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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

 
 

Divinitatea 
umană 
 
  

Gândim cu sângele, cu aerul sau focul sau cu niciunul din acestea,  
ci doar creierul este cel ce asigură simțurile, memoria și opiniile,  

iar dintre memorie și opinie în liniște se dezvoltă cunoașterea. 
Platon  

 

 

e este esențial în noi, oamenii, a existat 
dintotdeauna în particularitățile bio-

psiho-sociale răstălmăcite de creier. Faptul că au 
existat epoci de regres spiritual, acesta s'a datorat 
unei politici bine coordonate de cei avizi de putere, 
doritori de a stăpâni și institui o societate 
obedientă sub teroare, de cele mai multe ori 
folosind numele Creatorului sub diversele sale 
variante (confundându'l adeseori și cu Satana, 
negându'i, deci, valorile pozitive). Fiecare om este 
însă un unicat atît ca etos, cât și în capacitățile și 
experiențele sale sufletești. Știința modernă, 
insistă asupra factorilor ereditari înscriși în 
informații genetice în cei douăzeci și doi de 
cromozomi somatici și, în plus, cei doi proprii 
fiecărui sex. Cele două lanțuri de ADN sunt 
asemenea anticului caduceu1. Să nu uităm că și 

                                                 
1 Caduceul este unul dintre atributele zeului Hermes din 
mitologia greacă (mesager al lui Zeus), reprezentat ca o 
baghetă de dafin sau de măslin înaripată ce este înconjurată de 
doi șerpi înlănțuiți, simbolizând alchimic substanțele 
elementare - sulf și mercur, atunci cand sunt in echilibru 
perfect. Chiar și zeița Iris a fost reprezentată cu un caduceu ca 
mesager al Herei. În conformitate cu imnul homeric dedicat lui 
Hermes, Apollo i-a dat lui Hermes bastonul său emblematic. 
Când era copil, Hermes, Mercur, a furat o parte din turma zeului 
soarelui și s'a ascuns într'o peșteră pentru a scăpa de mânia 
zeului care a început apoi să îl caute pentr a'l pedepsi pentru 

filosofia orientală a chakrelor și a celor trei forțe 
yoga – ida, pingala și sushumna - combină aceeași 
imagine, doctrinele esoterice îmbinând 
semnificația acestui simbol. Această enormă 
concentrare engramată ereditarîn microspațiul 
cromozomic se întinde pe o lungime ce înconjură 
pământul și se completează cu softul informațiilor 
deținute de gâtul spermatozoidului, o bibliotecă 
universală în care se pot cuprinde toate 
informațiile aflate în întreaga lume contemporană. 
Acest extraordinar sistem informațional engramat 
onto și filogenetic este mirific doar când ne 
închipuim că din unirea celor doi gameți sexuali 
urmează dezvoltarea unei ființe atât de coplexe 
capabilă să devină matricea, cuibul entității 
sufletești și receptacul al spiritului universal. 
Dezvoltarea ființei umane este deci prin excelență 
crearea arhitectonică a unei adevărate structuri 
alchimice de ardere a luminii în athanorul divin. 

În timp ADN-ul rezonează la diversele lungimi 
de undă ale energiei, schimbându'și replicarea în 
bine sau în rău, emițând la rându'i vibrații în 
lungimi de undă care influențează câmpul 
energetic în care se află, aducând modificări ale 

                                                                          
furt. Când l-a găsit pe Hermes, Hermes a început să cânte din 
liră. Apollo a fost atțt de fermecat încâ mânia a dispărut 
cruțându'l în schimbul instrumentului și chiar, încântat i-a 
oferit în dar caduceul. 

C 
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mediului înconjurător. Acestea pot fi un feed back 
simplu obținut din contemplație, meditație, 
rugăciune și mulțumire. Iar noi putem prin 
contemplarea propriei structuri să schimbăm 
mediul emoțiilor și sentimentelor față de noi 
înșine, controlate și remise la nivelul 
mitocondriilor celulare, obținând modificări 
benefice ori malefice. Revin astfel la faptul că a 
cunoaște adevărul despre noi înșine, despre cum 
suntem și de ce suntem într'un anumită stare, 
avem puterea de a ne debarasa de segmentele 
informaționale nepotrivite din ADN, devenind 
dintr'un om bun unul și mai bun. 

Infimele șiruri informaționale care formează 
minunata țesătură a matricei sunt deținute de doar 
patru nucleotide – adenină, guanină, citozină și 
timină (compuse fiecare doar dintr'o bază azotată, 
o pentoză cu cinci atomi de carbon și un rest de 
radical fosforic). Deci în interiorul matriței 
carbonice interacționează energia azotului și 
fosforului ca spoturi luminoase înșirate după o 
logică divină. Părerea că acestea s'ar manifesta 
matematic într'o geometrie sacră devine astfel o 
certitudine transmițând informația preliminară a 
Cuvântului de la un nivel subcuantic până la cel 
celular al corpului, transformând alchimic energia 
în materie.2 Astrofizicienii afirmă azi că azotul a 
făcut posibilă transmiterea informațiilor luminii 
de la începutul Creației, emisie de lumină 
inteligentă, vie, reflectare a spiritului universal, 
care a început să modeleze în tot felul de structuri 
spațiale și temporale până la nivelul complex al 
spiritului și monadelor ce preiau corpurile 
materiale ale universului vizibil. 

Gheorghe Marinescu afirma în 1931 că în 
organism totul este reflex, determinat de mediul 
exterior.3 Individul se comportă față de ambianță 
prin reflexe din ce în ce mai complicate. Grație 
acestor reflexe, copilul trece de la limbajul emotiv la 
denumirea obiectelor cele mai apropiate, reflexele 
fiind la baza abstracțiunilor noastre. Sigur că, 
intuitiv, marele savant român a apreciat nu numai 
primele acte reflxe descrise de Pavlov dar și faptul 
că relația cu mediul înconjurător nu se oprește la 
simpla observație ci și la receptarea invizibilului, a 
spiritului ce participă alături de suflet la formarea 
ontologică a omului adult. Personalitatea umană, 
cu diferitele ei nuanțări individuale determinate 
de structura sistemului nervos și educație, se află 
în continuă orientare adaptativă sub influența 
interdependenței factorilor biologici și sociali. 
Existența percepțiilor noetice din viețile 

                                                 
2 exact invers fotonilor, care depășind viteza luminii își pierd 
componenta materială. 
3 Gh. Marinescu, O. Sager, A. Kreindler: Importanța reflexelor 
condiționate... Bul. De la Soc. Roumaiune de Neurol. Psichol. 
Psych. et Endocr., 1931, Nr. 1-3 

anterioare, din relația cu vibrația cosmică explică 
anthropologic formarea psihică într'un caracter 
dinamic care implică determinarea cosmică cu 
genetica, morbiditatea generală, nivelul 
economico-cultural și orientarea teo-ideologică, 
adică afilierea credinței.  

În fiziologia activității nervoase superioare se 
accentuează rolul excitației, inhibiției și inducției 
reciproce cortico-subcorticală, corespunzător 
tipului de sistem nervos și dominantei 
personalizate în activitatea diverselor arii 
encefalice. Capacitatea unor cercetători de a 
interpreta mecanicist disociația patologică 
subcorticală în unele afecțiuni și în hipnoză cu 
exaltarea afectivității chiar la un om normal îmi 
amintește de sintagma lui Bernheim: ideea devine 
sensație; ideea neutralizează senzația; ideea poate 
produce fenomene viscerale.4Aceste interferențe 
pot fi foarte bine asociate cu conceptele reflexe 
între focarele de excitație subcorticală în fața 
percepțiilor care crează o stare emoțională și 
inhibiția ariilor corticale. Pe acest fond pot apare 
dezaferentări sensorio-motorii sau iluzii. În fața 
unor astefel de situații reclamăm o paralizare a 
elaborării unui răspuns adecvat în cazul primului 
arc reflex, dar cu contribuția inhibitorie a celui de 
al doilea. Uneori pot apare reacții inverse și 
împietarea funcțiilor de reglare a circulației 
sângelui, a respirației, a tonusului muscular și a 
secrețiilor endocrine. Astfel se explică de ce 
inhibiția corticală iradiantă poate compromite 
până și instinctul de conservare. Aceste aspecte se 
întâlnesc în toate regnurile, înlemnirea, lentoarea 
fiind vizibile și banalizând comportamentul și 
inteligența ca o dezamorsare mentală a 
dominanței ideo-afective. Deci asistăm la o 
întrerupere a celui de-al treilea arc reflex. 
Disocierea dintre suflet și spirit explică întrutotul 
participarea cu predominanță a sistemului nervos 
vegetativ, funcționarea inadecvată a răspunsurilor 
integrative în mediul înconjurător și societate, cât 
și exacerbarea personalității egofile psihoplastice, 
ce poate fi eliminată doar prin pierderea 
semnificației situaționale a senzațiilor și 
redeschiderea relației cu spațiul noetic. 
Persistența acestui circuit închis conduce la fixații 
psihogene. Mulți autori accentuează pe rolul 
sinelui de a bloca situația aparant conflictuală și 
repunerea în funcțiune a legăturilor spirituale.  

*** 
 
 

Omul este divin. Dumnezeu este binele.  

                                                 
4 Hippolyte Bernheim (1840, Mulhouse, Alsacia - 1919, Paris) 
fizician și neurolog francez, cunoscut pentru teoriile sale 
privind sugestia în relație cu hipnoza, De la Suggestion et de son 
Application à la Thérapeutique, Paris, 1887 



Toamna 2018  | Contact international 337 

 

Prin urmare răul nu poate să existe în realitate  
și tot ce e durere, boală, bătrânețe și moarte nu 

este real,  
ci aparență înșelătoare...5 

 

oate fenomenele descrise de mine 
întăresc demonstrația teoriei arcurilor 
reflexe. Cunoașterea de sine și 

psihoterapia constituie remediul pentru sănătatea 
trupului și devoltarea intelectuală. Iar când duhul 
cel trimis de Dumnezeu era peste Saul, David, luând 
harpa, cânta și lui Saul îi era mai ușor și mai bine și 
duhul cel rău se depărta de el.6 Aristotel aduce în 
discuție efectul cântecului asupra creierului și 
naturii în general. Organizarea castelor 
sacerdotale a cuprins și utilizarea în temple a 
muzicii catartice care transpune sufletul în transă 
și are efect tămăduitor asupra trupului. Totodată 
se realizează transcenderea în spirit prin cel de-al 
treilea arc reflex. Rolul liturghiei, al ritualurilor 
șamanice, al meditației colective budiste și 
asemeni acestora toate tipurile de ritual, este de a 

                                                 
5 Prophet Mary, Science and Health, Știința creștină a fost 
începută de Mary Baker Eddy (1821-1910), care a elaborat noi 
idei despre spiritualitate și sănătate. Inspirată de propria 
experiență de vindecare din 1866, Eddy a petrecut ani de zile în 
studiul biblic, în rugăciune și în cercetarea diferitelor metode de 
vindecare. Rezultatul a fost un sistem de vindecare pe care la 
numit "știința creștină" în 1879. Cartea ei, "Știința și sănătatea", 
cu cheia Scripturilor, a rupt un nou punct în înțelegerea legăturii 
minte-corp-spirit. A continuat să înființeze un colegiu, o biserică, 
o editură și un ziar respectat "Monitorul științei creștine". Din 
cauza asemănării sale cu alte grupuri, mulți cred că știința 
creștină este un cult necreștin. Acesta afirmă că știința creștină 
învață că Dumnezeu-Tatăl- este complet bun și complet spiritual 
și că toată creația lui Dumnezeu, inclusiv adevărata natură a 
fiecărei persoane, este o asemănare spirituală impecabilă a 
Divinului. Deoarece creația lui Dumnezeu este bună, rele, cum ar 
fi boala, moartea și păcatul, nu pot face parte din realitatea 
fundamentală. Mai degrabă, aceste rele sunt rezultatul trăirii în 
afară de Dumnezeu. Rugăciunea este o cale centrală de a veni 
mai aproape de Dumnezeu și de a vindeca bolile umane. Aceasta 
diferă de Biblie, care învață că omul se naște în păcat moștenit de 
la căderea lui Adam și că păcatul ne separă de Dumnezeu. Fără 
harul mântuitor al lui Dumnezeu prin moartea lui Cristos pe 
cruce, nu am fi fost niciodată vindecați de păcat. În loc să 
învățăm că Isus vindecă boala noastră spirituală (vezi Isaia 53: 
5), oamenii de știință creștini văd slujirea lui Isus ca paradigmă 
proprie pentru vindecare, crezând că demonstrează 
centralizarea vindecării în ceea ce privește mântuirea. Oamenii 
de știință creștini se roagă să realizeze mai mult din realitatea 
lui Dumnezeu și a dragostei lui Dumnezeu zilnic și să 
experimenteze și să-i ajute pe alții să experimenteze efectele 
armonizatoare și vindecătoare ale acestei înțelegeri. Pentru 
majoritatea oamenilor de știință creștini, vindecarea spirituală 
este o primă alegere eficientă și, ca rezultat, ei se adresează 
puterii de rugăciune în locul tratamentului medical. Autoritățile 
guvernamentale au provocat ocazional această abordare, în 
special în situațiile în care tratamentul medical este reținut de la 
minori. Cu toate acestea, nu există nicio politică bisericească care 
să impună deciziilor de sănătate ale membrilor societății 
(http://defendinggodsword.com/2012/03/04/the-christian-
science-cult-led-by-the-false-prophet-mary-baker-eddy/) 
6 Cartea Regilor 

dirija bioenergia către lumea invizibilă, cea din 
care vibrația sacră a Duhului Sfânt a adus lumina și 
ne copleșește permanent cu informația creatoare.  

Frantz Anton Mesmer (1734 – 1815) se 
apleacă asupra acelui fluid care revărsat prin 
spațiile cerești influențează substanța lăuntrică a 
oricărei materii, eterul primordial, fluidul misterios 
care străbate întregul cosmos.7 Încă de la 
inventatorul busolei, în secolul XIII, Flavio Gioya, 
energia magnetică era considerată ca un principiu 
suveran al tuituror tainelor, recunoscut și de 
Paracelsus.  La Viena, Mesmer realizează 
joncțiunea între magnetism și muzică, avându'l  
protejat și pe W.A. Mozart. Ceea ce, mai târziu, 
evoluează în hipnotism, este interpretat ca un 
fenomen hiperestezic, metapsihologic, telepatic și, 
chiar, divinatoriu susține, în fapt, științific, 
facultatea creierului de a absorbi și transmite 
gândurile.8 Psihotronica semnalelor este maniera 
de a realiza o desprindere de primul arc reflex, cel 
de relație cu mediul înconjurător (natură, 
societate), separația elementelor eterice de cele 
pur terrestre și extragerea akashică a experienței 
sufletului din înregistrările existente în nous. 
Inducția, relaxarea și meditația converg pentru 
autocunoaștere și conexiune cu arcurile reflexe 
celeste și divine. În această zonă a învățăturilor 
esoterice știința realizează demonstrația unei 
strânse legături între Creație și Om. 

Mă întreb adeseori, nu filosofic ci profan, de ce 
se înverșunează părinții religiilor să condamne 
aducerea focului, răspândirea înțelepciunii de 
către îngerii binevoitori și considerați căzuți, deci 
pedepsiți, precum Prometeu sau Lucifer, iubitori 
totodată de lumină dar și de oameni ? de ce se 
consideră cunoașterea de către om a adevărului un 
mare păcat (la care concură eternul feminin 
reprezentat de Lilith ori Sophia, cu concursul 
Evei)? Pentru că experimentul om nu era încă 
pregătit pe deplin? Inteligența animală (cu 
excepția salamandrelor?!) nu acceptă coabitarea 
cu focul. Și totuși se afirmă că inteligența umană a 
avut cu totul altă ascensiune datorită utilizării 
acestuia și a dus la conceptul unui nou tip de 
civilizație. Dacă acceptăm că Lumina, Cuvântul au 
contribuit la răspândirea planului marelui arhitect 
al Creației, a construcției unui cosmos ordonat 
după cel puțin patru dimensiuni, atunci care'i 
baiul? 

●

                                                 
7 De planetarium influxu 
8 Charles Richet, 1884 

T 
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CONFUCIUS 
             (Kong Qiu)      
                                               

 
 

Nu face 
altuia ceea 
ce nu-ți 
dorești ție.  
 
 Există trei lucruri pe care nu le mai poți întoarce: timpul, cuvântul și 
posibilitatea. Prin urmare: nu pierde timpul, alege cuvintele, nu pierde ocazia. 

 Fericirea – atunci când ești înțeles; marea fericire – când ești iubit, adevărata 
fericire – când cel care iubește ești tu. 

 Viața este simplă, dar noi insistăm să o complicăm. 

 Acceptăm sfaturile cu picăturile, dar le oferim cu gălețile. 

 O piatră prețioasă nu poate fi lustruită fără să o șlefuiești. La fel și cu oamenii: 
nu pot avea succes fără încercări suficient de dificile. 

 Obiceiurile proaste pot fi depășite astăzi, nu mâine. 

 Nu mă supăr dacă oamenii nu mă înțeleg – mă supăr dacă eu nu sunt înțeles de 
oameni. 

 Încearcă să fii măcar un pic mai bun și vei vedea că nu vei fi în măsură să comiți 
o acțiune necugetată. 

 Frumusețea este peste tot, dar nu toată lumea o poate vedea. 

 Dacă urăști, înseamnă că ai fost învins. 

 Înainte de porni pe drumul răzbunării, sapă două morminte. 

 Dacă ești scuipat în spate, înseamnă că te afli în față. 

 Nu e minunat cel care nu a căzut niciodată, e minunat cel care a căzut și s-a 
ridicat. 

 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

 



Toamna 2018  | Contact international 339 

 

Horia ZILIERU 
 
 
 

 

Lamento 
pentru femeia 
singură 
 

 

a fi singură ce moarte            a fi singură în gând 
ca lupoaica părăsită în pădurea de aramă 
o lupoaică bând din suflul haitei depărtat urlând 
sângerând în cer tăcerea dincolo de-a vieţii vamă 
 
aburul îi spală trupul trupul în al iernii ring 
dar lupoaica e femeia prin seismele stelare 
armă de atac  dispreţul         şapte sfeşnice se sting 
sfeşnice cu şapte braţe  şapte mâini crepusculare 
 
sfeşnicile dezgropate din pământ ebraic sfânt 
fiecare duh e singur fiecare duh o dată 
negurosul taur este în oglinda de pământ 
şi amanţii muribunzii dor de moarte oarbă cată 
 
mor în ea a doua oară dor de trandafir deschis 
scufundat în marea moartă ------- val şi formă visătoare 
fără limba funerară plângând tristul paradis 
coapsele la sare-n ocnă sânii la spânzurătoare 
 
lupii urmăresc prin ceaţă un poet şi un asin 
două forme avangarde --------- te(a)ma de singurătate 
— acuzat este poetul e un subiect vergin 
— acuzat este asinul e un predicat şi-n spate 
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duce un poet în craniu o femeie dezbrăcând 
dar femeia e lupoaica în pădurea de aramă 
o lupoaică bând din suflul haitei depărtat urlând 
sângerând în cer tăcerea dincolo de-a morţii vamă 
 
în femeie îşi alege vizuina de pământ 
şi femeia o târăşte-n spaţiul lacrimii de aur 
şi lupoaica urlă-n oase printre stârvuri de cuvânt 
să nu mai vorbiţi de aur să nu vorbiţi de laur 
să nu mai vorbiţi de taur din femeie-amanţii rup 
rup un subiect --------- poetul/te(a)ma de singurătate 
în lupoaica hăituită nenăscuţii pui de lup 
predicatul înconjoară: un asin ducând în spate 
un poet           femeia urlă în lupoaică guri de lupi 
şi lupoaica în femeie cântă guri (de-amanţi) tâlhare 
Doamne, ninge o zăpadă mierea din cereştii stupi 
agonia ia conturul trupului la grea surpare 
 
trupul ei în grea surpare adorându-l în zadar 
adorând acea femeie sieşi singură ca marea 
ca poemul în traduceri            sânii selenari transpar 
vechi imagini ce pierdură claritatea orchestrarea 
 
şi bătaia subterană armele la cap de pod 
stilul doric ce declamă mult prea obositul laur 
plânsul naşte stalactite/stalagmite  rece rod 
să nu mai vorbiţi de taur să nu mai vorbiţi de aur 
 
să nu mai vorbiţi de laur a fi singur plâng în gând 
ca lupoaica părăsită în pădurea de aramă 
o lupoaică bând din suflul haitei ce s-a scurs urlând 
o lupoaică trăgând trupul în femeia ca o gamă 
 
exersată de fantome ---------- locul umbra de mormânt 
şi femeia în lupoaică orga plânsului acordă 
o lupoaică/ o femeie două forme-un plâns plângând 
plâns de sânge sângerându-mi cimitirul din aortă 
 
cimitirul din aortă orga nopţii sângerând 
o femeie în lupoaică o lupoaică în femeie 
şi pâmântul îngenunche ritmul sacrului colind 
şi în răstignire cerul   roza-crucis stins scânteie. 
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Lamento pentru femeia 
bătută 
 

 
 
o văd din cer în iarna ca un laur 
sporind în chin văpaia preasăracă 
subt candela de veghe când dezbracă 
un trup mai pur ca lacrima de aur 
 
şi ţipătul îi prelungeşte spinii 
şi spinii în stâlpări de morţi se-împlântă 
spinii ce taie sângele luminii 
luminile de sânge la o nuntă 
 
cu sacii de nisip zidiţi în faţă 
în faţa unei uşi cu chei streine 
opresc cu fumul fumul de albine 
ca ochii unor sfinţi în somn de gheaţă 
 
un somn de gheaţă o ninsoare veche 
şi dincolo de tobe şi vacarme 
învăţ ca orbii-n mers după ureche 
gramatica din jignitoare arme: 
 
bastonul cu colan şi perle scumpe 
bastonul alb de orbi în lumi plurale 
bastonul roşu ----------- un berbece lumpen 
bastonul trândav --------- gârbovul batal e 
 
bastonul buf / bastonul fon           prescură 
surpând adânce inimi de cremona 
o capră gâfâie cu fân în gură 
o javră cu ciolanu-n gât    afona 
 
aklima? soră å lui cain         Mamă 
a câta oară mori în scurta viaţă 
înmiresmând a cerului povaţă  
o, soră, a batjocorii ce vamă 
dai purităţii tale?    văd sobolii 
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răgazul morţii petrecând epavă 
pe corzile vocale turnuri – golii 
aş nălţa smerenia suavă 
 
să fii în preajmă umbra celeilalte 
Marii visând în sânge aurora 
o roză cu făcliile înalte 
altoi de aur îndesind-o  hora 
 
cu isaiia dănţuind de mână 
rozariul alb de lumânări de ceară 
când răstignirea cerul o coboară 
şi ape plâng în clarul de fântână 
 
aklima soră           maică          şi stăpână 
ţărâna partea de ţărână cere 
şi trece-nmormântarea prin artere 
acum şi-n vecii vecilor             bătrână 
 
mulţimea razei în cădere ţine 
mormântul tău şi blânda scăpărare 
îngenunchez şi carnea ia lumine 
şi sună carnea clopotele clare 
 
rupându-te bătăilor din astre 
cât morţii nasc în dezvelire umbre 
cu trupul tău ca laurul să umble 
cu trupul meu prin oasele sihastre 
 
până s-or face cuie sus să bată 
pe lemnul sfânt aceste mâini în hora 
de stâlpi de foc în goană spre gomora 
o lacrimă ------------- mormânt la judecată 
 
la jocul orbului rotind în spume 
bastonul orb prin lumile plurale 
bastonul alb ------------- bărbat berbece-anume 
bastonul roş ------------ bărbatul sterp batal e 
bastonul alb / bastonul roşu         zgura 
surpând-o encefala de cremona 
şi verbul bethleem îşi scoate-armura 
şi seamăn în obsesie cu iona 
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închis în monstrul apei           văd sobolii 
amanţi ai nebuniei                  ce solie 
sortit să-mi sape stolnica pustie 
răgazul morţii petrecându-mi dolii 
aklima mea eternă şi streină 
o templu ars cu turle de vecie 
acum şi-n vecii vecilor               lumină 
sporitul hohot de lumină vie. 
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Lamento pentru femeia la 
trapez 
 

 
 
 
Își pune siguranța  ca o fantomă sare 
în șirul de fantasme (o plantă ireală 
reflexe/ stimuli/ replici/ beteală aurală 

odihnitoare mare) 
 
Seraful sacru/ ochiul scrutând vâltori termale 
contemplă se aruncă pândit de naufragii 

bolnave cuști cu fragii 
de aur sună lobul urechii pe spirale. 
 
În loja ficțiunii sunt numai filamente 
și frânghii glaciale blocate prin artere 

pe șeile demente 
inversele galere 

și ciclurile tobei din ce în ce mai rare 
subt cerul de emoții n-o lasă să coboare. 
 
Îi simt singurătatea cum săgetezi elanii 

și-n aerul de sticlă 
ne-nchidem într-o iglă 

la pol anestezia iluminând vulcanii 
trufași prin axa lungă 
de coapsă nibelungă. 
 
Prin câte ceruri zboară? în cercul ei sunt roată 

de-a purura captivă 
un ac magnetic vector busolă în derivă 
aprind un rug de turbă zăpezile îmbată 
și simulează nașteri dublând o falsă-alarmă 

de paznic ce aclamă 
grădinile-ndesite cu coarne și copite. 
 



Toamna 2018  | Contact international 345 

 

A câta spiră urcă? bărbatul fără-o mână 
/ un liliac la bară/ 

pe cel din subterană cu fața de lagună 
în gând îl întrerupe și în poem presară 

letale- 
le 
petale. 

 
 
Răspund la întrebare: biblioteca lumii 
modelul Q sunt sânii 
la gama galaxiei mereu în avangardă 
imaginata temă 
a trupului/ genune fragment și anatemă 
eschivă/ voltă/ gardă/ 
 
Al doilea salt poetul e gata să compare 
elipsa ei avidă c-un verb la drumul mare 
(inoportune 
verbe  
furtunile 
de jerbe 
descarcă-ntr-o femeie) nu-i gamba geamandura? 
nu-i glezna discul antic? trapeza și epura 
nu-i sunt mormântul fizic? aurolacă 

lacră. 
 
Al treilea salt în crater înlănțuirea strânge 
se îndulcește clima 
prin carnea mea, aklima 
vlăstară a lui cain cel vărsător de sânge 
trimite-mi rugul fumul străvechea întocmire 
și strigătul Fecioarei la sfânta răstignire 
ce-ți amintește volta? mai știi tăia cartofii 

morfi- 
nomani în zale 
/ muzee capitale/ 

 
Nicicând scheletul navei adus la suprafață 
nu ți-a atins tărâmul thalassa mea thalassa 

se-ncheie metastasa 
întoarce-mă-n colchida și dă-mi cealaltă față. 
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La secerări de-aramă arama goarnei moare 
și trecem laolaltă melancolii deșarte 
pe subt arcada naltă de nezidită carte 
/ alt cimitir/ și claunii se fardă 

emoția să ardă 
tăcerea dansatoare 
suntem în ursamare 

cu nervii/ echipaje ca sârmele ghimpate 
în templele păgâne smintitul clopot bate. 
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Epithalamia 
 
 
 

E-un amestec ziceam singur din alt cer din alt pământ 
Doamna-n mantie de ceaţă gâtul ei de catedrală 
scotea sunetul zăpezii sunetul adânc şi sfânt 
sunet din psalterioane în sudoarea sus astrală. 
 
În tristeţe n-o mai vede ochiul meu închis şi demn 
cum în şarje schimbă seruri blândă pură şi sfioasă 
repetam în trist adaos aşteptând un magic semn 
semn ca iona dintr-un peşte prin orbirea mea să iasă. 
 
Vrând s-alung din oase frigul frigul zidului plângând 
spun ce altă voce spune drept e gând pe gând se scoate 
dar rămâne o ruină după fiecare gând  
tras în noua suferinţă în noi trupuri îngânate. 
 
Sunt izvor de trupuri poate către mine însumi strig 
aburul se face zidul zidul plângerii aeve 
şi subt zid plâng două umbre umbra — foc şi umbra — frig 
amândouă devin una: umbra lacomelor seve 
 
încolţind în carne spinii rogu-te din nou îmi spun  
dacă sora ta e piatra nu ajunge pân-la piatră 
căci în piatra adormită e nuiaua de alun 
peste degete nuiaua cu vorbirea ei te latră 
 
şi nuiaua somnorosă este sângeroasa fiară 
aşteaptând-o în rotaţii o frig(oarnă) lung urlând 
“jefuieşte şi ucide” şapte clopote afară 
plânsetul celest dublează plânset de tâlhar şi sfânt 
 
pe spinări de cai strigându-i sângelui trezit “la arme !”  
Totul e-un picior de capră zic la dreapta aşezând 
cornul de berbec cu vinul vinul gata să îţi sfarme 
ochii-nchişi pe jumătate în amvonul de pământ 
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sângele din vin se schimbă-n hohote de râs augűre 
capra este o şopârlă şi urzeala i-o desfid 
ca pe legături de paie-n iarmarocul de femure 
o femure de femeie mied de milă agurid. 
 
Nu praxiteles nalţ glasul inventă pe lume sânii 
vârful lor cu două spice spice coapte rupte-n dinţi 
i-am văzut la o lupoaică supt-am din gâtlejul lunii 
urlet ascuţit pe urlet pietre rourând fierbinţi. 
 
Încă nu cunosc porunca “scoate moartea din cuvânt ”  
şi cu roza muribundă bat în tâmpla mea înaltă 
bat să îmi aduc aminte de mai am subt sternul frânt 
zeităţi necunoscute stând în săbii laolaltă 
 
acel pumn de oase numai reci cu sunetul de ceară 
ceară trasă cu o gheară îndesată-apoi pe gât 
gâtul cald simţindu-şi laţul strâns de stela funerară 
aşteptându-l în tăgadă gestul scurt şi hotărît. 
 
Neursitul loc mă ţine abia pot şopti mă ţine 
fără suliţă şi lance scuturile le-am pierdut 
şi bătălie de tobe şi migrarea de albine 
trestia de scris se-ngroapă în iscariot sărut. 
 
Numai lemnul de tămâie arde-n nervi şi eu mai cânt 
Doamna-n mantie de ceaţă gâtul ei de catedrală 
îngerii pierzând aùra zborul lor greoi şi frânt 
în alt sânge de mireasă în cătuşe de beteală 
 
până trupu-ncet se face o movilă de pământ 
în movila hăituită cârtiţa din somn se scoală 
cârtiţa ce tălmăceşte silnicia sterp cuvânt 
şi-n cuvânt dezbracă zeul o hymeră boreală. 
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Nicolae DABIJA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aleyla 
 
 
 
 

ra început de primăvară, dar 
seara mirosea a toamnă.  

Tata ne-a anunțat că ne ia cu 
el în port, dacă ne spălăm de pe faţă 
lacrimile uscate. Era unica lui distracţie la 
care ne permitea să participăm şi noi, 
copiii lui. Astăzi soseau piraţii: aduceau cu 
ei sclave de dincolo de mare. Şi el ne-a 
vorbit din ajun că vrea să-şi cumpere una. 

Când apăru din larg corabia lor mică, 
legănată de valuri, aidoma unei coji de 
nucă, bătută de vânturi şi dinspre pupă, şi 
dinspre provă, când am văzut-o cum 
lunecă printre stânci şi recife, în apa care 
clocotea, cu catargul ars de fulgere şi 
pânza ferfenițită de vânturi, gata-gata să 
se scufunde cu tot cu sclave şi negustori, 
toată seliştea care aştepta pe ţărm s-a 
umplut de o bucurie nestăvilită, ca la 
lupta de cocoşi. 

Atunci când piraţii şi-au aruncat 
ancora grea, în jurul căreia corabia a prins 
pe dată să danseze, sărind de pe o creastă 
de val pe alta, femeile de pe ea au început 
să ţipe speriate, până au fost coborâte 
într-o barcă cu găuri, care le-a adus pe 
mal, unde au fost aliniate una lângă alta. 

Apoi a coborât şi negustorul. Era un 
bărbat tuciuriu la chip, cu bot de peşte şi 
cu două picioare de lemn. 

A pornit să-şi laude marfa şi să-şi 
îndemne cumpărătorii să asculte cum 
cadânele, dincolo de feregeaua coborâtă 
pe chipul fiecăreia dintre ele, gem de 
singurătate. 

Între acele prizoniere fără valoare, 
cum le-a zis părintele nostru, care venise 
înconjurat de noi – cei zece copii ai săi din 
zece căsătorii diferite, femeile lui fiindu-i 
răpite de alţi piraţi, în zile când bărbaţii 
satului se aflau cu toţii în ceaihana şi 
jucau zaruri, –  o singură sclavă se 
deosebea de altele: atunci când i s-a smuls 
vălul de pe chip, ca şi celorlalte femei doar 
pentru clipa vânzării, ea s-a uitat în 
direcţia noastră şi mi-a zâmbit. 

Atunci i-am spus tatei: 
 Cumpăr-o pe Leyla. 
  De unde-i cunoşti numele? m-a 

întrebat, curios. 
  Dintr-un vis. 
Tata a surâs, s-a apropiat de 

neguțătorul de sclavi şi, când a aflat cât 
costă Leyla, a renunţat. 

E 
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 E prea scumpă. Cere o sută de 
dirhami. Cât pentru doi cai. 

Şi atunci noi, toţi cei zece copii ai lui, 
am început să scâncim şi să-l rugăm: 

  O vrem pe Leyla. 
Nu ştiam care e numele ei adevărat, 

dar aşa i-am spus şi aşa i-a rămas numele. 
Nu cunoşteam ce a discutat tata cu 

negustorul cel şchiop, nici câte monede i-
a dat, dar când Leyla a coborât de pe 
malul înalt şi a venit între noi, ea ne-a 
surâs cu cuvinte:  

  Diseară am să vă spun o poveste cu 
Ali-Baba. 

Când am ajuns acasă, tata i-a arătat 
bordeiul nostru şi a plecat la ceaihana: 
acolo se adunau toţi bărbaţii satului să 
joace zaruri. 

Tata îşi făcuse obicei din a sta toată 
ziua în caravanserai, iar noi umblam 
flămânzi prin coclauri şi-l aşteptam să 
vină seara acasă să ne bată. Nu ne 
chelfănea numai în nopțile când ne 
trimitea să dormim în lanul de oţetari de 
lângă casă, iar el topea la foc aramă 
ieftină, pe care s-o toarne în forme din 
bronz, s-o scoată, s-o răcească, s-o 
şlefuiască, apoi să ne-o dea nouă s-o 
cercăm cu dinţii şi s-o trecem prin ţărână 
ca să pară mai veche: dirhami falși, pe 
care el să-i piardă într-o săptămână la 
jocul de zaruri. 

 Leyla, am întrebat-o atunci când am 
rămas numai noi cu ea, tu ştii să călăreşti? 

Şi i-am arătat mârţoaga noastră cu 
solzi de bălegar uscat pe coapse şi cu 
fluturi morţi amestecaţi în coamele ei 
năpârlite. 

Ea a râs cu gura până la urechi, a scos-
o din grajdul pipernicit şi ne-am dus cu 
toţii la mare s-o spălăm. 

Pe drum Leyla m-a întrebat: 
  Da' pe tine cum te cheamă? 
  Eu încă n-am nume. 
  Dar când te strigă tata, cum te 

strigă? 
  Nu m-a strigat încă niciodată. De 

vreo două ori s-a uitat în direcţia mea şi 
mi-a spus: „Bă!”. Cred că aşa mă cheamă… 

  Dar celelalte femei cum ţi-au spus? 
  Fiecare a avut pentru mine alt 

nume. Fiecare mi-a zis cum a dorit. 
  Vrei să-ţi spun Amnar? 
  De ce Amnar? 
  Ca să semeni cu piatra care scoate 

scântei. Fiecare părinte îi pune copilului 
său un nume căruia ar vrea să-i semene. 

 Tu să fii Roua, i-a spus ea unei fetiţe 
care n-o scăpase din priviri de când o 
văzuse. Iar tu – Clopoţel, i-a zis unui 
băieţel, ce abia învăţa să vorbească, dar 
care avea o voce subţire ca lama de cuţit… 

Aşa Leyla ne-a dat nume la toţi. 
Acolo pe ţărmul mării, după ce am 

făcut frumoasă mărţâna, pe care a 
botezat-o Vântu',  Leyla s-a jucat cu noi 
de-a v-aţi ascunselea în lanurile de 
oţetari, ne-a descâlcit chicile de păduchi şi 
ne-a spus poveşti pe care nu le ştiam. 

Când ne-am întors acasă, tata ne 
aştepta pe prag şi a luat-o de plete pe 
Leyla, pălmuind-o de zor, cum cerea 
tradiţia că trebuie să procedeze cu fiecare 
nevastă nouă, ca nu cumva să evadeze 
precum altele. „Dacă fugi şi nu te găsesc, 
te omor”, i-a zis. 

Şi noi am râs ca să-i facem tatei 
plăcere. 

Apoi, când a ieşit luna din mare, 
aruncând stropi fierbinți peste curtea 
noastră, în jurul unui foc de lemne verzi, 
Leyla a dansat în șalvarii ei de satin, cu 
vălul coborât de pe faţă, până tata a 
adormit lângă focul scrumit. 

A doua zi părintele nostru a plecat din 
nou să joace zaruri. Şi noi am rămas cu 
Leyla. 

  Joacă-te cu noi, i-am spus. 
Ea ne-a urcat pe toţi zece pe mârţoagă 

şi, ţinând-o de căpăstru, ne-a dus departe 
de casa noastră, la un mal de lut din care a 
scos bucăţi de cretă, cu care ne-a hrănit. 

 Tu poţi aşa?! m-a întrebat pe mine şi 
s-a postat în poziţie verticală cu creştetul 
în jos. 

Am dat din cap că nu. 
Apoi s-a urcat desculţă în vârful unui 

castan şi, împingând cu un picioruş craca 
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cea mai de sus, şi-a făcut vânt ca o 
maimuţică şi am văzut-o deja în castanul 
de alături. 

  Se vede marea de acolo? am 
întrebat-o. 

  Se vede. 
  Aş vrea să o văd şi eu. 
 Poţi să urci aici? m-a întrebat. 
  Pot. 
 Atunci urcă. 
Cum să nu urci dacă acolo e Leyla?! 
Ţinându-mă de crengi, cu inima 

îngheţată în piept de frică, urc în cer: 
acolo e Leyla. 

Când ajung sus şi Leyla dă frunzele la 
o parte să văd marea, nu mă gândesc 
decât cum să cobor mai repede: parcă îmi 
trece un şarpe rece prin sân, ca acum o 
lună, când adormisem în bozii, genunchii 
îmi tremură, pielea mi se face de găină şi 
eu o ţin strâns-strâns pe Leyla de mână. 

