăr, de lumina începutului ce ne-a 
încântat cu versul ei dintotdeauna în 
iubire? Am încercat să tălmăcesc cuvintele 
pe care omul le-a strecurat în decodarea și 
codificarea elementelor, verb și nume, 
care îl încojoară precum sus așa și jos, în 
capacitatea analizei și sintezei lucrărilor 
sale. Dar dacă nu ai avut starea, 

cunoștințele ori timpul să fii părtaș cu 
mine, măcăr nu uita: 

Amintește’ți de toate acestea! 
 

 
 
 
 
 

 
 
Bogdan Mihai MANDACHE 
 

Nostalgia unității pierdute   
 

nul dintre cele mai frumoase dialoguri ale 
lui Platon, Banchetul, este despre iubire. 
Teoria platoniciană a iubirii închide 

cercul mitului. În casa lui Agaton, pe parcursul 
unei nopți, cîțiva convivi, printre ei Apolodor, 
Glaucon, Socrate, Pausanias, Aristofan, Diotima, 
aduc omagiul iubirii, folosind argumente filosofice 
și mitologice, Eros revelînd fiecărui conviv 
paradoxala sa bogăție: “Eros este cel ce 
împreunează frînturile vechii naturi; el își dă 
osteneala să facă din două ființe una singură; el 
încearcă să vindece nefericirea firii umane. 
Fiecare dintre noi este o jumătate de om 
despărțită de întregul ei, cum ai tăia o plătică, 
făcînd două dintr-una; și fiecare jumătate își 
caută necontenit frîntura ruptă din el însuși.” 
Eros n-a făcut niciodată parte din cercul celor 12 
zei și nici nu a jucat un rol major în cultul cu care 
vechii greci își onorau zeii. După teogoniile mai 
vechi, Eros s-a născut o dată cu Pămîntul și a ieșit 
direct din haosul inițial; era adorat la Tespies, în 
Beoția, sub forma unei pietre brute, necioplite. În 
timp și-a pierdut aspectul primitiv, în epoca 
arhaică, Eros fiind considerat fiul lui Hermes și al 
Afroditei, zeiță care avea cu Ares un fiu, Anteros, 
dușmanul iubirii. Dincolo de reprezentările sale, 
care s-au schimbat mult de-a lungul timpului, Eros 
rămîne una din forțele fundamentale ale lumii, 
asigurînd coeziunea Cosmosului. Autorii de 
cosmogonii, filosofii și poeții au glosat pe marginea 
mitului dînd astfel naștere unor noi speculații. Una 

dintre cele mai cunoscute legende avîndu-l 
protagonist pe Eros este frumoasa poveste de 
dragoste cu Psyche. 

Cuvîntul iubire este redat în limba greacă prin 
trei termeni diferiți care definesc fiecare o 
orientare specifică a sentimentului de iubire, 
conferindu-i o deschidere morală particulară. Eros 
este iubirea concepută ca dorința de a fi împreună 
cu o persoană determinată, ca o aspirație la o stare 
la care se ajunge nemijlocit prin întîlnirea celuilalt. 
Philia desemnează o relație sub semnul 
reciprocității și a stimei mutuale; este tradus 
deseori prin “prietenie”, dar sentimentul are o mai 
mare deschidere, constă în afecțiunea arătată 
celuilalt și în voința de a avea raporturi purtînd 
amprenta excelenței morale. Agape este iubirea 
purtată celuilalt, considerat ca un apropiat; este un 
sentiment care nu așteaptă, nu se hrănește din 
reciprocitate. Iubirea este considerată cea mai 
puternică și mai caracteristică emoție umană prin 
capacitatea sa de a da sau de a schimba sensul unei 
vieți; este și o emoție însoțită de paradoxuri. În 
timp ce iubirea este resimțită ca o reală forță de 
formare pentru cel care trăiește acest sentiment, 
comportamentele și acțiunile pe care le inspiră pot 
fi considerate de cei din afară, iar după un timp 
chiar de protagonist ca o pierdere de timp sau de 
energie. Poate exista un contrast între 
reprezentări, dorințe, raționamente la aceeași 
persoană, la cîteva săptămîni distanță în legătură 
cu aceeași trăire. Iubirea este descrisă ca fiind cea 

U 

http://www.esoterica.ro/2016/10/nostalgia-unitatii-pierdute-i/
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mai irațională emoție. Intensitatea sentimentului 
amoros se măsoară prin capacitatea sa de a 
conduce persoana care încearcă acest sentiment să 
disprețuiască orice considerație rațională; ca și în 
cazul altor emoții, iubirea chiar cînd conduce la 
acțiuni iraționale, recurge totdeauna la 
raționalitate. Se invocă adesea faptul de a fi 
îndrăgostit ca o explicație, ca o scuză sau ca o 
formă de justificare pentru a face de înțeles actele 
comise. “Dar, esențialmente, iubirea este o emoție 
foarte strîns dependentă de gîndirea și de folosirea 
procedeelor raționale complexe. Credințele care se 
raportează la obiectul iubit au un rol evident în 
formarea și persistența sentimentului de iubire. Cu 
toate acestea, este adevărat că aceste credințe pot 
fi modificate sau respinse (de exemplu, atunci cînd 
se descoperă un lucru dezagreabil sau respingător 
din perspectiva moralei în privința obiectului 
iubit) fără ca aceasta să altereze sentimentul de 
iubire”, scrie Monique Canto-Sperber. 

Dacă Homer nu-l amintește pe Eros, o va face 
Hesiod în Teogonia, unde îl numește zeul iubirii și 
principiu al generării: 

Haos a fost la-nceput, Pămîntul cu largile-i 
coapse … 
Eros apoi, printre zeii nemuritori, cel mai 
gingaș 
Îmblînzitor, ce supune pe oameni și zei 
deopotrivă, 
Gîndul în piept, amăgind și voia cea înțeleaptă. 

Anticii îl considerau cel mai vechi dintre zei, 
pe urmele lui Orfeu, Damascius amintind “triplul 
inteligibil”, adică Pămîntul, Tartarul și Erosul, 
acesta din urmă “fiind socotit ca al treilea 
principiu, ca și cum ar contempla procesul 
devenirii” sau “hermafroditu-atotzărit” 
(Argonauticele). Numeroși gînditori antici 
recunosc zeului Eros un rol determinat în 
cosmogonie, îl asociază puterilor primordiale; stau 
mărturie cele scrise de Proclus, Euripide, 
Parmenide, Atenagoras, Aristofan. 

Poeții și gînditorii lumii antice îi atribuie lui 
Eros o funcție simbolică de separare și de reunire 
a diferitelor instanțe ale lumii, apropiind forțele 
contrare, cele două părți ale oului cosmic, cerul și 
pămîntul, principiul masculin și principiul feminin, 
muritorii și zeitățile, după imaginea mamei sale, 
Iris. Poetul Alceu susținea că zeița curcubeului 
reunea cerul și pămîntul în coloana sa de lumină 
care aducea oamenilor mesajele zeilor. “Iubirea 
este astfel simbolul original al divizării, dar de 
asemenea al unirii umanului cu divinul, ceea ce îl 
conduce pe Platon să așeze filosofia născîndă sub 
egida unei erotici a sufletului dedicat căutării 
eterne a cunoașterii. Este deci natural ca o tradiție 
influentă a gîndirii occidentale, care lucrează în 
filosofie, ca și în artă sau religie, să fi recunoscut în 

teoria platoniciană a iubirii sursa majoră a 
curentului simbolic al civilizației noastre”, scrie 
filosoful francez Jean-Francois Mattéi, amintind că 
o întreagă tradiție ilustrată de nume precum 
Plotin, Augustin, Dante, Leonardo, Hildegarde din 
Bingen, Marsilio Ficino, a celebrat dimensiunea 
simbolică a dialogurilor platoniciene, punînd în 
lumină construcția lor dramatică, imaginile poetice 
și miturile. 

În dialogul Phaidros, Platon subliniază că 
iubirea este și o metodă, o cale de acces la 
inteligibil și la divin, căci ea exprimă cel mai bine 
elanul propriu sufletului, cel care îl orientează 
către Formele care îi permit să regăsească 
adevărata sa natură. Banchetul completează 
viziunea despre iubire a lui Platon, discursurile lui 
Aristofan și al Diotimei relevînd sensul simbolului 
în ansamblul dialogului. Pentru a explica forța 
invincibilă a sentimentului de iubire, Aristofan 
reamintește că primele ființe erau creaturi sferice 
și complete reunind fie doi bărbați, fie două femei, 
fie un bărbat și o femeie, androginul. “Zeus tăie în 
două pe androgini. (…) Iar după ce natura s-a făcut 
în două, fiecare jumătate dorea să se alipească 
celeilalte jumătăți. (…) Iată, de atunci este 
împlîntat în oameni amorul unora către alții! Eros 
este cel ce împreunează frînturile vechii naturi; el 
încearcă să vindece nefericirea firii umane.(…) Ei 
bine, Eros nu-i decît numele acestui dor, al acestei 
goane după unitate.” A fost invitat și Socrate să 
spună ce crede despre Eros, el care spusese de la 
început că “dacă cei dintîi au să vorbească mult și 
frumos, vor grăi de-ajuns și pentru noi.” Spre 
surprinderea tuturor, Socrate a povestit ce a auzit 
odată de la Diotima, o preoteasă din Mantineia. 
Pledoaria înțeleptei femei era că prin Eros “firea 
muritoare se străduiește pe cît cu putință să existe 
de-a pururea, adică să devină nemuritoare”, că 
prin Eros oamenii agonisesc și nemurirea și 
pomenirea numelui lor și fericirea pentru toată 
vremea ce va să vină. Apoi Diotima vorbește 
despre creatorii în spirit, despre cele referitoare la 
gîndire și la orice altă direcție spirituală, despre 
poeți tehnicieni, despre treptele inițierii 
desăvîrsite, despre descoperirea Frumosului în 
sine: “Încearcă acum, adăugă ea, să-ți ții atenția cît 
poți mai trează. Cine va fi călăuzit metodic, astfel 
încît s-ajungă a pătrunde misterele amorului pînă 
la această treaptă și cine va contempla pe rînd și 
exact obiecte frumoase, acela, ajuns la capătul 
inițierilor lui Eros, va întrezări deodată o 
frumusețe de caracter miraculos. E vorba, Socrate, 
de acel Frumos către care se îndreptau înainte 
toate stăruințele noastre: frumusețe ce trăiește de-
a pururea, ce nu se naște și piere, ce nu crește și 
scade, ce nu-i, în sfîrșit, într-un punct frumoasă, 
într-altul urîtă; cîte-odată da, alteori nu; într-un 
anumit raport da, într-altul, nu; aici da, dincolo nu; 
pentru unii da, pentru alții nu. Frumusețea ce nu 
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se înfățișează cu față, cu brațe sau cu alte 
întruchipări trupești; frumusețe ce rămîne ea 
însăși cu sine, pururea identică sieși prin unitatea 
formei. Aici este, iubite Socrate, grăi străina din 
Mantineia, tocmai aici e rostul vieții noastre! Căci 
dacă viața merită trăită prin ceva să o trăiască 
omul, numai pentru acela merită, care ajunge să 
contemple frumusețea însăși.” 

