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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

 

Genetica 
noosului  
 

 
Adevăratul resort al psihanalizei ar 

subzista în alternanța pacientului 
 între existența nereflectată a Eului care 

trăiește, simte și acționează,  
și atitudinea reflectată a Eului care 

gândește, recunoaște și judecă...1 
 

riza de conștiență, obținută în 
condițiile îndelungatului transfer 
psihanalitic, permite omului să se 

readapteze din trecut situațiilor pe care i le 
oferă prezentul și viitorul său. Se remarcă 
pregnant o luptă între adepții creaționismului 
și cei ai evoluției darwiniste. Prezența 
genelor, umane sau non-umane, terestre ori 
de aiurea reprezintă o certitudine științifică. 
Dar nimic nu poate explica prezența avatarică 
a sufletului, un fel de geneză a părții invizibile 
a lumii ori amestecul benefic al ADN-ului 
luminic care reprezintă informația asexuată și 
divină în viețuirea ființei umane. Cât adevăr și 
câtă taină îmbrățișează evoluția creierului 
uman!   

Cortexul entorinal şi subregiunea hipo-
campică CA3 transmit aceste tipuri diferite de 
informaţii folosind acelaşi tip de unde 
cerebrale – undele gama, dar pe frecvenţe 
diferite. Cortexul entorinal foloseşte unde 
gama rapide, care au frecvenţa de apro-
ximativ 80Hz (aproximativ aceeaşi frecvenţă 
ca o notă mi din gamele de jos, cântată la 
pian), ce susţin codificarea şi stocarea 
experienţelor recente. Prin contrast, CA3 

                                                 
1 D. Lagache (1903-1972), La psychanalise, Paris, 2005 

trimite informaţiile pe unde gama lente, care 
au o frecvenţă de aproximativ 40 Hz și susţin 
accesarea experienţelor aflate deja în memo-
rie. Deci iată cercetări care demonstrează că 
frecvențele muzicii sferelor sunt racordate la 
undele gamma și, probabil, nu numai la ele. 
Percepții, amintiri, analize prin legăturile di-
feritelor structuri și rețele neuronale cu noo-
sul. Inteligența care a creat lumea continuă să 
controleze și să îndrume întregul univers. 

Origen2, care a fost profesorul școlii 
catehumenice din Alexandria în prima 
jumătate a secolului al III-lea, o personalitate 
uriașă, cu o inteligență uluitoare, rămâne de 
departe cel mai prolific autor al perioadei 
patristice. Eusebius3 ne spune că scrierile sale 
depășesc numărul de șase mii, cunoscute 
fiind azi vreo două mii. Este considerat cel 
mai mare învățat al antichității creștine și a 
avut o influență imensă asupra clerului, atât 

                                                 
2 Origen din Alexandria (184/185 – 253/254 AD),  părinte al 
bisericii, scolastic, ascetic, teolog, exeget, hermeneut, 
considerat cel mai mare geniu al începutului bisericii creștine 
3 Eusebius of Caesarea (AD 260/265 – 339/340), exeget și 
istoric creștin în timpul dinastiei constantine 

P  
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în est cât și în vest. Origen este primul care dă 
o explicație detaliată a semnificației 
evangheliei lui Matei 16:18. Într'una din 
scrierile sale spune că Petru este piatra, 
piatra foarte solidă pe care Cristos și-a fondat 
biserica. El este adesea citat ca susținător al 
primatului papal, deoarece spune că Petru 
este piatra. În accepțiunea sa, Petru este pur 
și simplu reprezentantul tuturor credin-
cioșilor adevărați și ceea ce este promis lui 
Petru aici, este dat tuturor credincioșilor care 
Îl urmează pe Cristos cu asevărată credință. El 
exprimă acest punct de vedere în următorul 
comentariu: Și dacă și noi, asemenea lui 
Petru, am spus: Tu ești Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu cel viu, nu ca și când carnea și 
sângele ne-ar fi arătat-o, ci prin lumina 
Tatălui Însuși, care este în ceruri. Prin această 
lumină care a strălucit în inimile noastre, 
devenim o piatră și aceste cuvinte ale 
Cuvântului ne pot fi adresate Tu ești Petru etc. 
Căci fiecare ucenic al lui Cristos este o piatră, 
toți cei care beau la izvorul țâșnit din stânca 
creștinătății îl urmează și devin pietre pe se 
construiește fiecare cuvânt al Bisericii și al 
guvernării sale. Pe această stâncă voi zidi 
biserica mea. Și sunt cheile împărăției cerului 
date lui Petru de către Dumnezeu cu 
promisiunea vă voi da cheile Împărăției 
cerurilor, ceea ce ne include pe noi, oamenii 
de pretutindeni4. De ce am făcut această 
paranteză? Pentru că piatra brută pe care noi 
o șlefuim mereu este lumina primită, 
Cuvântul ce ne influențează și îndriduiește în 
viața noastră pământeană. Cele două 
simboluri, piatra și cheia, sunt esența 
esoterică a învățăturilor ce ne arată cum 
funcționează creierul. Genetic, omenirea ne 
informează câte gene din genomul uman ne 
definesc ca cetățeni ai universului și transmit 
informația materială. Dar tot, filosofic, 
teologic și alchimic, știm dintotdeauna că nu 
suntem singuri, nici în Creație, nici fără 
Creator. 

Relatând despre unul dintre cele mai 
importante pasaje din scrierile lui Origen am 
dorit să înțelegem interpretarea sa asupra 
pietrei din Matei 16, pasaj care nu este inclus 
în cele menționate de cei care ne învață 
despre Isus, Petru și chei. Și cheia 
hermeneutică o posedăm fiecare din noi. 
Unde? În creierul uman. Și atunci trebuie să 

                                                 
4 Origen, Comentariu despre Matei, capitolele 10-11. 

fim de acord că cercetarea, nu doar imagistică 
a hemisferelor cerebrale ci și introspecția 
realizată de noi înșine ori de cei capabili să ne 
citească este foarte importantă pentru 
descoperirea a ceea ce suntem, a ceea ce 
reprezentăm în structura invizibilă a 
cosmosului.  

Ce este psihanaliza? Nu este un sistem 
filozofic. Freud5, medic și clinician, a fost la 
început un terapeut, iar în această 
perspectivă practică trebuie definită 
psihanaliza, o metodă psihoterapeutică 
bazată pe analiza transferului. Nu încearcă să 
testeze, ci să modifice ceva, elucidând sensul 
transferului, adică al proiecției realizate 
asupra persoanei terapeutului a unei 
emanații energetice ce înglobează idei și 
sentimente emoționale. Acest transfer poate 
fi pozitiv și include elemente favorabile 
analizei, dar și negative (cu elemente ostile). 
Și, oricum am privi, psihanaliza este o metodă 
de investigare care subliniază înțelesurile 
inconștiente. Înainte de Freud, mulți filozofi 
au arătat că o parte din psihicul nostru scapă 
de sub controlul conștienței. Freud (și aceasta 
este noutatea abordării sale) vede în 
inconștient un sistem psihic format din ceea 
ce nu poate ajunge la conștiență, în măsura în 
care acesta este produsul represiunii, adică 
un proces psihologic de autoapărare care 
respinge impulsurile și dorințele. Conștientul, 
inconștientul și preconștientul sunt aspecte și 
momente ale unui proces, în afară de 
conștient și de inconștient, Freud admițând 
importanța preconștientului. Să fie acesta din 
urmă în ordine structura ce receptează al 
treilea arc reflex, primele fiind reprezentate 
de celelalte? Iată de ce, adopt gândirea ce 
lucrează între aceste trei funcții în raport cu 
corpul-sufletul și spiritul. 

Creierul uman este capabil să stocheze în 
memorie atât de multe informaţii cât conţine 
întregul internet, relevă un studiu. Specialiştii 
au descoperit că, spre deosebire de un 
calculator clasic, care codifică informaţiile în 
coduri precum 0 şi 1, o celulă cerebrală 
utilizează 26 de moduri diferite de a codifica 
informația. Astfel, potrivit calculelor 
cercetătorilor, creierul uman ar putea stoca 
un pentabyte (sau cvadrilion de bytes) de 
informaţii. Este ceva asemănător informației 

                                                 
5 Sigmund Freud (6 May 1856 – 23 September 1939) neurolog 
austriac, fondator al psihanalizei 
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din gâtul spermatozoidului ce deține planul 
desăvârșit de arhitectură al corpului uman 
dezvoltând nu numai structural ci și 
funcțional fiecare microelement din 
compoziția fiecărei celule. Această cantitate 
uluitoare de informaţii stocate se face cu o 
cantitate de energie suficientă pentru a 
conecta un bec de putere redusă. Prin 
contrast, un computer cu aceeaşi memorie şi 
putere de procesare ar avea nevoie de un 
gigawatt de putere sau puterea unei întregi 
centrale nucleare pentru a rula un calculator 
asemenea computerului uman aflat în cetatea 
de os6 care face acelaşi lucru cu 20 de waţi. 
Creierul transmite informaţii despre locaţia 
curentă şi despre amintirile locaţiilor trecute 
prin aceleaşi căi nervoase, folosind frecvenţe 
diferite ale activităţii cerebrale ritmice 
numite unde gama. 

Freud apare, în acest context, ca un 
gânditor care a încercat să înscrie înțelesul, 
inteligibilitatea, unde se manifestă incoerența 
și tulburarea aparentă. El a introdus, de fapt, 
în cercetările sale, conceptele călăuzitoare 
care au dus la o altă teorie a personalității și 
conducerii umane. În ceea ce privește 
structura mentală a aparatului psihic, Freud 
distinge, din 1920, idul7, eul8 și superego-ul9. 

                                                 
6 Mnemoclastele iubirii, Junimea 1981 
7 Id-ul este porțiunea complet inconștientă, impulsivă, 
copilărească a psihicului care operează pe principiul "plăcerii" 
și este sursa impulsurilor și mișcărilor de bază; ea caută 
plăcere și satisfacție imediată. 
8 Ego-ul, acționează în conformitate cu principiul realității; 
Freud admite că, deoarece eul "încearcă să medieze între id și 
realitate, este adesea obligat să înghită comenzile 
[inconștiente] ale id-ului cu propriile raționalizări 
preconștiente și să ascundă conflictele idului cu realitatea. Eul 
este partea organizată a structurii de personalitate care 
include funcții defensive, perceptuale, intelectuale-cognitive și 
executive - conștiența, ne ajută să ne organizăm gândurile și să 
le înțelegem pe ele cât și lumea din jurul nostru. Eul este acea 
parte a idului care a fost modificată de influența directă a lumii 
exterioare ... Eul reprezintă ceea ce se poate numi rațiune și 
bun simț, spre deosebire de id, care conține pasiunile. Freud a 
comparat relația dintre ego și id cu cea dintre un călău și caii 
lui: caii oferă energia și conducerea, în timp ce charioteerul 
oferă direcția. El servește trei stăpâni severi ... lumea 
exterioară, super-ego-ul și id-ul. Sarcina lui este de a găsi un 
echilibru între unitățile primitive și realitate, în timp ce 
satisface id-ul și super- ego. Astfel, ego-ul (conștiența), condus 
de idul (conștiința), restrâns de super-ego (spiritul noetic), 
respins de realitate, asigură armonie între forțele și influențele 
care lucrează în și peste el, trebuind să facă tot posibilul pentru 
a se potrivi tuturor informațiilor.   
9 Super-ego-ul este componenta morală a psihicului, care nu 
ține cont de circumstanțe speciale în care lucrurile potrivnice 
moral ar putea să nu fie potrivite pentru o anumită situație. 
Ego-ul rațional încearcă să existe un echilibru între hedonismul 
nepractic al id-ului și moralismul la fel de impractic al super-
ego-ului; este acea parte a psihicului care se reflectă de regulă 
cel mai direct în acțiunile unei persoane. 

Aparatul psihic, aranjamentul structural al 
vieții interioare a omului acționează în funcție 
de nevoile cerințelor somatice, dar și dirijarea 
noastră pentru un scop indus. Mulți 
considerându-l genetic, eu interpretându-l ca 
destinic. Ariile neuronale sunt în continuă 
transformare detectând noi funcții, noi 
legături în procesul de plasticitate, adaptând 
relațiile funcționale unei mișcări de translație 
între arcurile reflexe, de la cele mai simple 
legături cu propriul trup ori cu mediul 
înconjurător până la structurile gliale care le 
îndriduiesc în elaborarea unui plan 
arhitectonic ideatic, ceea ce numesc 
cercetătorii funcții superioare ale creierului. 
Și totul este în permanenentă dezvoltare, noi 
relații realizându-se pentru a îndeplini 
condițiile impuse de învățare, memorare, 
reprezentare și comparație pentru a realiza 
gândurile, cuvintele, ideile, conceptele, 
emoțiile, sentimentele. Asemenea inteligenței 
artificiale,  creierul se modelează în funcție de 
ceea ce gândim, simțim și facem. Așadar 
creierul este cea mai puțin rigidă structură 
din corpul nostru, restructurându-se 
anatomic și funcțional, la fel precum galaxiile 
ori plantele. Atât primul cât și cel de-al treilea 
arc reflex aduc informații modulând sau 
moderând activitatea creierului. O funcție 
importantă a acestuia este cea secretorie, 
endocrină. Știința modernă cunoaște 
existența și necesitatea opiodelor, a nicotinei 
și a altor substanțe în buna funcționare a 
sistemului nervos, ele fiind secretate de 
organismul uman în cantitățile suficiente 
neurotransmisiei sinaptice ale triadei vas-
glie-neuron. Sentimentele, emoțiile, cuvintele, 
gândurile, visele, viziunile conduc informații 
spre arii bine definite ale creierului stâng 
(pozitive) sau drept (negative). Epifiza, 
hipofiza sunt glandele ce controlează secretor 
întregul organism și sistemul nervos 
vegetativ. Dopamina, endofinele, oxitocina 
sunt hormoni ale stării binelui. Adrenalina, 
noradrenalina, histamina, cortizolul sunt 
pendente de stressul ce poate fi determinat 
de ură, invidie, lăcomie, furie, răutate, 
îndoială, pesimism, depresie, frică, mânie ori 
furie. În afară de moderare și modelare, 
neurotransmițătorii sinaptici au rol neuro-
hormonal cu este oxitocina, considerată 
molecula înțelepciunii și moralei. Iubirea, 
compasiunea, toleranța, empatia, credința, 
generozitatea, iertarea, blândețea, optimis-
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mul, precepte reiterate de Isus în prelegerile 
sale către discipoli sau a celor care-l ascultau 
pe muntele măslinilor pot susține sistemul 
imunitar, favorizând neuroplasticitatea și 
integritatea funcțională a creierului. 

Gândurile rostite sau cele nerostite rămân 
atât în memoria glială cât, datorită 
reflectivității noetice, și în tezaurul akashic. 
Acestea au importanță în determinismul 
destinic al avatarurilor, mult mai importante 
pentru sufletul uman, aproape la fel cum 
informația genetică o are pentru dezvoltarea 
structurală a corpului. Freud recunoaște 
existența a două instincte fundamentale: 
impulsurile morții și impulsurile vieții (cea 
mai controversată parte a lucrării sale). 
Primul scop este de a aduce înapoi tot ceea ce 
trăiește în statul anorganic, în timp ce al 
doilea tinde să stabilească unitatea prin forța 
lui Eros, a Iubirii. Astfel, o opoziție Eros / 
Thanatos (Dragoste / Moarte) angajează 
pentru Freud teoria psihanalitică într-un mod 
nou, depășind teoria sistemică. Iubirea este 
viață în care recunoaștem darul și harul divin. 
Moartea se traduce în adâncul material al 
tranformărilor prin începutul determinat de 
sfârșit, adică alpha ce urmează în ouroboros 
pe omega. 

Corpului fizic nu este nevoie să-i 
demonstrăm existenţa, pentru că'l vedem. 
Credinţa în existenţa corpului energetic este 
mai dificilă, chiar dacă există dovezi palpabile 
în ceea ce priveşte existenţa lui. Cel mai 
simplu "aparat" care l-a pus în evidenţă sunt 
ochelarii de tip Killnek, după numele 
medicului englez care i-a construit. Astfel, în 
anul 1912, acesta a avut ideea de a colora 
lentilele unor ochelari normali cu dicianină - 
un extract din gudron. Privind prin ei, el a 
observat că se evidenţiază aura corpului 
energetic uman. Înaintea lui, această aură a 
mai fost vizualizată de savantul german de 
origine poloneză, dr. Jacob Jodko Narkewicz, 
cu ajutorul unei bobine Ruhmkorff, prin care 
trecea un curent electric de înaltă tensiune şi 
mică intensitate. Mai târziu, în 1939, soţii 
Simeon şi Valentina Kirlian, fotografi ruşi, au 
fotografiat întâmplător nişte obiecte în mediu 
de înaltă tensiune şi intensitate joasă. Au 
rămas uimiţi când au descoperit că fiecare 
dintre acestea era înconjurat de o aură. 
Ulterior, au observat că obiectele neînsufleţite 
au o aură constantă, iar corpurile vii, una 

variabilă. Acest fenomen a fost numit efectul 
Kirlian şi a fost ţinut secret de lumea ştiinţei 
până în anul 1970, când a început să fie folosit 
în cercetare. S'a constatat că sentimentele, 
emoţiile, afecţiunile influenţează mai întâi 
corpul bioenergetic, eteric şi apoi sunt 
constatate în cel fizic. Mai mult, câmpurile a 
două persoane care se duşmănesc nu se 
întrepătrund, existând între ele o linie de 
demarcaţie asemănătoare unei graniţe, în 
timp ce câmpurile a două persoane care se 
iubesc sau se simpatizează se întrepătrund. 

În stare de hipnoză se obţin aceeaşi 
detaşare de corpul fizic şi aceeaşi deplasare 
instantanee în spaţiu, reuşindu-se chiar să se 
comunice în orice limbă, pentru că dialogurile 
sunt posibile doar prin citirea gândurilor. 
Faptul că informația primordială este 
reprezentată de Cuvânt, de particulule de 
lumină venerate prin soare de omenire este 
cunoscut de milioane de ani. Celulele 
corpului, concepute din apă și minerale ard 
aerul în focul luminii. Meridianele energetice 
înlănțuie asemenea caduceului structurile 
noastre fizice care radiază în aură proprie. 
Contemplația, meditația și odihna trupului 
exacerbează funcțiile cognitive și noetice ale 
creierului. Relația cosmică se materializează 
în stările de bine, de relaxare și noaptea când 
bioenergia este mai apropiată de noi, precum 
este și favoarea de a vedea stelele.  

Memoriile complexe, cu multe trăsături, 
implică o reinstalare parţială a întregului 
tipar de activitate cerebrală care este evocat 
în timpul percepţiei iniţiale a experienţei. 
Aceasta ajută la explicarea motivului pentru 
care memoriile vii pot fi resimţite ca fiind atât 
de reale. Când noi retrăim mental un episod 
pe care l-am experimentat, acest fapt poate fi 
resimţit ca si cum am fi transportaţi înapoi în 
timp şi trăim momentul acela din nou, 
reinstalându-se întregul tipar de activitate 
cerebrală evocată. 

Reactivarea la anumite perioade de timp a 
aceloraşi trasee nervoase explică de ce 
meditațiile rosicruciene determină o stare de 
comunicare parapsihică ori extrasensorială. 
De aceea este atât de utilă repetarea stărilor 
armonioase, repetarea cu insistenţă a 
exerciţiilor spirituale benefice, repetarea 
anumitor informaţii etc., pentru a amprenta 
în materie, adică a crea traseele nervoase 
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concrete necesare pentru realizarea expe-
rienţei/memoriei respective.  

Numărul de conexiuni care poate exista 
între toate celulele nervoase ale creierului 
este impresionant. Iar aceste conexiuni se 
dezvoltă. Conexiunile între neuroni se 
formează pe tot parcursul vieţii, ca răspuns la 
stimulii veniţi din mediul exterior – contactul 
cu membrii familiei, cu alţi oameni, şcoala, 
educaţia etc., dar şi ca răspuns la propriile 
intenţii şi motivaţii, îmbinând AND-ul 
structural cu posibilitățile accedării 
informațiilor mnemice noetice.  

M'am oprit asupra lui Origen și pentru că 
una dintre învățăturile principale ale sale era 
doctrina preexistenței sufletelor. Înainte de a 
crea Dumnezeu lumea materială, El a creat un 
număr mare de "inteligențe spirituale" 
incorporeale (psihὴ). Toate aceste suflete au 
fost inițial consacrate și contemplative și 
iubite de Creatorul lor, dar, pe măsură ce 
fervoarea focului divin s'a răcit, aproape toate 
aceste inteligențe s'au plictisit în cele din 
urmă să contemple pe Dumnezeu și dragostea 
lor pentru el s'a "răcit" (ψύχεσθαι). Când 
Dumnezeu a creat lumea, sufletele care au 
existat anterior fără corp au devenit 
întrupate. Cei a căror iubire a diminuat au 
devenit demoni. Cei a căror iubire a fost 
diminuată moderat au devenit suflete 
umanepentru a fi încarnate în trupuri carnale, 
iar cei a căror iubire a diminuat 
nesemnificativ au devenit îngeri. Un singur 
suflet care a rămas în totalitate devotat lui 
Dumnezeu, a devenit, prin dragoste, unul cu 
Cuvântul (Logos) al lui Dumnezeu. După 
Origen, Logosul a luat în cele din urmă carne 
și s'a născut din Fecioara Maria, devenind 
omul-Dumnezeu Isus Cristos. Origen poate 
sau nu poate să fi crezut în învățătura 
platonică a metempsichosisului (transmi-
grarea sufletelor, adică reîncarnarea), ceea ce 
reiese din eshatologia sa, fenomen care nu 
este niciodată în mod explicit negat în Biblie. 
Dar a respins noțiunea stoică a unui univers 
ciclic. Totuși azi știm că sufletul predestinat 
ne desemnează ca oameni. Când se sfârşeşte 
viaţa materială, cu cât sufletul este mai 
evoluat în acel moment, cu atât se înalţă într-
un plan mai înalt, cât mai apropiat de 
divinitate. Astfel, cele superioare, evoluate 
cunosc extazul, iar cele inferioare nu se pot 
desprinde de material şi sunt chinuite, 

suferind foamea, setea, frigul, căldura, 
remuşcările că au înfăptuit fărădelegi. Ele pot 
coborî chiar în planul terestru, fiind foarte 
aproape de el. 

Reîncarnarea este o lege fundamentală, 
care se regăseşte la oricare corp din Univers, 
fie minerale, vegetale, animale sau omeneşti, 
spiritele având cel mai înalt grad de evoluţie 
la oameni. Ea se poate produce după lungi 
perioade sau în unele cazuri imediat. Deci, 
destinul nostru e determinat dinainte prin 
genetica cosmică. Sistemul osos, muscular, 
circulator, nervos, sănătatea, inteligența, totul 
este determinat. Cercetând corpul uman, 
lumea ştiinţei ajunsese la concluzia că, o dată 
cu timpul, se dezvoltă şi conştiinţa, crezându-
se că creierul este organul care produce 
conştiinţa. De fapt, creierul nu este creatorul 
conştiinţei, ci numai instrumentul ei. 
Inteligenţa este ceva deosebit, independentă 
de creier. La naştere, inteligenţa este 
moştenită prin reîncarnarea sufletului, dar în 
perioada copilăriei aceasta nu se poate 
manifesta complet, căci structura fizică a 
creierului nu este suficient de dezvoltată. La 
maturitate, omul îşi poate pune în evidenţă 
inteligenţa, pentru că instrumentul care o 
transmite - creierul - şi-a desăvârşit structura. 
La bătrâneţe, acesta pierzând din calitate, 
expresia inteligenţei este mai tulbure. Prin 
deces, structura creierului se distruge, iar 
conştiinţa nu se mai poate manifesta fizic, 
continuîndu'și în fluidul astral predestinarea. 

De ce am utilizat cercetarea psihanalizei? 
Poate pentru că ea ne-a arătat faptul că omul 
nu este stăpânul propriei lumi interioare 
unde procesele psihice inconștiente ne scapă 
și prin intermediul ei se pot obține informații 
ale conștienței individuale. Mai mult, forțe 
puternice de moarte acționează în noi, în 
subconștient. Prin aceste analize, 
freudianismul a reînnoit profund concepția 
omului și a psihicului său. Știința contribuie la 
relevarea unui adevăr contestat de muritorii 
de rând, acela că numai Dumnezeu ar fi putut 
face o astfel de capodoperă încorporată 
inteligenței universale. Genetica informațio-
nală se regăsește în Lumină, în Cuvântul 
primordial adus de spirit în athanorul 
sufletului transcendent ce locuiește omul, 
piatra fiind creierul, iar cheia Duhul Sfânt. 

●
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William BLAKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unii spun: "Când răsare soarele văd un disc rotund de foc." Eu le răspund: O! nu! nu! 
nu! eu văd o mare mulţime din cer strigând: "Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, 
Dumnezeul Atotputernic!" 

Poezia încătuşată încătuşează specia umană. Noţiunile decad sau înfloresc în măsura 
în care poezia, pictura şi muzica lor, decad sau înfloresc. 

Dragostea nu caută plăcere pentru sine, şi nici nu-şi caută grijă, ci către un altul 
dăruieşte a sa alinare, şi clădeşte un rai în disperarea iadului. 

Fundaţia unui imperiu o reprezintă arta şi ştiinţa. Îndepărtează-le sau degradează-le 
pe acestea două şi imperiul nu va mai exista. Imperiul urmează artei şi nu 
viceversa aşa cum cred englezii. 

Drumul excesului duce la palatul cunoaşterii. 

Nici o pasăre nu are zbor prea înalt, dacă nu zboară cu aripi proprii. 

Mai uşor ierţi un duşman decât un prieten. 

A generaliza înseamnă a fi un idiot. 

Din Erorile Unui Înţelept poţi desprinde'un rost, 
Dar niciodată din perfecţiunea unui prost. 

Energia este încântare eternă. 

Dacă uşile percepţiei ar fi deschise, totul i-ar apărea omului aşa cum este: infinit. 

Ceasul măsoară clipele prostiei. Pe cele ale înţelepciunii, nu este ceas să le măsoare. 

Luna, asemeni unei flori, în înaltul frunzar ale cerului, cu un deliciu tăcut, stă şi 
zâmbeşte în noapte. 

Cel care îşi înfrânează o dorinţă, o poate face pentru că dorinţa lui e destul de slabă 
încât să poată fi înăbuşită. 

1 

Iubirea e oarbă la greşeli, înclinată către veselie, e înaripată şi poate rupe orice 
lanţuri şi prejudecăţi. 

Oamenii sunt egali prin deosebirile lor. 

Nebunul nu priveşte acelaşi copac pe care-l priveşte înţeleptul. 
1 

Văd prin ochii mei, nu cu ei… Păsarea - un cuib, păianjenul - o plasă, omul - o 
prietenie. 

1 
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Neghiobul nu vede copacul aşa cum îl vede înţeleptul. 

Orice întrebare care poate fi concepută are un răspuns. 

Nebunul care perseverează în nebuia sa va deveni înţelept. 
1 

 

Imaginea divină 
 

În ceas de cumpănă toţi se roagă  
Pentru Iertare, Milă, Pace şi Iubire;  
Către-aceste virtuţi minunate  
Se întorc cuvintele lor de mulţumire. 

 

Căci Iertarea, Mila, Pacea şi Iubirea  
Reprezintă pe Domnul, Tatăl cel de sus; 
Dar Iertarea, Mila, Pacea şi Iubirea  
Reprezinta şi-Omul, pe fiul Lui, Isus. 

 

Căci Mila are'nfăţişarea omului,  
Iertarea, inima umanităţii;  
Pacea e îmbrăcămintea lumii,  
Iar Iubirea, forma umană a divinităţii. 

 

Atunci când oamenii, din orice ţară,  
Se roagă'n ceasuri de nenorocire,  
Se roagă divinităţii cu formă umană:  
Iertare, Milă, Pace şi Iubire;  

 

Augurii inocenţei 
 

Să vezi Lumea în grăuntele minuscul de nisip 
Şi'ntregul Paradis locuind o floare, 
Strânge'n palma mâinii Infinitul fără chip 
Şi Eternitatea în ora trecătoare. 
Şi'ntregul Paradis locuind o floare. 
 

din Manuscript Notebooks și Cartile profetice. Vala sau Cei patru Zoa  
traducere de Petru DIMOFTE (sursa internet) 
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http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=William+Blake&d=Manuscript+Notebooks
http://autori.citatepedia.ro/traduceri.php?a=Petru+Dimofte
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Mihai  EMINESCU  
(1850 – 1889)  
 
 
 
 
 
 
 

L’eterno 
mattino della 
creazione 
           
 
           

e poesie e le prose giovanili di Mihai 
Eminescu sono altrettante proiezioni, 
maschere, avatar lirico-drammatici e 

filosofici dell’autore stesso. Personaggi come 
Toma Nour, Ioan  (del romanzo Geniu pustiu 
tradotto dal compianto Marin Mincu con “Genio 
desolato”), Andrei Mureşanu oppure Horia,  che 
incarnano tanto il tentativo titanico o luciferico 
del demonio romantico, rivoltoso, quanto la 
ricerca dell’assoluto (nel racconto d’ispirazione 
fantastica Sărmanul Dionis – Povero Dionigi, 
una natura faustica, un metafisico interessato 
alla necromanzia, all’astrologia, tentato dalla 
regressione nel tempo, ma anche dall’ascensione 
cosmica, fonte mitopoetica del “mago 
viaggiatore tra le stelle”.  Il discorso di questo 
tipo d’eroe è (uno) eclettico,( che) e riflette lo 
slancio dell’autore autodidatta  insieme al suo 
patos cognitivo   

Oltre la prosa fantastica, molte volte 
speciosa, il poeta abborda le grandi idee della 
poetica del sogno romantico (“ Mortua est”, 
“Memento mori” ecc.). Lettore appassionato 
della filosofia di Kant e Schopenhauer, dà vita ad 
un personaggio come Ieronim (nella novella 
Cesara), un giovane e affascinante asceta 
scettico il cui credo è lo sbarazzarsi dagli istinti a 
favore di una purezza sovrumana vicina 
all’assoluto sotto il raggio immacolato dei 
primordi. (Abbiamo così) Una chiave 
dell’estetica del romanticismo, dell’espansione 
cosmica e del delirio uranico, del ritiro nell’isola 
paradisiaca dell’evasionismo (di Euthanasius) e 
dell’anelito della dispersione-scioglimento in 

tutto e nel nulla – cupio dissolvi - ( vedasi il testo 
poetico La preghiera di un daco).  

La visione addolorata di Eminescu desunta 
dalle leggi della storia e dell’universo,  trova 
conforto sia nella ”nazione e religione” che nel 
mito (“con sorgive di pensieri e con fiumi di 
canzoni”) o nell’amore, altrettanti nuclei della 
creatività contro “il genio della morte”, il non-
essere, le chimere. Il giovane Eminescu non esita 
a fare del sogno un mezzo per abolire il tempo e 
lo spazio, lo prova il crono-viaggio del monaco 
Dan, studioso di cabala e metempsicosi.  

Lo stile del poeta, e soprattuto del prosatore, 
ancora in cerca di sé, spesso digressivo e oscuro, 
si illumina  in una prima, fondamentale 
rivoluzione del linguaggio, visibile nella grande 
stagione della poesia erotica (a partire da Venere 
e Madonna) e non solo. Un tema apparentato  
sarà quello della meditazione filosofica e 
dell’ironia romantica. Le sue poesie d’amore, la 
cui genesi si può ritrovare talvolta nelle 
esperienze personali, raggiungono accenti 
dell’adorazione senza limiti, sovrumani, come ad 
esempio gli innamorati che seppure popolano la 
realtà tangibile, decollano nell’onirico, nella 
magia cosmica, nell’età d’oro (Freamăt de codru 
- Fremito di bosco, Floare albastră- Fiore 
azzurro, Dorinţa - Il desiderio, I Sonetti, Sara pe 
deal –Sull’imbrunir, De câte ori, iubito - Ogni 
qual volta , amore, Atât de fragedă – Così soave, 
Sarmis - Sarmis etc.). Sono titoli di alcuni 
gioielli melodici che fanno da sublime eco al 
vitale, elegiaco anelito-tensione dell’idillio e 

L  
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delle nozze, della dispersione-scioglimento 
nell’armonia e nell’essenza autentica del mondo.  

Ambienti e stati d’animo, gli stessi da 
sempre ma irrepetibili, avventura e 
disavventura, solitudine, separazione, gioia  e 
gaudio condiviso, lucidità, frustrazione, amore e 
morte, illusione e disinganno (Venere e 
Madonna, Scrisoarea IV, V – Epistola  IV, V) 
compongono un compendio dell’anelito 
emineschiano (irrefrenabile desiderio-nostalgia 
chiamato in romeno dor , che ha un equivalente 
solo nel portoghese saudade ). Sentimento che 
anticipa la sfida romantica e il divorzio 
irreversibile dal gretto universo umano (vedasi 
le poesie Glossa, Mai am un singur dor - Ho più 
un sol desio (più le varianti) e il poema-
capolavoro di Mihai Eminescu, Luceafărul  - 
Iperione.  

Le ampie poesie epiche (ricordiamo che la 
ballata, la doina , accanto alla  fiaba, furono le 
prime forme della nostra letteratura folclorica),  
brillanti anche per la loro prosodia classica ed i 
cui protagonisti sono lo scienziato - filosofo 
(Epistola I), il letterato (“Epistola II”), il patriota 
(“Epistola III”), l’innamorato (“Epistola IV” e 
“Epistola V”), il genio sovrumano attrattto da un 
essere umano (Iperione), mettono in scena 
l’assoluto morale ed estetico, contrapposto alla 
degradazione dei valori e dei costumi dell’epoca. 
L’estetica del romanticismo si fa sentire in 
Eminescu anche nell’anelito della scomparsa (“E 
nell’eterno buio senz’orma mi dileguo”), il 
supremo traguardo essendo l’estinzione oppure 
la Nirvana del buddhismo (vedasi la poesia La 
preghiera di un daco).  

L’ingegnosità ossimorica delle metafore 
fornite di virtù aforistiche riesce a perfezionare 
la visione del poeta, atte a ideare la morte del 
tempo, del cosmo e del logos, e del tempo stesso, 
a dipingere l’eterno mattino della creazione.  

L’artista disilluso dalla nullità dei suoi 
contemporanei (in sede politica, erotica, etica) 
non ha altra via da scegliere se non quella del 
ricorso mitopoetico, id est la proiezione ideale 
della patria e della nazione, dei suoi predecessori 
“sacri ingegni visionari”. Solo così  i drammatici  
accenti del poeta, albatro in esilio sulla terra, 
assalito dai grotteschi avversari e detrattori, si 
attenuano e si convertono in leggenda, serenità, 
sogno regressivo.  

Il vero trionfo, però, il poeta lo consegue nel 
mondo delle idee, con il poema Iperione (1883), 
una sintesi della creazione emineschiana che  
raggiunge la piena maturità espressiva. Qui il 
poeta – albatro, allarga le sue ali in tutta la loro 
magnifica ampiezza. La metafora rivelatrice del 

suo capolavoro è appunto il volo salvifico, il 
distacco del genio (Iperione) dalla labile 
contingenza incarnata dalla terrestre Catalina, 
La doppia valenza , tra angelo e demonio, 
l’essere immortale del mite Iperione fa nascere 
nella bella fanciulla sognatrice d’astri la 
determinazione di rompere quell’ impossibile 
rapporto. Rassegnata, riconosce la propria 
fatalità biologica di essere mortale, e accetta la 
corte fattale da un suo prossimo mortale (simile 
a lei), (non altro che) il paggio, infante assai 
furbo, Catalin.  

La fanciulla di cui si è innamorato 
casualmente Iperione rappresenta l’angusto 
cerchio, la congiura umana, storica e ontologica, 
addirittura buffa e meschina nei confronti del 
sovrumano destino di Iperione. Così scrive il 
compianto Marin Mincu nel suo studio “Il 
dilemma emineschiano”: “Catalina possiede la 
vita effimera e la morte eterna. Iperione 
possiede la vita eterna e desidera la morte 
effimera e ipotetica dell’amore. Catalina è per 
Iperione una mortale, Iperione è per Catalina un 
“morto”. (...). Il loro dialogo comprende, 
inconsciamente, il dilemma romantico 
dell’essenza della vita e della morte”.  

Fiducioso nella coscienza che è di per se 
stessa il proprio mondo, capace quindi di 
generare il sogno poetico e l’estetica della forma,  
Eminescu ritrova l’essenza della vita, Tat twam 
asi ( nel sanscrito: tu sei l’essere fonte di senso), 
alla confluenza delle Upanishad con la filosofia 
kantiana.  

Conservatore per vocazione, anche grazie 
alle sue letture buddiste e kantiane che 
legittimavano la sovranità delle gerarchie e delle 
élites, dei caratteri forti destinati a 
padroneggiare gli istinti, le passioni, gli sfoghi 
spesse volte irragionevoli e violenti, la parola di  
Mihai Eminescu si densifica non solo nel ritorno 
d’Iperione alla sua autentica essenza di pensiero 
pensante, ma anche nella saggezza del Cesare, 
uno dei protagonisti del poema Împărat şi 
proletar – Împeratore e proletario: anche per lui 
esiste solo  la legge morale interiore che esclude 
la furia vendicatrice e egualitaria, il 
pragmatismo e la contingenza.  

Il dirottamento retorico del piano 
semantico, premeditato da Eminescu stesso, 
genera la confusione d’appartenenza delle due 
coscienze, quella empirica del proletario, e 
quella trascendente del Cesare, in cui dobbiamo 
riconoscere la sensibiltà delle forme intuitive e il 
pensiero etico e morale del poeta, nonché  i suoi 
concetti aprioristici di spazio-tempo-causalità 
che hanno segnato tutte le opere del Nostro.   

 

Geo VASILE 
Vol, L’alveare d’oro dell’invisibile,  

da Mihai Eminescu a Elleny Pendefunda, Ed. Contact international, 2013 
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Angelo custode 
 

 
Di notte che l’alma vegliava rapita, 
Tra sogno mio angelo custode scorgevo, 
D’un manto di ombre e raggi era cinto, 
E l’ali spiegava su di me sorridendo; 
 
Ma come ti vidi in veste ialina, 
Fanciulla d’arcano anelito avvinta, 
Quell’angiol fuggì dal tuo ciglio, sconfitto. 
Fanciulla sei demone, che solo d’un 
                                                   vampo 
 
Dei grandi tuoi occhi a ciglia velate 
Facesti mio angelo, sgomento, volare, 
Lui, sacro custode, amico fidato; 
 
Oh forse! Deh chiudi le ciglia velate, 
Ch’io possa i pallidi tratti avvistare, 

  Perché tu – tu sei lui!  
 
 
 

 

    

Ogni qual volta, amore… 
 
 

Ogni qual volta, amore, di noi io mi 
                                              rammento, 
L’oceano di ghiaccio davanti a me si stende: 
Sulla bincastra volta non sale nessun astro, 
Solo la gialla luna – lontano – una macchia; 
                  
Sui ghiacci a migliaia dai flutti sbatacchiati, 
Svolazza un uccello, le ali svigorite, 
Mentre la sua compagna si è allontanata, 
Perdendosi al tramonto con uno stuolo 
                                                       intero. 
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Lui getta dietro lei addolorati sguardi, 
Adesso non gli incresce, né si rallegra… 
                                                        muore  
Coll’improvviso sogno di tanti anni addietro. 
…………………………………………………........ 
 
Noi sempre più distante siam una dall’altro, 
Sempre più solo io rabbuio e raggelo, 
Mentre te’n vai perduta all’alba luce eterna. 

 
 
 
 

L’autunno fuori… 
 
 

L’autunno fuori sperde i fogliami  
E grevi gocce il vento lancia ai vetri, 
Tu lettere da buste logore rileggi  
E in un’ora pensi tutti i tuoi anni. 
 
Perdendo il tempo in dolci bagattelle, 
Tu non vorresti che alla porta alcuno  
                                                      bussi; 
Ma meglio ancor è quando fuori gronda, 
Al fuoco star sognando e sonnecchiare. 
 
Così nella poltrona in pensieri assorto 
La fiaba della fata Dochia sogno; 
Intorno a me la nebbia sta crescendo; 
 
A un tratto il fruscio d’un vestito avverto, 
Un mite passo appena tocca il palco… 
E frali mani fredde mi coprono lo sguardo. 
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Son già molti anni… 
 
 

Son già molti anni e più si daran fretta 
Dall’ora sacra quando c’incontrammo, 
Ma pur ripenso quanto ci amammo, 
Prodigio dai grandi occhi e man fredda. 
 
Oh vieni ancor! Ispirami poesia, 
Il tuo sguardo su di me piegato, 
Consenti ch’io viva del suo raggio, 
E nuovi carmi affranchi dalla lira. 
 
Nemmeno sai come l’averti appresso 
I miei torbidi precordi  placa, 
Al par del quieto sorger della luna, 
 
Quando ti vedo rider da fanciulla 
Si spegne tutta una vita di dolor, 
Lo sguardo brucia, l’alma mi s’allarga. 

 
 
 

 Quando la stessa voce… 
 
 

Quando la stessa voce dei pensieri tace, 
Il canto d’una dolce pietà mi culla - 
Allor ti chiamo, tu mi ascolterai? 
Da freddi nembi a volo ti dipartirai? 
 
Tu mite chiarirai il cuore della notte 
Con gli occhi grandi pacificatori? 
Dall’ombra dell’età fin qua risorgi, 
Venir ti vegga – come in sogno vieni! 
 
Discendi piano…vicino, più vicino, 
Sul mio volto ripiega il tuo sorriso! 
Con un sospiro rivela la tua fiamma, 
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Col ciglio le mie palpebre rasenta, 
Del nostro abbraccio i brividi io senta – 
Tu, in eterno persa, per sempre adorata! 

 
 
 

 Segretamente amando… 
 
 

Segretamente amando non mi confessai, 
Pensando ciò di tuo gradimento, 
Chè nei tuoi occhi leggevo un eterno 
Di micidiali sogni di diletto. 
 
Ma più non posso. Il forte del desio 
Dà ai soavi arcani una voce; 
Vo’ affogar nel dolce avvampare 
Del tuo cuor gemello al mio. 
 
Non vedi che la bocca mi è arsa per la 
                                                     sete, 
E febbrili gli occhi di tormento, 
Fanciulla mia a lunghe e bionde trecce? 
 
D’un alito lenisci il mio pianto, 
Con un sorriso il pensier m’inebri, 
Al cruccio metti fin… vienmi allato. 

 
 

 

Passaron gli anni… 
 

 
Passaron gli anni – sui piani tarde nubi – 
Per non tornar indietro più giammai, 
Chè non m’incantan oggi come una volta 
Indovinelli, miti, doine, fiabe 
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Che la fanciulla fronte allor rasserenaron, 
Intese appena, cariche di sensi – 
Invan mi assalgon oggi le tue ombre, 
Oh, ora dell’arcano, tramonto della sera. 
 
Strappare un suon alla vissuta vita, 
Commuoverti ancor, animo mio, 
Invan la mano tenta di sfiorar la lira; 
 
Tutto è perduto della giovinezza, 
E’ muto il dolce canto dell’età estinte, 
Il tempo ingigantisce dietro a me…m’abbuio! 
 
 

 
 

Venezia 
 
 

Spirò la fiera vita di Venezia, 
Non vi si canta, i balli spenti tutti, 
Fra scale in vecchio marmo, fra portali, 
S’addentra luna, lumeggiando i muri. 
 
Okeanos si lagna sui canali… 
Lui solo fior di gioventù perenne, 
La vita alla dolce sposa ridarebbe, 
I vecchi muri urta d’onde echeggianti. 
 
Qual cimitero è la città, di quiete. 
Apostolo dei tempi invecchiati, 
San Marco, orrendo, mezzanotte fende. 
 
Con voce fonda, verso sibillino, 
Pronunzia piano gli attimi ritmati: 
„I morti non risorgon – figlio mi 
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Pensando a te 
 
 

Pensando a te la fronte addolorata, 
Non so che senso abbia più la vita, 
Chè un attimo non ebbi di delizia: 
Perenne amaro e sogni dileguanti! 
 
Perché nel buio agghiaccia la tua voce! 
Vedranno mai ancora i miei sguardi 
La tua forma – donna sorridente! - 
Che sorte volle ch’io abbracciassi? 
 
Tu, bionda sorte di un vano sogno, 
Tu, sogno biondo d’una sorte che non c’è, 
Se ancor verrai, vedrai che non perdono. 
 
Che il mio anelito t’ammonirà parecchio, 
E tra i baci pur ti sgriderò  
Con vezzo che mai dissi ad altri, né dirò. 

 
 
 

La discesa delle acque 
 
 

Da monti annosi, da grandiose selve, 
Nascon sorgenti, scivolan scroscianti, 
Imparan una a una l’occeanica loquela 
E son degli ermi boschi i cantanti. 
 
Forando nelle rocce il lor contorto letto, 
Ondeggian lievi, increspan le lor onde. 
Nel loro correr mostra la natura mille volti – 
Le stesse sono, cambian figura sempre. 
 
Ma con il farsi fonde, più affonda 
Del suon la scala nella loro voce. 
Diventa triste – sempre più ingrossa 
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Finché spostandosi nel mare amaro 
– Qual fiero fiume che spossato mugghia – 
L’incanto della giovinezza già scordaron. 

 
 

 Spossato dal lavoro... 
 
 

Spossato dal lavoro cerco di notte il letto, 
Ma la mia anima si fa viandante 
E mentre il corpo steso dorme in pace, 
La spinge sulle tue tracce il peccato. 
 
E’ notte buia nei miei occhi, tutto tace, 
Ma la mia mente vede – le ciglia dilatate; 
Al par di un cieco nel buio mi ritrovo, 
Ciò nonostante intorno a me è giorno. 
 
E’ il tuo viso, luce inverosimile 
D’appariscenze, di magico candore, 
Che alla fredda notte presta lo splendore. 
 
Pensandoti, oh sposa biondeggiante, 
Il giorno intero il corpo non si placa, 
E l’anima di notte è un viandante. 

 
 

 

Di giorno impensierito... 
 

 
 
Di giorno impensierito, di notte in veglia, 
Così la vita mia sempre in pena scorre – 
Vorrà mai la natura dar ascolto 
Alla mia prece – darmi ciò che chiedo? 
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Altro non chiedo che la fredda tomba, 
Il gran riposo per il mio gran tormento – 
Piuttosto che del mio amore far segreto 
E’ meglio che la morte il mio occhio spenga. 
 
Poiché il mondo è luogo di passione: 
Un mareggiar di strazi mentre il pensier è spuma, 
Tormenti asconde il fascino dell’esser. 
 
Ti ho vista una volta – un attimo fuggevol 
E ho sentito l’umana disillusione... 
A che mi giova viverla col proprio cuore? 

        
 
 
 
 

Spunta sopra di me… 
 

 
 
Spunta sopra di me qual mite luce,  
Celeste sogno mio di allora! 
O, santa madre, vergine eterna, 
Nel buio del pensiero mio affiora. 
 
E salva dalla morte la speranza 
Del mio cuor che abisso è di colpe; 
Il tuo compassionevol guardo 
Sopra di me inclini pietoso. 
 
Estraneo a tutti, col tormento 
Profondo della mia vanità, 
Si sciolse la fortezza, la fiducia. 
 
Dammi la gioventù, la fede d’anni prìa, 
Risorgi dal tuo ciel di stelle, 
Per sempre ormai io adori te, Maria! 
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Gheorghe A. NEAGU 
 

 

 
Moartea 
penițarului 

 
 

risti, suntem liberi bă, îi strigă 
Mircea Dobrovicescu de sub 
geam! Împuşcăturile se auzeau în 

depărtare de parcă n-ar fi avut de a face 
cu existenţa lor. Geamul se deschise 
brusc. Doamna Şişman îşi arătă capul 
obosit şi îmbătrânit. 

- Hai, nu intri?, îl îndemnă ea cu glasul 
hârşâit de atâta fum de ţigară Mărăşeşti. 

- Da, doamnă, vin dacă este şi Cristi 
acasă!, îi spuse Mircea cu oarecare 
reţinere. O ştia pe mama lui Cristian de 
mai mulţi ani. Pe tatăl nu ajunsese să-l 
cunoască. Murise de pe vremea când se 
construia hidrocentrala V.I. Lenin de la 
Bicaz. Fusese condamnat la muncă silnică, 
era un matematician non-conformist, care 
vorbea liber ori de câte ori avea prilejul şi 
spre nenorocul lui, când l-a înjurat pe 
Stalin, i s-a înfundat.  

- Din profesor am devenit pârnăiaş! 
Tot cu p se pune că este. Pentru că am fost 
prost ca o p…, obişnuia el să se 
autopersifleze în faţa miliţianului care-l 
supraveghea şi în celulă şi la muncă şi în 
baraca deţinuţilor. În preajma celorlalţi 
deţinuţi, se limita doar la prima parte a 
frazei. Asta pentru ca să ştie şi ei cu cine 
are de a face şi nu îl trateze ca pe un 
pârnăiaş oarecare. Ce puteau şti chiaburii 
condamnaţi ca şi el, la muncă forţată. Nu 
putea munci cot la cot cu ei deşi se 
străduia. Nu pentru că ar fi vrut să 
demonstreze cuiva că este în stare de o 

muncă abrutizantă ci pentru că aşa era 
educaţia lui. Credea că pedeapsa i se 
cuvine, nu pentru că îl înjurase pe Stalin ci 
pentru că fusese atât de prost, de se 
lăsase prins. Aşa s-a stins, rostind abia 
şoptit ce anume înseamnă pentru el litera 
p. de atunci doamna Şişman se ţicnise de-
a binelea. Rămasă văduvă, fără să-şi fi 
putut îngropa bărbatul, deşi încercase din 
toate puterile, doamna îmbătrâni brusc, 
căzu la pat şi de foarte multe ori băieţelul 
Cristian, orfanul Cristian o auzea 
blestemând pe cei de la putere. Apoi 
timpul trecuse. Dar doamna Şişman nu-şi 
mai revenise. Fusese şi la Comunitatea 
Evreiască să afle măcar unde era îngropat 
soţul şi nu găsise sprijin, deşi mulţi dintre 
membrii comunităţii aveau funcţii 
importante în structura de partid şi de 
stat a acelor vremuri. De atunci căutările 
văduvei s-au întors cumva împotrivă. Cu 
puţinii bani pe care-i câştigase din servicii 
obscure, nu reuşise ca să-şi facă o pensie 
cât de cât onorabilă. Trăia de azi pe mâine 
cu te miri ce, izolându-se tot mai mult în 
sinea ei ca într-o carapace, unde nici 

C 
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Cristian nu avea cum să intre. Era într-o 
permanentă stare de alertă, suspicionând 
pe oricine ar fi încercat să-i treacă pragul 
casei. Izolarea îşi pusese amprenta şi pe 
Cristian, care încercă să evadeze din 
singurătatea impusă prin scris. Curând şi-
a dat seama că poezia îi este mai aproape 
de suflet, decât orice altă formă literară. 
Iar atunci când îşi aducea aminte de ce 
vremuri trăia obişnuia să explodeze în  
versurile sale, într-un mod destul de 
nefericit.  

- Mă piş pe documentele Congresului 
al XIII-lea!, a recitat el plin de emfază 
dintr-un poem, la clubul Uzinelor 23 
August, unde directorul Lagu 
înmărmurise ştiind că în sală se afla şi 
securistul care-i avea sub supraveghere. 
Nici Liviu Stoiciu şi nici alt cenaclist n-a 
scos o vorbă! Stăteam şi ne uitam la el 
înmărmuriţi. Pe unii nu-i amuţise 
cutezanţa versului rostit abrupt, pe alţii 
nu-i amuţiseră frumuseţea versului. Şi 
oricât de revoltător era în sine versul cu 
pricina, părea aşezat cumva nelalocul lui, 
părea lipit, părea stricător de armonie şi 
atmosferă poetică. Ne-am fi aşteptat ca 
Mihai Grămescu, Liviu Stoiciu, Mircea 
Dobrovicescu să fie chemaţi să dea seamă, 
să dea declaraţii. Nu-mi amintesc să fi fost 
aşa ceva! Aşa cum se întâmplase când ne 
întâlnisem cu Adrian Păunescu la început 
de Cenaclul Flacăra. Mă şi mir că Mihai 
Grămescu nu s-a declarat şi el vreun 
disident, pentru că el avusese curajul să-l 
contreze pe Adrian Păunescu, atunci când 
îşi citea „De la Bârca la Viena” în sala mare 
a Universal-Clubului. Atunci am dat numai 
eu cu subsemnatul. Dar nici eu nu mă 
consider disident sau altceva. Oricum 
Cristian jubilase şi de acea dată, de parcă 
vocea tatălui său, i-ar fi ajuns la urechi şi 
l-ar fi lăudat pentru ceea ce s-a întâmplat.  

Păşind pragul casei familiei Şişman, 
Mircea dădu în hol peste Mihai Grămescu 
şi peste Elena cea pe care o „îndrăgiseră” 
mai mulţi membri din cenaclu. Tocmai 
plecau. 

- Ce faceţi măi, plecaţi când vin eu?, îi 
luă în şagă Mircea.  

- Păi, nu încăpem cu toţii!, îi zise Mihai 
direct fără nicio altă explicaţie aşa cum îi 
era felul. Elena nu zise nimic. Îi plăcuse 
cândva de Mircea, dar îl părăsise fără 
nicio explicaţie. Ieşiră.  

- Salut Cristi! Am fost în Piaţa 
Universităţii! Se împuşcă din ce în ce mai 
rar! Ar trebui să ieşi şi tu!  

- Ce să ies mă? Ce crezi că se va 
schimba? Vine linia a doua a PCR, mai 
neinstruită şi cu tot felul de ciraci, puşi pe 
căpătuială, rosti Cristian cu năduf. 

- N-ai dreptate, fiul meu, se auzi vocea 
răguşită a bătrânei lui mame. Scăpăm de 
teroarea comunistă!  

- Şi cine vine mamă? Vine Brătianu? 
- Oricine ar veni, tot e mai bine decât 

cu comuniştii, pe care nu ştiu dacă o să 
mai apuc să-i văd odată, puşi la zid, trimişi 
la canal sau judecaţi pentru crimele lor. 