Coborâm împreună şi inima 
încetează să mai bubuie-n piept abia 
după ce simt sub talpă ţolul moale de 
troscot. 

Frăţiorii şi surioarele mele o 
înconjoară pe dată pe Leyla: 

 Leyla, învaţă-ne şi pe noi să sărim 
de pe un copac pe altul… 

 Eu pot să sar, ne zice ea. Dar nu ştiu 
cum se face. Pe mine m-au învăţat doi 
cocostârci, când eram mică precum voi… 

Aşa am aflat că Leyla a fost şi ea 
mică… 

 În curtea noastră creştea un plop 
înalt şi-n vârful lui îşi făcuse cuib o 
pereche de cocostârci, iar în anul acela ei 
n-aveau pui. O furtună care venise 
dinspre mare, din cele care apleacă 
arborii până la pământ, le răsturnase 
ouăle din cuib. Şi atunci ei m-au învăţat pe 
mine să zbor. Aveam câţiva anişori, 
puteam să mă urc până în vârful plopului, 
stăteam de pândă sub culcuşul lor, iar 
când vreunul dintre cocostârci părăsea 
cuibul, săream de pe craca mea şi mă 
apucam cu mânuțele de picioroangele 
lungi ale zburătoarei. Şi aceasta, însoţită 
de perechea ei, zbura cu mine prin tot 

cerul până obosea şi mă lăsa, încet, pe 
unul dintre dealurile de lângă casă… 

Pe urmă ne-am dus cu toţii la mare. 
Leyla ne-a arătat un alicorn clocind, o 

pasăre care îşi depune ouăle într-un cuib 
din spumă de mare, în locul pe care şi-l 
alege zburătoarea între uscat şi ape. 

 E semn că timp de paisprezece zile 
marea va fi liniştită, din ele – şapte zile 
Alicornul va sta pe ouă, iar în alte şapte îşi 
va învăţa puii să zboare… 

 
Paisprezece zile ne puteam scălda în 

voie, în ceaunul uriaş cu apă caldă dintre 
stânci. 

Paisprezece zile cu Leyla. 
În acea zi am mai spălat o dată 

mârţoaga cu clăbuc de mare, iar Leyla a 
sărit de pe stânca ştirbă şi a înotat 
departe în larg, încât niciunul dintre noi 
n-a crezut că o să se mai întoarcă. 

După ce a revenit, am stat cu toţii cu 
faţa în sus pe nisipul fierbinte numărând 
norii, apoi Leyla ne-a propus: 

 Hai să prindem peşti cu mâna… 
Am sărit după ea în apă, dar nu i-am 

găsit. În timp ce Leyla îi scotea de sub 
pietre, aruncându-i pe mal, noi nu făceam 
decât să-i adunăm într-un ochi cu apă 
săpat în nisip. 

Până seara târziu i-am copt pe jăratic 
şi am semănat cu solzii lor argintii tot 
ţărmul. 

Ne-am întors acasă când ieşise luna. 
Tata ne-a tras, cum îi era obiceiul, câte 

o palmă. 
I-a tras şi Leylei una. Ea a aprins focul 

în curte şi a pornit să cânte. 
Şi tatei i-a plăcut. 
A doua zi părintele nostru a plecat 

iarăşi la jocul lui cu zaruri.  
Şi noi ne-am dus cu Leyla la mare. 
În limanul Turlei, aşa se numeşte râul 

nostru, Leyla a găsit o scoică mare ce-i 
venea ca un coif pe cap. 

  Îl vrei? Ţi-l dăruiesc, mi l-a întins 
ea. 

La cei doisprezece ani ai mei 
începuseră să-mi placă doar lucruri pe 
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care le asociam cu luptele dintre cei mari 
şi ea a simţit acest lucru. 

Aşa mă alinta Leyla. 
Dintre toate femeile lu' tata care au 

trecut prin casa noastră, ea ne devenise 
cea mai dragă. Era doar un pic mai înaltă 
ca mine, cânta mereu ceva cu cuvinte 
neînţelese şi ne mângâia pe toţi, mai întâi 
cu privirea, apoi şi cu mâna ei subţire. 

Seara, când am ajuns acasă, tata a 
bătut-o iarăși, şi ea a dansat din nou şi ne-
a spus poveşti. 

În dimineaţa următoare Leyla a vânat 
păsări de câmp cu praştia şi ne-a învăţat 
şi pe noi cum s-o facem. 

În ziua aceea ne-a spus că e nepoată 
de sultan, doar că sultanatul lor se întinde 
cât un sat mic, dincolo de mare, în 
Kahanatul Hazar. Şi dacă tata o va 
întoarce părintelui său, ea îl va convinge 
să-i dea de soţie pe una dintre sclavele 
sale. Dacă nu, ne-a mai vorbit cu 
rugăminte ca aceasta să rămână taina 
noastră, ea va fugi într-o zi sau într-o 
noapte cu Vântu' ori va trece marea înot, 
la ai săi. 

Dar nouă ne plăcea Leyla şi nu o 
voiam decât pe ea, ca să o bată tata, iar ea 
să ne spună povești. 

Umblam împreună prin stepă, până la 
coturile mării unde stau corturile 
cumanilor, prin pădurile luminoase de 
jugastru de pe ţărm, prin coclauri, 
culegeam  insecte nevăzute de nimeni, 
rădăcini de baraboi, de pir, dude albe şi 
negre. Leyla descânta lăptuci amare care 
deveneau dulci, ne hrănea cu carne crudă 
de viperă pe care ştia cum s-o stoarcă de 
venin, alergam cu ea după fluturi, găseam 
ouă de guguștiuc şi de pupeze. Şi eram 
fericiţi. O credeam de-o seamă cu noi, 
chiar dacă dânsa împlinise la Ramazan 
optsprezece ani. 

Ne mai învăţase cum să visăm toţi 
zece, şi cu dânsa unsprezece, vise comune, 
cum să vedem prin pleoapa coborâtă lupii 
de câmpie atunci când dormim, cum să 
dansăm desculți pe jăratic şi cum să 

alergăm cu tălpile goale pe brumă fără să 
ne frigem. 

Semăna cu o ninsoare pe vreme de 
arşiţă. 

Leyla, Leyla, Leyla… 
Într-o dimineaţă când tata mai 

dormea, deşi soarele era sus, iar noi ne 
jucam în adâncul lanului de oţetari din 
faţa casei, în curtea noastră au dat năvală 
nişte călăreţi, iar între ei l-am recunoscut 
pe negustorul de sclave. 

Noi ne-am tupilat şi ne-am făcut una 
cu frunzele şi cu ţărâna.  

Străinii au intrat în casă şi i-am auzit 
cum răscolesc peste tot căutând ceva, apoi 
i-am văzut aducând cutioarele cu forme 
pentru monede în curte. 

Atunci l-au scos şi pe tata legat 
fedeleş. 

Negustorul era negru de supărare: 
 Mărite han, am dus banii pe care  mi 

i-a dat pentru cea mai frumoasă sclavă la 
Hersones. Şi acolo cu greu am scăpat de 
spânzurătoare, plătind cu o corabie plină 
cu blănuri de vulpi negre, castori argintii 
şi veveriţe roşcate, ca să scap cu zile. Rog, 
mărite han, să-l pedepseşti pe acest 
nebun, ca să se ferească şi alţii să mai facă 
aşa ceva. 

Abia atunci am văzut că era cu ei şi 
hanul kâpceac de la ţărmurile mării 
noastre. 

 Ce vrei să-i facem? a întrebat acela. 
 Să-i luaţi piuitul. 
 Cum ? 
 Să-i puneţi scăfârlia în juvăţ, a zis 

negustorul şi a rânjit către lanul de 
oţetari, descoperind o gură mare cu dinţi 
îmbrăcați în aur. 

 Ăsta seamănă cu dracu', a spus în 
şoaptă Leyla. Numai coarne nu are. 

 Aşa să fie! a zis kâpciacul. Duceţi-l în 
centrul aulului la Copacul spânzuraţilor, 
chemați-i şi pe blasii9 lui să vadă ce-au să 

                                                 
9
 Blasi – nume dat valahilor de către popoarele 

turcice înainte de sec. al XIV-lea. 
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păţească dacă nu vor respecta legile din 
Ak-Orda10. 

Copacul spânzuraţilor era un castan 
uriaş, cu crăci crescute mai mult orizontal 
şi care folosiră nu o dată pentru caznele 
diverşilor hoţi, criminali, piraţi, 
trădători… 

După ce l-au dus pe tata, în curte s-a 
lăsat o linişte de piatră. Se auzea cum 
clipeşte Vântu' închis în staulul lui. 

 Amnar, mi-a zis Leyla, plecaţi cu 
toţii la locul de osândă şi spuneţi-le să 
aştepte până vin eu cu firmanul de iertare 
de la emirul din Akker-Man. 

Am mers cu toţii să-l scoatem pe 
Vântu' în curte, l-am ţinut de căpăstru 
până Leyla a sărit pe el şi a dispărut în 
direcţia limanului. 

Apoi ne-am dus şi noi, toţi zece, la 
Copacul spânzuraţilor.  

Un călăreţ legase deja funia de o cracă 
a castanului, altcineva a scos un taburet  
dintr-o casă de alături. 

Când kâpceacii l-au urcat pe taburet şi 
i-au trecut ştreangul în jurul gâtului, eu cu 
fraţii  mei am strigat că Leyla s-a dus la 
emirul din cetatea albă a Akker-Manului 
după firman de iertare şi să mai aștepte. 
Hanul a râs zgomotos, dar a dat afirmativ 
din cap. 

Atunci răitarii s-au aşezat la umbră ca 
să se joace de-a înfiptul iataganelor în 
pământ. Aşa a trecut mai mult de o oră. La 
un moment dat negustorul cel slut s-a 
apropiat de han şi i-a aruncat la picioare 
câteva monede. „Gata!”, a poruncit atunci 
hanul. 

S-a apropiat chiar dânsul de taburet 
şi, cu o lovitură puternică de picior, l-a 
izbit, dezbătându-l de sub trupul 
părintelui nostru. 

 
Dar mai înainte de a se prăbuşi acesta 

în gol şi a i se strânge laţul în jurul gâtului, 
eu am ţâşnit ca  o scânteie de amnar 
dintre fraţii mei, i-am îmbrățișat strâns 
picioarele de la genunchi şi i le-am împins 

                                                 
10

 Hoarda de Aur. 

cu toată puterea mea de copil către cer, 
sprijinindu-l, ca funia să nu-i apese 
grumazul. Tata a horcăit o clipă, apoi a 
prins să gâlgâie de pe lumea cealaltă, ceva 
între: „Dacă mă scapi, te omor! ” şi „Ţine, 
bă! Jigodie mică!” 

Negustorul, „Dracu'”, cum îl botezase 
Leyla, a spus unuia dintre neferi să mă 
dea la o parte, dar acela nu l-a ascultat. 

Mi se părea că acuși-acuși mă voi 
prăbuşi. Călăreţii hanului mureau de râs 
de cum mă sforţam să nu-l scap pe tata, 
care devenea tot mai greu şi mai greu – un 
băieţaş ţinând în braţe un munte – în timp 
ce alţi copleşi ţipau veseli, ca să mă 
încurajeze… Iar eu muream, simţeam că 
nu mai am puteri, că dintr-o clipă în alta 
voi cădea la pământ, trăgând după mine 
pe cel care mă bătea cu dragoste în fiecare 
seară, îmi ţiuiau urechile, mi se învârtea 
capul, muşchii mi se pietrificau, nu-mi mai 
simţeam picioarele. 

 
Au trecut aşa mai multe minute, mai 

multe ore sau mai multe zile… Nu mai 
ştiam… Şi Leyla nu mai venea… Dar eu 
eram sigur că o să vină… Ea nu mă putea 
părăsi. Ea nu mă putea lăsa acum, ca să se 
întoarcă cu tot cu armăsăruş la sultanatul 
ei, mic, cât aulul nostru. Leyla… În nimeni 
niciodată n-am avut o mai mare 
încredere… Şi tocmai ea… Era imposibil… 
Leyla. Curgeau râuri de sudoare rece pe 
tot corpul meu, se rotea pământul cu 
mine, iar ea întârzia. Nu-l găsise pe 
marele emir la Akker-Man, ori poate o 
opriseră nişte cârjalii ca să-i ia calul. 
Știam că nu trebuie să mă gândesc la 
acestea, ci la faptul să rezist, să rezist. 
Trupul pe care-l ţineam în braţe ca să nu 
se sufoce de laţul funiei era gata să lunece 
printre braţele mele şi abia dacă mai 
desluşeam cum bodogănea fără de sine: 
„Nu mă lăsa mai jos, bă, că te omor!” 

Am stat aşa, cu namila cea de om în 
braţe, cu mulţimea de gură-cască 
încremenită de groază şi de veselie mută 
în jurul meu, până în sfârşit am auzit în 
depărtare… Un tropot de cal. Da, era un 
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tropot de cal pe care nu-l auzeam decât 
eu… Tot mai aproape şi mai aproape… Nu 
putea fi decât Leyla. De bucurie era cât pe 
ce să scap bărbatul pe care îl ţineam în 
brațe. Ea venea… Se apropia… Leyla. Când 
a apărut pe calul în spume, mica piaţă din 
centrul seliștii de blasi a izbucnit în 
strigăte de bucurie. Eram cea mai fericită 
fiinţă de pe pământ. 

A sărit de pe cal şi i-a întins hanului 
firmanul de miluire. Acela s-a uitat strâmb 
în el, s-a ridicat în picioare, a făcut câţiva 
paşi, a scos sabia lui lungă de la șold şi a 
tăiat cu ea funia care-l ţinea legat de cracă 
pe tatăl meu, lăsându-l să se prăbuşească 
peste mine precum un sac plin cu grâu, 
care cade din podul unui hambar… 

Acolo jos, am vrut să desfac mâinile, 
ca un copil care vrea să arate că n-a furat 
nimic, dar ele nu mi se supuneau, acestea 
stăteau împietrite, încleştate pe picioarele 
celui izbăvit, care zăcea la pământ fără să 
se poată opri din râs: „Dacă mă scăpai, te 
omoram în bătaie, bă… Amnar”. 

Apoi deliii i-au dezlegat tatei mâinile, 
m-au ajutat şi pe mine să-mi descleștez 
braţele, au luat cu ei cutiuţele de bronz şi 
au plecat călări, însoţiţi de negustorul cel 
şchiop, către Akker-Man, cetatea albă de 
la ţărmurile mării. 

 
Când tata s-a scuturat ca un bivol de 

boarea de vânt care răzbise dinspre stepă 
şi s-a ridicat cu capătul de funie înfăşurat 
în jurul gâtului, Leyla m-a luat în braţe. Eu 
plângeam, iar ea zâmbea fericită şi începu 
să cânte ceva în limba ei. 

Am mers aşa cu toţii, cu Vântu' lângă 
noi, pe uliţele prăfuite ale sătucului 
nostru, până aproape de casă, când tata, 
care venea vesel din urmă, ne-a spus: 

 Duceţi-vă singuri acasă. Eu mă duc 
la ceaihana să joc zaruri, pentru că mi-au 
rămas câţiva dirhami falşi prin 
buzunare… 

A zis şi a întors buzunarele pe dos, 
făcând să cadă câteva monede în praful 
drumului, pe care el le-a cules rânjind.  

Leyla m-a slobozit din braţele ei ca să 
merg mai departe pe picioarele mele şi, 
când am rămas numai noi, ne-a întrebat 
dacă dorim să mergem cu ea la scăldat. 

Şi cum frățiorii mei așteptau să audă 
mai întâi ce-am să zic eu, ca cel mai mare, 
m-am uitat în ochii ei, blânzi şi limpezi, şi 
atunci pentru prima dată i-am zis pe 
numele ei adevărat: 

 Da. Da, Mamă! 
Ea m-a mângâiat pe creştet şi  a prins 

să râdă de parcă gâlgâia cerul, ca atunci 
când plouă cu soare. 

Apoi a sărit de pe stânca ştirbă în 
mare şi noi am urmat-o ca nişte pui de 
delfini în larg, iar când am ieşit pe ţărm şi 
ne-am scuturat ca şi ea apa din urechi 
sărind într-un picior, eu i-am vorbit: 

– Vreau să-ţi spun un lucru, Leyla: de 
azi înainte tata n-o să te mai bată. 

Ea a pufnit în râs şi m-a privit 
iscoditor cu ochi de migdală: 

– El ţi-a spus? 
– Nu. 
– Dar cine? 
– Nimeni. 
– Şi-atunci de unde ştii? 
– Ştiu. 
 
Am ţopăit să-mi umplu palma cu apa 

dintr-o ureche, iar după ce frăţiorii şi 
surioarele mele au urcat şi ei pe vârful 
stâncii ştirbe, i-am strigat: 

– Pentru că eu am să te apăr! 
– Şi noi! au ţipat într-un glas toți 

băieţeii şi toate fetiţele, care s-au aruncat 
pe dată, după mine, de parcă ne-am fi 
înţeles, în apa sărată, lăsând-o 
încremenită de mirare sus în cer pe Leyla, 
fiinţa  pe care o aduseseră de dincolo de 
mare piraţii, ca să ne facă neasemuită şi 
plină cu minuni copilăria. 

 

□
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Salvatore QUASIMODO 
50  DE ANI DE LA MOARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În iunie a.c. s-au împlinit 50 de ani de la moartea poetului italian Salvatore Quasimodo. Când 
a primit premiul Nobel pentru literatură în 1959, motivația sintetică a juriului a fost „pentru poezia 
sa lirică în care cu o clasică înflăcărare înfățișează experiența tragică a vieții timpului nostru”. Alături 
de  Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba, el este unul dintre cei 3-4 poeți italieni care 
au marcat literatura italiană și pe cea universală a secolului al XX-lea, socotit fiind și un reprezentat 
de seamă al ermetismului în literatură, pornind de la miturile ancestrale ale Siciliei pe care nu a uitat-
o niciodată. Deși face studii tehnice, și-a dat seama că adevărata sa chemare este arta cuvântului, 
literatura. 

Enumerăm câteva dintre volumele publicate, la care se adaugă traduceri din greacă sau engleză, 
toate rezlizate cu artă și pricepere: 
 
 
 
Acque e terre (Ape și pământuri-1930) 
Oboe sommerso (1932) 
Odore di eucalyptus, ed altri versi (Miros de eucalipt și alte versuri) (1933) 
Erato e Apòllìon (1935) 
Poesie (1938) 
Lirici Greci (1940) 
Ed è subito sera (Și deodată e seară-1942) 
Con il piede straniero sopra il cuore (1946) 
Giorno dopo giorno (Zi după zi-1947)  
La vita non è sogno (Viața nu e vis-1949) 
Il falso e vero verde (1954) 
La terra impareggiabile (Pământul fără seamăn 1958) 
Petrarca e il sentimento della solitudine (1959) 
Tutte le poesie (1960) 
Nove poesie (1963) 
L'amore di Galatea – Palermo (1964) 
Dare e avere (A da și a avea) (1966) 

                                       
 Prezentare și traducere de Ion CĂNGUȚ 
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1.Alla nuova luna  
(dalla raccolta La terra impareggiabile, 1958) 
 

In principio Dio creò il cielo … 
e la terra, poi nel suo giorno 
esatto mise i luminari in cielo 
e al settimo giorno si riposò. 
Dopo miliardi di anni l’uomo, 
fatto a sua immagine e somiglianza, 
senza mai riposare, con la sua 
intelligenza laica, 
senza timore, nel cielo sereno 
d’una notte d’ottobre, 
mise altri luminari uguali 
a quelli che giravano 
dalla creazione del mondo. Amen. 

 
 

2.Ed è subito sera  
dalla raccolta Ed è subito sera. Poesie, 1942) 
 

Ognuno sta solo sul cuor della terra 
    Trafitto da un raggio di sole: 
           ed è subito sera. 

 
 

3.Ora che sale il giorno  

(dalla raccolta Ed è subito sera. Poesie, 1942) 
 

Finita è la notte e la luna 
si scioglie lenta nel sereno, 
tramonta nei canali. 
 
È così vivo settembre in questa terra 
di pianura, i prati sono verdi 
come nelle valli del sud a primavera. 
Ho lasciato i compagni, 
ho nascosto il cuore dentro le vecchi mura, 
per restare solo a ricordarti. 
 
Come sei più lontana della luna, 
ora che sale il giorno 
e sulle pietre batte il piede dei cavalli! 
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Către luna nouă 
 

 
La început Dumnezeu a creat cerul… 
și pământul, apoi, fix  în ziua sorocită 
 puse luminătorii pe cer 
și în a șaptea zi  se odihni. 
După miliarde de ani omul, 
făcut după chipul și asemănarea sa, 
fără să se odihnească deloc, cu  
inteligența sa laică, 
fără teamă, pe cerul senin 
al unei nopți de octombrie, 
puse alți aștri egali 
celor care se roteau 
de la facerea lumii. Amin. 

 
 

Și brusc se face seară 
 
 

Fiecare stă singur pe inima pământului 
     Străpuns de-o săgeată de soare: 
           și brusc se face  seară. 
 

 

Acum, că ziua se ridică 
  
 

Sfârșită e noaptea și luna 
 încet se topește-n azur, 
dispare  peste canale. 
 
E așa de proaspăt septembrie în acest ținut  
de câmpie, cu pajiști verzi 
ca în văile sudului primăvara. 
I-am părăsit pe tovarăși, 
mi-am pitit inima înăuntru vechilor ziduri, 
pentru a rămâne doar să mi te-aduc aminte. 
 
Cât ești departe de lună, 
acum că ziua se ridică 
și peste pietriș scrâșnește copita cailor. 
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Già la pioggia è con noi 
dal volume  Nuove poesie (1936 - 1942) 
 

Già la pioggia è con noi, 
 Scuote  l’aria silenziosa. 
 Le rondini sfiorano le acque spente  
 Presso  i laghetti lombardi, 
 volano come gabbiani sui piccoli pesci; 
 il fieno odora oltre i recinti  degli orti. 
 
 Ancora un anno è bruciato, 
 senza un lamento, senza un grido 
 levato a vincere d’improvviso un giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploaia dejà e cu noi 
 

Ploaia dejà e cu noi, 
scutură văzduhul tăcut. 
Rândunele-nfioară  apele stinse 
Ale   micilor lacuri  lombarde, 
 zboară ca pescărușii  săgetând  după pești; 
 mirosul de fân răbufnește  peste  grădini. 
 
 Un alt an e cenușă, 
 fără un vaiet, fără un strigăt, 
 gata să mai câștige pe neașteptate  o zi. 
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Umberto PIERSANTI 
 (Urbino, 1941) 
 
 
    Locuieşte în oraşul natal şi predă la Universitate 

sociologia literaturii. A debutat în lumea literară cu 
volumul de poezii „La breve stagione”, în 1967. De 
atunci, pe parcursul a câtorva decenii, a publicat, în 
afara altor culegeri poetice, eseuri şi două romane, a 
realizat un lung metraj şi trei film-poeme. Este 
prezent în diverse antologii italiene şi străine. I-au 
fost decernate o seamă de premii, cum ar fi: Premio 
Nazionale Letterario Pisa, il premio Camaiore, Penne, 
Insula Romana, Mastronardi etc.  
    În prezent este directorul revistei de literatură 

contemporană şi creativitate „Pelagos”. Poezia lui 
Piersanti se remarcă prin multitudinea de 
evenimente, figuri, prezenţe, apariţii, a căror 
intensitate este adesea percepută prin fulgerătoare 
racorduri, analogii între propria aventură sufletească 
şi tradiţii şi mituri populare, sau mai adesea prin 
disjuncţii între prezent şi amintire.  
     Plonjeurile pline de emotivitate şi melancolie  în natură şi în memorie au un caracter iniţiatic, în 

chip de profeţie şi expresie a unui destin. 

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
 

Prima dell’alba 
 

 Perché improvvisi nella notte 
fonda 

Dove scarsa la luna 
Nel folto delle querce 
Entra e s’oscura 
O al breve lampione che s’innalza 
Tra pettinati allori 
L’erbe uguali, 
I passeri si svegliano 
E rauchi gridi 
Dentro quell’aria queta 
S’alzano, in radi istanti 
Si disfanno? 
 
L’attesa della luce 
È che li desta,  
Le tante, false albe  
Della notte. 
 

                                                 giugno, 2000 

Înaintea zorilor 
 
De ce pe ne-aşteptate-n toiul nopţii 
Când împuţinata lună 
În crângul de stejari 
Pătrunde şi se-ntunecă 
Sau lângă scundul lampion ce se 

iveşte 
Dintre  dafinii curăţaţi 
Şi ierburi tunse, 
Vrăbiile se deşteaptă 
Şi răguşite strigăte 
Înlăuntrul acelui aer molcom 
Răsună, arareori 
Se destramă? 
 
Fiindcă - aşteptarea 
Luminii le trezeşte,  
Numeroşii, falşii zori  
Ai nopţii. 
     

                          iunie, 2000 
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Crepuscolo d’aprile 
 
                                                                                                             A Giorgio e Jose 
 

 Poeta, quegli anemoni lucenti 
E le tenere erbe, il lungo grido 
Del cuculo tornato alla dimora, 
Il crepuscolo acceso d’usignoli, 
Sono essi la vita 
O almeno danno un senso 
Alla perenne ruota 
Che tutto avvolge? 
Sono qui,  fermo 
Sulla cima del greppo fondo 
Guardo la vita immensa, 
Fragile, se basta 
Lo scarto d’un millimetro 
Nella perfetta tela 
Del piede che s’innalza 
E che sorvola, 
A serrarti sul tronco 
Bloccare il volo 
Giungono le voci dalle macchie 
Gli amici sono giunti 
Là nel folto, 
Ogni asparago colto 
Un grido alto 
 
Sì, ho nostalgia per questa cerca 
Per gli amori tra l’erba 
Dell’anno scorso 
Ma forse è questo piede 
Che mi porta a sprofondare  
In alto tra cieli e rocce, 
A scrutare l’istante che trasmuta 
L’aria che si fa buia 
Molle in cuore 
E l’uccelletto sbalzato dal nido 
La serpe falciata 
Dentro il fieno? 
Il riso cogli asparagi 
Stasera 
Vita fragile e assurda, 
Vita anche lieta 

                
                                                                        aprile, 2000 
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Amurg de aprilie 
                       
                                                                               lui Giorgio şi Jose 

 

Poete, acele sclipitoare anemone  
Şi ierburi fragede, lunga chemare 
A cucului întors acasă 
Amurgul aprins de privighetori, 
Ele sunt viaţa 
Sau cel puţin dau o noimă 
Roţii perpetue 
Ce totul înfăşoară? 
Sunt aici, neclintit 
Deasupra râpei fără fund 
Privesc  viaţa imensă, 
Fragilă, dacă-i de-ajuns 
O rană-infimă a tendonului 
În alcătuirea fără cusur 
A piciorului ce se ridică  
Şi păşeşte deasupra, 
Spre a te ţine strâns de trunchi 
Împiedicându-te să-ţi iei zborul 
Se-aud glasuri din tufişuri 
Prietenii au ajuns  
Acolo-n crâng, 
Orice sparanghel cultivat 
Un strigăt înalt 
 
Da, mi-e dor de-această căutare 
De iubiri printre ierburile 
Anului trecut 
Să fie oare-acest picior 
Care mă face să m-afund 
În tărie printre ceruri şi stânci, 
Să scrutez clipa ce se preschimbă 
Aerul ce se-ntunecă 
Inima înrourată. 
Şi păsăruica căzută din cuib 
Şarpele secerat 
În căpiţa de fân? 
Orezul cu sparanghel 
În seara-asta, 
Viaţă şubredă şi absurdă, 
Dar şi încântătoare. 
 
                                                                     aprilie 2000 
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Primavera acerba 
 

 
 Guarda, guarda dalle Cesane 
Tutti i monti 
E le tenere biade 
Del frumento acerbo l’onda verde, 
È questa l’ora esatta 
Quando la primavera prorompe 
Dalle zolle, infiora radi 
Mandorli, e dalla fonda terra 
Escono i favagelli 
Spezzano gelo e sassi 
Splendono intatti. 
Donna, l’eterno è questo attimo 
Già perso, il vento che ti gela 
Le belle braccia, 
Siamo noi qui sospesi 
Sopra il mondo 
Verrà un vento stellare 
Freddo come l’oscuro 
Nucleo della fiamma 
E secca tutte l’erbe 
Schianta i palazzi 
 
No, dal turbine non ci separa 
L’infinito, 
Solo miliardi d’anni 
Una manciata di secondi 
Un battere di ciglia 
Tra le sfere 
Ridi e t’incammini 
Giù nel greppo, 
Sotto il falasco secco 
Tra gli anemoni fitti 
E l’erba nuova 
Ti stendi e lì m’aspetti 
Mansueta                   

gennaio, 2000 
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Primăvară crudă 

 

 Priveşte, priveşte dinspre Cesane 
Toţi munţii 
Şi fragedele holde, 
Al grâului necopt talaz verde, 
Asta e ora exactă 
Când primăvară se dezlănţuie 
Din brazde, înfloreşte rarii 
Migdali, iar din adânc de pământ 
Se ivesc lujeri de untişor 
Răzbesc prin ger şi pietre 
Sclipind nevătămate 
Femeie,  eternitata-i clipa  
Care s-a şi pierdut, vânt ce-ţi 
Înfrigureză frumoasele braţe, 
Amândoi aici suspendaţi 
Deasupra lumii 
Va veni un vânt din stele 
Rece precum nelămuritul 
Nucleu al flăcării 
Va usca toate ierburile 
Va ruina clădirile 
 
Nu, de vâltoare nu ne desparte 
Infinitul, 
Ci miliarde de ani 
O mână de secunde 
O clipire de gene 
Printre sfere 
Râzi şi o iei 
Spre râpă, 
Prin stuf uscat 
Printre-nţesate anemone 
Şi iarba nouă 
Te-ntinzi şi mă aştepţi 
Cuminte. 
 

                       ianuarie, 2000 
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Jean PORTANTE  

(Luxemburg) 
  
 
 
S-a născut la Differdange în 1950. Este de origine italiană și 
actualmente trăiește între Paris și Luxemburg. Este scriitor, 
traducător, ziarist. Opera sa include peste 40 de lucrări : 
culegeri de poeme, volume de proză (nuvele și povestiri), 
piese de teatru și romane. Cărțile lui sunt traduse, 
cunoscute, premiate în întreaga lume. Este membru al 
Academiei Mallarmé şi al PEN Clubului Francez. În 
Luxemburg, a primit, în 1993, Premiul Tony Bourg pentru 
culegerea Ouvert Fermé și Premiul Servais pentru 
romanul Mrs. Haroy ou la mémoire de la baleine. În 
Franța, a obținut, în 1986, Premiul de Poezie Rutebeuf 
pentru cartea Horizon, vertige & italie intercalaire, 
Premiul Mallarmé pentru volumul L'étrange langue și 
Marele Premiu de Toamnă al Societății Scriitorilor pe anul 
2003 pentru « ansamblul operei ». În iunie 2005, editura Le Castor Astral a reunit sub titlul Le 
Centre des mots poezia sa scrisă între 1989 și 2005. 
 În anul 2016, două edituri din Iași i-au publicat volumele de versuri În realitate (Editura 
CRONEDIT, traducător, Mariana Stancu) și LES QUATRE TREMBLEMENTS DU JARDIN / 
CELE PATRU CUTREMURĂRI ALE GRĂDINII (Editura Trovant, traducător, Valeriu Stancu). 

 În septembrie 2016 a primit Trofeul Festivalului Internațional EUROPOESIA (Brăila). 

Prezentare și traducere de Valeriu și Mariana STANCU 

  

În realitate, lucrurile 
 

Vorbesc despre o vreme cînd ÎN BUCĂTĂRIE 
se făcea mai puţină făină decît praf. 
 
din albeaţa de altădată nu rămîneau decît ceştile 
ciobite şi cafetiera timpului: vreau să spun: a trăi acolo 
era un neîncetat du-te vino de la o pînză de păianjen la  
alta. 
 
cînd chemarea venea lua forma unei sirene. 
 
în uzina amintirilor era destul să decuplezi 
sau să cuplezi cîteva vagoane. 
 
restul: vreau să spun: ceea ce se producea nu departe de 
acolo nu socotea nici morţii nici vii cînd 
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după trecerea soldaţilor lipseau din  
sertare furculiţele şi cuţitele: vreau să spun:   
ceea ce se mînca atunci traversase oglinda şi 
nu ne făcea niciodată semn să-l reîntîlnim. 

 
 

* 
Aşa cum ai spus MINUNEA DE A RESPIRA nu se repetă 
decît o dată. 
 
nici fluviile nu poartă cu ele fără încetare 
aceeaşi oboseală: vreau să spun: fiecare element are 
dublul său undeva. 
 
aerului îi corespunde o uriaşă amintire apei 
un debut timid: vreau să spun: de la unul la altul 
se întinde mijlocul cel mai subtil de a ne spune 
în mod provizoriu bună ziua ce mai faci. 
 
vezi drapelul înfipt acolo la doi paşi de 
fîntîna luminoasă nu e greu să-l înalţi dar de acum înainte 
o ia la fugă: vreau să spun: cînd legătura între 
elemente îmi scapă fac apel la aceasta a doua 
viaţă care nu ne este hărăzită. 

 
 

* 
Luna aceea se deschidea ca un FERMOAR şi 
sub ţesătură pielea zilelor semăna cu vorbele 
aruncate în grabă în marele rezervor al frumuseţii. 
 
faptul că acolo se aprindeau focuri sau că acolo stelele trebuia să 
cadă 
nu schimba nimic: vreau să spun: cînd pui în 
vocea ta frunze de măslin sau de smochin urechile mele  
desluşesc freamătul elementelor. 
 
nu e nevoie să distrugi fereastra: vreau să spun: 
arderea perdelelor e deja suficient atunci cînd 
privirea ta devine o stea căzătoare. 
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* 
 

La un anumit moment al zilei cele DOUĂ CASE 
nu mai erau faţă în faţă. 
 
cerul îngrămădise atîţia nori că a ploua era 
o chestiune de viaţă sau de moarte: vreau să spun: 
iluzia greutăţii care afară făcea ca 
animalele şi oamenii să tacă nu era decît reflectarea 
aburului de netrecut înconjurînd ceea ce îmi rîmînea din umbră. 
 
vreau să spun: nu este în suspensie decît ceea ce este privit în taină. 
 
nici o condensare la orizont în afară de cea pe care 
ţi-o strecor pe ascuns în buzunar. 
 
Soarele nu evadează niciodată din asta: vreau să spun: dacă tu 
deschizi mîna aceasta nu este un zmeu care pleacă 
ci o aripă de înger: voiam să spun: dintre cele două  
case cu vremea nu mai rămîne nici una. 

 
 
 

* 
 

Implacabil din drum în drum pietrele deveneau tot mai rare. 
 
asta nu din cauză că era perioada calcinării: vreau  
să spun: nimic din configuraţia peisajului nu dispăruse. 
 
totul era la locul lui: mai bine: acolo unde nu existase  
decît un drum acum erau două sau trei  
iar aripile morii distruse de furtună 
deveniseră elicele unui cărbune care speriau 
alchimiştii: vreau să spun: ieri cînd  
mi-ai spus la telefon că luna deasupra lacului 
a redevenit una eu am adunat-o pe cealaltă şi am aşezat-o 
în cutia în care păstrez SORII STINŞI. 
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* 
 

Se colorează dintr-o dată ACEST PĂMÎNT atunci cînd 
îl iei în mînă şi îl prefaci în praf 
ca şi cum tu ai fi sita şi el aurul ultimelor 
noastre zile şi eu căutătorul cu mînile goale. 
 
şi atunci acest pămînt se apropie de el însuşi: vreau  
să spun: căzînd praful devine simplă 
veşnicie prinsă între cei doi poli ai existenţei sale 
căderea lui răspunde mai puţin regulii statornicei întoarceri decît  
constrîngerilor unei gravităţi care cînd mîna ta  
devine prăfoasă pune stăpînire pe materie. 
 
din asta s-a născut tristeţea cosmică. 
 
îi văd efectul dar nu şi cauza. 
 
pierderea culorii universale nu are pentru mine o altă 
explicaţie decît gestul grav al pumnului tău care 
cuprins de panică ar colora întregul sistem dacă 
în spatele lui: vreau să spun: în spatele gestului şi nu în spatele  
sistemului nu s-ar ascunde izvorul din care totul vine 
dar nimic nu pleacă. 
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* 
 
 

Cînd vîntul s-a odihnit şi astfel nimic nu s-a mai supus 
ordinelor sale nu m-am putut împiedica de a şopti la 
urechile tale cuvinte gîrbovite adunate în pripă înainte  
de furtună. 
 
 
apoi m-am gîndit iar la METEOROLOGI. 
 
 
despre noi ei nu ştiu decît ceea ce umiditatea i-a învăţat. 
 
 
este mai bine aşa. 
 
 
înainte de furtună: vreau să spun: înainte de marea scară  
a începutului vîntul aducea la fereastra mea parfumurile 
cele mai îndrăzneţe. 
 
totul era îmbibat în ele ca şi cum din grădina universală 
florile noastre preferate ne făceau un semn disperat înainte 
de a se risipi. 
 
apoi nimic nu s-a mai supus comenzilor vîntului şi impunătorul 
stejar din faţa casei s-a frînt conform fabulei  
în două: vreau să spun: două e cel mai neînsemnat 
lucru: vreau să spun: n-ai văzut că acolo jos aceste două  
trunchiuri sunt ultimele trepte ale marii scări. 
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* 
Ai praf cosmic pe faţă ca şi cum 
ÎNTÎIUL METEORIT ar fi făcut escală în tine. 
 
asta pune liniştea vastelor spaţii în  
respiraţia ta şi mă face să gîndesc iarăşi la carul tras 
de boi sau la cercul coborînd panta copilăriei mele. 
 
trandafirul negru era deja cultivat: vreau să spun: înainte 
de toate astea cineva ar fi făcut semn elementelor 
să se travestească. 
unul dintre ele care atunci încă se numea focul  
şi-a amintit de viaţa sa anterioară. 
 
un alt car fixat în şinele 
primei căi ferate îi fusese fatal: vreau  
să spun: aceştia din care vin şi către care merg sunt cizelaţi 
pe marmura stelei monumentului morţilor. 
 
s-a aşternut praful peste numele lor: vreau să spun: 
în vremea aceea oamenii nu se hrăneau încă cu  
pîine şi cu ceapă ci cu pepite ancestrale pe care  
inimile le culegeau. 