Diotima substituie simbolicii închise a lui 
Aristofan, atașată reconstituirii sferei inițiale, într-
o încercare de refacere a unității pierdute, o 
simbolică deschisă; iubirea platoniciană nu mai 
este identitate și repetiție, iubirea umblînd “după 
naștere și creație în frumos”, în așa fel încît 
obiectul să fie în cele din urmă “nemurirea” sau 
“dorința de a face ca binele să ne aparțină mereu”. 
Jean-Francois Mattéi consideră că “recursul la 
nemurire și la bine, sursă a apariției unei ființe noi 
și deiferită de cea veche, introduce în simbolica 
amoroasă dimensiunea esențială a timpului și a 
alterității. Simbolul nu ne pune doar în prezența a 
două elemente asemănătoare puse în slujba 
reconstituirii identității prime; el apropie două 
elemente lipsite de asemănare, unul vizibil, celălalt 
invizibil, a căror disparitate constitutivă lasă să se 
ghicească transcendența iubirii.”  Filosoful francez 
susține că mitul lui Aristofan răpește sexualității 
întreg misterul, mulțumindu-se să reconstituie 
unitatea imanentă doar prin contactul jumătăților 
singuratice, un contact mai mult epidermic, după 
spusa lui Chamfort; simbolul Diotimei integrează 
în căutarea amoroasă cifrul transcendenței. 
Misterul lui Eros ține de ordinul nevăzutului, 
dialogul platonician relevînd cifrul misterului 
iubirii. Discursul Diotimei, și întregul dialog se 
pretează unei definiții a simbolului pe care a dat-o 
Henry Corbin: “ Simbolul este cifrul misterului, 
singurul mijloc de a spune ceea ce nu poate fi 
înțeles altfel; nu este niciodată explicat o dată 
pentru totdeauna, ci totdeauna de descifrat din 
nou, la fel cum o partitură muzicală nu este 
niciodată descifrată o dată pentru totdeauna, ci 
cere o execuție totdeauna nouă.” 

Dialogul Banchetul este o poveste în poveste, 
Apolodor fiind rugat de un prieten, Glaucon, să-i 
povestească despre cele discutate cu mulți ani în 
urmă în ziua în care Agathon dădea un banchet, 
celebrînd astfel primul său premiu obținut pentru 
scrierea unei tragedii. Dialogul este compus din 
trei părți distincte: teorii non filosofice despre 
iubire (Fedru, Pausanias, Eriximah, Aristofan și 
Agaton), concepția socratică a iubirii, expusă de 
Diotima, și elogiul final al lui Socrate, făcut de 
Alcibiade. S-a spus de multe ori că prin vocea 
Diotimei vorbește Socrate; Leon Robin, unul din 
ultimii mari platoniști, susține că în adevăr Platon 
este cel care îsi expune ideile despre Eros. Treptele 
inițierii desăvîrșite, așa cum sînt prezentate de 

Diotima, încep cu căutarea corpurilor frumoase, 
continuă cu prețuirea frumosului sălășluit în 
suflete, treapta supremă fiind cunoașterea 
frumuseții în sine, “să contemple frumusețea cea 
limpede, curată, neprihănită…nu aceea plină de 
carne și colorație omenească sau de cîtă altă zgură 
a firii muritoare!” Același gînd platonician îl 
întîlnim și în dialogul Phaidros, cînd filosoful grec 
arată cum iubirea exprimă această căutare a 
inteligibilului; omul care a fost inițiat, care a 
contemplat mulțime de lucruri, care păstrează în el 
amintirea realităților inteligibile, la vederea unui 
chip care aduce cu cel zeiesc, “desprins parcă din 
chipul frumuseții însăși”, omul este încercat de 
înfiorare, de ceva nedeslușit izvorît din via 
admirație, se învăpăiază, iar “raza aceasta a 
frumuseții dă aripilor sale o nouă viață.” 

La banchetul anual, din 7 noiembrie 1474, al 
Academiei platonice din Florența, Lorenzo dei 
Medici și alți membri ai Academiei și-au exprimat 
dorința ca Marsilio Ficino să reia și să dezvolte 
comentariul la dialogul platonician Banchetul. 
Ficino, prin structura sa sufletească era predispus 
la accese de melancolie; într-una din perioadele de 
profundă depresie, prietenul său Giovanni 
Cavalcanti îl îndeamnă să studieze mai 
îndeaproape dialogul lui Platon și să scrie un 
comentariu. Acest comentariu inițial avea să fie 
dezvoltat pentru banchetul din 7 noiembrie, zi în 
care platonicienii aniversau nașterea și 
comemorau moartea ilustrului înaintaș, a cărui 
naștere și moarte se petrecuseră în aceeeași zi. 
Discursul Asupra iubirii, al lui Marsilio Ficino, 
debutează cu o constatare: “Noi toți și neîncetat 
iubim și fiecare în alt fel, iar toți aproape iubim 
greșit.” Diotima este cea care poate lumina 
adevărata natură a Erosului, cea care ne arată cum 
să evităm calea prin care să ne prăbușim  în Răul 
cel mai adînc sau calea prin care ne putem înălța la 
Binele cel mai înalt. Erosul este cel care 
însuflețește materia, spiritul îngeresc și sufletul 
lumii, “el deșteaptă ceea ce doarme în amorțirea 
nemișcării, luminează ceea ce este întunecat, 
însuflețește ceea ce e fără viață, modelează ceea ce 
e fără formă și desăvîrșește ceea ce e nedesăvîrșit.” 
Erosul le însoțește totdeauna pe cele două 
Afrodite, pe cea “cerească” și pe cea “obștească”, 
prima este inteligența spritului îngeresc, cea de a 
doua fiind puterea de plăsmuire a sufletului lumii; 
prima contemplă frumusețea divină și își ia 
inspirațiile creatoare din această frumusețe, cea de 
a doua admiră frumusețea corpurilor. Dumnezeu a 
lăsat oamenilor puterea și libertatea de a alege; 
plăsmuite din materie corpurile au ales să dea 
viață, “îngreuiate de această năzuință firească, 
sufletele s-au coborît, după doctrina lui Platon, în 
lumea materiei”, scrie Ficino. Omul poate cunoaște 
natura adevărată a ființei supreme, afirmă 
umanistul florentin, poate iubi lumina 
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supranaturală numai iubind pe Dumnezeu; unirea 
cu Dumnezeu este posibilă după moarte, cînd 
sufletul s-a eliberat de materia corpului și se 
întoarce în sînul unității supreme. “Să mărturisim, 
așadar, fără nici o restricție, că Eros este un zeu 
mare si vrednic de toată admirația noastră, și să 
fim stăruitori pe calea iubirii, al cărei scop final 
este frumusețea”, ne îndeamnă Marsilio Ficino. O 
frumusețe despre care dau seamă gîndirea, 
vederea si auzul, comunitatea platonică gîndind 
doar la ceea ce este înalt, sublim. 

Printre continuatorii neoplatonismului 
Academiei florentine s-a numărat și Leone Ebreo, 
filosof evreu născut în Spania, care a emigrat în 
Italia din cauza persecuțiilor religioase din timpul 
domniei lui Ferdinand și a Isabelei; Leone Ebreo 
este cunoscut pentru cartea sa apărută postum, 
Dialoghi di Amore, calchiind în bună măsură titlul 
carții lui Marsilio Ficino, Sopra lo amore, care în 
timpul vieții lui Leone Ebreo circula doar în 
manuscris. Pentru Leone Ebreo haosul de la 
originea lumii era starea inițială, naturală a 
materiei cosmice, o materie plină de forme 
nerealizate care existau ca simple posibilități. 
Toate schimbările care aveau să se producă în 
haosul inițial pentru a se ajunge la liniile ordinii 
cosmice au fost determinate de un factor 
atotputernic, numit mitologic Eros, iar psihologic 
iubire. După ce a urmărit separarea și unirea 
elementelor materiei anorganice, apoi a 
elementelor lumilor vegetală și animală, Leone 
Ebreo ajunge la treapta cea mai înaltă a 
perfecțiunii relative, omul, a cărui superioritate 
este asigurată de gîndirea rațională. Aceasta 
începe cu simțul vederii, ochii fiind poarta 
cunoașterii intelectuale, ochii procurînd omului o 
cunoaștere completă a lucrurilor, celelalte patru 
simțuri oferind o cunoaștere parțială. Ultimul 
termen al străduinței sale de a înțelege lumea era 
ideea de divinitate; dar ce idee ne-am putea noi 
forma despre Dumnezeu? Dumnezeu, susținea 
Leone Ebreo, i-a dat omului posibilitatea ca prin 
comparații succesive să se apropie cu închipuirea 
de ideea perfecțiunii. Dar o asemenea 
reprezentare se poate realiza printr-un avînt al 
sensibilității, sub forma unei porniri irezistibile a 
iubirii, forma cea mai înaltă a iubirii, a iubirii 
omului pentru Dumnezeu. 