- Păi, dacă am face asta, ar însemna să 
schimbăm puşcăriaşii lor cu puşcăriaşii 
noştri!, zise Mircea, regretând pe loc că nu 
se putuse stăpâni.  

- Mircea dragă, te ştiu creştin şi 
profund umanist, da nu uita că Brătienii 
de care râde Cristi, au făcut ţara mare… 

- Da, dar casele ţăranilor aveau 
acoperişuri de paie iar drumurile satului 
erau pline de colb în verile secetoase până 
la genunchi. Am văzut cu ochii mei. La 
bunici.  

- Măi Mircea, o fi fost el cum a fost, dar 
pentru scriitori ca noi cred că era mai 
bine, măcar puteai exprima, erai liber să 
mergi oriunde voiai, să scrii ce voiai, să 
înjuri şi să faci tot ce-ţi trecea prin minte. 

- N-aş vrea să te descurajez, dar nu 
toată lumea va fi fericită, eu atâta ştiu, că 
am avut mulţi scriitori care au făcut 
foamea, dacă n–au lins poala stăpânului. 

- Uite, eu nu vreau să mă cert, îmi 
sunteţi dragi, pentru că sunteţi tineri, iar 
asta nu-mi ajunge dragă Mircea, nu mai 
avem ce pune pe masă: bem ceai cu o 
bucăţică de zahar şi o bucată de pâine!, îşi 
descărcă văduva aleanul fără nicio 



160 vol. 29,  178-180| aprilie-mai-iunie, 2019 

 

reţinere. Mircea ştia de suferinţele a ceea 
ce mai rămăsese din familia Şişman. La 
ceas de taină, când mai făcea rost de câte 
o secărică şi o beau împreună, Cristian 
devenea mai slobod la gură. Faptul că 
niciunul din ei nu urmaseră vreo 
facultate, îi făcuseră mai vulnerabili în 
faţa licenţiaţilor, care deşi nu aveau talent 
contau mult pe studiile lor, deşi nu 
citiseră nici jumătate din cât citise ei. 
Mircea mai ştia că oricât ar fi încercat să 
vină în ajutorul familiei Şişman, n-ar fi 
folosit mare lucru. N-avea nici el prea 
multe de dăruit. De aceea crezu de 
cuviinţă că era mai bine să lase lucrurile 
să meargă de la sine… 

Timpul a trecut, guvernele se 
succedau unele după altele, industria ce 
producea numai găuri negre era 
cumpărată cu hurta de cine apuca de la 
indieni la austrieci la arabi, de la turci la 
italieni. Totul se vindea. Totul se demola. 
Au căzut pradă exporturilor din materiale 
feroase combinate siderurgice, fabrici, 
uzine, sisteme de irigaţii, vapoare şi chiar 
toată flota românească. A pierit şi doamna 
Şişman, de parcă nici n-ar fi fost! A pierit 
atunci când noul proprietar care se zice că 
era vechiul proprietar s-a prezentat să-şi 
revendice proprietatea. Uitase că fusese 
despăgubit. Şi nici măcar nu mai era el 
proprietarul. Veniseră nişte nepoţei 
străvezi, limfatici, exoftalmici, cu gurile 
arse de dorinţa recâştigării imobilului. 
Bătrâna Şişman care-l cunoscuse pe 
adevăratul proprietar dorise să meargă în 
instanţa de judecată. N-au primit-o! 
trebuia să vină reprezentantul ICRAL. 
Numai că acesta se împiedicase de câteva 
legături bune de dolari şi nu se 
prezentase. Ştia şi directorul. Aşa că 
nepoţeii au câştigat prin neprezentarea 
părţilor. Când s-o evacueze, doamna 
Şişman şi-a dat obştescul sfârşit, după ce 
mai blestemă odată comunismul. Rămas 
singur, buimăcit şi cu privirile aiurinde, 
Cristian i-a impresionat pe nepoţei care i-
au permis să stea în pod. Aşa că venirea 
ţărăniştilor la putere l-a găsit pe Cristian 

Şişman în plină activitate de amenajare a 
podului. Bucăţi de cartoane, de lăzi de 
portocale desfăcute, sau bucăţi de placaj 
de la alte ambalaje fură aşternute între 
grinzile podului, ca să-i ţină de cald sau 
să-i fie moale când avea să se culce pe ele 
pentru că nu-şi putea urca mobila prin 
oberlichtul lăsat drept cale de acces spre 
noua-i locuinţă. Vara crăpa de sete şi de 
căldură, de spălat, mai reuşea să se spele 
din când în când în subsolul casei unde 
era şi centrala de păcură. În rest baie la 
Dâmboviţa şi prin ştrandurile care-i mai 
permiteau să treacă. Venituri n-avea. 
Trebuia să muncească. A încercat să 
vândă la tarabele din Obor. A ieşit lipsă, 
de l-au snopit în bătaie ţiganii care 
stăpâneau tarabele cu zarzavaturi. S-a 
angajat la un magazin de încălţăminte, dar 
cu ochelarii lui şi cu felul şleampăt de a fi, 
mai mult îi izgonea pe clienţi decât îi 
atrăgea. Treptat s-a resemnat, s-a dus cu 
poeziile pe la redacţiile marilor publicaţii. 
L-au publicat o dată, de două ori, fără 
bani. Ajunsese cunoscut ca un cal breaz la 
fel de inadaptat ca întotdeauna. Prietenii 
îl părăsiră rând pe rând. Pe Stoiciu îl 
pierduse când auzise că ajunsese şeful 
judeţului Vrancea. Apoi îi pierdu urma 
după ce citise în ziare că-şi dăduse 
demisia. Nici cu Mircea Dobrovicescu nu 
se mai văzuse. Doar pe Mihai Grămescu îl 
mai întâlnise prin paginile revistei SF, fără 
a se mai reîntâlni în realitate. Încercă o 
singură dată să fie primit de C.T.Popescu, 
dar constată spre surprinderea lui că nu-
şi mai aducea aminte de el. Tot mai 
flămând, tot mai singur, nu mai catadicsi 
să coboare din pod. După câteva zile nu 
mai fu zărit de nimeni pe niciunde. Îl 
uitaseră cu toţii. Numai printr-o 
întâmplare i-au găsit trupul intrat în 
putrefacţie atârnat cu o funie de unul din 
căpriorii acoperişului ce-i slujiseră ca 
locuinţă. La picioarele lui, pe un bilet un 
scris mare şi lăbărţat lăsa să se 
desluşească: „Fiţi blestemaţi!” 

□
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    Jacob ISAAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jacob Isaac was born on November 15, 1955, 
in Mavelikara, Kerala (India) as the second of six 
children of Professor Mathunny and Thankamma 
Isaac. Upon completing high school at St.John’s in 
Mattom, he went on to study English Literature. 
He earned a Master of Arts (M.A) degree in English 
Language and literature from S.V.University in 
Andhra Pradesh. 

His search for teaching opportunity led Jacob 
to a public school in the African country of Lesotho 
in 1989. After living a couple of years in Lesotho, 
Jacob the poet and teacher found a new meaning 
to his personal and poetic life when he married 
Shobha Sarah. His multi-cultural life experiences 
began to enrich him as well as the scope of his 
poetry and the languages of expression. Realizing 
the need for multi-racial schools in South Africa, in 
1991 Jacob founded an organization called 
St.Thomas Education Project of South Africa in 
Potgietersrus. In the early 2000s, Jacob turned his 
focus on to literary research and prose writing. 
Jacob Isaac won the prestigious Thayatt Award, 
was selected as the Managing Editor of the 
Malayalam Research Journal and later Trustee 
of the Benjamin Bailey Foundation. 

As an invited poet representing both India and 
South Africa, he took part in the Twenty Second 
World Congress of poets which was held in Larissa 
(Greece) in June 2011. At this Poets Conference, he 
received the prestigious “Excellence in poetry 
Award”. In September 2012, the Media House 
Publishing Co. in New Delhi published his antho-
logy of poems entitled “Sense of Enigma“. He 
continuous to compose poems in both English and 
Malayalam languages. Jacob Isaac Kallimadom 
found a distinct place in the Indian literary 
landscape and in the hearts of those who love his 
poetry. 

Jacob Isaac s‛a născut la 15 noiembrie 1955 în 
Mavelikara, Kerala (India), fiind al doilea dintre cei 
șase copii ai profesorilor Mathunny și Thankamma 
Isaac. După absolvirea liceului St. John's, Mattom, a 
continuat să studieze literatura engleză. A obținut 
o diplomă de masterat în limba engleză și litera-
tură din S.V.University din Andhra Pradesh. 

Căutarea oportunității de predare ia condus 
pe Jacob la o școală publică din țara africană 
Lesotho în 1989. După ce a trăit câțiva ani în 
Lesotho, poetul și profesorul Jacob au găsit un nou 
sens vieții sale personale și poetice când s‛a 
căsătorit cu Shobha Sarah. Experiențele sale de 
viață multiculturală au început să-l îmbogățească, 
precum și amploarea poeziei sale și a limbilor de 
exprimare. Reali-zând necesitatea școlilor multi-
rasiale din Africa de Sud, în 1991 Jacob a fondat o 
organizație numită St.Thomas Education Project 
din Africa de Sud în Potgietersrus. La începutul 
anilor 2000, el s‛a concentrat pe cercetarea litera-
ră și scrierea prozei. Jacob Isaac a câștigat Premiul 
Thayatt, a fost selectat în calitate de Redactor de 
conducere al Jurnalului de Cercetare Malayalam și 
mai târziu Trustee al Fundației Benjamin Bailey. 

Ca poet invitat reprezentând atât India, cât și 
Africa de Sud, a participat la cel de-al Doilea 
Congres Mondial al poeților, care a avut loc la 
Larissa (Grecia) în iunie 2011. La această confe-
rință a poeților, Jacob a primit prestigiosul premiu 
"Excelența în poezie".  În septembrie 2012, editura 
Media House din New Delhi a publicat antologia sa 
de poezii intitulată "Sense of Enigma". El continuă 
să compună poezii atât în limbile engleză, cât și în 
limbile malayalam. Jacob Isaac Kallimadom a găsit 
un loc distinct în peisajul literar indian și în inimile 
celor care îi iubesc poezia. 

Prezentare și traducere de  
Liviu PENDEFUNDA 
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Conditioning of fantasy 
 

 

 

Tracking the conditioning of fantasy 

And remarkable shades of excitement  

There regime my curtsy votes for tuning 

Here emerge the primitive privilege of polarity  

Sensational selectivity of rhythmic imbalances 

Fluke of paradoxical timer of habits 

Any where there, my contract for life and legacy  

Away from ambiguous allergies of feelings! 

There the mind, navigating and memorizing 

The moment of living art. 

Tremor of tyranny negating the pneumatic impulses 

Thriving the hearing images 

There the sight of sensational evolution 

Amusing alertness for comfort and concern 

Tense the narrow bridges of tranquility 

Fencing and nurturing the liberty of cheer 

There you stare and spare the shroud  

There you fairly share the scales 

Immune the proud and crowd of age  

Within the large lamenting nap 

Cheer the law of self image  

Fear the wearing verdict shame 

Here the vague and game we play  

Dear the yard of limit the mark 

Where the drowsy tuning hat  

Alert amazing change of age  

Gear to go we share to go  

There we tune and dear we reach.  
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Determinarea fanteziei 
 

 

Urmărirea determinării fanteziei 

Și nuanțe remarcabile de emoție 

Acolo ordinea mea cu umilință votatează pentru adaptare 

Aici apare privilegiul primitiv al polarității 

Sensibilitatea senzațională a dezechilibrelor ritmice 

Noroc de temporizator paradoxal al obiceiurilor 

Oriunde acolo, contractul meu pentru viață și moștenire 

Departe de alergiile ambigue ale sentimentelor! 

Acolo mintea, navigarea și memorarea 

Momentul artei vii. 

Tremorul de tiranie negând umflatele impulsuri 

Învigorând imaginile auditive 

Acolo viziunea evoluției senzaționale 

Alertă amuzantă pentru confort și îngrijorare 

Înclină punțile înguste de liniște 

Înghețarea și cultivarea libertății de înveselire 

Acolo uită-te și scapă de giulgiu 

Acolo veț împărți echilibrul 

Imuna mândrie și mulțimea vârstei 

În somnul lamentabil de adânc 

Vestește legea imaginii de sine 

Te teme de rușinea obositorului verdict 

Aici fantasma și jocul pe care îl jucăm 

Îndrăgesc îngrădirea ce limitează semnul  

Unde moleșita potrivită pălărie  

Trezește uimitoarea schimbare a vârstei 

Pornește mersul spre a‛l împărtăși întru mers 

Acolo ne-armonizăm și îndrăznim să ajungem. 
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Indifference 
 
 
 

Indifference 

Withdrawal vanity of the mind 

The eyes of the feedback 

The drawing fingers of the word 

Wandering the unwanted guest 

Yellow! The colourless merger of suffering 

And the rest of the methods 

Weeping through the ages. 

 

Look! The pretending suggestion which 

Belongs to the seconds. 

Prudence of the impulses 

Beating the timeless efforts: 

Perception! How divided emotional drag? 

How divided integral task? 

The book of blackness 

The door of openness 

The lee of reinforcing word 
 

 
Delicious eyes 
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Indiferenţă 
 
 
 

Indiferenţă 

Eliminare a vanității minții 

Ochii răspunsului 

Degetele desenate ale cuvântului 

Rătăcind oaspetele nedorit 

Galben! Fuziunea incolor‛ a suferinței 

Și celelalte metode 

Plângând de-a lungul veacurilor. 

 

Uite! Sugestia care se pretinde că 

Face parte din secunde. 

Prudență a impulsurilor 

Bătuind eforturile atemporale: 

Percepţie! Cum te împrăștie emoțional? 

Cum separați obstacolul emoțional? 

Cartea ticăloșiei 

Ușa sincerității 

Adăpost al fortificării cuvântului 
 

 
Something to feel 
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Nostalgic numbness 
 

 

 

Nostalgic numbness of visual redemption 

Litigating the proven dialogues of tomorrow 

Hanging the stressful evening of pernicious sore 

Adapting the level of state of mind 

Averting the days of timidity 

Time - out token of inhuman detention 

The logical ligament of rationalization 

Your speed of turning face 

Reach to the palatial balcony of my feelings 

Call for a look out period of 

Spacious receptive parlor 

Joking my label right renouncing 

The sexy shades of your plural norms 

Making the legitimate approach and appraisal 

Narrating the saga of ceremony 

Originating the lavish range of 

Your out reach flame 

Log on my ordinance of admiration 

But your limitations of availability 

Your inhibitions and approachability 

Time and again stigma of age and aim 

Neglecting  the desire of my scheming art. 

Acting the navigation of my moving chart 

Back to normal, Abnormal! 

Pleasing the target, wheezing the victim 

Leaving my nation chatting the charges 

Land of no-mans mind of my land 

Knocking rotation, viewing the logo 

Freely my roaming purely alarming  

Days of my live plans ways of unique space 

Now my thoughts are thoughts of thoughts 

Now my spots are vague and vague. 
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Nostalgică indolență 
 

 

 

Indolența nostalgică a eliberării vizuale 

Litigiul privind dialogurile dovedite de mâine 

Suspendarea serii stresante a unei răniri dăunătoare 

Adaptarea nivelului stării de spirit 

Avertizând zilele de timiditate 

Garanția eliminării detenției inumane 

Ligamentul logic al raționalizării 

Viteza ta de a întoarce fața 

Să atingi mărețul cerdac al sentimentelor mele 

Să ceri o perioadă de așteptare a 

Spațiosului salon de primire 

Râzând de etichetă chiar renunțând la  

Nuanțele sexy ale normelor tale pluraliste 

Realizând legimitatea intrării și a aprecierii 

Povestind epopeea ceremoniei 

Ce stă la originea uriașei întinderi 

A flăcărilor tale  

Conectează-mă la un ritual de admirație 

Dar limitările tale de disponibilitate 

Inhibițiile și abordabilitatea 

Din când în când stigmatul vârstei și noima 

Neglijând dorința intrigantei mele arte. 

Acționând navigarea emoționantei mele scheme 

Înapoi la normal, Anormal! 

Mângâind ținta, șuieră victima 

Lăsând națiunea mea să vorbească despre taxe 

Tărâmul minâii neoamenlor din țara mea 

Batând vârtejul, vizualizându-i sigla 

libera mea hălăduială alarmând cu-adevărat 

Zilele vieții mele planifică căiile unui spațiu unic 

Acum gândurile mele sunt gânduri de gânduri 

Acum, reperele mele sunt confuze și confuze. 
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Sense of Enigma 
 

 
She stared and said! 
Evaporation of emotions … 
Erupting and diluting the events 
Can we prove the frothy 
Timidity of time … 
 
My sense of enigma 
Her crude leverage of reasoning clusters 
Provoke me to respond 
Her penetrating eyes prevent my tips 
 
She murmured!  Evaporation of desire! 
She stood and nodded … 
Tickling the map of my mind 
Pricking the lap of my impulses 
But the change of chastity 
And the relocation of certainty 
Wiped my ego and elevation… 
 
She said, let us make a trip 
To the map of aspirations 
Where we sit and pat our theme 
There we pay the levy of leisure 
There we roar and rare the rate. 

 

 
Digital freedom 
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Rostul Enigmei 

 
 

Ea a privit și a spus! 
Evaporarea emoțiilor ... 
Izbucnirea și liniștirea evenimentelor 
Putem să demonstrăm spumoasa 
Sfială a timpului ... 
 
Rostul enigmei 
Pârghia ei nativă plină de raționamente 
Îmi provoacă răspunsul 
Ochilor ei pătrunzători ce‛mpiedică sfaturile mele 
 
A murmurat! Evaporarea dorinței! 
Stătea și a dat din cap ... 
Gâdilind harta minții mele 
Sfredelind învelișul impulsurilor mele 
Dar schimbarea purității 
Și reașezarea certitudinii 
Mi-a șters eul și înălțarea ... 
 
Ea a spus, să facem o călătorie 
În harta aspirațiilor 
Unde stăm și strofocăm a noastră temă 
Acolo plătim taxa de agrement 
Acolo vom râde arareori prețul. 
 

 
Exit 
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Time shield 
 

 
How comfortable you are without within 
How remarkable you are 
How pleasant and presentable you are 
Come on my unreachable presence of time shield 
Give on my conditioning courage of losses 
Unpredictable ownership of relations 
Rolling the amicable compromises of commotions 
Leading the regrettable decisions 
Draught the youngness 
Nevertheless, irrevocable legacy of emotions 
Hopeful omissions of days 
Thankful dimensions and absence of adoration 
And substance of social legitimacy 
Facial rhythms and crucial scenario of labels 
Attracting provisions of mingling missions 
 Averting shy of stigma 
Prolonging power of guilty ticks of movements 
Neurotic tremors and stigmatic coherent 
Praises of meeting the shepherd 
Hi! YOUR space and range for sometime 
Your face and facial world 
Presence of promotional path 
 
Fillers are there 
Vacuum won’t stay 
 Can’t be long, vacuum can’t be long. 
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Scutul timpului 
 
 

 
Cât de confortabil ești fără sine 
Cât de remarcabil  
Cât de plăcut și de prezentabil  
Vino în intangibila mea prezență a scutului de timp 
Dă-mi curajul condiționat de pierderi 
Proprietatea imprevizibilă a relațiilor 
Rulând amicalele compromisuri de frământare 
Conducând regretabile decizii 
Proiectul tinereții 
Cu toate acestea, moștenirea irevocabilă a emoțiilor 
Sperate omisiuni ale zillor 
Dimensiuni acceptabile și absența adorației 
Și substanța legitimității sociale 
Ritmurile faciale și scenariul crucial al etichetelor 
Atragând asigurări ale misiunilor mixate 
Avertizând înfierata timiditate 
Prelungirea puterii vinovatelor ticăieli ale mișcărilor 
Tremor nevrotic și stigmatizate legături 
Lăudați întâlnirea cu păstorul 
Bună! Spațiul și întinderea TA pentru cândva 
Fața ta și lumea facială 
Prezența traseului promoțional 
 
Umpluturile sunt acolo 
Golul nu va rămâne 
 Nu poate fi mult timp,  
golul nu poate rămâne timp îndelungat 
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Liviu Ioan STOICIU 
Premiul Național de Poezie  
„Mihai Eminescu” 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mă închin 
 

 
Împotriva mea, cu violență. Întinzând capul 
spre mâna Mitropolitului Daniel, 
să mă binecuvânteze – în Catedrală. Alerg din loc 
în loc după mâna sa, sunt prea mulți  
credincioși, însă, de-a stânga și de-a dreapta: în 
sfârșit, sunt atins? Simt o căldură 
deasupra capului, după a treia încercare. Mâine 
începe Săptămâna Patimilor. Mă închin, 
împăcat. În Catedrală se strânge uriașul covor pe care  
a călcat Mitropolitul Daniel... De ce-ți  
notezi toate astea, mă întreabă poetul Dan Bogdan  
Hanu. Le datez: Iași, 22 aprilie 2000. Nu 
știu de ce, îi răspund, poate se scrie de la sine, așa, 
cel nevăzut, poate așa îmi dă  
mie un semn: împotriva mea, cu violență. Că e un preț  
al ostenelilor... Dar dacă scrisul te va duce  
la ruină? Lasă, 
 
„să nu ducem noi grija îngropăciunii”... 
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A fost tuns 
 
 

 
Îl vezi ce milostiv e? Din ceata drepților, tocmai 
aici crescut, să ne izbăvească –  
a fost tuns în urmă cu trei zile, tuns în călugărie. Pom 
roditor. Măr înflorit. Fiindcă altă 
îndrăzneală și nădejde nu are acum, primăvara, la câtă 
făgăduință a harului îi este dat lui. 
 
Nu se poate, e ceva fantastic, îmi arăți: pe crengi, 
în mărul înflorit, la Durău, două pisici  
se aleargă spre vârf. Pe când 
toți cei prezenți își ascundeau fețele în mâini... 
Adevărul fiind că aici este  
cel mai bun ținut care a putut fi găsit pentru  
morminte. 

 
 
 
 
 

E nuntă  
 

 
 

Miresei îi cad mărgelele din păr, nu vede. Culege 
brândușe de toamnă din fața gurii 
oilor, care pasc liniștite, și le prinde în piept cu 
bolduri, scoase din reverul hainei 
mirelui, la fiecare invitat, în poiană. Oile 
 
behăie, înghit una câte una 
mărgelele, „aoleu, mărgelele mele”, ia ea seama 
la un moment dat, „sunt amintiri din 
familie”, plânge, mirele 
îi trimite fumul de țigară în nas și arată la 
un cuib de corb din vârful 
catargului. Uite, 
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vezi cuibul de corb, la corabia aia? În zare... În  
dreapta. N-ai imaginație? Am. Apoi,  
acolo, în cuib, mărgelele tale pierdute în iarbă, 
nemestecate în burțile oilor, vor fi 
ciugulite de corb și mai departe vor fi clocite 
în mintea ta, până ce vor naște  
monștri.  
 
Toată lumea râde – e nuntă. 

 
 
 
 
 

Din prima zi a acestui an 
 
 

 
Cercuri de ciment în mijlocul lacului, buruieni, 
pietre peste pietre cu mușchi pe ele:  
unde o fântână arteziană spală fundul prăpastiei 
în care mă aflu din prima zi a 
acestui an, eșuat, ratat, cu sufletul pierdut: ascultând  
doar, sâcâit la maximum, zornăitul 
 
unor zaruri, ce naiba, cine joacă zaruri? Mă concentrez,  
văd bine? E unul mic, buhăit de băutură, 
gras, cu buzele crăpate și ochii mijiți, ah, cât îl urăsc! 
„E destinul”. Fir-ar să fie: atâta lume 
 
se bucură de viață, în timp ce  
eu nu pot să mă bucur de nimic! Eu, nostalgic, cercetez 
și azi animalele împăiate, în formol, 
disecate din cabinetul de istorie naturală din parc, 
le văd vii, de fiecare dată când 
ajung până aici, pe fundul prăpastiei, în mijlocul  
lacului, eșuat, ratat, 
cu sufletul pierdut... De fiecare dată  
 
când ajung până 
pe fund, cineva îmi pune mâna pe umăr. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                    harp 

Dans 
 
 

Începuse prigoana. Cât vedeai cu ochii era câmp 
înzăpezit, plin de ciori în mișcare...  
Trupul lui creștea precum aluatul, erai convinsă: 
acum, nu are de ales. Acum, când 
 
te găsise și pe tine, smerită, să-ți amintești de fierbințeala 
alcoolurilor dinlăuntru. Biet trup debarcat 
pe tărâmul tainelor  
dumnezeiești, să conducă dansul. Dacă l-ar găsi  
să-l îngroape creștinește. Dans... 
 
Dans între uleiuri, obiecte de fierărie, unele ruginite, 
și mirodenii. Dans cu partenere din pânză 
plușată, semințe, parfumuri ieftine, oale de noapte  
înflorite, pălării de fetru fals, ligheane, 
strecurători, conserve, hârtie igienică... Îi mai aude 
horcăitul? Ciorile 
 
se apropie amenințătoare de el, grupate, pe jos. Ciorile 
au început demult să ciugulească din 
cel ce a fost, din zbor. Rămas pe câmp, prins de viscol. 
Începuse prigoana... Doamne ajută! 
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Varujan VOSGANIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefață 
 

 
despre lucrurile care nu s-au întâmplat dar nu se mai întorc 
  despre drumul prea scurt ca să pot ajunge 
  la capătul lui 
despre mulțimile care mă apără de mine însumi 
despre firimiturile de la masa de seară  
când ceva din mine mă vinde 
despre gândurile care se repetă la nesfârșit 
ca-ntr-o oglindă așezată în fața oglinzii 
despre liniile palmei pe care, citindu-le, ghicitoarea 
mi-a spus că o să trăiesc mult și bine 

dacă o să pot traversa o punte 
 
și de atunci am tot timpul senzația 
că trupul meu se clatină pe puntea aceea 
 
și iarăși despre lucrurile care s-au întâmplat și se tot întorc 
despre frica de a iubi înainte de a fi iubit 
despre așternutul rămas după o noapte de dragoste 

ca un mormânt răscolit 
despre ploaia care numără toate clipele 
 într-o singură clipă 
  
despre mine 
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Psalm 
 

tu ne-ai rămas ultima speranță, Doamne! 
noi am terminat tot ce era de făcut 
am dărâmat zidurile, deși n-am găsit 
 nimic în spatele lor 
ne-am privit buimaci degetele zdrelite 
și ne-am întins sângele pe obraji 
 ca în dansuri cu măști 
am urlat din rărunchi cu ochii la stele 
și stelele, din înțelepciunea lor, au tăcut 
am încercat să plângem, dar ochii 
iască ne erau de uscați 
alții plânseseră destul mai-nainte 
am aruncat vina care era a noastră 
și ea s-a întors, ca un lup în bârlog 
tu ne-ai rămas ultima speranță, Doamne 
ne rugăm ție, să nu exiști! 

 
 
 
 

Numele meu 
 

ei spun că mă cheamă Varujan 
dar dacă-i așa, e spre folosul lor 
numele meu le aparține lor, nu mie 
 
ceva din mine e mai vechi decât cartea 
cu coperți de argint 
decât cristelnița de argint, decât pasărea 
cu clonț de argint 
din care picură untdelemnul 
ceva din mine e mai vechi decât orice bucată de-argint 
e, mai degrabă, o bucurie a argintului 
o limpezime a apei 
 
ei spun că mă cheamă Varujan 
și, totuși, care e numele meu 
când nu mă cheamă nimeni? 
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Te rog, domnule temnicer 
 
 
 

Cărările nopții  
se desfac în fel și fel de răscruci 
n-am de ales, trebuie întruna s-aleg: 
vânător ori fecioară ori inorog. 
De aceea, domnule temnicer, nu închide poarta, 
lasă-mă, o clipă măcar, să mă-ntorc. 
 
Am vertebrele moi, nedumerite încă 
eu n-am fost crescut să fiu liber 
pe cerul meu  
stelele aveau deja nume 
un pas urma pe altul, soroc după soroc. 
De aceea, domnule temnicer, nu închide poarta, 
lasă-mă, o clipă măcar, să mă-ntorc. 
 
Morții mei sunt mai mulți  
și mai lipsiți de păcat 
ei mă așteaptă la capătul drumului răbdători 
un trecut care nu-și mai aduce aminte de mine 
viitorul de care nu-mi amintesc deloc 
ca niște umeri colțuroși care se rotunjesc pe sub mantii. 
 
De aceea, domnule temnicer, te rog, nu închide poarta, 
mai lasă-mă, o clipă măcar, să mă-ntorc 
spre lumea frumoasă pe care o vedeam după gratii. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Primãvara 2019  | Contact international 179 

 

 
 

 
 

Pălăria domnului Fibonacci 
 
 

 
hop! și iepurele țâșnește din pălărie 
un bulgăre alb și pufos se ghemuiește 
 cu teamă 
un joc al privirii e totul  

un joc 
noi privim iepurele cu nedumerire 
el privește pălăria ca pe o mamă 
 
lepus domini veșnică jertfă 
 din sângele lui 
pe câmpul înverzit picură macii 
alt iepure se adaugă celui dintâi 
 și apoi încă doi 
maica lor, pălăria – tatăl lor, Fibonacci 
 
încât în jur se văd numai iepuri 
în fața umbrelor mari se strâng, 
 unii într-alții, piticii 
buzele tremurând nu scot niciun sunet 
frica umple ca un abur văzduhul 
bătrânul cantor ne-nvață arta fricii 
 
mi se face deodată dor de lupi 
 și de vulpi 
de ochii scăpărători, de spinările treze, 
de urletul care rupe văzduhul spre stele 
 
te rog, domnule Fibonacci, dă pălăria jos 
și lasă iepurii să se împuțineze... 
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Zeița mării 
 

 
 

privesc marea și nu-i zăresc nici capătul 
  nici adâncul 
 deci mă pot închina ei 
o iubesc cu lăcomia mea pământeană 
ea mă îmbrățișează așa cum niciodată 
 n-o vor face alte femei 
 
prin sângele meu urcă popoarele mării 
„va fi cândva”, spun ele c-un glas 
 care sună ca piatră pe piatră 
povestea noastră se adaugă celorlalte 
cu ultima suflare a celor înecați 

valurile repetă o mantră 
 

și-atunci nimic nu ne mai poate opri 
 între pământ și cer 
zeița mării îmi oferă iluzia capătului 
 și adâncului 
eu îi aduc ofrandă albastrul 
 care i-a lipsit lui Homer 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                      Nonvisual 
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Înălțarea prin păcat 
 

 
 
sunt tu fără să ies din marginile trupului meu 
ești eu fără să ieși din marginile trupului tău 
călătorim pe un fel de bandă a lui Moebius 
într-o lume nemărginită, deși înțesată 

de frontiere 
 
ca și cum ar fi fost odată ca niciodată 
totul în jur cădea neîncetat 

răzbeam contra vântului, ne șfichiuia fața 
 cu ghearele lui de jivină 

       totul în jurul nostru cădea numai noi 
ne înălțam în păcat 

 
       fiecare își mângâia fața atingând  

        obrazul celuilalt 
        fiecare se închina la zeul iubirii 
        care era celălalt 
        simțeam pe buze fructul  

    pe care tu îl mușcaseși 
       și apa pe care eu o beam o simțeai  

   ca pe un sărut răcoros 
ultima oară am făcut dragoste pe când ne învârteam 
 ca niște derviși 
ultima oară când am fost nebuni a fost prima oară 
 când am fost mai nebuni 
    sub tălpile noastre se sfărâma în cioburi 
    tot ce fusese până atunci interzis 
 
fiecare șoaptă de dragoste era o palmă 

peste corectitudinea lumii 
nu aveam nevoie de energiile voastre,  
    noi aveam energia noastră unplugged 
 vom fi iertați, căci am păcătuit cu ochii închiși 
 
și dacă nu ne vom putea trăi visul aievea 
    măcar vom putea trăi aievea în vis 
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Ca și cum 
 
 

 
rămân pe peron și privesc minute în șir 
cum mă îndepărtez de mine 
agitând la fereastra vagonului 
o batistă albă 
 
alteori 
priveghez la căpătâiul meu  
tresar când străinii din jur 
taie cu foarfeca fitilul gros  
care fumegă 
 
încerc să ies din marginile trupului 
ca și cum nașterea ar putea fi 
o alegere proprie 
 
ca și cum, cu ochii închiși, în extaz 
după noaptea de iubire cu moartea 
ea naște un copil care poartă 
numele meu 

 

 
                                                                                                                                                                                      Magna 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 

Atât de mult 
pentru 
fericire 
 

Motto: “Noli foras ire, in interiore homine veritas!” 

 
 
(continuare din ediția precedentă) 
 

 

ELEGIA III  
pe firul gândului călător 
 

 
 
Ai vrea să vii ? 
Dacă ai şti ce îmi doresc? 
Ce eu gândesc că tu poţi fi?! 
- Ai vrea să vii? Ai vrea să ştii? De ce nu vii? 
............................................................................... 
- Sunt aici lângă tine, sunt acolo în lumea noastră! 
(O undă-oglindă a sufletelor diafane lunecă lin... ) 
La chemarea zidurilor adormite, din depărtări, ecoul  
ne propagă respiraţia, unind durerea şi iubirea, clipa şi speranţa... 
Pe drumul început din nostalgie, devenit pas, devenit dans, 
devenit zbor şi timp, devenit tăcere, zi, noapte, 
trecutul uimeşte aburul prezentului unui timp de amintire, 
unui timp de regăsire, unui timp de uitare... 
Sub cerul nostru, cuvintele nasc inscripţii pe pietre, 
pe frunze, pe petale, pe drumul unde zefirul le risipeşte... 
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- Bucuros de oaspeţi, dragul meu? 

întrebă Ea... - Tu un oaspete? Eşti a mea! îi 
răspunse El. 

- Oaspete de prânz cu monopol de 
suflet? zâmbi Ea … - Vedem noi de ce se-
agaţă monopolul, la stat nu te dau! zâmbi 
şi El. 

- Gândurile mi se-oglindesc în tine. Este 
o primăvară gândul tău! Cine-mi redă 
acest parfum tainic, acest dar fără 
rădăcini? Unde te-am mai întâlnit eu pe 
tine? o întrebă El... - Poate ne-am întâlnit 
în cer şi-n vis continuăm firul început! îi 
spuse Ea. 

- Adolescenţa este primăvara omului, a 
o păstra este a te numi un om fericit! Oare 
să fii adolescentă este mai greu? întrebă 
El... - Nu ştiu, poţi să rămâi aşa la orice 
vârstă, tu alegi. Să simţi mereu în suflet 
primăvara, tremurul de cireş cu zăpada 
florilor ce te-nfăşoară, să te bucuri de 
lumina soarelui lăuntric! Nu-ţi şterge 
amintirile, lasă-le acolo, singure, să-ţi bată 
în piept! răspunse Ea. 

- Tu, doar tu ştii cum poţi fi un om 
total! Vând maturitate, păstrez copilăria şi 
adolescenţa! Spuse El...- Să păstrezi mereu 
copilul din tine, dragul meu! Când pleacă 
începem să îmbătrânim cu adevărat! îi 
spuse Ea. 

- Ce înseamnă drag? întrebă El... - 
Drag? Cineva pe care-l simţi apropiat, pe 
aceeaşi lungime de undă, cineva la câte ţii 
mult! E bine sau prea lungi explicaţiile? 
surâse Ea... - Cam lungi. Îmi placi şi gata ~ 
drag! răspunse El. 

- Copilul meu este bebe înfăşat, se uită 
la lumea asta nebună! Ce este mai frumos 
decât un bebeluş!? Eu îl conserv aşa! zâmbi 
El... - E bine, atunci îţi zâmbeşte! Privirea 
lui ţi-aduce lumina! Îi spuse Ea. - Sper să-l 
păstrez, uneori când îl las şi plec de-acasă 

fac nebunii! spuse El.... - Ei, se mai 
întâmplă să mai şi creşti! zâmbi Ea. 

- Copilul tău câţi ani are, draga mea? 
întrebă El ... - Eu ştiu?! Variază în funcţie 
de stări! răspunse Ea. 

- Asta trebuie să ştiu, dacă sunt şanse 
să se joace cu copilul din mine! ... şi Ea, 
zâmbind: - Copiii prin joc învaţă! De noi 
depinde să rezonăm, să ne deschidem 
inima! 

- Dincolo de trup este adevărul! Este o 
muzică de mare supleţe. Foarte rar 
întâlnim oameni cu un limbaj al trupului, 
adică o propagare a sufletului, un om cu 
carismă... Îmi place să arunc cu pietre în 
mare, pietre verzi, roşii, albastre, lucioase, 
să scriu pe nisip, să-mi încânt sufletul! 
spuse El... iar Ea: - Undele se propagă în 
multe cercuri concentrice! 

- Toate pornesc de la un punct spre 
centru! adăugă El... iar Ea: - Dincolo de 
marginea vieţii mereu e una nouă, cu 
graniţe necunoscute, un nou tărâm cu un 
cer mai limpede, cu un aer mai proaspat, 
orice desprindere naşte un început 
uluitor! 

- Eşti scump, dragul meu, ştiai asta? 
întrebă Ea... - Nu a pariat încă nimeni pe 
mine! Nu-mi ştiu valoarea, pornirea, prima 
strigare sau cum se zice, n-o ştiu! spuse El. 

- Pariez eu toţi banii de vrei, dar nu e 
nevoie, îţi cunosc lumina! spuse Ea... - La 
cât poate fi ultima strigare chiar nu ştiu. 
“N-ai nici tu nici împăratul. Bani să-mi 
cumpere băiatul!” răspunse El. 

- Tu trebuie doar să fii, chiar dacă nu 
te ştii! îi spuse Ea... iar El : - O să mă aflu! 

 

Zâmbind, Ea îi spuse: - Eu nu te 
cumpăr, eu constat, te apreciez!... - Nu am 
remarcat asta până acum, deşi am avut 
mare răbdare! răspunse El. 

- Cine mă apreciază, care din voi două, 
tu sau Fata din Vis? întrebă El... - Toate. Nu 
spuneai tu că toate te iubesc? spuse Ea. 
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- Am spus doar că toate ajung să mă 
iubească, pe ce pun mâna începe visarea! 
spuse El... iar Ea zâmbi : - Aşa este! 

- Şi Fata din Vis unde este, cum o 
cheamă? întrebă Ea... - Îi construiesc 
fundaţia unde să vină. Pentru asta trebuie 
să-i pun un câmp de petale la temelie, căci 
orice act implică un pretext! Pentru 
Catrinel, Fata din Vis, fata fără vârstă, 
acolo sufletele nu au vârstă, au doar 
lumină! 

- De ce-ţi trebuie flori? întrebă Ea... iar 
El răspunse: - Un câmp de flori, un câmp 
de petale, aşa simte şi-mi cere sufletul! Să 
dorm pe petale într-un timp adormit, în 
turnul lui, pentru totdeauna! Poate că nu 
ai dormit, încă, pe petale şi nici apele 
curgătoare nu au stat din cursul lor să-ţi 
asculte trăirile! 

- Catrinel este acolo? întrebă El... - Da! 
şopti Ea, zâmbind. 

- Transmite-i un gând luminos! O 
aştept! îi spuse El... iar Ea: - L-a primit 
instantaneu, îţi mulţumeşte, dragul meu! 
Timpul, de culoarea liniştii nopţii, fixează 
eternitatea în orizonturi noi, peste uriaşa 
lună! - Aceasta-i temelia de flori! Sub clarul 
de ceas al liniştii albe, construcţia din 
petale nu se poate dărâma, aici, pe 
pământ! spuse El... - Mulţumesc pentru 
lumina ta, o simt instantaneu. Ce frumos! 
Vezi, în candela timpului, nu există 
distanţă între suflete! Intrând pe poarta 
lunii, în foşnetul clipelor avem un tărâm 
aparte. Undeva lăuntric, pe drumul acela, 
toate florile îşi deschid petalele când 
intrăm! Acum mângâie petalele răsfirate 
de vânt! Pe aici inima va trebui să treacă, 
pe aici! Dar unde eşti? întrebă Ea... iar El: - 
Aici cu Catrinel, aşezăm petalele răsfirate, 
uitând de noi! Catrinel poate vrea pe 
pământ, îl consider o oportunitate! 

- Probabil că îţi ascultă bătăile inimii, 
purtând-o pe aripile viselor. Şi pe pământ 
ce faci? Întrebă Ea... - Investesc, sper să fie 
o investiţie bună, căci, draga mea, 

pământeanul vrea să simtă materia! Când 
văd un pârau mic intru cu picioarele în el, 
când văd unul mai mare îi urmez cursul pe 
alături! zâmbi El. 

- Vorbeai de rai? întrebă El... şi Ea: - De 
lumea creată, poţi să-i spui rai, vis, scara 
pe care urcăm spre noi! Călătorim, prin 
oglinzi de cristal, pe cărări nesfârşite, spre 
stele izvorâte din scoici de lumină! 

- Ca să ştii cât de frumos este raiul 
trebuie să ştii şi cât de aspru este iadul, 
adică florile nu-s doar petale! spuse El... la 
care Ea răspunse: - Suntem atât de orbiţi 
încă, nu reuşim să vedem dincolo de 
perdeaua acestor simţuri fizice. Abia după 
trezirea acelor noi simţuri vom începe să 
ne trezim la viaţă! 

- Bravo! Acum ai sensul cuvintelor 
mele. Astăzi punem interzis iubirii şi dăm 
acceptul sălbăticiei, dincolo de percepţia 
fizică şi reacţiile animalice! Nu-s legi scrise 
pentru asta, totul este ca o provocare! 
spuse El... - Gândul, o mare forţă, de care 
omul nu este conştient! răspunse Ea. 

- Tu eşti? întrebă El... Eu? Poate că, 
involuntar, produc şi eu cataclisme. Ştiu, 
te-am cam zdruncinat, ieri! răspunse Ea. 

- Da, uneori eşti cam posesivă, dar 
fondul tău este din petale! Ai grijă de visele 
tale, ai grijă de Catrinel! adăugă El... - 
Dincolo de fiecare oglindă, un copil 
doarme şi steaua care-l însoţeşte îi 
multiplică-n aer visul-evantai! răspunse 
Ea. 

- Nu te teme de vise, nimic nu te poate 
răni acolo! Nici gândul, nici cuvântul, nici 
raza de soare în aerul ce trece prin 
oglinzile timpului! spuse El... iar Ea: - Ne 
vom continua drumul. Cât timp în sufletul 
meu va fi Universul, după sute sau mii de 
ani, ne vom revedea. Pe cărarea albastră, 
arc peste timp, cu un nufăr în palme, prin 
umbrele stelelor, te voi întâlni! Deschide-
ţi braţele, tu, clipă a visului meu, tu, 
zburătorul nopţilor mele! 
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ELEGIA IV  
pe firul gândului călător 
 

Adevărul este oglinda cuvântului din ochii tăi, 
Frumuseţea este vindecarea din inima ta, 
Iubirea este zâmbetul impregnat pe faţa ta, 
Dorinţa este atingerea mâinii tale. 
 

O fată îţi traversează timpul în apusul soarelui roşu-violet... Reamintirea unui alt 
timp sau trecerea temporară printr-un nou timp? Între veghe şi somn, praful purtat 
de vânt îi poartă vocea lui: - Te iubesc prea mult ca să te las să mă iubeşti! 
Amintirea ta, uitarea ta, între cuceriri şi părăsiri! Ai nevoie de căldura focului, ai 
nevoie de răceala gheţii! Tânjeşti după acele îndepărtate locuri, te întorci spre 
început! 
În palma ei, un ceas se învârte, de la dreapta la stânga, spre spirala vieţii, asemeni 
scrisului dintr-o moscheie-sinagogă... 
- Acesta-i misterul, aceasta-i cheia timpului Ei! 
Doar ceasurile obişnuite se-nvârt în sensul morţii, spre moarte. Nu există îndoială e 
tristă, frumoasă şi vine din Moarte; zâmbeşte dincolo de Timp... Noi peisaje se întind 
între malurile aceluiaşi râu până la o nouă întâlnire când inima va începe, iar, să 
pulseze. 
Memoria îi avertizează: - Sunteţi legaţi prin soartă mai puternic decât orice gând, de 
mână veţi trece prin Poarta îngheţată! Nu vă temeţi! 
Când apare Ea, vântul toamnei devine vineţiu, frunzele zboară bezmetice... Pe 
geamuri apar angelice lacrimi, e o vreme ciudată, de iubire nebună, de Moarte, de 
Iubire şi Moarte. Nici învăţaţii nu ştiu a spune! 
Ea zâmbeşte de dincolo de timp şi are pe buze mireasma începutului, se întoarce să-
şi sărute iubitul, de dincolo de timp în timpul ăsta bolnav... 
Când apare El oglinzile explodează, iar ei dansează un dans mut. În taina ţesută în 
noapte un parfum sublim îi ameţeşte sângele la vederea unui zâmbet răsfrânt. În 
fiecare frunză şi piatră sunt ascunse lecţiile purtate de şoaptele vântului. Se spune că 
se vor căuta mereu până vor deveni UNU dar până atunci se vor întoarce în locurile 
lor dragi, în moartea ce-i va uni vor fi doar - EU SUNT. 
 
- Bună dimineaţa, suflet scump! Un 

curcubeu acum s-a deschis, mi-era dor de 
tine! spuse Ea... - Bună dimineaţa, draga 
mea! Ce te durea? întrebă El. 

- Mă bucur că eşti aici. Un dor de 
sufletul tău! răspunse Ea... - Deci nu te 

durea nimic! Dorul e-o stare dintr-un 
sentiment ce ascunde o poveste şi, astfel, 
devii visător! spuse El. 

- Dorul e ceva diferit de durerea fizică, 
e ceva adânc. Mă bucur c-ai apărut! spuse 
Ea... iar El spuse: 
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- Nu te-am întrebat ce-i dorul! 
- Ştiu! răspunse Ea... - Ce înseamnă să 

ştii? întrebă El. 
- A şti, a cunoaşte, a-nţelege! spuse 

Ea... - A înţelege? întrebă El. 
- Uneori! spuse Ea... - Este cu totul 

altceva, ţine de o altă latură! spuse El. 
- Ştiu că doare, înţeleg că doare! spuse 

Ea... şi El : - Da! Mă bucură capacitatea ta 
de a înţelege! 

- Şi ce te mai bucură? întrebă Ea...- 
Sunt multe, uneori dacă le număr îmi dau 
seama că sunt foarte puţine lucruri. Pe tine 
ce te bucură sau ce nu te bucură, sau ce 
încă nu te-a bucurat? spuse El. 

- Dacă cele care te bucură valorează 
mult, restul contează mai puţin. Sunt 
multe lucruri care ar trebui să ne bucure, 
să ne amintească de frumuseţea vieţii, nu 
toţi simt asta. Abia când nu le mai au îşi 
dau seama de valoarea lor! spuse Ea.... - 
Paleta-i foarte largă la tine. Eu o să mă 
mai gândesc! răspunse El. 

- Ţi-am prins uşor gândul! Testăm 
puterea gândului? întrebă Ea... - Eu ştiu 
până unde poate ajunge gândul tău?! Nu-i 
ştiu puterea, are frontiere? întrebă El. 

- E nelimitat, ajunge, creează lumi. 
Prin marea forţă a gândului avem raiul şi 
iadul, şi ţesăturile lor! Cuvintele emană 
puterea misterioasă de-a vorbi prin 
tăceri, de-a exista în absenţele lor, 
continuă să simtă vocabulele dezmem-
brate din trecutul lor, construind fraze, 
folosind cuvinte pe care nu le mai posedă. 
Melanj de sunete, pânze de păianjen, 
senzaţia aruncării într-o fântână secată, 
stalactitele durerii! spuse Ea... - Oare!? 
spuse El. 

- Uite, mă gândesc la ceva acum, să 
prinzi tabloul gândului... Ai prins gândul? 
Redă-l, te rog! Spuse Ea zâmbind... iar El: - 
Eram cu Fata din Vis, Catrinel, pe câmpul 
de petale, ne-am rătăcit în liniştea ciudată 
a lunii, doar margaretele ne-au luminat 
calea. Ploua. Cred că deja a răcit! 

- Chiar aşa am vizualizat tabloul - doi 
tineri frumoşi, tu şi Catrinel, alergau într-
o zi de vară, într-un câmp de maci legănaţi 

uşor în briza vântului. Doar câţiva nori 
uimiţi în întinderea de azur a cerului! 
redă Ea... - Catrinel a adormit în braţele 
mele! spuse El. 

- Cum este cerul pe-acolo, vesel sau 
trist? Aici e cam mohorât! spuse Ea... iar 
El: - Stai să-l ating, nu ajung! 

- Nu? Credeam că poţi atinge orice, 
copilule rebel! spuse Ea... - Când vreau, da. 
Nu iert ce văd, nu las ce vreau. Atenţie 
pentru cei ce au inima rebelă, îi văd în 
pericol! zâmbi El. 

- Periculosule! De ce, oare? întrebă 
Ea... - Aşa îi văd. Dacă nu ating stelele se 
izolează, fac altele! Ce au astăzi, mâine 
poate fi un motiv de mare durere! 
răspunse El. 

- Cred că dacă te plimbi în acel tărâm 
cu Catrinel, inerent sunt şi eu acolo! spuse 
Ea... – Mă gândeam eu! Oare unde se-
opreşte povestea? spuse El. 

- O poveste poate continua şi în alte 
locuri sau timpuri! Un gând alb în delirul 
literelor ~ Unde duc urmele paşilor noştri 
pierduţi în ceaţă, în întinderile zăpezilor 
imaculate? Ce departe dansul argintiu al 
fulgilor pe gene, crâmpeie de poveşti din 
răsuflarea sufletelor plecate! Ce departe 
îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor, ce 
departe florile de gheaţă desenate pe 
geamuri! Sufletul este în căutarea perechii 
sale. Negăsindu-l pe pământ îl caută în 
Cer, printre îngeri. Tac cuvintele între noi, 
tac şi plâng, tac şi lăcrimează! Vor mai 
vorbi vreodată? continuă Ea... - Tu unde 
eşti, draga mea? Spuse El. 

- Aici, acolo, şi aici, şi acolo... doar sunt 
sau fără doar, SUNT. Dar tu, tu unde eşti? 
întrebă Ea... - Eu? O să mă gândesc! spuse 
El. 

- Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei 
prezenţi! În perle rotunde se preschimbă 
toate picăturile. Crengile sălciilor plângă-
toare se leagănă-n depărtate amintiri! 
spuse Ea... iar El: - Doamne! Ce ţi-e şi cu 
talentul ăsta de a surprinde o stare, o 
emoţie, o poveste, un vis! “Ei sunt în noi” - 
până la lacrimi asta - în mine sunt, de fapt, 
prin glasul genelor şi-n câmpul meu. 
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Căutăm, visăm, călătorim în acest amestec, 
tu şi cu mine. Cunoaştem bine roşul 
macilor şi verdele diafan al câmpului, 
fiorul copacilor tăinuit în coaja amintirilor. 
Fără să vrei, sclipiri de lumină licăresc din 
caldul trecut! Dacă eşti în gândul cuiva 
ceva din tine s-a transferat acolo! 

- Cuvintele tale îmi par ca o apa care 
mi se prelinge printre degete sau care se 
evaporă înainte de a-mi limpezi ochii. 
Este curată, racoroasă şi binefăcătoare, 
dar când să-mi dau cu ea pe ochi pentru a-
mi limpezi privirea, deja n-o mai am, s-a 
evaporat. Eşti ca un ulcior magic din care 
curg poveşti, povestitorul meu! spuse Ea... 
- Aşa credeam şi eu! Pe cine iubeşti tu, 
draga mea? spuse El. 

- Pe tine, suflet scump! spuse Ea... iar 
El: - Nu! Să nu ajungi să mă iubeşti pe 
mine! Să nu-ţi doreşti asta! 

- Crezi că iubirea e-un robinet 
contorizat sau este unica energie din 
univers care luminează totul? Pe cine 
iubeşti tu? întrebă Ea.... - Eu n-am întâlnit 
iubirea ce nu dă dureri de cap! Tu dacă te-
ai legat la cap, înseamnă c-ai întâlnit-o! 
răspunse El. 

- De ce dă bătăi de cap? întrebă Ea.. iar 
El:- Te implică adică! Îţi pierzi capul şi-
alergi după el! 

- Şi dacă nu-l mai prinzi rămâi fără 
cap? zâmbi Ea... - Cam aşa ceva sau cu un 
cap gol în care asculţi doar ecoul 
regretului!  

- Oare, cât durează iubirea, draga mea? 
întrebă El... - Unde nu-i iubire e doar 
pustiul deşertului! Crezi că iubirea are un 
termen de valabilitate? Iubirea-i eternă, 
altfel nimic n-ar mai exista, am dispărea! 
spuse Ea. 

- Tu ştii care este cel mai frumos vis pe 
lumea asta? întrebă El... iar Ea îi spuse: - 
Cel care devine realitate! 

- Nu, doar cel ce ţi-e interzis, doar cel 
dorit! În delirul literelor, visele trăiesc în 
multe diviziuni temporale simultan! În 
lumea asta, poţi visa cum timpii tăi nu au 
timp, cum alergi după clipe ce se ascund, 
cum te bucuri de soarele ce nu-ţi cere 

nimic, cum te poţi juca cu umbrele şi 
niciuna să nu plângă, cum te poţi bucura 
de tine uitându-te şi de jos şi de sus. Este 
minunată lumea asta! Este o creaţie a ce 
ne dorim noi? Eu încă n-am aflat! spuse 
El... iar Ea răspunse: - În castelul umbrelor 
există un ritm subteran! Zborul 
pescăruşului semnează orizontul între 
două clipe. În urma fiecărui pas timpul 
muşcă cu forţă spaţiile, lumina eliberează 
căderea secundelor din trecerea 
cuvintelor... 

- Două clipe? Mai mult decât una! Îi 
spuse El ... - Clipe, universuri, trăiri, 
respiraţii, şoapte! Ai uitat să-mi spui ce-ţi 
place, ce simţi? îi spuse Ea. 