 

* 
Am dat o raită prin cimitir pentru a auzi ceea ce 
numele de pe morminte mi-ar spune. 
 
cu tine alături de mine trecutul era uşor declinabil. 
 
dar nu pentru că din reunirea întîmplătoare a alfabetului 
gravat în piatră s-ar fi născut o genealogie 
aparte. 
 
din numele parcurse nici unul nu făcea aluzie 
la destinul meu: vreau să spun: e de mirare pentru un 
cimitir că nu se supune datoriei de a-mi 
aminti că soarta mea nu e cu nimic mai de invidiat 
decît cea a tuturor acestor ADORMIŢI ANONIMI imortalizaţi 
prin inscripţii. 
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* 
 

Într-o bună zi din cincizeci ca toţi cei din 
GENERAŢIA MEA am intrat într-o paranteză. 
 
cei care înainte omorau industrial erau 
încă acolo: vreau să spun: a existat un moment în  
viaţa mea cînd fiind aproape de ucigaşii în vîrstă am continuat 
să cred în inocenţa genetică. 
 
apoi oamenii au început să meargă pe lună fără ca  
aceasta să modifice axele elementare ale sistemului: 
vreau să spun: nimeni n-a văzut că aceşti mici paşi de acolo nu 
făceau elogiul umbrei ci ieşeau 
ca dintr-un fum familiar. 
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cineva s-a apucat atunci să numere iarăşi stelele şi 
ajuns la a ta mai strălucitoare ca niciodată a spus 
ce se spune întotdeauna într-o astfel de situaţie: vreau  
să spun: dacă după osuare nostalgia este încă 
posibilă nu o paranteză lunară e cea care 
va opri poezia: vreau să spun: n-ar trebui 
acum ca un zid să se prăbuşească. 
 

 
 

* 
 

În apusul care îţi înroşeşte părul ŞERPII 
ORIZONTULUI îşi amestecă pieile: vreau să spun: 
iată-te şerpuind în aerul incandescent şi nimic din ceea 
ce fac ziua şi noaptea nu te risipeşte. 
 
 
aşa te visez şi te visez din nou pînă 
cînd elementelor de bază li se adaugă munca 
liniştită şi secretă a bibliotecii mele intime. 
 
 
nu e uşor de făcut. 
 
 
între blocurile solide şi lichide nu e nici o 
concurenţă: vreau să spun: a fi unul sau altul nu e  
o alegere. 
 
 
dar cînd ceea ce este corp se desfăşoară în suflet 
într-o liniştită seară de sfîrşit de vară iar o mînă 
repictează în interior ceea ce exteriorul i-a sustras  
e ca şi cum de la pămînt pînă la apă şi chiar mai departe 
purtătorii de cuvînt ai lăuntrului ar sculpta statuie după 
statuie în golul norilor: vreau să spun:  
acolo între carne şi oase iubirea noastră seamănă 
mai puţin cu şerpii decît cu incandescenţa rituală  
care face şi desface orizontul. 
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* 
Nu mi-am pus niciodată PROBLEMA ÎNTOARCERII:  
vreau să spun: că plecăm sau că revenim este 
în logica lucrurilor: vreau să spun: nu e destul 
ca să fie definitivă călătoria pentru ca ea să înceteze 
de a fi călătorie. 
 
cînd veneam spre tine nu conta decît 
distanţa parcursă. 
 
ea era mereu constantă ca şi cum pe  
măsură ce mergeam solul de sub paşii mei şi cel 
de sub ai tăi se deplasau în egală măsură: vreau  
să spun: ceea ce călătorea în noi era acest petic de pămînt 
căruia noi îi eram extremităţile nemişcate. 
 
 

* 
Cînd în cadrul unei uşi pe care  
aş vrea-o exterioară va apărea şi va dispărea 
silueta ta voi număra din nou pînă la OPT. 
 
sunt unii care se opresc la şapte sau la trei alţii care merg 
pînă la doisprezece. 
că doar fiecare este contabilul propriei mitologii. 
 
optul meu este de două ori patru: vreau  
să spun: cînd cele patru ramuri ale cornului drept 
al cerbului s-au înfipt între tine şi mine iar cele 
patru ale cornului stîng l-au catapultat în 
aer suma lor nu era un calcul premeditat. 
 
sunt sigur că nu erau opt cartuşe în 
puştile vînătorilor la ieşirea din  
oraş deoarece încă nu trebuia să se moară în acea noapte 
în jurul animalului dinăuntru: vreau  
să spun: din cele opt posibilităţi de a muri înfipte în acea  
noapte între mine şi tine nici una nu semăna  
atît de mult cu a noastră. 
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Gabriel Martin QUIROZ  

(Mexic) 
 
 Prozator, poet și traducător, Gabriel Martin 
Quiroz s-a născut în Ciudad de Mexico în 1966 și, din 
1979, trăiește în Guadalajara. Este director al 
activităților culturale la Alianța Franceză din 
Guadalajara și unul din cei mai activi și cunoscuți 
promotori ai vieții culturale din același oraș. Este 
membru fondator al Asociației Autorilor din Occidente 
și coordonator al colecției bilingve franco-spaniole / 
hispano-franceze a editurilor Mantis Editores (Mexic) 
și Ecrits de Forges (Canada). Este autorul mai multor 
volume de proză și poezie, din care amintim : Ellas y 
no siempre el espejo, care e o culegere de nuvele 
apărută în 2004 la Mantis Editores din Guadalajara ; 
La mer dans le dauphin culegere de poeme apărută 
în Mexic și Canada prin colaborarea editurilor  Mantis 
Editores și Écrits des forges și al mai recentelor 
volume Wayne y otros arquetipos (salto mortal, 2017) și Hueles a tierra mojada (Paraíso 
perdido, 2017). Cum era de așteptat, Gabriel Martin Quiroz a fost inclus în numeroase antologii 
poetice, atît mexicane, cît și internaționale, este laureat al unor prestigioase premii literare și participă 
în mod frecvent la cele mai importante festivaluri și întîlniri poetice ale lumii.  

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 

* 
Am două aripi 
i numai cinci pene: 
sunt un înger gol 
nu găsesc nori pe măsura mea. 
Meseria e anevoioasă:  
să şlefuieşti stele 
să arcuieşti cerul 
să stingi ziua în fiece seară. Nu ar trebui să mormăi 
dar mi-e frig 
ploaia e la picioarele mele. 
A fi un înger e deja tîrziu  
şi e dificil dacă aura e o bucată de piele 
pentru că ea are un gust de mare 
un gust sărat 
pe care nu suntem gata să-l uităm. 
 
A fi un înger, iată numele meu 
iar asta nu-mi este de-ajuns 
jumulit asta nu-mi este 
de-ajuns. 
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* 
 

Imensă plăcerea care îmi înmuia ploaia:  
făcea picături cu degetele 
pe geamuri  
o rutină de plesnitori. 
 
Evadat din cărţi  
eram regele celor şapte bălţi de apă 
mîndru căpitan al unei flote 
construite în şantier naval de aritmetică. 
 
Notele mele scăpau din caiet:  
era o vreme mai firavă chiar decît cerneala. 
În Geografie  
n-am învăţat decît numele Pacificului. 
 
Şcoala mea a fost o incursiune de burniţă. 
Niciodată nu am cruţat soarele din buzunarele mele; 
fără ca pentru asta să îl presimt 
l-am lăsat pe mai tîrziu. 
 
Sfîntul Ioan era proprietarul unei staţiuni balneare  
unde n-am plătit niciodată bilet de intrare. 
Pe străzi am primit  
Botezul oferit de ploaie. 
 
Mergeam. 
 
Cu pantofii plini de noroi  
cu hainele lipite de corp 
iar din cartea de gramatică 
un şir de furnici se căra 
de la şcoală 
într-o altă zi. 
 
Mergeam. 
 
Un trecut pe care acum  
după atîtea ploi ajung să-l înţeleg. 
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* 
 

Corabia mea este de aluminiu  
cu pielea mea 
pe post de velatură. 
Azi ca în toate zilele ridic ancora  
şi traversez orizontul dincolo de perdele. 
 
Marinar fericit  
al vîntului 
nu datorez paşaport nici itinerar 
ci poate doar o mîngîiere 
ce s-a instalat în pînzele mele. 

 
 
 
 

* 
 

Albastrul  
este un cînt 
nesfîrşit 
în spatele ferestrei: 
acest hotar al visului 
acoperindu-mi 
paşii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



376 vol. 28,  172-174| octombrie-noiembrie-decembrie, 2018 

 

 
 

* 
 

Lentă ne-a fost apa. 
Foarte lentă. 
În preama unei luntre 
sarea ne-a găsit pe cînd noi nu eram decît 
o bănuială involuntară. 
Am putut să ne mulţumim cu marea care-i a noastră  
să bem apă proaspătă 
în locul său ne-am crăpat gurile 
cu un sărut. 
 
Ar fi trebuit să mă reîntorc la mare  
şi să păstrez albastrul pentru o clipă mai nimerită. 
Dar în plină salivă a rămas albastrul tău. 
Atît de profund,  
în tot sîngele. 
 

 
 
 

* 
 

Dacă Dumnezeu mă voia sub pămînt  
n-ar fi inventat visele. 
 
Pasărea care mă poartă  
nu aparţine ţărînei. 
 
Cînd îmi vor creşte pene pe spate  
îi voi alege numele. 
 
E destul albastru  
e destul vînt. 
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* 
 

Aripi în dulap  
aşteptau. 
În picioare pe noroiul uscat  
o haină maro nota cerul într-o agendă. 
 
Am încercat să devin arbore;  
ce mizerie făceau pe muşchi ultimele mele frunze. 
Pe ramuri care ţinteau spre sol  
înfloream.  
 
Alături de dulap pielea  
pe care am mîngîiat-o pe pielea mea nu era a ta. 
Pămîntul sau poate porţile închise ale dulapului  
Ar fi fost acelaşi lucru. 
 
Patruzeci de ani  
şi o mare în trupul 
înecat 
înecîndu-mă. 
 
 

 

* 
 

Veşnicia în corp tocmai mă iniţiază. 
Beau pentru a-mi creşte setea şi nebunia. 
Scriu în aer liber  
şi fumez 
în vînt. 
 
Iubesc încetişor  
adică în mare grabă 
iubesc cu ardoare. 
 
Şi pentru că iubesc îmi caut iubirea… 
 
Şi pentru asta scriu. 
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* 
 

Un calendar de vizuini  
un birou de acaju 
prieteni la ora nouă 
şi să deschizi o carte pentru a închide noaptea. 
 
Am un orologiu care nu marchează decît stelele 
(mîinile mi se ofilesc la această oră). 
Deşteptătorul la ora cinci  
ochii în vis două pilule după. 
 
Mîine m-aş trezi devreme:  
mi-aş pune o piele proaspăt călcată 
o cravată de vînt 
şi un nou chip… 
 
Şi aş deschide uşa 
pentru orice eventualitate. 

 
 
 

* 
 
 

Acolo unde albastrurile devin unul singur  
insula face parte din naufragiu 
comorile găsite pe neaşteptate. 
 
O mie şi una de căutări poartă pe umerii ei. 
 
Ea a spus o insulă şi se complace în asta 
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* 
 

Întreaga insulă e o clipire:  
zbatere de spumă, vînt  
care prinde viaţă în frunzişul său 
şi gîngureşte 
ca plăcerea. 
 
Naufragiatul închide ochii. 
L-a strigat Insula deîndată  
pe celălalt nume al său. 
 
El deschude ochii. 
 
Şi se decide să zboare. 

 
 
 

* 
Marinarul construieşte cea mai mare caravelă. 
Celelalte albastruri nu-l deranjează. 
Şi-a petrecut jumătate din vîrstă căutînd  
ştie că albastrul 
este nesfîrşit. 

 
 
 
 

* 
 

Pasărea va crede în mare  
miruirea sfîntă a albastrului perfect: 
oglindă în care vîntul şi marea devin un singur lucru. 
 
Pasăre şi marinar – pasăre şi delfin care seamănă  
ceva mai mult cu oamenii –  
au fost creaţi după asemănarea cerului. 
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World’s History 

 
Ce'nseamnă pentru noi Salvador Dali? Un 
om, un mit, o artă sau o întreagă istorie a 

lumii, a civilizației pe care Dumnezeu ne-a 
dăruit-o. Și l-a înzestrat pe artist să ne-o 
împărtășească prin mintea lui, culorile 
sunând, mirosind și aducând atingerea 
infinitului pe care o simțim cu fiecare 

respirație pătrunzând pe mucoasa gurii care 

rostește cuvântul divin. 
Elleny PENDEFUNDA 
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Emilian MARCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senderos de hojas muertas 
 
 

Senderos de hojas muertas nos investigan los pasos 
Cae la densa sombra bajo tu huella liviana 
La resina amotinada espera los momentos trágicos 
Cuando desde los colores hiere tu pierna. 
 
Amada que sorpresa nos toma este momento 
Mas trsites que el contorno flotante hacia la tierra 
Cortos atardeceres se posesionan en  secreto   
Un profundo vacio viste tu beso en la nada. 
 
Ecos sin límites flotan desesperadamente 
Un tiempo nos lleva al espacio a una galaxia tenue 
Pensativo, mira bien , es de sal el monte. 
Se derruma en la hora el segundo la campana redobla triste. 
 
Senderos de hojas muertas nos investigan en paz 
La resina amotinada madura en la sombra de mi faz. 

 
                                                                            Jueves, 16 de octubre de 1997 
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Preparación 
 
 
 

Siempre preparado como para una fiesta 
Su limpia ropa en un cofre está discretamente 
Un campesino ya listo, he ahí, para su partida 
Las heridas del trigo en el pecho heriente. 
 
 
Y vestido con yerbas y con nieves 
Refrescado y bañado como para un rito 
El que está en estados alegres o tristes 
Para – éste largo viaje- se ha preparado. 
 
 
La limpia ropa está lista para recibirlo 
Adornarlo en secreto  y sorpresivamente 
En rosca de cera sabe tejerlo 
Para irse  con los suyos a  miradas rapidamente. 
 
 
El sentido del mundo lo lleva como un mandamiento 
El se separa de los aquí a través de un beso 
Y ya no lo alcanza ni la vega sin término, 
Se marchó y la masilla de su casa y todo. 
 
 
Siempre preparado como para una fiesta 
Envuelto en aromas y en trigo de reojo 
Un campesino ya listo para su partida 
Está entre nosotros  como un invitado. 
 
 
No se encuentra en su casa y esta mal 
El sentido del mundo que le es desconocido 
Un campesino por sus heridas a cal 
Llega a retomar toda su vida a partir de lo ya empezado 
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Ni ya tampoco lo comprende en el pensamiento la claridad 
Parece un cerro bajo su cuerpo acabado 
Si es que con nosotros aqui  cenad 
Con aquellos idos el está secretamente hermanado. 
 
El pan de la rosca y de la  caridad 
A ellos les lleva en vapor puro y santo 
Para que sea en casa alimento de equidad 
Cierra la puerta a tierra tras él con encogimiento 
 
 
La luz de la candela lo conduce 
Por el sendero de humo  y de tristeza 
La herida  lenta en la cruz enflorece 
Y se prepara para la otra vida. 
 
 
Siempre vestido  como para una fiesta 
Envuelto  en aromas y en trigo de reojo 
Un campesino ya listo para su partida 
Está en esta aldea como un flojo. 

 
Traducción al catalán por Mario CASTRO NAVARRETE 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvatorul 
 
 

ăcerea zbârcise pământul. De 
undeva, din înălţimile cerului, 
pământul arăta ca pielea unui 

şarpe bătrân, înainte de năpârlire. 
Tranşeele săpate, întreţesute, ivite din 
teamă şi necesitate, vrâstau carnea 
pământului. Văioagele acoperite cândva 
de ierburi, ca nişte lănci minuscule 
izvorâte din preaplinul acvaticelor 
straturi de suprafaţă, îşi umpluseră 
şanţurile cu apa nesorbită de rădăcinile 
plantelor carbonizate în tumultul 
încleştărilor. 

O pâclă densă pomăda în acea 
dimineaţă obrazul îmbătrânitei ţarini, 
ascunzând privirilor protuberanţele 
muşuroaielor făcute de genişti. Câte un 
crater de obuz crăpase faţa câmpiei, 
umplându-se cu vărsat de  război, izvorât 
din preaplinul unor duşmănii de 
neânţeles. Iar în toate acestea nici o 
mişcare. 

Câte un ciot scrumit de căldura unei 
explozii, fumega mocnit în dimineaţa 
pâcloasă de parcă ar fi vrut să amintească 
tuturor, că viaţa există. De undeva, dintr-
un străfund de pământ, radia căldură o 

sobiţă improvizată într-un butoi 
dezafectat al diviziei de tancuri, risipite-n 
imensităţile zărilor. În jurul ei, doi soldaţi 
moţăiau de-ampicioarelea, aşteptând ceva 
ce-n cugetul lor nu luase nici un contur. 
Rămaşi fără comandanţi, fără camarazi, 
soldaţii se străduiau să-şi mişte trupurile 
amorţite, înfăşurate-n postavul zdrenţuit 
şi umezit al uniformelor. Din trupul lor 
ieşeau aburi. Pe faţă, urmele ultimei 
bătălii, mai persistau. Din când în când, 
tuşeau. Gazele de luptă îi atinseseră uşor, 
iar fumul sobei le intra în ochii înroşiţi de 
nesomn. Din când în când mai aruncau în 
interiorul butoiului, bucăţi de plastic, sau 
recipiente combustibile, aflate în ceea ce 
se adăpostise cândva în adăpostul 
comandamen tului diviziei. Tavanul din 
traverse şi scânduri groase, era spart într-
un colţ, de un obuz de mare calibru. 

Pământul se scursese peste băncile 
din fundul adăpostului, lăsând privirii 
drum liber spre cerul plumburiu al 
dimineţii tăcute. 

— Oare s-au retras? rosti cu greutate 
unul dintre ei. Celălalt nu-i răspunse. 
Hainele grele de apă, îi stânjeneau 

T 
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mişcările. Zdrenţele pantalonilor lăsau să 
se vadă dâre de sânge închegat de-a 
lungul pulpelor, până în bocancii năclăiţi 
de noroiul câmpiei. Se scărpină cu 
unghiile netăiate în creştetul capului, 
prinzând sub ele mătreaţă umezită, apoi 
le privi gânditor. Mai aruncă un bidonaş 
de ulei din carton presat, făcând focul să 
zvâcnească sporit între pereţii 
adăpostului. 

— Habar n-am, răspunse el într-un 
târziu, aplecându-se deasupra şireturilor 
jilăvite. 

Mişcarea-l făcu să scoată un geamăt 
uşor, un oftat. 

— Te doare? îl întrebă celălalt.  

Răspunsul nu veni. Preocupat să-şi 
dezlege bocancii din strânsoarea 
şireturilor, soldatul se căznea în tăcere să-
şi elibereze picioarele. 

Fiecare se trezea cu gândurile lui şi 
gândul fiecăruia rememora filmul 
grozăviei ce abia trecuse. 

Acum totul era schimbat. După ultimul 
atac, pământul rămăsese pustiu. Numai 
cei neângropaţi mai puteau fi găsiţi în 
locuri ascunse privirilor. 

— Mă duc să văd ce-i pe-afară, zise 
soldatul, nemulţumit de tăcerea din 
adăpost. 

Se căţără cu mişcări obosite şi 
precaute pe malul tranşeii. 

Căuta o mişcare. Degeaba. În pustiul 
ceţos, nici un sunet şi nici o mişcare. 
Desprins de buza tranşeii se ridică într-un 
cot, apoi îngenunchi. Nimic. 

Apoi în picioare. După câţiva paşi, nici 
un zgomot, nici o mişcare. Se întoarse. 

În adăpost, celălalt reuşise să se 
descalţe. Cu labele picioarelor mânjite de 
sânge, se întinse gemând pe pământul 
mustind de apă. 

— Ce ai? 

— Nimic. 

— Cum nimic, ce nu văd cum arăţi? 
Faci pe nebunul. Nu mă cunoşti, nu te 
cunosc, dar suntem oameni. 

— Dacă am fi fost oameni n-am fi 
ajuns aici, mormăi furios celălalt, 
încercând să se ridice. Zadarnic. 

— Să te ajut, zise soldatul, apucându-l 
cu hotărâre. 

— Lasă, se împotrivi moale, lăsându-
se apucat de braţ. 

Ieşiră cu greu din adăpost, târându-se 
peste peretele tranşeelor măcinate de 
apă. 

Acelaşi văzduh vătuit îi primi 
indiferent, tăcut. 

Ocolind gropile, soldaţii păşeau la 
întâmplare, spre un drum necunoscut. Tot 
ce-şi mai aminteau, era locul de unde 
apăruseră duşmanii. De aceea o luară în 
partea opusă, fără a fi siguri că e bine. 
Urme de tancuri se întretăiau fără nici o 
noimă. Din loc în loc, câte un tanc 
carbonizat, mut şi imobil trebuia ocolit. O 
teamă nedesluşită se cuibărea în sufletul 
lor, aşteptându-se în orice clipă la apariţia 
unui vrăjmaş. Dar nu. Nimic nu părea 
potrivnic. 

— Mi-e foame, spuse cel rănit, după o 
vreme. 

— Te cred. Şi mie mi-e al dracului de 
foame. Poate că în tancul de colo o fi ceva, 
zise el. Se căţără prin turela deschisă. 
Celălalt rămase pe loc, păstrându-şi cu 
greu echilibrul. Renunţă. Se aşeză pe 
pământul clisos, mijindu-şi ochii prin 
ceaţă, spre tancul duşman. Camaradul 
întârzia. Poate că n-a găsit ce trebuia şi 
mai caută  gândi el privindu-şi bocancii 
descheiaţi, cu şireturile ghemuite 
înlăuntrul lor. Era obosit. O schijă îl rănise 
în muşchii fesieri, iar sângele i se prelinse 
când pe un crac, când pe altul. Ai bucile 
mari, camarade!  îi spuse unul când schija 
îi ciuruise turul pantalonilor. Au fost 
ultimele lui cuvinte. O altă schijă sau un 
glonte, cine ar mai fi stat să cerceteze şi să 
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afle, îi retezase jumătatea dreaptă a 
grumazului. Sângele îl înecă imediat, 
încremenindu-i zâmbetul zeflemitor pe 
buze. Bolborosi ceva, horcăi şi se stinse 
zvârcolit. 

Apoi nu mai ştiu nimic. Leşină. Când se 
trezi, constată că se putea mişca. Nu-şi 
putea da seama cât zăcuse acolo. Se târâse 
spre prima tranşee, spre primul adăpost. 
Aici îl găsise cel pe care acuma-l aştepta 
să vină. Şi nu mai venea. 

Începu să se îngrijoreze de-a binelea. 
Nu se putuse aşeza ca tot omul şi se aşeză 
pe burtă, de parc-ar fi fost la instrucţie. 
Iar celălalt tot nu se arăta. 

În sfârşit, deasupra turelei afumate, se 
arătă un braţ ce-şi căuta sprijin. Apoi 
umărul şi capul. 

Se chinuia să tragă ceva. Ceva ce încă 
nu se putea desluşi. Abia când se săltă cu 
şezutul deasupra capacului turelei, se 
putea ghici conturul unui trup, pe care 
acesta se chinuia să-l scoată şi să-l aducă 
cu sine. 

Curând, de acolo de jos, soldatul îşi 
dădu seama că trupul celălalt, era al unui 
tanchist duşman. Recunoscu salopeta 
neagră, îmbibată cu ulei. Nu-şi putea 
închipui pentru ce se căznise atâta cu el. 
Era un duşman. El însuşi era rănit. Şi nici 
tanchistul nu părea a fi altfel. Ce-avea să 
se facă ăla cu doi răniţi, acuma , gândi el 
încercând să se ridice şi să-i iasă în 
întâmpinare. 

— L-am adus. Era acolo, înlăuntru, 
vlăguit şi gata să-şi dea duhul, zise el 
lăsându-şi povara să cadă la pământ. 
Tanchistul gemu în cădere, rostind ceva 
neânţeles. 

— Şi ce-ai să faci cu el? 

— Ceea ce am să fac şi cu tine. O să vă 
car pe rând până când voi da de-un post 
de prim ajutor. 

— Ai înebunit. De unde atâta putere? 

— N-ai teamă camarade. Am făcut eu 
altele şi mai şi. Sunt voinic. 

— Dar flămând şi istovit, îl întrerupse 
cu îngrijorare în glas celălalt, ridicându-se 
cu greutate de la pământ. 

— Lasă, nu-mi duce grija. Uite, ai grijă 
de el până mă întorc. Am zărit acolo nişte 
conserve extra. Mâncăm şi o pornim la 
drum, mai adăugă el depărtându-se. 

Tanchistul gemu din nou, deschizând 
ochii. 

— Te-a scos dracul în calea noastră, 
zise soldatul apropiindu-se  anevoie de el. 

Tanchistul se răsuci pe o parte. Bâjbâi 
cu mâna de parcă voia să constate dacă-i 
întreg. Tremurând de efort, scoase la 
iveală un pistolet. 

— La dracu! mai apucă să zică soldatul 
în vreme ce glontele îi străpunse ţeasta 
apropiată la o distanţă imprudentă de 
tanchistul duşman. Trupul îi zvâcni uşor, 
înţepenind după un tremurat ca de 
păianjen strivit. Dinspre tanc, celălalt se 
întorcea alergând cu mâinile pline de 
conserve. Tanchistul rămăsese nemişcat, 
epuizat, după efort. Mâna-i căzuse-n glia 
mustindă, scăpând pistoletul. 

Apropiindu-se soldatul înţelese. Nu 
era greu de priceput. 

— Câine! Câine! Canalie spurcată, zise 
soldatul scăpând cutiile din mână, în 
vreme ce-l lovea pe tanchist cu picioarele. 
Degeaba. Acesta nu mai mişca. Apoi 
soldatul începu să plângă. 

— Tanchist nenorocit. De ce nu te-am 
căutat mai înainte, zise el scotocindu-l 
acum fără nici un folos. 

În afară de pistolet nu mai avea nici o 
armă. Îl răsturnă cu faţa în sus, şi-l scuipă 
peste bluzonul năclăit de noroi. 

— Nu puteai crăpa fără el? zise 
soldatul, văzându-l nemişcat. Dar se 
înşelă. Tanchistul, cu faţa nămolită, gemu 
înfundat. 

— A, n-ai murit canalie, zise soldatul, 
trântindu-i un picior în coaste. Tanchistul 
scoase un urlet prelung. 
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Pe gura deschisă începu să i se 
prelingă mai întâi un firicel de sânge, care 
se amestecă cu noroiul pe la colţul gurii. 
Pe soldat îl apucă mila. Îşi şterse cu dosul 
palmei lacrimile, smârcâind din nas. 

Apoi, după ce-şi desfundă nările, îl 
aburcă în spinare şi porni clătinat să se 
depărteze de locul devenit neprimitor. De 
conserve nici nu mai putea fi vorba. Abia 
de-şi putu înghesui în buzunare două 
dintre ele. Restul le abandonă în clisa 
frământată a locului. Curând se pierdu în 
zare. În urma lor, nemişcarea stranie, 
puse stăpânire pe întinderile răscolite. 
Pas cu pas, cei doi se târau prin locuri ce 
nu se deosebeau cu nimic de cele pe care 
abia le părăsiseră. Chiar dacă lipseau 
tranşeele, nu lipseau gropile făcute de 
explozii şi maşinile de război înţepenite. 

Tanchistul gemea atunci când soldatul 
se poticnea icnind la o nouă trecere a 
pământului sfârtecat, lăsându-se purtat 
de spinarea năduşită de efort. Curând 
acesta se opri, lăsând trupul tanchistului 
să cadă. Căzătura îl trezi. Mormăi ceva 
într-o limbă neânţeleasă, după care îşi 
roti ochii cu spaimă de jur împrejur. 

— Taci dracului, mormăi soldatul, 
scoţându-şi din buzunarele uniformei o 
ţigară umezită, scotocindu-se zadarnic să 
dea peste chibrituri. Tanchistul îi înţelese 
strădaniile. Mâinile i se întinseră anevoios 
spre buzunarul de la piept al bluzei 
vestonului, dând la iveală o brichetă 
nichelată. Dar degetele albite de efort, nu 
putură da naştere flăcării râvnite. I-o 
întinse soldatului. Acesta, după ce-l 
privise atent, i-o luă şi-şi aprinse ţigara 
jilăvită. Trase fum după fum cu setea celui 
care de mult îşi dorise lucrul acesta. Apoi 
întinzându-se pe pământ, cu faţa spre 
cerul plumburiu, soldatul răsuflă adânc, 
până la geamăt. Tanchistul bolborisi ceva 
în limba lui, la fel de neânţeles ca şi până 
atunci. Soldatul întoarse capul spre 
tanchist, exprimându-şi nedumerirea prin 
strângerea umerilor.  Pământul i se lipise 
de spinare, răcorindu-i trupul încins. 

Atunci tanchistul îşi întinse mâna spre 
buzele întredeschise, mimând fumatul.  

 

— Aha! se dumeri în sfârşit soldatul, 
întinzându-i ţigara cu jarul aprins. 

Tanchistul o apucă lacom şi o duse la 
buzele întredeschise, trăgând cu sete. 

Apoi soldatul întinse mâna după 
ţigară. Tanchistul se prefăcu că nu-l 
observa. 

— Ia te uită, canalia, zise soldatul, 
trăgându-l de mâneca salopetei. Dă-mi 
înapoi ţigara, maimuţoiule, îi mai zise el, 
smucindu-l de mână cu hotărâre. 

Tanchistul se împotrivi, rostind câteva 
cuvinte la fel de neânţelese ca şi până 
atunci. Soldatul nu se lăsă. Din 
împotrivirea tanchistului, soldatul 
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înţelese că trebuie să-l forţeze. Îl prinse 
hotărât de piept şi-i luă ţigara dintre 
degetele slăbite. Restul de ţigară se 
rupsese la capăt. Înfuriat soldatul îl 
împinse pe tanchist cu putere, lipindu-l de 
pământul clisos, cu forţă. Acesta gemu de 
durere. 

Soldatul se înduioşă. 

— Păcat de ţigară. Mai puteam trage 
câteva fumuri, zise, reţinând cu unghiile 
capătul destrămat al ţigării. Păcat, mai 
zise el, trăgând un ultim fum de ţigară 
până la arderea buzelor. Apoi se r<%-
2>idică, îl aruncă din nou pe tanchist în 
spinare şi o porni clătinându-se  spre 
zările fără contur. Ceaţa rămăsese la fel de 
deasă ca şi până atunci. Undeva, într-un 
loc nedefinit al cerului, ea devenise mai 
lucitoare, semn că acolo s-ar fi putut afla 
soarele. Soldatul n-avea ochi pentru asta. 
Trebuia să meargă cu orice preţ. 
Tanchistul rănit îl îngreuna mult, iar 
noaptea avea să vină curând. 

Mersul îi devenise greoi. Forţele 
începură să nu-i mai ajungă. Se opriră din 
nou. 

— Eh, ce mă fac eu cu tine, duşmane, 
zise soldatul cu obidă, privindu-şi povara. 

Îşi aminti de conservele din buzunar. 
Scoase una dintre ele şi o desfăcu cu 
baioneta. Era cârnat cu fasole. 

Cu vârful baionetei, se puse pe 
înnfulecat. Sesiză privirea tanchistului, 
oprită lacom pe mâinile lui. 

Se ruşină. Îi întinse cutia zicând: 

— Na şi ţie. Dar baioneta nu ţi-o dau 
drăguţule. N-ai decât să-ţi bagi râtul în ea. 
Descurcă-te cum poţi, că altfel ai putea să-
mi vii de hac. 

Tanchistul îşi deschise gura atât cât îi 
permisese fălcile şi dădu drumul 
conservei în cavitatea larg deschisă, 
înecându-se instantaneu. O bună parte 
din conservă i se vărsă pe faţă şi pe piept. 

— Porc lacom şi nesimţit, conchise 
soldatul, scuipând cu dispreţ în ţărâna 

umedei câmpii. Îl încerca regretul că nu-i 
dăduse baioneta, ca să evite fasolea 
risipită. 

Aşteptă ca să se liniştească. Apoi îl 
aburcă din nou, ridicându-l cu mai multă 
greutate decât până atunci, semn că 
oboseala îl dobora. Pas cu pas, străbătea 
acelaşi teren, devenit mai puţin 
accidentat. Mai aveau puţin şi părăseau 
terenul luptelor înverşunate.  Mersul îi 
devenea mai sprinten. 

Voia să se sfârşească odată. Tanchistul 
i se părea mai uşor. <%-3>Nu putea să-l 
lase să moară. Era şi el om. Iar oamenii se 
ajută între ei.  

Din când în când se oprea, îşi aşeza 
mai bine povara pe umerii obosiţi, apoi 
răsuflând adânc de câteva ori, îşi continua 
mersul. Până la urmă se opri. Îl aşeză pe 
tanchist pe pământ, prinvindu-i faţa 
lividă, cu ochii închişi, aşezându-se 
alături. 

Îl miră faţa imobilă. Se aplecă asupra 
lui încercând să se dumirească. Tanchistul 
nu mai răsufla. Amărât îşi cuprinse faţa în 
palme. Percepu un zgomot de voci şi de 
paşi clefăiţi pe terenul mustos. Îşi ridică 
privirile plin de speranţă. Erau soldaţi 
duşmani. Încremeni cotropit de spaimă şi 
de zădărnicie.  

— Doamne şi cât m-am străduit ... 

Pârâitul automatului curmă gândul 
soldatului într-o limbă pe care o 
înţelegeau cu toţii. 

Patrula duşmană îşi continuă drumul, 
impasibilă la ultimele zvâcniri ale omului 
agonizând cu priviri nedumerite în 
pământul clisos lângă trupul tanchistului.  

Aceeaşi ceaţă lăţoasă, îmbrăcă totul în 
jur. Soarele se încăpăţâna să nu apară în 
acel loc de încrâncenată ură. 

●
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Ștefania OPROESCU 
 
 

Venus din 
porumb 

 

 părere de lumină palpită pe 

trotuarul de vizavi, prinde 

contur aproape cunoscut, atât 

cât mai păstrase amintirea. Se decupează 

dintre siluetele în mișcare, sub înserarea 

zorită de coroana norilor vineții, împletiți 

în valuri, asemeni bancurilor de pești ce-

și schimbă brusc direcția. Lumina palidă 

se alungește, se subțiază, se dilată, se 

arată și se pierde , strecurată prin 

țesătura ca de igliță a trupurilor ce se 

deplasează în ambele sensuri, ocolindu-se 

cu grijă. Ochii bărbatului care urmăresc 

lumina de la distanță, de pe trotuarul 

opus, erup din arsura închipuirii și un 

ghem de fierbințeală urcă prin trupul 

atins de dorință. Miros de pământ umed și 

de frunze de nuc începe să curgă din cer, 

vânturat de fulgi mari și pufoși de zăpadă. 

Un strigăt ca de sălbăticiune despică 

drum spre vedenie și deschide orbește 

drum, ignorând obstacole. Spaima 

pierderii chipului pe care îl caută 

neistovit, de ani buni, ca prin labirinturi, 

anulează rațiunea. Un salt printre mașini, 

o traversare periculoasă a străzii, 

traversare ocrotită de cine știe ce clipă de 

indiferență a destinului și, mâinile sale se 

reped înainte, căngi pregătite să nu scape 

prada. Apucă veșmântul luminii și-l 

scutură ca pe o scoarță veche, până cade 

din el mirosul cunoscut. Da, de data asta 

găsise prada râvnită. Mai rămânea ca ea 

să-l recunoască. Să mai țină minte 

cuvintele. Apropierea limpezește ochii, 

strigătul i se transformă în șoaptă 

seducătoare. Vede făptura dezvelită de 

armură, ca altădată, goliciunea ei 

fremătând în nehotărâre. O încălzește cu 

brațele, o apropie de trupul său cu 

blândețe, ca pe un obiect fragil. Îi repetă 

într-una propoziția pe care a repetat-o în 

gând până i-a devenit rugăciune si, a cărei 

alcătuire era pe cale să-și piardă sensul: 

„Nu mă urî în nopțile în care n-ai somn”. 

Lumina crește în intensitate, capătă 

străluciri de sidef, înconjoară ca un cocon 

îmbrățișarea încremenită într-un alt 

anotimp. Știa. 

* * * 
Fimița traversa lanul de porumb în 

arșița de vară, ca să scurteze drumul din 

satul unde, tocmai asistase la venirea pe 

lume a uneia din fetele lui Stan Bulbuc. 

Doar asistase, pentru că, altfel, mare lucru 

nu făcuse. După a cincea fată, Stan 

renunțase să-și mai ducă nevasta la spital, 

să nască. Atunci când aceasta, cu burta 

rotundă ca un pepene copt, lăsa treaba 

brusc și intra în casă ținându-se de șale, 

înhăma calul la căruță și aducea moașa de 

la dispensar sau o lua de acasă, împins de 

O  
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teama sancțiunilor, nu de grija pruncului 

sau a nevestei. De data asta, nimerindu-se 

sorocul într-o sâmbătă spre seară, moașa 

era plecată în oraș, la o nuntă. Tânăra 

aflată în practică, s-a urcat pierită de 

spaimă în căruța ce se hurduca printre 

bolovani, până aproape a asfințit soarele. 

– Asta-i, i-a zis Stan, împingând-o 

înăuntru, după care a închis ușa. 

Anastasia gemea în patul răvășit, se ridica 

la răstimpuri și strângea cu putere fierul 

care înconjura tăblia patului, nebăgând în 

seama copila, care, nici nu îndrăznea să 

deschidă gura. O vecină fără vârstă, tot 

intra și ieșea, aducând prosoape uzate, 

cârpe de tot soiul, un lighean de plastic și 

oale cu apă caldă. 

– Merge greu, spuse după un timp, 

fără să privească spre fata adusă în locul 

moașei. Și n-ar trebui, doar e a șasea 

oară… ce Dumnezeu! Tu te pricepi la 

ceva? 

– Da, dar la spital ! 

– Și la spital cum îi’ nu tot așa ? 

– Tot așa, da’ eu n-am terminat 

școala… 

– Lasă, c’o termini acu’! Pune mâinile 

pe burta ei, aici, sub țâțe și împinge cu 

putere când ți-oi spune eu! 

Orele treceau, și, făptura nu prea 

dorită, nu se grăbea nici ea să-și cunoască 

părinții. Până spre dimineață, zăpușeala 

storsese cele trei femei, pe una de durere, 

pe alta de îngrijorare și pe a treia de 

spaimă. Năclăite de sudoare, au aflat zorii 

sub țipătul firav, care a sunat în odaia 

jilavă, ca goarna victoriei. Stan, dormea 

afară într-o rână, sprijinit de scândurile 

hambarului. Mirosul acru de țuică ofilea 

aburul răsăritului, în întreaga ogradă. 

Vecina a adus din hambar un lighean 

curat și un săpun de rufe. Pe umăr, ținea 

un prosop, de aceeași culoare îndoielnică. 