Mitul unității prime povestit de Aristofan în 
dialogul Banchetul trimite și la mitul androginului, 
al bisexualității; dacă astăzi prin bisexualitate se 
înțelege starea unui organism care prezintă 
caracteristicile celor două sexe, în antichitate, 
unde comportamentul sexual era guvernat de un 
anumit număr de cutume mai mult sau mai puțin 
explicite, bisexualitatea însemna posedarea 
simultană sau succesivă a celor două sexe de 
același individ. În acest sens, bisexualitatea era 

pretutindeni și nicăieri; în realitate, era considerat 
un fenomen mostruos, condamnat fie să dispară fie 
să rămînă în marginea societății; în mitologie, 
bisexualitatea se găsește pretutindeni, cel mai 
cunoscut fiind mitul lui Tiresias. Într-o zi 
plimbîndu-se pe muntele Cillenea a văzut doi șerpi 
împreunați; sînt mai multe versiuni, fie i-a separat, 
fie i-a rănit, fie a ucis femela; urmarea gestului său 
a fost transformarea lui Tiresias în femeie. După 
șapte ani plimbîndu-se prin același loc, a văzut din 
nou un cuplu de șerpi; a intervenit în același fel ca 
prima dată și a revenit la sexul inițial. Într-o zi cînd 
Zeus și Hera discutau despre cine resimte o mai 
mare plăcere în dragoste, bărbatul sau femeia, s-au 
gîndit să-l întrebe pe Tiresias care fusese succesiv 
și bărbat și femeie. Tiresias a răspuns fără ezitare 
că, dacă plăcerile iubirii s-ar compune din zece 
părți, femeia ar avea nouă si bărbatul una singură. 
Răspunsul a înfuriat-o pe Hera, care vedea astfel 
dezvăluit secretul sexului, și l-a pedepsit orbindu-l; 
atunci, Zeus i-a acordat darul profeției și 
privilegiul de a trăi șapte generații umane. O 
frumoasă descriere literară a mitului lui Tiresias 
face Ovidiu în cartea a III-a din Metamorfoze. În 
poemul amintit, Ovidiu amintește șase schimbări 
de sex, din bărbat în femeie, din femeie în bărbat: 
Tiresias, Sithon, Hermaphroditus, Mestra, Iphis și 
Kainis. 

 

În cartea a IV-a din Metamorfoze, Ovidiu 
povestește mitul lui Hermaphroditus într-un text 
de o originalitate absolută; Ovidiu este primul 
scriitor care stabilește o legătură explicită între 
bisexualitate și homosexualitate. În amplul său 
poem, Ovidiu adună și repovestește mituri de 
origine greacă sau din Orientul mijlociu, fiecare 
mit făcînd aluzie la o schimbare de formă; cărțile a 
III-a și a IV-a constituie un vast ansamblu în care 
sînt evocate legendele tebane. În timpul unei 
serbări bahice, fiicele lui Minyas nu-și întrerup 
muncile casnice, stau închise în case și își trec 
timpul povestind, fiind deopotrivă naratoare și 
protagoniste; cele trei surori torc lîna, mînuiesc cu 
dibăcie daracul, fusul, suveica, povestind 
întîmplări din viața lui Piram și a lui Tisbe, a lui 
Venus și Marte, gelozia Clytiei față de Leucothoe. 
Cea de a treia soră, Alcithoe, povestește despre 
nimfa Salmacis și cel născut din iubirea dintre 
Mercur și zeița Citereida. 

Aflată la izvorul unde “își scaldă făptura 
frumoasă”, Salmacis zărește un tînăr de care se 
îndrăgostește pe loc “și-ndată dori să îl aibă”. 
Tînărul care abia “ajunse de trei ori cinci ani” nu 
păru a înțelege gîndul nimfei, care surprinsă de 
refuz, se retrase într-un desiș asteptînd ca tînarul 
să intre în apă, vederea dezgolitului trup “” Nimfa 
știa că în apă tînărul nu era o pradă care să-i scape, 
și lipindu-se de el îi spuse: 
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Ești crud, dar zădarnic te-i zbate; 
Nu-mi vei scăpa; o zei, niciodată nu vină 
Ziua menită să ne despartă pe unul de altul!. 

Zeii i-au împlinit rugămintea, au împreunat 
cele două trupuri, îmbrățișarea lor strînsă păstrînd 
“o singură formă-ndoită; / N-o poți numi nici 
barbat nici femeie, căci pare că este / Și una și-alta, 
nici una, nici alta.” 

Rugămintea nimfei Salmacis de a rămîne 
același trup cu tînărul Hermaphroditos amintește 
de iubiții care ar putea să se adreseze lui Hefaistos 
spunîndu-i că ar vrea să rămînă pururea împreună, 
fiecare dorind “să se apropie și să fie contopit cu 
persoana iubită de dînsul; din două să se facă o 
singură ființă. Pricina lucrului stă tocmai în vechea 
noastră natură, care era astfel încît alcătuia un 
întreg. Ei bine, Eros nu-i decît numele acestui dor, 
al acestei năzuințe catre unitate”, spune Aristofan 
în Banchetul. Ființa formată prin contopirea lui 
Salmacis cu Hermaphroditos amintește de ființele 
primordiale, prototipuri aflate dincolo sau 
dincoace de orice diferențiere, inclusiv sexuală. 
Contopirea celor doi instaurează o stare de 
nediferențiere care blochează orice activitate și 
deci orice generare, și care îngheață totul într-o 
uniune permanentă și sterilă; dispare pîna și 
noțiunea de sex, căci avîndu-le pe amîndouă, este 
ca și cînd nu ar avea nici unul. Prin contopirea cu 
Hermaphroditus, Salmacis a devenit pe jumătate 
bărbat, în schimb tînărul a devenit jumătate 
femeie, cerîndu-le părinților să facă din izvorul 
nimfei o apă devirilizantă, prin aceasta 
răzbunîndu-se pe Salmacis care va trebui să-i facă 
avansuri, inversînd astfel rolurile consacrate, 
bărbaților să fie activi, iar femeilor să fie pasive. 
 Salmacis este una din nimfele din anturajul zeiței 
Diana/Artemis și ar fi trebuit să aparțină grupului 
celor care se ocupau cu vînătoarea, ocupație 
specific bărbătească, atît pentru greci, cît și pentru 
romani, dar nimfa aparținea în întregime 
femininului, nu se preocupa decît de aspectul fizic, 
fiind considerată o femeie de o feminitate 
exacerbată. Ființa dublă rezultată din unirea unei 
ființe cu o feminitate exacerbată și o ființă a cărei 
masculinitate încă nu se afirmase, apare ca o ființă 
efeminată. În cadrul general al societății grecești, 
comportamentul activ era rezervat bărbaților și se 
exprima mai ales prin participarea la războaie, în 
vreme ce comportamentul pasiv revenea femeilor 
a căror funcție socială se rezuma la reproducerea 
în cadrul căsătoriei și la creșterea copiilor. 

În antichitate orice discuție despre 
bisexualitate are ca punct de plecare mitul povestit 
de Aristofan în Banchetul. El vorbeste despre 
unitatea primordială a cărei nostalgie subzistă în 
însăși inima separării care implică uniunea 
sexuală. Pentru Aristofan, Eros este singurul zeu 

care permite oricărei ființe umane să împlinească 
dorința cea mai profundă: să se unească din nou cu 
jumătatea lui înșuși de care a fost separat. În 
discursul său intervin elemente de ordin 
antropologic, cosmologic și chiar teologic; a refuza 
separarea, înseamnă a menține haosul. Separarea 
cerului de pămînt, a zeilor de oameni, diferența 
între sexe sînt solidare una cu alta și asigură 
menținerea unei ordini antropologice, cosmologice 
și chiar teologice, punș în discuție ființele duble ale 
mitului povestit de Aristofan. “Într-un atare 
context, scrie Luc Brisson, heterosexualitatea nu se 
opune deloc homosexualității. Homosexualitatea 
masculină sau feminină nu poate, în contextul 
acestui mit, fi considerată ca o devianță a 
heterosexualității, căci cele două cupluri 
bărbat/bărbat, femeie/femeie, sînt la fel de 
originare precum cuplul bărbat/femeie sau 
femeie/bărbat.” Aceeași idee o întîlnim la Freud, 
care, vorbind despre legenda plină de poezie 
povestită de Aristofan, afirmă că putem fi surprinși 
că procesul separării poate face ca un bărbat să fie 
atras nu de o femeie, ci de un bărbat, la fel cum sînt 
femei pentru care femeia reprezintă un obiect 
sexual. Pentru Aristofan dorința de contopire este 
o nostalgie și ea implică o reîntoarcere în trecut. În 
dialogul său, Platon va da iubirii un alt obiect în 
așa fel încît să ajungă la o adevarată contopire 
între subiect si obiectul iubirii sale, o contopire 
care abolește contrariile și care asigură nemurirea. 

Androginul, fiu al lui Mercur și al lui Venus, se 
regăsește și în textele alchimice, atît prin apa 
mercurială capabilă să împreuneze “naturile”: 
“Marea este elementul hermafrodit”, spunea 
Zosima, cît și prin figura enigmatică a lui Rebis; 
textele nu disting între androgin (figură a unității 
fericite) și hermafrodit unde subzistă o anume 
monstruozitate. În alchimie ambii reprezintă 
Rebis-ul hermetic. Una din cărțile celebre de 
alchimie, Atalanta fugiens, a lui Michael Maier, 
redă figura hermafroditului. Titlul cărții este o 
trimitere fără echivoc la mitul Atlantidei, tînara de 
neîntregut în cursele de alergare, întrecînd toți 
pretendenții, mai puțin pe Hipomene, care îi 
arunca în cale mere de aur din grădina 
hesperidelor. Michael Maier vede în Atalanta 
“Fecioara alchimică”, o alegorie a lui Mercur 
filosofic fixat și reținut în cursa sa de sulful de aur. 
Cartea este alcătuită din 50 de embleme, număr 
ales nu intîmplător, el fiind potențializarea lui 
cinci, numarul nupțial în gîndirea pitagoreică, 
simbol al uniunii principiului cresc și al celui 
terestru, pentagrama fiind deopotrivă emblemă a 
microcosmosului și a androginului. Emblema a 
XXXVIII-a este despre androgin: 

Străvechile povești fac din Rebis o ființă dublă: 
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Androgin, mascul și femelă într-un singur corp, 
Născut pe un munte dublu, el este 
Hermafroditul 
Lui Mercur, zămislit cu preamărita Venus. 
Nu îl disprețuiți pentru sexul său ambiguu, 
Căci acest bărbat-femeie ți-l va da într-o zi pe 
rege. 

Care este locul de obîrșie al Rebis-ului? Deși 
cărțile sînt foarte clare, mulți pornesc spre munții 
Rebisului, cu rîvnă și perseverență, dar se rătăcesc 
în obscuritatea care învăluie muntele cu două 
vîrfuri, unul locuit de Hermes, celălalt de Venus, un 
munte dublu, “așa cum îl vedem și pe Hermafrodit 
cu două capete și două feluri de membre într-un 
singur corp.” Din zece mii doar unul ajunge pe 
munte și primește “onoarea frunzișului veșnic 
verde”, este unul dintre cei deschiși spre 
învățătură, dedicat virtuții și literelor. 