- Tu, femeia simplă şi pură! Ce simt? Un 
dulce preludiu la simţirea din adânc şi asta 
nu vine oricând, dar când vine, vine şi te 
surprinde! răspunse El... - Eterna femeie, 
această voce departe merge în tine! îi 
spuse Ea. 

- Eşti născută fără să mi se ceară 
aprobarea, cred că eu citeam poezii pe 
atunci. Nu te-am văzut când ai evadat! Pe 
moneda bătută atunci aş fi scris “eroare”, 
călătoream împreună pe Pământ înspre 
Pământ. Încercăm să refacem traseul, 
poezia ta se ascunde în mine. Încă nu ai 
atins cerul sufletului tău şi nici stelele în 
palmă nu le-ai ţinut. Alunecăm ca două 
iluzii, mereu prea devreme, mereu prea 
târziu! Ştiu că dacă ţi-aş strânge mână aş 
fi fericit, ştii că dacă m-ai vedea ai plânge! 
gândi El...- Poate că sunt multe ceruri de 
atins, dragul meu! Aproape de cer culeg 
stelele, întunericul e mai departe, mai 
cald; lumea, copacii se leagănă la fiecare 
pas. Le privesc în palma mea şi le dau 
drumul! spuse Ea. 

- Şi eu sunt o stea? întrebă El...: - Da, o 
Stea-Lumină care-a străbătut valurile 
succesive ale uitării! 

- Să înţeleg că mă laşi să luminez pe 
unde-i întuneric! Îmi dai drumul? spuse 
El... - Vrei să-ţi dau drumul să-ţi continui 
calea pe cer?... Călător în univers după 
sufletul stelar spre noul acum, sufletul 
încarcerat, eliberat de trup, căută un strop 
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de apă şi-un strop de timp, înghiţind din 
lacrimile Maicii Domnului în secţiunea de 
aur a timpului cu veşnicia! spuse Ea. 

- Eu vreau suflet şi trup! spuse El... iar 
Ea, zâmbind, îi spuse: - Normal că aşa vrei, 
doar eşti pământean, momentan, chiar 
foarte pământean!...La stânga sunetului 
era noaptea, la dreapta lui era ziua, 
univers presărat cu picături de apă şi 
prezenturi. 

- Tu vezi cum curge timpul şi vezi că 
nu-ţi ajunge? întrebă El.. - Da, ne fuge de 
sub picioare, nu mai curge, se evaporă, e-o 
altă stare! îi răspunse Ea. 

- Unde crezi? spuse El... - Între timpuri, 
cred, dragul meu! Timpul e răbdător, el 
stă, noi trecem prin el sărind pe corzile şi 
striaţiile lui! completă Ea. 

- Toate lucrurile se-ntâmplă într-un 
timp, multe nu se întâmplă, dar timpul 
trece. Mâine, când pentru mulţi începe 
noaptea, pentru mine va fi dimineaţă şi 
invers. Să reţii: mâine voi fi un timp plecat 
într-un timp oprit! Să trăieşti frumos şi să 
spui mereu ~ viaţa mea e poveste, e stare, e 
emoţie, e vis... ca visul din vis, ca ochiul din 
lacrimă! spuse El... printre lacrimi, Ea îi 
spuse: - Să nu uiţi că Fata din Vis, Catrinel, 
e-acolo-n inima ta! Să te duci în câmpul 
lor luminos când ţi-e cel mai greu, în 
tărâmul visului adânc! 

- Când vor, de undeva, oamenii-şi 
alimentează sufletul! Iubirea este o energie 
dulce, o mângâiere nesfârşită, o adiere de 
vânt, o simţire subtilă, o cutie ce nu o poţi 
deschide oricând, simt că n-o pot cuprinde 
în cuvinte, predestinata mea! spuse El... - 
Poate dirijată de destin, de cei de după 
cortina realităţii. Ştiu că iubirea e dincolo 
de viaţă şi de moarte, bucurie, lumină şi 
izvor, tot ce avem noi mai bun, frumos, 
profund, vibrant. Te-am privit, am simţit 
asta! îi răspunse Ea. 

- Să nu uiţi timpul nostru sălbatic şi 
liber! Să reţii clipa noastră împreună, ai 
stat cu mine şi-am stat cu tine, am râs, am 
zâmbit şi-am plâns! Am fost acolo pentru 
tine şi-ai fost acolo pentru mine! Să nu uiţi 
cum această lume a fost a ta şi a fost şi-a 

mea! îi spuse Ea, printre lacrimi, cu 
lumină ... iar El: - Un vis de vise! Dacă îl 
coborâm mai jos posibil să ne împotmolim! 

- Am scris pe cerul lăuntric numele 
noastre ~ Tu-Eu! Am alergat atât de 
repede, am alergat atât de liber în 
fundaţia petalelor şi câmpului nostru de 
flori, am luat fiecare zi de la început, 
făcând-o zi-lumină, o noapte şi-o zi 
strălucitoare, amintiri de neşters! Vom 
lăsa, în urmă, un timp şi viaţa lui! În 
palma mea acum a înflorit o stea, m-ai 
închis în casuţa inimii! spuse Ea... - Am 
înghiţit, în inimă, cheia! spuse El. 

- Îmi doresc să te-ntorci cât mai 
repede. Minuni se pot întâmpla oricând!... 
şi, El îi spuse : - Dacă va fi vreme voi veni! 

- Când, dragul meu? întrebă Ea... - 
Regret, nu pot să-ţi spun! Trăieşte-ti ziua 
în emoţia dorită, nu te pot bruia! Ai grijă 
de stările tale şi vezi să plesnească valul în 
noapte! îi şopti El. 

 
- Atunci voi fi toată ziua cu tine, lângă 

tine, în inima ta! Ai grijă de inima şi 
gândul tău. Să nu te temi, dragul meu, va fi 
bine! spuse Ea... - Mă voi gândi la tine-n 
noapte, de voi putea. Sper să nu uiţi de 
Catrinel şi să revii! răspunse El. 

- Nu uit, e parte din mine! Vei atinge 
toate dimineţile şi răsăritul soarelui 
lăuntric! Să nu pleci cu gândul nicăieri 
dincolo! îi răspunse Ea... - Secunde 
pozitive, o energie bună şi va fi bine! îi 
spuse El. 

- Să trăieşti doar cu cine trebuie clipele! 
Îţi mulţumesc că exişti, acum ştiu că sunt şi 
fete din petale! Rămâne povestea lui 
undeva-cândva! îi spuse El... - Este 
suficient să iubeşti! Şi eu îţi mulţumesc, 
suflet drag şi iubit! îi spuse Ea. 

- Să nu te temi, dragul meu, să nu te 
temi, nu trebuie! Voi fi cu tine, acolo, să nu 
uiţi asta! Aici suntem călători. Da, toţi 
suntem călători, chiar dacă ştim sau nu 
asta, chiar dacă acceptăm sau nu, chiar 
dacă nu ne dorim să fie aşa! Asta-i 
realitatea şi adevărul! Ne vom întoarce, 
mai devreme sau mai târziu, în adevărata 
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noastră casă, acolo de unde-am venit... 
lăuntric ştim asta, chiar dacă (mai) uităm! 
Ne-am deschis ochii, inima, spiritul, 
sufletul, încet-încet. Vei trece şi peste 
acest obstacol, speranţa pleacă ultima, 
moarte nu există. Există o continuă viaţă, 
aşa cum florile răsar, cresc, înfloresc, se 
deschid, se scutură, iar seminţele lor, 
purtate de vânt, răsar din nou prin sărutul 
lacrimei de rouă; aşa cum petalele lor 
sunt răsfirate într-un alt câmp de zefir, un 
câmp cu petale în care se construiesc 

fundaţii în multe culori. Şi dacă, doar 
dacă, scenariul tău, aici, atât va fi să fie, 
Fata din Vis, Catrinel, va pleca cu tine, e 
demult parte din tine, din multe vieţi... ştii 
asta sau, mai precis, simţi asta. Acum 
parcă te aud: “- Da, chiar!”... - Undeva-
cândva ne vom întâlni, sunt sigură!... Doar 
iubire şi lumină! 

Aştept un semnal de la tine, doar de la 
tine, oriunde ai fi! încheie Ea. 

 

 
 

ELEGIA V  
pe firul gândului călător 
 

Din coroana soarelui orbitor 
Suntem boabe aurii risipite la vale 
Ne răsfirăm, ne împrăştiem, plutim, ne rostogolim 
În palmele timpului şi spaţiului necuprins... 
 
Ea: - Cred că vom scrie o carte 

împreună, o carte în nenumărate 
volume!... El: - Este ca un suc de suflete 
scrierea ta! Doar o carte? O zi din viaţa ta 
să-mi dai comision! Este mult o zi? 

Ea: - Ce vei face tu cu ziua mea? De-ţi 
surâd zilele mele îţi dau câte vrei, doar să 
te refaci!... El: - Vedem noi ce se arată! Este 
foarte mult! 

Ea: - Să lupţi pentru a te reface, am 
nevoie de tine, de zâmbetul şi bucuria ta, 
de lumina ta!... El: - Mă voi strădui, promit 
asta! Să nu mă laşi! Vreau să fii în inima 
mea pentru o zi! 

Ea: - Să depăşeşti toate obstacolele, 
dragul meu!... El: - Da, dar cum? 

Ea: - Vei găsi în tine suficiente resurse. 
Să n-ai teamă la noapte!... El: - Am 
încredere în forţa ta. Ce este la noapte? Îmi 
dai o zi din viaţa ta? 

Ea: - La noi dimineaţă, la tine noapte, 
noaptea ta neagră şi dimineaţa mea, cum 
o fi! Îţi dau zile câte vrei, doar să lupţi!... 
El: - Sufletul nu doarme când este în 
suferinţă! 

Ea: - Catrinel, Fata din Vis, s-a lipit de 
nedezlipit de inima ta! Sunt lângă tine!... 
El: - Tu rămâi acolo, ţi-e cald şi bine! 

Ea: - Lasă-mă să întru în inima ta, să 
mă întorc în visul meu risipit!... El: - Am un 
loc liber, vino! 

Ea: - Doar unul, restul s-a ocupat?...El: 
- Poziţia contează, draga mea! 

Ea: - Central sau undeva departe?...El: 
- Pe rândul din faţă eşti! Atracţia 
pământului o cere! 

Ea: - Deci orbităm!... El: - Căutăm, de 
fapt! 

Ea: - Până ne întâlnim, Înălţimea Ta?... 
El: - Nicio lege nu spune că ce ne face 
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fericiţi ne este interzis. Dă-mă jos de pe 
pedestal! 

Ea: - Atunci un bobârnac, poftim, 
Înălţimea Ta!... El: - Am văzut eu! 

Ea: - Ce ai văzut în acele sfere 
rarefiate?... El: - Că gestionezi orice pasă, 
tabelă ai acolo, pe câmp? 

Ea: - Acolo dispar tabelele, inclusiv 
cele ale lui Mendeleev!... El: - Substanţe? 

Ea: - Elemente!... El: - Orice element are 
substanţă! 

Ea: - Şi esenţă, şi emoţie, şi poveste!... 
El: - Mă minunez de mine, tu nu? 

Ea: - Eu nu, doar ne cunoaştem de eoni 
de vieţi, dar minunează-te, minunatule!... 
El: - Eu nu scriu, dar sunt în simţirile celui 
ce scrie! 

Ea: - Tu eşti cel ce mă vei modela, 
sculptorul meu de cuvinte-idei, de urme 
colorate! Trebuie să exersezi, esteticia-
nule!... El: - Tu aduci baza - o emoţie adânc 
nedefinită, iar eu acidul, numai să nu 
moară sculptorul! 

Ea: - Artistul nu moare, va trăi etern!... 
El: - Rămâne opera! 

Ea: - Tu, creatorule, de ce nu 
plasmuieşti şi altele?... El: - Am croit greşit 
câteva! 

Ea: - Tipare cu coordonate eronat 
anunţate se mai întâmplă! ... El : - Da, 
fetele caută tiparul, în asta constă reuşita 
unei haine frumoase! Fiecare îşi are 
tehnica lui de exprimare. Tot o haină 
rezultă dar sunt mari diferenţe, unele se 
şifonează foarte uşor. Posibil materialul să 
fie de vină în condiţiile în care tiparul a 
fost la fel, nu am o explicaţie! 

Ea: - Pentru opera sa capitală, 
demiurgul are multe încercări! Ţi-ai 
format deja ochiul şi mâna, sculptorule! 
Ştii să modelezi şi din priviri o operă, un 
ochi mult mai profund!... El: - Retina-i 
unealta! Nu aşez în jurul scenei ceva ce nu-
mi place! Ştiu că se vede, deşi se spune că şi 
cei din urmă vor fi primii, eu aş avea cu 
adevărat un motiv să le spun ~ Păstraţi-vă 
locurile! Aţi muncit pentru ele! 

Ea: - Perfectule sau mai bine zis <; mai 
mult că perfectul >;!... El: - Imperfectul? 

Ea: - Nu există între doi perfecţi!... El: - 
Modeşti suntem! 

Ea: - Deştepţi, cuminţi şi frumoşi dar, 
în primul rând, modeşti! Ce simfonie de 
gânduri-culori!... El: - Se ascunde 
curcubeul când ieşim noi! Noi suntem mai 
mult ca ozonul! 

Ea: - Şi soarele ne înconjoară, iar lunii 
îi crapă de ciudă pantalonii! Nimic nu 
egalează iubirea, toate sunt nisip în vânt 
dacă iubirea dispare, iubind eşti în alte 
lumi, în planuri rarefiate, nu-ţi mai pasă 
de pământenii de jos!... El: - Reacţiile ne 
tulbură şi dacă suntem capabili ne 
surprind! 

Ea: - Inerent ne tulbură, doar 
pământeni suntem, călătorim, căutăm, 
visăm. E lumea lor, care nu are cum să se 
întrepătrundă cu a ta, dincolo de ozon!... 
El: - Am înţeles, lumea pământeană ai 
cunoscut-o! Reacţii, vibraţii, concepţii, 
viaţa din viaţă, acum te îndrepţi dincolo de 
înaltul cerului albastru! 

Ea: - Noi suntem Infinitul!... El: - Să 
stabilim semnul, plus sau minus! 

Ea: - Toţi cunoaştem, într-o anumită 
măsură, lumea în care am venit, un rai de 
ştim să-l privim! De s-ar menţine am fi cu 
toţii altfel, lumină şi cer!... El: - Eu unde 
sunt când mă priveşti? 

Ea: - Ca un magnet adânc întru în 
privirea ta, în sufletul tău - un vis, o 
suflare, ceva cunoscut demult, o pace de 
neînvins! Profundă senzaţie, dincolo de 
lumina radiantă, nu ştiu cât de conştient 
eşti! E cam periculos să călătoresc atât! 
Nu am să umblu în durerile tale, care se 
vor vindeca în timp, în timpul ăsta! Dar ce 
simţi când mă priveşti?... El: - Când un om 
îţi este drag îl pofteşti cu drag la tine 
acasă, îl accepţi în partea de adâncime 
nevăzută! Ce simt când te văd? 

Ea: - Da, aceeaşi întrebare pe celălalt 
taler!... El: - Nepermis de multe, nu ştiu să 
aşez cuvintele! Simt că te cunosc, este tot 
ce pot spune! Şi dacă te cunosc sunt lucruri 
ce se activează involuntar! Acum mă uit la 
cifra 13! Trei plus unu! Unul sunt eu, ei 
sunt mai mulţi! 
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Ea: - Alungă cifra asta, te rog!...El: - Nu 
mă lua în seamă! 

Ea: - Atunci cine să te ia în seamă?! Nu 
uita de tine şi nu te uita! Să fii aici prezent, 
să nu pleci, să nu-l uiţi pe cel pe care l-am 
cunoscut!... El: - Da! Povestea nu ţi-ai 
sfârşit-o! 

Ea: - Încă nu!... El: - Voi reveni, acum 
trebuie să plec, am nevoie de mine! Va fi 
noapte, o bună parte din zi mâine! Atenţie 
la pase, se poate înscrie şi fără efort de ştii 
să prinzi o pasă bună! 

Ea: - Du-te, dragul meu, prinde-te şi nu 
te uita acolo! Revin-o aici, pe pământ, să 
simţi viaţa, iubirea! Voi fi cu tine, acolo în 
sufletul tău, mă vei vedea!... El: - Voi fi şi 
reveni pentru toţi! Te iubesc, omule! Este 
bine când ştim să spunem cine suntem şi ai 
cui suntem! Şi să-ţi mai spun ceva înainte 
de a pleca ~ ai grijă de visele tale! Să mă 
strângi de degete de nu mă trezesc şi să-mi 
spui la ureche tot, cică se aude. Să nu 
plângi, s-ar putea să crească debitul 
Dunării şi barajele nu vor rezista! 

Ea: - Nu, n-am să plâng! Am să mă înalţ 
până la tine, am să mă transform în tine şi 
tu în mine, rocada eu-rilor metamorfo-
zate! Nu-ţi fie frică!... El: - Rocada mică va 
fi mâine, cea mare o vom facem altă dată! 
O să-mi aprind o lumânare! 

Ea: - Nu contează rocada, contează să 
fii! Vreau să-ţi atingi steaua ta!... El: - O să 
revin, să mă aştepţi! 
….................................................................................... 

El: - Bună dimineaţa, draga mea, cât 
mă bucur să spun asta!... Ea: - Bine ai 
revenit, călătorule, mă bucur şi eu mult, 
mult, că eşti! M-ai speriat ieri, am trimis 
noua zi spre tine! Astazi a ieşit soarele, 
ieri starea lăuntrică era oglindită şi în 
exterior - vânt, ploaie - mohorâtă zi, 
friguroasă zi. Astăzi simţeam că îmi vei da 
o veste, tu, cel de aici! Azi Helios mi-a 
zâmbit, luminând totul! Cum e coborârea 
aici? 

El: - Mai am timp să te sperii! Sunt 
jumătate!... Ea: - Nu, nu mă mai sperii, ce 
bine ca eşti! Şi unde-i cealaltă jumătate? 

El: - Nu sunt şi nu-i bine, greu mi-am 
revenit, nu am putut deschide ochii, o stare 
de rău de la rădăcină!... Ea: - Fata din Vis, 
Catrinel a fost şi este cu tine, n-a mai 
revenit aici! Ce-ai simţit? 

El: - M-a ţinut de mână mereu! Multe 
mâini! Nu ştiu cum a fost ! Mi-a fost rău 
ulterior, dacă va mai fi să îndur nu voi mai 
rezista, voi pleca!... Ea: - Doamna asta 
neagră de cum te-a văzut te-a şi îndrăgit! 
Tu fugi de ea şi ea tot încearcă să te 
prindă! Să- i punem piedici în cale să se 
întoarcă spre alţii! 

El: - Nu o vreau! Am fugit din mâna ei, 
rămân aici!... Ea: - Cum a decurs, cât timp? 

El: - Mult, cu mulţi şi, deşi mulţi, a 
durat mult! Nu văd să fie o reuşită, doar 
feţe triste!... Ea: - În timpul acela ce-ai 
făcut? 

El: - Atunci mă uităm la Catrinel!... Ea: - 
Ai simţit-o! Ţi-am spus ce mi-a spus la 
plecare spre inima ta? Că nu se va mai 
dezlipi de tine, acolo va rămâne, până îţi 
vei reveni! 

El: - Ştiu, ştiam! Dincolo de oameni sunt 
trăirile ce doar suferinţa le scoate la 
lumină! Contează doar iubirea ce lucrează 
cu fir de aur suferinţele!... Ea: - Mă bucur 
cunoscătorule, văzătorule, clarvăzătorule, 
uneori şi neclarvăzător până îţi deschid 
ochii interiori, căci priveai diferit! S-au 
inversat nu doar polii pământului ci şi 
polii inimilor omului! Acum sufletul tău 
îmi poate zâmbi fără cârlige care să-i 
susţină colţurile? 

El: - Da! Mereu, cu drag!... Ea: - Aşa, 
mulţumesc! Mă bucur că ai intrat în clubul 
DA, un club select! Clubul NU şi clubul DA 
sunt cele mai tari cluburi din lume, iar 
membrii lor echilibrează balanţa lumii! 

El: - Nu!... Ea: - Iar migrezi la 
concurenţă? 

El: - Nu vinzi bine imaginea lui “da”!... 
Ea: - De ce s-o vând? Încerc să menţin 
echilibrul contrariilor! Aşa că, domnule 
Nu, ce simte inima ta? Un “da” sau 
un”nu”? 

El: - Domnul Nu îşi simte inima cum 
bate puternic! Mi-e dor de tine, draga mea, 
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de parcă îmi aparţii şi cineva mi te ia, 
ciudată starea asta!... Ea: - De ramâi aici, 
nu ma răpeşte nimeni! În inima ta o floare 
a înflorit! Budibum-budibum, ba da, ba 
nu! 

El: - N-ar îndrăzni, îmi eşti datoare cu o 
zi! Da, o floare mi-a înflorit!... Ea: - Ei, ai 
văzut cum e imaginea lui “da”? Da, dar în 
clubul Nu, să înţeleg! 

El: - Eu am inimă şi bate cu simţ diferit 
de răspundere!...Ea: - Când da, când nu! 
Aleargă inima hoinară, rătăceşte, departe 
călătoreşte, departe călătoreşte! 

El: - Spunând “da” în scurt timp ne 
copleşeşte starea lui “nu”! Se pune mult 
plumb pe “da”... Ea: - Muniţie grea pentru 
a rezista! Atârnă prea mult în balanţa acel 
“da” şi, de aici, multe consecinţe! 

 
…...…............................................................................. 

Ea: - Te-ai trezit? Cum te mai simţi, 
dragul meu?... El: - Nu sunt şi nu mă simt 
bine! 

Ea: - Domnule Nu, hai în clubul Da!... 
El: - Nu pot! Acum sunt un sfert! 

Ea: - E inerentă perioada asta!... El: - 
Sunt sfărâmat, nu văd ieşirea! Îmi este rău! 

Ea: - Nu mai gândi aşa! Alungă norii 
negri!...El: - Nu ajung acolo! 

 
Ea: - Cu gândul poţi multe. Ştiu că poţi, 

Catrinel e cu tine! Îţi dau câţi ani ai 
nevoie, ţie şi divinităţii, doar să te refaci!... 
El: - O zi uneori poate întruchipa veşnicia! 
Nu meritam asta! 

Ea: - Avem împreună o zi a noastră, pe 
care o vrei - luni, marţi, ..., sâmbătă, 
duminică? Alege cât şi care, şi le primeşti 
necondiţionat... El: - Ai spus tot! Tu, inima 
mea predestinată! Trebuie mult să vezi 
asta, peste tot sunt semne! Să nu fi tristă 
pentru mine! 

Ea: - Nu pot promite asta, nu pot asta, 
dragul meu, e foarte greu! I-ai simţit pe 
toţi dincolo? I-am rugat să te ajute cât de 
mult le stă în putinţă!... El: - Multe mâini! 

Ea: - Şi dincolo sunt limitări!... El: - Au 
fost! O reluare nu cred s-o suport! 

Ea: - Ai răbdare, vor trece şi astea, în 
timp se vor estompa!...El: - Ca şi multe 
altele ce nu vreau să ştiu! 

Ea: - Şi dacă firul tău e să rămâi aici îţi 
vei continuă drumul, chiar dacă 
presupune suferinţă, multă suferinţă! Eu 
şi Catrinel te vom susţine!... El: - Sunt de 
nedescris, zâmbesc! 

Ea: - Că la soare te poţi uita, dar la 
Lumina Ta, ba! Du-mă spre răsăritul 
soarelui lăuntric, acolo unde se întâlneşte 
gândul cu emoţia, acolo unde suntem noi! 
... El: - Unde te duci, de unde vii? 

Ea: - Nu te duce acum, îţi şoptesc! 
Rămâi, rămâi să atingi steaua ta!.... El: - 
”La steaua cari si-alînci/ I nă cale-ahît di 
lungă/ Că ună etă îl'i lipsi/ Luninăl’ei s-
agiungă.” Tu de unde vii? 

Ea: - Eu? Din constelaţia Pleiadelor, 
încă nu sunt sigură! ‘‘O, armîni, armîni la 
mine/ Îni ti voiu ahît di multu! Tuţ 
caimadzl’i-a tăl’i, di daima/ Io ştiu maşi si-
ţ l’i ascultu”!... El: - Numai eu ştiu să te 
ascult, draga mea! Ce noapte grea va fi, 
deja văd triplu! 

Ea: - Nu o întoarce pe acea doamnă 
din drumul ei, las-o acolo plecată! Să 
rămâi aici, să nu pleci! Am nevoie de tine 
aici!... El: - Vorbeşte cu Dumnezeu, îţi va 
spune El! Acum sunt omul sfert! 

Ea: - Avem firul direct, El e în Tine, în 
Mine, doar noi să-l căutăm! Undeva-
cândva eşti în câmpul nostru de flori!... El: 
- Te iubesc, câmpul meu cu flori! Avem o 
lume a percepţiilor curate, acel schimb 
energetic ce echilibrează plusul şi minusul, 
acolo unde visul este adus pe pămant! Au 
înflorit bujorii imperiali şi, rând pe rând, se 
vor deschide împrăştiindu-şi petalele pe 
unda vântului călător! Trecutul uimeşte 
prezentul, întregul îşi surprinde partea, 
râul surprinde izvorul! Lumea asta este 
înclinată de oameni fără simţiri spre 
prabuşire, hai să trecem de partea cealaltă 
măcar noi! 

Ea: - Da, în inima noastră şi-au deschis 
corola bujorii!... El: - Habar nu au, ei toţi 
de nicăieri şi de niciunde! 
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Ea: - <; Dincolo de graniţele acestei 
lumi un val plesneşte-n noapte şi un câmp 
se bucură de apă după arşiţa unei vieţi. 
>;... Stand by me, asemeni cântecului!... El: 
- Mereu! Promit asta, împreună vom cânta 
“Cântecul vieţii”! Promit astăzi să lupt cu 
mine! 

 
Sub palida lună 
doar paşii tăcerilor noastre 
ascund sevele 
primăverilor 
de la un capăt la altul 
al pământului... 
 

Noi şi amintirile noastre 
ce se întorc ca rândunelele 
în retina noastră. 
Noi şi amintirile noastre, 
seminţe înflorite 
în primăveri 
cristale despărţite 
ce vor reaprinde 
scânteile focului lor. 
 
Să vâslim pe râul de argint, 
căutând în depărtare 
pierdutele vele albe! 

 

 
ELEGIA VI  
pe firul gândului călător 

 
Aladzâ dupâ vreari! 
Cându u afli, eşţâ chirutu! 
Aşi cum vremu, easti maşi tu minduirea noastrâ!* 
Tuţâ u vremu...! 

 
 

El: - Bună seara, poeta sufletului meu! 
Ce scrii tu, posibil să curgă prin mine şi 
prin restul ce mai rămâne, tu, primăvara 
mea!... Ea: - Bună seara, dragul meu! Ce 
noutăţi astăzi? 

El: - Nu am front să mă exprim cum 
vreau, nu toţi avem taina scrisului în datele 
ursitelor. Astăzi mă bucur de mine, chiar 
mă bucur, astăzi sunt un râu doar!... Ea: - 
Un râu ce curge undeva spre axa plus-
infinit! E o taină să scrii ce simţi trecând 
peste anumite bariere de percepţii? 

El: - De fapt, ce este scrisul, de ce lumea 
se opreşte şi citeşte ce scriu oamenii, de ce 
unii oameni scriu?... Ea: - Sunt stările 
interioare aduse la suprafaţă, stări, trăiri, 
vise, poveşti! 

El: - Scrisul este aleea îngustă pe unde 
se strecoară foarte puţini! Dacă aş fi ştiut 
posibil acum să-ţi fi scris pe cer ceva. Acolo 
se găsesc lucruri ce-aşteaptă să le mângâi, 
dând la o parte învelişul lor din starea 
brută! ... Ea: - Multe lucruri sunt acolo, 
fiecare are un loc, chiar dacă nu crede 
asta! Ce-ai fi scris pe cerul nostru? 

El: - “Sunt aproape”! Poeţii rămân în 
visare, când ajung la capătul acelui drum, 
inaccesibil tuturor, îi opresc pe trecători şi 
le scriu bilete!... Ea: - Eşti tu şi uneori eu! 
Poeţii văd şi simt în felul lor, poate că şi 
alţii simt intens asta, dar nu au încredere 
să scrie! 

El: - Unii scriu mai telegrafic, alţii scriu 
pe multe foi, trecătorii sunt diferiţi, unii 
nu-i văd, alţii citesc fugitiv, unii se aşează 
visând cu poeţii, cred că aici e taina 
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scrisului. Sunt un trecător ce nu citeşte, dar 
îmi place să mă uit prin lacrima lor!... Ea: - 
Tu citeşti altfel! 

El: - Ajung acolo de unde se porneşte 
lacrima, stau în umbra lor, uimit de 
frumuseţea drumului îngust. Cei ce scriu 
caută drumul spre lumina unde suntem 
toţi! ... Ea: - La izvoarele lacrimei caută, 
lumina e în noi de o lăsăm să apară! 

El: - Deşi nu realizăm că noi toţi ce-i 
mulţi stăm în întuneric! Aici venim, găsind 
explicaţia la întrebarea”ce este scrisul”, o 
mână de-ajutor în căutarea luminii!... Ea: - 
O continuă, adâncă, căutare! 

El: - Cine are ochi să vadă, te iubesc, 
omule! Simţirile absolute ale unui 
pământean sunt în comuniune cu universul 
când atingi acel punct! Pot spune “nu 
vreau să mă mai întorc”, completând 
“rămân în poveste, stare, sentiment sau în 
dulcele vis”!... Ea: - Aici sau acolo ai regăsit 
şi raiul alături de Catrinel! 

El: - Restricţionato, aşa voi face alături 
de Fata din Vis! Stai s-o învelesc, a adormit 
în palma mea!... Ea: - Aşa e, o somnoroasă, 
mai ales în palma ta! Cred ca nu mai 
pleacă! 

El: - Somnoroasă? Draga mea, somnul e 
o stare, aşa suntem noi, oamenii, ajungem 
să ne aşezăm sufletul comod şi-l lăsăm să 
se uite ce frumos ne înghiţim emoţia unui 
vis frumos!... Ea: - Acum se odihneşte! 

El: - Îi place căldura mea, mi-a spus 
asta! Sunt adormit, dar numai sufletul îmi 
doarme cu Catrinel. Ea doarme mult, se 
simte protejată, un somn fără griji are 
acum! Mi-a scris pe o scoică “e frumos şi 
cald aici”!... Ea: - Şi-n inimă ţi-a mai scris 
ceva, ai simţit! 

El: - Mereu scrie! Inima nu contabili-
zează, doar simte!... Ea: - Îţi trimite gândul 
călător pe aripile fluturilor! 

El: - Unsprezece grame are gândul 
trimis! ... Ea: - Eşti sigur că sufletul 
cântăreşte atât? 

El: - Fără el mă simt greu, cu el mă simt 
uşor!... Ea: - Aşa eşti tu, un suflet înalt, un 
zburător! 

 

El: - Da, el zboară! Vezi să ţii 
Luceafărul la tine!... Ea: - Zămislit din 
speranţă şi neuitare, zburătorul ne ridică 
spre înaltul gândului ascuns şi fierbinte! E 
chemare, frumuseţe, gând, emoţie, zâmbet 
şi lumină, lumină din noi! Îl simt dincolo 
de lumea asta, pe aceeaşi undă! Acolo, 
sufletul se reîntregeşte din jumătăţile 
perfecte! Catrinel e epuizată, a stat trează 
lângă tine, ştiu că vei avea grijă de ea! 

El: - Dar te întreb, simţurile când îi sunt 
trezite cum se manifestă Ea?... Ea: - Ooo, 
fenomenal! Străluceşte toată şi se vede în 
toate, se metamorfozează incredibil! Nici 
ea nu se recunoaşte în oglindă! 

El: - Tu o poţi saluta!... Ea: - Are multe 
chipuri, nu seamănă la fel! 

El: - E adorabilă, şi fotogenică, şi cu 
sufletul în ochi, adică un om cu umbră! 
Este păcat să dai strălucirea în toate pe 
opacul stărilor de somnolenţă! Dar noi 
ştim ce bine adoarme Catrinel când este 
mângâiată!... Ea: - Expresivitatea ei 
lăuntrică se reflectă pe chip şi în umbra 
care rămâne în tine! Asemeni celor plecaţi 
dar rămăşi în noi! 

El: - La durere, la podul acela de flori, ei 
fac gesturi îmbrăcaţi în straie de puritate 
şi-s uşori. Gesturile lor sunt de a te respinge 
dacă nu eşti pregătit! Nu plânge nimeni! 
Este contrar vieţii pământeşti, noi suntem 
instincte şi ceva raţiune, şi cam atât!... Ea: - 
Toate la timpul lor, acolo toţi ne iubesc, 
încă mai trebuie să stăm aici! 

El: - Să respectăm regulamentul! Pune 
embargou!... Ea: - Dragul meu, ştii cat mă 
afectează embargoul! 

El: - Atunci vei plăti taxe, e bine să le 
conştientizezi, cine greşeşte va plăti!... Ea: - 
Remarc asta, zâmbind! Dar vezi tu, nimic 
nu e fixat, până şi timpul nu mai e acelaşi! 
Tot omul poate schimba aleea pe care să 
păşească! 

El: - Are nevoie de acel timp, orice este 
în aer se va decanta de nu este în claritatea 
dorită!... Ea: - Culegem multe din oceanul 
gândurilor, le înflorim, fie că sunt în 
minte, fie în inimă! În minte se formează 
nori grei plutind pe cerul nostru. Poate şi 
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pauzele sunt necesare pentru sedimen-
tare! 

El: - O să pun eu, deja corabiile tale 
sunt la apă!... Ea: - Să navigheze, atunci, pe 
apele viselor! Pe tine te penalizezi, dragul 
meu, nu-mi plac penalizările, ştii şi tu cum 
e valul! 

El: - Da, plesneşte-n noapte! Acum m-
am înscris în clubul Da, e tare bine în 
clubul lor! Ştiu că harpa ta e încă 
insuficient folosită!... Ea: - Mai degrabă în 
clubul lunaticilor romantici. Sunt multe 
instrumente de redat ceea ce simţi, chiar 
dacă nu toate pot reda exact starea. 

El: - Motiv de creaţie pentru poeţi! Mă 
înscriu peste tot, rămân unde-mi place!... 
Ea: - Aşa motiv crezi că-i trebuie 
posterităţii? Zâmbesc! 

El: - El te iubeşte, este acolo, mereu cu 
tine, pe poteca îngustă! Ce dioptrii poartă 
inima ta?... Ea: - Inima vede fără ochelari, 
ne întâlnim acolo pe petale! 

El: - Se dezvoltă în mine o dorinţă, 
întâlnirea cu tine mă pune pe gânduri!... 
Ea: - Şi dorinţa se metamorfozează! 

El: - Tu ai venit să mă ţii de mână?... Ea: 
- Da, ţi-am auzit chemarea “vino” şi 
culoarea! 

El: - Verde!... Ea: - În câmpul verde cu 
flori, între petalele macilor, cu Catrinel, 
Fata din Vis, care-ţi pune mâinile la ochi! 

El: - Copiii, îngerii pe care-i împovă-
răm! Aşa intră povara în noi, alergând 
după iubire!... Ea: - Şi prinzând-o! E grea 
povara? 

El: - Raţiunea e cea care uzează 
sufletul, o provocare! Alergi după iubire, 
când o atingi, deja nu mai eşti, 
perfecţiunea este doar în gândul nostru! Pe 
pământ este multă alergare, căutare şi 
multe destinaţii greşite. Realitatea este 
acolo unde eşti cu gândul!... Ea: - În orice 
nuanţă e-o pierdere de lumină! Doar 
iubind, paşii ne conduc spre lumină, 
lumina din noi. Poate că, sufletul meu e 
sufletul tău, eşti tu sau sunt eu, 
interacţiunea dintre două substanţe 
antrenate în transformări chimice, reacţia 
şi transformările ei?! 

El: - Cum ne suprapunem noi pe clipă! 
Eşti o substanţă vie! Fiecare moment are o 
vibraţie a lui, din umbră şi din stări te-am 
definit, posibil mâine să te definesc altfel. 
Adevărul îl găsim meditând!… Ea: - 
Reîntorcându-ne în noi! 

El: - Asta ar trebui să căutăm, asta poţi 
spune abia când reflexele nu-ţi mai 
răspund şi obişnuinţa dispare! Abia atunci 
suntem noi!... Ea: - Am fost învăţaţi să 
privim doar într-un fel! Când căutările 
noastre s-au activat dobândim “vederea” 
lăuntrică, abia atunci! ! 

El: - Este o viaţă sumbră asta, să faci 
ceva pentru că trebuie, la capitolul ăsta am 
fost un rebel!... Ea: - Omul e un veşnic 
căutător! 

El: - Avem o reacţie, manifestare ca 
răspuns la ceva, o chemare, mângâiere, 
supărare, iubire, în cazul fericit! În orice 
greşeală putem găsi o intenţie bună, parcă 
am fi unul, nu doi! ... Ea: - Pe scara de 
miresme ce coboară în noi, lumea-i 
formată din depărtări! Cum te numeşti tu, 
jumătatea din umbra gândului meu? 

El: - Sunt visul tău, sunt câmpul cu 
maci! Sunt exact ce nu ştii, bujorul galben 
cu seva roşie! Cred că văd dincolo de lumea 
asta a literelor, a trupurilor, a ochilor, a tot 
ce vrei tu!... Ea : - Cum mă vezi tu? 

El: - Te văd aşa cum eşti, o inscripţie în 
inima mea! Te văd bine, am toţi centrii la 
locul lor, nepresopunctati! … Ea: - 
Clarvăzatorule! Are ea grijă, Fata din Vis, 
să nu adormi. Tu, Cavalerul Câmpiei 
Florilor şi-a Cerului Infinit de Albastru, 
Cavalerul Fundaţiei Petalelor de Maci! În 
Câmpul Minunilor, pe scara de lună ce 
urcă spre nord, Catrinel, când vrea, creşte 
mare-mare până la tine, colecţionarule de 
cuvinte rare! 

El: - Colecţionar de emoţii! Sub lună 
coborâm uşor împreună! N-am prins 
vibraţia niciuneia la scara dorită de mine! 
... Ea: - Totul e emoţie, dincolo de iluzia 
materiei! Pe scara viselor încă mai poţi 
urca. Să scriem pe cerul nostru doar cu 
superbe curcubee! 
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El: - Ce frumos simt unii oameni!... Ea: - 
Mulţi oameni ar fi frumoşi de ar înţelege 
adevărul vietii! 

El: - Ca să înţelegi trebuie să te întrebi, 
ca să-ţi răspunzi trebuie să simţi, ca să 
simţi trebuie să trăieşti, ca să trăieşti 
trebuie să exişti!... Ea: - A fi sau a nu fi Om! 

El: - E foarte greu să fii frumos! E foarte 
greu să înţelegi adevărul vieţii!... Ea: - Şi 
foarte greu să simţi frumuseţea vieţii, cu 
adevărat lumina ei! 

El: - Frumos şi adevărat este doar 
zburătorul, el vine de acolo unde este 
lumea celor frumoşi!... Ea: - Şi povestea 
lor! 

El: - Ce bine e să ştii că cineva îţi poate 
apropia vibraţia în simţirile lui, contează 
mult asta, în rest totu-i iluzie! Da, ochiul 
din lacrimă, toţi văd doar lacrima din ochi! 
Te iubesc pentru că te-am întâlnit, sună 
ciudat dar spune tot! La bolta sufletului 
tău am ajuns într-un târziu amurg, prin 
vânt am stat la poale să-ţi ascult izvoarele 
plângând!... Ea: - Cine e acolo, tu, eu, 
sufletul tău sau al meu plânge? 

El: - Sunt cel mai bun receptor al 
gândului tău, preiau exact ce transmiţi! 
Suntem oamenii clipei, eu scriu ideea ce se 
formează în mintea ta! Ghini vinishi la 
poalele sufletului cu căldura lui! Inima ni-
umplushi, di ahâmtâ vreari! ... Ea: - E fir 
direct când inima vorbeşte, acelaşi tu/eu! 

El: - A pătruns lumina prin cuvânt şi 
acolo unde nu pătrunde! Nu-ţi înstrăina 
dulcele gând de eul tău!... Ea: - Mintea 
trimite nişte gânduri, de tine depind unde 
le primeşti, în inimă vor fi în lumină, în 
minte vor lucra diferit cu egoul ei! La 
început a fost gândul, apoi cercetătorul, 
domeniul şi instituţia! 

El: - Cine are minte să asculte, cine are 
gând să mediteze, cine nu crede să 
cerceteze! Cine nu ştie instituţia, va afla 
cum se numeşte! De multe ori aflăm când 
trebuie să fim Sus de tot! Aceasta este 
creaţia divină şi multă lumină!…Ea: - 
Lumina e în fiecare, Tot e peste tot, Unul e 
în toţi! În noi dăinuiesc cuvintele 
veşniciei: Dumnezeu, Iubire, Mamă! 

El: - Închide ochii, deschide palma să-ţi 
înfloresc nuferii! La poale-ţi sunt şi vântul 
şi izvoarele! Un nor cu petale plouă peste 
noi cu flori!... Ea: - Purtate de vânt, un 
curcubeu, arc peste timp şi loc! 

El: - Hai aici să construim, de câte zile 
avem nevoie? În vis, în clipe atingem culmi, 
alergăm, zburăm, murim, înviem. Aici, pe 
pământ, de câte zile, ani, clipe, secunde 
este nevoie să spui ~“da, asta am vrut”! Să 
zbor, să alerg, să mor şi să învii acolo unde 
am visat, în visul meu!… Ea: - Unii se 
rezumă la câteva straturi! Viaţa este chiar 
nimic, ca bruma dimineţilor... când 
dragostea moare! 

El: - Este frumos, aici, la baza noastră, 
mă simt în comuniune cu tine! Îmi lasă 
impresia că eşti cam tristă!...”Vino aici, 
vino lângă mine, tu doar închide ochii şi 
lasă-te pe umărul meu, închide ochii şi 
lasă-mi tot ce e greu, hai vino aici!”... Ea: - 
Mâine e o nouă zi! Dumnidzâ s-ţzi 
lunineadzâ calea ţzi anchisishi! 

El: - Ce spectacol poţi să fii! Au ochi 
oamenii să te vadă?... Ea: - Un întreg 
spectacol într-un om! 

 
El: - Şi spectacolul nu are regie! E pur şi 

simplu, curat, spontan, plin de emoţie!... Ea: 
- Inspiraţie la moment! 

El: - Sper să fie o stagiatură de aur! 
Aplauze, flori şi felicitări de la mine, cel ce 
stă în rândul din faţă să te vadă!... Ea: - Le 
culeg pe toate, dragul meu! Cum se vede 
din faţă, prea implicat în privire şi 
înţelegere? 

El: - Fără timp şi fără scenă, pe câmpul 
cu maci, cheltuieli puţine şi mult aer! În 
faţă se vede cel mai bine tot ce nu se 
ascunde!... Ea: - Uneori e necesar să faci 
câţiva paşi în spate, să ai o panoramă 
amplă! 

El: - Cei ce vor detalii şi reacţii vor să 
fie aproape, nu ştiu cum e în rândul doi, 
nici gratis nu mă duc acolo!... Ea: - În faţă e 
locul central, dar atunci suporţi altfel 
implicarea spectacolului, trăirea e altfel! 

El: - Toate lucrurile ascunse sau la 
vedere au un centru! Depinde de ce şi de 
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cum pică gravitaţia, lumina, privirea, căci 
reacţiile diferă în funcţie de ele!... Ea : - 
Contează mulţi factori şi catalizatori! 

El: - Tu eşti un factor pentru mine, eu 
sunt un catalizator pentru tine, mă simt 
bine în ambele posturi, adică influenţat de 
factorul tău şi baza pentru tine! Tu eşti 
acidul, oare?... Ea: - Aşa simţi? Poate, 
uneori! Împrăştie razele şi umbrele se vor 
risipi, împrăştie razele şi inimile cele mai 
reci se vor aprinde! 

El: - Un acid ce trezeşte din amorţeală, 
ca o străfulgerare! Eu ţi-am făcut loc şi ţi-
am dat confort în dorul meu, parcă aşa 
spunea elegia I!… Ea: - Am imortalizat 
trăirea şi vibraţia în nostalgie şi frunze, în 
petale şi câmp! De ce optăm mereu pentru 
neliniştea sentimentelor? Dacă am alege 
liniştea am fi ca ... şi morţi! 

El: - Câţi sunt conştienţi să simtă 
trecerea şi pierderea? Plusul de mâine este, 
de fapt, un minus continuu! Să te fereşti să 
ajungi să vibrezi cu adevărat, reţine asta şi 
pune embargoul! Emoţia o va percepe cel 
ce mănâncă puţin şi simte foarte mult!... 
Ea: - Aşa e din prima zi, o floare, un 
fluture ce trăieşte intens clipa! Sunt tot 
mai departe de mine, timpul dispune de 
noi haotic! 

El: - Mă gândeam astăzi, voi rămâne 
veşnic în inima ta! Această combinaţie de 
vis-realitate, o să-ţi simtă fiinţa tânără 
recitînd elegiile!... Ea: - Din inimă în inimă! 
De ce simt atâta tristeţe citindu-ţi 
gândurile, dragul meu? Emoţia îmi aduce 
lacrima! 

El: - Emoţia este una din cele patru! 
Exişti! Simţi! Luminezi acolo unde nu-i 
lumina! Un cântec a trecut prin zidul de 
piatră, baladă pentru o minune! … Ea: - Mă 
doare, acolo, undeva în partea stângă! 
Ecou - un cântec - al meu cântec! 

El: - Este o durere dulce, un ideal atins! 
Simt lumina din tine, ceva miraculos 
dincolo de cuvinte! ... Ea: - Moartea, ai spus 
o dată! Un fir nedefinit, dincolo de această 
lume! A înţelege e ca şi când ai fi stăpânul 

jocului, copilul candid ce trece prin 
gânduri ca o umbră de sânge! 

El: - Sub albia râului, adânc se tânguie 
o voce: tu nu ţi-ai descoperit faţa! Sortit 
sunt să am la tâmplă o stea şi să plutesc pe 
cele patru vânturi! Ca să te doară, trebuie 
să te întâlneşti cu flacăra şi taina ei! Apele 
spală cuvintele, râul îmi şopteşte cântecul, 
râul de sânge din inima mea! Zadarnic te 
lupti, sub aripa ei te prinde furtuna 
fierbinte a dorului meu, din oglindiri, 
distanţe, nostalgii!... Ea: - Simt durerea, 
adânc simt durerea! Un cântec prelung 
cheamă soarele la-ntâlnirea cu luna! 

 
Din evantaiul cuvintelor 
peste lacrima de apă 
ecoul palid al sufletelor 
urcă coloana de fum 
în unda oglindă... 
 
*Alergi după iubire! 
Când o atingi, deja nu mai eşti! 
Perfecţiunea este doar în gândul  

nostru... 
( traducere din armână ) 

 
 

 
Something to think
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ELEGIA VII  
pe firul gândului călător 

 
În noapte stelele sunt mii 
Ce-şi fac lumina lampă, 
Luceafărul veghează blând 
Niciuna să nu cadă! 

 
El: - Bună seara, draga mea, ţi-am 

lipsit?... Ea: - Bună seara, dragul meu, 
mult, mult mi-ai lipsit! Ce frumos mă 
priveşti! Ai venit? 

El: - Cât pot şi eu! Prea dulce într-o 
lume atât de acră, unii oameni au ceva 
lumină!... Ea: - De n-ar fi şi lumina prin jur 
atunci ce-am face? 

El: - Cobor în două minute!... Ea: - 
Coboară, te rog! 

El: - Stai să văd dacă nu a venit 
Catrinel, Fata din Vis, după mine! O fi 
plâns, oare?! Nu am fost bine! I-am spus 
doar să nu plângă, să închidă ochii şi să 
doarmă, i-am lăsat elegiile să le citească!... 
Ea: - Ai plecat departe, foarte departe! 
Întoarce-te în câmpul de petale, fundaţia e 
în paragină! 

El: - Fundaţia este păzită de Luceafărul 
nopţii! I-am spus că atunci când voi reveni, 
dacă voi reveni, o voi asculta să vedem ce-a 
înţeles! Ea m-a ascultat, posibil să fie ceva 
mult mai profund!... Ea: - Un luceafăr ce-i 
lumineză construcţia, petalele pot crea 
multe poveşti! Dă-mi mâna, dragul meu! 

El: - E o lumină filtrată de luceafăr! Nu 
simţi mâna? Vin-o să te strâng în braţe! 
“Eşti a mea”! Atât cât încă îmi găsesc 
resursele să mai şi râd, iată-mă fiind chiar 
eu cheia propriului meu succes în faţa 
vieţii!... Ea: - Strânge-mă, dragul meu!” 
Oaspitu pi prânzu masi ca să-hi dai 
suflitlu!”* Lumina ta radiază o plăcută 
căldură, vie, pură! 

El: - În noapte stelele sunt mii/ Ce-şi fac 
lumina lampă/ Luceafărul veghează 
blând/ Niciuna să nu cadă!... Ea: - Şi când 
stelele cad, luceafărul ce face? 

El: - Le bandajează!... Ea: - Sau le lasă 
să îşi aleagă pământeanul, din iubirea 
unei stele cu un pământean! Eşti aici, mi-
ai cules un buchet de flori de câmp? 
Frumoase flori! 

El: - Acum l-am cules, cred că l-ai văzut, 
îl am la spate!... Ea: - Da, sunt flori 
parfumate, dragul meu! Să ascultăm 
şoapta vântului! 

El: - Vântul are şi el doina dorului 
multor oameni, de asta fluieră pe câmpii!... 
Ea: - Multe poartă vântul pe aripile lui! 

El: - Acolo îl aud doar cei ce i-au dat 
dorul să-l plimbe!... Ea: - Şoapte auzite cu 
inima! Sub salcia de pe malul lacului să 
privim stelele care apar rând pe rând! 

El: - Este mult dor pe câmpii!... Ea: - Au 
început să picure câţiva stropi mici! 

El: - Sunt lacrimile celor ce nu au 
apucat să-şi plângă dorul aici!... Ea: - Dar 
trec uşor mai departe! Mă priveşti 
zâmbind, asculţi ploaia? 

El: - Şi ploaia asta!... Ea: - Şi ploaia asta 
care ne sărută! Ascultă ploaia şi 
descântecul ei! 

El: - Dacă prin suferinţă simţim stelele 
pe creştet şi nu le putem atinge, atunci 
doar prin vis o putem face!... Ea: - Le 
atingem cu inima şi sufletul, luminându-
ne drumul, cu visul adânc din noi! 
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El: - Pe pământ stelele luminează calea 
celor neajutoraţi. Tu ştii ce exprimă, de 
vine aşa rece uneori?...Ea: - Uneori e tristă 
şi rece, alteori e caldă, o ploaie de vară, 
fiindcă iubeşte intens! 

El: - Şi oamenii iubesc! Oare, ce iubesc 
oamenii pentru că fiecare iubeşte diferit? 
Oare, de ce nu se întreabă de ce nu iubim 
toţi la fel?... Ea: - Fiecare după înţelegerea 
sa, dragul meu! 

El: - Eu te iubesc pe tine, dar posibil tu 
să nu mă percepi pe mine aşa cum vreau 
eu!... Ea: - Important e să fii iubit şi, de nu 
simţi exact cum vrei, aici e durerea ta, căci 
tu ai limita sau puterea ta de înţelegere, 
dorinţa şi aşteptarea ta! Eu sunt doar 
lentila luminii divine! 

El: - Nu vorbesc de iubirea ca un 
subiect impus “în rând cu oile”, vorbesc de 
iubirea cea simplă, adică “te iubesc... şi 
gata!”... Ea: - Tot mintea îngrădeşte 
receptarea luminii! Oamenii complică 
viaţa şi trăirea ei, iubirea e atât de simplă 
de îi permiţi sufletului tău asta! 

El: - Oamenii fac noduri inutile în viaţa 
lor, te leagă cu noduri!... Ea: - Multe noduri 
şi, uneori, de nedesfăcut! 

El: - Eşti adorabilă, draga mea, eşti pe 
unda mea! Şi bine este, te iubesc... şi gata!... 
Ea: - Sunt Eu! 

El: - Da, Catrinel! Cum le ştii pe toate, 
chiar că eşti o pământeană!... Ea: - Doar în 
viaţa asta!  

El: - Ce mai vede lumina prin întuneric? 
Acum unde eşti? ... Ea: - Lângă inima ta, îţi 
ascult bătăile în tăcerea vorbelor, dar nu 
şi a gândurilor! 

El: - Este noapte acolo?... Ea: - E seară, 
încet coboară noaptea, privim luna şi 
stelele! 

El: - După deal este noaptea!... Ea: - Ce 
cald şi plăcut e aici la tine ! 

El: - Mereu!... Ea: - Te ascult şi privesc, 
sufletul tău îmi cântă! 

El: - Nu ştiam că ştie să cânte, 
umbroasa mea! Îmi transmiţi orice 
anormal de mult, foarte mult, îmi dai 
dependenţă!... Ea: - Eu îl aud, îi ascult 
doina! În palma ta mi-am aşezat faţa! 

El: - Pe pământ sufletul este un nou 
născut! Cel ce poate să găsească urmele 
unui alt timp îşi va căuta şi sufletul-
pereche, corespondentul trăirilor!... Ea: - 
Păşim pe urmele lor! Sufletul păstrează 
memoria tuturor clipelor! 

El: - Dar are memoria emoţiilor dulci!... 
Ea: - Doar cu inima vei simţi ce ştie şi 
simte sufletul, de-ţi deschizi inima! 

El: - Îţi mulţumeşti sufletul!… Ea: - Ştim 
ce înseamnă amândoi, sufletul e un întreg! 
Să inscripţionăm literele, adunându-le în 
cuvinte! Simţi cum intri în poveste? 