– Ia-le! i-a zis moașei, vezi că în 

spatele casei, pe pirostrii e un tuci cu apă 

caldă. Spală-te și tu nițel și ia-o spre 

dispensar pe jos, că n-are cin’ să te ducă. O 

tai pe aici prin porumbiște, tot coborând 

n-ai decât vreo cinci kilometri. Acușica 

ajungi și îți vezi de treabă… 

Tuciul mare, în care vara se fierbea 

săpunul, era cam pe sfert plin cu apă, în 

care pluteau frunze de nuc și de pelin. S-a 

spălat, a îmbrăcat buza jilavă și fusta udă 

în talie. A plecat prin grădină, pe unde îi 

fusese arătat drumul. Curând, s-a pierdut 

în lanul de porumb încă umed de rouă, 

mai înalt decât ea, printre frunzele căruia 

se strecura ca și cum s-ar fi ferit de 

urmăritori. Le îndepărta cu mâinile, 

ferindu-se de tăișul pe care-l simțise de 

câteva ori frigându-i gâtul și brațele. 

Mergea cu ochii aproape închiși, când, 

frunzele tăioase ca săbiile au dispărut 

brusc, dezvelind un luminiș din care, 

tulpinile crude fuseseră retezate de la 

rădăcină. Era acolo o oază de lumină 

deschisă în jungla verde. În luminișul 

acela simți oboseala încercuind-o ca o apă 

călduță, sub razele soarelui, încă blând. 

Mai jilave, mai grele după baia de rouă de 

pe frunzele ude, bluza și fusta o trăgeau în 

jos. Liniștea locului aparent izolat de 

lume, o îndemnau la odihnă. Se așeză pe 

stratul de buruieni crescute în voie, 

dezbrăcându-se de umezeala nefirească a 

învelișului, ca o omidă surprinsă de 

năpârlire. Își întinse alături hainele, să se 

zvânte. 

* * * 
În vara aceea, Radu nu mai găsea 

moliciunea enigmatică a fânețelor prin 

care, altădată, făcea cărare, frângându-le 

sub tălpi, după ce le culca din mers, cu 

piciorul. Alcătuia atunci labirinturi, din 
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care ieșea învingător, decapitând cu o 

nuia inflorescențele trufașe care 

îndrăzneau să-l depășească în înălțime și 

să-i ascundă drumul. Fostul copil căuta 

nostalgia inocenței care se risipise în 

dealul ce pornea chiar din spatele casei 

bunicilor, în vacanțe pe care le aștepta 

mai mult decât pe Moș Crăciun. 

Raporturile se inversaseră acum, când 

crescuse. Ierburile îi băteau genunchii, 

dealul nu mai era Kilimanjaro, pe care, 

curajos vâna gușteri printre florile 

parfumate. Bunicul dispăruse din filmul 

pe care îl ținea minte. Dar nu absența lui îi 

întuneca paradisul trecut, oricât se 

străduia să-și răscolească o adiere de 

tristețe. Bătrânul fusese sever chiar și cu 

el însuși. Afară de muncă, nu cunoștea nici 

alint, nici mângâiere. Doar o acceptare 

tăcută, umbrită și ea de sprâncenele 

mereu încruntate. Bunica însă, îi rănea 

amintirile, și copilăria, și tot. Degetele ei 

noduroase și răsucite, învârteau greu 

tigaia pe plită, dar clătitele nu mai ieșeau 

pufoase și parfumate. Icnetele ei de 

durere, însoțind-o la fiecare pas, îi sfâșiau 

blândețea unui timp pe care-l vedea 

surpându-se, cu cât mai acut, cu cât îl 

privea mai de-aproape. 

Mai mult de plictiseală decât de 

dorință, băiatul –bărbat urca dealul 

invadat acum de lăstăriș și de tufe de 

cătină. Soarele abia ce zvântase roua din 

fâneața care, necosită la timp își risipea 

semințele la fiecare adiere. Poate că 

dealul se îndesase ca un bătrân, sau pasul 

său adult cuprindea distanțe mai mari, de 

n-a simțit când a ajuns sus. N-a mai 

recunoscut locul. Platoul, ocupat altădată 

cu o livadă de meri îmbătrâniți, fusese 

arat și un lan întins de porumb îi lua locul. 

Privind știuleții formați, a prins din 

amintire mirosul dulceag al boabelor 

crude, fierte sub capacul de pănuși verzi. 

N-a avut nicio clipă sentimentul că poate 

ia ceva ce nu-i aparține, era copilăria lui 

aici, în drepturile ei. A început să caute 

porumbii cu boabe în lapte, crestând cu 

unghia degetului mare deschizături în 

învelișul fraged. Înainta în lan căutând din 

ochii știuleții potriviți, pe care-i aduna în 

brațe, ca și cum ar fi cărat lemne stivuite 

pentru iarnă. Mirosul cunoscut de frunze 

strivite îl amețea ca un drog. Timp și loc 

se contopeau în voia simțurilor, când, s-a 

aflat descumpănit în marginea 

luminișului nefiresc, de unde porumbul 

fusese tăiat, poate furat, poate luat pentru 

hrana vitelor în zile ploioase. Labirintul 

pe care altădată îl construia singur, avea 

logica jocului. Povestea de acum, n-o 

cunoștea. Ființa dezbrăcată, sorindu-se 

alături de haine, era ca o viziune coborâtă 

din vis. Stătea nemișcat, de teamă să nu 

facă zgomot. Din trupul acela de femeie 

sau copilă, prospețimea izbucnea cu albul 

sidefiu al pielii. Nu se mișca, nu clipea. 

Brațele îi înconjurau capul ca o cunună. 

„Venus născută din lan de porumb”… 

Ironia gândului nu-l salvă din stranietate 

imaginii. Un clătinat neatent, un trosnet 

de creangă uscată, acoperită de buruieni, 

rupse liniștea. Ființa se ridică, adunându-

și grăbită la piept hainele, zvântate acum. 

– Nuuuu ! strigă Radu, de parcă 

pământul s-ar fi prăbușit brusc sub el. 

Strigătul puternic se rostogoli ca un 

tunet și clătină vârfurile fragile ale 

tulpinilor de porumb, în care mai tremu-

rau urme de polen. Acel „NU” căzut din 

senin ca un urlet de fiară făcu să înghețe 

așa, neterminat, gestul fetei. Intenția ei de 

a se acoperi era paralizată, cum paralizat 

era și instinctul de apărare. Nu putea să 

fugă, nu putea să se ascundă. Radu se 

apropia de ea ca în transă, rostind blând, 
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aproape tânguindu-se, aproape rugându-

se: „Rămâi așa, nu strica tabloul, rămâi te 

rog în lumină ca în spumă, Nașterea lui 

Venus n-a colorat mai tare ochii 

pictorului, sideful lui n-a fost mai 

adevărat”. Înainta și se ruga. „Așteaptă, 

lasă-mă să te ating, să nu cred că visez…” 

Incremenită, Fimița credea și ea că 

visează. Nașterea, care naștere? Cea la 

care tocmai a fost martoră venea din 

sânge, venea din carne, venea din durere, 

iar tânărul acesta mai avea doar un pas 

până s-o cuprindă, unde să mai fugă, din 

ce să se salveze ? Ochii lui stranii de 

culoarea chihlimbarului, sau poate erau 

doar verzi, ca de sticlă aurită de soarele 

dimineții, o priveau fix, în timp ce își 

lepăda hainele cu un braț, iar cu celălalt îi 

cuprinsese deja mijlocul. „Prea târziu” își 

repeta fata în gând, fără să înțeleagă 

sensul propriei rostiri. N-a simțit frică în 

brațele lui, așa cum se temuse. O înfiorare 

i-a străbătut pielea, s-a ghemuit ca într-un 

cuib, la căldură, altfel de căldură decât ce 

de afară. Oasele le simțea moi, iar prin ele 

curgea măduvă fierbinte. S-a agățat de el 

cu putere, cum se agață înecatul de 

salvator, când a culcat-o pe locul unde 

trupul ei abia își desenase forma. Nu 

vorbeau, aproape nu respirau. Când a 

simțit durere în brațele încordate a slăbit 

strânsoarea, apoi și-a desfăcut involuntar 

coapsele, așa cum se desfăcuse cu puțin 

timp în urmă sexul femeii în expulzia 

fătului, ușurând-o. 

– Miroși a frunze de nuc, a fost tot ce-a 

spus tânărul când s-a deprins de ea, cât 

să-i lase loc să respire. Un spasm, un 

hohot înăbușit de râs i-a răspuns. 

– Ce s-a întâmplat? întrebat oarecum 

uluit, oarecum îngrijorat, tânărul. 

– Uită-te în spate! I-a răspuns ea șop-

tit, ca și cum i-ar fi dezvăluit un mister. 

În spate, la câțiva pași, o vacă bine 

hrănită, cu părul lucios și pântecul rotund, 

își întindea gâtul privind spre ei, și clătina 

din când în când din cap, apărându-se de 

muște. Gestul de apărare animalului, 

semăna a mustrare, în nefirescul situației. 

S-au îmbrăcat în grabă, de teamă să nu 

apară și altcineva. Coborând, au întâlnit 

pe un răzor o femeie, într-un capot 

înflorat, încinsă la brâu cu un șorț 

cenușiu. Și-au spus „bună ziua”, ei 

stingheriți, ea, privindu-i cu justificată 

nedumerire. Continuau să coboare spre 

șosea în tăcere, când, ca un șarpe s-a ivit 

în fața lor șanțul cu apă mâloasă, băltită, 

ce despărțea fâneața de asfalt. Au început 

să se descalțe, înțelegându-se din priviri. 

Câțiva pași s-au încleiat în nămolul până 

la glezne de pe fundul șanțului. Dincolo de 

el, iarba cosită de pe marginea șoselei se 

uscase, înțepându-le tălpile. Fimița a scos 

din geantă o pungă de plastic. A umplut-o 

încet, strecurând în ea apă mai puțin 

tulbure de deasupra, din care i-a turnat 

întâi lui să se spele. Apoi s-a spălat ea, 

repetând gesturile. S-au așezat întinzând 

picioarele pe iarba aspră, uscată, să se 

zvânte la soare. 

Pe asfaltul moale, făcut mai mult din 

smoală, pas după pas se cufunda ca într-

un covor. Când a sosit autobuzul în stația 

marcată cu o tablă dreptunghiulară, 

prinsă pe un copac, în timp ce urca scările 

metalice care trăncăneau la fiecare 

atingere, Fimița a întors capul spre el și i-

a zâmbit. Trezit ca din vis, Radu începu să 

alerge în urma autobuzului, care, încă nu 

închisese ușile, strigându-i: 

– „Nu mă urî în nopțile în care n-ai 

somn !” 

●
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 
 

 

Amurguri de 
ceară 
 

e câțiva ani buni, erau toate la 
fel. Chiar și alternanța anuală a 
celor șase anotimpuri se oprise, 

temperatura devenise pe tot timpul 
anului ca de etuvă și indiferent ce se 
întâmpla peste zi, că cerul era total 
înnorat, cu desăvârșire senin(rare 
deveniseră acele zile), sau variabil – în 
fiece amurg, când zenitul începea să-și 
piardă treptat din luminozitate, nori 
precum niște pustule cu venin se 
repezeau peste singura așezare a planetei 
sale – Vilponya – situată pe singurul 
continent, o uriașă insulă înconjurată de 
inconmensurabilitatea Oceanului Unic. 
Tunetele, la început depărtate, însoțeau 
sumbre acele elemente din vapori ce 
păreau butaforia dintr-un teatru sărman 
dotat cu decoruri, câteodată o ploaie 
scurtă și cu atât mai sufocantă cădea 
repede peste construcțiile și căile de acces 
ale enormei așezări și ca și asupra 
uriașului câmp circular ce o înconjura, un 
singur fulger, amplu și atot-luminos se 
scurgea pe câte un paratrăsnet al marelui 
sălaș în care locuiau toți vilponyenii, 
marcând totdeauna jumătatea scurtei dar 
impetuoasei furtuni. – Totul părea parcă 
desprins din mitologia îndepărtaților 
strămoși mapamonzi, dintr-una din cele 
trei religii monoteiste ale acelei civilizații 
întinse pe cinci continente acum dis-

părute – carte sfântă care povestea 
despre pedeapsa acelui Dumnezeu despre 
care mapamonzii presupuneau că 
guvernează toate cele văzute și nevăzute - 
și care, în cele din urmă, exasperat pentru 
faptul că poruncile sale sunt sistematic 
încălcate, a declanșat așa-zisul Potop ce a 
ținut 40 de zile și 40 de nopți, înecând 
toate vietățile, mai puțin cele salvate pe o 
corabie de către unul din puținii 
mapamonzi cărora le cruțase viața. – 
După un timp, când având condiții optime 
de viață aceia se reînmulțiseră prodigios 
repopulându-și planeta, viciile și 
nesupunerea fățișă mâniaseră din nou 
divinitatea ce guverna acea lume 
dinstrugând unul din sălașurile mai 
vicioase decât toate celelalte la un loc, cu 
foc și puciosă, după ce în prealabil cei 
câțiva mapamonzi cărora merita să li se 
cruțe viața fuseseră avertizați să fugă din 
acea așezare, menită distrugerii prin foc, 
un singur fugar neascultând porunca de a 
nu se uita înapoi în timpul refugiului, 
acela rămânând pe veci pietrificat.  
          Chiar și după această cumplită lecție, 
strămoșii mapamonzi nu au tras 
concluziile necesare, nu au vrut să revină 
la un comportament acceptabil, care să fie 
și pe placul Divinității. – Ba, mai mult – 
sfidându-și Creatorul – spunea mitologia 

D 
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lor, ajunsă printr-o minune în mâinile și 
tezaurul mitologic al urmașilor de peste 
galaxii și sisteme solare, vilopnyenii – nu 
numai că au sfârșit prin a sfida 
Providența, dar au început să o imite. – În 
cele din urmă, un grup dominant și 
agresiv de mapamonzi  – a învățat ca la 
intervale regulate să-i nimicească pe 
semenii mai slabi prin ploi de foc și fier, 
învingătorii arogându-și dreptul de a 
judeca totdeauna în numele Dumnezeirii, 
o Dumnezeire etern cruntă și vindicativă, 
așa cum o înțelegeau ei, pretinzând că 
fărădelegea comisă prin nimicirea 
celorlalți ar fi fost pe placul și la cererea 
Acesteia.  

 
– Plăcerea de a se substitui Divinității – 
care acum îi privea neputincioasă și 
îngrozită - imitând-o în materie de 
pedepse, fu dublată de satisfacția 
scelerată de a influența cam tot ce se 
petrecea pa Mapamondya, de la traiul 
cotidian al locuitorilor ei cărora le 

contaminau bacteriologic și chimic hrana 
spre a le limita numărul sau spre a-i 
transforma în indivizi vlăguiți mental și 
fizic teoretic la infinit manipulabili – până 
la a influența și perturba sistematic 
climatul natural al acelei planete, 
câteodată din stricta curiozitate malefica 
de a vedea ”ce avea să se întâmple”... – 
 Uriașe detonări subterane produse în 
locuri de dinainte bine stabilite 
produceau cutremure devastatoare sau 
inexplicabile erupții vulcanice 
neprevestite de nimic, enorme platforme 
plutitoare navigau pe oceanele acelei 
planete cu dispozitive care accentuau  
electromagnetismul la amplitudini ce 
natura nu le-ar fi putut obține, oglinzi 
uriașe erau atașate pe vehicule plasate pe 
orbită concentrând razele soarelui acelui 
sistem solar pe anumite porțiuni de 
planetă, provocând fie evaporarea 
excesivă a apelor oceanelor, fie incendii 
devastatoare care nu numai că distrugeau 
formele de viață vegetale cu o frecvență 
prea mare în raport cu capacitatea lor de 
regenerare – dar prin efectele 
multiplicate de căldura radiată de 
incendii accentuau și mai mult 
evaporarea excesivă, plus vaporii 
rezultați din stingerea naturală a 
incendiilor de ploile diluviene ce urmau, 
care se adăugau masei excesive de vapori 
ce făceau atmosfera la fel de irespirabilă 
ca într-o saună. – Niciunul dintre aceste 
efecte nu păreau să mulțumească prin 
spectacularul său grupul dominant 
mapamondyan: nici chiar urmările ce nu 
li se păreau suficient de evidente, 
constând în decesele premature ale 
anumitor semeni ce nu rezistau unei 
umidități pentru care specia nu era 
adaptată, ca și presiunea atmosferică 
mapamondyană care prin neobișnuitele ei 
fluctuații – curmă tot prematur viețile 
altor semeni, cu probleme coronariene. – 
Se cerea deci poate coroborarea 
procedeelor cunoscute mult mai bine ca 
până atunci, mai concentrat, astfel încât 
să se obțină efectul spectacular atât de 
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râvnit de scelerații lideri mapamondyeni: 
așa că au fost concomitent produse 
colosale exploxii subterane, asociate cu 
concentrarea platformelor oceanice 
responsabile de accentuarea 
electromagnetismului într-un singur 
punct, însutirea numărului de oglinzi ce 
concentrau razele stelei centrale a 
sistemului solar spre țărâna și volumul de 
apă al Mapamondyei, plus imolarea 
maselor vegetale din toate zonele de 
coastă ale planetei.  

 
- Și într-adevăr, efectul a fost spectacular, 
dar ultimul: electromagnetismul 
accentuat asociat cu celelale agresiuni 
experimentale au reușit să dezechilibreze 
definitiv gravitația planetei, determinând 
chiar schimbarea înclinației față de axul 
imaginar, în timp ce atmosfera plus 
întreaga masă lichidă formară o uriașă 
suveică ce se îndreptară și împrăștiară în 
spațiul extraterestru; la fenomen priveau 
îngroziți și cele câteva sute de 

mapamondyeni de sacrificiu din acea bază 
aero-spațială destinați tocmai să facă 
testul cu uriașa navă tocmai finalizată 
după trei secole de muncă, tocmai dotată 
cu enorme provizii de apă și alimente – 
plus ceea ce s-ar fi dovedit necesar unei 
călătorii îndelungate. Dacă până în urmă 
cu câteva clipe aveau strângeri de inimă 
cu privire la rezultatul testului ce i-ar fi 
putut costa viața acum, în trepidațiile 
solului provocate de teribilele seisme 
provocate de instabilitatea axei planetei 
plus nucleul de foc al acesteia care excesiv 
agresat producea teribile erupții – cele 
câteva sute de suflete se năpustiră ca 
niște animale speriate în incinta navei cu 
atmosferă climatizată, înainte de a li se 
aprinde căile respiratorii de la 
temperatura excesivă ce tocmai se instala 
pe planetă; mecanicii de bord încă 
insuficient instruiți acționaseră comenzile 
necesare de pe uriașul panou depărtându-
se de țărâna devenită infern, cu o clipă 
înainte de a părăsi solul văzând cum 
țâșnesc precipitat din mașinile personale 
adevărații viitori proprietari ai navei, 
mapamondyenii dominanți și familiile lor,  
ce urmau să devină proprietarii de drept 
după finalizarea testelor, întinzând mâini 
rugătoare spre vehiculul celest care se 
depărta de planeta rămasă fără 
atmosferă. Călătoreau spre niciunde, 
singurul lucru pe care îl puteau face fiind 
să seteze vehiculul la viteza maximă, 
poate pentru grăbirea deznodământului 
ce s-ar fi produs cel mai probabil prin 
ciocnirea cu vreun bolovan cosmic ce i-ar 
fi pulverizat. – Atunci s-a petrecut 
miracolul: acea călătorie spre nicăieri  a 
cărei logică era totuși salvarea – se 
încheie rapid și cu un deznodământ fericit 
– ajungerea pe Vilponya, planeta cu un 
singur continent ce reprezenta singurul 
uscat înconjurat de incomensurabilitatea 
apelor; se părea că așa cum odinioară, 
pentru unul din popoarele considerate 
alese ale pustiitei acum Mapamondya 
Providența despicase apele spre a înlesni 
evadarea din sclavie a acelui neam 
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soscotit ales – acum se părea că în cazul 
viitorilor vilponyeni pribegi în vidul 
interstelar, o mână nevăzută le pliase 
însuși spațiul, precum o cergă, făcându-le 
neverosimil de scurt drumul spre 
deznodământul fericit... 

 
          ... ațipise. Pe crug, câtă vreme el 
dormise, se adunaseră norii ca de obicei 
amenințători și gălbui, așa cum se 
întâmpla de câțiva ani în fiece amurg, în 
acompaniamentul tunetelor încă 
îndepărtate, scenariu asemănător parcă 
cu cel din ultimile clipe ale îndepărtatei 
Mapamondii cândva albastre, acum cu 
desăvârșire cenușie, în nopți foarte senine 
putând fi  văzută prin telescoapele 
puternice în anumite momente ale anului, 
distingându-se chiar fostele continente 
acum simple protuberanțe dintr-o 
prăpastie în care cânva se afla oceanul 
planetar ce scăldau îmbietor uscatul de pe 
care viața fusese distrusă prin demență și 
nesăbuință. – Era lucru sigur – pe 
Vilponya nu avea să se întâmple niciodată 

așa ceva, populația planetei neuitând nici 
acum, după aproape cincizeci de mii de 
ani cum o terminaseră îndepărtații lor 
strămoși, mapamondyenii. Aici masele 
noroase erau în exclusivitate rodul 
evaporării naturale, iar simptomele ce 
păreau să amintească parcă de ultimile 
momente ale Mapamondyei erau fortuite, 
rod poate al unor perturbări climatice 
produse de activitățile economice poate 
prea intensive. Lasă, dacă era numai atât 
avea să se rezolve, platformele de pe 
Oceanul Unic destinate a regla parametrii 
planetei la cote optime făcându-și datoria 
pretutindeni în largul coastelor. – Prin 
lege, orice experiment era interzis, sub 
amenințarea unor pedepse grave. – Toată 
populația planetei era încredințată de 
bunele-intenții ale mai-marilor, convinsă 
fiind de informațiile de pe toate canalele 
de profil că disfuncțiile temporare 
atmosferice vor fi curând estompate, iar 
cea de a cincizecimia aniversare a 
Aterizării ce avea să fie sărbătorită în acel 
an ca de obicei în Piața Obeliscului, unde 
sub o uriașă carcasă de sticlă se aflau 
resturile navei spațiale ce în urmă cu zeci 
de mii de ani salvaseră spre perpetuare o 
fărâmă din fosta civilizație 
mapamondyană – se va face perfect, în 
cele mai bune condiții climaterice. – 
Zâmbi amuzat privind prin hubloul 
locuinței căci, chiar în acel moment, în 
raza sa vizuală, după tradiționalul și 
unicul fulger colosal al furtunii, apăru și 
un enorm fuior amintind parcă de ultimile 
momente ale strămoșeștii Mapamondii, 
când prin conjugarea mai multor 
procedee de forță, clasele stăpânitoare 
avuseseră o foarte scurtă satisfacție pe 
linie de spectacol înainte ca distrugerea 
totală și definitivă a tuturor parametriilor 
ce până atunci îi asiguraseră existența, 
reușind din acel moment să se împingă 
singură în neant. 

●
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Nicolae BĂCIUȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoportret 
 

 
Acesta sunt eu, 
mare sau mic – 
şi când tac 
şi când tic. 
 
Acesta sunt eu, 
între tot şi nimic – 
şi când poc 
şi când pic! 
 
Acesta sunt eu, 
între scrisoare şi plic – 
şi când clac 
şi când clic. 
 
Acesta sunt eu – 
lacrima lui Dumnezeu! 
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Definiţii  
   

 
 
Poezia  
e stropul de ploaie  
de la streaşina ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
şopti iarba.  
   
Poezia  
e bobul de rouă  
de la subsuoara ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
strigă iarba.  
   
Poezia  
e lacrima  
de la ochiul ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
suspină iarba.  
   
Poezia  
e picătura de sânge  
de la talpa ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
tăcu iarba.  
Poezia sunt eu –  
şi eu aştept coasa.  
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Arheologie 
 

Ultimii arheologi au mai găsit 
două căni de lut, 
prinse toartă în toartă – 
erau înclinate faţă-n faţă, 
ca şi cum una pe alta 
se iartă. 
 
Gurile lor erau arse 
de buzele ce le-au atins. 
Din ele au curs 
lapte şi miere, 
din ele cândva a nins 
cu şoapte. 
 
Cele două căni  
au fost îngropate de vii – 
mai au şi acum răni 
şi cioburi lângă ele,  
ca nişte copii. 
 
Ultimii arheologi continuă să sape – 
dar cănile din nou vor să le-ngroape 
pân’ la sfârşitul lumii, 
aproape – departe. 
 

 
 

Poeme pierdute 
  

Mi-am pierdut câteva poeme – 
am amânat să le includ în carte, 
le-am mutat dintr-o parte 
în alta, 
în aşteptarea cuvântului final. 
  
De-o vreme, nu le mai găsesc. 
Le-am căutat peste tot – 
au dispărut fără urmă, 
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şi nicio şansă 
să le reconstitui. 
Mai ales că unul începea cu: 
"Moartea mea m-a uitat!" 
Pur şi simplu 
m-au părăsit – 
pedeapsa manuscrisului  
neterminat. 
  
Dar poate că-ntr-o altă viaţă, 
ne vom întâlni, 
în cartea poemelor pierdute,  
uitate, 
în cartea poemelor nescrise. 
Ediţie completă. 
 

 
 

Omul de hârtie 
 

Sunt un om de zăpadă – 
până vor veni ninsori 
să mă vadă, 
trupul meu 
va fi nor, 
în care-o să bată 
şi Polul Sud 
şi Polul Nord, 
ca două inimi, 
deodată, 
într-un om de hârtie, 
într-o viaţă uitată. 
 
Sunt un om de zăpadă 
de la alb 
până la alb, 
vârsta mea e curată, 
din egal în egal, 
într-o viaţă uitată – 
 
trasă la mal. 
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Amurg 
 

 
 
Întoarce luna pe dos 
şi stinge lumânarea 
cu degetele, 
până flacăra îţi ajunge la os; 
vino în perne, 
să-ţi simt respirarea 
şi-n păr bulbucind 
vinul spumos. 
 
Lasă mătasea 
să foşnească încet, 
ca toamna ce-aşteaptă amuţită 
la geam; 
pe scări de fluturi 
tu urcă discret 
până la fructul oprit 
de pe ram. 
 
Lasă seara 
să plece mioapă, 
lasă noaptea  
să intre în rană, 
lasă vinul 
să se preschimbe în apă, 
şi-adormi, diafană. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Nebunie și alchimie 
ilustrativă 
 

acă e să rămânem în interpretarea funcțiilor cerebrale prin prisma lui Freud, 
m'aș opri din nou o clipă asupra interferențelor pe care le numim viziuni în 
timpul zilei și vise în timpul somnului. Mulți le pot asocia cu opusul 

normalității. Totuşi, realizarea unei conexiuni dintre gândirea umană și mesajul venit de 
aiurea descrie un modus vivendi aproape la fel de însemnat pentru înţelegerea naturii 
umane. Adesea, motivul individului acuzat de nebunie introduce o direcţie mitico-
alegorică, aşa cum se înfăţişa la greci, drept stare pricinuită de zei (îngeri ori demoni), 
care aşează omul sub semnul unei stări iraţionale. Având în vedere mai curând viziunea 
anticului - potrivit căreia nebunia oferă sufletului proprietăţi magice - decât viziunea 
privată de misticism a omului modern, am refăcut ideatica mea pentru a o opune celor 
care încearcă să o exemplifice prin aprecierea valorii ocurenţelor pe care le are nebunia 
în literatură. Ocupând în artă un statut deosebit, funcţia nebuniei este deopotrivă 
relevantă pentru o filosofie a literaturii, cea de care m'am preocupat și eu în atâtea 
prelegeri ținute în ultimele decenii. Literatura pare a fi cea care devine intermediarul 
dintre filosofie și anormalul comportamentului ideatic al omului. 
 
 

Pădure, verde pădure  

Ca un mesaj mnemoclastic 
 

Fantasticul izvorăşte din iluzie, câteodată din delir, însă 
întotdeauna din speranţa şi mai ales din speranţa salvării11

   

 

in poezia lui Grigore Vieru12 naşte o lume, o întreagă lume în care dragostea 
pentru mamă, pentru iubită, pentru cea care te-a născut, pentru femeia care te 
adoptă e ca o luptă fără de sfârşit; plângându-şi fraţii, el încearcă să uite, el tinde 

să fugă în munţi, pe mare, în codru, în spicele câmpiei, în aripile păsărilor printre care 
regăseşte de fiecare dată ceea ce de fapt părăsise – zbuciumul natural al omului care 
speră, care doreşte, conştient de imposibilitatea devenirii din vis. 

Iluziile pe care autorul şi le face totuşi ca un adevărat creator urmăresc de aici un 
drum fantastic (ne aminteşte de Mihai Ursache şi chiar, retrospectiv şi în alt spaţiu de 
Dante, de Orfeu, de Ghilgameş). Vieru e un spirit disarmonic faţă de timpul trăirii sale, 
este un îndrăgostit de plai, cosmicul fiind evocat numai pentru a susţine apartenenţa sa 

                                                 
11 Marcel Schneider 
12 Manuscris din  1983, publicat în revista Contact international, 1991 

 

D 

D 
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„exagerat” patriotică la acest plai. Sunt convins că în interiorul sufletului său există însă 
şi o armonie – un delir de circumstanţă. 

Poemul la care mă opresc din volumul „Un verde ne vede” (să dea Domnu’!) apărut în 
1976, la editura Lumina din Chişinău, începe printr’o propoziţie de simplitate totală, aş 
zice mai puţin poetică, cu un lirism izvorât doar din tragismul afirmaţiei uşor retorice, 
accentuat şi prin ecou. „I’a fugit iubita. Cu-altul/ S’a ascuns în codru. Uuuu !/ El a smuls 
pădurea toată/ Însă n’a găsit-o, nu”. 

E oare o hiperbolă a frământărilor în care se cufundă autorul ? (căci nu e oricine acel 
căruia iubita i’a fugit, cu altul, ci chiar poetul este cel ce trăieşte prin discursul dramatic 
al cuvintelor). 

De aici versurile curg, povestea devine basm, mit, urcând în fantastic. Autorul devine 
un semizeu din mitologie în lupta cu… cu cine de fapt ne luptăm noi ? Uneori o luptă cu 
un principiu, cu o idee, cu un ceva intangibil, de neatins de mintea noastră oricât de 
scrutătoare şi totul pare o luptă inutilă, (chiar şi în poveşti) niciodată nu învinge acel 
„rău” care devine în timp necesitate vitală pentru societăţile utopice. „El a smuls 
pădurea toată/ Şi s’o are începu./ Şi-a arat pădurea toată/ Însă n’a găsit-o, nu.// Şi-a 
cosit pădurea toată/ Din grâu azime-a gătit/ Şi-o corabie'şi cioplise/ Din stejarul 
prăvălit”. 

 

La prima lectură am fost tentat să cred în laşitate, în părăsirea ideii de încercare a 
obţinerii dreptului de trăire în paradis, în Olimpul dominat de iubită. Nu. Fuga e 
continuarea mitului, e diversiunea înaintea luptei care nu mai poate fi dusă frontal, ci 
doar prin intermediul irealului. Nebunia e de fapt inteligenţă. De o sclipitoare rezonanţă 
cu… pădurea, dacă vreţi. 

Stejarul, simbol al măreţiei Moldovei13 , al codrului secular, constituie aici baza 
materială a unei nave cosmice de suferinţă. Să nu uităm că Heidegger în Experienţa 
gândirii scria : „Venim prea târziu pentru zei şi prea curând pentru fiinţă./ Poemul abia 
început de ea este omul”. 

Deci şi la Vieru – omul e cel care, patologic prin situaţie, cvasinormal tot prin situaţie 
încearcă să’şi caute cuplul de entitate psihică hărăzit de Fiinţă pentru călătoria, scurtă 
de altfel, în interiorul vieţii, ca două monade ale lui Leibniz, atomi spirituali, inaccesibili 
influenţelor externe, momente ireductibile şi de o absolută discontinuitate. Iar după 
cum aminteşte Blaga în Năzuinţa formativă, cuvintele lui Goethe: „Cea mai mare fericire 
a muritorilor e personalitatea”, eroul nostru încearcă să se constituie în acel argonaut 
unic în căutarea unei idei, a rezultantei din suma dragostei şi suferinţei. Deci ne naştem 
pentru o luptă continuă, o căutare diabolică, dar normală pentru omenire. Faptul că pe 
pământ cuantele spirituale trec dintr’o întrupare într’alta pentru a desăvârşi menirea, 
destinul peste generaţii, materialiceşte necunoscută încă, genetic transcrisă în gene şi 
invizibile pagini siderale ale cine ştie cărui spaţiu multidimensional, e singurul ce poate 
explica clipa de împlinire atât de străină şi greu de atins. 

Aceasta pare o stare de trecere pe care aş opune-o la prima vedere afirmaţiei 
heideggeriene:„Nu noi ajungem la gânduri; ele vin la noi”. Ca un blestem de dragoste 

                                                 
13 „Când sunt trist, sau când nu sunt trist, când inspirat sau când sunt bleg, sau numai obosit – când sunt vizionar, sau când mi-e 
somn de mine însumi – toate acestea le gândesc şi le formulez în minunata limbă română”( Nichita Stănescu) 
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etern, nimeni nu e fericit pe de-a’ntregul. „Şi-o corabie’şi cioplise,/ Şi’n amurgul greu, de 
stânci/ A plecat pe mări s’o uite/ Clătinat de ape-adânci”. 

 

Însuşi actul cioplirii unei corăbii, sisific, robinsonian, noetic, mi se pare o ispăşire, o 
binecuvântată mântuire prin care el, unicul, poate exponentul unui întreg popor, 
încearcă mila cerească, cer adânc de ape, peste care se lasă amurgul atât de greu ca 
stâncile pământului; o superbă inversare de valori! 

Totul poate fi invers, nereal de inexact sau tocmai de exact la polul opus. Prin forţa 
noastră mergem să obţinem ideea. Prin forţa noastră am construit arca pe care am urcat 
tot ce aveam, bagajul de gânduri al lumii. Într-o lume fantastică, voit fantastică, blândul, 
prea blândul în aparenţă navigator, ce distrusese toată lumea, tăiase până şi pădurea şi 
unicul simbol, el însuşi ! (oare el însuşi ?) se clatină, se clatină şi eu îl simt răsturnându-
se. 

Valorile devin reale, adevăr sub lună, sub stea (o anumită stea – ca şi cum zodia 
destinică veghează şi aici, şi acolo, până şi acolo… unde ajunsese în uitare ?).„A plecat pe 
mări s’o uite/ Dar sub lună, dar sub stea…” 

Şi de fapt iată ce înseamnă să nu mai ştii care’i fantasticul, dacă nu cumva prin 
răsturnare pătrunzi într’alt fantastic, mai dens, mai ceţos, sau mai luminos, dar ascuns 
ca o minciună în spatele pâclei. „A plecat pe mări s’o uite/ Dar sub lună, dar sub stea…/ 
Răsărea la loc pădurea,/ Iar corabia’nfrunzea”. 

Nebun e cel ce nu pricepe nebunia ! 

 

 

Pădure, verde pădure  

Ca un mesaj volitiv al creierului 

 

rta egipteană, greacă, babiloniană este arta bazată pe serii de personaje, 
repetate la infinit, aceleaşi, altele, multiplicate. În tendinţa spre increat, se 

întreabă Blaga în Trilogia  Culturii, când au început să apară unicităţile ? Ce anume le-a 
determinat apariţia ? 

„Rembrandt, în goana după detaliul viu, după o trăsătură, după un gest (…) aspiră la 
o realitate metafizică; … Modelul viu trebuie să i se fi părut de multe ori o simplă copie 
anemică, diluată şi inexpresivă a portretului (…). De aici poate nevoia de a îmbrăca 
făpturile în acea lumină nefirească, venită de nicăieri şi căzută pe lucruri, ca nimb şi 
pecete a unei supraexistenţe”14. 

Numai acest pasaj ar merita multă aplecare, dar nici acesta, nici stilul stihial ca 
năzuinţă formativă formulat de Blaga, nu constituie obiectul prezentării noastre. 
Credeam că studiind psihanaliza freudiană voi întâlni elemente care să’mi declanşeze 
acea stare necesară concepţiei spirituale15. Interpretarea sa asupra statuii lui Moise de 
Michelangelo, personaj căruia’i împrumută ceva divin, deosebit, necanonic chiar, m’a 

                                                 
14 Lucian Blaga, Trilogia Culturii 
15 „Trebuie să existe o ştiinţă a contrarietăţii. Oamenii au nevoie de încercări dificile şi opresiuni pentru a’şi dezvolta muşchii lor 
psihici” (Franck Herbert) 

A 
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atras. „Liniştea aparentă” şi „clocotul interior”, extraordinar receptate de autor la 
privirea sculpturii mi’au creat o stare de euforie. Dar nu era visul, cel interpretat ca o 
entitate gnoseologică. Şi ne’ntrebăm: de ce-a fost necesar să visăm altfel, cine ne-a adus 
la nivelul unicităţii dumnezeieşti ? 

Rabindranath Tagore îmbina adevărul găsit în armonia raţională cu realitatea 
subiectivă şi obiectivă. Mergând la sursele gândirii indice găsim în Sri Isopanisad 
următoarele versuri : „…infinit de departe, El e de-asemenea atât de aproape. Fiinţând în 
fiecare suflet sau lucru, El e de asemenea în afara a tot ce există”(Mantra V)16 . 

Şi iar mă întreb când au apărut în operele artelor personajele ca tipologie umană ? 
Dostoevski scrie în Idiotul : „Există oameni despre care e greu să spui ceva ce i-ar putea 
prezenta sub înfăţişarea lor cea mai tipică, cea mai caracteristică; aceştia sunt aşa 
numiţii oameni obişnuiţi, banali, care într’adevăr formează marea majoritate a oricărei 
societăţi. În romanele şi povestirile lor scriitorii preferă de cele mai multe ori să ia tipuri 
din societate şi să le reprezinte într’o zugrăvire figurativă artistică, tipuri care în 
realitate se întâlnesc excepţional de rar în ansamblul trăsăturilor lor şi care totuşi sunt 
mai reali decât realitatea însăşi”. 

Destinul e oare acela care îşi pune amprenta asupra oamenilor ?, asupra celor ce 
creează  şi a personajelor lor ? Natan înţeleptul din Lessing se adresează lui Dumnezeu: 
„Eu vreau !/ Doar tu să vrei să vreau !” 

Şi mă întreb din nou: de ce ? Frică ? De ce ne închinăm irealului, misticului, 
senzaţionalului, necunoscutului ? De ce obişnuitul asimilat mai uşor pierde în timp 
respectul, dorinţa ? 