Franz von Baader a fost cel mai mare teozof 
german, poate chiar european, din secolul al XIX-
lea; este gînditorul care a acordat problemei 
androginului o importanță deosebită, aspect 
subliniat de Mircea Eliade, David Baumgardt, Lidia 
Xella sau Antoine Faivre. Unul din conceptele 
teoriei lui Baader este androginia ontologică, 
întemeiată pe principiile divin, natural și uman; 
noțiunea de iubire este inseparabilă de această 
triadă. La toate nivelurile există două forțe, una 
masculină activă, cealaltă feminină, pasivă, fiecare 
posedînd totodată un aspect al celeilalte, ceea ce 
va conduce la o unire a femininului cu femininul 
din masculin, și a masculinului cu masculinul din 
feminin, idee pe care o vom regăsi la C.G. Jung în 
cunoscuta sa teorie a lui animus și anima. Vorbind 
despre cele două forțe, masculină și feminină, 
Baader introduce termenul colorație, care, după 
cum susține Antoine Faivre, depășește sensul plat 
pe care îl are în limba franceză; “colorația” la 
Baader înseamnă o potențare spirituală, și se 
situează între trup și spirit. Baader se întreabă 
asupra existenței unui androgin primitiv, fără 
lămurirea acestei regiuni obscure misterele 
religiei rămînînd de nepătruns. “Condiția actuală a 
omului, scrie Antoine Faivre, este ea însăși 
capabilă să arunce o oarecare lumină asupra 
acestei chestiuni, deoarece în fiecare dintre noi, 
mascul sau femelă, există cele două puteri sexuale, 
cea ignică și cea apoasă, una dintre ele biruind-o 
întotdeauna pe cealaltă la un același individ.” 
Esoterologul francez se întreabă cum de au rămas 
teologii indiferenți față de ideea unei androginii 
primordiale, Adam nefiind conceput separat de la 
bun început. Cabaliștii admiteau existența a doi 
Adami; primul era un spirit fără corp terestru, al 
doilea era un corp terestru animat de un suflet 
divin. Adamul celest a fost dus pe pămîntul obscur 
și unit cu Adamul terestru facînd o singura 
persoană. Adam avea misiunea să mențină în sine 

starea de androginie, dar pentru aceasta trebuia să 
îndure ispita, pentru a depăși spiritul lumii, iar la 
capătul încercărilor să devină Rege atotputernic al 
lumii exterioare. 

În jurul anului 1930, C.G. Jung a început să fie 
interesat de tratate de alchimie, abandonînd 
pentru mulți ani lucrarea care avea să devină 
celebră, Cartea Roșie. Mărturie a interesului lui C.G. 
Jung pentru alchimie sînt cărțile sale Psihologie și 
alchimie, Mysterium Coniunctionis, dar și 
numeroasele sale studii. A subliniat de la bun 
început, alchimia nu se bucura nici în vremea sa de 
un bun renume!, că în opus-ul alchimic nu este 
vorba numai despre experimente chimice, ci 
despre ceva similar cu procesele psihice exprimate 
într-un limbaj pseudo-chimic. Alchimiștii 
recunoșteau că ascund adevărul în mod 
intenționat, că nu caută aurul obișnuit ci pe cel 
filosofic, așa cum caută piatra filosofală sau 
inimaginabilul Rebis hermafrodit. C.G. Jung a 
recunoscut dintru început caracterul 
preponderent simbolic al alchimiei, de altfel 
tratatele de alchimie sînt dificil de citit și de înțeles 
de cei nedeprinși cu profunzimea gîndului, de cei 
neînvățați să treacă dincolo de literă, și pe urmele 
lui Herbert Silberer numește pe drept cuvînt 
conjuncția ca fiind “ideea centrală” a procedurii 
alchimice. “Conjuncția, afirmă C.G. Jung, este fără 
îndoială imaginea primordială a ceea ce numim 
astăzi legătura chimică. Contopirea lor (a 
fierului/Marte și a cuprului/Venus-n.n.) este și o 
legătură amoroasă deopotrivă. Substanțele pe care 
căutau să le lege realiter aveau pentru ei 
(alchimiștii-n.n.) mereu un caracter întru cîtva 
numinos, care tindea cu o voce tare sau joasă spre 
o personificare imaginară. Substanțele le apăreau 
ca fiind de natură hermafrodită și conjuncția la 
care aspirau era o operațiune de natură filosofică, 
și anume unirea dintre formă și materie. Din acest 
caracter dublu, inerent substanțelor se explică 
dublările care apar adesea, ca de exemplu cei doi 
Mercurii, cele două sulphura, ca și Venus alba et 
rubeo și aurum nostrum și aurum vulgi.” 

Autor al unui număr impresionat de romane și 
nuvele, considerat unul dintre cei mai importanți 
scriitori din toate timpurile, Honoré de Balzac este 
cunoscut îndeobște pentru amplul ciclu romanesc 
Comedia umană (Moș Goriot, Iluzii pierdute, 
Strălucirea și suferințele curtezanelor, Istoria celor 
treisprezece, Eugénie Grandet); deși mai puțin 
cunoscute publicului larg, bine primite în epocă, 
apreciate de critica literară sînt și scrierile 
filosofice (Pielea de șagri, Proscrișii, Elixirul de 
viață lungă, El Verdugo, Capodoperanecunoscută). 
Balzac este și autorul unui roman publicat în 1835, 
Séraphîta, despre care se scrie mai puțin, deși 
criticii se grăbesc să precizeze că nu sîntem în fața 
unui roman marginal, dimpotrivă, cartea se 
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situează în ceea ce are mai profund scrisul lui 
Balzac: “Séraphîta este fără îndoială cel mai 
încîntător dintre romanele fantastice ale lui Balzac. 
Nu din cauza teoriilor lui Swedenborg, de care este 
pătruns pînă la ultima fibră, ci pentru că Balzac a 
reușit să dea o strălucire fără seamăn unei teme 
fundamentale a antropologiei arhaice: androginul 
considerat drept imaginea exemplară a omului 
perfect”, scria Mircea Eliade. 

Antropologia lui Balzac prezintă două aspecte 
în aparență antitetice, pe care el vrea să le 
concilieze: ea este deopotrivă pozitivă și 
transcendentă, ceea ce lasă să se întrevadă o 
antropologie cosmică, omul fiind oglinda lumii. În 
Proscrișii, Louis Lambert și Séraphîta Balzac ne 
încredințează gîndirea sa cea mai profundă; în 
Proscrișii deschide calea unei cosmogonii 
supranaturale, în Louis Lambert explică prin știința 
pozitivă toate fenomenele psihice paranormale, iar 
în Séraphîta ne oferă gîndirea sa în plenitudinea 
concilierii naturalismului cu spiritualismul, critica 
ratională cu ipotezele transcendentale, fiziologia și 
ontologia printr-o metafizică cu finalitate mistică. 
“Séraphîta oferă spectacolul unanim al pămîntului 
oamenilor, sferelor spirituale și lumii divine. Viul 
se manifestă ca om, ca spirit și ca înger: o singură 
ființă în diversele sale modalități, legînd prin ea 
înșăși și în ea însăși diferitele lumi. Sistemul 
balzacian are ca fundament coerența și 
totalitatea”, afirmă Henri Gauthier. Pentru a 
elabora doctrina inițiatică din Séraphîta, Balzac a 
citit numeroase cărți de misticism și a fost 
influențat definitoriu de Swedenborg, la care 
regăsește idei din gnosticismul alexandrin, din 
misticile indiene, grecești și egiptene, care au 
inspirat teosofii si iluministii secolelor al XVII-lea 
și al XVIII-lea. 

În măreția frigului iernii norvegiene din 
primul an al celui de-al nouăsprezecelea veac, în 
apropierea fiordului Stromfiord își fac apariția 
două făpturi, erau Séraphitus și tînara Minna. 
Séraphitus avea o privire melancolică și o gravitate 
maiestuoasă, “totul în această figură marmoreană 
exprima forța și liniștea interioară”, iar tînăra 
Minna era atrasă de el, deși între ei doi era un abis 
pe care fata îl simțea, dar nu-l înțelegea: “Aș vrea 
să nu am nimic al meu; aș vrea ca bogățiile mele 
pămîntești să fie ale tale, așa cum sînt deja 
bogățiile inimii mele; ca lumina să nu ajungă la 
mine decît prin ochii tăi, așa cum gîndul meu 
izvorăște din al tău.” Pentru Séraphitus, pe Pămînt 
nimic nu era statornic, iar tînăra era un “biet copil 
al pămîntului”, care trebuia să se supună naturii 
sale și să trăiască alături de alor săi, îndemnînd-o 
să fie împreună cu Wilfrid, în vreme ce el își va 
urma calea, trăind prin sine și pentru sine: “Simt 
cu spiritul, respir cu fruntea, văd cu gîndul.” Venit 
să o vadă pe Séraphîta, Wilfrid îi mărturisește 

dragostea pe care i-o poartă, dar Seraphîta îl 
respinge îndemnîndu-l să-și caute fericirea alături 
de Mina: “Luați-vă, ca să vă văd fericiți înainte de a 
parăsi pentru totdeauna această sferă de încercări 
și de dureri.” Séraphitus-Séraphîta o ființă starnie 
de o frumusețe schimbătoare și melancolică, o 
ființă deosebită calitativ de restul muritorilor: 
Minna vede această ființă ca pe un bărbat, 
Séraphitus, în vreme ce în ochii lui Wilfrid trece 
drept femeie, Séraphîta. 