El: - Poemele tale îmi intră în vene, îmi 
irigă şi creierul şi inima deodată, uşor, 
simplu, curgător! Eu nu sunt omul care să-
şi adune bucăţile răvăşite de vânt, eu vreau 
opera desăvârşită!... Ea: - Uneori apare 
întunericul, blocajele lui. Undeva va 
trebuie să-ţi desprind umbra din abisul ei. 
Mintea îşi ţese pânza prin mii de fire, 
îndurerând inima când curgi prin mine, 
înconjurându-mă şi luminând întunericul! 

El: - O să fac o deltă undeva să-ţi laşi 
durerea! Focul îl arde doar pe cel ce se 
aproapie de el, de departe, privindu-l, 
poeţii cad în melancolie şi scriu!... Ea: - A 
fost un vis sau doar frânturi străfulgerate? 

El: - Nu-i un vis, mintea este un sabot în 
drumul visului!... Ea: - Să încalţ sabotul? 

El: - Se face schimbarea de direcţie, 
visul cedează raţiunii! Pentru că mulţi aleg 
drumul prin noroi, picioarele şi sufletul le 
devin grele!... Ea: - Să ne bucurăm de clipa 
acum, dragul meu! Mâine dispare, de cele 
mai multe ori independent de noi, rămân 
doar amintirile! Din palma întinsă fire de 
nisip se scurg în delta vântului / În orele 
clepsidrei, aluviuni de gânduri în zborul 
rândunelelor... 

El: - Ştii, doar ~ Adevărata Lumină 
străluceşte în mijlocul Întunericului!...Ea:- 
Erai în şoapta vântului! 

El: - Hrana digerată de suflet este cea 
care ne face frumoşi! Îmi dau lacrimile, 
hoaţa mea, mi-ai furat umbra!... Ea: - Nu 
am furat-o, doar am unit umbrele într-
una! Toate pornesc spre centru! 
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El: - Ca să fii furat implică foarte multe 
slăbiciuni, luminoaso!... Ea: - Da, lumino-
sule, implică emoţie! Ni s-au desprins 
umbrele şi au pornit în fundaţia câmpului 
de petale! 

El: - Te-ai bucurat la umbra mea, mi-e 
bine cu tine şi gata, inghilicioasa 
(luminoasa-armână) mea!... Ea: - La 
umbra zburătorului divin de frumos! Şi 
mie mi-e bine cu sufletul şi zâmbetul tău! 

El: - Mă atingi şi vibrez! Mă răvăşeşti 
frumos! Cei din jur nu se întreabă, ce-o fi cu 
Ea, zici că-i Catrinel?... Ea: - Aşa sunt 
creatorii îşi permit orice în creaţiile lor! 

El: - Ce târziu am aparut şi eu!... Ea: - 
Exact la timpul care ni s-a stabilit sau l-am 
stabilit, cred! 

El: - Voi cauta o definiţie pentru clipele 
trăite şi pierdute pe care să le încadrăm la 
amintiri dulci! Dependenţa de tine mă 
afectează plăcut, dar... este problema ta!… 
Ea: - Vezi în ce constă filosofia vieţii?! Nu 
tu eşti afectat, posibil ca doar eu să fiu! 

El: - Am ştiut asta din start!... Ea: - Să 
mă ataşez într-un fel diferit de anumite 
aşteptări, dar aşa cum ai zis e problema 
mea, va trebui să mi-o rezolv de mă 
afectează! 

El: - Este simplu şi complicat de simplu 
uneori! Închide ochii, o lacrima te vede, 
păstreaz-o!... Ea: - O voi păstra caldă! 

El: - S-o pui la lanţul de la gât, aproape 
de inimă! E ca un bob de rouă pe petala 
unui mac, se joacă dulce cu gravitaţia şi o 
înşală! Periculos de bine comunici!... Ea: - 
Ciudat, uneori senzaţia de bine devine 
insuportabilă! În multe bucăţi şarpele a 
spart oglinda, mărul a fost piatra! 

El: - Sunt o vrabie peste care va trece 
trenul! Cineva spunea că stăpânul omului 
este viaţa, iar surprizele ei sunt feliile 
tortului de migdale, când dulci, când 
amare. Ceea ce trăieşti în clipa asta 
depinde de întâlniri întâmplatoare, iar 
peste ani clipa prezentă va fi la rândul ei o 
întâlnire întâmplatoare. Important e să ai 
confortul sufletesc în pătrăţica ta!... Ea: - 
Am recuperat fiecare bulgăre de aur! 

El: - Viaţa se scurge prin timp, iar 
timpul îşi are timpii lui! E bine să ne 
aplecăm să definim timpii timpului. Ce sunt 
ei?... Ea: - Labirint este viaţa, labirint este 
moartea, un labirint fără sfârşit! Culoare 
în alte culoare ce nu duc nicăieri, pânza 
vieţii nu derulează nimic, mileniile însele 
trăiesc în adâncuri, în adâncuri stratifi-
cate sub pământ! Tu ce crezi? 

El: - Eu? Cred ca ăsta e marele secret al 
timpului, nimeni nu ştie de unde vine cu 
toate că vine şi pleacă!... Ea: - De aici până 
aici, am înţeles, gândule luminos! Oh, 
amintire din urmă, un punct e viaţa, 
neînsemnate vieţi punctiforme! Oh, spaţiu 
necuprins! Din ce timp vii tu, dragul meu? 

El: - Eu vin de aici, dar tu, tu de unde 
vii?... Ea: - Eu vin din tine, din noi, dintr-un 
punct, dintr-un alt timp, nu crezi? 

El: - Da, am vrut să văd de simţi 
diferenţa timpilor!... Ea: - Şi ai vazut? 

El: - Da, pe Catrinel! Vine dintr-un timp, 
un timp cu umbre!... Ea: - Un timp 
impregnat cu amintiri ce se desfac 
asemeni petalelor nufărului! Am regăsit 
unda liberă! 

El: - Da! Şi florile caută umbra după ce 
soarele le-a copt! Pe unda sufletelor-
pereche, umbrele sunt îngerii, când ele nu 
mai sunt sufletele îşi caută alţi timpi!... Ea: 
- Frumos spus, îngerii care aşteaptă 
cuminţi regăsirea, reîntâlnirea prin noi! 

El: - Cei mai cuminţi! ... Ea: - În spatele 
nostru sunt caţiva îngeri care ne însoţesc 
din multe motive! 

El: - Ce crezi că este viaţa, draga mea?... 
Ea: - Viaţa? O dorinţă! Dorinţa izvorâtă 
din eter sau din adâncul adâncului nostru 
tulbure! Dorinţa eului metamorfozată în 
atâtea treceri, căci moarte nu există, doar 
viaţă dupa viaţă şi o continuă căutare! 
Viaţa e o şcoală pentru suflet! 

El: - Şi timpul?... Ea: - Timpul? O falie, 
un val! Suntem pe aceeaşi corabie, plutind 
pe oceanul universului! Cerul ni se 
deschide spre infinit, spre viaţa apărută 
din lumina din lumină fără sfarşit! 

El: - Dorinţa consumă timpul şi timpul 
îşi caută timpii din dorinţă!... Ea: - Din 
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dorinţă apare viaţa şi timpul se tot 
modifică! 

El: - Şi din dorinţă apare viaţa!... Ea: - E 
posibil ca, aici, noi să fim simple proiecţii 
şi să trăim, de fapt, în mai mulţi timpi! În 
viitor, în trecut, în faţă, în spate, într-un 
plan paralel! Să fi trăit demult viaţa asta şi 
acum doar s-o visăm! Nimic aici decât 
tăcerea ce curge din bolţi! 

El: - Se poate, deşi cred că în vis suntem 
noi fără alte atribuţii!... Ea: - O clipă e viaţa 
pe care credem că o trăim! Adevărata 
viaţă e ceea ce credem a fi Visul! În vis ne 
reîntoarcem acasă, ne reîntâlnim! Aici 
suntem în visul de dincolo! Toţi avem 
atribuţii, altfel Creaţia nu ar mai fi! Şi tu 
mă recunoşti nu întâmplător, în fiecare 
suflet regăsim catedrala din noi! 

El: - Te recunosc şi-mi dai fiori, 
frumosul mă-nfioară!... Ea: - În adâncul tău 
mă recunoşti! Fata din vis păşeşte treaptă 
de treaptă cu El spre templul Soarelui. În 
curând va veni Pasărea Paradisului să îi 
ducă acolo. E ca un scris în doi!! Nu mă 
duc în afară, spre lăuntrurile tale mă 
îndrept! 

El: - Omule, tu intri în mine, asta să-ţi 
dea de gândit!... Ea: - Unde este oglinda? 
Unde să te privesc pentru a mă zări pe 
mine? Când te voi privi cu adevărat? 

El: - Este timp să mă priveşti! 
Oglinda?... Ea: - Ai auzit-o: “Hai, vino!”. 

El: - Exact, voi veni!... Ea: - Şi ai păşit 
spre oglinda din vis, spre Ţara Soarelui! 
Nu e din lumea aceasta, este din visul 
meu, din visul tău! 

El: - Dintr-un timp! Ce mult durează 
regăsirea!... Ea: - Ani şi ani lumină! Dacă 
au dispărut cuvintele golite de sensul lor 
ne rămân pictogramele interiorului 
nostru. Călătoria noastră în timp este atât 
de statică, înaintăm şi, de fapt, stăm pe 
loc. Atât timp (da, timpul!) cât nu devenim 
realitate, vom rămâne etern, în acelaşi vis! 

El: - Ţi-e frică să cobori din vis?... Ea: - 
Nu, de ce?! În vis e casa noastră, acolo nu 
reîntoarcem seară de seară, acolo vom 
pleca de aici, din scurta noastră călătorie... 
căci asta este! 

El: - Nu aruncaţi cu pietre, oricând 
puteţi arunca o poveste, poate fi chiar 
povestea ta, poate un alt timp sau cine 
ştie?!... Ea: - Poveştile sunt frumoase, 
foarte frumoase, contează mult povestito-
rul care te poartă pe aripile viselor! 

El: - Viaţa e scurtă, cât o secundă!... Ea: 
- Visul nu are timpuri, prezent, trecut, este 
doar el, visul! Acum poate deveni oricând 
atunci, ieri, azi, mâine! Shanti* este 
cântecul, Chanchala* este Căutătorul! 
Viaţa e cât o închidere de pleoape, o 
respiraţie divină, ca apoi să îşi continue 
drumul! Aici ne lăsăm doar cămaşa 
sufletului, dar el îşi ia noi haine dincolo, 
mai diafane în noul spaţiu! 

 
El: - Da, ispititoare sunt grădinile de 

acolo!... Ea: - Singurul templu al femeii 
este singura şi desăvârşita noastră 
Căutare, un templu cu mai multe scări 
interioare…şi Poarta Principală! O lacrimă 
pe obrazul timpului! 

El: - Tu eşti în timpul tău?... Ea: - 
Suntem în multe timpuri, ştii şi tu, chiar şi 
în tine! Alergăm, totul este o trecere în 
viteză, ţi-e dragă clipa, te poartă repede şi 
departe de ceea ce-ai putea năzui! Simţi o 
rupere, o sfâşiere! Pasărea de Foc este 
iubirea zăgăzuită, cea cu mai multe aripi, 
cea care nu dăruie primăvara decât 
primăverii din ea. Nu plânge, ne vom 
reîntâlni! Ce paradox, noi nici nu ne-am 
întâlnit, în vis se spune că ne vom 
reîntâlni sau ne-am întâlnit! 

El: - Este greu! Şi ştii unde-i greul? Să 
înţelegi aşezarea în timp, nu toţi aveam 
acelaşi timp de pornire!... Ea: - Ne-am 
trezit în clipa unei realităţi care ne poate 
cuprinde, ne încape! Trebuie doar s-o 
oprim în continuarea unui alt timp! Oare 
când vom fi NOI sau doar în visul din vis? 

El: - Oare ştie cineva asta?... Ea: - Aud 
în depărtarea din tine un zgomot surd, 
bătăile inimii tale! Singura comoară ce 
trebuie luată e doar emoţia, trăirea ei, 
vibraţia şi pulsul! Vei redeschide o filă 
uitată, o uşă blocată amintirilor tale! 
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Cherub from the Balkans 
 

El: - Dacă simţi un minus pe undeva... 
plusul este la mine! Timpul îşi cere 
echilibrul şi netezirea drumului!… Ea: - 
Timpul nu mai are răbdare! Ne încâlcim, 
ne ameţim tot mai mult în pânza timpului 
dulce-amar! 

El: - O gutuie e ca şi o lumină în 
fereastra timpului!... Ea: - Din asta suntem 
făcuţi, din suferinţă şi chin îngemănate cu 
plăcerea de a avea, de a simţi ceva, altfel, 
înnoiţi cu noi celule, cu noi emoţii! Da, 
regenerare, nu stagnare! 

El: - Urcăm, ne uşurăm, consumându-
ne!... Ea: - S-a rupt vreun fir? Poate nu, 
altfel nu mai scriam! Ne complicăm când 
totul poate fi simplu! 

El: - Eu sunt fiul lui Simplu!... Ea: - Te 
trimit în timp şi de acolo revii! 

El: - Nu mă poţi complica!... Ea: - Ca şi 
cum ţi-aş spune ”- Vezi în acele timpuri 
noi trebuia să ne întâlnim!” 

El: - Oriunde mă vei trimite voi reveni 
la fel de simplu! Dar cine ne trimite, cine ne 
aşteaptă?... Ea: - Gândul sau umbra 
noastră! 

El: - De ce ne trimite, de ce ne mai 
aşteaptă? Nu-i asta, oare, călătoria în 
timp?... Ea: - Da, ne complicăm, ca apoi să 
ne dorim să visăm la simplitate, să 
înţelegem lecţia! 

El: - Dureros este că sufletul nu are 
dreptul la memorie!... Ea: - Sufletul ştie 
mai mult decât ştim noi aici, suntem doar 
prelungirea lui! 

El: - Sufletul este mereu un nou 
născut!... Ea: - Ne aşteaptă din această 
călătorie dorită! Mă vei regăsi acolo! 

El: - Volubilă şi de neînţeles mi-ai 
părut!... Ea: - Prea volubilă, o visătoare! 

El: - Îmi doarme sufletul pe gene, 
închizându-mi ochii! Vreau să adorm la 
poalele unui copac cu flori care să-mi 
filtreze lumina!... Ea: - Iar frunzele ce 
dansează uşor în razele soarelui îţi 
mângâie chipul! Să revii lângă Catrinel, în 
vis creşte până aproape de umerii tăi! Vor 
pieri spre alte ceruri, vor visa în alte 
câmpuri! 

El: - Sunt la mâna lor!... Ea: - Eşti la 
mâna lor şi în inima cui? 

El: - În inima Ei, aşa este scris!... Ea: - 
Da, aşa (ne-)a fost scris! 

El: - Tu mereu cauţi ceva din tine, ce-ţi 
lipseşte?... Ea: - Poate că o caut pe Catrinel, 
nu ştiu! Poate odată ce am aflat nu mai 
caut nimic, poate dacă păşesc tot mai 
adânc în noi voi afla răspunsul! 

El: - Nu te văd să stai liniştită şi să 
arunci de pe marginea râului cu pietre 
spălate şi lucioase!... Ea:- Ba da, acolo pe 
malul apei respir clipa! 

El: - Îţi place?... Ea: - Da, mult! 
El: - Când apele curgătoare stau, abia 

atunci ne întâlnim cu noi, o clipă doar!...Ea: 
- Aşa este! Să oprim clipa, s-o trăim intens, 
tu, apa mea liniştită! 

●

______________________________________________________ 
* Oaspitu pi prânzu maşi ca să-hi dai suflitlu! ~ Te aşez la masa de prânz doar de-mi 

laşi sufletul! (în armână) 
* Shanti, personaj feminin din Fata din Vis ~ suflet (în sanscrită) 
* Chanchala, personaj masculin ~ suflet neliniştit (în sanscrită) 
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hiar dacă îi putea periclita viitorul 
socio-profesional imediat, 
considera gestul său ca fiind unul 
de demnitate. Căci se cuvine ca 

omul să aibă aspiraţii ceva mai înalte 
decât cele legate strict de cele alimentare, 
de siguranţa zilei de mâine, aceste griji ca 
exclusivităţi, fiind – nu-i aşa? – 
caracteristice doar regnului animal 
inferior statului de om. – Aşa că, 
renunţase. Părăsise redacţia in silent, la 
sfârşitul unei zile de lucru, firesc, fără 
comentarii, o zi de lucru pe care numai 
dânsul avea să ştie că este ultima în acel 
loc. – Colegii lui cu titlu de acţionari 
principali, Mihuț şi Sandetta nu bănuiseră 
nimic, şi nici nu aveau cum, de altminteri 
erau foarte preocupaţi cu hârjoana 
nevinovată pe care o practicau în anumite 
momente din zi în încăpere, la vedere, sub 
ochii absenţi ai schimburilor ce asigurau 
emisia continuă a postului de radio 
independent. – Se angajase acolo 
întâmplător, în prima vară de libertate, la 
puţin timp după alegerile unde al nostru, 
dintre noi, pentru noi câştigase detaşat, 
cam cu 87% din voturi, întru liniştea celor 
ce îl votaseră, dar şi a generaţiilor ce 
aveau să vină. – Discuţiile din timpul 
interviului se purtaseră pe alocuri cu glas 

ceva mai ridicat, stânjenite fiind de 
ţipetele de pe sală atât ale fugăritorilor, 
cât şi ale fugăriţilor, cei din a doua 
categorie ajungând în situaţia de foarte 
buni alergători din pricina opoziţiei plină 
de acribie ce o făcuseră vreo lună şi 
jumătate viitorului preşedinte mult-iubit 
în piaţa riverană clădirii, unde îl 
strigaseră pe nume până îşi vărsaseră 
bojocii şi zăngăniseră legăturile de chei 
din buzunare pe post de ţi-a sunat ceasul, 
încât acum alergau mânaţi de la spate de 
nişte inşi cu costume jegoase, lămpaşe pe 
cap şi bâte în mâini – probabil spre a opri 
deşteptătorul cu sonerie prea stridentă. – 
La un moment dat, au fost chiar nevoiţi să 
ţipe spre a se înţelege, spre a acoperi un 
urlet precedat de un zgomot sec ca de 
sticlă spartă în ţeasta cuiva. Duetul sticlă-
spartă-ţipăt se mai repetă de câteva ori, 
după care pe holurile producătoare de 
ecouri ale clădirii se făcu linişte 
desăvârşită, nu înainte de a a se auzi un 
colosal zgomot de uşă monumentală 
trântită. – În jurul locaţiei se mai auzea 
rumoare, fântâna ce se vedea pe fereastră 
fiind plină de trupuri stâlcite. În bătaie. 

Glasul angajatorului Mihuț cu aerul 
său de iepuraş imberb care ori de câte ori 
îşi manifesta satisfacţia o făcea prin 

C 
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exteriorizarea incisivilor într-un zâmbet 
aparent naiv – se mai domoli. 

„ – Esti angajat!”, exclamă cu glas 
ascuţit, eliminând ocazional „ş”-ul din 
vorbirea curentă. – „ – Da, da – voţi ca ale 
tale ne trebuie, adânţi, exprsive!... – Da, da! 
– Te prezinti chiar de mâine la lucru!...” – 
îşi încheie tirada entuziastă, cu „ţ”-ul 
eliminat de acolo de unde ar fi trebuit să 
apară, pentru a apărea acolo unde te 
aşteptai mai puţin, semn că cursurile de 
logopedie ajunse la jumătate nu-şi 
făcuseră încă efectul. – Ca încununare a 
celor spuse parcă, Sandette, diva fără de 
concurenţă a redacţiei îşi împreună 
mâinile de asupra scalpului, cu unul din 
picioare depărtat de celălalt, a cărui 
gleznă superbă se termină ca şi celălalt 
picior în sandaua cu talpă textilă albastră, 
legată cu şireturi de gamba ispititoare, 
până aproape sub genunchi. – Plecă spre a 
reveni a doua zi desprinzându-se de acest 
tablou emblematic, sub privirile atot-
surâzătoare ale lui Mihuț, entuziasmat 
până la paroxism, cu incisivii de iepuraş 
scoşi mai în afară ca oricând, cuprinzând 
talia Sandettei doar cu o clipă înainte ca el 
să fi închis uşa pe dinafară. 

Nu ştiuse niciodată pe parcursul celor 
optesperezece luni care urmaseră 
adevărata natură a relaţiilor dintre cei 
doi. Iar mai mult de acele nevinovate 
hârjoane nu păreau să se întâmple nici 
dacă probabil ajungeau să fie între patru 
ochi. Şi nu ar fi putut să garanteze că nu 
ajunseseră de multe ori în ipostaza asta – 
între patru ochi – mai ales că de multe ori 
după ce se terminau micile reuniuni 
camaradereşti ţinute totdeauna în 
apartamentul de bloc cu şase camere 
unde Mihuț locuia cu părinţii, reuniuni la 
care participau şi ceilalţi ocupanţi ai 
redacţiei care asigurau emisia continuă a 
postului – tot în ipostaza asta rămâneau. 
Ceea ce nu-l descurajă să înceapă a-şi 
ridica ochii mai insistent la colegă, care 
ori de câte ori îi observa privirile, repeta 
ipostaza de Neckerman  cu palmele 
împreunate de asupra scalpului şi piciorul 

drept uşor depărtat de celălalt, în timp ce 
îi şi zâmbea enigmatic. De câteva ori 
prezentaseră ştirile împreună, 
pricinuindu-i tot de atâtea ori lui Mihuț 
accese de entuziasm paroxistic, când se 
distingea vocea lui tremurătoare şi 
duioasă în timp ce citea chiar şi cele mai 
grave informaţii ale momentului, cum ar fi 
fost cele despre apropiata punere pe băţ a 
unui dictator din Orientul-Mijlociu. – „ – 
Cum de reusesti, domnule, să ai aţel timbru 
în voţe când vorbeţti de asa ţeva?...” – nu 
înceta el să se minuneze de fiecare dată. 
Ceea ce îl apropie şi mai mult de colega, 
mai ales că hârjoanele mai încetaseră. – 
Acumulă încet-încet speranţă, ca un balon 
heliu – spre a se dezumflă la prima 
înţepătură: aceea a refuzului ei fără 
echivoc atunci când, după ce primi 
salariul cu trei luni întârziere fără a vedea 
vreun sfanţ din cele două luni neplătite 
trecute probabil în contul omeniei – o 
invită bărbăteşte şi ferm la o îngheţată; 
faţă de refuzul ei clar şi fără echivoc de a 
consuma asemenea produse de cofetărie 
la început de iarnă pe motivul că de mică 
avea probleme cu amigdalele lui – fără   a-
i trece prin cap că ar fi putut s-o invite la 
urma urmelor la o prăjitură care era 
posibil să fie chiar mai ieftină – i se rupse 
filmul, hotărând pe loc: avea să-şi dea 
demisia prin neprezentare la lucru sub 
pretextul că îşi va căuta un loc de muncă 
mai serios şi eventual remunerat lunar; 
iar hotărârea aceasta o luă în prag de 
Crăciun 1991. 

 
● 

În camera sa, stând pe o rână, asculta 
radioul, evitând cu rigurozitate lungimea 
de undă a celui ce îi produsese actualul 
debaclu. – Avea ca din prima lună a anului 
1992 să-şi caute de lucru, să-şi găsească, 
un serviciu. Acolo, ce-o fi – chiar şi de 
măturător a podelelor angajatorului – 
dacă altceva mai bun nu se putea găsi şi 
pentru el – important ar fi fost ca noul loc 
de muncă să fie cât mai departe de 
centrul oraşului, ce dacă asta i-ar fi putut 
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pricinui treziri matinale la patru 
dimineaţa în scopul ajungerii la timp la 
slujbă. – Efluviile postului de radio pe 
care se fixase erau duioase, în ton cu 
dispoziţia sa sufletească. – Celebra solistă 
internaţională cânta în engleză, pe 
acorduri de catedrală gotică, cu inflexiuni 
adânci – despre viaţă şi suferinţă, 
dragoste supremă şi la nevoie, nefiinţa 
acceptată ca ceva firesc în numele ei – dar 
păstrarea sentimentelor nobile şi dincolo 
de pragul extincţiei, spre a fi transportate 
într-o lume poate mai bună şi mai 
sensibilă la nobilele idealuri. – Dispoziţie 
în care, în acel moment, din motive mai 
mult sau mai puţin subiective – era şi 
dânsul. Pusese suflet şi dăruire în ceea ce 
făcuse timp de optesprezece luni, 
mascându-şi totdeauna cu abilitate 
strâmtoarea personală, incuria financiară, 
ca şi dispoziţiile emoţionale pe care le 
avea faţă de o anumită persoană  până nu 
demult în imediata sa apropiere ce, măcar 
la nivelul de puternică intuiţie feminină, 
nu era străină de zbaterile lui; dar căreia 
fie nu-i păsase, fie se juca cu ele până la 
întinderea supremă a corzii care, iată, se 
rupsese. – Persoana n-avea decât să 
rămână acolo unde o lăsase, cu abilul ei – 
până la un punct – joc de basculă, cu 
hârjonelile-i ce păreau nevinovate, pentru 
ca o dată aflată în preajma sa, să adopte o 
solemnitate nepotrivită cu situaţia 
anterioară – de domnişoară proaspăt 
absolventă de pension îmbrăcată în 
negru, guler alb* . N-aveau decât să 
rămână acolo, fără el, cu celelalte echipe 
de emisie inodore şi insipide – după cum 
recunoştea chiar Mihuț în aprobările 
lente din cap ale divei sale(sau poate nu, 
era treaba lor), n-aveau decât să... 

Se auzi un ciocănit discret în uşa 
camerei, ce avea ieşire separată de restul 
apartamentului. Se uită prin vizor. Inima 
începu să-i bată    într-o sarabandă 
nebună: prin sticla ocheanului îl zări în 

                                                 
* Tristan Tzara – „VERIŞOARĂ, FATĂ DE 

PENSION”. 

balconaşul din faţa uşii pe Mihuț a cărui 
figură şi dinţi de iepuraş era deformată 
grotesc de pastila de geam a vizorului. – 
Mihuț sufla ca să se încălzească, în aerul 
rece de afară, scoţând aburi denşi care 
impregnându-se pe cealaltă parte a 
pastilei de sticlă, îi barară în cele din 
urmă peisajul. 

- Desţchide, dacă eţti acasă!... – Am 
înghetat! – şuieră celălalt în palme, 
suflându-şi adânc în ele. 

Deschise. 
Celălalt intră, făcând loc în încăpere şi 

câtorva fulgi de nea din ninsoarea 
superbă ce prinsese să cadă din tării. 
Câteva clipe îşi mai frecă mâinile, obrajii 
şi urechile înroşite de ger, după care se 
aşeză pe scaunul oferit. 

- Ţe mai faţi?... – Cum petreţi?... – E 
Ajunul Crăţunului!... 

Din difuzoare, deck-ul continua să-şi 
arunce efluviile siropoase, de data asta 
solistul explicând pe acorduri sfâşietoare 
despre idealul suprem al vieţii sale, 
dragostea, pentru care era gata să facă 
totul: să trăiască, să sufere, la nevoie chiar 
să se lase pradă neantului... 

- Aha!... – Aţculţi concurenţa!... – În 
timp ce noi ţuferim de pe urma faptului 
că ne-ai părăţit aţà– tam-neţam – fără 
niţio ețplicaţie... – Dăm doar mudzică fără 
comentarii, fără buletine de stiri!... – Te-ai 
gândit la ţe laţi în urma ta si ţe amintiri 
vei avea– te-ai gândit la biata Ţandette 
care de o ţăptămână nu-şţi mai găţeste 
locu’?... – Pune un pic pe post, ţi-o să auzi, 
niţi buletinul de stiri nu mai poate să-l 
ţitească din priţina depresiei, iar eu, în 
ultimile zile, nu am prea avut timp – nu     
mi-am vădzut capu’ de treburi!... 

Merse pe frecvenţă. Dintr-un capriciu 
al robotului, probabil, se difuza în acel 
moment Bach. Plecă repede de pe undă, 
din principiu nu-i plăcea acel autor a 
cărui muzică nu se acorda cu Ajunul 
Crăciunului, dar nici cu imaginea superbă 
de afară oferită de natura dezlănţuită. 

- Mihuț, am făcut gestul pe care l-am 
făcut convins că nu sunt potrivit pentru 
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acea meserie, am vrut să las locul liber 
tocmai pentru a vă da posibilitatea ca în 
locul meu... 

- Ţe vorbeţti, domnule?! – Noi ţuntem 
la un pasz de colapţs din priţina lipţei 
tale, iar tu laţi locu’ vacant?... – Ia hai la 
redactzie, că avem treabă!..., îi dădu jovial 
o palmă peste genunchi. 

Când ajunseră la maşina din faţa 
porţii cu care Mihuț venise, acesta îl 
direcţionă spre portiera şoferului: 

- Ia, în fatza volanului, e timpul să 
înveti!... 

...– nu aţà!... – Aţà!... Apas’ pe ambreiaz 
înainte să răsuţesti cheia!... – Aţà!... – Nu, 
nu ăla este ambreiazu – uau!... – se auzi 
un pocnet uşor. Bara de protecţie 
posterioară a autoturismului din faţa lor 
fusese atinsă superficial. – Mihuț constată 
cu priviri de expert rapid situaţia şi, 
instalându-se în faţa volanului, după un 
dibaci marşarier, ieşi în trombă pe drum. 

- N-a murit nimeni, nu ţ-a-ntâmplat 
nimic!... – Abia dacă ţe vede ţeva!... – Laţă 
că nu moare din atâta lucru!... 

 

● 
Cu excepţia Sandettei, în redacţie nu 

se mai afla nimeni. Când îi văzu intrând, 
singura ocupantă a încăperii îşi împreună 
mâinile pe creştet, parcă spre a-i primi în 
binecunoscuta-i manieră. 

 - Hi !, mai adăugă dânsa cu glas sfârşit 
binecunoscutul salut anglo-saxon. 

  - Bună, o sărută tandru dar decent 
Mihuț pe obraz – ţi-am spuţs că vin 
repede!... – Huuu, niţi aiţi nu-i prea cald, 
trebuie ţă vorbim cu Administratzia!... 

Din cealaltă încăpere a redacţiei care 
era şi un fel de bucătărie/loc de servit 
masa – îşi făcu apariţia un tip impozant, 
suplu în masivitatea sa, cu părul cănit, 
având alură şi zâmbet de Jules Vernes 
căruia din podoaba facială i se lăsase 
numai mustaţa impunătoare. Fără grabă, 
îşi coborî ochii spre Mihuț. 

 - Operaţiune este un succes?... 
 - Ohoho, ş-încă cum!... 
 - Crezi că este bomboană?... 

 - Ş-încă fondantă, nu vezi, ca probă – 
ţubiectul e aiţi!... – de fostă familie bună, 
oridzini neţănătoaţse,  care peţte câtţva 
ani or să aducă restituiri ţi puneri în 
poţetţsie !... 

 - Mda..., îl lăsă celălalt pe Mihuț în 
pace, spre a se apropia de dânsul lent. 
Când fu suficient de aproape, începu să 
bată, cu zâmbetul încă o măsură 
amplificat – uşor din palme: 

 - Felicitări!..., se opri dânsul în cele 
din urmă din aplaudat. – Un prim tablou 
al luptei de clasă post decembrie ´89 s-a 
produs chiar aici, în redacţie!... – Era 
poate necesar aşa cum s-a produs, cu 
moderaţie!... Pentru trezirea la realitate – 
nu-i aşa – a claselor dominante!, făcu un 
gest în glumă către propria-i persoană. – 
Mărturisesc cu jenă că totul s-a datorat 
uitării mele! – Uitasem!... Am şi alte 
probleme pe cap!... – Chiar astăzi se vor 
achita salariile restante şi pe cele două 
luni către tot personalul – mai adăugă, 
sub ochii cât cepele ale schimbului care 
tocmai îşi făcuse apariţia în încăpere. – 
Iar tu, eşti un om de ispravă. Pentru 
modul fin în care ai atras atenţia, în 
interesul tuturor! – Bravo, îi scutură 
viguros mâna – asta „opoziţie 
constructivă”! – Nu ca cei din opoziţia 
politică ce ne-au combătut atât de vârtos, 
că în curând vor rămâne din ei doar 
săgeata şi ochiul!... – Cât am mursecat la 
ei 45 de ani – şi tot nimic n-au înţeles! – 
Dar dumneata, chiar dacă de aceeaşi 
genă, ai făcut saltul calitativ, reuşind să 
decantezi  generalul de particular. – Ce 
ştii tu, eşti încă mic, dacă faci purici aici 
urmează o viaţă frumoasă, traiul din 
comisioanele de publicitate şi alte alea!... - 
Încă o dată, felicitări!... – Doar că explică-i 
şi lu’ tăticu’ care de aproape douzeci şi 
patru de luni se dă de ceasu’ morţii uzând 
pragurile de uşi ale celor din opoziţie 
spre a-i convinge ce anti- a fost el înainte, 
tocindu-şi de pomană pingelele pe la tot 
felul de marşuri şi proteste pe cât de 
zgomotoase, pe atât de inutile şi nocive!... 
– Pentru dânşii, protestatarii !... – Că 
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lumea-i mică, ţara şi mai mică – nu poţi şti  
unde loveşte prima dată restructurarea  
că doar asta vor – nu – desfiinţarea 
mamuţilor economici poluanţi, energofagi 
şi ineficienţi! – Nu?... – Da’ preţul  
eficientizărilor sunt dispuşi să-l plătească 
– sau costurile sunt suportabile doar când 
le suportă alţii?... – Vom vedea!... – 
Desigur, desigur, pentru cei care în 
perioada următoare ar putea fi protago-
niştii unor restituiri, a retrocedărilor 
măcar a câte ceva din cele confiscate în - 
şi după iunie 1948 - ar putea resimţi mult 
atenuat urmările reformelor ce azi-mâine 
va să vie!... – Numai că acele restituiri  
trebuie să se şi producă, şi încă în timp 
util, aşa încât să nu fie făcute post-festum, 
după ce cei care ar trebui să fie benefi-
ciarii vor fi mâncat din plin ceea ce vor 
mânca în curând producătorii, proprie-
tarii dar şi beneficiarii a ceea ce va să 
urmeze!... – Da?... – Aşa că, cuminţi!... – 
Cuminţi-cuminţei ca şi până acum – şi 
poate nu ne va fi chiar aşa de rău!... – 
Chiar şi o floare, oricât de mult rod ar 
avea, pentru polenizare trebuie să se lase 
vizitată de harnica albină! Când n-are 
încotro, chiar şi de viespe!...– Comunică-i 
asta şi lu tăticu’ – a! – şi mai zi-i că  TOŢI  
prietenii lui contractaţi din copilărie şi 
avuţi pe toată perioada vremurilor de 
tristă-amintire – au fost nişte informa-
tori!... – El, nu!... – De aia a şi picat la 
mijloc!... 

Telefonul de pe pupitrul riveran îşi 
făcu strident simţită prezenţa. Oratorul 
smulse energic receptorul din furcă: 

 - Să trăiţi!..., exclamă dânsul în 
surdină. – Da, am înţeles!... Preiau eu!... – 
Înţeleg, situaţiile sunt mai încâlcite decât 
păreau iniţial! – Am înţeles!... – Voi 
rezolva!... – Plec chiar acum!... 

 - Datoria mă cheamă!... – Aş mai fi stat 
în sânul vostru, sunt sigur că plăcerea era 
reciprocă dar după cum vedeţi, 
afacerile!... – A, era să uit: salariile, să vi le 
împart, zise deschizând borseta, în timp 
ce-şi palpa buzunarul interior al 
paltonului: 

- Ah, portofelul!... – Unde am lăsat 
portofelul?... – Să ştii că iar l-am pus din 
reflex în safe azi-dimineaţă, după ce mi-
am luat de acolo revol... 

Îşi drese glasul. Alterat probabil de 
prea multele ţigări trecute pe sub mustaţă 
în ziua aceea. 

- Dar nu-i nici o nenorocire!... – Trec 
din nou cel mai târziu mâine dimineaţă – 
ce dacă este prima zi de Crăciun, dar şi 
poimâine, în a doua zi de sărbătoare – ca 
să vă achit şi vouă onorariile, care de 
acum şi până pe 26 la prânz sunteţi liberi, 
ca să simţiţi cum se cuvine farmecul 
sărbătorii! – Aici rămân numai Sandette şi 
proaspătul salvat din ghearele demisiei, 
spre a asigura continuitatea!... – Să mai 
daţi din când în când şi un buletin de ştiri, 
am să verific frecvenţa! – Mihuț, vii cu 
mine, mama te aşteaptă acasă cu supa pe 
masă, v-am lăsat şi vouă câte ceva în 
frigiderul de dincolo, ce Dumnezeu, o dată 
este Crăciunul pe an, s-aveţi grijă cu vinul 
roşu, nu beţi prea mult, să nu vă 
chercheliţi!... – Sau cel puţin, nu amândoi 
o dată!..., exhibă o ultimă glumiţă înainte 
să închidă uşa pe dinafară. 

          ● 
          Robotul achiziţionat ce apăruse 

în redacţie pe timpul lipsei sale se dovedi 
a fi o minune, asigurând pentru multe ore 
autonomia de emisie, Ceea ce nu însemnă 
că emisia nu fu pigmentată de câteva 
buletine de ştiri, mai multe chiar decât ar 
fi fost nevoie, rostite cu glas masculin 
solemn dar tremurat, pe alocuri chiar 
împleticit, acesta nefiind întrerupt decât 
de duiosul timbru feminin care parcă ar fi 
vrut ca şi aşa, pe calea undelor, să 
îmbrăţişeze timbrul de dinainte, marţial, 
dar sentimental. – Se pregătea citirea 
unui nou buletin de ştiri în zorii fumurii şi 
bântuiţi de nămeţii de afară, unde 
superba iarnă se dezlănţuise făcându-şi 
datoria, împodobind pe alocuri cu 
efemere ancandramente clădirile repede 
acoperite de ninsoarea din ce în ce mai 
puternică a acelei prime şi mirifice zile de 
Crăciun. 



Primãvara 2019  | Contact international 209 

 

Ștefania OPROESCU 
 

 
 
 
 

Întâlnire  
în iarnă 

 
 

dormisem în sufragerie pe 
canapea, într-o poziţie incomodă, 
uitându-mă la televizor. Tâmpla, 

sprijinită de braţul tare al acesteia, mă 
durea cu zvâcnituri scurte, în ritmul 
pulsului. Îmi era frig, temperatura din 
casă părea să fi scăzut mult cât timp 
dormisem. De asta poate visasem multă 
apă. Întâi un bazin mare, căptuşit cu o 
mochetă gri-verde care-şi împrumuta 
culoarea apei şi în care mă scăldam, 
laolaltă cu un hipopotam care se 
rostogolea în toate părţile, ridicând valuri 
uriaşe. Apoi, o insulă plutitoare rotundă, 
plină de iarbă, pe care construiam din 
sârmă şi petece de cârpă un bâtlan. Insula 
se rotea pe apă sub un pod de fier de care 
trebuia mereu să mă feresc şi care-mi 
distrugea lucrarea la fiecare trecere. Apoi, 
o mare fără ţărm, cu valurile lovindu-se 
de stâncile pe care trebuia să merg 
sprijinindu-mă de ieșiturile înguste, 
alunecoase, ale reliefului său. Cu ochii 
închişi căutam să rememorez visele, 
ciudatele ipostaze ale apei aceea mereu 
verzuie, învăluitoare, călduţă şi blândă.  

Mi-ar fi plăcut să mai fi rămas acolo. 
Aici era frig, iar când m-am ridicat am 
găsit în jurul canapelei un val de zăpadă 
troienită care mă înconjura din toate 
părţile. M-am uita mai întâi spre ferestre, 
ignorând superstiția că astfel mi se vor 

şterge din amintire visele, gândind că 
viscolul poate le-a deschis şi de acolo 
venise zăpada. Erau închise şi întregi. Mi 
s-a făcut puţin teamă, un fel de contracţie 
în coşul pieptului. Am sărit peste troianul 
rece privind din hol spre uşa de la intrare. 
Era la fel de închisă, încuiată chiar pe 
dinăuntru, iar covorul galben din hol era 
uscat şi cald. Contracţia din piept s-a 
ridicat fierbinte în gât. M-am grăbit să mă 
îmbrac cu haine de stradă, am traversat 
holul evitând să privesc spre sufragerie, 
acolo unde se afla acel neînţeles morman 
de zăpadă.. Eram deja în întârziere, 
aţipeala asta din mijlocul zilei picase în 
moment nepotrivit. Sirena sâcâitoare a 
unei salvări îşi frângea ecoul din zid în 
zid, apropiindu-se. Coboram scările în 
fugă să ies afară, să plec din singurătatea 
aceea stranie, să ajung între oameni 
preocupaţi de lucruri normale, banale. Să 
respir lumină, să-mi diluez neliniştea în 
realitatea cunoscută. 

La ieşirea din bloc un scaun negru din 
plastic aşa cum se găsesc acum 
pretutindeni, în săli de așteptare în gări, la 
terase, stingherea sentimentul plecării 
prin nonsensul aşezării sale. Oferea 
imaginea dezagreabilă a unei neputinţe 
oarecare. Părea să aştepte pe cineva care 
avea să vină cu nevoia de a se odihni 
înainte de a urca. Sau, putea să fie intenţia 

A 
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unui răgaz necesar limpezirii celui plecat 
în grabă. O veghe scurtă, înaintea unei 
acțiuni oarecare. Nu venise încă taxiul pe 
care îl chemasem şi ceasul se apropia cu 
repeziciune de ora unu, oră la care 
trebuia deja să fiu la Policlinica de pe 
strada 81, pentru recoltare de analize, 
conform programării. Priveam strada ce 
ducea spre centrul oraşului, ocolind 
scaunul apărut acolo fără sens, ca un 
rânjet, ca o glumă nereuşită. Taxiul nu se 
zărea. Din depărtare, doi prieteni, având 
fiecare câte o garoafă roşie în mână, îmi 
făceau semne disperate cu înţelesul de: 
„stai pe loc, aşteaptă, nu pleca încă”. 
Venise între timp maşina chemată, 
inconfundabilă, nostalgică apariţie, 
galbenă cu un brâu de pătrăţele negre pe 
la mijloc. Doar puţin mai mare, mai 
încăpătoare. Nu puteam să las gestul 
prietenilor să se consume inutil, aşa că i-
am aşteptat scuzându-mă că nu-i pot 
primi acasă. I-am invitat să urce cu mine 
în maşină, să le scurtez drumul înapoi, un 
fel de compensare a lipsei de politeţe 
impusă de împrejurări. Îi priveam, cu unul 
dintre ei vorbisem ieri, când ne-am 
despărţit plecând de la serviciu. Pe 
celălalt nu-l văzusem de mult, cam de 
cinci ani şi-mi era cam peste mână să-i 
vorbesc. Nu ştiam cum să deschid vorba 
după atâta tăcere. Dar mai ales după 
vestea ce-o primisem brutal într-o zi, la 
dispariţia lui. Nu aveam curaj nici în gând 
să spun „moartea” lui, acum când îl aveam 
în față. Nu se schimbase deloc, era acelaşi 
bărbat cu obrazul roz purpuriu, părul 
albit, cu mersul uşor şchiopătat, lent, mai 
mult ca o legănare. Ne-am urcat pe rând, 
strecurându-ne cu greu în maşina oprită 
între troiene și a cărei portieră se 
deschidea foarte puţin. Nici n-am băgat de 
seamă cum s-au strecurat şi alţi pasageri 
în maşina care, din interior arăta mult mai 
mare, un fel de microbuz, ocupat acum în 
totalitate. Pe scaunul de lângă mine stătea 
prietenul dispărut de atâta vreme, tăcut 
sub masca-i jovială, împăciuitoare, pe care 
o cunoşteam foarte bine. Doar că, un 

furtun transparent, de grosimea unui 
creion îi traversa faţa pe sub nări, 
alunecând apoi pe după urechi, undeva 
spre ceafă. „Arăţi bine”, i-am zis, 
smulgându-mi cuvintele din gât, 
crispându-mă apoi, în aşteptarea 
răspunsului. „Da, nu-i aşa?”, a răspuns 
zâmbind. „I-am iertat de mult pe cei care 
au lansat anunţul acela. În fond şi mie mi-
au plăcut întotdeauna farsele, dar ştii ce 
mă doare? Din atâţia prieteni câţi 
credeam că am, nu s-a găsit măcar unul, 
atâta vreme, să dea o dezminţire…”. Întâi 
mi s-a părut firească indignarea, apoi 
logica lui parcă şchiopăta pe undeva. Dar 
tu, voiam să-l întreb, tu de ce n-ai dat 
niciun semn atâţia ani? Tocmai atunci 
maşina a cotit brusc într-o altă direcţie, 
decât cea în care trebuia eu să merg. Am 
strigat la şofer să-mi spună ce se 
întâmplă. Acesta mi-a răspuns puţin iritat: 
„Nu vedeţi doamnă câtă lume s-a urcat şi 
a plătit drumul, trebuie dus fiecare acasă”. 
Mi s-a făcut cald, indignarea mi-a umezit 
instantaneu pielea cu transpiraţie. 
Simțeam că mă sufoc și nu mai pot vorbi. 
Fac eforturi să spun: „Bine, dar eu am 
chemat maşina pentru mine, nu pentru 
alţii, v-am spus deja că sunt în întârziere, 
pierd programarea la analize și în afară de 
asta este foarte cald în atâta înghesuială. 
Opriţi vă rog, deschideţi uşa, eu cobor aici, 
auziţi?, eu cobor aici…” La insistenţele 
mele repetate maşina a oprit, uşa s-a 
deschis şi am coborât descumpănită pe 
străzi necunoscute. 

 
* * * 

 
Ezitam s-o iau într-o anume direcţie, 

zăpada care probabil căzuse între timp, 
uniformiza străzile pustii, alcătuind o 
capcană pentru timpul scurt pe care-l mai 
aveam până la ora programată. Gândul 
meu scâncea puţin de ciudă, puţin de 
frică, puţin de nedumerire, vag preocupat 
de numele străzii. Ce să reprezinte 
numele ăsta ciudat de stradă, unde 
fusesem chemată: Strada 81. Străzile 
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scurte de periferie înghesuită, pe care 
aproape alergam, aveau nume normale, 
Tinereţii, Iazului… 

Din peretele unei case vechi, pornită 
chiar din trotuar, un oblon de lemn 
deschis peste o treaptă joasă, mă atrage. 
Ciocănesc în uşă, păşesc în semiîntuneric 
şi întreb precipitat „Policlinica de pe 
strada 81, vă rog, ştiţi cumva unde este?”. 
„Uşa următoare”, vine răspunsul hârâit al 
unui bărbat vârstnic, căruia nu i-am văzut 
decât conturul şi care nu părea dornic de 
dialog. Ba chiar se simţea din tonul lui că 
ar fi fost deranjat. Am continuat să 
parcurg în grabă străzi la întâmplare. „Uşa 
următoare” era un răspuns la fel de ilogic 
precum căutarea asta încăpăţânată şi 
orbească a unui loc necunoscut şi care nu 
era până la urmă obligatorie. Când am 
găsit uşa următoare, aceasta era din 
metal, groasă, ca de buncăr. Am deschis-o 
greu spre o încăpere mare, aproape goală, 
cu un singur birou în mijloc, la care o 
femeie între două vârste, cu părul blond 
făcut permanent, jalnic, ars şi creţ, scria 
ceva într-un registru, absentă la ce se 
petrecea în jur. „Sunteţi doamna Fen?”, 
am întrebat aproape şoptit (era doamna 
pe care trebuia s-o caut). Ea şi-a ridicat 
faţa spre mine şi cu un zâmbet sarcastic 
traversat de riduri adânci mi-a răspuns 
„Ce-ar fi să vă duceţi dumneavoastră 
afară, să ciocăniţi, să intraţi iar şi să 
spuneţi mai întâi cine sunteţi, aşa cum se 
cade?”. După atâta căutare crispată, 
încordarea s-a dezlegat brusc, mi-a venit 
să râd şi să intru în joc. „Am să te 
dezarmez cu armele tale”, mi-am spus în 
gând, surprinsă că n-a reuşit cu toată 
răutatea ei să mă facă să renunţ sau să-i 
răspund pe măsură.  

„Ce-ar fi dacă m-aş duce afară şi aş 
intra din nou?”, i-am răspuns râzând, ca o 
replică dintr-o piesă de teatru pe o scenă 
fără spectatori, retrăgându-mă în acelaşi 
timp spre ieşire. Când am intrat iar, n-am 
apucat să deschid gura, să-mi rostesc 
numele răspicat, şcolăreşte, aşa cum 
intenţionam. Doamna care nu ştiam dacă 

era sau nu era doamna Fen, s-a răstit la 
mine: „Trebuia să rămâi acolo!”, mi-a spus 
acru, apoi s-a ridicat, a ieşit pe o uşă 
mascată în zid, de unde s-a întors cu 
prietenul meu din taxi, cel supărat că 
atâția ani, nimeni n-a dat vreo dezmințire 
despre dispariția lui. I -a spus, arătând 
spre mine: „Poftim, ia-o şi arată-i strada!” 

Mergeam alături de blândul meu 
prieten, pe coridoare verzi, aproape 
transparente, până într-o margine de 
clădire, unde am început să urcăm pe o 
scară de serviciu, numărând etajele după 
palierele în care erau orânduite scaune 
pentru odihnă. „Mergem la laborator?”, l-
am întrebat. M -a privit deschis, luminos. 
„Mergem şi acolo… De aici luăm liftul”, mi-
a spus cam pe la etajul nouă. Odată cu noi 
a pătruns în lift, venind în fugă, o 
persoană cu faţa camuflată de o mască ce 
nu lăsa decât ochii la vedere. A apăsat pe 
unul din multele butoane şi încăperea 
aceea imensă a început să coboare, 
legănându-se, zgâlţâindu-se de-a binelea 
uneori. „La ce am urcat atâta ca să 
coborâm acum şi s-o luăm de la capăt?” îl 
întreb pe prietenul care asista calm la 
zdruncinăturile liftului. „Ai răbdare, avem 
destul timp”. „Nu pot, eu am casa plină de 
zăpadă şi pierd vremea pe-aici în loc să 
mă întorc s-o adun înainte să se 
topească”. M-a privit straniu, de parcă mă 
vedea prima oară şi mi s-a părut că este 
chiar puţin speriat. „Poate ar trebui să ne 
despărţim”, a rostit cu îndoială. „Nu, te 
rog nu, n-am curaj să urc singură cu 
magazia asta umblătoare, plus că nu ştiu 
unde să ajung, ce-i cu strada asta pe care 
trebuie să mi-o arăţi?” Ieşisem între timp 
din lift şi ne aşezasem pe scaunele 
palierului unde acesta se oprise cât să 
coboare persoana cu mască. Aplecat în 
faţă, confuz, jenat oarecum, a început un 
fel de spovedanie stinsă, ca o scuză: „Ai 
nimerit din greşeală pe strada mea… Te-ai 
grăbit prea tare, ai pierdut rândul…” 
Încerc să-l opresc. „Nu înţeleg nici ce spui, 
nici ce se întâmplă”. Nu m-a auzit şi a 
continuat rostirea inexpresiv, ca în transă: 
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„Timpul nu se opreşte, anii se numără în 
continuare, fiecare an o stradă, eu am 
ajuns la 81, nu te leagă nimic, nu te legi de 
nimic, pleci în locul nou, ca într-o casă 
nouă, într-o familie nouă, mereu şi mereu, 
fără…” 

„Ce rost are?” aproape am strigat. El a 
tresărit, ca şi cum strigătul meu l-a lovit. 
S-a ridicat de pe scaun. „N-am voie să te 
tulbur”, a mai spus, şi privirea lui s-a 
diluat ca apa verzuie prin care trecusem 
mai devreme. S-a pierdut apoi și el, 
vălurind ca luciul apei spart de zvâcnetul 
unui peşte. Eram acum doar eu şi liftul 
nefiresc de mare. M-am refugiat în 
adăpostul lui, uşile s-au închis de la sine. 
Am închis şi eu ochii. A pornit singur, 
prietenoasele lui zdruncinături îmi 
atenuau sufocarea şi-mi acopereau bătăile 

inimii. Când s-a oprit brusc, o greutate îmi 
apăsa pieptul, apăsarea se repeta ritmic, 
puteam să număr 1, 2, 3, 4, pauză şi apoi 
iar1, 2, 3, 4. Mă durea fiecare mişcare ce-
mi smulgea respiraţia din carne şi-mi 
contracta pleoapele. Am întrezărit atunci 
un chip de femeie aplecat asupra mea, 
încins de efort, cu părul blond făcut 
permanent, cu bluza albă descheiată larg 
la gâtul pe care vedeam cum se 
rostogolesc picături de sudoare. 

„Sunteţi doamna Fen?”, am întrebat 
sau am vrut să întreb. Aveam de gândit la 
căldura care-mi cuprindea trupul ca o 
inundaţie şi la o voce care striga: 
Vorbeşte! Vorbeşte!… 

●

 

 
                     Starlight night 
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Luis Armenta MALPICA  
(Mexic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a născut în 1961 în Ciudad de Mexico şi e romancier, poet, 
co-fondator şi vice-preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor ce-şi 
are sediul în Guadalajara şi include creatorii din toate statele 
din Vestul Mexicului. De cîţiva ani este şi director al 
holdingului „Mantis Editoris”. Tradus şi cunoscut în 
străinătate, a obţinut cîteva prestigioase premii nu doar la el 
acasă, ci şi prin ţările în care a fost tălmăcit şi publicat. A debutat cu volumul Voluntad de la Luz (Voinţa 
luminii), după care au urmat Cantara, El mundo era un prodigio (Lumea era un miracol), Terramar, 
DES(AS)CENDANCE / DES(AS)CENDANCIA și alte titluri, atît la el în țară, cît și în străinătate. A participat 
la cîteva manifestări culturale organizate în România, fiind în 2017 unul din invitații Salonului 
Internațional de Cărți ”Librex”, care se organizează la Iași de un sfert de veac. 
 În anul 2017 i-a apărut la editura ieșeană CRONEDIT volumul bilingv Voluntad de la luz / 
Voința luminii (varianta în limba română e realizată de poetul Valeriu Stancu) și are sub tipar volumul 
Confirmación de la luz / Confirmarea luminii, cu același traducător. Luis Armenta Malpica e un autor 
deosebit, cu verb scînteietor, care scrie ca şi cum ar oficia o liturghie a metaforei, un autor ce cultivă o 
poezie grea de simboluri, o poezie a încifrării sentimentelor şi a descifrării sacralităţii cuvîntului, o poezie 
hermetică şi hermeneutică, o poezie aproape imposibil de tradus, bazată pe polisemantism, sugestie, 

jocuri de cuvinte, repere culturale remodelate. 