Heidegger susţinuse mereu în prelegerile sale (comentându’i pe Hölderlin, Rilke şi 
Trackl) că poezia constituie suflet pentru oricine ştie să şi-o apropie, devenindu’i astfel 
obiect de cult, rugăciune. „O poezie dedicată anume celui separat se încheie prin 
cuvintele: căile lunare ale celor separaţi. Pentru noi, cei separaţi mai poartă şi numele de 
morţi… Trackl spune: Nebunul a murit… Cel care a murit este nebunul. Este vorba aici 
despre un bolnav mintal ? Nu. Nebunia nu înseamnă o minte care gândeşte ceva lipsit de 
sens. Wahn face parte din wana, care în vechea germană de sus înseamnă fără. Nebunul 
gândeşte şi gândeşte chiar ca nimeni altul. Sinnan, la origine înseamnă a călători, a tinde 
spre, a porni într-o direcţie; rădăcina indo-europeană send şi set înseamnă drum. Cel 
care-este-separat este nebunul (der Wahnsinnige) deoarece se află pe drum spre alt loc”. 

Astfel, îl văd eu pe cel-care-pleacă într-o corabie cioplită dintr’un stejar prăvălit de 
însuşi călătorul care-a cosit pădurea, un nebun care moare17 , un străin în lumi străine, 
obligat la a trece în renunţare pentru a obţine veşnicia, un peregrin etern. 

Precum Elis a lui Trackl, Zarathustra a lui Nietzche, Vieru călătoreşte veşnic, în 
moartea care naşte prin sacrificiul lui un alt codru, o lume paralelă în care pierdut, 
trăieşte reînfrunzirea sufletului într’un alt trup. Eminescian, dar departe de acesta, 
îndrăgostitul îndeplineşte o întoarcere mesianică, aproape biblică în câteva versuri, 
într’un gând atât de frumos, atât de uşor de receptat, nenormalul personaj devenind 
obişnuitul erou de mit, trecut printr'o moarte simbolică. 

Mă întreb cât de nebun e cel care pricepe nebunia ? 

                                                 
16 „Pacea cere soluţii, dar noi nu ajungem întotdeauna la soluţii vii, mergem doar în direcţia lor. O soluţie definitivă este prin definiţie 
o soluţie moartă. Deficitul major al păcii este că ea tinde să pedepsească greşelile în loc să recompenseze valorile”(Franck Herbert) 
17 „Nu realizezi nimic bun dacă nu se produce ruptura echilibrului dintre lumea reală şi creaţia creierului”(André Gide) 
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Boris MARIAN MEHR 
 
 

Exilul Cuvântului 
(proză poetică) 
 

Lui Andre Neher, acest compendiu 
 

Morfologia peisajului, a pasajului şi a pajului, Creaţiunea înseamnă  
                                                                                                                 tăcere,  
Supunerea celui nesupus,  
Zicere fără contrazicere,  
Emergenţa tăcerii,  
tăcerea în aventură, 
iubitele mele, Ruth şi Esthera, Iosif cel vândut ca sclav, Complotul 
nereuşit al lui Iov, Autoînvinovăţirea ca formă de laşitate,  
Culorile vidului,  
Tăcere nocturnă-tăcere mortală, 
Les fleurs du mal,  
Misiune şi promisiune goală,  
Dialog fals şi un duet lamentabil, Culegătorul snopilor uitaţi,  
Cuvântul spus în pianissimo, Purtătorul neantului,  
Fraternitatea fratricidă,  
O luptă pierdută cu tăcerea cuvântului,  
Violenţa tăcerii,  
Cuvântul ce astupă adevărul,  
O a treia dimensiune – lăcomia,  
Dumnezeu îşi asumă toate riscurile 
Tăcerea nu este Frumoasa din Pădurea Adormită,  
Istoria ca improvizaţie, A spera înseamnă a te sacrifica,  
Iona, bufonul tragic, 
Vorbele de prisos produc ravagii,  
Cum intră Dumnezeu în tăcerea Omului,  
Poţi spune DA tăcerii? 
Obscenitatea viitorului,  
Vorba ciopleşte existenţa, Iluzia non-violenţei, Răul se ascunde printre  
                                                                                  copiii lui Dumnezeu,  
Tăcerea are diverse grade şi diverse măsuri,  
Printre muţi, bâlbâitul spune ce vrea, Riscurile Genezei şi Exodului, 
Posibilul corectează realitatea, 
Multe altele, nespuse.  
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Din amintiri tăcute,  
Din maronii cucute,  
Pornim în paşi prea miciSpre Greenwich.Căutări, căutări pe alte mări,  
Zăpezi topite în amiezi,  
Un dram de minte, Doamne, dă-mi,  
Cu ochii muţi cum e la struţi, Ucidem versuri şi eresuri, Petrecem iarna –
n Viena gri, Unde imperiul se sfârşi.Stau într-o salcie, privescCum trece-
n ritm împărătesc 
Un ofiţer stresat de glonţ, Ninive – pasăre cu clonţ,  
Ea-şi curăţă în rana mea 
Ce a mâncat la cherhana, Iar dincolo umbrele trecPrintr-un contrast, un 
turc şi-un grec.Altă iubire noi căutăm  
În orăşelul North-Helăm. 
 
 
  
  

Întrebările 
 

Mergeam pe un coridor,  
Împăcat cu finalul, 
Râdea o paiaţă, acolo, în poartă,  
Eşti trist? Mă-ntreabă moartea,  
Aşi, nici vorbă, eu cred că eşti o paiaţă 
şi-atât.Cădeau frunze din Copacul Vieţii,  
Umbrele creşteau, Unde erai, Daniel, unde erai? 
Gurile celor ce cântauAu fost astupate cu pământ,  
Tu unde erai, Daniel? 
 
Alături arde o lumânare,  
Cu capetele ninse de ani, ei studiază,  
Barba le ajunge la brâu, Ei studiază cărţile vechi,  
Străjuiesc Timpul să nu treacă,  
Străjuiesc adevărul, dar care? 
Fără barbă ar semăna cu nişte copii,  
Ochii lor privesc înlăuntru,  
Pentru ca noi să privim. Încotro?  
 
Nu te teme, şi-a spus, Vântul sorbea din căldura trupului său,  
Nu te teme, şi-a spus, Vântul aluneca peste trupul Sfârtecat de gloanţe. 
Cine-i? 
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O şosetă albă, una neagră,  
Vârfurile pantofilor aduse-n unghi,avea ochelari, evident, citea o carte 
despre ghivent, avea laptop, avea mătuşi,  
din Buhuşi până-n Konotop,  
nu avea eclat, dar scria, dar dirija,  
„Liliacul” compus de babacul.N-a fost Don Quijote, nici Moise, Sancho 
Panza, Era duce de Braganza, Între Vucovar şi Dubăsari 
Era armăsar. 
 
Adorm în troleibuz, visez, Cum urc marmoreene trepte, Castelul mă 
aşteaptă, vienez,  
Iar îl las să mă aştepte,  
Sunt plin de decoraţii, Feldmarschal, Arunc în jur priviri intimidante, 
Dar o brunetă râde pe sub voal,  
Îmi spune – raţiune, mergi andante, şi sus abia respir, încovoiat, privesc 
la tronul gol, în catifele, cobor la popa nan, doar am visatcă sunt în 
lumea ipocritelor livrele. 
 
Cînd zbor cu avionul, vine un înger, Îmi oferă un compot de iluzii,  
vecina de pe şezlong nu mă recunoaşte,  
deşi mi-a fost iubită fidelă,  
avionul zboară în direcţie inversă,  
dinspre cer spre pământ,  
abia aştept să dau un telefon,  
„Ajungem în câteva secunde”, Strigă pilotul Scaraoţki,  
Stewardeza nefertiti,  
Îmi dă o bomboană 
Cu gust de varză murată,  
”Acum vă recunosc”, îmi spune vecina,  
e galbenă a şofranul, 
apoi ascult ultimele ştiri, aflu că am căzut cu avionul alaltăieri.  
 
 

Din om se smulge strigătul 

 
Din om se smulge strigătul 
Ca dintr-o pasăre în zbor,  
Un strigăt e-o sămânţă-n cer,  
De sus curg lanuri sângerii, Iar pe pământ atâtea ruguri ard,  
Atâţia miei ce în zadarSe roagă pentru milă,  
În timp ce frigul cade ca o ghilotină 
Peste grumazul florilor târzii. 
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Corabia a naufragiat de multe ori, 
O nucă, poate-un om la reanimare,  
Pe ducă sunt eroii,  
Corabia coboară pe un singur drum,  
Pe verticală. 
 
E prea târziu să-ndrepţi ceva,  
Nu-i prea târziu să uiţi 
Se moare-n cărţi, la cinema,  
Iar unii mor desculţi. Ne-amestecăm cu viermi, furnici,  
Cu frunze, pene gri,  
E prea târziu să fiu aici,  
E timp pentru a muri.  
Prin scris nici nu trăieşti, nu mori,  
Dar te înalţi de-atâtea ori.Vorbele mele peste ţări şi mări,  
Cum trenurile trec prin gări,  
Cum păsările-n nori dispar,  
Cum inima îmi bate rar, Cum nu ştiu nici acum ce-a fost. Cum nici 
viitorul n-are rost. Și totuşi noi trăim, iubim,  
şi totuşi îngerii ne vin, acest poem e-un strigăt mut,  
din est în vest, din nord în sud, un strigăt ce nu moare-n morţi.  
Bastilii cad, Înalte Porţi. 
 
 
 
 

Poemul Lautrec 
 
Piciorul sus, aburi, alcool,  
Puţin mărunt, gigant de-alcov,  
Boemul trist, alt paradis.  
În artă nu poţi fi Nimic,  
Mai bine zeu, decât mulţi conţi, Un Dumnezeu de patru coţi, El a iubit pe 
cel căzut,  
A ridicat în slăvi pe slut,  
Mai bun ca el n-am prea văzut,  
Poate că eu as fi trecut 
Nepăsător, cum suntem toţi,  
O omenire de netoţi, Toulouse, ne-ai tras în inimă un glonţ. 
O lume râde, alţii plâng, Fără speranţă, ochiul stâng 
e-nvineţit de un amic, în artă nu poţi fi NIMIC.  
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Iar dragostea, pâş-pâş umblaÎn patru labe, o căţea,  
Toulouse-Lautrec eşti un gigantÎntr-un viitor rămas vacant. 
Prăpastia era pentru oameni 
 
Prăpastia era pentru oameni,  
Clipele erau rafale de mitralieră,  
Amintirea, astăzi, este un monument tăcut,  
Cine să vadă prăpastia dintre cer şi pământ? 
Cel care plânge, cel care pierde tot sângele, Vântul de toamnă peste o  
                                                                      groapă uriaşă,  
Blesteme şi ţipete-n beznă,  
Oseminte se-nalţă, se caută, se găsesc,  
Nu au linişte, lacrimi de piatră,  
Asprul pământ, fără glas se ridică statuia,  
Ani şi ani, dar nimeni n-o vede, Apoi toţi o zăresc, dar nu cred, nu cred, 
nu cred. 
 
Copiii au desenat, au putut desena,  
Un fel de a glumi cu moartea,  
Cum numai copiii pot glumi,  
Desenele lor au rămas caraghioase şi strâmbe,  
Glume triste, iar micii autori plutesc pe cer,  
Nori albi, zâmbind ştrengăreşte, 
Dar pe pământ nu vor reveni niciodată. 
 
Chiar dacă scapi,  
Chiar dacă vei povesti,  
Nimeni nu te va crede,  
Spuneau pietrele din pavajul 
Careului de execuţie 
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Petru SOLONARU     
 
 
 
 
 
 
 
   

Stâlpul lui  
Ananke... 
 
 
 
   

   Fii tăcerea vidă între „Nu” și „Da”, 
astfel vei cunoaște prin a asculta 
neclintita rază-a celui nenumit, 
loc înlănțuirii sinei fără za... 
 
   De confuzii scapă, fericit că ți-s 
cheile vederii dar apururi scris 
a primi din roată punctul într-ascuns, 
dumirind că timpu-i doar al minții vis... 
 
   Chiar dacă Oglinda ninge-în amăgiri, 
ea nu-i Amăgirea; soare cum desfiri 
ca a fi al serii, dimineții rând, 
el rămâne Ziua minunatei firi. 
 
   Stâlpul lui Ananke peste Cer întins 
duce și întoarce somnu-ți înadins 
la aceeași matcă unui Număr cast. 
Ce se-aprinde-i numai ce deja s-a stins... 
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Mlade Rădăcinii... 
    
 
 

   Cum din cea Tăcere către-un zvon zadar 
cosmica lumină-i îmbucată dar, 
tot la fel și viața între Spirit – ax – 
și obadă – colbul – stă pe-un van cântar... 
 
   Din senina cale-a somnului profund 
 până la cărarea visului se-ascund 
ai trezirii gemeni; chip spre analog 
și ’napoi, reversu-i, sunt când nu mai sunt... 
 
   Ca străin nu-i nimeni față de-acest mers, 
cât în cer sau lume clipele au șters 
raza dăruirii, aurul, mijloc 
a primi scânteia cu-adevăr imers. 
 
   Seară, dimineață-a purure vor fi 
inimă a toate să se cheme Zi 
într-o neclintire, tainei mai presus. 
Mlade Rădăcinii crengile-s a ști... 

 
 
 
 
 
 

Tainicul Primordiu 
    
 
 

   Tainicul Primordiu, matcă-a tuturor, 
metamorfozează cele care mor 
printr-un viu cortegiu, fals identitar, 
între-apururi Spirit și-al Substanței dor... 
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   Vidul și Avidul, fără să fi spus 
despre depărtarea din aproape, -opus, 
ca dobândă-anume unei revelări, 
revărsării fruste-i lasă vast apus... 
 
   Păcii simultane succesive-i țin 
întreite forțe sinealul cin 
ca o ierarhie-a părții din întreg 
să rămână roata Celuia Străin. 
 
   Calea de-începuturi, nelegată’în chip 
cu poteca spumei scrisă de tertip, 
face din clepsidra Apelor Dintâi 
timp de măsurare, iluziv nisip... 
 

 
 
 
 

Ancoră tăcerii... 
 
 

   Ancoră tăcerii calmului Tăcut, 
sub corola -absenței Numele s-a vrut 
ca, nuntind diada, El, părelnic punct, 
cercului să-i scrie pasul absolut. 
 
   Logica-i, deci, rază, purului prolog, 
scade crescătoare’în vortex analog 
și cunoaște, astfel, mișcătorul nimb, 
Candida Migdală, morții viul drog... 
 
   Peste toate însă nu dorinței i-s 
treptele gândirii scoase vis din vis... 
Mărul cel de Aur, așezat drept sorb, 
cheamă și alungă-al undelor abis... 
 
   Strămurând vederea spre un „Nu” prezent, 
Nimeni și nimicu-i, vidului solvent, 
vin să deslușească-a pururea de ce 
tace în oglindă Cel Inexistent... 
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Cântarea Cântărilor   
 

ântarea Cântărilor este un foarte 
frumos poem de dragoste, o 
alegorie a poveștii de dragoste 

dintre Dumnezeu și poporul lui Israel, 
dintre Dumnezeu și sufletul omenesc, a 
tainei cununiei între Isus și Biserică, 
această din urmă interpretare aparținînd 
lui Origen. Înainte de orice comentariu, 
Cîntarea Cîntărilor se înfățișează ca un 
tulburător poem, poate unul dintre foarte 
puținele texte biblice tradus deopotrivă în 
corpusul biblic, cît și separat. În limba 
română sînt mai multe traduceri; alături 
de cele cuprinse în corpusul biblic (Biblia 
de la 1688, Bibliile traduse de Gala 
Galaction și Vasile Radu, Nicolae 
Cornilescu, Bartolomeu Anania, de Alois 
Bulai, Eduard Patrașcu și Anton Budău) 
sînt și traducerile făcute de Ioan 
Alexandru și Petru Creția. “În gravul, 
austerul peisaj al cărților canonice din 
Vechiul Testament, străbătut îndeobște 
de figuri venerabile, pioase, răsare 
privirilor uimite ale neavizaților, ca o 
întrebare mereu deschisă, superba, rara 
floare a Cîntării Cîntărilor (Șir hașirim). 
Grațioasa poveste de iubire dintre regele 
Solomon și Sulamita, oacheșa păstoriță, 
este una dintre cele mai vechi pastorale 
din istoria literaturii universale, păstrînd 
în străvechea ei structură toată 
prospețimea și spontaneitatea mișcării 
unor suflete care se cheamă, se găsesc, se 
pierd si se regăsesc, după înaltele legi 
nescrise ale dragostei”, scria Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga în studiul 
introductiv la Cântarea Cântărilor, 
tradusă de Ioan Alexandru. 

Cîntarea Cîntarilor face parte din cea 
de-a treia secțiune a canonului biblic 
evreiesc, din hagiografe, alături de Psalmi, 
Proverbe, Rut, Plîngerile, Ecclesiastul, 
Estera, Daniel, Ezra, Neemia, Cronicile; 
Talmudul consemnează controversele în 
legătură cu canonicitatea unora dintre 
aceste cărți, cum ar fi Cîntarea Cîntărilor 
sau Estera. Cîntarea Cîntărilor este unul 
dintre cele Cinci Suluri (Hameș Meghilot) 
care se citesc în sinagogă în anumite zile, 
în săptămîna de Pesah, iar în comunitățile 
sefarde în fiecare vineri, după lăsarea 
serii. “După cum demonstrează chiar titlul 
cărții, aceasta a reprezentat întotdeauna, 
în tradiția evreiască, o cîntare prin 
excelență. Talmudul redă amănunțit 
îndelungatele dezbateri care au precedat 
introducerea sa în canonul biblic. Învățații 
Talmudului s-au confruntat aici cu o 
problemă: conținutul cărții părea 
fundamental profan, iar numele lui 
Dumnezeu nu era pomenit niciodată. S-a 
optat în final pentru acceptarea ei, în 
urma lecturii lui Rabi Akiva care a 
interpretat-o drept o alegorie a iubirii 
spirituale dintre Dumnezeu și poporul lui 
Israel. Această alegorie a dragostei dintre 
Israel și Logodnicul divin este una din 
principalele teme ale Cabalei”, scriu 
autorii Enciclopediei Iudaismului. 

Tradiția este nesigură în ceea ce 
privește fixarea canonului scripturar, 
afirmă Andre Cohen în lucrarea sa, 
Talmudul. Din primele mărturii privitoare 
la canonicitatea unor scrieri, “la început 
au fost respinse Proverbele, Cîntarea 
Cîntărilor și Ecclesiastul, pentru că ele 

C 
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conțineau parabole și nu aparțineau 
Scrierilor. Ele au rămas astfel excluse pînă 
ce au venit oamenii marii sinagogi, care 
le-au explicat (într-un sens spiritual)”. 
Timp de cinci secole locul unor cărți în 
colecția sfîntă a fost subiect de discuții, de 
controverse. Rabi Iehuda susținea că 
scrierea Cîntarea Cîntărilor întinează 
mîinile, R. Iose că Ecclesiastul nu întinează 
mîinile, iar pentru Cîntarea Cîntărilor 
chestiunea este controversată; R. Simeon 
b. Azai evoca tradiția celor 72 de strămoși 
care l-au pus pe Eleazar b. Azaria în 
fruntea academiei, amintind că Ecclesiatul 
și Cîntarea Cîntărilor întinează mîinile, 
pentru ca R. Akiva să tranșeze cu 
fermitate: “Ce oroare! Nimeni din Israel n-
a susținut vreodată că trebuie exclusă 
Cîntarea Cîntărilor, căci întreaga lume n-a 
fost demnă de ziua în care această Carte a 
fost dată lui Israel. Toată Biblia este sfîntă, 
dar Cîntarea Cîntărilor este arhisfîntă.” 

Andre Cohen afirmă că opinia lui Akiva 
despre canonicitatea incontestabilă a 
Cîntării Cîntărilor nu este confirmată de 
Talmud. Rabi Meir socoteste că 
Ecclesiastul nu întinează mîinile, în vreme 
ce Cîntarea Cîntărilor dă loc la discuții, iar 
R. Jose exprima o poziție diametral opusă. 
Era vorba de a stabili dacă acele cărți erau 
de inspirație divină sau erau compuneri 
profane; era Cîntarea Cîntarilor povestea 
unei iubiri omenești sau o alegorie a 
raporturilor dintre Dumnezeu și Israel, 
punct de vedere care a precumpănit, 
Talmudul afirmînd că “Sfîntul Spirit a 
strălucit asupra lui Solomon și el a 
compus trei cărți: Proverbele, Cîntarea 
Cîntărilor și Ecclesiatul.” 

Titlul pe care îl poartă poemul biblic 
atestă perfecțiunea sa, este un superlativ, 
“cea mai frumoasă cîntare”, asemănătoare 
ca formulare cu “sfînta sfintelor” din 
Templul luiSolomon. Dacă pînă în secolul 
al XIX-lea predominau interpretările 
alegorice, cu sens profund spiritual, în 
ultimele decenii cei mai mulți 
comentatori s-au raliat unei interpretări 
literale, mulți văzînd în Cîntarea Cîntărilor 

o colecție de cîntece de iubire folosite la 
nunți, un cîntec de iubire între păstorița 
Sulamita și regele Solomon. Dintre toate 
textele biblice, valorizarea cuplului 
culminează în Cîntarea Cîntărilor, care în 
sens imediat cîntă frumusețea iubirii între 
un bărbat și o femeie. ”Iubirea din 
Cîntarea cîntărilor”, afirmă Petru Creția în 
comentariul la propria traducere a 
poemului, “se spune în cuvintele Cîntării 
cîntărilor și există numai prin ele. Ființele 
acelea s-au prefăcut în cuvinte, astfel că 
citirea lor le conferă o mereu înnoită 
prezență. Cum e iubirea din acest poem? 
Desăvîrșită în intensitatea, în dăruirea și 
în exclusivitatea ei împărtășită pînă la a 
nu se ști întotdeauna bine cine vorbește 
despre cine. Și, cu toate căutările, 
chemările și pierzaniile ei, mereu 
împlinită în esența ei, iubirea din Cîntarea 
cîntărilor este o iubire fericită, care se 
leapadă de umbre cu un gest ușor, care nu 
are a se îndoi pentru că e aceeași mereu, 
cu o putere care o face să fie o iubire fără 
moarte.” 

Tradiția rabinică atribuie textul regelui 
Solomon, dar în epoca modernă mulți 
cercetători invocînd prezența termenilor 
persani și aramaici plasează scrierea 
poemului la sfîrșitul perioadeai persane 
sau începutul celei grecești. “Cei mai multi 
specialiști, scrie EnciclopediaIudaismului, 
consideră Cîntarea drept o antologie de 
poeme de dragoste. Versetele lor exprimă, 
printr-o serie de dialoguri și monologuri 
de mare forță evocatoare, dorința 
fierbinte pe care o simt unul pentru altul 
doi îndrăgostiți și bucuria întîlnirii lor în 
final.” 

Creație unică, Cîntarea Cîntărilor, a 
stîrnit deopotrivă admirație pentru 
unitatea și frumusețea poetică, dar și 
uimirea legată de prezența în rîndul 
scrierilor biblice. Prima tîlcuire creștină a 
acestei scrieri vechitestamentare îi 
aparține lui Origen, care a scris Omiliile la 
cartea Cîntării Cîntărilor la jumătatea 
veacului al III-lea. Origen era convins că 
poemul era a treia parte interzisă a 



Toamna 2018  | Contact international 417 

 

Bibliei, după primul capitol al Genezei și 
primul capitol al cărții lui Ezechiel. 
Această idee trimite la o posibilă 
arcanizare, evident restrictivă, a Bibliei, 
după cum subliniază Moshe Idel. “Propun, 
susține savantul de origine română, să 
numim acest fenomen arcanizare 
unisemică. Modul în care înțelegeau acele 
texte unii rabini contemporani cu Origene 
ne face să credem că ei sesizau existența 
unor elemente problematice în sensul lor 
evident, literal, și nu la așa-zisul nivel 
ezoteric alegoric al textelor.” Erau 
subiecte pe care Origene și Mișna le 
considerau inoportune abordării în fața 
tinerilor, a celor care încă deprindeau 
tainele interpretării unor texte dificile, cu 
sensuri multiple. 

Eusebiu din Cezareea relatează că 
Origen a început comentariile în jurul 
anului 240, după plecarea din Atena, a 
continuat scrierea la Cezareea, dar din 
textul grec s-a pierdut mare parte, ceea ce 
se cunoaște astăzi fiind traducerea latină 
a lui Rufin (prologul, cărțile I-III și parțial 
cartea a IV-a). Fericitul Ieronim a tradus 
și el în latină două omilii, remarcînd plin 
de încîntare: “Dacă în celelalte cărți 
Origen a întrecut pe toți ceilalți scriitori, 
în aceasta el s-a întrecut pe sine însuși”. În 
interpretarea propusă de Origen, mirele 
este Cristos, iar mireasa este Biserica, 
“ambele personaje, mirele și mireasa, sînt 
două simfonii armonic acordate, mireasa 
cîntînd cu fecioarele, și mirele cu 
însoțitorii săi”. Origen își îndeamnă 
cititorii să se adîncească în înțelegerea 
cuvintelor rostite de mireasă, ca o 
alegorie teoretică și mesianică: „Și ca să 
înțelegem aceasta, ascultă Cîntarea 
Cîntărilor, și silește-te să adîncești și să 
repeți, împreună cu mireasa, ceea ce 
spune mireasa, pentru a putea înțelege 
ceea ce însăși mireasa singură a înțeles. 
Dacă, însă, nu poți zice, împreună cu ea, 
ceea ce a spus mireasa, preocupată de a 
înțelege ceea ce i-a zis, grăbește-te, cel 
puțin să te bucuri, că te găsești în 
apropierea mirelui. Iar dacă aceste 

cuvinte te depășesc, ține-te măcar de 
fecioarele care se bucură de bunăvoința 
miresei. Acestea sînt personajele cărții, 
care-i o dramă scenică și totodată 
epitalam (cîntec de nuntă). De cînd au 
cunoscut păgînii cartea, au admis și 
epitalamul, care de aici l-au împrumutat. 
Cîntarea Cîntărilor este prin urmare un 
epitalam propriu-zis.” Origen insistă 
asupra sensului duhovnicesc în care 
trebuie citită Cîntarea Cîntărilor, tîlcuirea 
ei făcîndu-se în termenii iubirii spirituale, 
nicidecum a celei trupești. El își îndeamnă 
cititorii să vadă în versetul „Stînga lui este 
sub capul meu, și cu dreapta lui mă 
îmbrățișează” expresia îmbrățișării 
duhovnicești. Același înțeles duhovnicesc, 
expresie a înțelepciunii cuvîntului biblic, 
va însoți cititorul în înțelegerea versetelor 
„ Sărută-mă cu sărutările gurii tale”, „Sînii 
tăi sînt mai buni decît vinul” sau „Cît ești 
de frumoasă iubita mea, cu adevărat tu 
ești frumoasă, ochii tăi sînt porumbei”. 

Unul dintre discipolii lui Vasile cel 
Mare a fost chiar fratele sau mai tînăr, 
Grigorie de Nyssa, ale cărui scrieri dau 
măsura nesăturatei lui dorințe de a 
cuprinde cît mai multă cunoaștere, dar și 
conștiinței neputinței de a ajunge 
vreodată la capătul cunoașterii 
necuprinsului dumnezeiesc, cum îi plăcea 
să spună teologului Hans Urs von 
Balthasar. Grigorie de Nyssa este autorul 
unei cuprinzătoare tîlcuiri a Cîntării 
Cîntărilor, în care vede expresia unirii 
sufletului cu Cristos prin iubire, iubirea 
fiind cea mai înaltă virtute, „cea mai 
intens trăită ca mișcare ce nu ajunge la un 
hotar, sau reprezintă vîrful cel mai înalt la 
care urcă sufletul și de pe care vede totuși 
deschizîndu-se înaintea lui orizonturile 
fără hotar”, după cum scria Dumitru 
Stăniloae. Grigorie de Nyssa atrăgea 
atenția, adresîndu-se Olimpiadei, asupra 
tentației de a lua textul ad litteram, 
ocolind astfel înțelepciunea ascunsă: „Dar 
dacă ceva spus în chip ascuns în cuvinte 
acoperite și ghicituri nu-și arată folosul 
prin înțelesul nemijlocit, acele cuvinte 
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trebuie tîlcuite cum ne spune Scriptura, 
învățîndu-ne prin Proverbe ca să 
înțelegem ceea ce spune, fie ca parabolă, 
fie ca un cuvînt întunecos, fie ca o sentință 
a înțelepților, fie ca o ghicitură.” Pe 
urmele lui Origen, Grigorie de Nyssa 
îndeamnă la a trece dincolo de înțelesul 
nemijlocit al literei, „căci prin cele scrise 
în ea (Cîntarea Cîntărilor – n.n.) e dus 
sufletul, ca o mireasă, spre însoțirea 
netrupească, duhovnicească și 
nematerială, cu Dumnezeu.” Unul dintre 
versetele cu o accentuată încărcătură 
erotică este cel în care teologul vede 
urcușul sufletului: „Frățiorul meu a întins 
mîna lui prin deschizătură și cele din 
lăuntru ale mele s-au uimit de el”. Iată 
comentariul lui Grigorie de Nyssa: 
„Deschide fereastra înlăturînd 
acoperămîntul de pe inimă; a rupt vălul 
de pe fereastră, adică al cărnii, și-a 
deschis toată fereastra sufletului, ca să 
intre Împăratul slavei, dar lărgimea 
ferestrei s-a dovedit o deschizătură mică, 
îngustă și strîmtă, prin care nu a încăput 
Însuși Mirele, ci de-abia mîna Lui. (…) 
Sufletul omenesc e hotarul între două 
lumi, dintre care una e necorporală, 
cugetătoare și nepieritoare, iar cealaltă, 
corporală, materială și nerațională”. 
Tîlcuirea lui Grigorie de Nyssa este 
departe de orice trimitere la literă, mîna 
este puterea săvîrșitoare de minuni, mîna 
redă frumusețea curată și nematerială a 
Mirelui și strălucirea luminii adevărate. 

În secolul al XVI-lea, Fray Luis de Leon, 
călugăr augustin, scriitor, reprezentant de 
frunte al Renașterii spaniole, teolog și 
filosof, a tradus în castiliană Cîntarea 
Cîntărilor; suficient motiv pentru ca 
Inchiziția să-l întemnițeze, considerînd 
traducerea scrierii în limba vulgară un 
grav afront adus Scripturii. Carmelitana 
Tereza de Avila a nutrit o vie admirație 
pentru Cîntarea Cîntărilor, expunîndu-se 
unui dublu pericol: Luis de Leon era 
condamnat pentru traducerea scrierii 
într-o limbă vulgară, în vreme ce mulți 
teologi nu doreau ca Biblia să fie citită de 

femei. Într-un asemenea context istoric 
atitudinea Terezei față de acest poem este 
surprinzătoare; a fost singura carte 
biblică pe care a comentat-o, în perioada 
de ferventă exaltare mistică lecturile din 
Cîntarea Cîntărilor fiind refugiul său, 
consolarea sa. Notează de altfel că una 
dintre marile consolări spirituale le găsea 
în ascultarea sau citirea unor pasaje din 
Cîntarea Cîntărilor, și că oridecîteori 
sufletul îi era asaltat de frică, cînd asculta 
anumite pasaje din Cîntare înțelegea că 
sufletul îi era pe drumul cel bun. 
Mărturisește că nu de puține ori a cerut 
unor teologi să-i explice care este 
adevăratul sens al celor scrise în Cîntare; 
răspunsul a fost dezamăgitor: doctorii 
Bisericii nu l-au putut găsi încă! Tereza a 
încercat cîteva comentarii pentru a le 
discuta cu surorile carmelitane. A supus 
meditațiile sale analizei a doi teologi; 
primul, Diego de Yanguas, amestecat în 
procesul lui Fray Luis de Leon, a decretat 
ca poemul este unul de dragoste scris 
pentru fiica Faraonului; pentru că nu se 
cădea ca o femeie să scrie despre 
Scriptură a recomandat arderea caietelor, 
Tereza aruncîndu-le în foc fără ezitare. Al 
doilea teolog, Domingo Banez, a putut citi 
doar o copie salvată din foc și a găsit 
meditațiile Terezei salutare, fără abatere 
de la credință. Tereza s-a apropiat de 
poemul biblic dînd glas spontaneității, 
știind bine ca poemul poate fi citit în mai 
multe chei, convinsă că interpretarea 
poemului este rezervată cărturarilor; în 
opinia sa acestea nu excludeau lectura 
liberă, pornind de la viața însăși. Tereza 
era convinsă că în poemul biblic multe 
cuvinte fac răni adînci, că sînt capabile să 
trezească sentimentul iubirii printre 
cititori și cititoare, că nimeni nu-și poate 
însuși cuvintele fără intervenția divină; 
„imposibil a spune «sărută-mă cu 
sărutările gurii tale» fără a fi purtat pînă 
la limitele extazului: aceste cuvinte, luate 
literal sînt cu adevarat de natură să 
înspăimînte dacă le pronunțam cu sînge 
rece”. 
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În general, Tereza de Avila preferă să dea 
poemului valoarea de simbol nupțial între 
Dumnezeu și om; mai curînd decît să reia 
versiunea tradițională a Bisericii, mireasă a 
lui Isus, ea pune accent pe simbolismul 
interpersonal: Dumnezeu și sufletul, 
acceptînd deschiderea simbolului către alte 
zări, afirmă Thomas Alvarez, unul dintre cei 
mai avizați comentatori actuali ai scrierilor 
Terezei de Avila. 

Într-o carte apărută recent, Le Cantique des 
Cantiques. Rituel initiatique, Michel Lapidus 
propune o traducere a originalului ebraic, 
însoțită de o traducere literală, urmate de o 
rescriere în cheie inițiatică în care autorul 
face apel mai curînd la entități decît la 
personaje. Michel Lapidus crede într-un sens 
ascuns al poemului biblic, în care vede un text 
ritual de natură inițiatică, în opinia autorului 
schimbul de expresii simbolice corespunzînd 
formei unui ritual. Michel Lepidus retranscrie 
poemul pentru două personaje, masculin și 
feminin, în dorința de a ne face să vedem în 
Cîntarea Cîntărilor un ritual inițiatic al creării 
cuplului regal: „Totul începe prin crearea 
entității regale care nu se poate naște urmînd 
o voință profană, ci mai curînd printr-o iubire 
de natura unui suflu creator, depășind orice 
aspect uman.” Michel Lapidus acordă 
elementului feminin misiunea purificatoare, 
înlăturarea tuturor elementelor 
perturbatoare, transmutația alchimică, în 
vreme ce masculinul este cel care imprimă 
nota inițiatică, părăsirea căii supunerii și 
participarea la frumusețea creatoare. Poemul 
se reconstruiește într-un joc al entităților, 
fiecare avînd cunoașterea care îi corespunde, 
în măsură să asigure coerența funcției regale 
în cuplu. Pentru entitatea feminină este vorba 
de iubire în forma ei cea mai elevată, în timp 
ce pentru entitatea masculină, această iubire 
estte cea care inițiază în toate formele 
Creației. Pentru a asuma caracterul regal și 
sacru, iubirea trebuia să fie o cale care duce 
către locul plenitudinii. Dar cadrul inițiatic se 
împlinește doar prin probele, prin încercările 
care confirmă bunele intenții și realitatea 
dorinței de a fi inițiat; este sufletul îndrăgostit 
care cere ajutor: „Fete din Ierusalim, vă jur: 
De-ntîlniți pe dragul meu, ce să-i spuneți oare 
lui? Că-s bolnavă de iubire. Ce are iubitul tău 
mai mult ca alții, o tu, cea mai frumoasă 
dintre femei? Cu cît iubitul tău e mai ales ca 

alți iubiți, ca să ne rogi așa cu jurămînt?” 
Odată trecute probele, urmează 
recunoașterea și încoronarea, adevăratul 
ritual alchimic al căsătoriei, iar acest ritual îi 
îngăduie lui Michel Lapidus să sugereze că în 
Cîntatrea Cîntărilor putem percepe o nouă 
spiritualitate, în care divinitatea nu mai avea 
acest caracter de intransigență și de fixitate 
absolută. 

Și totuși Cîntarea Cîntărilor nu-i un imn 
adresat iubirii, puterii iubitoare a femeii și a 
bărbatului? Unul dintre marii gînditori greci 
contemporani, Christos Yannaras, susține că 
ne este sete de viață și că viața este posibilă 
numai în relație cu un Altul: „Ne este sete de 
viață. Și nu ne este sete de ea prin gînduri sau 
concepte. Nici chiar prin voința noastră. Ne 
este sete de ea cu corpul nostru și cu sufletul 
nostru. (…) Cînd se naște erosul, se naște 
viața. Uimiți, simțim sărăcia existenței 
transfigurîndu-se în bogăția neașteptată a 
vieții.” Filosoful grec vorbește despre 
reciprocitate, despre transfigurarea 
existenței, despre surîsul și privirea celuilalt; 
în ochii pe care-i iubesc, ating pentru prima 
oară ceea ce este privirea umană, scrie 
Yannaras. Reciprocitatea este semnificată de 
privire, prima tresărire este totdeauna în 
prima încrucișare a privirilor, de aceea erosul 
se naște din lumină: „Privire, surîs, voce, gest, 
mișcare: frontieră a corporalului și a 
incorporalului, loc al semnificanților 
reciprocității.” Privirea și surîsul sînt 
inseparabile, răspîndesc aceeași lumină, sînt 
o reflectare a unicității, o matrice a dorinței. 

Dar despre Cîntarea Cîntărilor au scris și 
filosofi, nu despre corp în opoziție cu sufletul 
sau cu eul, ci pornind de la o privire globală, 
nu de la un catalog doxografic. O astfel de 
încercare aparține filosofului francez Jean-
Louis Chretien, în cartea sa Symbolique du 
corps. La tradition chretienne du Cantique des 
Cantiques. Cîntarea Cîntărilor vorbește despre 
un om interior și un om exterior, despre 
membre ale inimii și organe ale sufletului. 
Într-o pagină celebră din a X-a carte a 
Mărturisirilor sale, Sfîntul Augustin îl descrie 
pe Dumnezeu ca fiind dincolo de sensibilul 
corporal: „cînd iubesc pe Dumnezeul meu, 
anume lumina, vocea, mireasma, mîncarea, 
îmbrățișarea omului meu lăuntric, unde 
fulgeră sufletului meu o lumină pe care n-o 
cuprinde spațiul și unde sună o melodie pe 
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care n-o răpește timpul, și unde miroase un 
parfum pe care nu-l împrăștie suflarea 
vîntului.” Philon din Alexandria vorbea 
despre „ochii sufletului”, iar peste veacuri 
Heidegger avea să afirme că simpla prezență 
a organului auditiv, urechea, nu înseamnă și 
auz! Deși au fost încercări de a constrînge 
inepuizabilele semnificații ale părților 
corpului într-un dicționar definitiv, așa cum a 
făcut Meliton din Sardes („Genunchi, 
mărturisirea umilinței”), Jean-Louis Chretien 
crede că „datorită supleței și mobilității 
simbolismului corporal acesta nu devine o 
constrîngere sufocantă pentru viața 
spiritului.” Cîntarea Cîntărilor își invită 
comentatorii să completeze, dacă se poate 
spune, organismul omului interior, afirmă 
filosoful francez. Teologii vorbesc și despre 
un corp colectiv care-și trage realitatea dintr-
un raport deopotrivă spiritual și corporal cu 
corpul individual al lui Cristos, pagini pline de 
tîlc despre organicitatea corpului colectiv 
aparținînd sfîntului Pavel. 