Androginul din romanul lui Balzac se născuse 
din părinți care fuseseră discipolii lui 
Swedwnborg, despre a cărui gîndire avea să 
vorbească pastorul Becker, ca despre “cea mai de 
neînțeles dintre revelații, ultima izbucnire a 
credinței despre care se spune că a luminat asupra 
maldărului nostru de noroi.” Becker îi vorbește 
tînărului Wilfrid despre cele două vieți ale lui 
Swedenborg, cu precădere cea dintre 1740 si 
1772, cînd a trăit în tăcere, cufundat în lumea 
spirituală; în 1745 a primit primele porunci din 
cer, cînd o făptură strălucind de lumină i-a spus că 
Dummnezeu l-a ales pentru a desluși oamenilor 
înțelesul cuvîntului său: “În acea noapte, ochii 
omului său interior au fost deschiși și pregătiți în 
așa fel încît să vadă în Cer, în lumea Spiritelor și a 
Infernului; trei sfere diferite în care a întîlnit 
persoane cunoscute, care pieriseră sub forma lor 
omenească, unele demult, altele recent”, scrie 
Balzac. Ființele pregătite pentru cer erau, în opinia 
lui Swedenborg, Spirite angelice, dar pentru a 
ajunge la această treaptă ele treceau prin trei 
iubiri: iubirea de sine, iubirea lumii și iubirea 
cerului, care naște Spiritele angelice. Acestea au 
iubirea cerului, întelepciunea sa, au trecut în 
existențele anterioare prin Speranță, Milă, 
Credință și Rugăciune, prin metamorfoze care 
pregăteau nașterea Ființei interioare. Unul dintre 
discipolii înflăcărați ai lui Swedenborg a fost 
baronul de Séraphîtz, căruia Profetul îi deschisese 
ochii omului interior, și care era în căutarea unei 
femei, spirit angelic deopotrivă; căsătoria lor a fost 
expresia armoniei a două suflete unite neîncetat. 
Din dragostea lor s-a născut un prunc, Séraphîta, la 
vederea căruia Swedenborg a rostit: “Lucrarea s-a 
împlinit, cerurile se bucură!” Seraphîta, ființa 
misterioasă căreia îi vor pune întrebări pastorul 
Becker, Wilfrid și Minna “însuflețiți cu toții de o 
curiozitate copilărească”. Séraphîta le vorbește 
despre om ca dovadă a legăturii lumii materiale și 
a lumii spritului; Swedenborg susținea că 
universul în întregul său reprezintă un om numit 
marele om, omul fiind reprezentat prin suflet, 
lumea spirituală și prin corp, lumea naturală. 
Personajul Séraphîta afirmă că “în el (om-n.n.) se 
sfîrșește un univers vizibil și finit; în el începe un 
univers invizibil și infinit, două lumi care nu se 
cunosc. Să sărim, fără a cerceta, peste prăpastia 
întruchipată de uniunea dintre un univers Material 
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și un univers Spiritual, o creație vizibilă, 
ponderabilă, tangibilă, terminată cu o creație 
intangibilă, invizibilă, imponderabilă; cele două 
sînt complet deosebite, despărțite de neant, unite 
de concordanțe incontestabile, adunate într-o 
ființă care ține și de una și de cealaltă!” 

Pentru gnostici, lumina și spiritul sînt un 
întreg, sînt consubstanțiale; cînd gnosticul 
vorbește despre spirit, el nu o face în maniera 
omului modern care vorbește despre o notiune 
abstractă, pentru el spiritul ține înca de materie. 
Sufletul este particulă de lumină și vine din Cuvînt. 
Este ideea pe care o reia Séraphîta, adresîndu-i-se 
pastorului Becker și afirmînd că universul nu este 
decît număr și mișcare, și că acestea sînt zămislite 
de Cuvînt, “rațiunea supremă a Vizionarilor și 
Profeților care au înțeles odinioară acel suflu al lui 
Dumnezeu sub care a căzut la pămînt sfîntul 
Pavel.” Doctrina sufletului din Séraphîta este 
apropiată teoriei gnostice; diferitele grade ale 
existenței corespund încarnărilor succesive care 
marchează trecerea de la o calitate a sufletului la 
alta, în tranziția de la natural la spiritual, apoi la 
divin. Pneuma gnosticilor este ființa interioară a 
lui Swedenborg care prin Cuvînt va căpăta 
Cunoaștere și se va îndrepta către Lumină. Este 
drumul pe care îl vor face în final Minna și Wilfrid 
care vor înțelege că Séraphîta/Séraphîtus nu pot 
iubi decît Cerul: “Condu-ne, Séraphîta, strigă 
Wilfrid care veni alături de Minna cu o mișcare 
năvalnică. Da, în sfîrșit mi-ai dat setea de Lumină 
și setea de cuvînt; sînt transformat de iubirea pe 
care mi-ai semănat-o în inimă. Am întrezărit 
Înaltele Mistere, sîntem unul pentru altul singura 
ființă de pe pămînt alături de care bucuria și 
tristețea sînt usor de înțeles; să ne rugăm, deci, 
cunoaștem calea, să mergem.” 

Unii istorici literari au așezat scrierea romanul 
Séraphîta sub semnul gustului romantismului 
pentru subiecte exotice, supranaturale, a 
răspîndirii și avidității publicului pentru scrierile 
oculte semnate de Emmanuel Swedenborg, 
Joachim Martines de Pasqually sau Claude de 
Saint-Martin. Ultimii doi autori menționați sînt 
atașați curentului esoteric larg răspîndit în epocă, 
în vreme ce istoricii literari susțin că Séraphîta 
este o scriere mai curînd mistică decît esoterică, și 
nu este deloc surprinzător de vreme ce Balzac 
expune prin personajele sale teoriile lui 
Swedenborg. “Balzac descrie cu o patetică 
naivitate calitățile acestui androgin, viața lui 
solitară, extazele lui contempaltive. Toate acestea, 
desigur, pe baza doctrinelor lui Swedenborg, căci 
romanul este scris mai cu seamă pentru a ilustra și 
comenta teoriile acestuia despre omul perfect”, 
scrie Mircea Eliade, insistînd, în descrierea 
androginului balzacian, pe viața spirituală a 
acestuia, îndreptată în întregime spre cer. Ceea ce 

nu se va mai întîmpla în literatura 
decadentismului farncez si englez, unde 
hermafroditul va genera o deformare a sensului 
prim, accentul mutîndu-se către o supralicitare a 
posibilităților erotice, a senzualității care nu-și are 
loc în lumea androginului văzut de Swedenborg și 
articulat artistic cu măiestrie în Séraphîta lui 
Balzac. Opera lui Swedenborg rămîne exemplară 
prin pasiunea cunoașterii și prin certitudinea 
rațională că iubirea divină este măsura întregului 
nostru comportament în această lume. Omul 
trăiește în comunitate cu spiritele supranaturale, 
Swedenborg descoperind “corespondențe” între 
spiritele cerești si spiritele infernale, în funcție de 
dispozițiile inimii fiecăruia. Corpul spiritual al 
omului se formează în funcție de împlinirile 
voinței amoroase, o viață liniștită și morală 
pregătindu-l pentru o noua existență, omul fiind 
într-o oarecare măsură un microcosmos compus 
din cer și lume, structurile naturale avînd 
corespondent în lumea cerească. Doctrina 
misticului suedez este însoțită de un vast sistem 
simbolic; deși viziunile sale se situează în afara 
verificării empirice sau filosofice, Immanuel Kant 
le-a găsit demne de un comentariu critic. Aceleași 
viziuni au influențat și marcat din plin creațiile 
unor gînditori și scriitori precum Baudelaire, 
Gérard de Nerval, Honoré de Balzac, Goethe, Ralph 
Waldo Emerson, Thomas Carlyle, dom Pernety. 

Mircea Eliade arată că în antichitate 
hermafroditul reprezenta o situație ideală pe care 
 oamenii o actualizau spiritual prin intermediul 
riturilor, în vreme ce hermafroditul anatomic era 
considerat o aberație a naturii: “Numai androginul 
ritual constituia un model, deoarece implica nu 
cumulul organelor anatomice, ci, în mod simbolic, 
totalitatea puterilor magico-religioase aferente 
celor două sexe.” Oamenii ai visat la o întoarcere 
misterioasă la armonia anterioară corpului, la 
primul Adam, cel hermafrodit, asemănător celor 
din enigmaticul ținut Idumeea, amintit de versul 
lui Mallarme, Îți aduc copilul unei nopți din 
Idumeea, copilul unei zămisliri solitare. Într-o 
carte despre înțelepciunea formelor, Michel 
Sendrail scria că “sexul nu este decît o convenție 
efemeră legată de servituțile corpului nostru 
terestru. Dar sufletele, în chip ascuns androgine, 
vor descoperi în sfîrșit bucuria lor desăvîrșită într-
o viață străină de aceea a sexului.” În imaginarul 
alchimic, androginul reunește sulful și mercurul, 
“ceea ce arde și ceea ce curge”, amîndouă prezente 
în materia originală care constituie punctul de 
plecare al Marii Opere, ele reprezentînd totalitatea 
ideală, fiind simboluri ale reunirii contrariilor, 
coincidentia oppositorum, într-o unitate autonomă 
și perfectă, figura androginului exprimînd 
întoarcerea la unitatea originală, la totalitatea unei 
lumi. 



494 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

 

Ion GĂNGUȚ 
 

 

Florența și 
Renașterea  

(II) 

 
                   Motto:  

Suveranul se întoarse spre negustor  
și cu un aer binevoitor și disponibil îl întrebă: 

 «Ce pot face pentru voi?»  
Negustorul răspunse: 

 «Majestate, dă-ne bună monedă și drumuri sigure,  
de celelalte ne ocupăm noi»  

Kant 
 

Cadrele interpretării. Nu vom insista 
asupra periodizărilor epocii medievale sau 
renascentiste, chestiuni atât de disputate, 

controversate și neîncheiate. În ce ne privește, ne 
situăm în limitele părerilor școlii franceze a 
Analelor care consideră că nu există o falie între 
Evul Mediu și Renaștere, ci un lung Ev Mediu 
prelungit între antichitate și modernitate. Revista 
Annales a pus bazele curentului numit Noua Istorie, 
fundamentat de istorici cu recunoaștere mondială 
de talia lui Lucien Febvre, Fernand Braudel, Henri 
Pirenne, March Bloch sau, din generația mai nouă, 
nume precum Jacques Le Goff și Jean Delumeau, 
ultimul demonstrând cum se preiau anumite idei 
în mod mecanic și apoi se transmit pentru decenii 
sau sute de ani, încurajând o lene a gândirii: „Dacă 
s-ar putea înlătura din cărţile de istorie cei doi 
termini solidari, şi solidari inexacţi: Ev Mediu şi 
Renaştere, înţelegerea perioadei care se întinde de 
la Filip cel Frumos şi Henric al IV-lea ne-ar fi 
uşurată. Dintr-un singur condei s-ar lăsa deoparte 
o serie întreagă de prejudecăţi. Am scăpa, în 
primul rând, de convingerea că o ruptură brutală a 
despărţit o vreme a întunericului de o alta a 
luminii”46. Reprezentanții Noii Istorii consideră 
omul medieval în toate dimensiunile sale, 
economică, socială, politică, mentală, inclusiv în 
dimensiunea imaginativă, a reprezentărilor sale. 
Dacă vom cerceta bibliografia enciclopedistului 
Umberto Eco, vom observa cu ușurință atracția sa 
către perioada medievală despre care discutăm. 
După ce îngrijește și publică Il Medioevo (4 volume 