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
 
 

Mesele lui Poseidon 
 

Cred în plancton, care are aproape două miliarde de ani. 
Comunitate perfectă de rădăcini acvatice, el este în acelaşi 
timp cel mai mic şi cel mai mare locuitor care populează 
mările. Din rizomul său ascuns, floare arborescentă, miez 
germinativ în arterele lui, picătură cu picătură se desprinde o 
zbatere în pădurea căreia lumea se apără de foc. 
 
Cred în irisul unui mic ochi de apă, în mijlocul planctonului; 
în spor şi în piatră: sămînţă a stratului, amintire a clipei în 
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care focul (ploaia lui) a ameninţat vînturile aducătoare de 
grindină ale pămîntului cu o lumină de uitare; trecătoare, 
intempestiva linie fragmentară a visului ce exfoliase stricnina 
ce o avea drept sînge, din care a dat să bea cu toate 
elementele ei bastarde, cu mici sorbituri şi înghiţituri de 
magmă şi feldspat, tuturor moluştelor abisului.  
 
Cred în peştele-pisică: peşte teleostean care poate să trăiască 
în afara apei ceva mai mult de douăzeci de ore şi să se tîrască 
pe pămînt pe o distanţă de aproximativ opt sute de metri. 
Cred în peşte – gheaţă a apelor polare. În tilapia*, care 
rezistă la căldura mărilor de sodă vulcanică. În ţipar, în 
calcan şi în peştele-piatră; în peştii adîncului. Şi chiar în 
cetacee şi în alte mamifere sireniene. Cred în moluşte, în 
amfibieni şi în anumite reptile ce frecventează adesea 
lacurile. Cred în animalele de apă dulce şi în cele de apă 
sărată. Şi, mai presus de toate, cred în marele somon, cu un 
miros foarte pătrunzător – memoria lui –, în pipăitul său la 
distanţă –  linia lui laterală –, în capacitatea sa de adaptare 
în apă dulce şi în apă sărată. 
 
Cred în întoarcerea lui, împotriva curentului, în fluviul unde 
s-a născut – unic printre cele aproape cinci mii de ouă ale 
mamei –, pentru a-şi croi şi apoi a urma, epuizat, drumul 
spre ocean şi a se lăsa apoi să moară printre stînci. 
 
Cred în descendentul în linie dreaptă al zeului megalodont – 
enorm rechin al mărilor cretacice –, care n-a lăsat nici un os 
fosilizat, fiind alcătuit în întregime din cartilaj şi membrane. 
Duşman de moarte al plesiozaurului. Specie dispărută ca 
urmare a schimbării rutei mărilor în vremea formării, 
înălţării şi ciocnirii plăcilor tectonice a ceea ce astăzi 
constituie pămîntul. Cred că va veni, după extincţia survenită 
în era mezozoică, înarmat cum era cu colţi şi cu înotătoare de 
nedesluşită şi irepresibilă atingere (stalactite muşcînd 
această umiditate care urcă din grotă şi se caţără pe stîncile 
abrupte; stalagmite închizîndu-şi colţii pe palatul de piatră al 
muntelui, învelind cu limba sa de foc şi de vapori pliurile cele 
mai intime ale stîncii) pentru a domni peste plancton, după 
pleistocen, conform celor ce sunt scrise sub ape.   

 
___________________ 
* Numit şi peştele Sfîntului Petru 
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Oraş de mare internă 
 

părinţilor şi fraţilor mei 
 

 
Am fondat acest oraş la vîrsta de cincisprezece ani:  
ce ochi liniştiţi şi calzi au cucerit piatra 
au înălţat un zid, au topit mortarul 
cu pieptul fierbinte al cuiva care sosea 
cu ochii închişi, cu trupul poticnindu-se  
de viaţă. 
 
Am conceput acest oraş în pîntecele meu ca o mamă  
nesupusă şi însingurată. 
Doică a acestor străzi,  
cine ar putea să spună că ele nu sunt ale mele 
dacă mi-au secat pieptul cu setea minunată 
a nou-născuţilor  
dacă pentru a mă simţi mamă mi-am recuperat numele  
stelele furate insomniei 
încă din vremea cînd marea se spărgea în pletele mele. 
 
Am sosit abia copil 
dar recunoscînd mineralul de piatră care încremenea: 
adamit, geodă, piele de şarpe şi onyx 
mercur şi floarea diavolului. 
Nimic nu ieşea din mine  
decît praful străvechi care distruge totul. 
Tăcerea: acel zgomot interior care doare atît de rău 
şi-a făcut vizuină din palatul meu. 
 
Dar marea petrecea noaptea numai pentru că se auzea  
prin burlane. 
Animal de teren viran, ea îmi cobora de la sprîncene la buze. 
În ariditatea deschisă a orizontului  
piatra pe care am găsit-o era o floare vulcanică. 
 
Împotriva pînzei de păianjen a necazurilor fulguraţia sa părea  
să-mi scoată ochii din cap.  
Atunci mi-am dat seama că a muri  
înseamnă să rămîi nemişcat 
privind ceea ce nu mai mişcă. 
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Sub ploaia străină de aceşti ani  
cine şi-a deschis umbrela 
cine mi-a oferit o pălărie? 
Oraşul mai ales, care îşi închidea arborii 
pentru ca nici o singură picătură să nu-mi poată uda obrajii. 
Dar aceasta mă întristează  
şi nu am intenţia de a menţiona ploaia: 
lucrurile fără nume sunt cele care fac rău. 
 
Acum sunt din piatră de construcţie: sunt piatra de construcţie  
ce acoperă cu trilurile sale 
o dublă clopotniţă. 
 
 
Am fondat acest oraş – a spus mama –  
pe bunicii noştri. 
Şi pentru că nostalgia este o mare care se întoarce  
din alte oraşe înghiţite 
am ieşit să numesc lumea şi am fost numit 
pasăre   aversă   infinit 
era marea şi nu memoria mea. 
Şi nimeni nu mă aştepta: chiar nimeni  
decît eu însumi. 
Mama sublinia cu iubirea ei – nevinovată – 
trunchiurile îngrăditurii. 
Ce arbore genealogic a rămas după aşchiile  
cu care ne făceam casa sub privirea ei? 
Nu ştiam încă nimic despre vînt, despre furtuni 
despre tribul de ţînţari minusculi care trebuia să ambiţioneze 
obiectele noastre primite moştenire. 
Tatăl meu venea în urmă: suportînd necazurile  
fesele celor din faţă; fărîmele  
drumului 
paşii noştri. 
Marea era instinctul unei rase  
sîngele care ne bătea în tîmple. 
Şi ceea ce nu priveam (oraşul, de exemplu)  
trebuia pronunţat ca să fie adevărat. 
 
 
În această fortăreaţă nu a existat nici învingător nici învins. 
Atunci cînd eu am sosit noi am sosit: umbra mea, reflexul meu  
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nenumăratele sfeşnice ce poartă cu ele un mort înfocat. 
Îmbălsămam noaptea cu un cor de spumă: 
rozariul neterminat al iubirii 
noul exil. 
 
Să nu spuneţi că nu-mi aparţine pentru că atunci  
corbii vederii mele vă vor devora ochii  
şi vor lătra ogarii mei la toată această piatră liberă 
şi o enormă insectă, călugăriţa, va invoca veninul 
tuturor migalelor cuibărite în gura mea 
şi atunci – doar atunci – 
voi reveni pe urmele mele 
la oceanul natal 
de unde sunt venit. 
 
Veacuri s-au scurs de cînd acest oraş este al meu:  
l-am văzut crescînd, cum am văzut arborii 
devenind cărămizi  
picături ce se preling 
de pe acoperişurile roşii 
pînă la filigranul unei oarecare porţi de fier. 
Ochii mei şi-au luat forma de planete 
privindu-l: flori ale soarelui 
ce şi-au urmat paşii în plină zi; 
şi noaptea, în timpul somnului, aşteptau 
pentru că ea trebuia să vină 
dintr-un ghiveci de flori cald depus în memoria mea 
această roză 
a vînturilor. 
 
Şi eu sunt născut în februarie*. 
Iubirea mi-a venit ca o iederă  
şi am cunoscut drumurile de vară ale păsării colibri scurtele 
lovituri cu ciocul pe un corp miraculos. 
Acest oraş deschis ca un trandafir bătut  
mă lăsa să-mi număr bătăile de aripă, mirosul gutuilor 
nopţii, luna narciselor. 
 
Locuiesc ceea ce observ fără să mă mişc   
în calmul du-te-vino al iasomiilor. 
Un scarabeu îmi iese din ochi şi apoi îşi ia zborul:  
se apleacă fără zgomot peste puţurile după-amiezii 
în caz că se iveşte luna. 
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Odată ce a găsit-o, el se reîntoarce în pupilele mele  
cu această strălucire a luminii prevestind insomnia. 
Nu dorm dacă noaptea – fetiţă imprevizibilă –  
îşi răpîndeşte roua pe mîinile mele 
pentru cazul în care ea ar popula cu greieri şi licurici 
curtea interioară a casei mele. 
 
Nimic nu este necunoscut pentru buzele mele 
pentru că povestesc viaţa 
cu vocea asfaltată, umplută de motoare. 
În schimb, cînd viaţa e cea care povesteşte  
îmi spune  
– acesta este adevărul. 
Cu toate aceste rugăciuni care îmi cădeau din suflet  
am vărsat iubire şi oraş (piatră cu piatră) 
vreme de aproape cinci secole. 
Locuiesc în acest oraş din ochii mei. 
Nu există apă atît de murdară pe care el să o poată ascunde 
sau pe care să nu o reflecte. 
 
 
Uneori piatră vie  
iar alteori trandafiri în flăcări 
las fumul să iasă prin oamenii săi. 
„Inima mea este cel mai mare oraş pe care-l cunosc” 
m-am auzit spunînd într-o zi. Dar iubirea 
piatra din drum 
a trebuit să fie lucrată şi susţinută 
pentru ca ea să fie cea care, încă o dată, să mă susţină. 
Pietrele casei mele nu au servit 
la ascuţitul cuţitelor. Ele mi-au făcut tăieturi, firimituri 
un talc roşu. 
Ce timp atît de îndepărtat înapoia mea: singurătatea 
a zburat ca o muscă  
atunci cînd se întredeschide uşa. Nu a rămas nici măcar un bîzîit 
ca să ruginească mobilele 
ca să locuiască piatra 
cu vocea pulverizată. 
Pereţii erau mai mult decît pămînt: limitele aerului. 
Din chirpici încarnaţi pielea înzidită  
proteja o santinelă în poziţie de rugăciune. 
Ce călugăriţă a venit să mă mănînce  
după ce m-a iubit atît? 
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Cîte litere beta (aşa cum un capăt de parîmă amarează greementul) 
cu spinii lor roşii îmi fortifică sîngele şi ţesuturile? 
Cum să rupi cercul homarului fără ca un caşalot să se sinucidă în 
ochii mei? 
Aceasta este, fără nimic în plus, viaţa: partea planetei 
în care înoată peştii, în care se înmulţesc insectele şi uriaşele 
crustacee formează un alt oraş departe de oameni. 
Dar ce este viaţa în oraşul 
omului   
dacă nu o grămadă de muşte şi cîteva curse de şoareci? 
 
Oraşul era un motan care mieuna. 
Acolo a rămas pantoful ce avea să mă reconducă pe drumul 
întoarcerii: 
albastru, fără şireturi 
fără nici o urmă de gumă de mestecat ce s-ar fi putut lipi de el 
în timpul vieţii mele. 
 
Am învăţat de la pisici să nu fiu credincios omului. 
O escortă de păsări şi-a făcut cuib în coastele mele. 
Cineva a fost în tăcerea mea ca o coardă lungă. 
Ancorat de zmeul acestui oraş în aer 
ce voi apuca din mine  
şi ce voi apuca din viaţa 
a ceea ce nu cunosc? 
 
 
Mi s-a încredinţat o sarcină:  
să supraveghez pisicile vieţii mele. 
Dar eu am vrut ca ele să fie libere, departe de acoperiş 
şi de ziduri 
incendiind noaptea 
cu miorlăiturile lor. 
 
Fumul – de atunci – a cucerit şi el vîntul:  
mai întîi în ruguri iar apoi în trăsuri 
în uzine 
în oameni… 
 
Şi eu sunt pentru fum o mlădiţă călătoare. 
Sunt printre cei ce dorm pentru că în somn am găsit 
convalescenţă şi fugă: nimic mai animal decît fumul 
decît funinginea, decît cenuşa… 
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jăratic din oraş în oraş 
jertfit. 
M-am preumblat prin pădurile mîinii mele. 
Iubirea mea era un ferăstrău care tăia totul. 
Cînd fluviile de sevă mi-au inundat antebraţul  
am presimţit că era prea tîrziu 
pentru a muri singur. 
Atunci am făcut să crească o altă iederă 
o îngrăditură de grîu, cîteva păşuni. 
Şi acest oraş pe care-l privesc – bou culcat pe pămînt –  
a trebuit să bea 
ce am avut eu de apă. 
 
În ciuda broaştelor rîioase care conduc mlaştinile după voia lor 
această aşezare este aproape transparentă. 
Şi doar sorbind-o, oamenii învie. 
Cînd aveam cincisprezece ani, fluviul dintre pietre** 

îmi era necunoscut. 
Astăzi, lespezile ploii răsună şi alerg 
cu mîinile în formă de potir 
conţinute de oleacă de nisip. 
Oraşul îl învălui în patru izvoare  
– mareele mele cardinale –  
pentru ca, în sfîrşit, să se reîntoarcă  
pînă la fîntîna mea 
prin crevase şi apeducte. 
Mîinile mele cicatrizează calozităţile iniţiale, 
această manieră de a atinge piatra şi de a o sparge, 
de a umezi zidurile cu o privire  
tristă. 
Nu s-a născut încă moartea 
ce ar putea să mă împiedice să iscodesc apa 
între braţele ei 
firavul foc 
care vine cu păsările. 
 
Limba mea, o cheie ambiţioasă, unde se pierdea 
încît nu mă mai acoperea cu trupul ei de hiacint? 
 
Iubire: iată frica, dezordinea  
în silabe. 
Să fii sărac înseamnă să rămîi singur 
fără un alt suflet în sufletul în care să se adăpostească. 



Primãvara 2019  | Contact international 221 

 

Am auzit ploaia căzînd. Ne-am udat. 
Toată apa este teribilă cînd setea e nulă…   
dar pămîntul e atît de mare, încît în moarte ne prisoseşte. 
 
Oraşul nici nu începe nici nu se termină cu noi înşine. 
 
 
Am sosit ţinîndu-mă pe picioare: nu ştiu un alt mod 
de a merge încetişor. 
Şi, totuşi, în momentul plecării voi fi un intrus 
anonim  
pe care-l va înghiţi pămîntul. 
Lumina peste ziduri va lua locul umbrei care nu s-a repezit  
să moară peste versurile sale. 
 
Acest oraş nu mai are memorie. 
Iubirea a evadat din el 
aşa cum iese fumul din carnea arsă. 
 
Oraşul aparţine tuturor 
celor care nu naufragiază. 
Oceanul imaginar este în pielea omului. 
 
Marea este în ochi: ceea ce privesc revine 
şi începe să urmeze goelanzii. 
Crestele a ceea ce am văzut se umezesc sub ploaia atît de albă 
celestă 
rostogolită printre nouri. 
 
 
Atunci Dumnezeu există. 
Atunci cineva plînge: de data asta de bucurie 
pentru că ceea ce el priveşte 
continuă să crească… 
pentru că el continuă să privească 
ceea ce creşte… 
 
Oraşul e omul  
spre care te întorci mereu 
mereu acelaşi. 
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Meditaţie 
 

 
Trag la rame vîslaşii din faţă, din galera albastră. 
Şi o conduc în largul mării spre dunele fierbinţi  
pe care călugăriţa (mantis religiosa) o presimţise. 
Printre valurile arse de siroco,  
cocoaşele înălţate ale deşertului o iau înaintea 
beduinilor. 
 
Şi mult mai departe cleştii în larg din planctonul  
steril – frunze moarte –  
îşi ridică ancorajul – ancoră de os şi de spumă –  
la soarele divin. 
Adoraţi-l idolatrizaţi-i limba carboniferă  
ca şi cum ar fi fost limbajul vulcanului 
hieroglifă în magmă 
rună silabă 
monocordă. 
 
Vîsliţi scăpaţi de sperma celui ce va creşte  
în lume 
abandonaţi-vă povara de crini şi de brebenoc. 
Albastrul nu este un zeu nu e o balenă. 
Vîsliţi: megalodonţii îşi aduc mandibulele  
la nivelul adîncurilor oceanului. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                      Marvel 
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Mohamed SALMAWY  
(Egipt) 

 
 
 
 
 
 
Este considerat unul din cei mai mari dramaturgi 

egipteni contemporani. S-a născut la Cairo, în 1945 și este 
Secretar General al Uniunii Scriitorilor din Africa şi Asia. 
Autor a 30 de volume diverse : piese de teatru (La 
dernière danse de Salomé / Ultimul dans al Salomeei  
(l’Harmattan, 2003) şi Les Chaînes / Lanţurile, aceasta 
din urmă fiind prezentată la Paris, în 1996, pe scena 
cunoscutului Teatru Trianon), opt volume de nuvele şi 
două romane, Perles de colère (tradus şi acesta din 
arabă în franceză şi apărut în 2009 la editura Écriture) şi 
Les ailes de papillon/ Aripile de fluture.  

A fost decorat de regele Belgiei, de preşedintele 
Italiei şi de guvernul francez. A obţinut, de asemenea, cele 
mai prestigioase premii literare şi culturale egiptene. 

Fondator şi redactor-şef al ziarului de limbă franceză 
Al-Ahram Hebdo. A fost numit „Chevalier des Lettres et 
des Arts” în 1995 în Franţa, „Mare Ofiţer” în Italia, în 
2006, şi „Comandor al Coroanei” în Belgia, în 2008. În Ghana, la Accra, în anul 2009, a primit Premiul 
Scriitorilor Africani. 

 În anul 2016, editura ieșeană CRONEDIT i-a publicat romanul Aripile Fluturelui, și chiar în zilele 
celei de-a cincea ediții a Festivalului “Poezia la Iași”, la care a participat, i-a scos de sub tipar volumul 
bilingv Les poèmes du Nil / Poemele Nilului  ambele în  

traducerea Marianei STANCU. 
 

 

Sosesc 
 

Sosesc, iubirea mea, sosesc 
Frumuseţea eşti tu, ca Mout* 
Malul fluviului e braţul tău 
Şi apa Nilului îţi este sînge 
Însă crocodilul e doar aţipit, acolo, 
Pe plajele de nisip, cu botul căscat 
Dar fiindcă iubirea ta mă umple de îndrăzneală şi de tărie, 
Voi trece peste fluviu 
Şi te voie elibera, iubita mea,  
Îţi voi reda frumuseţea şi eleganţa 
Îţi voi reda gloria şi strălucirea. 

 

_______________ 

* Unul din numele străvechi ale pămîntului egiptean 
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Răspunsul iubitului 
 

 

Am văzut prin uşă umbra celei iubite 

În zorii zilei. 

 

Sunt ani de cînd tot baţi la uşa mea 

Dar, iubire, acesta nu e sălaşul meu, 

Ci doar odihna trupului slăbit 

Însă acolo sufletul meu în aşteptare 

Te va reîntîlni într-o bună zi 

Cînd tu nu va mai trebui să baţi în porţi. 
 

 
 
 
 

Tristeţile lui Khufu 
 

 

Trec prin faţa porţii iubitului meu 

şi o găsesc baricadată. 

E seară. 

Bat în poartă, dar nimeni  

nu răspunde 

Voi tăia un taur 

Ca ofrandă pentru lacăt 

O gazelă pentru pragul uşii 

Şi o gîscă pentru mînerul ei. 

Cei mai buni tauri ai mei 

Îi voi oferi fraţilor noştri, tîmplarii 

Pentru ca ei să facă un lacăt din răchită 

Şi o uşă din bambus. 

Astfel, îndrăgostita va găsi la sosirea sa 

Poarta celui iubit deschisă 

Acesta fericindu-i așteptarea. 
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Floarea veşniciei 
 

Între femei eşti cea mai frumoasă 

Nu ai asemănare 

Eşti steaua strălucindă 

La pornirea noului an 

Eşti picătura 

Într-o binecuvîntată zi de revărsare a apelor... 

Iar eu sunt în întregime înecat 

Sub valurile iubirii. 

Gura ta e sîngerul unei flori, 

Sînul tău e o smochină proaspătă 

Şi fruntea ta un inel de ivoriu... 

Iar eu, eu sunt o gîscă sălbatică, 

În plasa iubirii 

Căzută din senin. 

Iubirea ta în inima mea  

Seamănă cu o trestie în inima vînturilor 

Care pot să o smulgă şi să o poarte în zbor 

Dintr-o grădină în alta 

Pînă în abisurile iubirii. 
 

 
                                                                                     Love 
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Logodnica Nilului 
 

Priveşte-o, Hapy, 

Zeu al revărsărilor binecuvîntate 

Care apari la orizont 

Ca zorii unei noi zile 

Ce seamănă şi mai multe bunătăţi 

Şi răspîndeşte abundenţa. 

Priveşte-i prospeţimea pielii, 

Cu privirea ea te subjugă, 

Te vrăjeşte cu vorbele de pe buzele ei născute. 

Gîtu-i lung de marmură este 

Iar păru-i mai minunat decît plantele nobile. 

Braţele ei sunt mai frumoase 

chiar decît strălucirea aurului, 

Straiul, învălurat pînă în josul spatelui. 

Ea seduce pămîntul, 

atunci cînd îl calcă-n picioare. 

Nu e doar nobilă, ci şi sveltă şi elegantă, 

O încîntare a privirii, vocea îi este blîndă 

Ea e soarele zilelor şi luna nopţilor 

Numai ea poate fi logodnica Nilului. 

 

 

Vindecarea mea 
 

Bolnav mă culc în sălaşul meu 

Fără motive de boală 

Medicii, prietenii, oamenii 

Vin să mă vadă 

Numai frumoasa mea nu vine 

De nimeni nu am nevoie 

Numai ea ştie de ce sufăr 

Doar ea singură mă poate vindeca. 
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Plângerile lui Isis 
 

Nu te mai văd 

Pe tine cel a cărui inimă e plină de dorinţă 

Ochii te caută 

Vino spre cea pe care o iubeşti 

Apropie-te de surioara ta 

Tu a cărui inimă a încetat să bată 

Cu nestinsă patimă te chem 

Iar plînsul meu se înalţă 

Ca să se facă auzit pînă în ceruri 

Dar tu, tu nu mă asculţi 

Pe mine, lumina ta pe care ai iubit-o 

Fără să fi iubit vreodată pe altcineva 

Iubitul meu pentru veşnicie. 

 

 

 

Sub valuri 
 

Iubita mea neînchipuit de frumoasă 

Acolo zace pe malurile lumii subpămîntene 

A coborît în ape 

Şi valurile au înecat-o. 

E iubita perfectă 

Ce n-are asemănare 

Era ca o stea scînteind în ceruri 

Ca o piatră s-a cufundat în adîncul apelor 

Iar pletele-i plutinde 

Rătăcesc în toate părţile de valuri purtate. 
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Cuvintele reginei pentru 

soţul ei,  

faraonul Menkaura 
 

 

Eu sunt iubita ta 

Cu talia zveltă şi subţire 

Şi cu îmbătător parfum. 

Eu sunt grădina 

În care cu mîinile tale ai plantat 

Flori şi busuioc. 

Privindu-te, 

Văd frumuseţea cerului, 

Binecuvîntarea norilor 

Şi strălucirea lunii. 

Cît de frumos este malul fluviului 

În clipa întîlnirii noastre 

Cînd mîna mea se culcă în căuşul palmei tale 

Trupul mi se linişteşte, iar inima se-agită. 

Mergînd împreună 

Aud în sunetul vocii tale 

Corzile harpei 

Şi-ţi răspund cu sunetele naiului de bucurie plin. 
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Floarea Nilului 
 

 
Iubita mea este o floare a Nilului gingaşă 
Strălucitoare Parfumată delicată la pipăit 
Încercuită de bariere împrejmuiri de nepătruns 
Mînie şi Dictatură ne despart 
Arme îndărătnice arsenal al Tiranilor 
Iubita mea este o floare a Nilului fără cusur 
Pe care o simt după sîrma ghimpată 
Cultivată în această grădină ca un copac puternic 
În care se ascund spirite răutăcioase 
Frunzele-i catifelate lucioase 
Sunt cercetate de ochii dorinţei 
În timp ce ea rămîne agăţată de creanga sa 
Iubita mea este o floare a Nilului prizonieră 
O frumoasă prinţesă cu o alură minunată 
Înălţată împotriva forţelor atroce 
Bătută, înăbuşită copleşită de schingiuiri 
Iubita mea este floarea trainică a Nilului 
Care cîntă printre florile grădinii : 
Opriţi-vă paşii, momentul eliberării se apropie 
Împrejmuirile se vor prăbuşi eliberînd păsările 
Soarele va împrăştia cele mai aurii raze ale sale 
Făcînd să se ivească viaţa în grădina regenerată.  

 

 
                                                                               Pop up 
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Ce frumoasă e luna ! 
 

 
Am venit să-ți spun că voi pleca 
Am venit să-ți spun că s-a terminat. 
 
Să nu-mi vorbești de ceea ce a fost. 
Nu contează sorii în inimile noastre, 
Luna în lumina ochilor noștri. 
Astăzi totul s-a terminat  
Și am venit să-ți spun că plec. 
Valurile mării ne vor îmbrățișa multă vreme 
Dar valurile sfîrșesc prin a se sparge de stîncile  
țărmului 
Astăzi stîncile țărmului au schimbat 
Uriașele valuri ale iubirii noastre în spumă adevărată. 
Am venit să-ți spun că asemenea valurilor mării 
Sunt năprasnic 
Și plec. 
 
Nu de puține ori mi-ai îmbrățișat talia 
Cu brațele tale iubitoare 
Nu de puține ori ți-ai îngropat obrazul 
În palmele mîinilor mele iubitoare 
Și ai turnat nisipurile calde ale plajei 
În cascade de aurite ape în fața ochilor mei. 
Curățindu-mi inima de toate iubirile trecute 
Ei bine, ai fost clipa renașterii mele. 
Dar acum drumul nostru a ajuns la capăt 
Și am venit să-ți spun că plec. 
 
Nu, nu mă atinge, 
Depărtează-ți buzele de mine 
 
Am venit să-ți spun, 
Am venit să… 
Ce am venit să-ți spun? 
Ce frumoasă e luna ! 
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Testament 
 
 

Rău n-am făcut niciodată 

Oameni n-am năpăstuit 

Nu l-am blestemat pe Dumnezeu 

N-am furat bunurile unui sărman 

Nimănui nu i-am cauzat suferinţă 

Nimeni n-a murit de foame din cauza mea 

Nimeni n-a plîns din cauza mea 

N-am ucis 

N-am comis adulter 

N-am măsurat cu talgere măsluite 

N-am luat laptele de la gura copiilor 

N-am alungat animalele de pe păşune 

N-am pus în grădini capcane pentru păsări 

Nu am spurcat apele Nilului 

Sunt neprihănit... Sunt neprihănit 

Sunt neprihănit... Sunt neprihănit 
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Patrizia CAVALLI 
(Todi, prov. Perugia, 1947) 
 
 
 
 
 
 
 
        
     Patrizia Cavalli ocuieşte la Roma. Editura 
Einaudi îi publică un masiv volum Poesie (1974 – 
1992) care reuneşte cele două culegeri principale 
publicate până la momentul respectiv, adică: Le 
mie poesie non cambieranno il mondo (1974), şi Il 
cielo (1981), plus o secţiune de inedite intitulată 
L’io singolare proprio mio. Fizionomia scriiturii 
poetice îşi găseşte măsura în dimensiunea 
cotidiană şi colocvială, ceea ce nu înseamnă 
renubţarea la efuziunea eului liric. A tradus din 
limbile engleză și franceză cărți de proză și teatru. I 
s-a decernat premiul Viareggio-Repaci. 

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
  

  * 
Dolcissimo è rimanere 
e guardare nella immobilità 
sovrana la bellezza di una parete 
dove il filo della luce e la lampada 
esistono da sempre 
a garantire la loro permanenza. 

 

 * 
Ma se poi penso veramente alla tua morte 
in quale letto d'ospedale o casa o albergo, 
in quale strada, magari in aria 
o in una galleria; ai tuoi che cedono 
sotto l'invasione, all'estrema terribile bugia 
con la quale vorrai respingere l'attacco 
o l'infiltrazione, al tuo sangue pulsare indeciso 
e forsennato nell'ultima immensa visione 
di un insetto di passaggio, di una piega di lenzuolo, 
di un sasso o di una ruota 
che ti sopravviveranno, 
allora come faccio a lasciarti andar via? 
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                                                                                                                                                                                                                                                                      DAndelion 

* 
E –atât de bine să rămâi 
Şi să priveşti în neclintirea 
Suverană frumuseţea unui perete 
Pe care firul luminii şi becul 
Există din totdeauna 
Garantându-şi statornicia. 

 

*  
Dar dacă mă gândesc mai serios la moartea ta 
În care pat de spital, casă sau hotel, 
Pe ce stradă, ba chiar şi în aer 
Sau într-un tunel; la ai tăi care cedează 
Năvălirii, teribilei minciuni din cale afară 
Cu care vei dori să te opui atacului 
Sau infiltrăriii, la sângele tău pulsând şovăielnic, 
ieşit din minţi în ultima imensă viziune 
a unei insecte în trecere, a unui pliu de cearşaf, 
a unei pietre sau a unei roţi 
ce-ţi vor supravieţui, 
Cum crezi atunci c-am să te las să pleci?   
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 * 
 

Addosso al viso mi cadono le notti 
e anche i giorni mi cadono sul viso. 
Io li vedo come si accavallano 
formando geografie disordinate: 
il loro peso non è sempre uguale, 
a volte cadono dall'alto e fanno buche, 
altre volte si appoggiano soltanto 
lasciando un ricordo un po’ in penombra. 
Geometra perito io li misuro 
li conto e li divido 
in anni e stagioni, in mesi e settimane. 
Ma veramente aspetto 
in segretezza di distrarmi 
nella confusione perdere i calcoli, 
uscire di prigione 
ricevere la grazia di una nuova faccia. 

 
 
       
 

 * 
 

 Esseri testimoni di se stessi 
sempre in propria compagnia 
mai lasciati soli in leggerezza 
doversi ascoltare sempre 
in ogni avvenimento fisico chimico 
mentale, è questa la grande prova 
l'espiazione, è questo il male. 
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* 
 

Pe umerii chipului îmi cad nopţile 
Şi chiar şi zilele îmi cad tot pe chip. 
E le văd cum se-ncalecă 
Formând geografii dezordonate: 
Povara lor nu e mereu aceeaşi, 
Cad uneori de sus şi fac găuri, 
Alteori se reazemă doar 
Lăsând o amintire puţin adumbrită. 
Expert în geometrie le măsor 
Le număr le împart 
În ani şi anotimpuri, în luni şi săptămâni. 
Adevărul e însă c-aştept 
In mare taină momentul renunţării 
În vălmăşeală să pierd şirul socotelilor 
Să ies din temniţă 
Să capăt harul unui nou chip.  

 
 
 
 

*  
 

A-ţi fi martor ţie însuţi 
Întotdeauna însoţit de tine însuţi 
Nicicând de unul singur pradă usurinţii 
Ferm să asculţi mereu numai de tine 
În orice-eveniment fizic  chimic 
Mental, aceasta-i marea încercare 
Expierea, acesta-i răul.  
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Catinca AGACHE         
 

 

Profesorul Dan Mănucă  
și modelul cultural german în literatura română 
 
 

egretatul profesor Dan Mănucă10 
face parte din familia scriitorilor 
care au apărut în sânul unor mari 
figuri de cărturari  patrioți cu 

rădăcini adânc înfipte în solul Bucovinei, al 
Moldovei în general. Tatăl său, preotul, poetul 
și istoricul Mihai Mănucă, și-a crescut  
singurul fiu, Dan Mănucă, în spiritul 
respectării și promovării valorilor naționale, 
al moralei creștine, al modelului german atât 
de prezent în regiunea amintită, model care a 
marcat întreaga viață și evoluție academică, 
științifică, literară a acestuia. Așa se explică 
marea slăbiciune a viitorului universitar, 
născut la Dolhești (Suceava) și stabilit 
definitiv în Iași, pentru acest colț de provincie 
istorică a țării, preocuparea constantă pentru 
a releva în scrierile sale valorile culturii și 
literaturii generale române precum și 
influența benefică exercitată asupra acesteia 
de modelul german. Profesorul completează 
astfel larga galerie de universitari ieșeni 
contemporani care au continuat latura 
filogermană a școlii junimiste maioresciene, 
caracterizată prin disciplină și rigoare, acribie 
științifică, cercetare serioasă, operă solidă. 
Rememorarea îndelungului timp în care s-a 
fixat în viața academică ieșeană (Catedra de 
Literatura română, Universitatea ,,Al.I. Cuza" 
Iași, la recomandarea profesorului Al Dima11) 
a constituit  prilej de trecere în revistă a unor 
realizări însemnate în plan didactic, științific, 
publicistic, editorial. Având ca reper de 
exigență motto-ul autoimpus ,,O valoare 

                                                 
10 fost cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie română „A. 
Philippide” al Academiei Române, Iaşi (din 1963); profesor 
universitar la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” 
(1994-2008); director al Institutului de Filologie Română „A. 
Philippide” al Academiei Române (1990-2009); redactor-șef 
adjunct al revistei ,,Convorbiri literare”(din august 2001); 
îndrumător de doctorate . 
11 și el cu cu studii de specializare la Berlin, München, Viena: 
1936-1939. 

artistică poate fi comparată cu un poliedru”12 
și ca motor de identificare ceea însuși 
numește „psihologia adâncurilor”, el se afirmă 
ca istoric literar prin vocaţie, ca o voce critică 
cu autoritate, înscriindu-se în buna tradiție a 
școlii de critică contemporană ieșeană. 
,,Interesul pentru «document» l-am moştenit, 
probabil, de la tatăl meu, care a fost un fidel al 
Arhivelor Naţionale. Mi lam păstrat şi astăzi.”13 
– mărturisea universitarul Dan Mănucă, 
adăugând însă că nu consideră ,,că istoria 
literară se reduce doar la a colecţiona 
inedite.”Abandonând, la scurt timp după 
debut, critica de întâmpinare și dedicându-se 
definitiv istoriei și criticii literare, el a 
subliniat că nu a făcut ,,vreodată «istorie 
literară» ca înşiruire factologică.”14 și nici 
critică tehnicistă, doar analiză, critică de text, 
,,ca suport al istoriei literare”, adăugând că în 
ultimii ani a fost atras de ,,desluşirea 
modalităţilor de evoluţie a textului literar 
românesc pînă la ceea ce, de regulă, numim 
«literatură contemporană (sau actuală)» 15 

Contribuția sa originală de a aborda 
fenomenul literar românesc fără granițe, din 
perspectiva fenomenologiei și a 
comparatismului, îl situează între 
deschizătorii de drum în această direcție. 

                                                 
12 O valoare artistică poate fi comparată cu un poliedru, interviu 
realizat de Alexandru Bantaș, în ,,Limba română” (Chişinău), 
nr. 3-4, an XVIII, 2008. 
13 Cassian Maria Spiridon.,,Bună sau rea critica literară de azi e 
o continuare a criticii junimiste”, Interviu cu istoricul și criticul 
literar Dan Mănucă,  ,,Convorbiri literare”, nr. 5, 2008. 
14 Bună sau rea critica literară de azi e o continuare a criticii 
junimiste, Dialog cu criticul și  
istoricul literar Dan Mănucă realizat de Cassian Maria Spiridon, 
în  ,,Convorbiri literare”,CXLII,  
an 142, nr. 5, 2008, p.6-14. Vezi și : Interviu în: Nicolae Busuioc. 
,,Oglinzile cetății”, vol. 2 
Chişinău, 1994, p. 144-157; ,,Interviu”, realizat de Ioan Holban, 
în ,, Ateneu”,  nr. 5, 1983, p. 
8; ,,Lucian Vasiliu în dialog cu Dan Mănucă”, în: ,,Bucovina 
literară”, nr. 1-2,  1998, p. 3-6  
15   Cassian Maria Spiridon. op.cit. 

R 
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Lansează astfel conceptul inedit de literatură 
română generală16 din prisma căruia 
analizează literatura română în ansamblul ei, 
indiferent de sfera geoculturală în care se 
produce.  

Fie că tratează fenomenul literar 
românesc pe epoci și mișcări literare, face 
critică retrospectivă ori prospectivă, exegeză, 
cronică literară, portret literar, biografie 
comparată, aprofundează chestiuni de teorie, 
intervine în  polemica literară, combate 
,,poncifele” din literatura română, el pune 
accentul pe cercetarea istorico-literară, pe 
rigoarea istoriografică, emițând judecăți de 
valoare imbatabile, creându-și astfel un stil 
propriu, inconfundabil. Axat pe „interesul 
pentru «document»”, pe ,respectul ,, față de 
opera literară, în spiritul adevărului literar”17, 
exigentul cercetător restituie aspecte mai 
puțin remarcate ale fenomenului literar 
românesc, făcând corecturile necesare fără a 
forța nota. 

Atent la schimbarea de paradigmă, 
conștient de Dramatismul cumpenei critice, 18 
istoricul radiografiază și valorizează, 
pătrunde resorturile adânci ale evoluției 
procesului literar, analizează chestiuni la care 
se așteaptă răspuns interogând continuu: „Ce 
mai rezistă azi, ce mai putem recupera, 
respectiv ce trebuie să abandonăm, în acest 
timp al globalizării, multiculturalizării?”19.  

Ceea ce se remarcă la parcurgerea atentă 
a laborioasei sale opere este acel firicel puțin 
observat ce o străbate: relevarea măsurii 
influenței modelului german asupra culturii și 
literaturii române (după cel francez sau 
coexistând cu acesta). Analizează această 
chestiune disparat în capitole din volume, în 
studii și articole publicate în reviste literare, 
în prefețe și recenzii ale unor cărți dedicate 
subiectului, aducând în prim-plan un larg 
evantai de aspecte interesante.  

Deși nu a mai avut timp să concentreze 
aceste texte inedite într-un volum, ele 
reliefează, chiar așa dispersate cum sunt, o 
latură mai puțin remarcată a vastei sale 
activități de istorie literară, dublată de 

                                                 
16  Literatura română generală, în  Restituiri (critica criticii), 
Iaşi, PrincepsEdit, 2007. 
17  Cassian Maria Spiridon , op.cit. 
18 Dramatismul cumpenei critice, în vol. Literatură și 
ideologie, Iași, Princeps Edit, 2005, p.73-78; Dramatismul 
cumpenei critice: [analiza activității literare a criticului M. 
Cimpoi], în  ,,Convorbiri literare”, 2001. 
19 Literatură și ideologie, Iași, Editura Virtual, p.1-5 

finețea, luciditatea, imparțialitatea 
observațiilor, a concluziilor argumentate 
solid. 

Beneficiar el însuși, în opt rânduri, al unor 
burse de studii în Germania (1971; 1983; 
1986; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994), era de 
așteptat să abordeze, direct sau tangențial, 
acest fenomen al influențelor modelului 
german asupra culturii și literaturii române, 
subliniind contribuția indubitabilă la 
formarea elitei intelectuale româneşti 
începând cu marii clasici și acel ,,spiritus 
rectus” care a fost Titu Maiorescu. 
Frecventând centre universitare renumite din 
Göttingen, Berlin, Leipzig, Freiburg, Halle, 
Bonn, Heidelberg, Tübingen, Jena, München, 
Augsburg, Constanz ș.a., tinerii intelectuali 
români din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea și de mai târziu, întorși în țară, au creat o 
atmosferă de prețuire și admiraţie față de 
cultura germană. 

Pornind, așadar, de la document și 
tratând cu atenție subiectul în contextul mai 
larg al comentării fenomenului literar 
românesc într-o viziune modernă, exigentul 
cercetător ieșean argumentează existența 
acestor influențe, dar, în același timp, elimină 
și combate exagerările menținând o linie de 
echilibru și respectând adevărul istoric. Este 
o direcție clară pe care o urmează în toate 
scrierile sale, începând cu studiile de 
reconsiderare a fenomenului Junimii din 
perspectiva unei proaspete grile de lectură și 
interpretare (Scriitori junimişti, 1971; 2005; 
Critica literară junimistă:1864-1885 – teză de 
doctorat, 1975; Principiile criticii literare 
junimiste: 1864-1885, 2000; corpusul 
Documente literare junimiste, 1973), 
continuând cu cele consacrate poetului 
național Mihai Eminescu (Pelerinaj spre fiinţă. 
Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, 
1999; Opinii literare, 2001; Oglinzi paralele. 
Secvenţe eminesciene, 2008; Contestatari și 
adulatori – Jugul lui Eminescu ș.a.) care-l 
înscriu între eminescologii contemporani, ori 
cu cele referitoare la fenomenul literar 
general (Literatură și ideologie, 2005; 
Literatură, identitate și regionalism, 2012) ș.a. 

Radiografiind fenomenul literar 
românesc, reputatul istoric și critic literar 
remarcă suflul proaspăt și dinamismul 
introdus de acest model nordic,  Societatea 
Junimea fiind exemplul elocvent al acestor 
influențe. 
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Atent la mutațiile din sfera receptării 
critice, el cercetează mișcarea junimistă 
dintr-o nouă și inedită perspectivă, pornind 
tocmai de la desele și denaturatele atacuri de 
germanofilie din presă vreme de un secol, de 
la faptul că activitatea Societății „era crunt 
răstălmăcită”.  Purcede astfel în apărarea ei 
de ,,vechi sau recenţi detractori”, 
argumentând caracterul unitar și 
revoluționar al mișcării literare junimiste 
definitorie pentru evoluția istorică a 
literaturii române (,,Eu am abordat altfel 
junimismul, pe care l-am considerat drept o 
mişcare omogenă, a cărei forţă era conferită 
tocmai de coeziunea diversităţilor.”)20. 
Concluzia sa este că  Junimea și revista sa 
,,Convorbiri literare” păstorită aproape trei 
decenii de Iacob Negruzzi au jucat un rol 
hotărâtor în cultura și literatura română 
punând bazele a ceea ce s-a afirmat sub 
conceptul de literatură clasică română, 
impunând direcția nouă, modernă, a acestora 
prin decretarea primatului valorii estetice. 
Menționează faptul că fondatorii21, mulți 
dintre cei aflați în fruntea acesteia, au fost 
școliți la universități din Germania, iar odată 
reveniți în țară au introdus rigorile, și 
principiile literaturii lui Goethe, clădind  acel 
spirit junimist critic ce a condus la 
modernizarea limbii, literaturii, societății. 
,,Întemeierea societăţii Junimea (1863-1864) 
şi apoi apariţia «Convorbirilor literare»‹1867› 
au marcat reluarea dezbaterii privind 
identitatea culturii şi a literaturii române. De 
această dată, argumentele erau însă de ordin 
istoric, evoluţionist şi criticist, net anti-
raţionaliste, drastic opuse celor ale 
adversarilor latinişti.”22  

În studiile dedicate Junimii istoricul 
evidențiază, așadar, nu doar ,,caracterul 
unitar al junimismului”23, faptul că ,,spiritul 
critic junimist” a determinat întoarcerea 
perspectivei asupra valorii estetice, ci și rolul 
pe care l-a exercitat modelul german în acest 
proces în contextul mai larg al ,,modelului 
general european” care era ,,în curs de 
modernizare”.24 Acestea s-au produs pe mai 

                                                 
20 Bună sau rea critica literară de azi e o continuare a criticii 
junimiste,op.cit. 
21 Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, 
Iacob Negruzzi. 
22 Modelul junimist, ,,România literară”, nr. 48,  2008. 
23 Bună sau rea critica literară de azi e o continuare a criticii 
junimiste, op.cit.  
24Argumente de istorie literară, Iaşi, Junimea, 1978, p.164-171 

multe paliere și au avut un rol important în 
conturarea a ceea ce criticul a numit „modelul 
literar european” urmat de junimişti: 
,,Junimea a schimbat radical paradigmele care 
au circulat în literatura noastră anterioară, 
înlocuindu-le cu standardele vehiculate în 
Europa celei de a doua jumătăţi a secolului al 
XIX-lea.”  

Mergând pe linia filogermană a școlii 
junimiste maioresciene, istoricul literar 
discută, în studiul Modelul junimist 25, 
influențele exercitate asupra culturii române 
de către tinerii care au studiat în spațiul 
universitar german: ,,Toţi intelectualii noştri 
de frunte ai epocii îşi făcuseră studiile 
superioare în Germania, Franţa, Austria, 
Italia, Spania, cunoşteau realităţile politice, 
sociale şi culturale de acolo. De unde şi 
implicarea lesnicioasă în stabilirea relaţiilor 
diplomatice.”; ,,..cei mai mulţi dintre 
esteticienii, teoreticienii şi criticii literari din 
cercul Junimii s-au format în universităţile 
germane şi austriece, ceea ce, fără dubii, le-a 
influenţat concepţiile. Reprezentative sunt 
cazurile lui Maiorescu26, Negruzzi, Eminescu, 
Slavici. ” 

Apreciază ca neîndoielnic faptul că în 
spațiul noului model cultural și literar 
european construit de junimiști „poezia 
germană ocupa un loc distinct, justificat de o 
îmbinare considerată acceptabilă a lirismului 
cu meditativul”27. Deși nu împărtășește ideea 
celor care susțin că „lirica lui Heine și Lenau 
ar fi influenţat poezia junimiştilor – bazat pe 
constatarea că prezenţa acesteia ,,în paginile 
«Convorbirilor literare» este sporadică” –, 
totuși admite că poezia germană rămâne „un 
punct de raportare directă”: ,, pentru a-l 
caracteriza pe Nicolae Skeletti, Vasile Pogor l-
a supranumit «Uhland al României». Când 
Mite Kremnitz şi-a propus să îi familiarizeze 
pe cititorii germani cu Eminescu, a procedat 
în acelaşi fel, numindu-l «un Lenau român»28. 
De altfel, chiar în volumul de debut, Scriitori 
junimişti 29, autorul ia în discuție legăturile 

                                                 
25 Modelul junimist, în: ,,România literară”, nr.48, 2008 
26 cu studii de filozofie la Berlin, doctoratul ,,magna cum 
laudae” la Giessen. 
27 op.cit. 
28 op.cit. 
29 Scriitori junimişti, Iaşi, Junimea, 1971;  ediția a 2-a, Iași, 
Princeps Edit, 2005- recenzată de  
Horst Fassel   Dan Mănucă, „Scriitori junimişti” und „Literatură 
şi ideologie, în: ,,Estudios  
Filológicos Alemanes (Sevilla) ”, vol. 10, 2006, p. 392- 394 
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dintre scrisul unora dintre junimişti şi 
literatura germană, aducând noi puncte de 
vedere, introducând dreapta cumpănă în 
tratarea acestui subiect.  

Din aceeași perspectivă a dimensiunii 
influenței modelului german, Dan Mănucă se 
oprește asupra cosmosului eminescian. În 
continuarea contribuțiilor fundamentale 
aduse de George Călinescu, Constantin Noica, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Mihai Cimpoi ș.a., 
ș.a., el analizează noi aspecte ale acestei 
chestiuni, oferind deschideri de interpretare 
inedite. În studiul eseistic Pelerinaj spre ființă. 
Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, 
exegetul oferă ,,o sumă de aspecte ale operei 
eminesciene, privite prin prisma 
comparatismului, a naratologiei, a esteticii 
receptării, a traductologiei, a sociologiei.”30 El 
nu contestă faptul indiscurtabil că întâlnirea 
cu Paideia, cu arealul cultural german, a avut 
asupra Poetului efectul pe care Italia l-a 
exercitat asupra lui Goethe31, dar se 
războiește cu inexactitățile, cu ,,poncifele” 
înrădăcinate. În studiul comparatist Un bilanț 
negativ - Eminescu și Lenau, ce deschide 
volumul Opinii literare32, cercetătorul aduce 
în discuție sintagma clișeizată ,,Eminescu – un 
Lenau român” care a făcut carieră 
îndelungată:  ,,A devenit aproape o obișnuință 
ca, atunci când se discută, din perspectivă 
comparatistă, legăturile lui Eminescu cu 
literatura germană, să fie invocate raporturile 
cu Hölderlin, Novalis, Goethe, Schiller, Heine 
și, nu în ultimul rând, cu Nikolaus Lenau.”  El 
purcede la o analiză amănunțită de verificare 
a clișeului „un Lenau român”, ce are vechime 
mai bine de un secol, pentru a i se afla 
valabilitatea, concluzionând: „O comparaţie 
între operele lui Lenau şi Eminescu se poate 
face numai din perspectiva preferinţei 
particulare a lui M. Eminescu pentru întregul 
romantism german”. Raliindu-se opiniei 
profesorului german de origine română Horst 
Fassel33, Dan Mănucă conchide că uzitata 
sintagmă reprezintă o „inexactă 

                                                 
30 Bună sau rea critica literară de azi e o continuare a criticii 
junimiste,op.cit. 
31Vezi: Mihai Cimpoi. ,,Eminescu: modelul intelectual german”, 
în vol. ,,Esenta fiintei”, Editura Princeps Edit, Iasi, 2008.  
32 Opinii literare, Bucureşti, Cartea Românească, 2001;  
Iași,Virtual, 2011, p.1 
33 Horst Fassel, Lenau und Eminescu, Die Leistugsfaehigkeit 
eines Vergleichs, în Mihai Eminescu 1889-1989 Nationale Werk-
Internationale Geltung herausgegeben von Ion Constantinescu, 
Verlag Suedöstdeutsches Kulturwerk, München,1992, p. 157-
167. 

caracterizare” și că aceste paralelisme erau 
„un mijloc de evidență a europenismului 
operei” marelui poet, Societatea Junimea 
obișnuind ,,să raporteze uneori valorile 
literare proprii la cele ale literaturii germane” 
. 

Reunite în volumul Oglinzi paralele. 
Secvențe eminesciene34, studiile comparatiste 
Surse și echivalențe germane, O inexactittate 
comparatistă: Lenau şi Eminescu35, 
Actualitatea și Jugul lui Eminescu36 pun în 
valoare spiritul critic obiectiv bazat pe 
document și argument, observația fină și 
analiza pertinentă, argumentată, a criticului. 
El disecă atent, „din perspectiva achiziţiilor 
recente”, filiațiile comparatiste ale liricii 
eminesciene cu filozofia și poezia germană 
romantică și clasică (Spielhagen, Rötscher, 
Lenau, Novalis), combătând comparatiștii 
„sursologi” care au lansat și dezvoltat unele 
paralelisme ce nu corespund întru totul 
adevărului, aducând corecțiile necesare și 
taxând exagerările. 

Analizând cu atenție, în studiul Surse și 
echivalențe germane 37, cele două volume ale 
profesorului Helmuth Frisch de la 
Universitatea din Bochum – ,,Sursele germane 
ale creaţiei eminesciene”38 –, criticul 
apreciază că ele au  ,,o importanţă pe care nu 
ezit să o caracterizez drept excepţională”, 
întrucât aduc în prim-planul eminescologiei 
documente inatacabile : peste optzeci de 
evidențieri ale unor izvoare germane pe care 
le-a consultat Eminescu în anii studenției sale 
berlineze și vieneze ce acoperă goluri din 
informațiile sau completează date existente 
trunchiat – contribuții majore ale unor 
romaniști germani (Behring, Heitmann, 
Kramer, Frisch) la cercetarea universului 
creației eminesciene.   

Încă din volumul Argumente de istorie 
literară,39cât și din serialul de articole 

                                                 
34 Oglinzi paralele. Secvențe eminesciene, București, EuroPress 
Grup, 2008, p.72-82; 64-72; 96-105, 177 
35 O inexactitate comparatistă: Lenau şi Eminescu, în  ,,Adevărul 
literar şi artistic”, an. 12,  
nr.649, 14.01. 2003, p. 1, 8-9; Opinii literare (eseuri / critică), 
Iași, Virtual, 2011, p. 1- 24 
36 Jugul lui Eminescu: [despre detractorii şi adulatorii poetului], 
în  ,,Convorbiri literare”, an.  
132, nr. 6, 1998, p. 17 
37 în  ,,Convorbiri literare”, an. 133, nr. 1-2, 2000, p. 25, 39 
38 Sursele germane ale creaţiei eminesciene: identificarea 
izvoarelor, comentarea lor și 
 introducere, vol.1-2, București, Saeculum, 1999. 
39 Iaşi, Junimea, 1978, p. 135-144. 



240 vol. 29,  178-180| aprilie-mai-iunie, 2019 

 

publicate în ,,Convorbiri literare ”40abordează 
și aspectul colaborării lui Eminescu la 
,,Lexiconul enciclopedic Brockhaus” 
discutând pe marginea amplului studiu 
semnat de Horst Fassel41, făcut cunoscut 
publicului român în traducerea lui Simion 
Dănilă - Texte germane de Mihai Eminescu. 
Noi reflecţii despre contribuţiile lui 
Eminescu la „Lexiconul enciclopedic” 
Brockhaus, subliniind dificultatea de 
,,restabilire a textelor eminesciene apărute în 
enciclopedia Brockhaus” 42ș.a. ,,Din imboldul 
intelectualilor noştri de a face mai bine 
cunoscută peste hotare propria ţară a pornit 
şi înscrierea lui Mihai Eminescu  printre 
autorii articolelor dedicate chestiunilor 
româneşti din aşa numitul Brockhaus 
Lexicon: o enciclopedie de prestigiu apărută 
la Leipzig în mai multe ediţii, începînd cu anul 
1808 şi răspîndită în întreaga Europă.”- 
conchide istoricul, subliniind că inițiatorul 
acestui demers a fost Titu Maiorescu. 