Dinții tăi par turmă de oi tunse, ce ies din 
scăldătoare făcînd două șiruri ștrînse și 
neavînd nicio știrbitură. De cele mai multe ori 
mențiunile din Biblie despre dinți au mai 
curînd o tentă negativă sau amenințătoare, 
amintind mai mult de scrîșnetul dinților 
răsunînd în liniștea tenebrelor exterioare. Sf. 
Augustin scria despre acest verset în De 
doctrina christiana ca despre exemplul 
metodic asupra „obscurităților și 
ambiguităților” Scripturii; el vedea în acest 
exemplu un frumos joc între transparență și 
obscuritate, prezența exclusivă a oricăreia 
dintre acestea plictisind și descurajînd. Dar, 
după cum spune Jean-Louis Chretien, este o 
„obscuritate aperitivă”, care amintește funcția 
anatomică a dinților, aceea ce a mesteca 
hrana, de a o transforma. 

Nasul tău este ca turnul din Liban, ce 
priveste spre Damasc. Este singura mențiune 
și comparație enigmatică  arhitecturală a 
nasului, prezentă în Cîntarea Cîntărilor. Nasul 
și nările sînt mai puțin prezente decît alte 
organe de simț, în schimb sînt amintite 
mirosurile, parfumurile. Surprinzător doar la 
prima vedere, mirosul este un subiect 
filosofic, deși mult timp mirosul ca simț a fost 
victima unei tăceri olfactive, nu a făcut 
obiectul unei reflecții aprofundate așa cum 
este cazul vederii sau auzului. De aceea poate 

că multora li s-a parut surprinzător ca un 
universitar din zilele noastre de la Sorbona, 
Chantal Jaquet, să scrie o carte despre miros, 
Philosophie de l’odorat. O lungă tăcere care 
ținea, afirmă Chantal Jaquet, de lipsa de curaj 
intelectual, de conservatorismul înfrigurat, de 
supunere în fața tradiției. Poate face filosofia 
din miros sau din simțul mirosului un obiect 
de reflecție, se întreabă universitarul francez, 
arătînd că o „gîndire a nasului, înțeleasă ca 
gîndire despre sau prin nas, pare dintr-o dată 
lovită de zădărnicie.” Platon a insistat în 
Philebos și în Republica asupra caracterului 
„pur” al plăcerii olfactive, făcînd o analogie 
între miros ca simț nevăzut sau ascuns și 
căutarea intelectuală sau spirituală.  Origen 
va vorbi despre simțurile omului interior și 
ale omului exterior, arătînd că omul simte 
mirosul, că discerne și deosebește, dar omul 
însuși va fi ales și deosebit după propriul 
miros, după urma pe care o lasă. Bernard de 
Clairvaux vorbea despre trei feluri de parfum 
pornind de la scenele evanghelice care evocă 
parfumul în raport cu Isus. În toate, 
comentează Jean-Louis Chretien, hotărîtor 
este ca parfumul să rezulte dintr-o adevărată 
muncă a sinelui asupra sinelui, „mirosul pe 
care îl răspîndeste viața noastră ține de 
propria responsabilitate.” 

Cordeluțe purpurii sînt ale tale buze și gura 
ta-i încîntătoare…Ale tale buze miere izvorăsc, 
iubito, miere curge, lapte curge, de sub limba 
ta. Atît în Cîntarea Cîntărilor, cît și în Psalmi 
sau Proverbe, buzele sînt văzute ca locul prin 
excelență al comunicării, ca loc al schimbului 
de cuvinte între om și Dumnezeu, între om și 
om. Un psalm compară buzele cu o poartă, 
care se deschide și închide, pentru a mărturisi 
păcatul sau pentru a încerca justificarea sa. 

Gîtul tău e turnul lui David, menit să fie casă 
de arme: mii de scuturi atîrnă acolo și tot 
scuturi de viteji. O primă semnificație biblică a 
gîtului este cea a supunerii, a umilinței, 
interpretare pe care o privilegiază și Origen, 
subliniind că este supunere față de Isus. Dar 
gîtul este cel care asigură unitatea trupului, 
tăierea capului, despre care Biblia oferă 
celebre exemple, fiind ruptura imediată a 
acestei unități. 

Cît de frumoasă ești tu, draga mea! Cît de 
frumoasă ești! Ochi de porumbiță sînt ochii tăi. 
Meditațiile asupra privirii spirituale, cea 
asupra ochiului sau a ochilor sufletului sau ai 
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inimii, sînt decisive atît în Biblie, cît și în 
tradiția filosofică greacă. „Nu este suficient de 
a avea ochi pentru a vedea, așa cum nu este 
suficient ca ochii corpului să fie orbi pentru ca 
privirea noastră să se stingă”, scrie Jean-Louis 
Chretien. Orbirea poate veni din ignoranță, 
patimă, păcat sau din ură. Dar, spune filosoful 
francez, noi putem fi orbiți de strălucirea 
luminii divine sau de soarele primului 
principiu. 

Frumoși se văd obrajii tăi, așezați între 
cercei și gîtul tău împodobit cu șire de 
mărgăritare. Obrajii sînt rareori amintiți în 
Biblie, niciodată pentru frumusețea lor, mai 
mult pentru că pe obraji curg lacrimile 
suferinței, doliului, durerii. Unii comentatori 
iau în seamă vorbind despre obraji doar 
procesul de mestecare sau de articulare a 
cuvintelor, în timp ce alții vorbesc despre 
pudoare și roșeață, despre rezervă și 
modestie, într-un simbolism cu accente vădit 
morale. Alți comentatori susțin că obrajii nu 
fac nimic, nu fac nimic altceva decît să apară, 
fiind un element esențial al apariției, 
vizibilității pentru celălalt, prin roșeață sau 
paloare, trădînd astfel gîndurile noastre 
secrete. Pentru Origen obrajii erau părți ale 
feței unde se recunoșteau noblețea și 
pudoarea sufletului, părți ale Bisericii care 
cultivau castitatea și puritatea. 

…părul tău turmă de capre pure, ce din 
munți, din Galaad, coboară. Spre deosebire de 
alte părți ale corpului, părul este amintit de 
puține ori în Cîntarea Cîntărilor. Jean-Louis 
Chretien vorbeste despre importanța socială 
și erotică a podoabei capilare, de puterea sa 
de atracție, de seducție și fascinație ilustrată 
în pictură, sculptură sau literatură, amintind 
frumosul poem baudelairian Părul: „O, plete 
peste umeri în valuri răspîndite!/ O, bucle! O, 
năvalnic parfum dulceag și greu!(…) Pe 
țărmul tău de bucle ca lîna răsucite/ Prelung 
și-adînc mă-mbată mirosuri încîlcite:/ Catran, 
ulei de cocos și mosc pătrunzător.”  . 

Cei doi sîni ai tăi par doi pui de căprioară, 
doi iezi care pasc printre crini… Sînii sînt 
deseori amintiți în Cîntarea Cîntărilor, prin 
imagini și analogii, ceea ce în mod firesc a 
generat multe comentarii, cele mai multe 
fiind convergente. În primul rînd este vorba 
de sîni hrănitori, accentul nefiind pus pe 
frumusețea, pe erotismul lor. Un al doilea fir 
conducător este cel oferit de comentatorii 

care nu deosebesc sînul drept de cel stîng, 
care văd în cei doi sîni simbolul celor două 
surse, a două cuvinte, a două învățături, a 
două daruri, a două iubiri. Comentînd 
Cîntarea Cîntărilor, Origen susține că sînii 
desemnează inima, facultatea care conduce 
omul în totalitatea sa. 

Sînul tău e cupă rotunjită, pururea de vin 
tămîios plină. În alte traduceri apare cuvîntul 
buric. „Buricul este o singularitate a corpului 
omenesc, care înscrie în centru său urma 
nașterii sale, tăietura cu ceea ce l-a precedat. 
El este parafa unei vieți separate”, afirmă 
Jean-Louis Chretien. Buricul tău clondiriu 
oblu, nu lipsinduse de amestecătură (Biblia de 
la 1688); Buricul tău cupă rotundă/ Vinul 
aromat să nu lipsească (traducerea lui Ioan 
Alexandru); Buricul îți este un gingaș căuș,/ 
Cît să încapă în el o picătură de vin 
(traducerea lui Petru Creția); Buricul tău e 
cupă arcuită,/ din care nu lipsește vinul dres 
(traducerea lui Bartolomeu Anania. Versetul 
este straniu și dificil, unii au recurs la 
argumentații discutabile afirmînd că ar fi 
vorba despre sexul feminin, sau de un 
eufemism pentru a-l desemna. Filosoful 
francez nu se aventurează în supoziții care să 
trimită la desfrîu, el vede buricul fiecărui om 
ca memorie de neșters a nașterii, semn al 
condiției noastre de ființe muritoare. Cei mai 
mulți teologi vorbesc despre opoziția dintre 
credința adevărată în Dumnezeu și despre 
idolatrie, despre îndepărtarea unor obiceiuri 
rele, despre castititate, despre fermitatea în 
credință și constanța în gîndire. Buricul 
rămîne un semn al nașterii, al fragilității și al 
condiției muritoare. 

Trupul tău e snop de grîu, încins frumos cu 
crini din cîmp. Ca și în alte cazuri, vechea 
traducere sinodală evita folosirea unor 
cuvinte, deși teologii nu pregetaseră să spună 
că toate cuvintele din Biblie nu au un sens 
peste care s-au adăugat înțelesuri profane. 
Biblia lui Șerban Cantacuzino traducea prin 
pîntecele tău stog de grîu îngrădit cu crini, 
Petru Creția prin Pîntecul tău auriu e ca grîul/ 
Împrejmuit cu cunună de crini, iar Bartolomeu 
Anania prin căpiță-ți este pîntecul, de grîu,/ cu 
crinii prinși în horă împrejuru-i. Pîntecele nu 
este un organ, este o parte a corpului, „a cărei 
exactă delimitare poate varia de la un 
vocabular la altul și de la un autor la altul”, 
scrie același exeget francez amintit mai sus. 
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Părinții Bisericii au văzut în pîntece partea 
cea mai fragilă a corpului, cea mai expusă. 

Jean-Louis Chretien își încheie cartea cu 
cîteva teze care subliniază așa cum a făcut-o 
pe întreg parcursul ei că scrierea biblică 
îndelung comentată de-a lungul timpului nu 
este o poveste de dragoste între un 
tînăr/mire și o tînără/mireasă; este o alegorie 
despre iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, 
o alegorie despre iubirea oamenilor pentru 
Biserică, este „o Biblie în Biblie”. Parabola 
iubirii, scria Franz Rosensweig, traversează 
întreaga Revelație, asta o subliniază Profețiile, 
dar aici este mai mult decît o parabolă, este 
un Eu și un Tu al limbajului interuman care 

poate fi Eu și Tu între Dumnezeu și om. 
Corpul uman este forma prin care spiritul 
vine în lume, iar „omniprezența corpului este 
necesară în religia Întrupării”, afirmă Jean-
Louis Chretien. Este vorba în Cîntarea 
Cîntărilor de un limbaj simbolic care vorbește 
despre operațiuni ale spiritului nelăsînd loc 
confuziilor; Platon integra limbajul misterelor 
în scrierea filosofică, iar sfîntul Augustin 
cultiva un stil nelipsit de ciudățenii și 
bizarerii lingvistice. O scriere de o frumusețe 
plină de mister nu-și va epuiza niciodată 
bogăția de înțelesuri; fără acestea ar fi fost 
uitată de mult… 

 
 

 
Giotto di Bondone – Legenda Sf. Francisc - Stigmatizarea 
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Francesco d’Assisi 
Dio è lontano, ma noi fiduciosi lo aspettiamo. 
Francesco gli fu vicino, come Gesù. 
Amava Dio per gioia non per paura, aveva tutto 
era ricco, bello, allegro, era un incantatore 
non un guru superbo e arrogante. “Francesco, ripara 
la mia casa”. E cominciò a soccorrere chi era senza speranza. 

“Non temete, il necessario vi sarà dato”. 
Anche allora i cuori erano aridi, gli uomini infelici. 
“Può rinascere l’uomo?”. E cominciò l’avventura 
della sua follia: le stravaganze, la misteriosa allegria… 
Il piccolo uomo dagli occhi ardenti crede nella 
vita eterna e sa che Dio ci ama perché siamo miseri. 
Il mondo cambia, nessuno è più quello di prima. 
Un popolo di soldati feroci di mercanti di spie 
sente che sulla terra è sceso un profumo di Paradiso. 
Francesco vive tra le creature dei campi, gli animali, 
d’inverno dà vino e miele alle api perché si scaldino. 
Che bisogno aveva dei poteri sacerdotali? 

Una cosa lo rende tanto umano, si smarrisce davanti alle donne. 
“Non fatemi santo, sono ancora capace di generare”. 
E camminò tanto da rovinarsi la salute, lontano 
dall’Umbria verde: Papa Innocenzo, l’oriente 
dei Crociati, il Gran Saladino. “Dio, fammi rivedere l’orto 
dove mia madre mi cantava le canzoni dei trovatori”. 

La sua morte fu un grido che fece tremare il mondo. 
Era arrivata la fine e la terra nella luce verde ggia va. 

Francesco, il mondo ha bisogno di te e non lo sa. 
I disperati che fuggono dalle bombe e dalla fame, dalle loro case 
distrutte, non sono mai stati così tanti da che la terra fu creata. 
Ritornerà un nuovo Francesco all’alba del terzo millennio? 

 

https://leandropiantini.wordpress.com/2013/03/15/francesco-d-assisi/
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Francisc de Assisi 
 
Departe eDumnezeu, dar cu credință'l așteptăm. 
Francisc aproape de el era, ca și Isus. 
Îl iubea cu bucurie, nu de frică, avea totul 
era bogat, frumos și vesel, era un magician 
nu un guru superb și arogant. - "Francisc, repară'mi 
casa "i se cerea. Așa a'nceput să-i ajute pe cei fără speranță. 
 
"Nu vă temeți, dar vă va fi util", spunea. 
Ci chiar și-atunci erau uscate inimile și bărbații nefericiți. 
"Ar putea omul din nou să se nască?". Și aventura a'nceput 
din nebunia lui: extravaganța, bucuria misterioasă ... 
Micul om cu ochii înfocați, crede în viața veșnică și știe  
că Dumnezeu ne iubește pentru că suntem mizerabili. 
Lumea se schimbă, nimeni nu mai e ca înainte. 
Un popor de soldați feroce, de comercianți, de spioni 
simte cum un parfum de Rai coboară peste pământ. 
Francisc trăiește printre creaturile câmpurilor - animalele, 
iarna oferă vin și miere albinelor să se încălzească. 
Ce-ar mai fi avut nevoie de puteri preoțești? 
 
Un lucru îl face atât de uman, că se pierde în fața femeilor. 
"Nu mă face sfânt, încă mai pot regenera". 
Și a mers atât de departe distrugându'și sănătatea, departe 
din Umbria înverzită: Papa Inocențiu, orientul 
cruciaților, Marele Saladin. "Doamne, lasă-mă să văd din nou 
grădina unde mama mi-a cântat cântecele trubadurilor ". 
 
Moartea i-a fost un strigăt care a cutremurat lumea. 
Sfârșitul a venit și pământul a dispărut într'o  lumină verde. 
 
Francisc, lumea are nevoie de tine și nu știe asta. 
Cei disperați care fug de bombe și de foame, de la casele lor 
distruse, nu au fost niciodată atât de mulți de la crearea  
                                                                                                 pământului. 
Va reveni, oare, un nou Francisc în zorii celui de-al treilea mileniu? 

Traducere de Liviu PENDEFUNDA 

https://leandropiantini.wordpress.com/2013/03/15/francesco-d-assisi/
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Vlad SCUTELNICU 
 
 

nedumerire 
 
 

                      stai în faţa oglinzii în faţa 
                      judecătorului 
                      al ultimului şi cel mai drept 
                      dintre judecători 
                      stai în faţa oglinzii singurul loc unde 
                      nu poţi să minţi 

 
                      stai în faţa oglinzii 
                      vezi uşa 
                      deschisă larg. nu poţi intra 
                      timpul s-a oprit 
                      nu mai există pentru tine 
                      nu mai există nici 
 
                      fâlfâitul păsării în zbor prinsă 
                      cu ciocul deschis şi ţipătul în el 
 
                      stânca se opreşte din cădere la 
                      un centimetru deasupra capului tău 
                      iei decizia de a merge înapoi 
                      precum racul spre uşa oglinzii 
                      acolo vrei să ajungi 
 
                      acolo doreşti să pătrunzi ca într-o casă 
                      ca într-o inimă 
                      toate par a fi un punct 
                      un mic şi infinit punct 
 
                      nu mai ştii dacă există sus-jos 
                      nu mai ştii dacă există dreapta-stânga 
                      înainte-înapoi 
                      nu mai există ieri, azi, mâine 
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privind înainte   
 
  
                      tu privind înainte 
                      stai drept 
                      în picioare 
                      pe umerii 
                      tatălui tău 
 
                      tatăl tău stă drept în picioare 
                      pe umerii tatălui său privind 
                      înainte 
                      bunicul tău privind înainte 
                      locuia drept 
                      în picioare umerii 
                      tatălui său care a privit înainte 
                      stând în picioare drept 
                      pe umerii... 
 
                      pe umerii tăi stând 
                      în picioare drept 
                      privind înainte se află 
                      fiul tău 
                      va ţine pe umerii săi 
                      pe fiul său stând drept în picioare 
                      privind înainte 
                      aşteptând ca fiul lui 
                      să urce pe umerii săi 
                      drept 
                      în picioare 
                      privind înainte 
                      pentru a ţine pe umeri 
                      nepotul fiului tău 
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 floarea din vis 
 
 
                      pleci cu fiecare vis al tău 
                      undeva departe foarte departe 
                      spre un decor cu mult nisip 
                      nisip şi soare 
                      cauţi înfrigurat o floare 
 
                      roşie sau oranj 
                      galbenă, verde, albastră 
                      indigo (ori albă). măiastră 
 
                      cauţi floarea pură 
                      pentru ochi pentru nas pentru gură 
                      floarea curată: - roşie, albă 
                      ori violet – dintr-un os 
 
                      adânc pătrunde rădăcina florii 
                      tot mai adânc 
                      spre inima pământului să afle 
                      osul ori aşchia, fărâma calcificată 
 
                      din ea 
                      prin floarea aceasta ţinută în 
                      mâinile tale 
                      vorbeşte 
                      ziua de ieri 
                                          ziua de azi 
                                                             ziua de mâine 
 
                      ? ce crezi că ţi-ar răspunde lumina 
                      dacă 
                      ai întreba-o despre puritatea diamantului 
 
                      ! porneşte – aşadar- ars pe faţă 
                      pe mâini pe trup de soarele dogoritor 
                      du-te răscoleşte pământul 
                      află floarea 
                      mergi de adună oase      
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 un greier cântă în noapte 
 
 
                       ora douăzecişitreisprezece minute 
                       încet 
                       încet afară 
                       ziua-şi coboară pleoapele 
 
                       e sfârşit de august 
 
                       auzi prin geamul deschis al camerei 
                       - ! să intre tot cerul să-ţi inunde plămânii- 
                       cum cântă un greier 
 
                       ! vai, ce cântec perfect 
                       : ochi deschişi şi veşnicie adunate într-un 
                       solfegiu simplu 
                       re-pe-ta-bil 
                       la infinit 
                       îl asculţi uimit 
                       profund îndatorat naturii 
                       ce te ridică – acum – dincolo de griji 
                       spre lumină 
 
                       „ ! bună seara împărate greier 
                       te rog, aplecat, 
                       dă-mi şansa 
                       să te ascult până la capăt” 
 
                        un tremolo de elitre îţi oferă 
                        răpunsul şi te întrebi 
                        ? oare câte mii de ani 
                        ar trăi 
                        ( să-mi raspundă  filosofii, fizicienii, filfizonii) 
                        un greier 
                        dacă ar zbura cu viteza luminii 
                        în jurul pământului cântând 
                        ? ce ştie el despre 
                        teoria re-la-ti-vi-tă-ţii... 
 
                        ! hei...? şi dacă ar şti... 
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! vai, câtă dragoste 
      
 
                     ! ce timpuri, domnule, ce timpuri 
                     este ora patru treizeci a nopţii 
                     a sfârşitului de noapte ori a 
                     începutului de zi şi tu, tu nu dormi 
                     ieşi din casă pentru un braţ de lemne de foc 
                     şi nu te interesează dacă luna 
                     „ pe cer aşa sfântă şi clară” are ori nu 
                     adăpost 
 
                     cei trei câini ai tăi se trezesc brusc 
                     şi încep să te cheme 
                     mergi liniştit la fiecare din ei 
                     să-i mângâi 
 
                     dragostea ta şi dragostea lor 
                     - ! ce joc perfect - 
    
                     ţiganu mai negru ca noaptea aşteaptă 
                     supus palma ta de dragoste şi de stăpân 
                     iar ares latră lăcrimând că nu el 
                     este primul 
 
                     îl mângâi şi pe dânsul apoi treci 
                     la prinţ 
                     care aşteaptă – şi un secol de e nevoie- 
                     palma ta caldă pe capul său mare 
                     de caucazian cu părul scurt 
 
                     ! vai, câtă dragoste în jurul tău 
                     vai câtă lacrimă în această noapte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



430 vol. 28,  172-174| octombrie-noiembrie-decembrie, 2018 

 

 
 
 
 
 
 

precum columb 
 
 
 
                        viaţa – ca şi filmul – nu 
                        se termină niciodată 
                        nicio zi nu seamănă cu alta 
                        după cum nicio viaţă 
                        nu are aceeaşi poveste 
 
                        în seara aceasta 
                        tu şi eu hai 
                        să desenăm pe cerul nopţii 
                        un curcubeu 
                        chiar dacă nici un amor nu se-ntâmplă 
 
                        în seara aceasta toată lumea trăieşte 
                        cum vrea 
                        şi toată lumea aşteaptă ceva 
 
                        ? te doare capul 
                         de la gleznă până la tâmplă 
                         urcă pe tine iedera de tinereţe 
                         - nemurirea ta - 
 
                         cauţi 
                         cauţi şi tu un început nu un răspuns 
                         precum columb capătul lumii     
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Ioana  SUCIU 
 
 
 

Anglia medievală 
şi cucerirea 
normandă 

 
 

vul Mediu este o perioadă încărcată 
de evenimente-cheie din istoria 
Angliei, faptele întâmplate atunci 

punându-şi amprenta în mod hotărâtor pe 
toate planurile: economic, politic, social, 
cultural, ligvistic şi nu numai. Pentru a 
înţelege mai bine aceste schimbări, este cazul 
să analizăm cu atenţie evenimentele 
petrecute pe teritoruiul englez după anul 
1066. După cucerirea normandă, se creează o 
mai puternică legătură a insulei cu Europa, se 
produc transformări de natură socială şi 
politică, iar toate acestea vor duce la 
construirea celei mai puternice monarhii din 

întregul continent. 
Aşadar, după apariţia triburilor celtice pe 

teritoriul de astăzi al Angliei, după invazia 
romană care a fost prezentată în articolul 
precedent, moment în care a avut loc şi 
creştinarea locuitorilor acestei insule, după 
invazia anglo-saxonilor şi a vikingilor, fiecare 
cucerire punându-şi amprenta asupra 
vechilor locuitori, a venit rândul normanzilor 
să descopere şi să pună stăpânire treptat pe 
aceste teritorii pline de încărcătură istorică. 
Astfel că în octombrie 1066, William 
Cuceritorul (Duce de Normandia) pune 
stăpânire pe Anglia în urma bătăliei de la 
Hastings, iar peste două luni, în decembrie 
1066, el este incoronat ca rege al Angliei, 
primul de origine normandă. Din punct de 
vedere cultural, evenimentul este marcat şi 
astăzi prin existanţa unei mănăstiri în acea 
zonă, „Battle Abbey”, iar oraşul actual poartă 
şi el numele de „Battle”. De asemenea, limba 
franceză devine acum limba oficială a 
administraşiei regelui, în această perioadă 
punându-se bazele limbii engleze moderne, 
prin amestecul limbii franceze cu engleza 
vorbită de anglo-saxoni (a căror dominare se 
încheie în această perioadă). Imediat după 
această cucerire, începe impunerea în Anglia 
a sistemului feudal de organizare, teritoriile 
fiind împărţite în funcţie de rang şi poziţie 
socială. Pământurile vor reveni nobililor 
normanzi, bisericii şi, evident, conducătorului 
William Cuceritorul. O lucrare notabilă a lui 
William I este „Domesday Book”, în care 

E 
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acesta inventaria toate terenurile din Anglia, 
împreună cu deţinătorii lor. Cuvintele-cheie 
ale acestei perioade sunt „feudalism” şi 
„ierarhie”, regele fiind în vârful piramidei şi 
deţinând cele mai multe pământuri, 
gestionate în scop financiar. Tot regele era 
conducătorul armatei şi el ce stabilea taxele 
ce trebuie plătire de cei din regatul său, iar, 
împreună cu sfătuitorii, iniţiază şi aplică legile 
în regat. Deasupra regelui este considerată a 
fi doar divinitatea „God (the Lord)”, iar vasalii 
regelui sunt lorzii. Urmează nobilii, cavalerii 
şi cetăţenii liberi, iar mai apoi servitorii 
acestor categorii sociale. În această perioadă 
se credea cu tărie că ierarhia este o 
modalitate corectă de conducere a unui 
popor, întrucât egalitate între absolut toţi 
oamenii nu poate exista. Dumnezeu a hotarât 
ca fiecare om să se nască pe o treaptă poziţie 
socială pe care trebuie să şi-o asume până la 
finalul vieţii sale. Paradigmele Angliei 
normande sunt „omagiu” şi „fidelitate”, atât în 
relaţie cu divinitatea, cât şi în relaţiile sociale: 
cel ce dă dovadă de fidelitate şi căştigă 
încrederea superiorului său, este învestit cu 
pământ, şi astfel el poate accede la un alt rang 
mai înalt. Conceptul de „omagiu” se referă şi 
la faptul că vasalul i se oferea lordului, 
jurându-i credinţă într-un ritual specific, la 
faptul că nu îl va trăda indiferent de 

circumstanţe şi că nu îi va ataca niciodată 
proprietăţile (fie ele pământuri sau locuinţe). 
Sistemul de guvernare, aşadar, era condus de 
rege, în mâinile acestuia stând întreaga 
putere politică. El putea oferi pământ şi avere 
supuşilor loiali care îi erau alături în 
perioadele cele mai dificile. În relaţie cu 
oamenii, criteriul era banul: în funcţie de cîţi 
bani dorea regele să stabilească pentru taxele 
ce vor fi imputate poporului, şi în funcţie de 
posibilităţile poporului de a putea plăti aceste 
taxe, varia această legătură suveran-supus, pe 
toate nivelurile. În cartea „Domesday Book” 
(termenul de „doomsday” făcând referirela 
Ziua Judecăţii), pe lângă inventarierea tuturor 
terenurilor şi stăpânitorilor de pământuri, 
regele ştia exact ce taxe are de plătit fiecare în 
funcţie de averea sa. Aşa că, oficialii mergeau 
prin ţară şi adunau sumele necesare, acest 
recensământ şi această ordine strictă fiind 
vazută de oameni ca o formă de autoritate 
supremă.Ordinea în teritoriu era menţinută, 
pe lângă legile elaborate de către rege 
împreună cu sfătuitorii lui şi pe lângă aceste 
relaţii ierarhice cărora li se supuneau toţi 
locuitorii, şi de către cavaleria feudală. Cei 
care făceau parte din această categorie, aveau 
o mentalitate specifică (apanaj al binelui, 
generozităţii, valorilor etice, curajului, 
organizării ireproşabile), dovedeau 
îndemânare şi agerime pe câmpul de luptă şi 
reprezentau un model pentru cetăţenii de 
rând şi pentru generaţiile viitoare. Cavalerii 
erau gata să se sacrifice oricând pentru o 
cauza nobilă şi să ofere ajutor. Cavalerul 
medieval trebuia să aibă o condiţie fizică 
foarte bună, să dea dovadă de agerime, spirit 
de echipă, organizare, să fie o fiinţă socială 
capabilă atât să coordoneze, cât şi să 
îndeplinească ireproşabil ordinele în vederea 
atingerii unui scop nobil comun. Unii dintre 
cavaleri erau războinici antrenaţi, iar alţi 
cavaleri erau vasalii lorzilor în a căror armată 
erau înrolaţi. Băieţii, de la cei mai mici pănă la 
adolescenţi sau tineri îşi doreau  să devină 
adulţi respectabili, cu calităţi fizice şi morale, 
gata oricând să îşi servească ţara şi să deţină 
o titulatură respectată în societatea feudală. O 
astfel de pregătire se derula pe parcursul mai 
multor ani, ei fiind educaţi din punct de 
vedere emoţional şi social încă de la vârste 
fragede. De exemplu, de la vârsta de 7 ani, un 
băieţel poate fi aprodul tatălui său, făcând 
primii paşi în învăţarea codului cavaleresc, 



Toamna 2018  | Contact international 433 

 

mai târziu va deveni paj, iar în cele din 
urmă, cavaler. În tot acest timp, el va 
învăţa să vâneze, să mânuiască sabia, să 
se comporte în societate confrom 
normelor şi ierarhiilor şi să îşi formeze 
acea mentalitate bazată pe ordine, 
disciplină, organizare şi generozitate, 
specifică unui cavaler. Pe tot parcursul 
devenirii sale, pajul este supus unor 
teste de anduranţă fizică şi aptitudinală, 
pentru a-şi dovedi dibăcia şi pentru a 
demonstra că merită acest titlu onorific 
de cavaler. În vremurile de pace, 
cavalerii participau la turniruri. În 
timpul războiului, ideea de a ucide sau 
de a fi ucis pentru o cauză nobilă este 
strâns legată de ideea de onoare, 
înzestrare spirituală şi sacrificiu, insuşi 
simbolul sabiei semănând cu simbolul 
crucii, imagini ce duc la ideea de 
sacrificiu pentru binele general. Simbolul 
acestui cod cavaleresc este considerat e 
fi Eduard al III-lea, unul dintre cei mai 
mari monarhi ai Angliei medievale, el 
transformând ţara într-o putere militară 
a Europei. În jurul anului 1340 el 
instituie Ordinul jartierei, cel mai înalt 
ordin cavaleresc, format din 24 de 
cavaleri, asemenea legendarului Rege 
Arthur. Întâlnirile aveau loc o dată pe an 
la castelul Windsor, considerat a fi cel 
mai mare şi cel mai vechi catsel din lume, 
care şi acum este locuit. În acest loc se 
crede că regele Arthur se întâlnea 
împreună cu ai să Cavaleri ai Mesei Rotunde. 
Însă, spre mijlocul perioadei medievale, acest 
rang al cavalerului îşi pierde din însemnătate 
şi are loc o degradare a acestui concept. 
Criteriul de selecţie pentru acest titlu devine 
banul, iar nu munca şi capacităţile dobândite 
în urma antrenamentelor de mici copii. 
Persoanele cu un anumit venit puteau fi 
învestiţi cu rangul de cavaler. Din luptătorii 
generoşi, viteji, agili, cavalerii devin o parte a 
clasei sociale mica nobilime, fiind incluşi şi ei 
în clasele economico-sociale.  

Cucerirea normandă şi primii ani ai 
feudalităţii aduc o serie de schimbări majore, 
populaţia adaptându-se noilor norme de trai 
şi adoptând un stil de viaţă diferit faţă de cel 
pe care îl aveau în timpul dominaţiei anglo-
saxone. Istoria continuă să ne uimească prin 
schimbările neaşteptate de la un secol la altul, 
dar şi prin capacitatea oamenilor de a accepta 

transformările impuse, fie că sunt de ordin 
lingvistic sau financiar sau în ceea ce priveşte 
poziţia socială. Locuitorii Angliei sunt 
exemple concrete, iar viaţa lor de la inceputul 
secolului al XI-lea ia o turnură neaşteptată, 
sub imperiul noilor cuceriri. Şi transformările 
continuă. 
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Puși  DINULESCU 
 

Cum aş putea să plec?  
Cum aş putea să plec  
Acum, 
Când sângele tău mă cheamă sălbatec... 
Şi când absolut toate mişcările mele sunt spre tine, 
Ameţindu-mă gandul la tine… 

Tu chiar nu vezi că sunt făcută pentru tine, 
Să te iubesc şi să te apăr, să te urmez şi chiar să mă revolt  
Şi să plec, dar niciodata prea departe, 
Ca să revin, plângând, in braţele tale,  
Şi să mă ascund in locul dintre gât si umăr, 

Locul meu, 
Şi numai al meu…  

Dar tu chiar nu întelegi că am trecut de mult dincolo  
de dragoste, dincolo de tot ce ştiam,  
dincolo de mine, dincolo de tine? 

Ai implorat cerul să-ti dea ţie fata cu ochii galbeni, 
Neobişnuită cu lumea şi răzvrătită. 
Şi iată, acum e a ta. 

Puşi Dinulescu şi colaboratorii 

 
 

Daniel  VORONA 
 

:nu pot trăi într-o altă lege cine intră în religia mea devine om înşală şi minte  
devine propriul judecător şi evanghelie flacără 
şi preot iar dacă este invocat numele unei străzi pe geamurile 
pe roţile automobilelor apar imaginile noastre mâinile şi capul 
nu ni se mai văd avem nevoie de haine noi de ... 
multe ierburi şi gravuri și ceasuri de mâncare limpede de cafea avem nevoie 

PS 

dezbracă-te și tu spală rufele dușmanului în care ne învârtim duri și blânzi și  
fără rost ca muștele fără cap sau mai bine fluieră-mă elogios pentru africa ta 



Toamna 2018  | Contact international 435 

 

 

Florin COSTINESCU 
 

Papagalii demnitari 
 

În România papagalii  
sunt păsările-simbol pe firmament,  
numai că locul lor în colivie... 
și l-au schimbat cu unu-n... parlament... 

Cum s-au ajuns, a și-nceput tapajul , 
se plâng că au salariile prea mici  
și nu concordă cu penajul ...  

Ca senatori aleși, ca deputați, 
ei nu concep să fie comparati ,  
cu-alegătorii lor, cam... 
retardați,  
și sărăntoci, și vai de capul lor,  
ce n-au penaj, ca ei, multicolor,  
ce poți să-i cumperi cu găleți,  
(că pe de-asupra-s nătafleți!)  
și cel mai des, cu mai nimic  
c-o bere, o țuică,damă, sau un mic! 

Eisunt mai „aarltfel” sunt,cum zice Boia,  
cândva și ei au dus-o greu,  
și-au înghit salam cu soia,  
dar astăzi nu mai sunt aceia,  
ei au evaluat mereu, 
au pieptul prin de doctorate  
și titluri –toate cumpărate, 
nu mai citesc demult Scânteia,  
au alte gusturi și plăceri,  
au rupt-o cu” realizărili”de ieri, 
fac legi - și tot ei și le votează,  
dorm în prezidii și viseză ,  
ei iau măsuri, fac legi, culeg caimacul , 
iar noi coliva și colacul,,,  

cu spăgi de milioane, în dotare  
îi tot cărăm, cămile, în spinare,  
și ei tot cer, cu cât mai mult adună,  
iar noi lătrăm, ne văicărim la lună,  
în loc să-i luăm de o pulpană  
să-i dăm la second-hand  
sau de pomană... 
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Măi fraților, nu-i jucărie,  
cu papagalii ăștia puși doar pe hoție,  
poți să le-arăți uși după uși,  
că-n veci nu s-or lasa ei singuri duși... 
eu zic că-i timpul  
să le spunem gata:  
Hai înapoi, în colivie, 
că prea o țineți într-o veselie... 

 
  
 

Gabriela  TĂNASE 
 
 

Mă tem că fericirea nu încape în poemele mele 
lipsesc prea des din propriile întâmplări 
levitez în căutarea unei părţi din mine 
ce a rămas suspendată într-o catedrală de fluturi 
imagini îmbătrânesc în memorie... 
şi până să le ating 
mâna mea e un nor de cenuşă. 

Vor rămâne aceste cuvinte 
hoinărind prin anotimpul galben 
vor căuta o întoarcere şi nu o vor găsi.  
* 
Se veştejesc coroanele de sfinţi 
sub paşii mult prea repezi 
hăituiţi ca două holograme însingurate  
păşim absenţi pe frunzele brumate. 

... 

Strivim sub tălpi culorile de jad 
ca nişte ochi hipnotici frunzele tot cad 
pe doua umbre, turnuri de mătase 
ce se ating din când în când sfioase 
. 
Culori incendiate dispar sub paşii reci 
şi ştiu acum că ai dori să pleci 
s-a stins în frigul toamnei ca-n sicriu stelar 
toată căldura clipelor de jar. 

E frig şi-aş vrea să intru-n umbra ta încet 
dar se deschide ochiul meu secret 
şi când să-ţi spun că ai miros de frunze 
mi-apasă toamna degetul pe buze.  
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Nicolae  Grigore  MĂRĂȘANU 
 

Şi atunci mi s'a arătat îngerul 
Doream să-i găsesc poeziei folos,... 
salvare din precaritate, 
din dezmăţ, 
sexomanie, 
masturbare a sinelui siluit. 

Cu o viaţă pe cârcă, 
am zis să ard sexomodelele, 
ismele,  
ielele,  
parcele mincinoase 
care au trişat prin destine. 

Ceva, am zis, trebuie să fac 
să se întâmple pentru purificare. 

Şi atunci mi s-a arătat îngerul 
cu un semn în aripa stângă, 
din care am înţeles  
că trebuie să redau sens rugăciunii. 

 
 

Moș  Nelutzu G 
 

Surparea cauzei 
                                            Lui Goethe 

Bătrâne neamţ nebun, 
În curgătoare undă... 
Piatra ai aruncat, 
Iar înţelepţii 
La grele cazne 
Să-o scoată s-a supus, 
Nimic din ceea ce 
Viul îl ştia cauza să afle 
Să-I poată ajuta. 

Cum, diversitatea vie, 
În parte, fiecare, 
Unicul său să aibă 
Primordial originar?! 
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Uscata-nvăţătură a cifrelor exacte, 
Organica chimie, pipăibila fizică 
Singura logică-a morţii să fie 
Iar via viaţă, văzutul viu 
Doar volatila artă s-o intuiască 
Închipuindu-şi doar 
Şi în aceeaşi clipă s-o uite, 
Să o trăiască vie dansând-o 
Şi iar şi iar cu litera, culoarea 
s-o cânte şi-ndată să o uite. 