                                                 
46 Jean Delumeau, Civilizaţia Renaşterii, Editura Meridiane, 
Bucureşti, vol.I, 1995, p. 9. 

editate de Encyclomedia) între 2010-2011, o 
adevărată călătorie prin istorie, cultură, artă, 
muzică, filozofie, iată că în 2014 își întregește 
efortul, scoțând o operă monumentală în 14 
volume, Il Medioevo, Casa Editrice  Repubblica e 
LʼEspresso, el asigurând Introducerea, strângând 
în jurul său peste 300 de intelectali din toată 
Europa. În volumul 14, Umberto Eco lasă câteva 
rânduri memorabile care sintetizează sfârșitul de 
Ev Mediu și intrarea hotărâtă prin Renaștere în 
Epoca Modernă: „Europa se populează cu 
catedrale, adevărate enciclopedii ale 
cunoașterii (s.n., I. Gănguț) și ale unei debordante 
imaginații…Este o scenă luminată de vitralii, de 
manuscrise cu miniaturi strălucitoare, de culorile 
țesăturilor italiene și flamande care circulă pe 
mare și pe uscat, în nordul și sudul Europei, 
traversând o lume nouă care se dezvăluie în 
împestrițata ei multiplicitateˮ47. „Orice as face, m-
am nascut ca sa cercetez strabatind paduri 
simbolice, locuite de unicorni si grifoni, si 
comparind structurile ascutite si patrate ale 
catedralelor cu împunsăturile maliției 
exegetice[…] Această înclinație și această pasiune 
nu m-au părăsit niciodată, chiar dacă mai târziu, 
din varii motive, nu am urmat ca profesie 
academică medievistica. Astfel, Evul Mediu a 
rămas, dacă nu meseria mea, hobby-ul meu – și 
tentația constantă – și îl văd în toate, transpărând 
în lucrurile de care mă ocup, care nu par 
medievale și totuși sunt.Evul Mediu reprezintă 

                                                 
47 Intoduzione al Medioevo, a cura di Umbert Eco (14 vol.), Casa 
Editrice Repubblica e LʼEspresso, 2014 
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creuzetul Europei și al civilizației moderneˮ48 
(s.n., I.Gănguț.). 
 

Scopul lucrării noastre este acela de a 
încerca să răspundă cu argumente 
convingătoare la întrebarea De ce 

Renașterea a început la Florența? Ce a avut în plus 
față de orașele din Peninsulă sau de aiurea? 
Convingerea noastră, după lecturi pasionante ce se 
întind pe durata mai multor ani, este că bazele 
transformării societății feudale, într-un model de 
societate, pe care specialiștii au convenit s-o 
numească renascentistă trebuie căutate în secolele 
anterioare, în Duecento și Trecento, când s-au 
acumulat elementele materiale și spirituale care să 
facă posibile aceste prefaceri. 

Considerăm că atuurile Florenței ar putea fi 
enumerate astfel, fără a avea pretenția că le-am 
epuizat: a.reînvierea culturii clasice latine, 
greceşti şi creştine a fost grefată pe o cultură 
populară solidă, bogată, diversă, din care au 
izvorât capodoperele lui Dante, Petrarca, 
Boccaccio, scrise în limba poporului, il volgare 
toscano, care avea să pună bazele limbii italiene 
literare; b. o autoguvernare a Florenţei cu 
vocaţie republicană, prielnică dezvoltării 
economice, sociale, spirituale; c. uriaşa avere a 
familiilor de bancheri florentini care cheltuiau nu 
numai pentru ei, ci şi pentru comunitate şi pentru 
frumuseţea Cetăţii lor, cu o largă vocaţie de 
mecenat; d.dezvoltarea şcolilor, instruirea 

                                                 
48 Umberto Eco, Scrieri despre gândirea medievală, Polirom, Iași, 
2016. 
 

copiilor și a tinerilor în domeniul manufacturier, 
al negustoriei și în domeniul bancar; e.un model 
mental colectiv cu tăsături distincte, specifice, 
care a încurajat spiritul creativ, istețimea, orgoliul, 
spiritul întreprinzător; f. un moment de graţie 
acordat de  Istorie şi de Divinitate. 
      

Una dintre cele mai vechi descrieri 
ale  Florenței ne-a rămas de la Dino 
Compagni, prior și gonfalonier al 

justiției la cumpăna  secolelor XII și XIII: 
Florența,…clădită sub semnul lui Marte, scăldată 
din belșug de un larg fluviu măreț cu apă dulce 
care o împarte aproape în două jumătăți…nu prea 
întinsă, bogată în fructe bune, cu cetățeni viteji la 
arme, mândri și pricinași […] cetățenii au obiceiuri 
bune, iar femeile sunt frumoase și împodobite; 
casele sunt mărețe, pline de multe ateliere de 
meșteșuguri utile. Din care pricină, mulți oameni 
din țări depărtate vin să o vadă, nu de nevoie, ci 
pentru calitatea meseriilor și a artelor și pentru 
frumusețea orașului.ˮ49 Florenţa nu are o mare 
vechime ca alte așezări etrusce din peninsulă, ci a 
luat naștere  în vremurile romane, după cum 
afirmă şi Niccolò Machiavelli în Istorie fiorentine: 
„Oraşul s-a născut pe vremea Imperiului Roman şi 
a început să fie amintit de scriitori pe vremea 
primilor împăraţi” 50. Niciun alt oraș din Italia n-a 
avut norocul să-și încredințeze destinul în mâinile 
celor trei uriași ai începuturilor epocii moderne, 
Dante, Petrarca și Boccaccio, ultimul subliniind 

                                                 
4 Dino Compagni, Cronica, Traducere C.H.Niculescu, E.L.U. 
București, 1967, pp.20-21. 
50 Niccolò Machiavelli, Istoriile florentine, traducere de Nina 
Façon , Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 14. 
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Carta della Catena, attribuita lui Francesco Rosselli, 1470, Firenze, Museo «Firenze com'ѐra» 
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unicitatea acestei cetăți: „Mai nobilă între celelalte 
oraşe italiene, Florenţa – după cum socotesc 
vechile cronici, precum şi după părerea noastră a 
celor de astăzi.”51 

Până spre mijlocul secolului al XV-lea aspectul 
orașului era tipic medieval, sobru, cu clădiri 
îngrămădite, străzi întortocheate și foarte puține 
spații deschise, mai ales în fața bisericilor. În 
Florența lui Duecento erau peste 150 de case-torri 
(case cu turnuri de apărare), înalte de 50-70 de 
metri, ca simbol al siguranței, al prestigiului  
familiilor bogate, care cu timpul s-au mărit de la 2 
la 4-5 nivele în funcție de averea și orgoliul 
proprietarului. 

Zidurile cetății s-au modificat succesiv, 
începând cu nucleul-castru roman-și terminând cu 
ultimul cerc mural (zis al șaselea) realizat între 
1282-1333, prin contribuția arhitecților Arnolfo di 
Cambio, Giotto, Andreea Pisano și alții. Zidul avea 
înălțimea de 6 metri și lungimea de 8,5 
chilometri.,fiind dotat cu 12 porți monumentale 
înalte de 100 brațe florentine (aproximativ 35 
metri). Aceste porți erau și sediul vămilor de 
intrare și de ieșire a mărfurilor, sursă importantă 

de venituri pentru Comună. Suprafața orașului s-a 
mărit atunci de la 75 de hectare la 480 hectare. La 
fiecare poartă exista un custode al cheilor care o 
închidea noaptea și o deschidea dimineața, ferind 
astfel orașul de răufăcători. Zidurile și porțile 

                                                 
51 Giovanni Boccaccio, Viaţa lui Dante, traducere de Ştefan 
Crudu , Oradea, Editura Litera, 1994, p. 18. 
 

orașului au avut în această perioadă o importanță 
uriașă, deoarece erau locurile prin care treceau 
oamenii, animalele și mărfurile, materializând o 
dialectică a interiorului și a exteriorului care a 
lăsat o urmă adâncă în toată Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intră în scenă negustorul. 
Perioada cuprinsă între secolele  XI-
XIV numită Evul Mediu Târziu a 

însemnat „revoluția comercialăˮ, când, pe fondul 
încălzirii generale a vremii, a creșterii producției 
agricole și a consumului, Europa Occidentală trece 
în mod treptat și natural de la o economie de 
subzistență de tip feudal la o economie de piață 
bazată pe concurență, pe circulația mărfurilor și a 
banilor. Personajul central care determină aceste 
schimbări este negustorul,  într-un stil foarte 
practic și dinamic, dovedind istețime, curaj, spirit 
întreprinzător și din ce în ce mai multă lăcomie. 
Una dintre regulile respectate cu sfințenie de 
comercianții acelor vremuri și transmisă copiilor 
se referea la grija de a scrie, de a nota toate 
amănuntele din activitatea negustorească: „Regula 
de aur a negustorului este : să scrii tot, să scrii 
imediat, să scrii bineˮ52. Exemplul punerii în 
practică a acestei reguli se ilustrează cel mai bine 
la Francesco Datini , negustorul din Prato. 
Federigo Melis mărturisește că a avut norocul de a 
pătrunde și cerceta cele aproximativ 150.000 piese 
din Arhiva Datini care se compune din 125.000 de 
scrisori comerciale, 11.000 de scrisori private, 
15.800 alte documente și 600 de codexuri (libri 
contabili). Prețioasa moștenire aparținea perioadei 
1363-1410  și ilustra tripla activitate ce 
caracteriza întreaga Toscană-manufacturieră, 
comercială și bancară – documentele provenind 
di 267 de localități italiene și străine (extrase de 
cont, scisori de schimb, asigurări bancare sau 

                                                 
52 Jacques Le Goff, Negustorii și bancherii în evul mediu, 
traducere de N. Ghimpețeanu, Ed. Meridiane, București, 1994, 
p. 112. 
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maritime, facturi, moștenire unică prin 
„organicitatea și consistența ei ˮ53. 