Analizează și argumentează în publicistica 
sa (recenzii, prefețe), din perspectivă 
comparatistă, noi și interesante aspecte 
privitoare la opera lui Eminescu și influența 
germană: O inexactitate comparatistă: Lenau 
şi Eminescu43; Eminescu în germană44; 
Eminescu – repere germane45; Eminescu în 
Germania46; Eminescu și Brockhaus (I) (II). 
Colaborarea lui Eminescu la marea 
enciclopedie  germană47,despre contribuțiile 
remarcabile ale lui Horst Fassel în acest 
sens48  

Pornind de la considerentul paralelis-
mului, el nuanțează, merge mai departe 
trecând „prin prisma sistemului literar 

                                                 
40 Eminescu și Brockhaus (I), în Convorbiri literare”, 12.02, 
2015. 
41 Deutsche Texte von Mihai Eminescu. Neue Uberlegungen 
zur Eminescus Beitragen fur das „Conversationslexicon”, în 
„Balkanarchiv”, vol. 26-27, Bamberg,  2001-2002, p. 63-100; 
,,Lenau und Eminescu, Die Leistugsfaehigkeit eines Vergleichs”, 
în .vol.,,.Mihai Eminescu, 1889-1989”, München, 1992.. 
42 Un nou început, în  Convorbiri literare, 20.08. 2018. 
43 în ,, Adevărul literar şi artistic”, an. 12, nr. 649, 14.01. 2003, 
p. 1, 8-9 
44 în  ,,Dacia literară”, nr.3, 2000 p.7-8 
45 în  ,,Luceafărul”, nr.8-9, 10.06.1992, p.3  
46 în  ,,Opinia”, 13.06.1992. 
47 în  ,,Convorbiri literare”, , nr.2, 3., 12.02., 14.03. 2015. 
48 Horst Fassel. Deutsche Texte von Mihai Eminescu. Neue 
Uberlegungen zur Eminescus  
Beitragen fur das Conversationslexicon, în Balkanarchiv, 
Bamberg, vol. 26-27, an. 2001-2002, 
 p. 63-100./ ,,Texte germane de Mihai Eminescu. Noi reflecţii 
despre contribuţiile lui Eminescu 
 la „Lexiconul enciclopedic”, Brockhaus, Orient latin, an. XX, 
2013, nr.2, p. 10-28 

european” chestiuni ce vizează problematici 
identitare aparent similare ale spațiilor 
culturale german și român: Crize de 
identitate? Literatura moldo-română și 
literatura germano-română49, O paralelă:  
literatura germană  din România și 
 literatura română din Republica Moldova50. 

Tot discutând despre modelul german, 
istoricul amintește de existența unei bogate 
corespondențe și memorialistici care 
vorbesc despre atmosfera și viața literară 
germană pe care tinerii români au cunoscut-o 
în timpul studiilor, despre viața literară 
românească înfluențată de acest model, ele 
reprezentând radiografii interesante și 
veritabile documente pentru ambele spații 
culturale. Împreună cu profesorul Horst 
Fassel51, publică jurnalul de student al lui 
Iacob Negruzzi52, la care asigură prefața și 
notele. Acest ,,Jurnal”, care cuprinde 
însemnări în limba germană din perioada 
studiilor gimnaziale și universitare berlineze, 
reprezintă ,,un document de epocă preţios, 
care nu şi-a pierdut farmecul până astăzi” – în 
accepția lui Horst Fassel, prieten și 
colaborator al profesorului ieșean. 

Cercetătorul dedică importante studii 
traducerilor din limba germană susținând că 
acestea reprezentau pentru junimiști „părţi 
componente ale unui amplu proces, care 
urmărea construirea unei identităţi 
inconfundabile în interiorul ansamblului 
multicultural european.”53 El subliniază 
meritul junimiștilor în realizarea unor prime 
traduceri din literatura germană: ,,Nici 
literatura germană nu este neglijată şi 
junimiştii vor traduce constant mai ales din 
scriitorii reprezentativi. Prima versiune 
românescă integrală a părţii întâi din Faust, 
apărută în 1862, se datorează unor viitori 
junimişti, Vasile Pogor şi Nicolae Skeletti. 
După moartea acestuia, Pogor va da, singur, în 
«Convorbiri literare» din 1879-1880, o 
versiune ameliorată a traducerii, ceea ce 
denotă o preocupare stăruitoare. Tot din 
Goethe vor mai traduce şi alţi junimişti, 

                                                 
49 Opinii literare (eseuri / critică), Iași, Virtual, 2011, p. 89 
50 în ,, Observatorul cultural”, nr.62, 1.05. 2001.  
51 Iacob Negruzzi şi doctoratele din secolul al 19-lea, în 
,,Convorbiri literare”, 15.11.2014.  
52 Iacob Negruzzi: Jurnal. Traducere din germană de Horst 
Fassel, note de Dan Mănucă şi Horst 
 Fassel, prefaţă de Dan Mănucă, Cluj-Napoca, Dacia, 1980,  p. 5-
31 
53 Modelul junimist, op.cit. 
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precum Eminescu, Maiorescu, Negruzzi, 
Pompiliu, Quintescu, Xenopol.”54 

În amplul studiu Sursele primei traduceri 
românești a părții întâi din Faust55, profesorul 
insistă asupra meritului lui Titu Maiorescu, 
care a intervenit pentru a fi trimiși la studii și 
specializări în străinătate (preponderent 
pentru Germania) tineri merituoși: 
,,Literatura română l-a cunoscut deajuns de 
timpuriu pe Goethe, fie prin tinerii care 
studiau în străinătate, fie prin informații din 
revistele vremii, fie prin traduceri(...). Am 
amintit că prima traducere românească 
integrală a părţii întâi din «Faust» a fost 
realizată, în 1862, de Pogor şi Skeletti.” 
Universitarul ieșean insistă asupra 
contribuției membrilor Junimii la traducerea 
unor mari scriitori germani, precum Goethe, 
Schiller, Heine, Lenau ș.a.: „Abia în 1862, 
odată cu apariția traducerii părții întâi 
din Faust, se poate vorbi de prima pătrundere 
masivă și fructuoasă a operei lui Goethe în 
cultura noastră” 56 Consemnează primele 
traduceri din opera marelui poet german 
datorate lui Vasile Pogor și Nicolae Skeletti: 
,,Skeleti se va înscrie printre junimiștii care au 
contribuit cel mai mult la răspândirea operei 
lui Goethe în România. A tradus și din Heine, 
Schiller, Zedlitz, din Uhland, fiind poreclit, de 
colegii din societate, „Uhland al României). 57       

Cercetătorul aduce în atenția lectorului 
interesante pucte de vedere  privind 
importanța traducerilor din literatura 
germană și influențele acestora asupra 
culturii române, oprindu-se la câteva reușite 
în domeniu: Cea dintâi traducere românească 
a lui «Faust»58; Ionică Tăutu, traducător al 
„Ruinelor” lui Volney59; Traducerile germane 
ale lui Tieck/Baudissin –  surse pentru 
receptarea lui Shakeaspeare în România60.  ,,În 
vara anului 1858, Vasile Pogor s-a încercat în 
traducerea «Ruinelor» lui Volney. S-a plictisit 
însă repede, așa cum atestă manuscrisele sale 

                                                 
54 Idem 
55 Sursele primei traduceri românești a părții întâi din Faust, în:,, 
Zeitschrift der Germanisten  
Rumäniens”, 8 Jg., Heft, 15-16, 1999, S. 155-160 
56Idem 
57 Idem 
58 în  ,,Dacia literară”, nr. 2, 1994. 
59 în  ,,Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom. 23, 1972 
60  în ,,Dacia literară”, XVI, 2005, nr. 63, p. 12-15; ,,Estudios 
filologicos alemanes:  
revista del Grupo de Investigacion Filologia Alemana”, nr.16, 
2008, p.267-275  

de la Biblioteca Academiei Română.”61 
Apreciază  traducerile realizate de poetul, 
eseistul Stefan Augustin Doinas, renumit 
traducator al liricilor germani romantici si 
clasici: ,,Nu-i erau străine cultura engleză ori 
cea franceză, dar a fost în primul rând un 
mare cunoscător al culturii germane". 
Reliefează și necesitatea pătrunderii 
literaturii române în spațiul cultural german 
prin retroversiuni ale unor mari scriitori 
români în limba germană: Lirica lui Marin 
Sorescu în versiuni germane necunoscute: 
patru traduceri ale poemului „Shakespeare”62; 
O versiune germană a lui „Ion”63ș.a. 

De altfel, criticul însuși a transpus, în 
tinerețe, din  Goethe (,,Prometeu”)64, Schiller 
(,,Mănuşa”)65.  

Paleta preocupărilor cercetătorului ieșean 
de reliefare a interferențor culturale și 
literare româno-germane este extrem de 
bogată și îmbracă o gamă diversă de abordări, 
printre care e foarte dificil de pătruns dat 
fiind volumul lor  și locul publicării. Între 
acestea, eseuri, recenzii, prefețe: Interferenţe 
culturale româno-germane66, Traian Bratu în 
corespondenţă cu germanistul Theodor 
Frings67, Literatura germană din sud-estul 
Europei68, Germanistica ieşeană69, Imagologie 
germană70; Un poet român în Germania71, 
Slavici în arhive germane72, Literatura SF în 
Germania73, Excursiuni (livreşti) în Germania 
(meridională) I, II, III74; articole  dedicate unor 
aspecte constatate de cercetător, cu ocazia 
manifestărilor dedicate Centenarului Mihai 

                                                 
61 Sursele primei traduceri românești a părții întâi din Faust, 
Idem. 
62 în  ,,Convorbiri literare, nr.7, 1997. 
63 în  ,,România literară”, nr.1,  7.01.1988. 
64 în ,,Cuvîntul nostru”, nr. 2, 1957. 
 65 în  ,,Cuvîntul nostru”, nr. 2 , 1957. 
66 în,,Flacăra Iașului”, an 43, nr. 12669,  9. 07.1987, p. 2, 
recenzie la  ,,Interferențe culturale româno-germane. 
Contributii iesene de germanistica”,  volum îngrijit de Andrei 
Corbea, Octavian Nicolae, în limbile română-germană, Iași, 
1986. 
67 în ,,Anuar de lingvistică şi istorie literară”, seria B, tom. 33, 
(1992-1993), p. 167-174  
68 în  ,,Literatorul”, an. 2, nr. 5, 7.02.1992, p. 11 
69recenzie la „Deutschunterricht in Iassy (1830-1992)” de 
Horst Fassel. Tübingen, 1993, în  
,, România literară”, an. 27, nr. 18, 11-17.05. 1994, p. 19  
70 recenzie la vol. Germanitatea şi literele române de Bogdan 
Mihai Dascălu. Bucureşti, Ideea  
Europeană, 2007, în ,,Convorbiri literare”, an. 141, nr. 9,  2007, 
p. 53-54 
71 în ,,Luceafărul”, nr. 50,11.12.1991, p. 7. 
72  în ,,Luceafărul”, nr. 49, 23.12.1992, p. 4. 
73 în ,,Convorbiri literare”, nr. 7-8, 1993, p. 11. 
74 în ,,Cronica”, an 22, nr.17, 24.04.1987, p. 8 
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Eminescu75,  ca participant la congrese din 
Germania - Prezenţe româneşti la Augsburg76,  
Un seminar german de românistică77, La 
Innsbruck, la un congres 78; altele referitoare 
la cultura și literatura germană din România: 
Teatrul german din Timișoara România79. 

O parte dintre studiile sale, cât și 
aprecieri critice despre acestea, sunt 
publicate în reviste și volume apărute în 
Germania - Die Verbreitung des deutschen 
Modells in der rumänischen Kultur80; Eminescu 
und Lenau. Eine negative Bilanz81; Sursele 
concepţiilor regionaliste în literatura 
română82. Alte articole, în limba germană, 
sunt publicate în reviste academice din țară: 
Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen 
(Titu Maiorescu). Zielstzungen und 
Wegmarken von Professor Dan Mănucă83; Ein 
Beitrag zur Geschichte der „Faust” – 
Űbersetzungen: Dan Mănucă”84. 

„Citind lucrarea lui Dan Mănucă din 1999, 
am aflat foarte multe informaţii despre 
eforturile lui Vasile Pogor (1833–1906) şi ale 
lui Nicolae Skeletti de a traduce remarcabilele 
opere ale lui Goethe (...) Din păcate, cele două 
variante româneşti nu au fost definitivate, 

                                                 
75 Ion Constantinescu, Mihai Eminescu, 1889-1989: Nationale 
Werte, Internationale Geltung, München, Verlag 
Sudostdeutsches Kulturwerk, 1992. 
76în: ,,Opinia”, an 3, nr.610, 6.06.1992, p.3 
77 în ,, Adevărul literar şi artistic”, an. 4, nr. 173, 4.07. 1993, p. 6 
78în  ,,Opinia”, an. 3, nr. 527, 11.02.1992, p. 3. 
79 în: ,,România literară”, an. 26, nr. 33, 1-7.09. 1993, p. 16 
(recenzie la vol. Deutschen 
 Staats-theater(1953-1993).Entwicklungsmögkilchkeiten einer 
Kultureinrichtung der deutschen  
Minderheit in Rumänien/ Teatrul German din Timișoara. 
Posibilități de dezvoltare ale unei  
instituții a minorității germane din România, Freiburg, Müller-
Guttenbrunn Gesellschaft, 1993). 
80 în vol. Rumanien in Europa, hg von Al Rubel, Konstanz, 
Hartung–Gorre Verlag, Iași,  
Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2002, s.103-115  
81 în: Europäische und regionale Bezugssysteme im Spiegel von 
Lenaus Dichtung.  
Beitraege de Stuttgarter Lenau Tagung vom 25. und 26 mai 
2000. Materialen 14, hg  
Horst Fassel und Annemarie Rőder, Tübingen, Institut für 
Donauschwäbische  
Geschichte und Landeskunde, 2002, p. 85-107  
82 în: Das Regionale in der Rumänischen Kultur de Klaus 
Bochmann, Vasile Dumbravă,  
Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 115-122 
83 Horst Fassel, Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen 
(Titu Maiorescu). 
 Zielstzungen und Wegmarken von Professor Dan Mănucă, în 
,,Philologica Jassyensia”, 
nr. 1, 2008,  p. p. 237-246 
84  Rudolf Windisch. Ein Beitrag zur Geschichte der „Faust”– 
Űbersetzungen: Dan Mănucă (referitor la traducerile în română 
ale lui „Faust” realizate de Lucian Blaga şi de Ştefan Augustin 
Doinaş), în: Philologica Jassyensia, nr. 1, 2008, p. 275–284 , p. 
247-256.  

astfel încât pot fi considerate doar un fel de 
„preistorie” a traducerilor lui Faust în 
comparaţie cu traducerile complete şi precise 
făcute de Blaga şi de Doinaş.” – observa 
universitarul german Rudolf Windisch85  

Romaniștii germani Horst Fassel, Klaus 
Heitmann, Helmuth Frisch, Michele Mattuch, 
Klaus Bochmann, invitații de onoare ai 
simpozioanele internaționale din cadrul 
Zilelor Academice ieșene organizate de Filiala 
Iași a Academiei Române, au dedicat studii de 
referință privind literatura română în raport 
cu cea germană. 

Analizând cu atenție opera confratelui 
ieșean Dan Mănucă, profesorul Horst Fassel 
(Fassel 1992: 157-167)86, apreciază 
,,caracterul sistematic al întregii sale activități 
științifice”, concluzionând: ,,Foarte bun 
cunoscător al literaturii franceze, germane și 
engleze, el a avut capacitatea de a încadra 
literatura română în evoluția literară 
europeană.”87 

Academicianul Mihai Cimpoi surprinde 
într-o propoziție esența istoricului literar Dan 
Mănucă: ,,Spirit germanic, exact şi limpede în 
judecăţi, aplecat cu persuasiune și metodic la 
operă (și autor) (…), Dan Mănucă e omul 
sistemelor bine conturate”88 

Remarcabile prin bogata informație, 
originalitatea și prospețimea unei priviri 
critice sincere, prin amplitudinea, preciziunea 
și persuasiunea analizei, pertinența și ineditul 
observațiilor, imbatabila argumentație, 
scrierile istoricului și criticului Dan Mănucă 
ce vizează interferențe culturale și literare 
germano-române sunt contribuții importante 
de istoriografie literară comparată ce se 
adaugă la bogata bibliografie în domeniu, ca 
surse inedite de documentare și cercetare. 
Ilustrat prin moștenirea sa literară ca istoric 
literar de vocație, voce critică cu autoritate, 
Dan Mănucă rămâne, în primul rând, ca o 
luminoasă personalitate umanistă. 

● 

                                                 
85 ibidem 
86 Horst Fassel, 157-167  
87Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen (Titu Maiorescu).  
Zielstzungen und Wegmarken  
von Professor Dan Mănucă, în ,,Philologica Jassyensia”,  nr. 1, 
2008,  p.  247-256. 
88 Mihai Cimpoi, Dan Mănucă: Obsesia cercului, în Critice, vol.1: 
Fierăria lui Iocan, Craiova 
 Scrisul Românesc, 2001, p.103-111 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Imagistica alchimică 
Oamenii ca mine ştiu că diferenţa între trecut,  

prezent şi viitor nu este decât o iluzie perpetuată  
de încăpăţinarea umană 

 Einstein 
 

ititorul secolului al XXI-lea ar putea să 
se gândească la alchimie ca la 
procesul de transformare a unei stări 

de metal în alta pentru un profit, dar în 
cugetul maestrului de odinioară ea avea cu 
totul altă semnificație. În timp ce 
transformarea metalelor sau a altor obiecte 
este o metamorfiză fizică, în vechime ara 
inclusă și transformarea spirituală a corpului 
uman vizibil într-o entitate pur spirituală din 
lumea invizibilă; alchimia a mai fost  utilizată 
pentru obținerea unor substanțe neobișnuite 
pentru a permite vindecarea prin noi 
medicamente (Paracelsus), dar și la 
dezvoltarea unor domenii cum ar fi 
astronomia și astrologia. Iată de ce procesul 
transformării sau transmutației este esențial 
pentru conceptul de alchimie, iar cunoscătorii 
pot fi familiarizați cu imaginea, înțelesul și 
funcția alchimiei, chiar dacă nu au practicat 
efectiv procesul chimic al experimentelor89. 

Pentru poetul renascentist, alchimia a 
avut multe fațete - satirică cu aspect comic, ca 
in poesia lui Ben Jonson90 - The Alchemist – 
sau ca în poesia lui John Donne91 ce tinde să 
ofere o cale spre transformarea spirituală 
printr'un exercițiu complex de aluzie 

                                                 
89

 Roberts, G., The Mirror of Alchemy, (London: The 
British Library, 1994) 
90 Benjamin Jonson (11 iunie 1572 - 6 august 1637) a fost 
dramaturg, poet, actor și critic literar englez, a cărui creație a 
exercitat un impact durabil asupra poesiei și comediei în limba 
engleză. Este cel mai bine cunoscut pentru piesele satirice 
"Every Man in Humor" (1598), Volpone sau The Fox (1606), The 
Alchemist (1610) si Târgul Bartolomeu (1614) si pentru poezia 
sa lirica si epigrammatica; el este în general considerat al 
doilea dramaturg englez ca importanță în timpul domniei lui 
James al VI-lea după William Shakespeare, -  în Abraham, L., A 
Dictionary of Alchemical Imagery: Introduction, pp xv-xxii, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 
91 John Donne (22 ianuarie 1572 - 31 martie 1631) a fost un 
poet englez și cleric în Biserica Angliei. El este considerat 
reprezentantul preeminent al poeților metafizici.  

alchimică și joc de cuvinte. Textul este 
codificat pentru a face fie jargonul de 
neînțeles, fie pentru a încuraja strădania 
cititorului să descifreze tâlcul și să'și activeze 
inteligența, o funcție necesară dezvoltării 
spirituale. Donne nu a folosit doar alchimia în 
scopul acestei transformări - și el a utilizat 
mesajul multor poesii pentru exerciții ale 
minții, realizând un adevărat tratat spiritual. 
Mă opresc, iubite cititor, asupra a două astfel 
de poeme să examinez pentru tine imagistica 
alchimică prin care Donne a încearcat să 
lumineze și să ridice spiritual pe cei  avizi de 
cunoaștere, conform omului potrivit ajuns la 
locul potrivit92. Lucrările sale sunt notate 
pentru stilul lor puternic, senzual și includ 
sonete, poesii de dragoste, poesii religioase, 
traduceri latine, epigrame, cântece, satire și 
predici. Poesia lui este recunoscută pentru 
vibrația limbajului și inventivității metaforei, 
mai ales în comparație cu cea a 
contemporanilor săi. Stilul lui Donne se 
caracterizează prin deschideri bruște și 
diverse paradoxuri, ironii și dislocări. Aceste 
trăsături, alături de ritmul de vorbire 
dramatică sau uzual, sintaxa tensionată și 
elocvența sa dură, au fost atât o reacție 
împotriva netezimii poesiei elizabetane 
convenționale, cât și a adaptării în engleză a 
tehnicilor baroce și manieriste europene. 
Cariera sa timpurie a fost marcată de poesie 
care a purtat o cunoaștere imensă a societății 
engleze și a întâlnit cunoștințele cu critici 
aspre. O altă temă importantă în poezia lui 
Donne este ideea adevăratei religii, scriind 
poesii clasice, precum și poezii erotice și de 
dragoste. El este deosebit de renumit pentru 

                                                 
92 Dogmă sau libertatea gândirii - esenţele arcului reflex noetic, 
Junimea, 2007 
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erudiția sa în concpte metafizice93. Trebuie să 
înțelegi, iubite discipol, că având în vedere 
incapacitatea cititorului modern de a înțelege 
pe deplin alchimia renascentistă, este dificil 
să decodificăm toate imaginile și 
semnificațiile alchimice dar, după cum 
subliniază Edgar Hill Duncan94, tradiția satirei 
alchimice este "destul de diferită de acele 
figuri care utilizează particularitățile teoriei 
sau practicii alchimice, în care conceptele 
alchimice servesc la exprimarea directă ca 
metafore sau la intensificarea ca similitudini a 
conținutului gândirii liniare. În fiecare din 
aceste situații, valoarea conceptului pentru 
Donne constă în aptitudinea sa de a ilustra, 
explica sau intensifica ideea pe care o 
întruchipează sau la care este juxtapusă ". 
Donne se potrivește cu procesul alchimic de 
putrefacție care are ca rezultat o viață nouă, 
cu paralela creștină; cel al învierii lui Cristos, 
poesia sa poate funcționa ca un verset al 
naturii, asupra inevitabilității morții și asupra 
modului inexorabil în care se mișcă înainte, și 
cu învățătura creștină s-ar putea să se 
înmulțească învierea și renașterea, ducând la 
înviere omenească și speranța unei vieți de 
apoi. Cunoașterea alchimiei îmbogățește 
cititorul, în special în următoarele rânduri în 
care Donne afirmă: Eu sunt orice lucru mort,/ 
în care dragostea lucrează Alchimia./ Iubirea'i 
doar manifestarea/ unei chintesențe realizată 
din nimic,/ Din plictisitoare inexistențe și leneș 
vid/ m-a distrus și renăscut/ prin lipsă, 
întuneric, moarte; lucruri ce nu sunt. Aici, 
Donne joacă pe inversarea procesului 
obișnuit de creare în alchimie. 

În Înviere, Imperfect,95 Donne reprezintă 
învierea lui Cristos. Prima jumătate a 
poemului poate fi descifrată fără cunoașterea 
alchimiei, cu referințe la Răstignire, la eclipsa 
soarelui, la Înviere și Înălțare. La jumătatea 
drumului, poezia preia limbajul distinct al 
alchimiei: Pentru ca aceste trei zile devin un 
mineral;/ El era tot aur când se întindea, dar 
se înălța/ Toate tincturile, și nu dispun de unul 
singur/ Plumbul și fierul doresc binele, dar 
este/ Prin putere să transforme carnea lui 
păcătoasă./ dar chiar dac'o avea plină de 

                                                 
93 Wikipedia 
94 Duncan, E. H., ‘Donne’s Alchemical Figures’, English Literary 
History 9, (1942), pp 257-85 
95 Donne, John, The Complete English Poems, ed. C. A. Patrides, 
(London: Everyman’s Library, 1991) 

credință/ Gândită că un Suflet ce putea să 
discearnă și să vadă/ Du-te la acel trup, "din 
acest mormânt,/ cănd ieșit din lințoliu, trupul 
i-a fost văzut,/ Ar trebui să'nțelegem în acel 
trup un suflet,/ Dacă nu ca la orice om, 
întregul său./ În gândirea alchimică, soarele 
poate să transmută mineralele pe pământ în 
aur, dar aici Cristos era deja aur când a fost 
îngropat și transformat în tinctură, folosit în 
mod normal pentru a purifica alte metale. 
Învierea Lui este o direcție clară pentru 
scopul omului de a înviora spiritual. Edgar 
Hill Duncan, în eseul său, "Alchimicele lui 
Donne", afirmă că expune moartea și învierea 
lui Hristos în termenii morții alchimice și a 
învierii aurului și ca într'o interpretare 
alchimică a învierii, trupul suferă o formă de 
decădere pentru a facilita transformarea, 
purificarea având loc, atât în termeni creștini, 
cât și alchimici, procesul de purificare, de 
curățire spirituală fiind cerută și creștinilor. 
Deci Cristos este reprezentat ca agent de 
transmutare care, prin moartea sa, a dobândit 
puterea de a purifica trupurile pe care el le 
alege să le atingă. În ambele poeme citate de 
noi, alchimia servește pentru a adăuga 
adâncimea interpretării creștine existente a 
renașterii. Învierea este într-adevăr o 
credință spirituală; nu este tangibil și se 
bazează exclusiv pe credințele individului, în 
sensul că alchimia nu este o arcană sau o 
pseudo-știință, poetul fiind capabil să codifice 
mesajul pentru a-i da o formă de secret, care 
necesită un efort de a-l traduce. Numai 
creștinul devotat și pur în acest sens poate 
"decoda" mesajul și poate găsi o reînnoire 
spirituală96. Dacă ne putem permite să vedem 
în aceste exemple, comparații, metafore un 
cod și un cifru, atunci, cu siguranță putem să 
descoperim lăcașul unei chei de la sipetul 
Pietrei Filosofice, un elixir ce te poate 
conduce, iubitul meu discipol, la chintesența 
spirituală a inspirației divine prin Duhul 
Sfânt, pe care l-ai primit și acceptat 
necondiționat. 

                                                 
96 Hayes, T. W., ‘Alchemical Imagery in John Donne’s “A 
Nocturnall upon S. Lucies Day”’ in Ambix 23 (1976), pp 55-62 
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Paradoxul  Luminii 
 
 
 

„Copiii care se iubesc se‛mbrățișează în picioare 
Lângă porțile nopții 

Și trecătorii care trec îi arată cu degetul 
Dar copiii care se iubesc 

Nu sunt acolo pentru nimeni 
Și numai umbra lor 

Înlănțuita umbră tremură în noapte 
Stârnind mânia trecătorilor 

Mânia și disprețul lor și răsetele și invidia 
Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni 

Ei sunt în altă parte dincolo de noapte 
Mult mai presus decât lumina zilei 

În orbitoarea strălucire a primei lor iubiri”. 
Jacques Prevert 

 

n noapte umbrele se resorb către cer și 
mai departe până în centrul 
Universului unde lumina stă înfășurată 

în întuneric; din când în când ea exultă și 
creatorul o metamorfozează transcendental 
în Cuvânt. Cuvântul aflat în pâcla matricii 
primordiale începe a avea și ea o vizibilă 
umbră, iar umbra devine ea însăși o formă 
de manifestare a luminii. Universul întreg 
aflat încă în ceață este o imensă umbră. Nu 
noaptea reprezintă misterul, ci umbra, care 
prin lumina ființei sale face sesizabilă 
noaptea. Așa am perceput eu noaptea în care 
un personaj viguros și solitar, absurd de 
diferit în speranțele sale ne relatează despre 
un paradox al timpurilor noastre. Și poate că 
acest paradox există dintotdeauna de când 
Arhitectul luminii i-a creat acesteia și umbră. 
Despre proza lui Gheorghe Andrei Neagu nu 
am mai scris, și nu doar pentru că poesia sa 
m'a cucerit întrutotul, ci pentru că nu mi se 
cristalizase uriașa sa personalitate, deși 
omul și prietenul îmi era permanent 
aproape. M'am ferit poate și de subiectivism. 
Muntele literar care este el trebuie văzut cu 
adevărat de la o înălțime pe care eu nu o 
atinsesem. Azi însă sunt convins că atât 
Slavici, Rebreanu ori Marin Preda, Eugen 
Barbu sau Buzura ar trebui să accepte că el 
reprezintă un vârf tot mai semeț în lanțul lor 
muntos.  
 

După ce m'am închinat în fața Nunții 
negre și am publicat numeroase fragmente 

de proză sub semnatura lui Neagu în revista 
"Contact international", iată că mă aflu în 
fața unui roman care mă absoarbe și 
identifică cu o lume aparent pierdută și care 
se perpetuează obsedant în societatea 
românească în ciuda progresui așa-zis 
civilizator. În timp ce paradoxul are o 
structură logică, exprimabilă simbolic sau 
nu, absurdul nu deține o astfel de structură. 
Altfel spus, absurdul reprezintă întotdeauna 
un non-sens, o exprimare imaginativă căreia 
îi lipsește orice principiu sau element 
rațional. Absurdul se află dincolo de 
posibil și, cu siguranță, în afara oricărui 
demers probabilistic. Chiar dacă omenirea i-
a creat probabilitate și șansa de a deveni 
certitudine, adică absurdă realitate. Presimt 
în fiecare pagină a volumului Așezământul97 
realitatea unui roman inspirat din experiența 
autorului la Căminul Atelier din Odobești, 
așezământ cu peste patru sute de 
handicapați, într'un fost regat al cumanilor 
(p.10). 

Noaptea era un singur supraveghetor 
pentru toate etajele. Atunci se slobozeau 
orgiile. Etajele fetelor viermuiau de vizitatori 
și de gemete care mai de care mai sugestive 
(p.12)... O beznă adâncă se lăsa în toată 
incinta. Din când în când, câte un strigăt 
lugubru sfâșia tăcerea nocturnă, semn că 
cineva visa violent (p.23). Tabloul unei 
societăți degenerate sub fusta PCR, unde 

                                                 
97 Editura StudiS, 2018 
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viciile își dezvoltau tentaculele supraviețu-
irii, este prezentat în cadrul unor descrieri 
remarcabile ale așezământului - un amestec 
amețitor, abracadabrant de întreprinderi cu 
profile diferite, spital, depozit, inserție de 
ocupație psiho-motorie pentru persoanele cu 
handicap. În prezența unui paradox mintea 
freamătă, exaltă și se entuziasmează de 
propria sa limită, de propria sa „încurcătură” 
în care se alfă. Chiar naratorul se carac-
terizează în activitatea sa de director: Mă 
duc la cap să pup, mă duc la cur să f.t 
(p.18), deși, pe numele lui, Daniel Ștefan, 
era și un scriitor educat, umanist, sensibil . 
În schimb, în fața absurdului noi toți 
rămânem preplecși și dezorientați, năuciți 
chiar, astfel încât reacția noastră oscilează 
între credibil și imposibilitate. Romanul 
prezintă anii în care un însingurat încearcă 
îmbunătățirea traiului în așezământ, 
înțelegând că paradoxul este o structură 
logică a limitei, în timp ce absurdul este un 
eșec al acesteia. Absurdul îl depășește chiar 
și pe autorul care îl descrie, fiindu‛i imposibil 
a‛l anticipa, gândi sau exprima, așezându‛l ca 
o negare a oricărei structuri logice raționale 
sau intuitive. Limitele rezolvărilor sunt 
permanent criterii încadrabile însă doar în 
paradox. Chiar și numele personajele pe care 
le consider inspirate de dramatica realitate 
sunt alese din lumea corespunzătoare 
tiparelor: Bujavercă, Cârnăcior, Puiu 
Ciofârcă, Nicoleta Ciuraru, Corcodel, Ion 
Cotârlan, Durlănescu, Găozaru, Helciug, 
Gheorghe Malacu, generalul Măcăroiu, Ștefan 
Mădularu, Milică zis Câinele (ciocănarul de 
serviciu), Milușa, popa Popa, Tanța 
Prepeleag, Mirel Puțaru, Sorin Sticlaru, Titi 
Șliț, Tancău, Tilidon, Țiripei, amintindu-ne de 
Caragiale și nu mai puțin de Viorel 
Cacoveanu. 

Caracterizarea personajelor ne apare 
revelată nu numai prin nume ci direct – 
securiștii, mic, bondoc și roșcat (p.34), sau un 
domn micuț cu părul rar, dat peste cap, 
lăsând să se întrevadă o frunte îngustă 
deasupra unor sprincene stufoase (p.41), 
contabilul șef, mic și pătrat, cu gâtul scurt și 
ceafa groasă, cu fruntea mare și pătrată, cu 
fața dură, dar în același timp mieroasă (p.46), 
amanta fostului director, de statură mijlocie, 
tunsă scurt, cu sânii încă tari sub decolteul 
sufficient de răscroit (p.48), secretara, mică, 
bondoacă, cu părul albit în cea mai mare 

parte, poate din cauza văduviei prelungite 
(p.49) – sau prin opiniile celorlalte 
personaje, prin acțiunile lor, unde nici poetul 
nu se dezice – se speriase de umbra sălciilor 
pletoase, ce se așterneau în fața ei, înnegrind 
și mai mult caldarâmul. Poate că a vrut să 
țipe. Poate nu. Oricum, țipătul ar fi fost mic și 
trist. Parcă luîndu-și seama, salcia și-a strâns 
pletele-ntr-o mână de vânt și a lăsat soarele 
să-și primească nestingherit oaspetele (p.43). 
Pot asemui pe directorul Ștefan Daniel cu 
anticul Sisif a cărui șansă, deși nu o 
întrevedea de la îneput este stânca pe care o 
cară în spinare și o tot urcă, ca o asumare a 
eșecului, fiindcă este un eșec așteptat, care 
chiar pare cu trecerea timpului a fi fost 
căutat. Este eșecul care ne încântă și care dă 
sens mișcării, a acțiunii aparent liniare și 
care ar putea avea rezolvare în final, un final 
ce ar fi putut fi un început al rezolvării 
tuturor elementelor aflate în sfera 
paradoxului. Spun sferă pentru că aceasta ar 
avea o limită și nu ar friza infinitul. Cunosc 
trei ipostaze ale lui Sisif (cu siguranță că ele 
sunt mult mai multe), cel mitic din legendele 
Greciei antice, cel al lui Albert Camus98 ori 
cel al lui Octavian Paler99, care în ciuda 
tragicului paradoxal exprimă bucuria de a 
trăi sau limita înțeleasă aici ca speranță. 
Speranțe și dezamăgiri. Astfel  contrariile  
se  completează,  se armonizează și chiar se 
susțin reciproc, în sensul că unul din 
contrarii este premisa celuilalt. Aparent, 
precum Sisif înghițit de paradoxul ființării, 
naratorul ni se arată ca un personaj absurd, 
aflat când într‛o pâclă densă, când într‛o 
ceață impusă de timpurile „epocii de aur”. 

Expresia subtilă a limitei sisifice reclamă 
repetiția, iar identicul, egalul poartă cu sine 
povara alterității adică a eșecului 
fundamental. Un leit motiv în lumea în care 
un miros de urină și de trupuri nespălate 
amestecat cu mirosul venit din bucătărie și din 
sala de mese, trebuia să le ofere asistaților din 
când în când și prilejul de a-și ostoi poftele 
carnale (p.20). 

Dacă fenomenologia lui Edmund 
Husserl100 pune în locul unei epistemologii a 

                                                 
98 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, eseu filosofic, 1942. 
99 Octavian Paler, Mitologii subiective, Ediţia a III-a, Editura 
Polirom, Iaşi, 2008, 
100 Edmund Husserl (8 aprilie 1859, Prosznitz, Republica Cehă 
- 26 aprilie 1938, Freiburg im Breisgau), filosof austriac, 
creatorul fenomenologiei moderne, inspirând pe Martin 
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interpretării o ontologie a înțelegerii, ne 
îndepărtăm până la renunțare de maniera 
gnoseologică, referindu-ne cu precădere la 
eșec. Până și securitatea timpului, care 
interna în așezământ și oameni sănătoși 
printre handicapați, recunoștea că avem din 
ce în ce mai multe probleme (p.34)101… 
raportate la perioada războiului descrisă de 
tatăl naratorului: dar atunci era război, nu se 
construia socialismul (p.35). Descrierile 
spațiilor de locuit, ale anexelor și curții sunt 
de un naturalism ce frizează într'adevăr 
absurdul. Ameliorarea uriașelor deficite se 
rezolvă doar prin mită, pile și intervenția 
securității și organelor de partid, urcând 
până la nivel ministerial. Aducerea 
absurdului în prim-planul discuției se 
datorează eșecului pe care îl are orice 
încercare de reducere a ființei la nivelul unui 
sistem închis, îndepărtarea față de un 
orizont deschis către valori și semnificații 
noi, adică către lume. Aceasta se realizează 
în roman prin cele șaptesprezece scrisori 
anonime care, în ciuda faptului că aparțin 
unui asistat social denotă o asumare a 
realității zdruncinând temerile naratorului 
ca o reală deschidere către lume fiind, mă 
repet, expresia asimilării paradoxurilor și 
depășirii absurdului prin acceptarea că 
acesta doar ni se arată, fără a putea fi 
cunoscut, ci numai imaginat ca o închisoare a 
gândurilor.  

Întreruperile narațiunii cu lectura 
scrisorilor anonime elaborate de un adevărat 
liric al prozei sunt o desfătare nu numai 
pentru director ci și pentru cititorul avizat 
de succesiunea sadoveniană a unor 
întâmplări pline de afectivitate și profunzime 
din viața de zi cu zi a unui asistat talentat. 
Citez doar câteva fragmente: Apa rece din 

                                                                         
Heidegger și Jean-Paul Sartre, folosind metoda "reducției 
fenomenologice" (phänomenologische Reduktion). 
101 Situație perpetuată și în zilele noastre. Citez: De foarte 
multă vreme, unii dintre asistații Caminului Atelier Odobești 
care încercau să-și câștige un ban muncind cu ziua pe la 
patronii din județ, au tot povestit despre ceea ce se petrece în 
instituția în care trăiesc. Speriați de eventualele pedepse 
"disciplinare" pe care ar fi putut să le primească în urma 
mărturisirilor făcute, ei nu au fost niciodată de acord să-și 
spună și numele. (Ziarul de Vrancea, 1999)… Aceasta din cauză 
că nu sunt încă incheiate contracte pe acest an cu furnizorii, în 
lipsa unui buget…. Poate tocmai de aceea asistații nu știu să 
mintă, iar unii dintre ei pun situația pe seama faptului ca 
personalul de la bucătărie ar fura din hrana lor. (Ziarul de 
Vrancea, 2009). Dar sunt și din ultimii ani referiri în presă din 
multe alte așezăminte asemănătoare (1990-2018). 

 

spălător îmi spală amintirile. Mă frec cu 
prosopul, până când nădușesc. Așa se freca 
tata lângă fântâna căzută-n pântecul 
pământului. El și cu vecinii o aruncaseră 
acolo. Hrănindu-se cu apa răcoroasă a 
pietrelor înțepenite… M-au dat la școala 
specială. Eu și alții ca mine. Ca niște lăstari 
izvorâți din cioturi putregăite … Nicio povață 
nu mai venea să-mi tulbure visele. Iar visele se 
prefăcuseră-n porniri. De aceea am ajuns mai 
târziu aici, în locul acesta unde nu-mi trebuia 
tabla înmulțirii. și nici a împărțirii. Aici nu 
trebuia să impart cu nimeni, pentru că nu 
aveam ce împărți. Doar să ne înmulțim… 
Aveam mâncare, aveam femei, aveam și dans 
și film și muzică. Dar ce n-aveam!? Unii aveau 
cârje, alții cărucioare, alții picioare de lemn, 
alții nici atât (pp. 37-38). Scrisorile sunt, 
deci, precum tablourile dintr'o expoziție, 
deliciul cititorului; parcă ar fi un poem de 
iubire, cu toate imperfecțiunile textului, 
afirmația directorului (p.82), mirat că pe 
mulți îi apucase frenezia scrisului (p.97). 

Desigur Gheorghe Andrei Neagu 
dovedește un condei mânuit cu măiestrie 
atât la firul acțiunii, în descrieri cât și la 
caracterizarea personajelor. Citez dintr'o altă 
scrisoare: plec totuși ducând cu mine povara 
ninsorii mieilor cu parfum de caise-n florile 
ucise de frig. Și port în mine arome ivite brusc 
la gândul că nu voi gusta caisele oprite din 
drumul lor (p.183). Este chiar metafora 
finală, câd o luminiță apare la capătul 
tunelului, dar care o știm doar noi drept o 
umbră a luminii. O analiză rațională ne 
obligă de câteva decenii să vorbim de 
congruență, coincidență sau concordanță și 
cât mai puțin sau aproape deloc despre 
identitate sau egalitate. Istoriile se repetă, 
problema absurdului fiind privită din 
perspectiva eșecului, cât și din modalitatea 
prin care ne raportăm la cunoaștere. Cu 
regret că textul meu despre Nunta neagră 
apărut în revista "Contact international" nu 
și-a găsit locul în scurtele referințe de la 
sfârșitul volumului, mă închin în lectura 
prozei acestei personalități polivalente 
scriitor, editor de presă literară ("Oglinda 
literară") și conducător de cenaclu ("Duiliu 
Zamfirescu"), proză ce realizează o 
adevărată lecție de istorie contemporană, 
ilustrație exemplară a ființării unor generații 
în derivă sentimentală și socială. 
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Boris Marian MEHR 

Avangarda românească  
n urmă ci câţiva ani, am publicat în 
„România literară” un articol cât s-a 
putut de concentrat, cu titlul „Un 

secol de modernism românesc”. Postat de 
un redactor, probabil antimodernist, 
articolul a apărut pe penumilta pagină cu 
litere de 9 sau mai mici, iar singura 
satisfacţie a fost un telefon de la un artist 
plastic care mi-a mulţumit şi m-a felicitat. 
Nu discut de remunerare, nimeni nu 
trăieşte din scris, ci din furat, să mă ierte 
specialiştii. Reiau tema într-o cheie mai 
atractivă, zic eu , pornind de la o carte 
merituoasă semnată de Ovidiu Morar , 
„Avangardismul românesc” (Ed.Ideea 
Europeană- 2005). 

Avangarda nu a fost bine primită de 
România interbelică. Oficialii nu gustau 
modernitatea, extrema dreaptă nu era 
mulţumită că printre avangardişti erau şi 
evrei, chiar numeroşi, extrema stângă, 
adică PCR şi simpatizanţii erau temători 
că avangarda „abate” pe muincitor de la 
scopul luptei de clasă. Totuşi, orientarea 
avangardei, ca şi în Franţa era de stânga. 
Fondatorul DADA-ismului, care a premers 
suprarealismului, a fost Tristan Tzara ce 
avea să se înscrie în PC Francez. Presa 
legionară şi legionaroidă a combătut cu 
vehemenţă, ca şi naziştii din Germania, 
„arta degenerată” a avangardei. Dar Geo 
Bogza, Miron Radu Paraschivescu, Gh. 
Dinu cu pseudonimul Stephan Roll, ş.a. au 
susţinut şi au participat la manifestările 
avangardei. Ion Vinea, Ilarie Voronca, B. 
Fundoianu s-au afiliat şi au fost promotori 
ai avangardei. La fel Paul Păun, Sesto Pals, 
alţi poeţi, prozatori mai puţin cunoscuţi. 
Mai vizibilă a fost avangarda din artele 
plastice – Victor Brauner, Maxy, Perahim, 
Marcel Iancu, Ianchelevici, ş.a au ilustrat 
această tendinţă majoră din veacul XX. 

Chiar şi Mihail Sebastian a admirat , fără a 
participa, noile tendinţe. Adversarii cei 
mai acerbi ai modernismului au fost 
Nicolae Iorga şi Brătescu-Voineşti. 
Vladimir Streinu a încercat să ia apărarea 
artiştilor şi scriitorilor avangardişti, dfin 
păcate, tradiţionalismul este mereu 
învingător, dar pentru o scurtă perioadă, 
de obicei, avangarda nu mai este 
avangardă, modernismul nu mai este 
modern şi apar alte tendinţe, mai 
violente, dacă nu intervine un realism 
necruţător precum cel nazist sau socialist. 
Printre ultimii avangardişti, rămaşi în ţară 
amintim pe Saşa Pană, Ionathan X..Uranus 
(Mihai Avramescu),Virgil Teodorescu, 
oarecum Margareta Sterian, Gellu Naum. 
Muzica nu a avut răsunetul avangardist 
aşteptat, sincronismul european a 
funcţionat mai puţin. În 1983, Marin 
Mincu a publicat o antologie de 
„Avangardă literară românească”. Unul 
dintre martirii avangardei a fost Urmuz 
(Demetrescu) care s-a sinucis în 1923, 
când avangarda abia se încropea. Alt 
martir a fost Ghersaim Luca, poet stabilit 
la Paris, unde a suferit mult sub aspect 
material şi s-a sinucis în 1994, 
aruncându-se de pe Sena, de pe vestitul 
Pod Mirabeau, cântat de Edith Piaf. Nici 
astăzi avangarda nu este apreciată cum ar 
merita, cel mai proeminent istoric literar, 
Nicolae Manolescu fiind refractar la acest 
fenomen pe care nu prea l-a înţeles. Mai 
receptivi au fost regretaţii Adrian Marino 
şi Matei Călinescu, care au încercat să 
definească avangarda în coordonatele ei 
româneşti. Tradiţionalismul sub forma 
păşunismului, poporanismului, semănă-
torismului, neaoşismului, tracomaniei, 
protocronis mului, realismului „real” şi 
apoi socialist, apoi naţional-comunist, 

Î 
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patriotard, fals, toate aceste ghiulele au 
frânat evoluţia normală a artei şi 
lşiteraturii, astfel că nu este de mirare că 
pe plan literar şi artistic, românii s-au 
afirmat mai mult în afara ţării, decât în 
interior. Acelaşi lucru s-a întâmplat în 
cinematografie. Iorga, Pârvan, Nae 
Ionescu, Eliade, Noica au rămas neclintiţi 
în condamnarea avangardei. Pentru 
Eliade este de mirare , fiind cunoscut 
faptul că modernismul a avut ca surse de 
inspiraţie şi culturile asiatice, iar 
prietenia cu Eugen Ionescu, a lui Eliade ar 
fi trebuit să-l iniţieze în teatrul 
absurdului. Arghezi a cochetat cu 
avangardiştii, i-a încurajat, fără a se afilia 
sau a se lăsa influenţat. Nici Ion Barbu nu 
poate fi considerat un avangardist, deşi 
ermetismul poezie sale l-ar recomanda, 
dar poetul nu s-a recomandat ca atare. 
Poziţia sa se aseamănă cu aceea a lui Paul 
Valery, un matematician-poet ca şi Barbu. 
Mulţi adulţi şi copii cunosc poezia lui 
Urmuz, „Cică nişte cronicari” , titlu sub 
care Iordan Chimet a publicat la Ed. 
Universal Dalsi, în 1999 o antologie unde 
găsim numele lui Urmuz, Saşa Pană, 
Jacques Costin, Uranus, Cugler, Geo Bogza, 
Arghezi, Ştefan Zeletin, Brunea-Fox, H. 
Bonciu, Eugen Ionescu, Tzara, Voronca, 
Virgil Gheorghiu, G. Ciprian, Gellu naum, 
toată „floarea” modetrnismului românesc, 
fără ca toţi să fie şi avangardişti, cum am 
arătat. „Contimporanul”, „Punct”, alte 
reviste, unele cu titluri licenţioase au 

promovat avangardismul interbelic 
înfruntând riscul unor suspendări, 
iradieri, arestări, etc. Indiferent cum s-a 
numit curentul, expresionism, 
constructivism, futurism, suprarealism, 
obiectivul era de a rupe punţile spre 
trecut, uneori , poate prea brutal, dar în 
genere necesar. Stagnarea în artă 
înseamnă sinucidere. Ov.S. 
Crohmălniceanu a lăsat un studiu publicat 
postum de Geo Şerban , „Evreii în 
mişcarea de avangardă românească”. Sunt 
parcurse itinerariile lui Tzara, Fundoianu, 
Voronca, Costin, Brunea Fox, Saşa Pană, 
Dan Faur, H.Bonciu, Raul Iulian, Gherasim 
Luca, Paul Păun, D.Trost, Sesto Pals. Nici 
unul nu mai trăieşte.  

În domeniul artelor plastice vom 
aminti pe sculptorul Idel Ianchelevici, 
născut la Bucureşti în 1909, devenit apoi 
cetăţean belgian, Marce Iancu, arhitectul 
cu numeroase proiecte realizate în 
Bucureşti, strămutat în Israel, unde s-a 
dedicat exclusiv artelor plastice, pictorul 
Victor Brauner ( au scos albume, cu 
lucrări ale lui Brauner, Amelia Pavel , Emil 
Nicolae, ş.a.), M.H. Maxy, un post-
avangardist, Vadsile Cazar, ş.a. O 
avangardă puternică, în artele plastice, 
comparabilă cu aceea din Franţa sau din 
Germania (până în 1933) nu a existat în 
România. Cel mai important a fost, fără 
îndoială Victor Brauner ( n. 1903 la Piatra 
neamţ, decedat în 1966, la Paris) , artist 
ce poate sta alături de Salvador Dali, ş.a  

 

Beniamin Fundoianu 
( 1898-1944) 
 

a începutul lunii octombrie 1944 
murea în lagărul de la Auschwitz 
un mare poet, critic literar, eseist, 

filosof evreu francez originar din 
România, B. Fundoianu ( Benjamin 
Fondane, Benjamin Wexler), Născut la 14 
noiembrie 1898, la Iași,a fost fiul 

comerciantului Isaac Wechsler din 
Ținutul Herța. A început să colaboreze 
încă de la 14 ani la diverse reviste 
românești și evreiești. Dar adevăratul 
debut poate fi considerat doi ani mai 
târziu în revista de orientare simbolistă și 
modernistă Viața nouă, editată de Ovid 
Densușianu. În 1923 se expatriază, 

L 
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stabilindu-se la Paris, dar păstrează 
legăturile de prietenie cu scriitorii români 
și publică constant în revistele de 
avangardă din România. Astfel publică în 
revistele avangardei Integral, Unu, 
Contimporanul. De altfel, unicul volum de 
poezii publicat în timpul vieții și dedicat 
"virtual" lui Ion Minulescu, "primul 
clopotar al revoltei lirice românești", 
intitulat Priveliști, îi apare în 1930, după 
plecarea din țară. A tradus în franceză 
versuri din creația lui Tudor Arghezi, 
George Bacovia, Ion Vinea și Ion 
Minulescu.Integrat unui alt spațiu 
cultural, poetul va publica în Franța sub 
numele de Benjamin Fondane. Rămâne 
același comentator pasionat și receptiv al 
vieții literare, iar semnătura lui va apărea 
frecvent în revistele literare, mai cu 
seamă în revista Les Cahiers du Sud.Viața 
sa pariziană este marcată însă de 
dezrădăcinare (vezi poemul Exodul), de 
dificultatea de a scrie în franceză, deși va 
ajunge să stăpânească franceza scrisă 
într-un timp relativ scurt. Determinantă 
pentru evoluția spirituală a lui Benjamin 
Fondane a fost întâlnirea, în primăvara 
anului 1924, cu filosoful rus Lev Șestov, 
precum și cu scrierile lui Friedrich 
Nietzsche și Søren Kierkegaard. 
Personalitatea lui avea să se exprime cel 
mai convingător în activitățile de 
interpret și teoretician al poeziei 
moderne. În acest domeniu, gândirea lui a 
atins punctul de maximă originalitate. Cel 
mai important volum de eseuri, apărut 
postum, se intitulează La conscience 
malheureuse (Conștiința nefericită). 
Monografia Rimbaud le voyou (Rimbaud 
vântură-lume, traducere, note, comentarii 
și anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora), 
Faux Traité d'Esthétique (Fals tratat de 
estetică, traducere, note, comentarii și 
anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora) și 
Baudelaire et l'expérience du gouffre 
(Baudelaire și experiența abisului, 
traducere, note, comentarii și anexe de 

Luiza Palanciuc și Mihai Șora), sunt alte 
trei opere de meditație, de punere în 
cauză a statutului artei, al poeziei, în 
special, ca necesitate spirituală a lumii 
moderne.Creația poetică originală 
franceză a lui Benjamin Fondane a fost 
adunată în volumul antologic Le mal des 
fantômes (1980), titlul fiind ales chiar de 
autor și trimis soției sale, Genevieve, prin 
intermediul unei scrisori testament, 
scrisă în lagărul de sortare a evreilor de la 
Drancy. Scrisoarea aceasta conținea 
indicații precise asupra modului în care 
trebuia editată opera sa. Acest volum 
antologic a fost publicat târziu, după 
dispariția lui tragică, alcătuit din câteva 
cicluri separate de versuri Ulysse, l'Exode, 
Titanic, Au temps de poème, Poèmes épars. 
Ideile de rătăcire, de exil printre oameni, 
de paradis pierdut, de univers al 
copilăriei ca stare de grație sunt centrale 
poeziilor sale. Nu întâmplător este 
asimilat adeseori evreului rătăcitor ca tip 
universal al intelectualului, în speță al 
filosofului neliniștit, interogativ, care 
caută soluții pe care nu le va afla 
nicicând.În timpul ocupației germane a 
Franței este arestat de către Gestapo 
împreună cu sora sa mai mare Lina, în 
urma unui denunț cu privire la faptul că 
erau evrei. Amândoi au fost închiși în 
lagărul de la Drancy, de unde câțiva 
prieteni, între care Emil Cioran, care va 
evoca episodul în volumul său, Exerciții de 
admirație, Stephane Lupasco, Paulhan, au 
obținut eliberarea sa, dar nu și pe a Linei, 
care nu avea încă cetățenia franceză. 
Fondane refuză să părăsească lagărul fără 
sora sa, Lina. Ei au fost deportați la 
Auschwitz în mai 1944. Din nefericire, 
urma Linei s-a pierdut. Fondane va fi 
gazat după câteva luni, la 2 octombrie 
1944, la Birkenau. Revista REALITATEA 
EVREIASCĂ  a editat un Caiet cultural în 
urmă cu 15 ani, sub coordonarea 
istoricului literar Geo Șerban – 
„Strigătîntru eternitate” 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 
 
 

Pancromia 
Oglinzii 
  

nceputurile paradisiace sugerează că 
Șarpele/Mintea plutea în astâmpărul 
amintirii, ca o veghe a Clarului, a 

Oglinzii. Însă mișcarea/unduirea acestuia 
pe Arborele lui Ananke, prin solzii 
nenumărării, l-au făcut pe om să încerce o 
prea mare apropiere între reflexii și 
Minune, luând risipitele străluciri drept  
Speculul Adânc, confundând irizările cu 
Lumina. Micile „oglinzi” ale minții l-au 
mințit, expunându-i doar „himera” a creea 
ce „devine”, ce naște spre a sfârși, vibrația 
trunchiată. Astfel și-a împovărat casa 
memoriei cu umbre, căpătând razele 
centrifuge ca realitate de plan secundar. 
Calea stătătoare a devenit drum curgător 
a lui Alethe, Lethe și Atropos, unde 
tronează fuga spre a dobândi știința 
iluziilor și a atașării de cenușă. Însă, 
pentru a restabili Ordinul ordinii, 
Creatorul și-a hotărât un mesager spre 
lumea omului, a îndrituit-o pe Iris, zeița 
Cearcănului, să discearnă între chip și 
asemănare. Aceasta, spre o bună lucrare, 
și-a ales un tâlcuitor într-ale lucorilor în 
persoana Pictorului, pe care chiar 
Arhitectul Tăcerii, știm, l-a plăsmuit în 
lucoare, hărăzindu-i chip/eicon, cu scopul 
de a aduce efigia sa la similitudinea 

celestă, la urma urmei, la Splendoare. În 
povestea de acum și aici, a investit-o pe 
Elleny Pendefunda, aceea ce, iată, ne 
relevează de mai bine de un deceniu 
Sfoara dreaptă a seninătăților mandalelor 
de la multiplicitatea cromelor la cosmosul 
luminos, spiritul originar. Domnia sa, prin 
ceea ce desăvârșește drept re-facere a 
Facerii, ne spune că pictorul, stăpânind 
alfabetul culorilor Cerului, ca trimis solar 
al Apelor de Sus către Apele de Jos, se 
cuvine a reuni/simboliza lucoarea 
enneadică a curcubeielor universale în 
Trezirea la Lumină, sub funcția regăsită a 
Oglinzii, așadar de cocreator al Aceluia 
Dintâi. Putem citi în operele sale, prin 
urmare, dilatații de acalmii cromatice în 
spații nemărginite într-un timp al 
întinderii siderale, unde energii feminine 
și energii masculine fructifică Pomul Vieții 
în ciclurile crugului, reluând la nesfârșit 
mișcările heptamere ale Genezei. Totul e 
înlănțuire, concatenație de lucori într-o 
theometrie înaltă ce aduce aminte celor 
inițiați de florile spiritului din constela-
țiile circumpolare ale Hiperboreei, unde 
se intersectează caligrafii de gheață, 
metamorfoze în coerențe de imagini după 
o succesiune apriori, sortită în Primordii, 

Î 
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sub cuntur de spirală, ascunzând cheia 
Kaliogenezei din Șirurile Brâncuși, 
celebrația frecvenței Sufletului Omului. 
Elleny Pendefunda ordonează spațiul și 
timpul prin pogogârea în Sine ca suiș în 
Lucenditate. Rostind despre energia de 
dincolo de puterea de deslușire a 
oamenilor centrifugalității, strunește caii 
cromelor, îi conjugă, îi unește/împletește 
în țesătură/pânză... Culorile sunt perlajul, 
pictura e firul de lumină care împlinește 
colierul, sanctuarul, accesul la lumea 
înțelepciunii. Totuși, deși ilustează 
irizări/perle, ea, în esență, ascunde 
Colierul. Dacă nu știi numărul/așezarea 

petalelor/cromelor, vei fi împiedicat la 
înțelegerea corolei mistice a operei. 
Coagulând lumina cu Ochiul Vederii 
Vidului, artistul ne arată cine suntem: fie 
chip, când culorile se „privesc” cu Mintea, 
fie asemănare, când Lumina se 
„vede”/ascultă cu sapiența Inimii. Astfel, 
pictura Ellenyei Pendefunda ne dezleagă 
înțelesul că viața poate primi lumină prin 
Lectio, Meditatio, Contemplatio și că 
Cerul, prin Chakrele: roșu, portocaliu, 
galben, roz-verde, albastru, violet, albă 
(conștiința), este readus în fața noastră, 
precum acela al Vestei din debutul 
Povestei. 