Bătrâne neamţ nebun 
Cum limpezimea cauzei 
Ce lumea liniştise, mulţumită 
Că-şi ştie rostul 
Ai aruncat-o-n valul curgător, 
Iar înţelepţii, slujitorii ei, 
Se aruncară-n hău s-o scoată 
La amăgitoare şi tulbure 
Lumină.  
                                                                 9 sept. 2018 

 
  

Puși  DINULESCU 
 

Coca și Gore 
Coca-l reîntâlni pe Gore, diminutivul lui Grigore, desigur. 
Acum erau oameni în toată puterea cuvântului, ea vreo 56, el vreo 68, oameni în 
putere încă, dar, desigur, depinde ce-nțelegeți prin putere. 
Gore a fost singurul ei iubit, cel puțin așa pretinde Coca. Nu s-au căsătorit nici 
unul, niciodată. 
Coca are încă suflet de copil. Doarme într-o odaie plină ochi cu păpuși, mănâncă 
în farfurioare de plastic, cu desene, din care mănâncă deobicei copiii. 
Și e foarte curată și gospodină. 
Gore, în schimb, e un boem, un poet, deși nu a scris niciodată poezii, dar îi place 
viața. Din când în când, se îmbată. 
Îi propuse lui Coca s-o ia. Măcar acum. 
— Nu, că ești bețiv, hotărî ea. 
— Dar ai pe altul? 
— Nu. Am doar pisica asta. 
Și-i arătă pisica, tolănită pe mijlocul canapelei, dormind adânc, pe spate, cu 
picioarele ridicate-n sus. 
— Frumos motan, zise Gore. 
—Vezi, să nu-l deranjezi... 
— Păcat că nu vrei să ne refacem viața, reveni Gore. 
— Dacă n-ai fi fost bețifv... 
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— Dar nu mai beau... 
— Uite, că și acu’ miroși puțin... 
— Am luat un întăritor, recunoscu el. Fiindcă nu știam cum ai să primești 
propunerea mea! 
— Știi, ce? Eu am necazurile mele și m-am obișnuit așa... 
— Cu necazurile? 
— Cu necazurile, cu pisica... Îți plac animalele? 
— Nu. 
— Păcat. 
Afară era ceață. Un mijloc de iarnă fără zăpadă, dar cu ceață. 
— Ei, ce să-i faci? zise Gore și se ridică greoi. 
— Mai treci pe la mine, totuși...? 
— Da, recunoscu Gore. Îi sărută mâna și plecă. 
Coca-l privea cum se lasă înghițit de ceață. Atunci auzi un miorlăit. Cotoiul tocmai 
se trezise. Coca se duse agale spre canapea și-l luă în brațe, sărutându-l. 
Fiind iarnă, se-nsera devreme. 
Gore ajunsese la micul local din cartierul lui. Se așeză la masă și fără să comande 
ceva, ospătarul îi aduse o halbă de bere și o sută de vodcă. Deșertă vodca în bere. 
Afară se-nnoptase de-a binelea, dar ceața începuse să se ridice. A doua zi avea să 
fie o vreme chiar foarte frumoasă, plantată în mijlocul unei ierni mohorâte şi cam 
negre, ca o măslină într-o farfurie cu icre. 

  
 
  

Silvia  CINCA 
 

ile și nopti. Clipe răvășite. Chemări amestecate. O sclipire de vis și realitate. 
Apoi... o revenire certă, ruptă din întunericul nopții. O rază de lumină trecută 
discret prin filtrul dens al frunzelor copacilor în viață, încă puternici, încă 

tineri sfidând timpul din calendar.  
“Ce-mi pasă mie de timp”, se aude de undeva din gradina care fixase începutul de 
toamnă. “Mie-mi pasă de vreme. O picătură de ploaie și în petalele mele ca portocala 
coaptă stă frumosul și forța. O ...rază de soare, îmi fixează surâsul.”  
Ascult cântecul zorilor și mă mai las îmbătată de parfumul chipului său. Mai aud 
glasul lui. E mic, dar mândru și puternic. Frumos în desăvârțire. 
Il privesc îndelung. In jurul trandafirului singuratec, pământul ușor umezit îl așează 
parcă într-un tablou. Luminează, își spune el prin fiece petală, luminează o poveste 
frumoasă de viață.  
Iți mulțumesc, am răspuns gândului. Voi dărui azi cântecul frumuseții tale. 

  
* 
IZVORUL - Cântă izvorul o doină de demult. Mângâietoare și dulce aducere 

aminte, de fata cu ochi de lumină și cu părul bălai, care venea în zilele toride de vara.  
Si lacrmile lui, umpleau ochiul de raze ce duceau mai departe spre lacul viselor. 
Venea fata aceea și-și desfăcea lumina părului, iar el îl acoperea cu magicul 
lacrimilor lui. Si din apa aceea limpede care-i atingea chipul și trupul, ea sorbea 
puterea vieții și gândul o ducea pe tărâmul iubirii.  
Izvorul își cânta ...dragostea cu fiece sosire a ei, în diminețile însoțite de soare. Ii 

Z 
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oferea fetii mângâierea, revărsând fire de apă în limpezimea scânteelor de iubire, și 
chipul fetii primea binecuvântarea unor simțiri care-i duceau gândul în nemărginitul 
frumos al lumii.  
Soarele mai cunoscător al oamenilor decât izvorul prea pur și nemișcător, îi vorbise 
într-o zi de ei, de nestatornicia lor, de schimbările lor, de nevoia alergărilor și de 
trădările lor.  
De atunci, din ziua aceea a mărturisirilor de soare, tot a încercat izvorul să înțeleagă 
misterul omului, dar singurul om aproape de el era fata. Si fata, dintr-o zi, aceea zi pe 
care n-o putea uita, nu a mai venit. Dar el, cântând o doină de demult pe care fata i-o 
dăruia cu fiece sosire, o tot aștepta.  
Izvorul acela are timp. Timpul lui se măsoară în veșnicie.  
 

 

Mioara  VERGU 
 

Mă gândesc că: 
oporul român şi-a pierdut discernământul. Toate legile şi fărădelegile nu mai 
pot fi analizate prin propria judecată. Părinţi, bunici, profesori, înţelepţi, 
ocrotitori…bunul simţ, buna morală…Vorbe. Copiii înşişi îşi caută dreptatea la 

organisme pentru ocrotirea copilului.  

Justiţia este, după o expresie ce a făcut carieră, „mother and father of…”, în tradiţie 
românească: eu te-am făcut, eu te omor!  

... 

Iubire pătimaşă/ ură acerbă, 
respect/dispreţ ,încredere/neîncredere – 
antinomii ce guvernează atitudinea faţă 
de justiţie, dar nu ne împiedică să facem 
din a treia putere în stat puterea supremă. 
Atunci când argumentele sunt 
insuficiente, goale de conţinut, când 
dialogul este obturat de şuvoaiele 
mâloase ale orgoliului de a fi „cel mai”, se 
face apel la justiţie. Şi până la urmă foarte 
bine! Numai că nici asta nu-i de ajuns! 
Până când se pronunţă justiţia, justiţiari şi 
justiţiabili de ocazie dau sentinţe, tulbură 
mintea oricum obosită, în numele justiţiei 
proprii.  

Tot mai mulţi simţim nevoia de a 
pedepsi sau răsplăti, de a face dreptate. 
Tot mai mulţi ne simţim zeiţă legată la 
ochi ţinând o balanţă în mână. Nu 
contează că în cazul unora şi ochii minţii 
sunt acoperiţi de o bandană colorată în 

fantasmele politicii. Căci ce altceva decât 
o nălucă este politica în România?! Este ea 
ştiinţa şi practica de guvernare a unui 
stat?! Aiurea. Care ştiinţă? Care practică? 
A bate apa-n piuă şi a vinde piei de cloşcă 
e politică?! A reinventa roata e politică? A 
bate pasul pe loc e politică? A căuta 
vinovaţi şi niciodată soluţii e politică?!  

Şi, pentru că de decenii în România 
politica iese din tiparele definiţiilor, 
justiţia a rămas „mother and father of…”. 
O justiţie ce nu se bucură, însă, de 
prezumţia de nevinovăţie, ce nu este 
recunoscută decât atunci când soluţiile 
sunt cele gândite de petent. Ce lege, ce 
reguli?! Şi există şi multe căi de atac, în 
ţară şi în străinătate, poate şi… pe altă 
planetă. În mod normal, adresându-ne 
justiţiei, aşteptăm „sentinţa” şi ne 
conformăm, văzându-ne, apoi, de treabă. 
Dar nu, vindicativi, ne adresăm…justiţiei, 

P 
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pe care o înjurăm, că poate - poate ne dă 
dreptate, chiar dacă nu avem. La nivel 
individual şi colectiv ne manifestăm cu 
frustrare, neîncredere, agresivitate. În 
acest timp, trenurile spre bunăstare – 
psihică, intelectuală, materială – trec fără 

să oprească în gara noastră. Cantonierul 
este în birjă. 

Bulevardul acţiunii noastre pare să 
aibă sens unic: la tribunal, birjar! 

 
 

Pavel ȘUȘARĂ 
 

m aflat ca sambata seara, adică 
mâine, începând cu orele 18,00, in 
Piata Victoriei va cânta pianistul 

Davide Martello, un obisnuit al pietelor cu 
risc major, Taxym, ceva de prin 
Afganistan, maidanul kievlian etc.etc. 
Acum, ca patriot roman, vreau sa ma fac si 
eu util si îi avertizez pe Carmen Dan, pe 
Dragnea si pe armata lor de tucalari sa fie 
bine pregătiți, din toate punctele de 
vedere, si, pe langa buteliile cu 
lacrimogene , cu asfixiante, pe langa 
tunurile cu apă si pe ...langa jadarmerite 
singure si fara aparare, sa bage si un 
buldozer, si o macara de mare tonaj, 
fiindcă e naspa rau, cu pianul asta nu-i de 
glumit, ca nu e sensibil la atacurile 
chimice, e nevoie musai de ceva tehnică 
serioasa , de santier, de Bumbesti-
Livezeni, de Dunarea- Marea Neagra 
s.a.m.d. Dar las,-ca stie el psd-ul ce face, ca 

are memorie buna, nu e de ieri, de 
alaltăieri pe lumea asta! 
 
 

  
 

 
Sfântul Nicolae VELIMIROVICI  

 

Despre cele trei cruci 
 

ând ne-am închinat la Sfântul 
Mormânt, am văzut pe 
înspăimântătorul deal al Golgotei 

locul în care fusese înfiptă Crucea 
Mântuitorului Hristos. De-a stânga şi de-a 
dreapta am observat locurile în care 
fuseseră crucile celor doi tâlhari. Numai 

trei cruci! Coborând în spatele Golgotei, 
pe un loc nisipos, ne-a fost indicat locul în 
care Sfânta Elena a descoperit crucile. Ea 
a descoperit trei cruci: Crucea 
Mântuitorului Hristos, crucea tâlharului 
pocăit şi crucea tâlharului care a refuzat 
să se pocăiască. 

A 

C 

https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-nicolae-velimirovici-144028.html
https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-sfantului-mormant-biserica-invierii-88589.html
https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-sfantului-mormant-biserica-invierii-88589.html
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Iubiţilor, şi astăzi, noi oamenii purtăm 
trei cruci. Există o cruce a omului drept, a 
doua este crucea omului păcătos pocăit de 
păcatele sale, iar cea de-a treia este 
crucea omului păcătos lipsit de pocăinţă. 
Care dintre aceste trei cruci este mai 
uşoară? 

Cruce înseamnă martiriu şi durere. 
Unul este martiriul omului drept, altul 
este martiriul păcătosului pocăit de 
păcatele sale şi altul este martiriul 
păcătosului nepocăit. Care martiriu este 
mai uşor? 

Cea mai uşoară cruce este cea purtată 
cu credinţă şi nădejde. Cel mai uşor 
martiriu este cel pe care-l răbdăm cu 
aripile credinţei şi ale nădejdii. 

Cei din primele două categorii înţeleg 
sensul suferinţei, în timp ce oamenii celei 
de-a treia categorii nu-l pot înţelege. Omul 
drept ştie că suferinţa este îngăduită de 
Dumnezeu spre răbdarea greutăţilor 
pentru binele altora şi că pentru a ajunge 
la desăvârşire trebuie să trăiască o viaţă 
dură ca fierul, care, pentru a deveni oţel, 
este trecut prin foc. Păcătosul care s-a 
pocăit ştie că suferă şi pătimeşte din 
pricina păcatelor lui; rabdă greutăţile şi 
suferă pentru purificarea lui, asemenea 
unei ţesături care, pentru a deveni mai 
albă, este supusă la mare presiune şi la 
frecare. Păcătosul pocăit suferă greutăţile 
în lumea aceasta, pentru a nu suferi în 
viaţa viitoare.  Păcătosul nepocăit, însă, 
nu înţelege rostul suferinţei, îi vede 
vinovaţi pe toţi ceilalţi oameni, numai pe 
sine se vede lipsit de vinovăţie. Se 
păgubeşte, pentru că-i lipseşte credinţa şi 
nădejdea. Drept urmare, martiriul lui este 
cel mai chinuitor. Din această cauză, 
crucea lui este cea mai grea! 

Cunoaşteţi argumentul Mântuitorului 
Iisus Hristos: Căci jugul Meu este bun şi 
povara Mea este uşoară. Intr-adevăr, 
credinţa în Dumnezeu este mai uşoară 
decât necredinţa. Mai uşor este postul 
decât lăcomia şi luciditatea decât beţia. 

Mai uşoară este viaţa cu ru-găciune decât 
fără rugăciune. Mai uşor este să faci 
milostenie decât să-ţi însuşeşti ceva care 
nu este al tău. Mai fericit este să sprijini 
viaţa altor oameni decât să o „denigrezi". 
Mai fericită este dragostea reciprocă 
decât egoismul şi ura. 

Pentru unii, calea dreptăţii poate 
părea anevoioasă, însă fiecare trebuie să 
ştie că drumul nedreptăţii este mult mai 
greu. Uitaţi cât de grea este calea 
nedreptăţii: cel care săvârşeşte 
nedreptate mănâncă, dar niciodată nu se 
satură; jefuieşte şi răpeşte, dar niciodată 
nu are îndeajuns. Se răzbună, dar nu e 
mulţumit. Urăşte pe Dumnezeu şi pe 
oameni, dar nu e fericit. Şi după ce 
dobândeşte pe pământ ceea ce-şi doreşte, 
cade şi se prăbuşeşte, iar copiii lui devin 
cerşetori sau ajung în închisori. 

Uşoară nu este nici calea omului drept, 
însă este mult mai uşoară decât calea 
nedreptului. Luaţi de e-xemplu pe dreptul 
Iov. Cu toate că era drept, a avut de suferit 
foarte mult. însă credinţa şi nădejdea în 
milostivirea lui Dumnezeu nu l-au părăsit 
niciodată şi nu l-au ruşinat. Bunul 
Dumnezeu i-a redat sănătatea pe care o 
pierduse. In locul copiilor pe care i-a 
pierdut, Dumnezeu i-a dăruit alţi copii. 
Averea sa distrusă a fost întoarsă de 
Dumnezeu cu îmbelşugare. Dreptul Iov a 
slăvit pe Dumnezeu în aceeaşi măsură şi 
arunci când Domnul i-a dat, şi atunci când 
i-a luat. 

Există apoi exemplul împăratului 
David, care reprezintă modelul omului 
pocăit. David a păcătuit greu înaintea lui 
Dumnezeu, dar s-a pocăit. în continuare i-
au venit multe pagube, una după alta, din 
cauza păcatelor pe care le săvârşise. 
Copiii au început să-i moară. Unul dintre 
fiii săi s-a certat cu fratele său şi l-a ucis, 
apoi a ridicat arma împotriva tatălui său. 
Foametea a cuprins pe poporul său. A 
urmat epidemie, care a provocat moartea 
multora; război şi trădare din partea 
prietenilor săi. Toate acestea au venit 
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asupra împăratului care se pocăise. Pe 
toate le-a răbdat însă cu credinţa şi cu 
nădejdea în Dumnezeu. Le-a răbdat pe 
toate până la capăt, slăvindu-L pe 
Dumnezeu cu psalmii săi. De aceea 
sfârşitul vieţii sale a fost liniştit şi 
binecuvântat. Dumnezeu l-a iertat de 
toate şi l-a umplut de slavă mai mult decât 
pe toţi oamenii şi împăraţii. L-a slăvit 
alegându-l ca din neamul lui să se nască 
Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus 
Hristos. 

 

In Sfânta Scriptură întâlnim exemple 
de oameni drepţi care-au avut de suferit, 
exemple de oameni care s-au întors prin 
pocăinţă şi au avut de înfruntat mari 
încercări, dar şi exemple de suferinţe ale 
oamenilor păcătoşi care n-au făcut 
pocăinţă. Peste tot în aceste exemple este 
vădit faptul că martiriul omului drept este 
încununat cu mare cinste. Peste tot în 
aceste exemple se poate observa că 
martiriul omului pocăit se sfârşeşte cu 
iertarea păcatelor şi cu mântuirea lui, în 
timp ce martiriul păcătosului nepocăit 
rămâne fără sens, lipsit de răsplată şi 
zadarnic. 

Uitaţi, fraţilor, trei căi! Una dintre ele 
trebuie să urmăm! Există trei cruci. Pe 

una dintre ele trebuie să o luăm: fie 
Crucea lui Hristos, fie crucea tâlharului 
pocăit, fie pe cea a tâlharului nepocăit! In 
viaţă există numai trei cruci! 

Astăzi, în rândul popoarelor ortodoxe 
există o dispoziţie de pocăinţă. Atenţie 
însă, cei ce simt aşa nu trebuie să se 
considere pe ei înşişi în mod exagerat 
drepţi. Nu trebuie să se mândrească cu 
dreptatea lor. Să-şi ia fiecare crucea 
omului pocăit şi cu aceasta să înainteze 
întru bucurie. Purtând această cruce, să 
înceapă drumul şi cu bucurie să păşească 
pe calea care duce în împărăţia lui 
Dumnezeu. Să se întrarmeze cu nădejde şi 
să împlinească poruncile Domnului cu 
credinţă şi nădejde. Cu adevărat, păzind 
poruncile lui Dumnezeu, dovedim 
dragostea noastră faţă de El. După cum ne 
spune Apostolul iubit al lui Hristos, 
Sfântul Ioan Evanghelistul, nu sunt greu 
de împlinit poruncile lui Dumnezeu. 

Dragostea reciprocă dintre toţi 
oamenii va face să scadă suferinţa 
fiecăruia în parte. Dacă iei într-o mână 
crucea ta şi-n cealaltă mână crucea 
fratelui tău, atunci pentru amândoi crucile 
vor fi mai uşoare. Amândoi să aveţi ca 
prototip cinstita Cruce pe care a purtat-o 
Mântuitorul Hristos. Astfel, crucea 
voastră va deveni şi mai uşoară pentru că, 
din Crucea Mântuitorului Hristos va izvorî 
putere şi binecuvântare. Veţi fi 
binecuvântaţi şi-n viaţa de aici, şi-n cea 
viitoare. Şi astfel, cu uşurinţă veţi 
parcurge această scurtă cale a vieţii 
pământeşti şi veţi păşi în împărăţia vieţii 
veşnice, în împărăţia nemuririi, în care 
împărăteşte Tatăl vostru Cel ceresc. 

Dumnezeului nostru slavă şi 
mulţumire, iar vouă pace, binecuvântare, 
iubire, sănătate şi mântuire. 

Amin.  
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Nicolae DABIJA 
 

Apocalipsa 
 

a 15 iulie am fost omagiat la 
Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova. Le mulţumesc  

prietenilor care au fost prezenţi şi tuturor 
celora care m-au felicitat cu prilejul 
împlinirii vârstei de 70 de ani. La 
sărbătorire, printre flori, mi-au fost 
strecurate – aşa cum se obişnuieşte la 
asemenea ocazii – şi diverse diplome, 
telegrame, mesaje, inclusiv din partea 
Academiei Române, a Academiei 
Europene de Cultură, Ştiinţe şi Arte, a 
prim-ministrului, a Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, a instituțiilor de 
învăţământ superior din republică (afară 
de Universitatea de Stat, condusă, 
bănuiesc, şi azi de rectorul Alexei 
Medvedev şi de decanul Ivan Mocreac, 
care m-au exclus cândva din facultate). N-
am zăbovit atunci să fac selecţia, cum ar fi 
făcut-o, presupun, adevăraţii patrioţi ai 
acestui pământ, de la cine să iau flori şi de 
la cine nu, pe cine să-l las să-mi strângă 
mâna şi pe cine nu, care diplomă sau 
decoraţie s-o restitui, înainte de a-mi fi 
înmânată, şi pe care nu etc. E vina mea că 
nu mi-a trecut prin cap că ar trebui să 
refuz Medalia Democraţiei, instituită de 
Parlamentul Republicii Moldova, al cărui 
membru am fost în perioada de 
constituire a lui, în 1990-1993. 

 
Ca şi Alexandru Moşanu, căruia i s-a 

acordat Medalia Democraţiei în 2017, 
ştiam că Parlamentul e un organ 
reprezentativ, în el se conţine tot spectrul 
politic al unei societăţi, că acesta nu e al 
Partidului Democrat sau al lui Plahotniuc, 
ci al Republicii Moldova. De aceea m-au 
mirat mult comentariile Mariei Ciobanu, 
care mai întâi a votat în Comisie ca să mi 
se acorde această distincţie, apoi m-a 

înjurat ca la uşa cortului pe Facebook, 
pentru că, vorba aia, aşa se face politica. 
(Nu mă supăr, ea procedând, de altfel, ca 
orice politician care speră să apuce cu 
unghiile şi în viitorul scrutin un mandat. 
Păcat, or, pe când era preşedinte al Filialei 
Nisporeni a Forului Democrat al 
Românilor din Republica Moldova, 
făcuserăm împreună multe lucruri bune.) 

 

 
 
Am crezut că acest însemn jubiliar e şi 

o recunoaştere a unor iniţiative menite să 
democratizeze societatea basarabeană, în 
1989-1992, în calitate președinte al 
Comisiei privind schimbarea denumirilor 
străzilor în oraşul Chişinău, și în 
Parlament ca preşedinte al Comisiei 
privind elaborarea Stemei de Stat şi ca 
membru al altor comisii importante, am 
insistat, între altele, la deschiderea 
Sesiunii Parlamentului din 1990, ca 
Sovietul Suprem al republicii să se 
numească Sfatul Ţării, tot atunci am 
propus să fie adoptată Legea lustrației, să 
fie lichidat Comitetul Securităţii de Stat ca 

L 
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structură a Moscovei şi să fie instituit un 
Minister al Securităţii Naţionale, am cerut 
ca Legea cetăţeniei să nu accepte decât 
cetăţenia celora care au locuit în 
republică până la 28 iunie 1940 și 
urmașilor lor etc.  

M-am obişnuit să fiu atacat permanent 
de presa rusească. Leonid Reabkov scrie 
următoarele în „Комсомольская правда” 
din 30 august 2018: „Николай Дабижа 
получил награду парламента 
Молдовы, страны, за ликвидацию 
которой он так активно борется. 
Такому националисту, сеющему смуту 
и раздор, призывающему 
ликвидировать Республику Молдова, 
руководство молдавского парламента 
вручает высокую награду?! Разве в 
нашей стране нет по-настоящему 
заслуженных людей, врачей, 
спасающих жизни; учителей, сеющих 
доброе, разумное, вечное; ученых, 
придумывающих новое, да просто 
работяг, отдающих все силы и 
здоровье, чтобы наша страна росла и 
развивалась? 

Почему из года в год награждают 
лишь ЭТИХ?! И государственные 
премии им вручают, и ордена, и 
чествуют их, как национальных 
героев… За что?! За то, что они ратуют 
за ликвидацию страны? Активно 
борются за то, что делают все, чтобы 
наша независимость исчезла?!” Etc., 
etc., etc. Deci, ţara e a lor, Parlamentul e al 
lor, independenţa e a lor. Ce căutăm noi în 
ţara lor? ne tot întreabă „reabkovii” de 
mai bine de trei decenii. 

Mihai Conţiu (care a scris contra mea, 
în perioada 2007-2018, circa o mie de 
articole (!) fără să fi vorbit cu mine măcar 
o singură dată) cere în „Moldova 
suverană”, printr-o scrisoare adresată lui 
Dodon, ca să întorc „Ordinul Republicii”.   

 
Iată însă că în această horă a 

denigratorilor se prinde şi Vasile Şoimaru. 
Eu nu citesc Facebook. N-am timp. Dar 
nici nu mă interesează. Facebook e o 

modalitate extraordinară de a comunica, 
dar şi un loc unde fiecare individ îşi 
refulează complexele, îşi revarsă 
dejecţiile, voma, veninul, ura. M-am 
convins de acest lucru citind cele scrise de 
comentatorii lui Vasile Şoimaru, care a 
devenit de la un timp scriitor pe 
Facebook. 

Ion Vicol, bunul meu prieten din anii 
de studenţie, fiind excluşi ambii din 
facultate „pentru naţionalism românesc”, 
îmi telefonează ca să mă anunţe:  

– Ai scris despre Şoimaru mai multe 
articole laudative şi tot aşteptam să scrie 
şi el despre tine măcar un rând. Iată că a 
scris.  

– Unde? 
– Pe Facebook. 
Am rămas surprins de imaginaţia 

debordantă sau de lipsa imaginaţiei la 
necunoscutul Şoimaru, pe care mi se 
părea că-l cunosc destul de bine.  

La înmânarea Medaliei Democraţiei, 
ştiind că acolo vor fi prezente televiziuni 
cu diferite interese, am pregătit şi un 
discurs, care conţinea, între altele, şi 
următoarele fraze:  

„…Cu toate acestea, cred că Republica 
Moldova se află pe drumul cel bun. Moise 
din Biblie a plimbat poporul evreu prin 
pustie în drumul lui spre libertate 40 de 
ani. Noi avem abia 27 de ani. Doar că în 
toată această perioadă noi n-am avut un 
Moise. 

Noi am avut nişte moisei, mai mititei 
sau mititei de tot. Care ne-au dus ba 
înainte, ba înapoi, ba într-o parte, ba în 
alta, creându-ni-se impresia că în toţi cei 
27 de ani am bătut pasul pe loc”.  

Vasile Şoimaru, ca şi ziariştii de la 
„Комсомольская правда” în frunte cu 
Leonid Reabkov cu armata lui de 
comentatori, crede că pentru această 
metaforă eu ar trebui să fiu linşat. Dar 
chiar luată izolat, cum au rupt-o Publika 
TV şi V. Şoimaru din context, care ar fi 
crima? Atunci de ce ţi-ai mai pus 
semnătura ta de aur pe Declaraţia de 
independenţă, dacă ești de părerea (asta e 
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ideea) că Republica Moldova ar trebui să 
se întoarcă înapoi la ziua de 26 august 
1991? Şoimaru mai afirmă: „Bine că tu, 
Nicolae Dabija, n-ai riscat să vii acasă pe 
27 august 1991 să-i votezi 
independenţa!!!...”. Recunosc, în acea zi 
mă aflam cu familia la Casa de Creaţie a 
scriitorilor de la Ialta şi n-am avut curajul 
lui Vasile Şoimaru, Piotr Şornikov, 
Valentin Krâlov, Fiodor Angheli, Svetlana 
Mâsliţkaia, Liudmila Pokatilova şi al altor 
şovini să vin la Chişinău, ca să-mi pun şi 
eu semnătura pe Declaraţia de 
independenţă, pentru că nu m-a anunţat 
nimeni. Doar în dimineaţa acelei zile, 
atunci când mi-a vorbit la telefon Raisa 
Ciobanu despre ce urma să aibă loc la 
Chişinău, mi-am lăsat familia la Ialta şi am 
pornit spre Chişinău, unde am ajuns când 
se bea şampania. Mi-am pus semnătura, 
dar semnatarii cei plini de curaj au 
insistat să se recunoască doar iscăliturile 
eroice ale celora care s-au aflat în sala de 
şedinţe. (Apropo, unii din susţinătorii 
Declaraţiei de independenţă ai SUA şi-au 
pus semnătura după 2-3 ani de la 
adoptarea acesteia.)  

Ca să nu existe concurenţe la medalii, 
pensii mari, locuri pe gratis la cimitir şi 
certificate de „părinţi ai statului”. Astfel, 
nu au fost recunoscute nici semnătura lui 
Vladimir Beşleagă, care venise din SUA, 
nici a lui Tudor Negru (care în anii ’60 a 
fost exclus din funcţia de judecător pentru 
că scrisese o sentinţă în limba 
„moldovenească”, de altfel prima în 
RSSM) ş.a. 

Ei şi subsemnatul, trebuie să 
recunoaştem, n-au avut curajul Domniilor 
Voastre. Din păcate, concetăţeanul nostru 
are memorie scurtă. Dar Şoimaru sper să 
mai ţină minte ce a însemnat în acea 
perioadă săptămânalul „Literatura şi 
arta”, care a fost (în iunie 1988) unica 
publicaţie dintr-o ţară socialistă sau 
republică din URSS care a declarat vot de 
blam comitetului central al partidului 
comunist din RSSM, care a trecut 
„samavolnic” (termen folosit de 

procurorul general al republicii, Nikolai 
Demidenko, care mi-a deschis dosar 
penal) la alfabetul latin cu aproape trei 
luni mai devreme de legiferarea 
alfabetului latin pe 31 august 1989. La 15 
iunie 1989, Mircea Snegur scria, între 
altele, în Cartea sa de memorii: „La 15 
iunie 1989, de ziua trecerii în nefiinţă a 
marelui nostru poet Mihai Eminescu, a 
apărut primul număr în grafie latină al 
săptămânalului „Literatura şi arta”, 
moment de semnificaţie epocală. Era ceva 
cu totul ieşit din comun, dl N. Dabija 
asumându-şi un mare risc. Conducerea 
republicii nu a cutezat însă să întreprindă 
măsuri represive…” (Mircea Snegur, 
„Labirintul Destinului”, vol. I, p. 426). 

La 23 septembrie 1987 a apărut 
istorica Hotărâre a Biroului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din RSSM 
„Despre greşelile grave ale săptă-
mânalului „Literatura şi arta”, care mă 
învinuia de antisovietism, proromânism 
etc., iar Plenara CC al PC al PSSM de la 
sfârşitul lunii august 1987 îmi fusese 
consacrată (am fost atacat de T. Angheli, 
directorul Agenţiei de Ştiri ATEM şi 
semnatar al Declaraţiei de independenţă 
alături de V. Şoimaru, de A. Jucenko, 
preşedintele Academiei, de Ş. Lozan, 
preşedintele Radioteleviziunii, ş.a.). 
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În perioada 1987-1989, Biroul CC al 
PC al RSSM mi-a aplicat zece mustrări pe 
linie de partid. Ele au pregătit terenul 
pentru democratizarea societăţii, pentru 
independenţă şi, credeam, pe atunci, 
pentru Reunire. Am adus, riscând totuşi, 
săptămânalul la cel mai mare tiraj al unei 
publicaţii literare în Europa (scrie „Le 
Figaro” în martie 1990): 260 000 de 
exemplare. Am constituit în 1989 
Societatea „Limba Noastră cea Română”, 
cu zeci de mii de membri, unde mi-ar fi 
plăcut să-l am membru pe V. Şoimaru, dar 
numele lui lipsea. Am participat, cu 
mulţimile, la aproape toate manifestările 
naţionale din acei ani, am ieşit cu ele în 
faţa tancurilor sovietice, la 7 noiembrie 
1989, la asaltul Ministerului de Interne pe 
10 noiembrie 1989 etc. Nici acolo nu am 
văzut pe niciunul din marii patrioţi de azi 
de pe Facebook. Ei, bănuiesc, activau pe 
atunci într-o adâncă ilegalitate.  

Desigur că lucrurile enumerate mai 
sus nu înseamnă nimic pe lângă curajul 
celora care au semnat Declaraţia de 
independenţă, de la Şoimaru la Şornikov, 
şi de la Krâlov la Daraban, de la Moţpan la 
Popuşoi, şi tot aşa. Doar că aici trebuie 
amintite nişte lucruri: către 27 august 
1991 Federaţia Rusă ieşise din URSS, 
Ucraina ieşise şi ea, ca şi republicile 
baltice. În URSS mai rămăseseră doar RSS 
Moldovenească şi Kârgâzstanul. 

Curajul deputaţilor din legislativ a fost 
extraordinar, pentru că dacă ieşea din 
URSS şi Kârgâzstanul, RSS Moldovenească 
ar fi trebuit să-şi schimbe denumirea în 
cea de „URSS”. La sfârşitul lui august 1991 
eram unica republică rămasă într-o ţară 
care murise.  

De-a lungul acelui mandat, cei mai 
mulţi din cei 320 de colegi din legislativ 
îmi lăsaseră impresia că erau surdomuţi. 
N-au vorbit măcar o singură dată la 
microfon.  

Dar – ca şi Şoimaru – pentru iscălitura 
vieţii lor, pentru care ei au impresia că s-
au născut ca s-o facă, deşi nu toţi ştiau să 
semneze, acestea fiind astăzi afişate pe 

toate instituţiile publice din republică, li 
s-au umplut piepturile de medalii, au 
primit fiecare – pentru că au tras o 
iscălitură – Ordinul „Gloria Muncii” 
(acordat de M. Snegur), Ordinul de 
Onoare (acordat de P. Lucinschi), Ordinul 
Republicii (acordat de N. Timofti).  

 

 
 

Este drept că Vasile Şoimaru nu le-a 
luat, se vede că i-a mai rămas un pic de 
ruşine, pe când ceilalţi le-au luat şi 
aşteaptă şi de la Dodon să le dea şi acesta 
vreunul. Să te mândreşti că ai avut atunci 
curaj să constitui cu semnătura ta un stat-
fantomă, iar alţii n-au avut, pentru că se 
aflau departe de republică, e fariseism. 
Dacă Declaraţia de independenţă ar fi fost 
Declaraţie de Unire, aţi fi fost eroi. Aşa 
însă, aţi căpătat nişte medalii, pensii 
enorme, loc gratis la Cimitirul Ortodox 
Central din capitală, transport gratuit, aţi 
formulat propunerea ca fiecăruia să i se 
înalţe câte un bust la baştină şi aţi devenit 
de pe atunci complici cu Sangheli, 
Lucinschi, Moţpan, Voronin, Greceanâi, 
Dodon, Plahotniuc, Ţopa, Şor, Platon, 
Usatâi ş.a., cărora le-aţi făcut ţară. Unde să 
fure şi să se considere stăpâni. 

 Din păcate, Vasile Şoimaru a trecut cu 
brio şcoala lui Roşca (verişorul lui dinspre 
mamă). Acesta, când cineva nu era de 
acord cu el, zicea că e „agent KGB”, 
adevăratul kaghebist declarând acum 
câteva luni la un post TV că „Unioniştii 
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trebuie deratizaţi ca şobolanii”. Azi, dacă 
cineva nu e de acord cu A. Năstase, e 
declarat „omul lui Plahotniuc”. Nu-l 
cunosc pe Plahotniuic şi nici nu vreau să-l 
cunosc. Nu l-am întâlnit niciodată la viaţa 
mea, n-am discutat cu el, nu m-a sunat 
niciodată, nu i-am telefonat niciodată. Dar 
să încerci doar să atragi atenţia unui 
Şoimaru sau unui Cheianu (asasinul moral 
al lui Ion Ungureanu) că li-e şiretul 
dezlegat sau că scriu cu greşeli de 
ortografie, ei îţi vor reproşa imediat că 
„eşti omul lui Plahotniuc!”.) Ceea ce fac V. 
Şoimaru şi unii trolli (termen ce 
desemnează persoanele care au plăcerea 
să zădărască pe Internet, unele plătite 
special) este să ne certe. Ca să nu ne 
putem uni în vecii vecilor. Între noi. Şi-
atunci şi reunirea cu ţara nu va mai avea 
loc. Şi ca orice alianţă postelectorală să 
devină imposibilă. Vă puteţi imagina că 
după alegerile parlamentare Năstase, care 
are electorat, dar n-are partid, va putea 
face o alianţă cu Plahotniuc, care are 
partid, dar n-ar electorat? Eu – nu! 

Ura, despre care teoreticianul 
discordiei politice din republică, Iurie 
Roşca, credea că ne va uni, s-a dovedit că 
nu poate uni pe nimeni. Acesta mai 
afirma: noi nu avem timp să contracarăm 
atacurile duşmanilor Neamului, pentru că 
noi trebuie să ne războim cu ai noştri, 
aceştia trebuie demolaţi mai întâi, pe 
urmă, vedem ce facem şi cu adversarii 
ceilalţi. De aceea Mişcarea de Eliberare 
Naţională e la pământ, iar Interfrontul 
înfloreşte. Eu nu mă pot uni cu Plahotniuc, 
dar nici cu Victor Ţopa. Pentru mine 
ambii sunt infractori, pentru voi unul e 
criminal, iar altul e sfânt, dându-ne de 
înţeles că primul a furat un miliardoi, iar 
al doilea – doar, colo, un miliarduţ. Ei, 
foştii prieteni şi camarazi de afaceri, 
ambii membri ai Partidului Democrat (!), 
se bat pentru businessul lor, iar noi am 
nimerit ca proştii între ei. Până la urmă, ei 
se vor împăca, dar ce ne facem noi, cei pe 
care dânşii vor să ne facă să nu vorbim 
unul cu altul nici dincolo de mormânt?! 

Eu n-am cerşit nicio decoraţie, nici nu 
am nevoie de acestea, dar ele mi s-au dat 
pentru cărţile mele. În 1996 M. Snegur 
mi-a înmânat „Ordinul Republicii” pentru 
„activitate literară”. Acum M. Conţiu îi 
cere lui I. Dodon să-mi ia ordinul pentru 
că eu, spre deosebire de el, nu recunosc 
existenţa acestui stat. Dar eu nu-l pot 
întoarce. Pentru că l-am întors o dată. În 
2003, când V. Voronin l-a decorat cu acest 
ordin pe Ivan Bodiul, scriitorul Vasile 
Vasilache a propus ca în semn de protest 
să restituim cu toţii Ordinul Republicii, pe 
care ni-l dăduse Mircea Snegur, lui 
Vladimir Voronin.  

V. Vasilache a propus, dar el şi l-a 
păstrat. Au întors Ordinul Republicii M. 
Cimpoi, V. Beşleagă, I. Hadârcă şi 
subsemnatul. 

Nicolae Negru şi Vitalie Ciobanu au 
scris câteva zeci de articole în presă prin 
care-mi cereau categoric să întorc Ordinul 
Republicii, cu mult după ce nu-l mai 
aveam. 