                                                 
53 Federigo Melis, LʼAzienda nel Medioevo, con introduzione di 
Mario del Treppo, Firenze, 1991, p. 121. 

Unul dintre aspectele fundamentale ale 
avântului economic și demografic îl constituie 
dezvoltarea orașului. Orașul îl schimbă pe omul 
medieval, pune piața și banii în centrul 
preocupărilor lui materiale, îi lărgește orizonturile, 
îi propune mijloace de a se instrui și de a se 
cultiva. Este momentul când apar noi tipuri 
citadine: orășeanul, intelectualul, negustorul. Este 
celebră istoria negustorului din Prato, Francesco 
Datini, ca și a altor familii florentine, Bardi, 
Peruzzi, așa-zișii oameni noi, care din figuri umile 
ajung în vârful ierarhiei sociale a vremii. Începând 
cu secolul al XI-lea negustorii devin adevărați 
operatori economici. Ei citesc, scriu, calculează, 
transformă, schimbă monede, împrumută altora 
bani, se organizează în companii cu sedii și rețele 
în toată Europa, în toată lumea. Inima economiei 
medievale este orașul care cunoaște o dezvoltare 
spectaculoasă.Spre deosebire de lumea rurală, 
imuabilă, orașul este un spațiu al prefacerilor 
rapide, al dezvoltării manufacturiere fără 
precedent. După specificul lor de bază, deosebim 
mai multe tipuri de orașe: orașe-comerciale 
(porturile Veneția, Genova), numite și città-
marinarie (orașe-porturi); urmează orașele 
orientate spre meșteșuguri și artizanat (Milano și 

 
Benozzo Gozzolli, Il viaggio dei Magi (1459-1464)-frescă în Cappella Medici, peretele oriental 
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Florența), orașe de uscat, de interior (entroterra); 
există, în sfârșit, orașe de funcționari, sedii ale 
puterii (Roma-sediul papalității, Napoli-sediul 
regatului dinastiei de Anjou). Orașe din Italia 
fărâmițată vor oferi din ce în ce mai multe 
posibilități de lucru și de câștig. Banul introduce 
treptat o nouă mentalitate, laică și rațională. Italia 
centrală și de nord se va constitui într-un pol al 
dezvoltării accelerate, cu o rețea urbană fără egal 
în Europa și în lume pentru mărimea orașelor, 
pentru efervescența vieții economice și 
comerciale. Cel de-al doilea pol de dezvoltare era 
Europa nord-vestică, cu orașele care între secolele 
XIII-XVI au format Liga Hanseatică: Lübeck, 
Hamburg, Rostock, Brandenburg, Bremen, 
Frankfurt, Danzig, Riga, Stockholm, Visby, Köln, 
Bruges, Novgorod etc. 

 Între 1150-1300, târgurile cele mai 
importante au fost cele din regiunea Champagne 
(orașele Legny, Bar-sub-Aube, Provins și Troyes) 
și Flandra meridională. Desfășurându-se periodic, 
pe toată durata anului (6 târguri anuale), au 
accelerat schimburile de mărfuri și monedă. Acolo 
se întâlneau toți comercianții Europei. Au apărut 
funcționari speciali ce garantează corectitudinea 
schimburilor și chiar garda târgului. Florentinii s-
au impus cu un rol dominant în târgurile din 
Champagne, apoi în Geneva în prima treime a 
secolului al XV-lea, apoi în Lyon spre sfârșitul 
aceluiași secol.  După descoperirea Americii, polul 
comercial s-a mutat în Spania, datorită cantităților 
mari de aur și argint din noile ținuturi direcționate 
spre Medina del Campo și Medina di Rio Seco. 
Începând din Duecento, Florența a surclasat 
orașele concurente din regiune, cum ar fi Pisa, 
Lucca, Siena, care au precedat-o în renaștere, și tot 
atunci a depășit marile puteri comerciale Genova 
și Veneția, agentul principal al acestor 
transformări fiind negustorul: „Negustorul, cu 
activitatea sa genială, multiformă, neobosită, 
imprimă ritmul vieții contemporanilor săi, el 
determină aspectul orașului și mediul familial 
privat; mecenatismul se naște odată cu el, care 
subvenționează artiștii pentru a construi și 
înfrumuseța locuințele, pentru a realiza adevărate 
capodopere.ˮ54 Unul dintre cei mai buni și 
pasionați cercetători ai economiei Florenței, căreia 
i-a închinat decenii din viața sa, Federigo Melis, 
sublinia că bunăstarea a venit ca urmare a mai 
multor surse: activitatea manufacturieră,  
transporturile pe uscat și pe mare, comerțul, 
activitatea bancară, asigurările, agricultura, astfel  

încât se poate vorbi de o adevărată „explozie a 
companiilor cu o viață economică înfloritoareˮ.55  

                                                 
54 Federigo Melis, Lʼeconomia fiorentina del Rinascimento, con 
introduzione e a cura di Bruno Dini, Firenze, Le Monnier, 1984, 
p.189. 
55 Ibidem, Partea I, La vita economica di Firenze al tempo di 
Dante, p. 5. 

Comerțul s-a născut din industrie și nu invers. 
Europa textilelor a dat naștere Europei 
negustorilor, dar totul a fost posibil datorită 
orașului, „agentul hotărâtor al dinamicii 
europeneˮ.56 Fenomenul urbanizării în preajma 
Renașterii a cuprins întreaga Europă, mai rapid în 
sud și vest, mai lent în nord și răsărit, urmând altă 
traiectorie decât orașul bizantin, musulman sau 
chinez. După nașterea breslelor, numite ghilde în 
spațiul anglo-german sau arte în spațiul italian, 
asistăm la o autoguvernare a orășenilor pe criterii 
profesionale, care a lăsat două urme adânci: 
„Prima este recurgerea la juriști, la oameni ai legii. 
[…] Cea de-a doua urmă o reprezintă impozitul 
(s.a.),…această lume dovedindu-se a fi una a 
inegalității și a injustiției.ˮ57 În școli și universități 
asistăm la o adevărată revoluție juridică, o 
renaștere a dreptului roman combinat cu cel 
canonic, ambele reglementând relațiile stăpân-
vasal și domenii precum căsătoria sau împrumutul 
cu camătă. 

„În secolul al XII-lea- afirma Roberto S. Lopez- 
Comunele italiene erau în mod esențial guvernate 
de negustori, create de negustori pentru interesele 
negustorilor: o bază ideală pentru revoluția 
comercială. Comerțul-comentează Lopez- 
înflorește în libertate și fuge de constrângeri; de 
obicei, orașele mai prospere erau cele care 
adoptau o politică mai liberalăˮ58. În planul 
mentalităților, exista o preocupare generală a 
societății pentru tot ce însemna marfă, comerț, 
capital, transport. O largă circulație și contribuție 
în acest mediu efervescent au avut-o scrierile 
specifice cum ar fi Paolo da Certaldo, Cartea 
bunelor obiceiuri, un fel de manual cu sfaturi 
pentru folosirea eficientă a banilor, pentru 
succesul în afaceri 59. Pe la 1340 circula tratatul 
Practica negustoriei (La Pratica della mercatura), 
în care Florentino Pegolotti face o listă 
impresionantă cu 286 produse cuprinzând 
mirodenii, condimente, dar și articole pentru 
farmacie, vopsele, parfumuri, adică de spițerie. 
Erau aduse din India, China și Extremul Orient de 
către arabi, apoi preluate de din porturile Acra, 
Beirut și mai ales Alexandria. Era timpul orașului, 
„timpul economiei, al muncii și al comerțuluiˮ 
(Jacques Le Goff). Dacă timpul Bisericii era al lui 
Dumnezeu, timpul orașului era unul laic, terestru 
și rațional. Orologiile mecanice apărute pe 
frontispiciile catedralelor nu mai măsurau doar 
orele rugăciunilor, ci și câștigurile negustorilor. 

                                                 
56 Jacques Le Goff, op. cit., p. 137. 
57 Ibidem, p. 134. 
58 Roberto S. Lopez, La rivoluzione commerciale del Medioevo, 
Einaudi, Torino, 1975, p.91. 
59 Il libro di buoni costumi, Le Monnier, Firenze 1945. 
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De la anul 1000 pînă la Renaștere, rolul 
negustorilor în schimbarea mentalităților și în 
progresul social și economic rămâne fundamental: 
„Dacă la sfârșitul Evului Mediu Europa devansează 
toate celelalte civilizații ale lumii,…dacă ea își 
începe atunci expansiunea mondială destinată să 
modifice chipul întregii noastre planete, negustorii 
și-au adus o contribuție fundamentalăˮ60. 

 
Intră în scenă bancherii. Activitatea 
manufacturieră, comerțul și 
activitatea bancară se susțineau 

reciproc, generând o bogăție impresionantă. 
Marile bănci florentine din Duecento și Trecento 
aparținând familiilor Bardi, Peruzzi, Spini, 
Frescobaldi, Mozzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi și 
împrumutau bani cu dobândă mare, dar și cu mare 
risc, papilor din Avignone, suveranilor din Europa 
(mai ale regilor Angliei și Franței) susțineau 
manufacturile textile. La Florența se produceau și 
se finisau între 7%-10% din toate țesăturile și 
pânzeturile de lână, de in și de mătase ale 
Occidentului, cu o mare cerere pentru vopselurile 
scumpe și pentru alaun, un minereu ce fixa 
culorile, adus din Turcia și mai apoi de la Tolfa, de 
lângă Roma, familia Medici cumpărând de la papă 
cu 30.000 de florini monopolul extragerii, 
producerii și vânzării. 
Solistul acestei activități orchestrate ce producea 
bunăstarea a fost florinul de aur (fiorino dʼoro), 
monedă bătută la Zecca di Firenze, monetărie a 
statului, începând din 1252, folosită în afacerile 
internaționale, de mare anvergură, în timp ce 
florinul de argint bătut din 1296 era destinat 
afacerilor mici, interne. Oficialii Monetăriei 
(Uficciali della Zecca) supravegheau și garantau 
corectitudinea monedei: unul aparținea breslei 
Arte del Cambio, altul fîcea parte din Arte di 
Calimala. Avea diametrul de 21 de milimetri , 
cântărea 3, 5368 grame, iar aurul era de 24 de 
karate: „…Negustorii din Florența dădură ordin 
împreună cu poporul și comuna să se bată monedă 
de aur în Florența; Și atunci începu buna monedă 

                                                 
60 Jacques Le Goff (coordonator), Omul medieval, trad. Ingrid 
Ilinca și Dragoș Cojocaru, Ed. Polirom, Buc., 1999, p.259. 

de aur fin, care se cheamă florini de aur, și valora 
unul 20 soldi. Și asta fu…în luna noiembrie, anul lui 
Hristos 1252. Care florini, 8 cântăreau o uncie, și 
pe o parte era încrustat crinul, și pe alta Sfântul 
Ionˮ61. În momentul de față, specialiștii evaluează 
1 florin de aur la 110 euro, respectiv 150 de dolari.  