28 februarie 2019 
 

 
Elleny Pendefunda, Bible realms 1 
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Radu CARNARIU 

 

Portretul artistei ca tânără 
eși am început, încă din titlu, cu 
un calambur după binecunos-
cuta carte a lui J.Joyce, tonul 

textului pe care urmează să îl scriu nu 
mizează pe efecte comice. Și în nici un caz 
tragice. Poate vag nostalgice pe alocuri, 
deoarece este vorba despre creativitate 
și/în adolescență, doi ”catalizatori” 
fundamentali din energia cărora 
”hormonii imaginației” (G.Bachelard) vor 
profila personalitatea, nu doar artistică, 
de mai târziu a adultului. Pragul simbolic 
al maturității stă sub semnul cifrei 18. 
Sfârșit de etapă. Început de etapă. Celor 
mai mulți dintre noi majoratul le 
marchează maximum-ul de intensitate și 
puritate a unei vieți interioare asediate de 
incandescența marilor intrebări și a 
sentimentelor capitale. Apoi devenim în 
fel și chip filosofi ai maturizării 
recunoscând tot mai rar în ”condiția” 
noastră pasageră că suntem ecoul 
prelungit al ”revoluției” psihosomatice 
din utopica adolescență. Puțini dintre noi 
”fraudează” uitarea reușind cumva să nu 
țină tot timpul pasul milităresc al 
secundelor, cu riscul de a ”rămâne”, vorba 
poetului, ”trimbulinzi” sau ”pietoni ai 
aerului” (N. Stănescu). Aceștia sunt, de 
obicei, artiștii. Nu doar cei pe care îi 
cunoaștem și îi categorisim, ci, mai ales, 
pe cei pe care nu îi mai recunoaștem în 
adâncul nostru. Elleny Pendefunda se 
înscrie prin firea ei, din fericire, în această 
”minoritate” a sufletelor care nu se simt 
niciodată cu adevărat singure deoarece 
sunt acasă în emergența propriei 
creativități. Nu voi glossa în continuare, 
conform uzanțelor unui laudatio, pe 
marginea C.V.-ului ei consistent, făcând 

apologia reușitelor profesionale tipice 
(precocității) vârstei, lăudându-mă pe 
mine indirect, ca să parafrazez un mare 
poet român. Sub pretextul unui crochiu de 
portret literar, acest text este mai degrabă 
un introspectio necesar transmiterii unui 
mesaj mult mai profund, mai prietenos și 
mai durabil unei tinere artiste ce 
”părăsește” adolescența. Din cît am reușit 
să o cunosc, am obsevat, în ciuda 
binecunoscutei ei activități picto-poetice 
și dincolo de rigorile aproape scolastice 
ale unei cariere artistice ”profesioniste”, 
că arta pentru ea reprezintă, în primul 
rând, o ”stare de surprindere”(D.Anzieu) 
interioară, un joc emoțional special prin 
extrema sa intimitate. În absența acestei 
motivații aproape biologice, supranumită 
cândva ”inspirație”, Elleny nu lucrează 
deoarece probabil simte că și-ar 
schimonosi propriul profil interior. Și-ar 
despiritualiza ”surpriza” propriei ființări, 
în misterul căreia ”arta”, oricare ar fi 
forma ei, pare să institue mai degrabă un 
mod de raportare la existență, decât un 
mijloc cultural de etalare a ”penajului” de 
abilități și competențe. De aceea, 
”caligramele” ei picturale, cele mai 
reprezentative, în opinia mea, pentru 
modul ei de exprimare artistică, se 
articulează cu aceeași ingenuitate a 
abstracției ”angelice” din lirica ei timpurie 
în jurul unei mari întrebări: nu atât Cine 
sunt? cât mai degrabă Cine simte? E 
perfect firesc, mai ales prin autenticitatea 
imboldului adolescentin către experiența 
nemediată, să scormonești realitatea/ 
realitățile după ”drogul” poetic al emoției 
pure. Ars longa, vita brevis! 

D 
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Elleny Pendefunda, Bible realms 2 
 

 
Elleny Pendefunda – Fragments of the Angels Code 
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George VULTURESCU   
 
 
 
 
 
Poeta, nació el 1 de marzo de 1951 en el pueblo 
Tireac (provincia Satu Mare, Rumania). 
Estudió filología en la Universidad de Cluj-
Napoca. Sus actividades laborales siempre han 
girado en torno a la cultura, sea como instructor 
artístico y director de la Casa de Cultura G.M. 
Zamfirescu de la ciudad de Satu Mare, o como 
periodista en diversos diarios de Rumania, 
actualmente es Consejero jefe de la sección de 
cultura de la provincia de Satu Mare. Es miembro 
de la Unión de escritores de Rumania, de la 
Sociedad de escritores profesionales de Rumania 
(ASPRO), de la Unión de Periodistas Profesionales 
de Rumania. Es digno destacar su labor como 
fundador, editorialista y realizador de la 
destacada revista POESIS de Satu Mare, que tiene 
mas de veinte años de actividad y su prestigio ha 
traspasado las fronteras de su propio país.  
El poeta George Vulturescu, figura en variadas antologias tanto en su país , Rumania, como en el 
extranjero, debido a los innumerables premios obtenidos por su actividad poética y literaria. Ha 
publicado diversos libros de poesía  como La frontera entre las palabras (1998), El tratado sobre el ojo 
ciego,(1996), Los poetas de los años ochenta (1999), por nombrar algunas de sus obras que nos inspiran 
a darlo a conocer al mundo hispanohablante. 
Presentamos algunas poesias en español de este destacado vate en forma inédita. 
 

Traducción al catalán por Mario CASTRO NAVARRETE 
 

 

 

El poeta 
 

                                                                        “No puedes salir del  árbol con los   

                                                                          propios medios del árbol” 

                                                                                                                  F.Ponge 

 

 

La tierras que le han dado son Las piedras 

del Norte. Día a día mira como la huella húmeda 

de los caracoles se secan al sol.¿ Es una “huella ontológica” 

o un escrito que desaparece antes de ser leído? 

 

No está contra los rayos, sino contra la verdad 

de ellos 
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Hay días en que bajo la aurora le ruega a Cristo 

para desenrrollar el rollo de los cielos con el sello podrido: 

¿“Como poder salir bien con las letras del poema 

para que así pueda salir una sílaba nuevamente pronunciada?...” 
                      

 

 

 

La copa. Cada cual con su 

gracia 
A Ion Muresan 

 

 

La copa intacta es el único sarcógago 
por el cual salen las ranas, saltan en la poza 
del cerebro y  cuac canta la rana: 
“Somos tus ángeles, idiota!” 
 
Más no tiendes la mano, sino que sólo escribes con los ojos 
en telarañas que las letras no se dejan 
encerrarse en la palabra así como las ranas en un  
pantano de tus sustos 
 
El ángel que está leyendo bebe un sorbo más y  
rie: 
“Ah, los alcoholes de las interpretaciones...” 

 

 

 

 

La huella ontológica 
 

 

Soy sólo un hombre en la Piedras del Norte 

bajo una estrella insignificante. Respiro el mismo aire que  

las fieras, con el del pescuezo de los pájaros, con el aire 

de la pestilencia de los pantános, de los restos 

de las carroñas. 
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Sólo tú no estas podrido, cuchillo mío 

que estuviste en la mano de mi abuelo Dumitru, 

escultor de cruces, en la mano de papá Gheorghe 

buscador de fuentes. 

 

Ni la loba del bosque que precisamente da a luz: 

Toma con sus dientes cada uno de sus cachorros y los lleva al refugio 

de la cueva. Luego los lame con aspera lengua 

 

Soy solo un hombre loco de la Piedras del  

Norte que escribe en una noche más. 

Una letra hecha con temor deja  

“una huella ontológica” así como la huella húmeda 

del caracol en la piedra. 

 

Tomas cada una de la letras con cuidado y la pasas 

a la palabra siguiente que ya no tiembla, 

que no tirita de miedo 

como toma la loba con sus dientes a sus cachorros 

 

El cuchillo de la letra no deja nada podrirse 

 
 

 

 

 

Las letras, como un mimbre 
 

 

 

Corro por el cerro del pueblo. Luego me detengo 

con los brazos abiertos : una cruz. 

El viento comienza a golpearme:”no puedes volar, 

ándate.Ándate!” 

 

 

Me golpea un pájaro con su ala: “Ándate, 

no sabes: no hay carne en la cruz, sino que en la alcoba 

de los sueños. Desgástala!” 
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No estas en el cerro, sino que en las olas de fiebre. 

Te recuerdas: en tu pueblo tu cuchillo 

desenvainado en la ronda hacía vibrar el aire- 

lenguas de fuego estaban a su alrededor. 

Trabajabas el mimbre con él y lo enterrabas en  

la arcilla: el mimbre daba hojas. 

 

 

La mano que corta ramas escribe ahora 

sobre una página blanca. No hay ningún viento,  

ningún pájaro mueve sus alas. 

Sólo bajo las palabras del poema se multiplican 

los roedores esperando a las letras como a unas semillas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En los mejores versos 
 

 

 

Que pongais mucha atención en  

en la hilera de versos 

así como los niños escuchan en la línea férrea. 

¿Oís el sonido de la locomotiva, 

ese ruido prolongado? 

En los mejores versos 

en ellos viene la muerte 

la tuya, la del lector 
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La mano 
 

 

 

 mano del padre que cava pozos 

la mano de mi madre que tejía el paño 

la mano del Viejo Achim que ayudaba a parir al ternero 

de las vacas 

la mano de Ioan,el de la pala, que hace  

hoyos en el cementerio, 

la mano de Varlaam que me daba huevos 

desde los huecos 

 

esas manos se detienen en mi frente 

y me secan el sudor de la fiebre 
 

 

 

 

(sin título) 
 

 

Es una letra terrible, soberana y 

temida por las demás letras 

su garra no se queda sólo  

en una palabra, no se queda en cualquier parte 

del verso. Bajo ella las palabras cantan en el poema 

así como los topos en el barro. 

La garra de la letra se queda en la piedra 

de las piedras, de mi cerebro. 

Ahora  es de noche en la que la describo 

ahora  cuando los óxidos de mis temores conozco 

la llama matriz de la luz que se hace una sóla 

con la oscuridad. Ahora el mismo poema conoce 

la llama y los minerales impuros se han vuelto 

acero, sable. Solamente en el Norte la mano que  

escribe se confunde con la mano del cuchillo. 

¡Eres el baño de los truenos: posees el sable, 

Tienes la garra de la letra en la frente! 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suntem 
 
 

Ca un vis neîntrerupt vreodată, 
ca un gând ce pulsează la capătul străzii, 
ca un adevăr purtat mereu în inimi, 
ca o furtună peste necuprinse întinderi, 
ca o salbă de stele ce ne înconjoară, 
ca o centură de timpuri prin spaţii, 
ca o revoltă de semne pe bolta cerească, 
ca o înverşunare de eroi în ultimele lor fapte de 
arme, 
ca un soare ce ne înconjoară printre nori, 
ca ziua ajunsă dinaintea eternităţii, 
Noi suntem. 
Suntem rug, flacără, scântei, 
zâmbet, lacrimă, vis, 
gânduri, cuvinte în delir, fapte, 
raze de soare sau lună, zefir, furtună, 
castel de umbre, corolă de lumini, 
curcubeu reflectat prin oglinzi paralele, 
tunel ascuns în labirintul iubirii, 
suflet în căutarea sufletului-pereche care, 
negăsindu-l pe pământ, 
îl caută în Cer, 
cutreierând ierarhia îngerilor. 
Suntem piesele aceluiaşi puzzle, 
suntem TU, EU, 
manifestarea ABSOLUTULUI prin NOI. 

19 februarie 2011 

 

 



Primãvara 2019  | Contact international 261 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We are 
 
 

As an uninterrupted dream ever, 
as a thought pulsing at the end of the street, 
as a truth always worn in the hearts, 
like a storm over unbounded plaines, 
like a nacklace of stars that surround us, 
as a belt of times through spaces, 
as a revolt of signs on the celestial vault, 
as a fierceness of heroes in their last deeds war , 
like a sun that surrounds us among the clouds, 
as the day that arrived before eternity, 
We are. 
We are the rug, the flame, the sparks, 
smile, tear, dream, 
thoughts, words in delirium, deeds, 
beams of sun or moon, zephyr, storm, 
castle of shadows, corolla of lights, 
rainbow reflected through parallel mirrors, 
hidden tunnel in the labyrinth of love, 
soul looking for soul-mate, 
never found on the Earth, 
seeks him in Heaven, 
walking the angel hierarchy. 
We are the pieces of the same puzzle, 
we are YOU, ME, 
the manifestation of ABSOLUTE through US. 

19th february 201 

P
Artist‛s plastic eye 
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Touching Heaven 
  
 

Kneeling on his father&#39;s shoulders, as in a light dance, 
in the rhythm of the footsteps, 

She gazed out at the great vault and the stars that lit one by 
one. Waited so eagerly 

and joyfully at this moment. 
Saturday night was the day when he was coming to take her 

home (a kindergarten 
with a prolonged program from Monday to Saturday, from 

two to six years old, opted 
by parents because they had no one left with when they went 

to service). From a 
distance, when she saw him, she was running speedily in his 

arms: 
- Dad, dad, how I missed you! 
Almost two meters tall, handsome, strong with black hair 

and white skin, her father 
lifted her up on his shoulders, crushing her at his chest, 

kissing her, looking at her 
with such love. He felt her weak, weak like a flax, a snow 

flake. Only her eyes 
glittered as if life had extracted the sap threads from them, 

and from there continued 
with it’s wires. 
With her small hands she gathered her tightly against his 

neck as if she had not let 
him go, then, in a moment, to get on his shoulders. Then she 

was the highest, then she 
touched the sky. A stretched sky and she, there, so close! 
She sang the newly learned songs, watching with amazement 

everything she saw from 
her height. All the way, she was talking, she did not stop, as if 

she wanted to know all 
about the world seen through her eyes, recovering a week of 

unseeing. 
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Atingerea Cerului 
 
 

 
Legănată pe umerii tatălui, ca-ntr-un dans uşor, în ritmul 

paşilor, privea cu ochii mari 
bolta cerească şi stelele care se aprindeau rând pe rând. 

Aştepta cu atâta nerăbdare şi 
bucurie clipa asta. 
Sâmbătă seara era ziua când urma să vină s-o ia de la cămin 

(o formă de grădiniţă cu 
program prelungit, de luni până sâmbătă, de la doi la şase 

ani, optată de părinţi pentru 
că nu aveau cu cine-o lăsa atunci când mergeau la serviciu). 

De la distanţă, când îl 
zărea, cu viteză alerga în braţele lui: 
- Tati, tati, ce dor mi-a fost de tine! 
Înalt de aproape doi metri, frumos, puternic, cu părul negru 

şi pielea albă, tatăl o 
ridica pe umeri, după ce-o-mbraţisa la pieptul lui, sărutând-

o, privind-o cu atâta 
iubire. O simţea firavă, slăbuţă ca un fuior, un fulg. Doar 

ochii îi sclipeau de parcă de 
acolo viaţa-şi trăgea seva, de acolo-şi continua firele. 
Cu mânuţele ei îl strângea tare-tare de gât de parcă nu i-ar 

mai fi dat drumul, ca, apoi, 
într-o clipă, să ajungă pe umerii lui. Atunci era cea mai 

înaltă, atunci atingea cerul. 
Un cer întins şi ea, acolo, atât de aproape! 
Cânta cântecele noi învăţate, privind tot se vedea de la 

înălţimea ei. Tot drumul 
vorbea, nu se mai oprea, de parcă ar fi vrut să afle tot de 

lumea zărită prin ochii ei, 
recuperând nevederea de-o săptămână. 
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Wandering about tall pillars and their lanterns, the buildings, 

the trees, the hills at the 
horizon, the people walking hurriedly, deep in thoughts, with 

their heads in the 
ground. 
With her hand, one by one, she detached a star from the sky, 

leaving it behind, to light 
the passers-by in the night. 
In her hands, the snowflakes were melting, and around the 

snow glitter, a world of 
stories was playing. Tired, in the sweet balance, she arrived 

asleep at home. She was 
easily taken up and put in bed. 
In sourdine, at the speaker, a song refrain repeats: 

&quot;Stop the time, this wonderful 
moment ...&quot;. 
As a dream she felt the mother&#39;s warmth and scent, her 

comforting and sweet whisper: 
- Sleep, baby, sleep, angels watch you! 
..................................................  
 
Through the eyes of his child coming down from the stars, 

like an angel of light - he 
became a flake. 
A rebellious heart to the great retrieval. The Key of Time! 

Well, this is the mystery! 
Over time She smiles. 
In the footsteps of the dream- the story, the emotion, the 

dream! 
You, I ... the poem floating in (a) dream! 
Look with understanding everything around. In every flower, 

star, leaf, stone, hidden 
lessons! 
The story does not stop here! Are you listening? 
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O mirau stâlpii înalţi, postaţi din loc în loc şi felinarele lor, 

clădirile, copacii, 
dealurile din zare, oamenii care treceau grăbiţi, adânciţi în 

gânduri, cu capu-n pământ 
parcă. 
Cu mâna, una câte una, desprindea câte o stea de pe cer, 

lăsând-o în urmă, spre-a le 
lumina trecătorilor drumul în noapte. 
În palme, fulgii mari de nea se topeau, iar în jur feeria zăpezii 

reda o lume din 
poveşti. 
Obosită, în dulcele balans, ajungea adormită acasă. Era uşor 

luată şi aşezată-n pat. 
În surdină, la difuzor, un cântec repeta refrenul: &quot;opriti 

timpul, clipă noastră 
minunată...&quot;. 
Ca prin vis simţea căldura şi parfumul mamei, mângâierea şi 

şoapta ei dulce: 
- Dormi, puiule, dormi, îngerii să te vegheze! 
........................................................................ 
 
Prin ochii copilului, fulg în devenire. Coborâtor din stele, 

îngerul luminii – copilul! 
O inimă rebelă spre marea regăsire. Cheia timpului Ei, 

acesta-i misterul! De dincolo 
de timp zâmbeşte Ea. Pe urmele visului- povestea, emoţia, 

visul! 
Tu, eu... poem plutind în(tr-un) vis! 
Priveşte cu înţelegere totul în jur. În fiecare floare, stea, 

frunză, piatră, ascunse lecţii! 
Povestea nu se opreşte aici! Asculţi? 

 
28 december 2014 
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A story, a state, an emotion, a dream 
A story can go on 
                 in other places or times too! 
A white thought in the delusion of the letters ~ 
Where are going 
our footsteps lost in the fog, 
in the plains of immaculate snow? 
How far away, the silver dance of the flakes on the genes, 
a shroud of stories from the breath of the gone souls! 
How far away, the angels leave the wings impressions, 
how far away, the ice flowers drawn on the windows! 
The soul is looking for its mate, 
not finding it on the ground, 
in Heaven, among the angels, he seeks it. 
So the words between us, silence and cry, 
Will they ever talk again? 
They are in us, they who are gone, they who are present! 
Glows of light from the wormy past glow. 
If you&#39;re in someone&#39;s mind 
something from you has been transferred there! 
In round pearls, all the drops are changed, 
in distant memories 
the branches of crying shallows swing. 
Like the dream from a dream, like the eye of the tear, 
life is a story, a state, an emotion, a dream! 
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O poveste, o stare, o emoţie, un vis 
O poveste poate continua 
şi-n alte locuri sau timpuri! 
Un gând alb în delirul literelor ~ 
Oare, unde duc urmele 
paşilor noştri pierduţi în ceaţă, 
în întinderile zăpezilor imaculate? 
Ce departe, dansul argintiu al fulgilor pe gene, 
crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate! 
Ce departe, îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor, 
ce departe, florile de gheaţă desenate pe geamuri! 
Sufletul este în căutarea perechii sale, 
negăsindu-l pe pământ, 
 
în Cer, printre îngeri, îl caută. 
Tac cuvintele între noi, tac şi plâng, 
Vor mai vorbi vreodată? 
Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi! 
Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc. 
Dacă eşti în gândul cuiva 
ceva din tine s-a transferat acolo! 
În perle rotunde se preschimbă toate picăturile, 
în depărtate amintiri 
crengile sălciilor plângătoare se leagănă. 
Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă, 
viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis! 

 
4 septembrie 2011 
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Aroma nouă de cafea... 
 
 

Aroma nouă de cafea, 
în dimineaţa asta 
mi-a purtat chihlimbarul visului 
spre soare, azur şi mare. 
Prin cântec, 
contopindu-se cu cerul, 
chemări adânci ne picură, în suflet, 
uitate doruri, 
– şoapte reînviate 
de respiraţia suavă a valurilor. 
O bucurie fără seamăn mă învăluie – 
un tainic parfum purtat de val dinspre mare. 
E cântecul tău de dragoste. 
Unde, oare, să fii? 

20 februarie 2012 

 
 
 

New coffee flavor... 
 
 

The new coffee flavor, 
this morning 
it took my dream amber 
to the sun, the azure and the sea. 
Through the song, 
merging with the sky, 
deep calls drip in the soul, 
forgotten misses, 
- revived whispers 
by the suave breath of the waves. 
Seamless joy envelops me - 
a mysterious perfume waving from the sea. 
It&#39;s your love song. 
Where, where are you? 

February 20, 2012 

 

 



Primãvara 2019  | Contact international 269 

 

Radu BOTIȘ / Mircea BOTIȘ 

 

 

 

Reflecții… 
 
 

ecent ne-a atras atenția cartea ,,Reflecții 
templiere în Transilvania”, apărută la 
Editura Primus din Oradea, 2017, având 

autor pe Remus Barna. Ca prim impact vizual, 
regăsim pe coperta I imaginea impozantă a 
castelului păstrător de istorie și legendă alături de 
prezența cavalerului,a statorniciei cu care, oricând 
acesta veghează întru buna rânduială a curgerii 
vremilor. Emblematicele cuvinte ,,Non Nobis 
Domine, non Nobis, sed Nominii Tuo da 
Gloriam” vin parcă dintru începutul lecturii să 
reamintească faptul că Supremația Divină a fost și 
a rămas în permanență călăuza templierului. 

Structurată pe treisprezece capitole și 
completată de o bogată listă bibliografică lucrarea 
conține o amplă incursiune în istoria (Cuvânt 
introductiv) Ordinului Suprem Militar al 
Templului din Ierusalim, al Marelui Priorat 
General Magistral al României (OSMTH), reușind 
să scoată în evidență faptul că, iată, autorul simțea, 
ca o datorie de căpetenie, aducerea la lumină a 
unor date necunoscute suficient sau deloc cu 
privire la Cavalerismul Templier precum și 
existența lui în Transilvania. 

Acesta, în capitolul al II lea, face un expozeu al  
Ordinului tocmai pentru ca cititorul să-și poată 
forma o cât mai amplă imagine pe baza datelor 
existente, generos oferite. Avem o prezentare 
cronologică a legăturilor purtate de către 
demnitarii medievali din Transilvania cu cavalerii 
templieri dar și cu monahii (călugării) cistericieni 
de la Igris și Carta. O simplă perspectivă a situaţiei 
din acea perioadă ne va dezvălui că Transilvania, 
se află într-o zona de frontieră, a teritoriilor 
creștine ,,Christianitas”, unde spre nord se 
desfăşoară o puternică misiune, sprijinită armat şi 
degenerând în cruciadă, de creştinare a păgânilor 
baltici, în timp ce în sud-est există masive proiecte 
și chiar realităţi misionare în rândul celor ce 
aparţin confesiunii răsăritene. Chiar dacă 

considerăm înfiinţarea unei mănăstiri cisterciene 
în Transilvania ca fiind un act făcut în virtutea 
strategiilor curiei Romane, nu trebuie uitat totuşi 
rolul de ,,protecțio”, exercitat din umbră de către 
templieri, pentru această zonă a Europei. 
Existenta pașilor  acestora precum și amprenta 
lăsată,conform lucrării prezentate,au păstrat urme 
de netăgăduit precum cele descoperite la Turda, 
Tălmaciu, Ciceu, Cristeștii Ciceului, Cristuru 
Secuiesc, Geoagiu, Oradea sau Vălișoara, etc. 

În castelul de la Vălișoara se află și sediul 
Balivatului Transilvaniei al Ordinului Suprem 
Militar al Templului din Ierusalim, al Templierilor, 
din România, condus de către un baliv (pag.157). 
De consemnat faptul că în anul 2003, septembrie, 
a fost înființat Marele Balivat al României, sub 
jurisdicția Marelui Priorat al Franței, în România 
existau patru Comanderii, pentru ca în anul 2004 
să fie fondat Marele Priorat al României iar în 
2006 acesta să fie ridicat la rangul de Mare Priorat 
General, apoi în 2008, iunie, la rangul de Mare 
Priorat General Magistral. 

Elita Cavalerilor Templieri a transmis din 
generație în generație învățături care se dovedesc 
aplicabile și astăzi, totul depinzând de liberul 
arbitru în alegerea căii și scopului în viață. 
Misiunea principală a Ordinului este de a reuși, 
exprima și forma grupuri de creștini care să se 
asocieze în dorința de a face mai responsabilă și 
mai eficace slujirea lor creștină pentru 
comunitate, colaborând în fraternitate și 
recunoscuți fiind totodată la justa lor valoare, 
totul, de dragul lui Hristos, Domnul comun 
(pag.194).  

O carte complexă, bazată pe mărturiile unor 
documente expuse  dau posibilitatea creionării 
indubitabile a prezenței cavalerilor templieri în 
spațiul transilvan dar și profunzimea spirituală și 
demnă a unui ordin care,pare-se că nu a apus și 
nici nu are de gând să o facă. 

R 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banal 
 
 

Totul e alb. Banal. În umbre  
                              lumina plânge. Ninge.  
În juru‛mi o feerie, sub omăt e moarte.  
Din ale îngerilor lacrimi udate‛n aripi,  
                                 răsfoite dintr‛o carte  
pe care-o scriu, se stinge 
                    trupul meu, biciuit de vină,  
                    rănit, plin de semințe 
în vise răspândite prin aer ce conduce 
în norul dinapoi al beznei 
               din care m‛am născut lumină. 
 
Și totul strălucește. Banal.  
           Nici umbra divinului nu plânge. 
În juru‛mi nu mai sunt 
                                  cei care m‛au iubit. 
Și-omătu‛i amintire  
dorindu-se-a renaște. 
Sub el e plin de sânge  
                               iar peste mine ninge. 

 
15 ianuarie 2019 
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                                                                                                                                                                                                                               Laughing out loud 

 

Banal 
 
 
Everything is white. Banal. In the shadows 
                               light cries. Snow. 
Around you a fairy, under snow is death. 
Of the angels tears watered in the wings, 
                                  browsed from a book 
which I write, is languished 
                     my body, whipped by the guilt, 
                     wounded, full of seeds 
in dreams spread through the air that drives 
in the back cloud of the darkness 
                from which I was born light. 
 
And everything is shining. Banal. 
            Neither the shadow of the divine does cry. 
I'm not arounded by 
                                   those who loved me. 
And snow is memory 
wanting to reborn. 
It's full of blood under it 
                                and it snows over me. 
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Nenumărate 
 
 

 
Cioburi. Sute. Mii. Nenumărate. 
Le potrivești după mărimi,  
                       după culori și strălucire. 
Istoria unei vieți e‛nscrisă  
                   gând cu gând în nemurire, 
vasul ascuns holistic într‛o carte,  
iar cartea dusă în arhiva  
                                        unei biblioteci. 
 
Cioburi. Sute. Mii în ceruri presărate. 
În taină ele-aruncă îndoieli  
                                     și în privire raze,  
un foc ce-a fost odată  
                           limpezi ape între oaze,  
sfârșit de ceruri sărutate  
                                  în iubire și în veci. 
 
Ai plâns descoperind păcate  
                         în fiecare ciob de timp,  
                       în fiecare transformare,  
urme de ceară – viața mea –  
                            un fum de lumânare. 
Cioburi. Sute. Mii. Nenumărate. 

 
15 ianuarie 2019 
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Countless 
 
 
 

Shards. Hundreds. Thousands. Countless. 
You match them by size, 
                        by colors and brilliance. 
The history of a life is written 
                   in thoughts for immortality, 
the pot holistically hidden in a book, 
and the book taken into the archive 
                                         of a library. 
 
Shards. Hundreds. Thousands sprinkled in skies. 
In secret they cast doubts 
                                      and insight rays, 
a fire that was once 
                            clear waters between oases, 
ending of kissing skies 
                                   in love and forever. 
 
You have been crying to discover sins 
                          in every time, 
                        in each transformation, 
traces of wax - my life - 
                             a candle smoke. 
Shards. Hundreds. Thousands. Countless. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



274 vol. 29,  178-180| aprilie-mai-iunie, 2019 

 

Vampir 
 
 

Lâncezesc în șirul de mașini. Resemnat.  
Doar soarele dând la o parte poalele 
                    întunecate ale colinelor râde. 
Și bună dimineața ai uitat să spui,  
frământând în minte  
                          lucrurile aride și mărunte 
ce te'nrobesc de ani și te-amărăsc – 
motive neplăcute orișicui,  
cuie de-argint prin care m'ai crucificat. 
 
Am mai trecut de-un semafor. 
Ci soarele plutește în spiritu'i divin 
Iar îngerii îmi ard trupul de vampir,  
cel care ți-a supt și vlaga viselor  
                                  și aerul care'l respir 
                                                             legat. 
Legat sunt, iubito, nu doar cu o centură 
                              deși m'am tranformat  
                                chiar în adâncul meu, 
pe crucea meșterită dintr'un dor  
                                       în albul trandafir. 

 
18 ianuarie 2019 

 

 
Peace 
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Vampire 
 
 

I'm in the car. Resigned. 
Just the sun removing the dark lap 
                     of the hills laughs. 
And good morning you forgot to say, 
kneeling in your mind 
                          arid and small things 
which are enslaveing you for years and bitter you- 
unpleasant reasons anyone, 
silver nails through which you crucified me. 
 
I've passed a traffic light. 
But the sun is floating in its divine spirit 
And angels burn my vampire body, 
the one who sucked you up the trace of dreams 
                                   and the related breathing air. 
Related I am, darling, not just with a belt 
                               although I have transformed myself 
                                 even in my depth, 
on the crafted cross from a sorrow 
                                        in a white rose. 

 
 

 
Pixel Gaze 
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Capricii 
 
 

Când m'am trezit cerul ploua cu fulgi micuți și-amari. 
Mi'am zis: nu'i vremea prea frumoasă ca să zbor  
                                                                      căci zboru'i vis 
și nici feerie nu'i în Marea Trecere să mor. 
 
Așa încât m'am pus pe scris. 
 

21 ianuarie 2019 
 

 
Ci altădată seninu'i roșu la apus. 
Lumina arde Toaca102 și așează un covor  
                                              de curcubeu în Gloria Pacem103 

- tărâm de vis. 
Cu pleoapele deschise aș vrea să nu mai mor 
                      încât s'aud din cer parfumul liniștii adus  
amar și umbră pe înc' un manuscris. 
 

22 ianuarie 2019 
 
 

O floare purpurie în tunete coruptă prin inimi se’ntinde; 
viul îngheață o lume de trupuri, plutiri în adâncu'mi  
                                                                    și-un vis.   
Îndrăgostitului suflet moartea'i aprinde 
                                                            gând după gânduri  
în care să piară trecând abis după abis. 

 
6 februarie 2019 

 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Unul dintre vârfurile muntelui Ceahlău vizibil din Iași la vreme de seară senină 
103 Miroslava (toponim slav tradus de autor in latină),unde în octombrie 1831 s'a înființat Institutul de 
Educaţie pentru Fiii de Nobili din Moldova, în palatul marelui boier moldovean Vasile Beldiman. 
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Fads 

 
 

When I woke up the sky was raining  
                                             with small and bitter flakes. 
I said: it's not too good weather to fly  
                                              for fly is a dream, 
nor a fairy to die in the Great Passage. 
 
So I put myself on writing. 
 
 
 
Once the blue is red at sunset. 
The light burns Toaca104 and lies down a carpet 
                                        like rainbow in Gloria Pacem105 
                                                     - dream realm. 
With open eyelids, I would not die any more 
that I can hear the scent of silence brought to heaven 
                   bitter and gloom on another manuscript. 

 
 
 
 

A purple flower in corrupt thundering hearts; 
the living freezes a world of bodies, floating in my depth 
                                                                     and a dream. 
Death ignites to the soul in love 
                                  thought after thoughts 
in which to perish passing abyss after abysses. 

 

 
                                                 
104 One of the peak of Ceahlău mountain visible in Iaşi at a serene evening 
105 Miroslava (slavic toponym translated by author in latin), where in October 1831 the Institute for 
Education for the Noble Children of Moldova was established in the palace of the great moldavian 
boyar Vasile Beldiman. 
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Ion GĂNGUȚ 
 
 
 
 

 
 

Florența și 
Renașterea 
(v)  

     
   «Orice moment am alege ca început al Renașterii, 

există mereu posibilitatea să descoperim urme de 
renascentism și mai departe în trecut »  

(Peter Burke). 

 
n fața celui de-al cincilea episod al 
călătoriei noastre în fascinantul 
univers al Renașterii, vă mărturisesc 

impresia mea sinceră că mă aflu de-abia 
la începutul drumului. Dacă aceste 
rânduri vă vor produce momente de 

meditație, de reflecție, de mirare  și poate 
de încântare, atunci ele își vor fi atins 
scopul, ce-i drept unul cinstit, de a explica 
într-un fel această revărsare de talente, de 
bogăție și frumusețe care a fost 
Renașterea, cu reînvierea idealurilor 
clasice ale omenirii: Frumosul, Binele și 
Adevărul. 

Plecăm de la convingerea că 
Renașterea n-a însemnat o întrupare din 
nimic, ci a avut semne prevestitoare, 
etape, un întreg complex de împrejurări 
fericite  care au generat-o ca pe o minune 
venită pe lume într-un mod atât de 
natural, care ne uimește  prin unicitatea și 
măreția ei irepetabilă.106 

În secolele XIII și XIV (Duecento și 
Trecento), peninsula italică apărea ca un 
conglomerat de 200-300 de orașe-stat 
(città-stato) între care existau relații 
complexe de interdependență: „Economia 

                                                 
106

 Ilustrațiile care apar în acest  articol reprezintă 

capodopere renascentiste și au  toate aceeași sursă: 

Wikipedia. 

Î 
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italiană se constituia într-un sistem 
policentric format din economii urbane 
autonome și diferite, dar complementare 
și interdependente.ˮ107 Această stare de 
fapt explică, printre altele, și diversitatea 
școlilor artistice din cuprinsul Peninsulei. 

Nucleul fundamental în evoluția 
societății pe toate planurile era orașul 
care primește în epoca medievală un 
contur din ce în ce mai precis, dar și 
foarte divers. În funcție de rolul lor 
preponderent, Peter Burke le clasifică în 
trei grupe: orașe comerciale care erau și 
porturi (Veneția, Genova, Amalfi, Pisa); 
orașe unde predomină manufacturile și 
industria (Florența și Milano); orașe- 

                                                 
107

 Goldthwaite, Richard, Wealth and Demand for Art 

in Italy, 1300-1600, Baltimore, 1993, trad. it. 

Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia 

dal Trecento al Seicento, Edizioni Unicopli, Milano, 

1995, p.48. 

centre de putere și administrație (Roma și 
Napoli).108 

Pentru a evidenția  potențialul 
demografic al zonei și gradul de dezoltare, 
precizăm că, la început de Trecento 
(secolul al XIV-lea), Toscana număra în 
jur de 1,1 milioane de locuitori, iar 325 de 
mii dintre aceștia trăiau în orașe de mari 
dimensiuni pentru vremea aceea: 
Florența cu 110 mii, Siena- 50 de mii, 
Pisa- 30 de mii, Arezzo- 18 mii, Pistoia și 
Cortona- 12 mii.  La 1500, gradul de 
urbanizare a Italiei era de 3 ori mai mare 
decât media europeană, de 5 ori mai mare 
decât a Angliei. Către 1300, Italia deținea 
cam 20% din populația totală a 
Europei.109  

                                                 
108

 Burke, Peter, Cultura e società nell'Italia del 

Rinascimento, Einaudi,Torino, 1984, pp. 231-233. 
109

Malanima, Paolo, Uomini e risorse in Italia dalla 

crescita medievale alla crescita contemporanea, Il 

Mulino, Bologna, 2002. 
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Înainte de Marea Ciumă, peninsula 
italică era, de departe, cea mai urbanizată 
zonă a Europei, poate a lumii: 11 orașe 
aveau mai mult de 40 de mii de locuitori, 
pe când în restul  Europei erau 8-9; orașe 
între 10 mii- 30 de mii erau mai mult de 
70, pe când în restul  Europei nu se aflau 
decât maxim 50.110  

În 1334, mongolii asediază Caffa din 
Crimeea, deţinută de genovezi, conflictul 
izbucnind din pricina unor neînţelegeri 
comerciale. În timpul asediului, mongolii 
încep să moară de ciumă, iar conducătorii 
lor iau decizia de a catapulta cadavrele 

peste ziduri în cetate. Asediul va fi ridicat, 
însă în oraş izbucneşte epidemia. Ulterior, 
galerele genoveze aduc ciuma în Italia 
(1347), de unde se va răspândi în întreaga 
Europă, unde găseşte un climat propice. 
Consecințele dezastrului sunt de 
neimaginat, mai ales că epidemia a fost 
însoțită și accentuată de perioade de 
foamete: „Mănăstirile din regiunile 
mediteraneene au rămas practic pustii... 
populaţia din Toscana s-a redus la un 
sfert sau chiar la o cincime; în timp ce 

                                                 
110

 Goldthwaite, Richard, op. cit.,p. 107. 

populaţia Angliei a scăzut – în numai 28 
de ani – de la patru milioane la două 
milioane şi jumătate de locuitori... În 
Islanda, întreaga populaţie a fost secerată 
de molimă... La scară naţională, în 1450, 
deci la un secol după izbucnirea marelui 
flagel, populaţia ţărilor europene scăzuse 
cu 38% în Franţa şi Ţările de Jos, cu 33% 
în Anglia, cu 27% în Italia, cu 26% în 
Peninsula Iberică, cu 25 % în Germania şi 
în Scandinavia.”111   

Populația Florenței și  a Toscanei s-a 
refăcut treptat, poate mai repede decât în 
alte zone ale Europei, având la îndemână 

resurse mai bogate și spirit întreprinzător 
înnăscut. Una dintre sursele de 
îmbogățire și de belșug pentru populația 
Florenței și a Toscanei, anterioare 
câștigurilor din bănci și negustorie, le-au 
constituit manufacturile textile 
specializate în 4 mari ramuri: bumbac, in, 
lână și mătase, ultimele  două fiind cele 
mai dezvoltate și cele mai prospere. 
Mărturia cea mai cunoscută, de acum  

                                                 
111

 Ovidiu Drimba, Civilizaţia Renaşterii, în Istoria 

culturii şi civilizaţiei, Bucureşti, Editura Vestala, vol. 

IX, 2008, p. 34) 
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clasică, ne-o oferă Giovanni Villani, care a 
consemnat că „pe la 1310 la Florența 
existau în jur de 200 ateliere de lână și 
stofe din lână care produceau  100.000 de 
valuri de stofă și aveau 30.000 de 
angajați. Valoarea producției se ridica  la 
1,2 milioane de florini de aur, anual, un 
venit impresionant pentru acele vremuri,  
câte 16 florini pe bucată112. 
 

Evoluția economică a Florenței, care i-
a adus bunăstarea și belșugul și a plasat-o 
în fruntea orașelor europene,  poate fi 
structurată pe  trei etape: între secolele 
XI-XIII asistăm la  revoluția comerțului 
internațional; odată cu secolul XIV începe 
producția cu substrat industrial; între 
secolele  XV-XVI ne situăm în plină 
producție de bunuri industriale de 
folosință îndelungată113. Bogăția acestui 
oraș au fost manufacturile de lână și cele 
de mătase care au importat materii prime 
din străinătate și le-au returnat în aceste 
țări sub formă de produse  de înaltă 
calitate.  

La Florența se produceau două tipuri 
de țesături- țesături de San Martino 
(panni di San Martino)- foarte luxoase, 
                                                 
112

 G. Villani, Nuova Cronica, a cura di G.Porta, 

Parma 1990-1991, III, lib. XII, cap. XCIV,  p. 199. 
113

 Goldthwaite, Richard, op. cit.,p.55. 

cu lână engleză asupra căreia florentinii 
dețineau monopolul-și țesături de Garbo 
(panni di Garbo), cu lână din zona 
bazinului mediteranian. Industria mătăsii 
s-a dezvoltat ceva mai târziu, dar cu mare 
viteză, astfel încât Florența a depășit 
Lucca, orientându-se către croitoria de 
lux, unde forța de muncă avea o pregătire 
superioară, salarii mai mari, mergând 
spre clasa de mijloc. 

În a doua jumătate de Quattrocento, 
Florența era orașul cel mai industrializat 
din peninsulă și număra: 270 de 
manufacturi de lână, 83 pentru mătase, 
84 pentru lemn și armături, 74 de 
prelucrare a aurului și argintului 
(orfevrării), 54 de prelucrare a marmorei 
și pietrei (Burke, Peter, op. cit., p.232). 
Imaginea Florenței era cea a unei societăți 
bogate și echilibrate, cu un mare grad de 
libertate în toate manifestările ei 
economice. Dincolo de asperitățile sociale, 
ideea de competiție capitalistă, de 
întrecere, a dominat întreaga perioadă, 
conferindu-i  o aură de măreție, armonie 

și frumusețe. 
Cultura umaniștilor s-a ridicat la 

înălțimea realizărilor econonomice și 
edilitare, celebrând măreția și libertatea 
de a cheltui pentru lucruri utile și 
frumoase. Mecenații și  patronii artelor și-
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au cultivat aici mai mult ca oriunde 
pasiunea pentru construcții frumoase, 
pentru artele figurative, pentru 
îmbrăcămintea de lux, pentru obiectele 
domestice și de mobilier, intrând într-o 
competiție al cărei vector ordonator a fost 
primatul estetic. Capitalul uman și 

marea bogăție creată prin muncă (pentru 
care florentinii aveau un cult special, 
aproape religios) s-au transformat în 
capodopere de artă și arhitectură într-o 
perioadă de timp scurtă și într-o cantitate 
și calitate nemaiîntâlnite în vreo epocă 
istorică.  

 

 
 

Cu o puternică industrie încă din 
vremea lui Dante, suportul esențial 
pentru dezvoltare economică și financiară 
imediată l-a constituit realizarea 
florinului de aur în 1252, florentinii 
întemeind adevărate colonii în toate 
așezările europene importante. Florinul 
devine moneda de schimb cea mai 
importantă utilizată în scimburile 
comerciale și bancare. După falimentul 
băncilor Bardi și Peruzzi din cauza rău 

platnicilor și capricioșilor monarhi 
europeni (mai ales Anglia și Franța), 
următoarea generație de bancheri- 
Ztrozzi, Alberti, Cambini, Medici- s-au 
orientat către alte două imperii, mai 
sigure, care aveau nevoie de serviciile lor 
financiare: statul papal instaurat definitiv 
la Roma după Conciliul de la  Konstanz și 
dinastia de Aragon, cu sediul la Napoli, 
după 1435. Florența și Toscana au fost în 
fruntea producătorilor de stofe din lână și 
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mătase până după 1600, când locul lor a 
fost luat de produsele englezești. Când 
Ludovic al XI-lea, după Războiul de 100 
de ani, a promovat Lyonul ca centru de 
afaceri, negustorii și bancherii florentini 
au fost primii care au pus stăpânire pe 
noua piață. Cu resursele naturale pe care 
le avea, Florența aproape că nu avea 
nevoie de importuri, cu excepția 

metalelor prețioase. Abundența de metale 
prețioase era extraordinară, fapt dovedit 
de numărul mare de manufacturi de 
podoabe din aur și argint. După pacea de 
la Lodi din 1454  au urmat câteva decenii 
de pace și liniște, de echilibru relativ care 
nu putea fi decât benefic pentru 
declanșarea plenară a Renașterii. 

  

 
 

Atmosfera generală ce domnea la 
Florența pe la mijlocul lui Quattrocento 
era una prielnică marilor creații. Iată ce 
scrie un patrician florentin, Giovanni di 
Paolo di Rucellai în amintirile inițiate în 
1457 în Zibaldone quaresimale ce oferă 
informații de pe parcursul a 20 de ani: 
„Florența se afla în bună pace, cheltuielile 
militare erau mici, municipalitatea 
impunea puține taxe; în felul acesta, 
orașul devenea bogat și era o abundență 
de bani.” Presiunea fiscală era mică, iar 
guvernele preferau să-i taxeze puțin pe 

cei bogați și să-i determine să investească 
în înfrumusețarea orașului. 

Polii dezvoltării Europei la începutul 
secolului al XV-lea erau în două locuri: 
Flandra și Florența: „Nivelul atins de 
marile averi ale Italiei de la Renașterea 
târzie a fost extraordinar de înalt chiar și 
în comparație cu standardele de bogăție 
privată ale țărilor din nordul Europei, 
care la acel moment se confruntau cu cea 
mai mare expansiune economică” 
(Goldthwaite, op.cit., p. 66). Bogăția a fost 
în continuă creștere în toată perioada 
dintre sec. XIV-XVII și a depășit 
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posibilitățile efective de investire. Cei 
bogați s-au înmulțit atrăgând în rândurile 
lor noi categorii sociale care au investit în 
arte și în arhitectură, crescând mult 
consumul. Această creștere a consumului 
se poate bine observa în creșterea 
prețurilor. În secolul al XIV-lea, plata 
frescelor dintr-o capelă costa circa 500 de 
florini. În secolul următor, prețul s-a 
dublat, iar către 1600, pictori fără mare 
renume obțineau un preț de 3 ori mai 
mare. Filippo Strozzi a investit o treime 
din averea sa în construire propriului 
palat. Familia Riccardi a cumpărat și a 
mărit palatul Medici cu o sumă totală de 
156.000 de florini. 

Începând cu sec. al XI-lea, în paralel cu 
strângerea legăturilor cu Bizanțul, în 
Italia a pătruns mozaicul ca principală 
decorație în interiorul bisericilor. Pentru 
că mozaicul era foarte scump, el a fost 
înlocuit de folosirea frescelor în secolul al 
XIII-lea. Dacă Trecento poate fi considerat 
secolul frescelor, Quattrocento este 
secolul picturii de altar, a scenelor 
devoționale. Asistăm la o adevărată 
explozie a capelelor private. Numai la 
Florența existau în secolul al XV-lea circa 

600 de capele private, ca semn al 
devoțiunii, dar și al orgoliului și al 
bunăstării orașului,  cu un venit mai mare 
decât al întregii Anglii114.O capelă privată 
era rodul  muncii complexe a  arhitectului, 
a sculptorului, a pictorului și a 
decoratorului. 

  
Marile familii angajau pe cei mai buni 

artiști. Cappella Brancacci este rodul 
colaborării dintre Masaccio și Filippino 
Lippi între 1424-1428. Cappella Sassetti 
este realizată de Domenico Ghirlandaio 
între 1482-1485, iar Cappella lui Filippo 
Strozzi este rodul colaborării dintre 
pictorul Filippo Lippi, care primește 350 
de florini, și arhitectul Benedetto da 

                                                 
114

 Martin Wackernagel, Il mondo degli artisti nel 

rinascimento fiorentino, Carocci Editore, Roma, 

1994, p. 166. 
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Maiano. Vestite erau Cappella dei Pazzi, 
Cappella dei Rucellai, ca să nu mai vorbim 
de capelele private ale familiei Medici, 
ultima contribuție aducând-o chiar 
Michelangelo prin monumentele din 
Sacristia Veche. Pentru a înțelege 
resorturile care determinau investirea 
unor sume enorme de bani în edificii 
civice, în monumente private (capele și 
sarcofage), tablouri și sculpturi, facem 
apel la cantitatea impresionantă de 
documente rămase și păstrate în Toscana 
în arhivele orașului și în arhivele private. 
Iată mărturii venite de la Giovanni 
Rucellai în jurnalul său „Lo Zibaldoneˮ. 
Acesta este primul colecționar de artă din 
Florența și își exprimă satisfacția de a 

deține cele mai valoroase obiecte de artă 
„di mano di migliori maestri che siano 
stati da buono tempo in quà, non tanto in 
Firenze, ma in Italiaˮ(de mâna celor mai 
buni maeștri care s-au aflat de o  bună 
vreme încoace, nu doar la Florența, ci în 
toată Italia- trad. noastră, Ion Gănguț). 
O formulă folosită încă de Cosimo il 
Vecchio și apoi pentru câteva secole  pe 
toată perioada Renașterii de către 
mecenații Florenței a fost: „Toate aceste 
lucruri de mai sus îmi dau mare 
mulțumire și cea mai mare dulceață, 
pentru că sunt făcute în onoarea lui 
Dumnezeu, în onoarea orașului și în 
amintirea mea” (s.n.) . 