Când preşedintele N. Timofti 
intenţionase să-i acorde lui N. Negru 
„Ordinul de Onoare” şi s-a consultat cu 
mine, i-am propus să-i dea Ordinul 
Republicii. L-a luat. Pentru că de astă dată 
era vorba de ordinul lui, nu de cel al 
altuia. Şi Vitalie Ciobanu a luat „Ordinul 
de Onoare”, chiar dacă Bodiul nu 
întorsese Ordinul Republicii, iar cu aceste 
ordine au fost decoraţi cei mai înfocaţi 
duşmani ai republicii, de la Kindighelean 
la Formuzal. Acum M. Conţiu îmi cere să-l 
mai întorc o dată. Ca să-l mai poarte şi el, 
ca mare „apărător al statalităţii”. 

Trăim epoca marilor manipulări. Dacă 
cearta dintre moldoveni continuă, după 
alegerile parlamentare ei vor dispărea de 
pe această palmă de pământ. 
Federalizarea gândită de Putin, care 
urmează să fie realizată de Dodon, va 
însemna moartea Republicii 
Moldova. Vom rămâne fără ţară, dar cu 
multă ură între fraţi. Semn sigur că 
Apocalipsa e aproape. 

Chișinău, Început de septembrie 2018 
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Ion GĂNGUȚ 
 
 
 
 

Florența și 
Renașterea  
(IV) 
 

             Există trei lucruri despre care omul 
poate să spună că îi aparțin de drept:  

averea, trupul . . . și timpul  
(L. B. Alberti). 

 
reambul. În ciuda unei 
prejudecăți care a dominat o 
lungă perioadă de timp, cu 

ecouri chiar și  contemporane, Evul 
Mediu, după ce și-a găsit oamenii potriviți 
capabili să-l înțeleagă, s-a dovedit o 
perioadă de creativitate, de progres, 
invenții și inovații. Acum s-au pus bazele 
ideii de „Europaˮ și de model european în 
cel puțin patru domenii fundamentale ale 
culturii și ale  civilizației: înflorirea 
urbană; renașterea comerțului cu 
promovarea banului și a negustorilor; 
dezvoltarea învățământului prin 
apariția școlilor și a universităților cu 
elaborarea unui nou tip de cunoaștere 
numit scolastică; apariția și 
răspândirea ordinelor călugărești așa-
zise „cerșetoareˮ care remodelează 
lumea orașelor și le influențează pe 
primele trei.  

Deși secolul de vârf, apogeul 
Occidentului medieval, este secolul al XIII-
lea, cu un veac în urmă apar școlile 
bisericești, dar și cele laice, primele 
universități care vor rămâne aproape 
neschimbate până la Revoluția franceză, 

instituții care vor începe o alfabetizare la 
nivel primar și secundar  ce va dura până 
la școlarizarea generală din secolul al XIX-
lea. 

P 
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Un factor de coeziune a Europei 
creștine l-a constituit Biserica, deși, în 
mod paradoxal, creștinii s-au rupt în 
catolici, ortodocși și protestanți, cu 
încercări numeroase și neizbutite de 
unificare, după cum le consemnează 
istoria. 

 
Un alt factor unificator a fost pericolul 

otoman din preajma anului 1453 și cu 
mult timp înainte, care nu i-a găsit pe 
creștini atât de uniți încât să împiedice 
cucerirea Constantinopolelui, după o serie 
impresionantă de Cruciade.  

 
Drumul Europei este cu totul altul 

decât al Chinei, care în veacul al XV-lea 
era țara cea mai bogată și mai puternică 
din lume. În secolele următoare, închisă în 
sine, va stagna, ca și lumea musulmană 
din Asia și Africa, iar Imperiul Otoman își 
va consuma treptat forțele mergând pe un 
drum înfundat.18 Singură Europa va urma 
un model de dezvoltare propriu, va 
evolua într-un ritm accelerat luând în 

                                                 
18

 Jacques Le Goff, Evul Mediu și nașterea Europei, 

Ed. Polirom, Iași, 2005, cap. V. 

stăpânire lumea. Timpul despre 
care vorbea în motto Leon 
Battista Alberti „este o valoare 
economică (timpul înseamnă 
bani), dar și culturală și 
existențială. Europa de la 
sfârșitul secolului al XV-lea este 
una a timpului prețios, a 
timpului însușit de indivizii și 
colectivitățile ce vor compune 
Europa viitoareˮ19. 

 
În partea a IV- a a călătoriei 

noastre, vom încerca să 
adăugăm date, informații, 
argumente,  pentru a răspunde 
la  întrebarea „De ce Renașterea 
s-a declanșat la Florența?” 

 
 

1.Florența-inima 
Toscanei.20   

 
Înainte de marea Ciumă, prin 1338 
Florența număra între 100 și 110 mii de 
locuitori, iar împreună cu populația rurală 
din diocezele Firenze și Fiesole se ridica 
la 300 de mii. După ce în timpul lui Dante 
populația Florenței a crescut, greu de 
imaginat, de 4 ori, în perioada cea mai 
bună, de boom economic și demografic, 
Toscana număra mai bine de 1 milion de 
oameni, fiind una dintre regiunile cu 
densitatea cea mai mare din Europa și din 
lume. Înconjurată de un teritoriu rural 
consistent, Florența se număra printre 
marile metropole medievale. Prato, 
Voltera, Cortona, Pistoia aveau peste 10 
mii de locuitori; Arezzo depășea 15 mii, 
Lucca- 30 de mii, ca să nu mai vorbim de 
Siena și Pisa care treceau de 40 de mii. Cu 
o populație între 4 și 10 mii de suflete se 
numărau San Gimignano, Montepulciano, 
San Miniato, Massa Maritima și Grosseto. 
Câteva burguri din jurul Florenței se 
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 Ibidem, p. 247. 
20

 Vezi Sergio Tognetti, Da Figline a Firenze, Opus 

Libri Edizioni, Firenze, 2003. 
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detașau nu numai prin densitatea ridicată 
a populației, ci și prin vivacitatea 
economică și comercială: San Casciano, 
Empoli, Castelfiorentino, Montevarchi, 
Figline, putându-le considera ca pe niște 
micro-orașe.  
 

Astfel, Toscana păstrează neschimbată 
hegemonia Florenței asupra întregului 
teritoriu, așa-zisul contado, pe fondul 
regresului suferit de Pisa, Siena și Lucca. 
După marea Ciumă, când anumite așezări 
au pierdut chiar și 75% din populație, 
Toscana număra puțin mai mult de 400 
de mii, iar în Cadastrul din 1427 apăreau 
doar 37 de mii de suflete în Florența, iar  
împreună cu zonele rurale din jur, circa 
104 mii de oameni. Către mijlocul 
secolului al XIV-lea și ptimul sfert din 
următorul, Florența își impune 
hegemonia pe cel puțin 2/3 din Toscana: 
Prato și Pistoia în 1351, Volterra în 1361, 
San Miniato în 1370, Arezzo în 1384, Pisa 
în 1406, Cortona în 1411 și Livorno în 
1421. Singure Lucca și Siena rămâneau în 
afara dominației florentine. 

 
Producția manufacturieră a întregii 

zone a căpătat o conformație dictată de 
capitală. Pe când mare parte a civilizației 
urbane a suferit o recesiune economică 
evidentă, Florența a ieșit întărită din criza 
cauzată de Ciumă. Într-o perioadă de 150 
de ani (1350-1500), capitala Toscanei a 
adăugat noi realizări pe tărâm bancar, 
comercial și manufacturier, consemnând 
vârful dezvoltării industriei lânii și a 
mătăsii, într-un teritoriu cu mână de lucru 
ieftină, dar calificată. 

 
În primele două decenii ale secolului 

al XV-lea, Florența numără 72 de 
companii bancare, își mărește teritoriile 
ajungând la 12  mii de metri pătrați, 
inclusiv orașul de coastă Livorno, 
cumpărat  de la genovezi cu 100 de mii de 
florini (circa 350 de tone de aur fin) 
pentru ieșirea la mare.  Astfel, Florența și 
regiunile rurale înconjurătoare (Contado) 

se constituie într-o mare piață integrată, 
dirijată de economia monetară care 
realizează convergența prețurilor în 
întregul teritoriu. O dovadă elocventă a 
relațiilor comerciale dintre capitală și 
zonele rurale înconjurătoare o aflăm în 
documentele financiare  ale Spitalului 
Santa Maria Nuova, un număr de 1795 
furnizori de mărfuri participând la 
alimentarea și îngrijirea bolnavilor și 
nevoiașilor internați aici. 

 
În felul acesta, în circa 100 de ani 

(1350-1450), dominația florentină se 
extinde de la un teritoriu de 3900 de km 
pătrați la circa 12 mii. Este o trecere 
decisivă de la orașul-stat la statul 
teritorial, Republica Florența, cu o 
capitală ce își trage seva, puterea 
economică, meșteșugărească și financiară 
de la întreg teritoriul toscan, pregătind-o 
pentru declanșarea minunii care a fost 
Renașterea. 

 



452 vol. 28,  172-174| octombrie-noiembrie-decembrie, 2018 

 

 

2. Munca.  
 

Din punctul nostru de vedere, toate 
explicațiile și argumentele care 
desemnează Florența ca leagăn al 
Renașterii gravitează în jurul ideii de 
muncă. În Piața Domului se găsesc trei 
monumente care transmit cu o forță 
convergentă impresionantă câteva idei-
simbol, care vor face ca această triadă să 
devină model cu mici variațiuni pentru 
alte așezări din Peninsulă și din întreg 
creștinismul occidental. Este vorba de 
catedrala Santa Maria del Fiore, 
Baptisteriul și Clopotnița (il Campanile), 
adică simbolurile credinței, ale devoțiunii, 
ale frumosului, ale culturii și ale 
civilizației. Ideea de muncă țâșnește prin 
toți porii: „Florența în secolele XIII și XIV 
este un mare șantier: hărnicia locuitorilor 
săi transformă o mică așezare urbană 
într-un mare oraș, protagonist al istoriei. 
Sunt ani de puternic spirit întreprinzător 
în economie, de forță estetică; fervoarea 
negustorilor se intersectează cu geniul 
artiștilor și totul- de la gestul obscur al 
țesătorului până la lucrarea luminoasă a 
pictorului- colaborează la strălucirea 

orașului.21 Asistăm la o 
profundă schimbare, la o  
evoluție în privința concepției 
despre muncă. Departe de a 
rămâne semn de dispreț și 
înjosire, munca devine simbol 
al meritului și al nobleții. 
Biserica Orsanmichele 
ilustrează cel mai bine 
prețuirea muncii, fiecare 
meserie din cele care compun 
Artele alegându-și ca patron 
câte un sfânt protector, sfinți 
expuși în nișele exterioare ale 
bisericii, creații ale celor mai 
buni sculptori ai vremii. 

Omul medieval n-a mai 
simțit munca drept activitatea 

servilă a sclavului, ci ca o acțiune a omului 
liber. Prin muncă omul continua 
activitatea dumnezeiască a Creatorului 
suprem, se edifica civilizația, iar timpul 
devenea istorie. În toate orașele 
medievale, cu atât mai mult la Florența, 
există opere vizuale, de arhitectură, 
pictură sau sculptură care elogiază 
munca: „Dumnezeu este eternul lucrător 
care creează din nimic toate lucrurile și 
cheamă omul să colaboreze la creație. În 
această vocație consistă toată demnitatea 
muncii umane.ˮ22 Munca și frumusețea ca  
expresii ale unei noi concepții 
antropologice constituie conținutul 
plăcilor (panourilor în relief) așezate la 
baza Campanilei lui Giotto. Este vorba 
despre o concepție autentic umană 
asupra muncii, cea care apare în 
reliefurile sculptate, un adevărat poem al 
muncii, care i-a făcut pe cetățenii 
Florenței protagoniști ai istoriei. Iată 
modelul impus de Florența prin cele 
trei opere din Piața Domului: credință-
istorie-artă. 

                                                 
21

 Mariella Carlotti, Il lavoro e l’ideale. Il ciclo delle 

formelle del Campanile di Giotto, Societá Editrice 

Fiorentina, 2008, p. 10. 
22

 Ibidem, p. 9. 
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Cultul muncii, rațiunea succesului său 
ca cea mai importantă acțiune a omului 
nu derivă din vreo tradiție istorică 
glorioasă, nefiind semnificativă în vârstele 
civilizațiilor precedente, nici cea etruscă, 
nici cea romană, nici măcar din cea 
medievală timpurie. Semnificațiile muncii 
izvorăsc din capacitate antreprenorială a 
locuitorilor săi, din priceperea, hărnicia și 
talentul lor. Clopotnița, cu sunetul 
clopotelor care marcau  trecerea timpului, 
cu plăcile lor în relief așezate pe două 
etaje, vorbește despre activitățile omului, 
despre legătura dintre muncă, om și 
istorie. 

 
 

3.Unicitatea Florenței și a 
artiștilor săi în viziunea lui 
Giorgio Vasari. 
 

Primul istoric al artei, al cărei operă a 
devenit clasică, dincolo de cunoștințele 
despre arte și propriul talent, a avut 

avantajul  de a-i cunoaște pe mulți dintre 
arhitecții, pictorii și sculptorii care-i  
populează lucrarea, fiind cu unii chiar 
contemporan:  

 
„[...]în Florenţa, artiştii sunt îmboldiţi 

de trei  lucruri, şi anume:  
 În primul rînd de critica pe care  o 

fac mulţi şi din belşug, aici născîndu-se 
oameni liberi din fire, pe care nu-i 
mulţumesc operele de calitate mijlocie 
şi care, atunci cînd preţuiesc vreo lucrare, 
ţin mai curînd seamă de frumuseţea şi de 
măiestria ei, decît de persoana autorului; 

 În al doilea rînd, de faptul că, dacă 
vrei să trăieşti, trebuie să fii muncitor, 
ceea ce nu înseamnă altceva decît să te 
foloseşti într-una de minte şi judecată - 
fiind iscusit şi harnic în ceea ce faci - şi, în 
sfârşit, să ştii să cîştigi, căci Florenţa, 
oricît de întinsă şi de îmbelşugată ar fi, nu 
are de unde să le dea şi celor care stau, tot 
atît cât celor înzestraţi ; 

 Al treilea lucru, de nu mai mică 
însemnătate decît celelalte două, este o 
sete de glorie şi de cinstire pe care aerul 
Florenţei o face să se nască şi să crească, 
uriaşă, în orice artist; dorind deci să fie 
bogat - artistul trebuie să plece de acolo 
şi să neguţătorească în afară atît 
măiestria operelor sale, cît şi faima 
oraşului său, precum fac şi doctorii cu 
învăţătura lor”(s. n., Ion Gănguț)23 

 
 Considerăm că, din fragmentul 

selectat, care apare înaintea  prezentării 
dedicate lui Perugino, ideile de forță reies 
cu claritate și sunt următoarele: spiritul 
critic și exigența florentinilor în legătură 
cu lucrările artistice; elogiul muncii pentru 
cei care sunt „iscusiți și harnici”; dorința de 
libertate însoțită de iubirea de glorie și de 
cinstire  „uriașă în orice artist”, care 
trebuie „să neguțătorească în afară 
măiestria operelor sale și faima orașului”. 

 

                                                 
23

 Giorgio Vasari, Vietile pictorilor, sculptorilor si 

arhitectilor, vol. II, Ed. Meridiane,1968, pp. 259-260. 
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4.Diversitatea credințelor 
religioase.  
 

În secolele al XII-lea și al XIII-lea, în 
sânul bisericii catolice  au apărut ordinele 
așa-zise cerșetoare sau mendicante, în 
Italia și în alte părți ale Europei. Ordinele, 
prin răspândirea lor au determinat 
răspândirea culturii, înființând școli 
teologale în interiorul conventelor pentru 
instruirea călugărilor sau chiar 
universități. Datorită răspândirii 
ordinelor pe teritoriul mai multor ţări au 
apărut scrieri în limbile naţionale, 
deoarece predicatorii traduceau textul 
Biblic spre a-l putea transmite  poporului 
neștiutor de limbă latină. Răspândirea 
ordinelor mendicante în Italia și apoi în 
întreaga  Europă a avut un rol civilizator, 
contribuind la  răspândirea credinţei 
creştine de tradiție  latină, la închegarea 
oraşelor prin polarizarea în jurul lor a 
comunităţilor care căutau vecinătatea și  
rugile călugărilor, consideraţi oamenii cei 
mai aproape de Dumnezeu, pentru 
mântuire. Aceste ordine religioase au 
imprimat dinamism religiei fiind 
acceptate chiar de Papă, promovând  un 
drum de urmat în vederea obţinerii 
mântuirii. Ele au contribuit la dezvoltarea 
oraşelor, la înlăturarea ereziilor care 

ameninţau religia catolică, la înfiinţarea 
universităţilor. Au promovat modestia, 
simplitatea, austeritatea, chiar sărăcia, 
refuzând ideea de proprietate, atât 
individuală, cât și colectivă. Ordinele 
mendicante au caracterizat din punct de 
vedere religios o epocă, cea a secolelor 
XII-XVI, mai ales în târguri și orașele mari, 
fiind considerate un factor de progres. 

 
Ideea pe care vrem să o evidențiem 

este deplina libertate a acestor ramuri ale 
credinței creștine, mediul liber în care au 
putut coexista chiar concura în 
construirea unor lăcașe de o frumusețe și 
bogăție impresionante. Iată tabloul 
ordinelor mendicante și bisericile 
reprezentative: dominicanii- Santa Maria 
Novella; franciscanii- Santa Croce; 
carmelitanii-Santa Maria del Carmine; 
servitorii Mariei (i serviti)- SS. 
Annunziata; eremiții (călugării 
augustinieni)- S. Spirito etc. 

 
 
 

5.Banul- izvorul puterii și al  
Renașterii 
 

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 
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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 

Pietateˮ24.  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.25  

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 

                                                 
24

 Arnold Esch, LʼItalia alla fine del Medioevo, 

Firenze University Press, 2006, p.73. 
25

 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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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 și 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-XVI): „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 
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egalate de vreun alt orașˮ26 (s.n., 
I.Gănguț). 

 
Ilustrul savant american s-a mutat la 

Florența de mai bine de un deceniu și ne-a 
lăsat o serie de analize valabile, foarte 
bine argumentate. Printre acestea, 
convingerea că faza de maximă 
expansiune și inovație a Florenței a avut 
loc în jumătatea a doua a lui Trecento, iar 
Quattrocento a însemnat o încununare a 
eforturilor anterioare (Finis coronat opus- 
Horatius) și o nouă înflorire economică ce 
a ținut pe toată durata domniei lui Cosimo 
de Medici. 

 
Unul  dintre argumentele sale că 

originile capitalismului trebuie căutate la 
Florența a fost acceptat și de profesorul 
Sergio Togneti, fin cunoscător al 
problemei: „Între Florența și Prato s-a 
păstrat cea mai mare colecție de 
documente contabile medievale și 
renascentiste, 2.500 pentru secolele XIII-
XV, dar  10.000 dacă adăugăm secolul al 
XVI-lea, colecție pe care au lucrat istorici 
de mare calibru precum Armando Sapori, 

                                                 
26

 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 

rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 

Federigo Melis sau 
Raymond de Roover”27.  

În aceeași lucrare 
aflăm o afirmație 
năucitoare, greu de 
crezut, dacă n-ar fi 
seriozitatea și renumele 
profesorului italian, 
specialist pasionat în  
istorie și economie 
socială: „În orice caz, în 
1427, 40% din familiile 
florentine dețineau 
99,7% din averea brută 
raportată, puțin mai 
mult decât averea brută 

a Statelor Unite în 1995 (95,3%) ”.28 
 
De la Florența medievală cu cele circa 

150 de turnuri mai înalte de 50 de metri 
s-a făcut saltul către Florența Renașterii. 
Într-o sută de ani, de la 1450 până la 
1550, circa, s-a produs o adevărată 
revoluție a palatelor, construindu-se mai 
bine de 100 , din inițiativa familiilor 
îmbogățite din comerț, bănci și 
manufacturi. Această revoluție urbană 
transformă Florența într-un oraș 
aristocratic, unde domnește frumosul, 
noua cultură și civilizație. Apar rând pe 
rând, adevărate capodopere de 
arhitectură, sculptură și pictură, palatul 
Medici (1440-1460), palatul Rucellai 
(1446-1451), palatul Pazzi (1462-1472), 
palatul Pitti (1440-1466), iar tipul clasic 
culminează cu palatul Strozzi (1489-
1507). Vechile familii aristocratice se 
afirmă ca motor urbanistic al Renașterii.  

Un arhitect și designer contemporan, 
Giò Ponti, făcea o observație adevărată și 
plină de miez: „Nu este cimentul, nu 
este  lemnul, nici piatra nu este 
elementul cel mai rezistent. Materialul 
cel mai rezistent în Italia este Arta” . 

 

                                                 
27

 Sergio Togneti, Economia come opera dʼarte in 

Archivo Storico Italiano, Leo Olschi Editore, Firenze, 

2009, p. 348. 
28

 Ibidem, p. 361. 
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Ana-Maria CAIA 
 

Colegiul Național de Artă 
"Octav Băncilă", Iași 

 

unt în curtea Colegiului Octav 
Băncilă din Iași și e ceva care nu e 
la locul lui. Nu mă prind ce. Puștii 

de generală ies de la ore, ăia mari, de la 
liceu, așteaptă să intre. Elevii văd un 
profesor, unii merg spre el și-l 
îmbrățișează, alții îi fac cu mâna și-l salută. 
Par că se adoră reciproc.  

Am venit la o întâlnire FILIT cu 
puștimea de aici, în sală sunt copii care au 
venit și de la Târgu Frumos să se 
întâlnească cu mine. Sunt ușor copleșită. 
Atmosfera nu e deloc pompoasă, nici 
leșinată. Pentru că e liceu de artă, elevii au 
întrebări pertinente despre cum creezi, 
cum îți găsești publicul, care e rolul lor în 
societate. Au un bun simț înfiorător, sunt 
lipsiți de cruzimea pe care eu o aveam la 
vârsta lor, poate că le sunt simpatică și de 
aia nu mă mănâncă de vie. Profesorii de la 
catedra de română nu vorbesc ca în 
comentariile literare, ajungem împreună la 
discuții despre mentorat și modele. Am 
permanenta senzație că ei chiar cred ce 
spun și de aceea și ceilalți îi cred. Nu 
ocolim protestele, referendumul, prostia și 
lupta anti-prostie, condiția esticului, 
activismul social, religia. E multă 
sinceritate în sala asta de festivități și 
chiar mai multă curiozitate. Nimănui nu-i 
este FRICĂ.  

Mă relaxez când mă prind că nu trebuie 
să mă străduiesc să fiu entertaining, copiii 
ăștia vor să afle pur și simplu, sunt 
INTERESAȚI. După mai bine de două ore, 
în picioare sau pe scaune incomode, nu se 
frăsuie nimeni. Bine, eu, poate, puțin. 
Primesc cadou un tablou cu unul din 
personajele povestirilor mele. Niște tineri 

muzicieni ne arată cât sunt de talentați. 
Trebuie să terminăm, am depășit timpul 
alocat, puțin respect pentru program. 
Facem poze ca amintire. Mai vorbim de 
FILIT, care e motiv de mândrie pentru ei. 
Niște puști între 14 și 18 ani sunt mândri 
că în orașul lor e un festival important de 
literatură!  

Ies din liceu ușor plutind și mă prind ce 
nu e la locul lui în curte. Nimeni nu țipă, e 
foarte liniște. BĂĂĂĂ, ăștia din Iași nu urlă, 
eu sunt vecină cu un colegiu național la 
București și aud din casă ce vorbesc elevii 
în pauze. 

Afară e o toamnă din cele mai 
frumoase și eu am devenit brusc optimistă. 
Mă simt ca și cum aș fi fugit din țara urii, 
fricii, întunericirii pe-o insulă contaminată 
de bun simț și echilibru 

 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156798526009359&id=621419
358 

 

S 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156798526009359&id=621419358
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156798526009359&id=621419358
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Expoziția Doamnei Prof. Miruna Hașegan la Academia de Artă "George Enescu", Iași 

 

 
Revista din Montreal înfrățită cu noi prin orientare de suflet și spirit 
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Alexandru CETĂȚEANU 

 

Perle dintr-un scurt voiaj 
american 
         

u am mai fost în State din 12 
august 2018 şi mă tot bătea gândul 
să merg din nou până la Albany, să 

termin de vizitat imensul Muzeu de istorie al 
statului New York (New York State Museum). 
Am fost grăbit în august şi nu am avut timp să 
vizitez decât parterul (mi-a luat vreo 4 ore); 
mi-au mai rămas de vizitat 2 etaje! Repet, 
imens muzeu!  Şi câte lucruri interesante de 
văzut şi de învăţat! Am trecut pe  lângă 
actuala capitală a statului NY (din 1797!) de 
zeci de ori (nu exagerez deloc) şi niciodată nu 
am avut timp să vizitez centrul oraşului. 
Poate şi pentru faptul că se află  la numai 
aprox. 4 ore de Montreal, am gândit că …data 
viitoare, data viitoare – şi asta de 35 de ani! 
Bine şi mai târziu decât niciodată – dar am 
locuit pe strada Rumeoară 31, la numai 100 
de metri de interesantul  Foişor de foc din 
Bucureşti şi nici până astăzi nu l-am vizitat;  
însă...mai este timp -  “next time”…data 
viitoare ! 
        Ocazia de a trece din nou granița spre sud 
a venit pe neaşteptate – am primit un telefon 
de la cabinetul unui dentist prieten, să merg 
neapărat până la el, în Ellington, statul 
Connecticut. A picat tocmai bine acest apel, 
aşa că la ora 5 dimineaţa, vineri  5 octombrie, 
înainte de weekend-ul lung al Thanksgiving-
ului Canadian (şi Columbus Day în SUA)  am 
pornit la drum. Nu cântau cocoşii la Montreal, 
că nu există. Mi-am propus să mă scol cât mai 
de noapte şi să plec în America la “ceasul când 
se iscă precupeţii” (vorba lui Topârceanu) 
pentru a evita monstruosul trafic de 
Montreal; nu se mai termină odată cu 
reparaţiile!  Era întuneric la plecare, dar se 
simţea că va fi vreme frumoasă. Aşa a fost şi 
totul a mers… din plin. La graniţă, nu am avut 

decât două maşini în faţă şi nu am pierdut 
mai mult de un minut-două. 

- Unde mergeţi ? 

- La Albani. 

- De ce mergeţi la Albani? 

- Să vizitez muzeul. 

- Drum bun ! 

- Vă mulţumesc ! 
 

 
Monumentul din Glens Falls 

 

Şi…cu toată viteza (aproape legală) înainte – 
cruise controlul maşinii setat puţin sub 120 
km/oră ( adică sub 75 de mile pe oră față de 

N 
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60 oficial, să nu am probleme cu poliţia 
americană), printre munţii care străjuiesc 
magistrala 87.  Am lăsat în urma mea oraşul 
Plattsburgh (poate oraşul cel mai vizitat de 
montrealezi, fiind şi cel mai aproape de 
graniţă) şi la ieşirea 16, după vreo 300 km la 
volan, am oprit la Stewart’s Shops (aşa se 
scrie) la chili , cafea şi ciocolată neagră cu 
zmeură, cum nu mai găseşti în altă parte; este  
specialitatea acestei reţele de magazine cu 
staţii de benzină alăturate,  care cred că există 
numai în nordul statului New York, nu le-am 
văzut prin altă parte a Americii. Poate că şi 
chili, fasolea cu carne tocată şi tomate plus 
ardei iute (trece drept specialitate mexicană, 
care a “cucerit” America ba chiar şi Canada 
anglofonă) este cea mai bună din America, 
mie aşa mi se pare. Despre highway 
(magistrala)  87 printre munţii Adirondack 
nu pot să spun decât că este magnifică, 
spectaculoasă – merită străbătută pe îndelete, 
explorate ieşirile spre localităţi pitoreşti,  cum 
nu am prea făcut eu până în prezent.  Next 
time – altă dată ! 

  Bătăliile de la Saratoga, din 1777 !      

                                     
       Am auzit că o călătorie cu trenul de la 
Montreal la New York, prin această zonă 
rămasă în parte sălbatică, este de asemenea 
înălţătoare, merită toţi banii, dar nu am reuşit 
încă să o fac. Altă dată !  
      Am văzut pe marginea highway-ului 87  
turme de căprioare, cârduri de curci sălbatice 
şi fazani – ce creaturi fascinante ! Dacă nu mă 

grăbeam, puteam să “cobor” spre Albany 
trecând prin orăşelul Malone (cam depopulat, 
cum sunt multe oraşele prin zonă), pe lângă 
Saranac Lake, prin parcul Adirondack, 
Saratoga…ce locuri magnifice !  Am mai fost 
pe acest traseu, dar nu se poate conduce prea 
repede şi “viaţa-i o goană…” sau  “time is 
money” cum zic americanii.  
      Admirând locurile şi ascultând la radio, 
timpul a trecut pe nesimţite; este incredibil şi 
chiar amuzant cât de multă manipulare 
împotriva preşedintelui Trump şi a partidului 
Republican se încearcă în emisiunile radio! 
Credeam că numai Vermont Public 
Radio(VPR)  şi National Public Radio (de care 
aparţine VPR) care se recepţionează şi la 
Montreal, se pretează la atâta ipocrizie, dar 
am constatat că mai toate posturile de radio şi 
TV sunt parcă dirijate de aceiaşi baghetă! Tot 
ce face bun pentru America preşedintele 
Trump, care ţine promisiunile făcute înainte 
de alegerile din 2016, nu este bine, scârție... 
America parcă a renăscut, se simte la tot 
pasul, însă cu multă abilitate, cei de la 
posturile radio găsesc ei ceva să  să creeze 
dubii în mintea americanilor. “Mint ca o 
gazetă imperialistă” se zicea în RSR – abia 
acum am constatat că bolşevicii aveau 
dreptate.  Se apropie “midterm elections” şi 
lupta de a aduce din nou la putere 
“democraţii”, este acerbă.  
 
       La ora 12.00 am ajuns la Ellington, unde 
eram aşteptat cu drag – Tina avea pregătite 
pentru mine prăjituri delicioase, să iau şi 
acasă. Problema pe care am avut-o de 
rezolvat mi-a luat cam 3 ore, faţă de o oră cât 
prevăzusem, dar bine că i-am lăsat pe 
prietenii mei mulţumiţi. Am avut timp de 
discutat şi politică! Am constatat că avem 
aceiaşi opinie despre “cucoana doctor” (adică 
phD – nici nu merită să-i scriu numele) care 
după 36-38 de ani (nu era sigură!) şi-a adus 
aminte că un brav judecător pe nume Brett 
Kavanaugh, nominalizat de preşedintele 
Trump pentru Curtea Supremă de Justiţie, ar 
fi supărat-o rău de tot... sexual, când erau  
adolescenți …  Cu toate şiretlicurile 
dezgustătoare şi prea evidente utilizate de 
anumiţi democraţi şi de mass media aservită 
lor (fake news mass media, cum a numit-o 
președintele Trump), să împiedice numirea 
judecătorului, bunul sens a prevalat.  
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Vânzare de cărți la Glens Falls ! 

Mare victorie pentru republicanii de partea 
preşedintelui ! De mai mulți ani, în acest for 
suprem de 9 judecători, aleși pe viață, care au 
puteri absolute de a valida sau respinge o 
decizie a unui tribunal,  majoritatea (5 din 9) 
era cu vederi aşa zise liberale-democrate. În 
prezent, situația s-a schimbat – 5 judecători 
sunt conservatori (numiți de președinți 
republicani) și 4 au fost numiți de președinți 
democrați, iar ca origine, cu noul judecător, 5 
sunt catolici (printre altele, împotriva 
avorturilor fără motive serioase) trei sunt 
evrei si unul ...nu este sigur ce este.  
      Dar, să revin la voiajul meu. Mi-am luat 
rămas bun de la prietenii mei americani și am 
plecat înapoi spre Albany. După vreo 4 ore de 
condus, cam obosit fiind, am oprit în orăşelul 
Queensbury, la un motel curat, cu camere 
mari, aparat cu microunde, frigider, televizor 
cu multe canale şi cafea dimineaţa. Preţul, 
foarte convenabil... 72 de dolari pe noapte, 
taxele incluse.  Porţiunea din magistrala 87, 
cu trei benzi de la sud de Albany (la 
intersecţia cu magistrala 90) până la 
Queensbury și mai departe, era extrem de 
aglomerată, maşina lângă maşină. Nu am mai 
văzut niciodată aşa aglomeraţie spre nord. 
Mi-am dat seama imediat de ce:  fiind 
weekend lung, americanii mergeau să-l 
petreacă în mijlocul naturii, îmbrăcate în 

haine de toamnă - cu copacii înroşiţi şi 
îngălbeniţi strălucitor, parcă ar lumina divin 
și cu aer curat de munte.    
 

 
Soldații care au murit de la răni, pe monumental din Glens Falls 



Toamna 2018  | Contact international 463 

 

        Am adormit...buștean. Dimineața, am aflat 
dintr-un ziar local că la Glens Falls, la vreo 10 
km înapoi spre Albany, se organizează 
sâmbăta o importantă “farmer’s market” 
(piață a fermierilor) şi am decis că merită de 
văzut cum trăiesc țăranii americani. Ceva mai 
la nord, în orașelul Bolton, se anunța un 
concurs de chili – un dolar porția! „Forghet 
about” muzeul din Albany..next time (data 
viitoare – next time, repet intenționat)!  Cum 
să mai merg la muzeu, când trebuia să mă 
întorc în Canada, la Valleyfield, unde mă 
aşteptau cu un curcan mare, gata împănat, 
prietenii dragi Sandra și Daniel, veniți special 
de la Ottawa să petrecem Thanskgiving-ul 
împreună ?  Așa l-am petrecut și anul trecut și 
a devenit ca o tradiție plăcută să „mulțumim” 
împreună. 
 

Monumentul în memoria celor care au murit în războaiele purtate de 
americani in lume,  la Bolton, nord de Glens Falls. 

 
       Piața din Glens Falls (Glens Falls Farmer’s 
Market), avea ceva în plus faţă de pieţele din 
Drăgăşani, Bucur Obor,  piaţa Jean Talon, 
piaţa Atwater sau piaţa din Fredericton/ New 
Brunswick unde am fost pe 8 august: muzica 
„live”! Sub un chioşc special amenajat, doi 
muzicieni, un bărbat şi o femeie, cu chitară şi 
orgă electronică, încântau pe precupeţi şi pe 
clienţi deopotrivă, cu lente cântece country,  

unele cunoscute şi altele necunoscute pentru 
mine. Atmosfera era de mare sărbătoare ! 
Produsele însă, erau foarte scumpe, fiind 
locale, produse de ţărani, deci presupuse 
biologice. O căpăţână de usturoi costa 4 
dolari, o ceapă nu prea mare, un dolar, 
douăsprezece  ouă - 10 dolari...roşiile, 
castraveţii, porumbii etc. aveau preţuri 
aproape duble faţă de Canada, dacă punem la 
socoteală şi schimbul - dolar canadian – dolar 
american ! Mă gândesc ce fericiţi ar trebui să 
fie „fermierii” români (noi le spunem ţărani) 
care nu consumă decât produse din 
gospodăriile lor ! Sunt la acelaşi nivel cu 
ţăranii americani şi deasupra populaţiei 
americane, care în mare parte nu-şi poate 
permite să cumpere produse sănătoase, 
organice!  

      Dar…surpriza cea mare în orășel, care m-a 
făcut fericit şi atunci şi acum, când scriu 
aceste rânduri, a venit pe neaşteptate; 
biblioteca din apropierea pieței, care celebra 
125 de ani de la înfiinţare, anunţa mare 
vânzare de cărţi. M-am dus curios şi …ce 
credeţi ? O carte copertată, oricât de groasă şi 
cu orice subiect, costa un dolar, iar celelalte 
cărți, 50 de cenţi ! Am cumpărat două sacose 
de cărţi, adevărate perle pentru mine, istoric 
amator pasionat, interesat de a înțelege WWII 
și urmările lui (pentru România nefaste) din 
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cât mai multe surse. Iată câteva titluri, dintre 
cele 20 de cărţi cumpărate cu 17 dolari și 50 
de cenți în total, dar… „una şi una”: 
Wartime – Understanding and Behavior in 
the Second World War, de Paul Fussell 
(publicată în 1989)                                                                                                                                      
The RUSSIAN REVOLUTION, de Robert 
Goldston (1966)                                                                    
Killing the Rising Sun, de Bill O’Reilly 
(2016) 
DEC. 7 1941 – THE DAY JAPANESE 
ATTACKED PEARL HARBOUR, de Gordon W. 
PRANGE 
DISRAELI, de Andrè Maurois (1936, 
retipărită în 1980) 
The Brother –The Untold Story of Atomic 
Spy David Greenglass and How He Sent His 
Sister, Ethel Rosenberg to the Electric Chair, 
de Sam Roberts (2001) 
THE TWENTIETH CENTURY – AN 
ALMANAC, General Editor, Robert H. Ferrell 
(1984) 
The 9/11 COMMISION REPORT – 
AUTHORIZED EDITION (2003) 
Night de ELIE WIESEL (cu o nouă prefaţă de 
autor, publicată în 2006) 
THE ISRAELIS-Ordinary People in an 
Extraordinary Land,  de Donna ROSENTHAL 
(2003) 
Memoirs:  1925-1950  GEORGE F. KENNAN 
(1967) 
My War, de Andy Roomey (1995) 

DREYFUS - A Family Affair: 1789-1945, de 
Michael Burns (1991) 
FLAGS of OUR FATHERS, de James Bradley 
cu Ron Powers (2000) 
     Nu-i așa că numai citirea titlurilor și a 
autorilor v-a lămurit de ce sunt fericit ?  
Spune-mi ce cărți citești, să-ți spun cine ești ! 
așa îmi vine să parafrazez o vorbă veche și 
înțeleaptă. 
       Povestea mea se apropie de sfârșit. Nu am 
mai ajuns la concursul de fasole chili din 
orășelul Bolton, dar am făcut câteva poze.  Am 
preferat să mai admir orășelul Glens Falls cu  
bulevarde largi, case vechi, imense și 
frumoase; merită vizitat mai pe îndelete...next 
time!  Interesant (bine că nu am uitat să 
menționez!) este și Monumentul  Războiului 
Civil din parcul orașului, pe care sunt gravate 
liste separate cu numele celor care și-au 
pierdut viața de la răni căpătate în lupte și cu 
cei care au murit de boli – să nu se... confunde 
unii cu alții.  
        La ieșirea spre magistrala 87, acum 
aproape goală (era cam ora 2 PM), am găsit 
un StewartS, am mâncat chili, am luat benzină 
și...la drum! La vama canadiană nu am fost 
întrebat decât dacă am adus țigări și alchool. 
Am răspuns că nu și am fost crezut. Pe la ora 
7 PM eram ajuns cu bine pe țărmul fluviului 
Saint Laurent și am început sărbătoarea de 
Thanksghiving canadian! Până la urmă, 
nicăieri nu este mai bine ca acasă !  

 



Toamna 2018  | Contact international 465 

 

 
 

 
Paznic la intrarea în muzeul din Albany 
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