         Un personaj- cheie în nașterea finanței îl 
are schimbătorul de monede (il cambiavalute). În 
Europa circulau diverse monede, cu un conținut 
diferit de metal prețios, așa încât numai acesta 
cunoștea și era autorizat să stabilească valoarea 
lor. 

Banca Peruzzi avea 15 fileale și 90 de 
funcționari angajați în punctele cele mai fierbinți 
ale traficului comercial, în toată Italia (Genova, 
Pisa, Napoli, Veneția, Sardinia, Sicilia), dar mai ales 
în exterior: Bruges, Paris, Cipru, Avignone, Londra, 
Maiorca, Rodos, Tunisia. Spune Giovanni Villani că 
Banca Peruzzi avansase regelui Angliei 600.000 de 
florini aur, celui al Napolelui 100.000, în timp ce 
regele Franței i-a alungat din regatul său după ce 
le-a confiscat averile . 

A doua coloană vertebrală a sistemului bancar 
florentin, prin Piero Gualterotto di Bardi 
cumpărase prin 1332 o proprietate și un castel 
lângă Prato cu 10.000 de florini, momentul 
începerii ascensiunii. În 1427 trăiau la Florența 60 
de nuclee familiale, ramificații ce purtau numele 
Bardi, 45 dintre ele așezate în cartierul Oltrarno. 
Scrie Villani că cei 900.000 de florini  împrumutați 
lui Eduard al III-lea al Angliei valorau un regat 
(valea un reame) ; însuși istoricul a fost încarcerat 
fiind amestecat în acest împrumut, după care în 
1348 va muri din cauza epidemiei de ciumă. În 
momentul maximei străluciri, Compagnia Bardi 

                                                 
61 Giovanni Villani, Nuova cronica, a cura di Giuseppe Porta, 3 
voll., Parma 1990-1991, libro VI, capitolo LIII. 
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era una dintre cele mai bogate din Europa, cu un 
venit chiar mai mare decât al familiei Peruzzi. 
Compagnia avea între 1310-1345  un număr de 
346 de angajați și, împreună cu Pazzi și Acciaiuoli, 
deținea monoplul finanțelor pontificale. Din 
neamul lor și-a ales Cosimo de Medici soția, 
Contessina deʼ Bardi, care va fi și bunica lui 
Lorenzo Magnificul.  

Companía Acciaiuoli a fost fondată la 1282, 
devenind bancherii familiei de Anjou ce conducea 
regatul Napoli, dar și ai papei. La fel de vestită era 
și banca familiei Strozzi care avea fileale în toată 
Europa. Cei din familia Strozzi erau vestiți pentru 
luxoasele construcții rezidențiale, pentru 
preocuparea lor pentru artă și cultură, mai ales 
prin Palla Nofri Strozzi, fin literat, filosof, 
colecționar de manuscrise rare, cunoscător de 
latină și greacă. 

 Falimentul băncilor Bardi și Peruzzi a provocat 
un șoc atât de mare Florenței, încât timp de 
jumătate de secol nimeni nu le-a luat locul, până la 
întemeierea Băncii Medici. „Trebuie observat că 
Banca Medici nu va ajunge niciodată la 
dimensiunile avute de cele conduse de Peruzzi și 
Bardi. De la 88 de bănci cât numărase Florența la 
apogeu, în vremea Medicilor nu mai existau decât 
33ˮ62. Termenul bancrută are o istorie interesantă, 
el provenind din banca rotta=bancă ruptă (banca 
însemnând chiar obiectul fizic pe care negustorul 
așeza monedele, iar rotta însemnând ruptă, aici cu 
sensul de falimentată. 

 În momentul maximei dezvoltări, banca 
Medici, cea mai importantă din Europa vremii, nu 
avea decât 7 fileale și 65 de funcționari, mai puțini 
decât Bardi și Peruzzi. Întemeietorul dinastiei 
Medici lăsase fiului său Cosimo de Medici o 
moștenire de 180.000 de florini de aur. Cât timp a 
condus destinele Florenței, acesta,  supranumit il 
Vecchio, dar și Pater Patriae, cheltuiește circa 
400.000 de florini pentru opere de binefacere și 
înfrumusețare a orașului său, făcându-l unul dintre 
cele mai vestite din lume. A construit biserici, 
drumuri, monumente, a contribuit substanțial la 
construirea Cupolei catedralei orașului, vestita 
Santa Maria del Fiore. Vilele sale construite de cei 
mai buni aehitecți ai vremii erau adevărate 
bijuterii arhitecturale și artistice: Caffaggiolo, 
Careggi, Trebbio, Palazzo Medici. În acesta din 
urmă, pictorul Benozzo Gozzoli creează pe la 1459 
capela faniliei împodobită cu frescele  capodoperei 
sale „Il Viaggio dei Magiˮ, ca semn al magnificenței 
vestitei familii. Cosimo mărește de 4 ori 
moștenirea lăsată de tatăl său și perfecționează 
sistemul bancar după modelul holding-ului. Capii 
filealelor din teritoriu erau cu grijă aleși de Cosimo 
dintre familiile de vază, bogate, credincioase 

                                                 
62 R. de Roover, Il banco Medici dalle origini al declino (1397-
1494), trad. it., Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1970, P.123. 

seniorului: Portinari, Martelli, Sassetti, Rucellai, 
Ginori. 

 
BANUL - IZVORUL PUTERII. La 
conducerea destinelor Republicii 
Florența se afla un nucleu format 

din circa 140 de familii, care acumulaseră o 
bogăție uriașă și spectaculoasă. Pentru 
evidențierea forței financiare a acestor familii este 
relevant documentul numit Il Catasto, ce intră în 
vigoare la 22 mai 1427 și precizează: bunurile 
imobile și mobile ale fiecărui cap de familie, 
veniturile și împrumuturile, sumele datorate 
statului ca impozite. La un venit de până la 100 de 
florini impozitul era de 3%, iar la venituri între 
100-1000 de florini impozitul era de 5%, taxa 
crescând apoi direct proporțional pentru sumele 
mai mari de 1000 care nu erau puține. În felul 
acesta, rezultatul imediat a fost colectarea a 
25.500 florini pentru oraș, folosiți mai ales pentru 
susținerea războiului cu Milano. Cele 60 de mii de 
familii luate în evidență prin declarații fiscale 
evidențiază informații despre circa 265 de mii de 
oameni din Florența, Pisa, Pistoia, Prato, Arezzo, 
Volterra,Cortona San Miniato, dar și din contado 
(zona rurală), adică din toată Toscana. S-au 
întocmit 4 registre mari, câte unul pentru fiecare 
cartier, iar până la 1480 s-au mai făcut încă 8 
recensăminte. „Pentru cel mai bogat cetățean, Palla 
Strozzi, au fost necesar 33 de pagini pentru a face 
lista celor 30 de case și palate, 45 de moșii, 94 de 
mii de florini învestiți în Muntele de Pietateˮ63.  
Întreprizătorii au dus o politică agresivă și 
inovativă. Francesco Datini  după 1385 controla  
317 muncitori filatori la Prato și mai bine de 453 
împrăștiați în  95 de sate toscane. Datele din 
Cadastru sunt impresionane și lămuritoare.64 140 
de persoane capi de familie aveau un venit mai 
mare de 10 mii de florini fiecare, o sumă 
considerabilă, dacă nu foarte mare. Primii 10 
contributori aveau un venit mai mare de 40 de mii 
de florini, astfel: Palla di Nofri Strozzi cu 161.900, 
un Francesco di Simone Tornabuoni cu 110 mii, 
un Giovanni di Bicci de’ Medici cu 91 de mii, urmat 
de Giovanni și Bartolomeo Panciatichi cu 
respectiv 81 și 70 mii florini, Alessandro di Filippo 
Borromei cu 57 mii, Niccolò di Donato Barbadori 
cu 52 mii, Niccolò di Giovanni Da Uzzano cu 51 
mii, de Bernardo Lamberteschi cu 48 mii și 
Francesco di Francesco Dellaluna cu 39.700. 
Considerând mărimea sumelor și numărul 
ramurilor de familie, vom afla pe primul loc 
Strozzi, care cu 2 ramuri totalizau 171 mii de 
florini de aur. Îi urmează Panciatichi cu 2 ramuri 

                                                 
63 Arnold Esch, LʼItalia alla fine del Medioevo, Firenze University 
Press, 2006, p.73. 
64 David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber (trad. ital.), I 
toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 
1427, Bologna, Il Mulino, 1988. 
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cu suma de  151 mii, vin apoi Medici cu 143 mii și 
4 ramuri, Tornabuoni cu 110 mii și o singură  
ramură, Barbadori cu 83.400 și două ramuri, 
Borromei cu 78 mii și 2 ramuri, Alberti cu 73 mii 
și trei ramuri, Da Uzzano cu 70 mii și două  
ramuri, Bardi cu 66 mii și 4 ramuri,  Pazzi cu circa 
64 mii și trei ramuri. În poziția unsprezecea îi 
găsim pe Quaratesi cu circa 55 mii și trei ramuri, 
urmați de Bischeri cu 54 mii și două ramuri, 
Guicciardi cu 51 mii și trei ramuri,  

 
Lamberteschi cu 48 mii și o ramură, 

Rinuccini cu 48 mii și trei ramuri, Ardinghelli cu 
47 mii și două ramuri, Serragli cu 41 mii și două 
ramuri și, în sfârșit, Dellaluna cu 39.700 și o 
ramură, ceea ce înseamnă că acestea erau primele 
18 familii capitaliste cele mai bogate din 
Florența.Următoarele 15 familii aveau un venit 
superior sumei de 20 de mii de florini. Dacă luăm 
act că primele 140 de personaje reprezentau de-

abia 1,4% din totalul contributorilor republicii și 
că venitul mediu pe cap de locuitor se ridica la 
aproximativ 5 mii de florini, devine evident că 
Florența dispunea de o avere incredibilă. 

Cercetătorul american Richard A. Goldthwaite 
precizează câteva aspecte concluzive în urma 
studiului său ce ia în discuție 3 secole de istorie 
economică florentină (XIII-XIV): „Florența a fost 
timp de trei secole inima pulsantă a economiei 
europene și principalul centru de dezvoltare a 
capitalismului […] Bunăstarea a fost reciclată și 
învestită în capital uman, transformată în 
patrimoniu alarhitecturii urbane, al artei și al unei 
tradiții artizanale niciodată egalate de vreun 
alt orașˮ65 (s.n. I.Gănguț). 

                                                 
65 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 
rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 

 
Gentile da Fabriano-Adorazione dei magi, sec.XV, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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