 

 
După moda frescelor, picturile au 

pătruns masiv în biserici. Într-un catalog 
care cuprinde un număr de 2229 de  
tablouri din perioada 1420-1539, 2023 au 
subiect religios și doar 237 au subiect 
profan (Burke, op. cit., p. 163) 

Există trei motive pentru a introduce 
imagini în biserici. În primul rând, pentru 
educația oamenilor simpli, pentru că sunt 
instruiți de ele ca și cum ar fi cărți. În al 
doilea rând, astfel încât misterul 

Întrupării și exemplele sfinților să fie mai 
active în memoria noastră prin 
observarea zilnică a imaginilor. În al 
treilea rând, să trezească sentimente de 
devoțiune, deoarece ele sunt mai 
convingătoare în  lucrurile văzute decât  
experimentate115 . 

                                                 
115

 Vezi Michael Baxandall, Pittura ed esperienze 
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1978, pp. 4-46. 
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 Una dintre explicațiile pentru care 
Florența trebuie socotită leagănul 
Renașterii este ideea de concurență, de 
concurs, de întrecere, în sensul nobil al 
cuvântului, idee existentă în structura 
psihică, în forma mentis a cetățenilor 
mândrei cetăți, ca o a doua natură. 
Renașterea la Florența este renumită și 
pentru faptul că este terenul rivalităților 
intense, uriașe. Cei doi giganți ai timpului, 
ce se detașează în mod vădit de 
contemporanii lor, artiști geniali la rândul 
lor, Leonardo și Michelangelo, nu s-au 
putut tolera unul pe celălalt, dar poate 
această provocare sănătoasă i-a împins 
să-și folosească întregul potențial artistic 
creativ. Același efect l-a avut   și conflictul 
dintre Lorenzo Ghiberti și Filippo 
Brunelleschi, care a durat decenii, pornit 
de la concursul legat de cea de-a treia 
poartă a Baptisteriului, Porta del Paradiso. 
Prin urmare, Florența din secolul al XV-
lea lasă o moștenire uriașă, fiind  multe de 
învățat în sistemul de inițiere și inovare 
artistică. Rivalitățile pe plan cultural, 
artistic, pe tărâmul frumosului, au avut în 
epocă și în perioada următoare rezultate 
estetice extraordinare.     

Florența devine noua Atenă a Europei 
odată cu înființarea Academiei Platonice 
in 1459, sub patronajul familiei Medici, în 
vila acestora de la Careggi. Conducatorul 
acestui grup de discuții era Marsilio 
Ficino, principalul traducator al operei lui 
Platon. Principala lor preocupare și 
pasiune în cadrul grupului era să traducă 
și să comenteze scrierile lui Platon. 
Academia Platonică îi  avea în rândurile 
sale pe filosoful Picco della Mirandola și 
pe artiștii Donatello, Boticelli, Alberti, 
Verrocchio, Lippi si Signorelli. Se pare că 
și tânărul Michelangelo, pe vremea când 
stătea la curtea lui Lorenzo di Medici intra 
deseori in legatură cu aceast grup 
filosofic. 

Florența era acum capitala artistică a 
lumii mediteraneene si centrul 
cultural al intregului continent. În 
această epocă, aspectul orașului  se 
schimbă: vechile locuințe medievale, 
fortificate, cu turnuri de apărare,  se 
transformă în câteva zeci de ani 
în frumoase palate, impunatoare și 
elegante, aparținând celor mai de vază  
dintre florentini. 
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Palatele aveau 3 , 4 sau 5 nivele, 
cu ziduri groase si fațade din blocuri de 
piatră. Conceptul construcției de formă 
cubică era reprezentativ. În centrul 
palatului se afla curtea interioara – il 
cortile- delimitată de arcade. Interiorul 
acestora era împodobit cu fresce, 
sculpturi și panouri în relief, la fel ca în 
antichitate. Fațadele aveau etajele 
separate de profiluri orizonatele, iar 
ultimul nivel era încheiat cu streașina 
cornișei, puternic proiectate în exterior și 
înfrumusețate cu elemente decorative. De 
altfel, cornișa reprezintă unul dintre ele-
mentele tipice ale unui palat renascentist 
florentin. La etaje, ferestrele duble 
aveau arce în partea lor superioară, care 
ușurau din masivitatea construcțiilor.  

Dintre aceste palate, cele mai 
reprezentive au fost Palazzo Medici, 
Palazzo Rucellai, Palazzo Strozzi și  
Palazzo Pitti, toate aparținând unor mari 
familii de bancheri. Omul nou al 
Renașterii ținea într-o mână Biblia cu 
învățăturile  creștine, iar în cealaltă 
marile opere ale culturii păgâne, ale 
Antichității grecești și latine, redesco-

perite cu o uimire similară celui nou venit 
pe lume, moștenire   pe care a luat-o ca 
ideal de viață personală, culturală și 
artistică. Este de bun-simţ să admitem că 
transformarea minţii omului medieval şi 
evoluția lui spre omul Renaşterii  s-a 
realizat  treptat, sub influența noilor 
experienţe, cu schimbări  nesesizabile de-
a lungul  mai multor generaţii. Așadar, 
Renașterea s-a născut din spiritul de 
competiție notoriu al toscanilor. Impactul 
Renașterii asupra istoriei spiritului a fost 
colosal, imposibil de comparat cu alt 
eveniment istoric sau cultural în istoria 
culturii și a civilizației. Astăzi, ne aflăm în 
punctul maxim de interes în jurul acestui 
fenomen imposibil de explicat în 
integralitatea sa, discuții ce prind contur 
clar de acum câteva sute de ani, de pe 
vremea iluminiștilor și a romanticilor. 
Problematica Renașterii este mai actuală 
ca oricînd, stârnind  discuții de mare 
efervescență pe tărâm economic, social, 
intelectual,  religios și în mentalul colectiv 
european. 

●
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Timpul, 

nisiparnița, 

melancolia  
ncă din vechime, observînd comporta-
mentul uman, ceea ce ține de sănătatea 
minții și ceea ce ține de boala minții, 

medicii și gînditorii au surprins natura 
melancoliei ca pe „o lungă trudă a sufletului”, 
asociată cu toamna cînd apăreau „tristețea, 
neliniștea, descurajarea, tendința de a-ți lua 
viața”, asociată cu „teama prelungită”. 
Aristotel se întreba pentru ce motiv toți cei 
care au fost oameni de excepție în ceea ce 
privește filosofia, arta de a conduce, poezia 
sau artele, au fost explicit melancolici. Vechii 
filosofi greci susțineau că tulburările ușoare 
pot fi tratate de medici, în vreme ce tulbu-
rările profunde sînt de domeniul filosofilor. 
Claudius Galenus, medicul împăratului-filosof 
Marcus Aurelius, considera că melancolia era 
parte a eului și că „există oameni care sînt din 
fire neliniștiți, depresivi, chinuiți sufletește, 
mereu gînditori; pentru ei medicul nu poate 
face prea mult.” În cazul melancoliei existența 
pare să se rotească în jurul ei înseși fără 
încetare, fără a se vedea o altă perspectivă, 
nici o altă șansă, fiind constrînsă la propria 
repetiție la nesfîrșit, la rămînerea într-o 
pasivitate absolută. 

Pentru teologii creștini, melancolia era 
văzută ca fiind ceva nociv; Evagrie Ponticul, 
pe urmele versetelor din Psalmul 90 („Nu te 

vei teme de frica de noapte, de săgeata ce 
zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, 
de molima ce bîntuie întru amiază”), 
întocmea o listă a semnelor plictiselii, tristeții, 
deznădejdii, semne ale morții sufletului care 
încercau sufletul eremiților pustiului: 
lăcomia, curvia, iubirea de arginți, tristețea, 
mînia, acedia, slava deșartă, trufia. Despre 
încercările chinuitoare la care a fost supus 
Antonie în pustia Egiptului a scris sfîntul 
Atanasie cel Mare, dar și scriitorii Gustave 
Flaubert și Anatole France, chipul biruitor al 
lui Antonie fiind zugrăvit de Hieronymus 
Bosch, Martin Schongauer, Pieter Bruegel cel 
Bătrîn, Paul Cezanne sau Salvador Dali. 

Acedia este o stare de somnolență, 
deznădejde, trîndăvie, de adîncă dezintegrare 
și vlăguire a persoanei care nu găsește 
mulțumire în nimic din ceea ce altădată îi 
aducea pacea sufletească. Este o stare „atît de 
lipsită de contururi că eu însumi nu știu ce-mi 
lipsește”, nota cu amărăciune Kierkegaard. În 
scrierea sa suprarealistă, Aurora, Michel 
Leiris enumeră mai bine de 60 stări și fațete 
care conturează așlteptarea neîmplinită; 
amintesc cîteva: spleenul, nenorocul, slăbiciu-
nea, lașitatea, frica, tristețea, dezgustul, 
suferința, mîhnirea, nebunia, melancolia, 
furia, neputința, blazarea, insomnia, robia, 

Î 
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oboseala, istovirea, rușinea, spaima, greața, 
deruta, renunțarea, decăderea. Acedia nu 
doare fizic, dar distruge fundamentele 
vitalității, speranței, ale vieții. „Acedia este 
vlăguirea (atonia) unui suflet, a unui suflet 
care nu rezistă prin fire și nu stă drept, 
curajos înaintea încercărilor. Norii fără apă 
sînt alungați de vînt, mintea fără stăruință [e 
alungată] de vîntul acediei. Ochiul acedicului 
e tot timpul ațințit asupra ferestrelor, iar 
mintea lui închipuie musafiri. A scîrțîit ușa, 
îndată iese afară. A auzit un glas, îndată se 
cațără la fereastră și rămîne așa pînă-i 
amorțesc mădularele”, scrie Evagrie Ponticul. 
Peste veacuri, despre o stare eternă, de 
aceeași vîrstă cu omul, era astfel descrisă de 
Baudelaire: 
 
Și lungi și nesfîrșite convoaiele mortuare 
Încet și fără muzici prin suflet trec mereu; 
Speranța-nvinsă plînge; și, rea, dominatoare, 
Înfige Spaima negrul ei steag în craniul meu. 
 

Lui Aristotel i se datorează primele 
argumente în favoarea melancoliei ca vis 
imaginativa, forță a imaginației, nebunie sau 
extaz poetic; bila neagră, atributul melanco-
licului, îl face pe acesta să reacționeze violent 
față de impresiile trăite; melancolicul este 
supus unei impetuozități, unei exuberanțe a 
pasiunii, unei violențe necontrolate, este 
depășit de tot ceea ce primește. Platon spunea 
că delirul îl înhață pe poet, iar aceasta se 
datorează forțelor divine, daîmon-ului care-l 
inspiră. Umoarea melancolică îi face pe cei 
atinși de ea taciturni, ascunși, dedați 
exceselor unei imaginații imposibil de stăvilit. 
Ceea ce colericul exteriorizează într-un acces 
de furie, melancolicul consumă în viziuni 
extraordinare, extravagante. Pentru 
umanistul Marsilio Ficino, melancolia era 
semn al geniului, ea fiind mai des întîlnită la 
filosofi și artiști, decît la oamenii de rînd. 
Teoria antropologică renascentistă susținea 
existența a două elemente constitutive ale 
naturii umane, corpus și anima, legate prin 
prezența unui al treilea, spiritus. Potrivit lui 
Marsilio Ficino, sufletul are trei facultăți 
distincte: imaginația, rațiunea discursivă și 
rațiunea intuitivă. El a elaborat un sistem care 
includea metodele terapeutice tradiționale, 
medicina astrală, incantațiile, liberul arbitru, 
libertatea gîndirii. Saturn este cel care gene-
rează melancolia, „dar ca prieten și protector 

al unei existențe superioare și pur intelec-
tuale, el poate să o și vindece”, scriu autorii 
monumentalei cărți Saturn și melancolia. 
Aceiași autori (Raymond Klibansky, Erwin 
Panofsky și Fritz Saxl) consideră că gravura 
minuțios pregătită de Durer, Melancolia, este 
îndatorată noțiunii de melancolie transmise 
de Ficino. Gravura lui Durer conține motivele 
tradiționale melancolice sau saturniene, „dar, 
privită în ansamblu, ea nu poate fi înțeleasă 
decît dacă am considera-o o sinteză simbolică 
între typus Acediae (exemplul popularizat al 
inactivității melancolice) și typus Geometriae 
(personificarea scolastică a uneia dintre 
«Artele liberale»)”. În această succesiune de 
idei, ideea gravurii lui Durer ar fi cea a 
Geometriei care se abandonează melancoliei 
sau a Melancoliei care se abandonează 
geometriei. Ar fi vorba de unirea unei 
facultăți mentale creatoare cu imaginea unei 
stări de spirit distructive: „Cînd Durer a 
contopit portretul unei ars geometrica cu cel 
al uni homo melancholicus – act care echivala 
cu fuziunea a două lumi diferite în privința 
gîndirii și a sentimentelor – el i-a dat uneia 
suflet, iar celeilalte spirit.” 
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Mai tîrziu Melanchthon scria despre 
melancolia lui Durer ca despre o melancolie 
nobilă (melancolia generosa), una care excela 
în valori, o melancolie inspiratoare, toți 
oamenii de geniu fiind născuți sub semnul 
binefăcător al lui Saturn. Istoricii artei sînt 
unanimi în aprecierea gravurilor lui Durer, 
Meisterstiche: Cavalerul, Moartea și Diavolul, 
Sfîntul Ieronim în chilia sa și Melancolia; ele 
simbolizează trei moduri de viață care 
corespund clasificării scolastice a virtuților: 
morale, teologice si intelectuale. De ce doar 
virtutea morală e atribuită Cavalerului, cea 
teologală, sfîntului Ieronim, iar cea 
intelectuală, melancolicului? Gravura 
Melancolia este considerată ca fiind 
transpunerea artistică ideală a stării descrise 
de mistici, acedia. Erwin Panofsky susține că 
pictorul a ridicat melancolia la demnitatea 
unui simbol și a substituit experienței 
medievale și mistice a acediei ideea umanistă 
a meditației, a abandonului eliberator; el 
vedea în gravura lui Durer un autoportret 
moral. Melancolia a suscitat ea singură o 
întreagă literatură savantă care a încercat să 
descifreze semnificația unei alegorii 
complexe; nu de puține ori s-a spus că 
Melancolia exprimă durerea de a nu fi pătruns 
sensul vieții și al naturii. 

O femeie așezată pe un scaun destul de 
jos, cotul stîng sprijinit pe genunchiul stîng, 
mîna stîngă susține capul, în timp ce mîna 
dreaptă ține brațul unui compas; de jur 
împrejur un număr considerabil de obiecte: o 
sferă, un poliedru, o rindea, un ferestrău, cuie, 
o nisiparniță, o balanță, un clopot, o scară; 
femeia are o expresie sumbră, abătută și o 
privire pierdută; în spatele ei, marea, soarele 
și o banderolă ținută de un grifon, Melancolia. 
Obiectele par izolate, nu sînt în vreo relație 
nici măcar unele cu celălalte, scara pare că nu 
duce undeva, timpul pare că s-a oprit sau nici 
nu a început, marea este inertă, un element 
brut, o întindere de apă. Varietatea de 
instrumente din gravura lui Durer amintește 
maniera în care erau prezentate alegoriile în 
Hypnerotomachia Poliphili / Visul lui Poliphile, 
lucrare atribuită lui Francesco Colonna, un 
adevărat repertoriu de simboluri, în care 
fiecare detaliu are o semnificație care este în 
legătură cu un alt detaliu într-o frumoasă 
țesătură de sensuri. Theophile Gautier vede în 
gravura lui Durer personificarea artistului: 

 

Tu, cea care, cu coatele pe genunchi și cu bărbia  
                                                              sprijinită-n mîini, 
Te gîndești cu tristețe la sărmana soartă a  
                                                                          omului: 
Că pentru cît de scurtă este, viața e foarte  
                                                                              amară, 
Că zădarnică e cunoașterea și arta o himeră.  
                                                                                    [...] 
Te-ai pictat, o, Durer! În Melancolia ta 
Și geniul tău plîngînd, făcîndu-i-se milă, 
Te-a personificat în creația sa. 
Nu cunosc nimic mai admirabil pe lume, 
Mai plin de visare și de durere adîncă, 
Decît acest înger măreț, stînd cu aripa plecată, 
În nemișcarea celei mai totale odihne. 

 
Dintr-o gravură reprezentînd melancolia 

nu putea lipsi semnul trecerii timpului, 
clepsidra, sau nisiparnița, termen pentru care 
a optat Viorica Nișcov care a tradus Cartea 
ceasului de nisip a lui Ernst Junger. Deși 
dicționarele arată ca sensul prim al cuvîntului 
nisiparniță este de vas mic umplut cu nisip 
fin, care se presăra peste scrisul proaspăt, 
pentru a usca cerneala, în al doilea rînd fiind 
sinomin pentru clepsidră, experimentata 
traducătoare din germană, care a ostenit, 
printre altele, asupra celebrelor lucrări ale lui 
C.G. Jung, Cartea Roșie și Psihologie și 
alchimie, a optat pentru nisiparniță, avînd o 
aură ușor arhaică. Ernst Junger a scris o carte 
superbă despre ceasul de nisip sau 
nisiparnița. „A spune că timpul curge sau se 
scurge este în limba noastră un arhaism care 
amintește de clepsidră – faptul că el se 
prelinge sau trece pare să trimită mai degrabă 
la nisiparniță”, scrie Junger. Sînt mai multe 
opinii privitoare la inventarea clepsidrei, vom 
aminti doar că una dintre cele mai vechi 
clepsidre a fost creată de călugărul Liutprand 
din Chartres, în celebra catedrală medievală 
figurînd și vestitul „Înger, păzitor al timpului”. 
Prima reprezentare plastică a nisiparniței o 
datorăm pictorului italian Ambroggio 
Lorenzetti în fresca sa din Siena, Alegoria 
bunei si relei guvernări (1338), considerată 
adevărată capodoperă a școlii sineze de 
pictură, aflată în Palazzo Publicco. Toate 
dicționarele de simboluri văd clepsidra ca 
simbol al scurgerii eterne a vremii, a 
nesfîrșitei alternanțe a vidului și plinului, o 
perpetuă trimitere la Memento mori, la 
„panorama deșărtăciunii”, pe care o descria 
Eminescu: 
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Mergi, tu, luntre-a vieții mele, pe-a visării lucii  
                                                                              valuri, 
Pînă unde-n ape sfinte se ridică mîndre maluri, 
Cu dumbrăvi de laur verde și cu lunci de  
                                                                           chiparos, 
Unde-n ramurile negre o cîntare-n veci suspină, 
Unde sfinții se preîmblă în lungi haine de  
                                                                               lumină, 
Unde-i moartea cu-aripi negre și cu chipul ei  
                                                                              frumos. 

 
Nisiparnița este prezentă în cabinetul de 

reflecție, alături de alte simboluri, locul în 
care candidatul la inițierea masonică petrece 
ultimele sale clipe din viața de profan. Acolo 
semnifică, de asemenea, trecerea inexorabilă 
a timpului, dar și îndemnul de a folosi timpul, 
voința de a trece neîntîrziat la construirea 
templului interior, meditația asupra morții 
dar și reflecția asupra vieții trăite în adevăr, 
frumusețe și înțelepciune, îndepărtarea de 
melancolia paralizantă, de acedia sau de 
tristitia. Dincolo de meșteșugul cu care este 
fabricată o nisiparniță, dincolo de frumusețea 
ei, rămîne preocuparea omului pentru a 
măsura timpul, și nu oricum, ci cu o maximă 
precizie: „Pentru noi, o viață fără ceasuri e de 
negîndit; sîntem obișnuiți să auzim ceasurile 
ticăind și bătînd, să avem ceasuri la noi, să 
privim ceasurile pe oriunde umblăm și 
oriunde stăm. (…) Și totuși, au existat milenii 
în care omul, nu doar fără ceasuri, ci fără nici 
un fel de măsurătoare a timpului, a vînat, a 
crescut vite și și-a cultivat ogorul…”, notează 

Ernst Junger. În societățile arhaice, timpul era 
ritmat de anotimpurile agrare, de marile 
sărbători, de răsăritul și apusul soarelui. „Cel 
care vrea să aibă parte de liniște, de somn și 
contemplație să caute izvoarele mai adînci ale 
timpului. Lumea ceasornicelor și a 
racordurilor este lumea oamenilor săraci de 
timp, a celor care nu au timp. (…) În 
străfundul nostru trebuie să avem timp (…). 
Timpul nisiparniței trăiește în noi toți, nu 
doar în zilele copilăriei, în zilele petrecute în 
grădină, în zilele de vacanță, ci adînc în 
profunzimile ființei”, scrie Ernst Junger, 
pledînd pentru revenirea la un timp uman, al 
întîlnirilor interioare. 

În secolul al XVI-lea alături de Melancolia 
lui Durer, alți pictori și gravori au ilustrat 
amărăciunea, tristețea, plictiseala, și amintim 
aici pe Hans Sebald Beham, Lucas Cranach cel 
Bătrîn, Marcus de Vos sau Cesare Ripa. 
Operele acestora abundau în chipuri ale 
tristeții, ale unui doliu imposibil, ale durerii 
incomunicabile, ale vieții incolore și goale, ale 
detașării totale de lucrurile altădată îndrăgite. 
Chipurile și stările lăuntrice erau umbrite de 
soarele negru a cărui cea mai sugestivă 
redare poetică îi aparține lui Gerard de 
Nerval: 

 
Sînt Văduvul, sînt Sumbrul, sînt Cel-nemîngîiat, 
Sînt Prințul Aquitaniei, cu Turla în ruină, 
Se stinse Astru-mi unic și-n luthu-mi înstelat, 
Melancolia negrul ei Soare și-l anină. 

 

  
Magic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Brake 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

Sufletul - motor vital  
pentru trup 
 

You don’t have a soul. You are a Soul.  
You have a body. 

George MacDonald116 
 

evin, deci, la Aristotel. Potrivit 
teoriei sale, un suflet este un 
anumit tip de natură, un 

principiu care reflectă schimbarea și 
odihna în cazul particular al corpurilor vii, 
adică plante, animale ne-umane și ființe 
umane. Relația dintre suflet și trup, după 
părerea lui Aristotel, este de asemenea o 
instanță a relației mai generale între 
formă și materie: astfel, un corp viu 
înrobit este un tip particular de materie 
neformată. Simplificând lucrurile, 
limitându-ne la lumea sublunară (De 
Anima), sufletul unui organism viu nu este 
altceva decât sistemul său de abilități 
active de a îndeplini funcțiile vitale în 
virtutea capacităților deținute de sufletul 
său. Faptul că Aristotel nu credea în 
existența unui organ de gândire și faptul 
că activitatea intelectului uman implică 
întotdeauna o aparatul de percepție 
reflectă ideea că, contrar poziției 
platonice, nici sufletele umane nu sunt 
capabile de existență și de activitate în 
afara corpului. Mai târziu Epicur117 și 
stoicii văd în suflet un corp deosebit de fin 

                                                 
116 George MacDonald (10 decembrie 1824 - 18 septembrie 
1905) a fost un scriitor, poet și ministru scoțian, o figură de 
pionierat în domeniul literaturii fanteziste și  mentorul lui 
Lewis Carroll. 
117 Epicur, filosof grec (341–270 bc), a cărui filosofie se 
bazează pe universul materialist al lui Democrit, în care atomii 
constituie elementele determinante de providența divină 

difuzat până la capăt prin corpul 
perceptibil material al organismului viu, 
Epicur afirmând că acesta este dispersat 
la moarte împreună cu atomii lui 
constituenți, pierzând puterile pe care le 
are în timp ce este conținut de corp, iar 
stoicii, cu toate că îl consideră muritor, 
luau în considerare și posibilitatea de a 
supraviețui morții, adică separarea sa de 
corpul perceptibil. Chrysippus118 aparent 
credea că sufletele celor înțelepți persistă 
până la următoarea conflagrație din ciclul 
cosmic, în timp ce sufletele celor muți 
durează o perioadă și apoi se dispersează 
(după cum afirmă Diogenes Laertius119). 
Mai mult, impresiile senzoriale sunt 
raportate la dobândirea de experiență în 
timpul vieții, o viziune extrem de 
generoasă pe care Epicur și urmașii lui îl 
atribuie sensului de percepție, ceea ce 
include în compoziția sufletului un 
material foarte special care permite o 
activitate intelectuală sau rațională, 
pedalând mult pe funcțiile mentale ale 
cunoașterii, emoției și dorinței, totul 
având dualitatea rațional - irațional. 
Partea rațională, pe care Lucretius120 o 
numește minte - animus, este originea 
emoției și a impulsului unde se formează 
concepte și credințe, cea irațională este 

                                                 
118 Chrysippus din Soleus, filosof stoic grec ce a trăit între 279 
– 206 î.C 
119 Diogenes Laertius, biograf din secolul trei creștin al 
filosofilor greci 
120 Titus Lucretius Carus (94–55 îC, poet și filosof roman; 
poemul său epic, Natura lucrurilor, este o expunere a fizicii 
atomiste materialiste a lui Epicur. 

R 



Primãvara 2019  | Contact international 293 

 

anima, responsabilă pentru primirea 
impresiilor senzoriale, ambele fiind 
amalgamate filosofic, implicând în mod 
crucial și memoria, deși percepția, 
concepută pur și simplu ca primirea de 
impresii senzoriale de către sufletul 
irațional, nu implică memoria. În toate 
este de remarcat că Epicur distinge între 
plăcerile și durerile sufletului și cele ale 
trupului121. 

Stoicii au învățat că toată existența 
este materială și a descris sufletul ca o 
respirație care pătrunde în corp. Ei l-au 
numit de asemenea Divin, ca pe o 
particulă a lui Dumnezeu (apospasma tou 
touu) - compusă din cea mai rafinată și 
mai eterică materie. Fizica stoică permite 
trei tipuri diferite de pneuma (respirație 
aprinsă), un compus material sub formă 
de respirație, compus din două din cele 
patru elemente stoice, focul și aerul. 
Există o categorie a corpurilor 
neînsuflețite (piatra); tipul intermediar, 
numit pneuma naturală (plante) și al 
treilea care este sufletul, cu receptarea și 
folosirea impresiilor - phantasiai și a 
mișcării hormê și realizarea cunoașterii și 
dorinței alternative. Toate trei, pornind 
de la oase și până la intelect se regăsesc și 
în om. Astfel că  sufletul nu este 
responsabil pentru toate funcțiile vitale și 
pentru toate aspectele vieții, ci numai 
pentru funcțiile mentale sau psihologice. 
Limitarea funcțiilor sufletului a condus la 
concepția carteziană a minții, conform 
căreia mintea în mod clar nu este ceva 
care dă viață. Cel de-al doilea aspect al 
teoriei stoice este că mintea umană e 
rațională și se descriu opt părți ale 
sufletului: facultatea comandantă - 
hêgemonikon sau mintea, cele cinci 
simțuri, vocea și puterile procreative. De 
unde și versiunea lucrețiană a 
epicureanismului care distinge între 
animus și anima, acesta din urmă fiind 
sufletul în sens biologic, cel dintâi - 

                                                 
121 Allen, J., 2001, Inference from Signs, Oxford: Clarendon 

Press.  

principiul superior, ce conduce la 
hegemonikon în terminologia stoică, al 
cărei scaun este inima, centrul 
cognitivului și vieții emoționale. Mintea, 
care se află la inimă, un centru care 
controlează celelalte părți ale sufletului, 
precum și corpul, care primește și 
prelucrează informațiile furnizate de 
părțile subordonate. Mințile animalelor 
au capacități numai de impresie și de 
impuls. Maturitatea oamenilor presupune 
conștientizarea binelui și răului prin 
consimțământul sensorial și răspunsului 
motor. În teoria stoică, facultățile minții 
sunt pur și simplu lucrurile pe care le 
poate face mintea, toate cu acordul 
corespunzător al rațiunii. Nu mai poate fi 
întâlnită ideea că dorința vine în trei 
forme, dintre care două fiind reflexe nu 
depind de activități ale rațiunii. Omul este 
pentru întregul lui comportament 
voluntar. Dar pasiunea poate fi, adesea, 
este în conflict cu rațiunea. Stoicii afirmau 
că pasiunea nu este diferită de rațiune și 
că nu există nici o dispută sau conflict 
între cele două, ci doar o oscilație a 
balaței intelectuale ceea ce pare să fi fost 
o teorie extrem de ingenioasă și eficientă 
dialectic.  

Poate că binele și răul determină 
conștiința să reprezinte vocea sufletului, 
forța care, în armonie cu legile 
cosmosului, îl ridică pe om în cunoaștere 
aproape de ființa infinită, chiar dacă 
stimulii materiali pot stimula răul; 
dorurile sufletului aduc întotdeauna 
binele. Sufletul, cu dorurile și înclinațiile 
sale, răstălmăcind al doilea arc reflex, 
prezintă dorințele sale spiritului, 
capacității de diferențiere a minții aflate 
sub control noetic. 

În filosofia greco-romană nu au mai 
apărut elemente deosebite în doctrina 
sufletului în epoca zorilor creștinismului. 
Eclectic, sceptic, conflictual, iată 
caracteristica gândirii filosofice a 
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timpului, lucrările lui Cicero122 fiind cel 
mai bun exemplu. În ceea ce privește 
sufletul, el este, la rândul său, platonic și 
pitagorean, în timp ce mărturisește că 
sistemele stoice și epicureene au fiecare o 
atracție pentru el. În cercurile evreiești, 
saducheii123 erau materialești, negau 
nemurirea și toată existența spirituală. 
Fariseii124 pedalau pe credința în pre-
existență și transmigrare. Psihologia 
Rabinilor întemeindu-se pe cărțile sacre, 
în special despre creația omului în 
Geneză. Trei termeni sunt folosiți pentru 
suflet: nephesh, ruah și neshamah; prima a 
se referă la natura animală și vegetativă, a 
doua la principiul etic, iar a treia la 
inteligența pur spirituală, implicând în tot 
Vechiul Testament realitatea distinctă a 
sufletului. Philon din Alexandria125 a 
predat originea divină a sufletului, 
preexistența și transmigrarea, atestând că 
pneuma sau esența spirituală cu sufletul 
propriu-zis, este sursa fenomenelor vitale, 
al cărei sediu este sângele și atribuind 
originea păcatului și răului unirii 
spiritului cu materia. Tendința învățăturii 
lui Cristos este de a centra toate 
interesele în partea spirituală a naturii 
omului; mântuirea sau pierderea 
sufletului devenind marea problemă a 
existenței. Psyche și pneuma sunt folosite 
indiferent fie pentru principiul vieții dar 
și pentru spirit. Trupul și sufletul sunt 
recunoscute ca un dualism în care valorile 
fiecăruia contrastează. 

 

 

 
                                                 
122 Marcus Tullius Cicero (3 Ian. 106 îC – 7 Dec. 43 îC) orator, 
avocat, filosof roman 
123 Despre saduchei și despre credința lor nu se cunosc astǎzi 
prea multe, pentru cǎ gruparea lor, acuzatǎ de colaboraționism 
cu ocupanții romani, a fost exterminatǎ în timpul revoltei 
iudaice din secolul I, lucru consemnat de istoricul evreu 
Josephus Flavius. 
124 Membri ai unei grupări minoritare active în cadrul 
iudaismului palestinian până la căderea Ierusalimului, a cărui 
trăsătură distinctivă era respectarea strictă a Legii scrise și a 
vechilor tradiții orale iudaice. 
125 Philon din Alexandria (15 îC – 45 AD) filozof mistic evreu 
de limbă greacă din Egipt, unul dintre cei mai mari filozofi 
elenistici 

 

Evanghelia sufletului 
 

Sufletul lor va fi ca o grădină udată  
și voi da apă sufletului obosit  

și voi umple orice suflet dureros  
(Ieremia 31:12, 25) 

 

Dacă în Grecia antică răul și binele 
defineau calități și activități sufletești care 
afectau corpul viu, medicina chineză ia și 
azi in calcul factorul suflet în ceea ce 
privește vindecarea trupului; la aceasta 
trebuie să participe sufletul bun. Medicina 
chineză susţine că un om cu suflet rău nu 
se vindecă. Și astfel definesc inima ca 
sediu al sufletului. Există şi un punct pe 
corpul omenesc prin care se ajunge la 
suflet prin intermediul meridianelor 
energetice. Acesta este denumit vama 
sufletului şi reprezintă un punct energetic 
aflat la două laturi de deget de incheietura 
pumnului. Se spune că prin acel punct a 
pătruns primul cui in trupul lui Isus când 
a fost răstignit. De altfel, la fel ca în urmă 
cu mii de ani, şi azi chinezii cred într‛o 
forță supremă a unui singur Dumnezeu. 
Conform filozofiei chineze, sediul 
sufletului este în inimă, dar mai susţin că 
fiecare organ are un suflet, un duh. Ficatul 
este sediul sentimentului de mânie, sediul 
supărării, un general care elaborează 
strategia, vezica biliară este organul care 
dă curajul de a lua decizii. Paradoxal, 
inima este afectată când sentimentul de 
bucurie este în exces, componenta Yang 
fiind cea a bucuriei, iar Yin a tristeţii. Dar 
aceste contrarii energetice se metamorfo-
zează între ele până când ajung la limita 
excesului, de aceea extremele alunecă în 
aspectele contrarii. Când pancreasul, dar 
şi stomacul prezintă deficite de energie, 
omul este ingrijorat, nemulţumit, cârco-
taș. Plămânul aflându-se în suferinţă 
energetică aduce tristețe și melancolie. 
Rinichiul în schimb este rezervorul de 
energie al organismului, aici aflându-se 
energia ancestrală. Supărarea este una 
din cele mai răspândite încălcări ale 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Misticism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioada_elenistic%C4%83
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legilor universului, care poate determina 
mari neplăceri în viaţa, atât a celui pe care 
te superi, cât şi în propria ta viaţă. Potrivit 
legii bumerangului, tot ceea ce emitem în 
atmosferă, din punct de vedere vibra-
toriu: gânduri, vorbe, dorinţe, fapte, 
sentimente se întorc la noi producând 
efecte perturbatoare în câmpul nostru 
energetic. De aceea nimeni nu poate face 
rău altuia, fără să plătească. Oricând aveţi 
gânduri negative despre o persoană, să 
doriți în permanenţă sănătatea ei. Când 
ne gândim la cineva, se creează instanta-
neu o punte energetică între noi şi omul la 
care ne gândim. De aceea, orice gând rău 
reprezintă un atac energetic care aduce 
un prejudiciu omului respectiv. Gândirea 
noastră dispune de cea mai puternică 
forţă creatoare din întregul univers. 
Gândul este cel care aduce pacea şi 
liniştea în sufletul nostru. Gândul este cel 
care atrage binele sau răul în existenţa 
noastră. Toate gândurile emise plutesc în 
aer ca nişte fulgere ameninţătoare pentru 
a lovi pe cel ce le-a produs. Și iată-ne 
ajunși la învățăturile cristice. 

Mă opresc acum la apostolul Paul și 
învățăturile sale despre subiectele 
frecvent abordate de noi: moarte, suflet, 
judecată și înviere. Cuvintele lui urmează 
linia tradițională a Scripturilor ebraice și 
învățăturile lui Isus. Într-adevăr, odată ce 
spune că își întemeiază speranța asupra 
"Cuvântului Domnului" (1 Tesaloniceni 
4:15). Paul nu folosește niciodată cuvân-
tul "iad", Hades, chiar dacă le spune 
bătrânilor din Efes: (Fapte 20:20 KJV) 
despre "focul iadului". Spre deosebire de 
grecii care au crezut în nemurirea 
sufletului - făcând ideea unei învieri 
inutile - el are o credință puternică în 
înviere. (Faptele Apostolilor 7:18, 31, 32; 
Faptele Apostolilor 24:15, 21) Învierea 
este în viitor și condamnă pe cei care 
spun că învierea a avut deja loc. (2 
Timotei 2:18) afirmând că creștinii vor 
învia mai întâi și apoi oamenii credincioși 
din vechime. (1 Corinteni 15:23, Evrei 
11:35). Dar în a doua Scrisoare către 

Corintieni (5.1-8) el afirmă ideea - 
asemănătoare cu sufletul nemuritor al 
Greciei: „Ştim că dacă locuinţa 
pământească, cortul nostru, se desface, 
avem o locuinţă de la Dumnezeu, o 
locuinţă nefăcută de mână, veşnică, în 
ceruri. 2 De aceea suspinăm în acest cort al 
nostru, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa 
noastră cea din cer 3 numai dacă vom fi 
găsiţi îmbrăcaţi, şi nu goi. 4 De fapt, fiind în 
cortul acesta, suspinăm apăsaţi de 
greutate, pentru faptul că nu am vrea să ne 
dezbrăcăm, ci să ne îmbrăcăm pentru ca 
ceea ce este muritor să fie absorbit de 
viaţă. 5 Cel care ne-a făcut pentru aceasta 
este Dumnezeu care ne-a dat arvuna 
Duhului. 6 Aşadar, noi suntem întotdeauna 
plini de încredere, deşi ştim că atât timp 
cât locuim în trup, suntem departe de 
Domnul, 7 căci umblăm prin credinţă, nu 
prin vedere. 8 Deci suntem plini de 
încredere şi ne place mai mult să părăsim 
trupul şi să ne întoarcem acasă la 
Dumnezeu”. Ce poate fi mai elcvent decât 
acest text. Prin iubire Sf. Paul întrevede 
toată Creația. De aceea psihia este însușită 
acum în viața pur naturală; pneuma la 
viața religiei supranaturale, al cărei 
principiu este Duhul Sfânt, care locuiește 
și operează în inimă. Opoziția cărnii și a 
spiritului este accentuată din nou, el 
încercând să accentueze importanța 
omului perfect (teleio), compus din trei 
părți: corp, suflet, spirit (soma, psihic, 
pneuma). Corpul și sufletul vin prin 
generație naturală; spiritul este dat numai 
creștinului regenerat. Chiar dacă "noua 
viață", despre care vorbește Sf. Paul, a fost 
concepută de către unii ca o entitate 
supradimensionată, un fel de supraom 
care sublima "omul natural" într-o specie 
mai înaltă. În întreaga Biblie, în toată 
Scriptura, există un singur capitol care se 
ocupă exclusiv de subiectul învierii. Este 
capitolul al cincisprezecelea al scrisorii lui 
Paul adresată bisericii corintice. Aici în 58 
de versete este subiectul inspirat al 
învierii în care se folosesc cuvinte precum 
suflet, spirit, trup, viață, pământ, cer, 
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înviat, nemurire și altele. Este corect să 
presupunem că aici, în acest capitol, avem 
aici suma a ceea ce Biblia învață sau nu 
învață despre subiectul vieții de după 
moarte? În prima Scrisoare către 
Corintieni Sf. Paul se adresează grecilor a 
cărei concepții platonice nu acceptă 
învierea, dar iată descrierea metempsi-
hozei în discursul său (1 Corinteni 15:35-
41): 

 35 Însă, va spune cineva: "Cum învie 
morţii? Cu ce trup vor veni?" 36 Nebunule! 
Ceea ce semeni tu nu prinde viaţă dacă mai 
întâi nu moare. 37 Şi ceea ce tu semeni, nu 
semeni trupul care va fi, ci doar un simplu 
grăunte, poate de grâu sau de altă plantă, 
38 însă Dumnezeu îi dă trup după cum vrea 
şi fiecăreia dintre seminţe îi dă trupul 
propriu. 39 Nu orice trup este acelaşi trup, 
ci unul este [trupul] oamenilor, altul este 
trupul animalelor, altul este trupul 
păsărilor şi altul, al peştilor. 40 Există şi 
trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, însă 
alta este măreţia celor cereşti şi alta a 
celor pământeşti. 41 Una este strălucirea 
soarelui, alta este strălucirea lunii şi alta 
este strălucirea stelelor, căci o stea diferă 
de altă stea în strălucire. 

Argumentele sale precizează într'un 
limbaj adecvat vulgului dar păstrând 
iceile cristice propovăduite (1 Corinteni 
15:42-49): 

42 Tot la fel este şi învierea din morţi: se 
seamănă în putrezire şi se învie în 
neputrezire; 43 se seamănă în ruşine şi se 
învie în mărire; se seamănă în slăbiciune şi 
se învie în putere; 44 se seamănă un trup 
firesc şi învie un trup spiritual, căci dacă 
există un trup firesc, există şi unul spiritual. 
45 Aşa şi este scris: primul om, Adam, a fost 
făcut cu suflet viu, cel din urmă Adam, cu 
Duhul dătător de viaţă. 46 Dar nu cel 
spiritual [apare] mai întâi, ci cel firesc, 
apoi cel spiritual. 47 Primul om este făcut 
din pământ, este pământesc; al doilea om 
este din cer. 48 Cum este cel pământesc, la 
fel sunt şi cei pământeşti, şi cum este cel 
ceresc, la fel sunt şi cei cereşti. 49 Şi după 

cum am purtat chipul celui pământesc, 
vom purta şi chipul celui ceresc. 

Existența a două elemente constitutive 
ale entității umane relevă tocmai ceea ce 
evită filosofia timpurilor modern să 
conceapă – reîncarnarea sufletului sub 
îndriduirea spiritului universal în alte 
trupuri material (1 Corinteni 15:50-51): 

50 Fraţilor, eu spun aceasta: carnea şi 
sângele nu pot moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu, nici putrezirea nu va moşteni 
neputrezirea. 51 Iată, vă spun o taină: nu 
toţi vom muri, însă toţi vom fi schimbaţi. 

Următoarea viață este la baza tuturor 
religiilor. Toți locuitorii pământului, cu 
mici excepții, împărtășesc o credință în 
viața ulterioară. Există doar un singur 
element absolut în viețile noastre, o 
chestiune pe care suntem destul de siguri, 
un element pe care miliardele de oameni 
de pe pământ pot fi de acord: vom muri! 
Dacă acesta este cazul, atunci moartea și 
posibilitatea vieții după moarte ar trebui 
să fie un subiect pe care îl putem aborda 
fără echivoc. Credința în Dumnezeu și 
acceptăm măcar jumătate din ceea e 
există ca fiind parte din El, atunci 
Creatorul trebuie luat în considerare și în 
acest subiect al morții și al vieții de după 
moarte. Unele gânduri le avem din cei 
șapte ani de acasă, mai târziu, prin lecture 
și educație ne-am format și idei proprii. 
Majoritatea persoanelor religioase împăr-
tășesc o credință comună: avem un suflet 
nemuritor care supraviețuiește morții 
corpului nostru și continuă să trăiască 
într-o viață ulterioară. Multe biserici 
"creștine" cred că credincioșii merg la cer, 
în Rai, pentru a trăi împreună cu 
Dumnezeu, în timp ce cei răi merg în Iad. 
În credința catolică există și o lume 
intermediară numită Purgatoriu. Religiile 
orientale ar avea tendința către o anumită 
transmigrare a sufletelor sau o reîncar-
nare în care noi toți suntem reciclați. 

●
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(Canada)  
 
 
 
 

 
 

Călătorii prin 
lumea largă 
 
SUA, Canada, India, Thailanda, Canada (via Beijing),6 dec. 2018 – 4 ian. 2019 
 

hiar de la începutul acestor 
rânduri, trebuie să lămuresc 
prietenii mei direcţi şi indirecţi, 
cititorii, de ce am scris şi scriu 

cărţi şi reportaje de călătorie. Este simplu: 
încă de când am învăţat să citesc, am 
descifrat cu plăcere cărţi de călătorii. M-
au fascinat mult romanele lui Jules Verne 
(în aceeaşi zodie cu Eminescu, dar mai 
„bătrân”, născut pe 8 februarie 1828), în 
mare parte de călătorii şi explorări. Tanti 
Marioara preoteasa (chiar era preoteasă) 
verişoară şi vecină a mamei mele, sora 
prof. univ. dr. Gheorghe Costeanu (nenea 
Gigi, cum îi spuneam eu, licențiat în 
chimie anorganică la Sorbona) avea o 
bibliotecă cu multe cărţi de Jules Verne, 
care au scăpat de la ardere, nefiind 
considerate „interzise” de bolşevicii care 
au pus stăpânire pe România. Cu toate că 
mama mea nu vorbea cu tanti Marioara 
(conflicte legate de mejdină...) pe mine mă 
iubea şi mi-a împrumutat zeci de volume. 
Când aprind câte o lumânare pe unde  
ajung, gândul mă duce şi la tanti Marioara 
Mărgări-tescu, draga mea mătuşă. 
Ajungând la liceu la S.M. 1 Craiova – 
Colegiul Nicolae Bălcescu (fost renumitul 
Colegiu Carol I) o bibliotecă uriaşă mă 

aştepta şi în loc să-mi fac temele, citeam 
cărţi de călătorii şi altele, la întrecere cu 
prietenii şi colegii mei de clasă și de 
năstrușnicii, Băeşu Ieronim (un geniu, 
mort din nefericire imediat după 1989) şi 
Cenuşe Valentin, încă la Craiova. Am citit 
despre Expedi-ţia Kon-Tiki (zeul Soarelui 
la incaşi) de Thor Heyerdahl, am citit 
despre explorările fascinate ale 
temerarilor călători Vasco da Gama (mort 
în Cochi, India în 24 decembrie 1524 şi 
incinerat la St. Francis Church construită 
în 1503 – veţi vedea în următorul reportaj 
că am fost acolo recent), Marco Polo, 
Americco Vespuci, Christopher Columbus, 
Bartolomeu Dias şi bine înţeles Magellan. 
Mai târziu, în RSR, am citit cu mult interes 
cărţile  America ogarului cenuşiu scrisă de 
regretatul Romulus Rusan şi cartea Eu şi 
Charley descoperim America de Steinbeck 
John, câştigătorul Pre-miului Nobel 
pentru literatură în anul 1962 (am 
această carte în română şi în engleză – 
este amuzant de observat cum a fost 
cenzurată cu grijă de comuniști pentru a 
fi publicată în limba română). Deci cred că 
este clar – sunt îndrăgostit de cărţile de 
călătorie şi am scris câteva – Un român în 
Canada, Canada - țara hyperboreenilor,  

C 
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Străin prin America, precum şi multe alte 
reportaje de călătorie. Ba chiar şi în 
cărţile mele de poezii se pot găsi poeme 
de călătorie. Ce să fac, ăsta sunt și cred că 
am lămurit acest subiect. 

O călătorie fără peripeţii, se poate uita 
uşor, mai ales dacă este una din multele 
pe lună, pe an, în viaţă... cazul meu. Dacă 
însă apar ceva elemente inedite în timpul 
unei călătorii, peripeţii plăcute şi mai ales 
neplăcute, cum se întâmplă des, călătoria 
va persista în memorie mult timp, poate 
chiar toată viaţa. Cum să uit, de exemplu, 
drumul de la Cleveland la Montreal în ziua 
de 11 decembrie 2018! Am plecat de la 
dragii mei prieteni, Maria şi Mircea Ştefan 
Bartan – poetul, de dimineaţă şi 
conduceam liniştit maşina, că nu aveam 
de ce să mă grăbesc. Regretam chiar că nu 
am făcut un ocol de vreo două ore, să 
aprind o lumânare, sau să pun o floare la 
sinagoga Tree of Life Congregation din 
Pittsburg, unde în 27 octombrie, un 
gunman pe nume Robert Gregory Bowers, 
înarmat cu o carabină şi trei pistoale, a 
omorât cel puţin 11 oameni şi a rănit 6 
persoane dintre care 4 poliţişti. Ce crimă 
oribilă! Oare când se va termina ura 
împotriva oamenilor nevinovaţi de 
origine semită? Ceva este greşit, ceva se 
întâmplă, nu este bine şi o să încerc să îmi 
spun punctul de vedere în curând, într-o 
carte chiar. Dar, cum spuneam, 
conduceam liniştit maşina, când pe mod 
manual când pe automat, cu mintea 
departe, la poezii, la India unde abia 
aşteptam să ajung, la Maria Callas… Da, şi 
la soprana Maria Calas mă gândeam, 
tocmai ascultasem la radio o emisiune 
despre un nou film documentar dedicat ei, 
cu elogii la talentul pe care l-a avut, 
despre viaţa ei scurtă, plină de mari 
succese dar şi de controverse şi eram cam 
frustrat. O să vedeţi de ce. Voi revi pe 
această temă. Cu mintea… aiurea, nu mi-
am dat seama că am apăsat cam tare pe 
acceleraţie, exact în locul unde stătea la 
pândă poliţia: 140 de kilometri la oră, în 
zona de 105! Mă aflam pe magistrala 81, 

în statul New York, abia trecusem de 
Syracuse. Evident, o maşină de poliţie s-a 
luat după mine, am tras pe dreapta şi un 
poliţist a venit pe partea dreaptă a 
maşinii, nu pe stânga, pe partea şoferului, 
aşa cum eram obişnuit. Nu am mai văzut 
aşa ceva, dar face logică – este mai 
securitar pentru  poliţist. I-am dat fără să 
comentez prea mult cele trei acte care se 
cer oriunde în lume (permisul de 
conducere, înmatri-cularea maşinii şi 
asigurarea) şi mă aşteptam să primesc o 
amendă usturătoare. O meritam. Spre 
surprinderea mea, poliţistul s-a întors 
imediat. Când a avut timp să scrie 
tichetul?  Au tichetele de amendă gata 
scrise? Au imprimantă în maşină, m-am 
întrebat? 
- Domnule Setatanu (Cetățeanu – fără 
diacriticele româneşti de care te 
debarasezi în actele din Canada şi SUA, 
pronunţat de anglofoni), ştiaţi că aveţi 
permisul de conducere suspendat? Nu 
aveţi  dreptul să mai conduceţi maşina în 
statul New York. Am înghețat... 
- Nu am fost anunţat de nimeni, cum 
este posibil aşa ceva? De ce oare? 
- Nu aţi plătit o amendă de viteză în 
urmă cu câţiva ani.                                                                        

Cred că am rămas fără glas câteva 
secunde, și am recapitulat în gând, în 
mare viteză: parcă am avut o amendă 
cândva, dar parcă am plătit-o pe Internet. 
Am fost aşa de şocat, că pe moment, nici 
nu mi-am adus clar aminte. Să conduci cu 
permisul suspendat este foarte grav şi nu 
mai poţi continua drumul la volan, maşina 
este remorcată, trebuie să plăteşti sute de 
dolari amenzi, poţi să faci chiar  şi vreo 
lună de puşcărie… încurcătură mare. Adio 
plecare în India, m-am gândit în acele 
secunde. Cât timp o să-mi ia să rezolv 
problema? Grav, foarte grav. Ce 
încurcătură teribilă, neprevăzută! Dar 
poliţistul a continuat: 
- Ascultaţi-mă bine, nu spuneţi nimic, 
ascultaţi-mă bine. Conduceţi încet până 
ieşiţi din statul New York, să nu vă 
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oprească altcineva. Nu vă dau nici 
amendă de viteză. Merry Christmas! 
-  Merry Christmas, Merry Christmas, 
God bless you! Am exclamat eu, fără să-mi 
vină să cred. Chiar era adevărat? Nu 
glumea? Era adevărat, m-a iertat, cadou 
de Crăciun. Am fost tentat să cobor şi să-l 
îmbrăţişez pe poliţist, dar nu se face. Aşa 
sunt americanii în marea lor majoritate, 
oameni de treabă, de omenie. Şi în 
România m-a iertat odată un poliţist că 
mergeam cu 70 km pe oră  în comuna 
Creţeni, dar mă ştia după nume că sunt 
ziarist-scriitor şi chiar s-a bucurat să mă 
cunoască. Pe la ora 9 seara, condu-când 
încet chiar și în Canada (cine se arde cu 
ciorbă, suflă și în iaurt…), am ajuns cu 
bine acasă, pe tărmul fluviului Saint 
Laurent și am început pregătirile pentru 
marea aventură... 

Am plecat spre India de la aeroportul 
Dorval (acum poartă numele celui care s-
a opus să se extindă, respectiv al fostului 
prim ministru al Canadei şi tatăl 
actualului prim-ministru, Pierre Elliott 
Trudeau) pe 13 decembrie seara, mai 
exact, la ora 19:50. Zbor fără peripeţii, dar 
cu teamă, nu că va cădea avionul, ci să nu 
contractez vreo gripă. Peste culoar de 
mine, o pasageră sufla zgomotos nasul la 
fiecare 3 minute, iar pe rândul din faţa ei, 
un pasager îi ţinea tonul, tuşind la fel de 
des. Bine că am avut norocul să nu am pe 
nimeni pe locul de lângă mine, deci am 
stat mai lejer, pe două locuri. M-am 
conside-rat norocos şi chiar că am fost, 
mai ales că  temerea mea cu gripa nu s-a 
întâmplat, nu am dus gripă în India. A 
doua zi dimineaţa, după o alergătură prin 
imensul aeroport Heathrow (am avut 
numai o oră între avioane) de lângă 
Londra, am „prins” avionul spre New 
Delhi, unde am ajuns seara târziu. Ce bine 
este când te aşteaptă cineva într-o ţară 
unde nu a fost neam de neamul meu (sau 
nu ştiu eu)! De unde oare vine această 
atracţie inexplicabilă a mea  pentru ţara 
numită şi Bharata (cu o linioară pe primul 
„a”) sau Hindustan?  

Am ajuns în India pe 14 decembrie, 
ora 22.30 şi am  fost aşteptat la imensul 
aeroport din New Delhi de prietenii mei 
dragi, poeţii Dr. Jacob Isaac şi Ramakanta 
Das (Secretary in Upper House of Indian 
Parliament) cu un buchet mare de 19 
trandafiri superbi, obi-cei foarte indian, 
aşa mi s-a întărit convingerea în periplul 
meu. Fiind târziu, prietenii mei grijulii mi-
au rezervat o cameră și am înnoptat la un 
hotel superb în care am stat și la 
întoarcerea din incursiunea mea prin 
două state indiene.  

A doua zi, am luat avionul până în 
Bhubaneshwar, statul Odisha. Din nou 
surpriză. Am fost așteptat cu flori superbe 
de prietenii mei, poeții.  

 

 Primit cu flori la aeroportul din Bhubaneswar 
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Aeroportul din Bhubaneswar este impresionant de modern, curat și cu multe lucrări de artă, precum această imensă pictură naivă. 
 

 
 În India există foarte multe reclame, atât în aeroporturi, cât și prin orașe. 
 

  La ieșirea din aeroport, m-au surprins străzile largi cu multe indicatoare de direcții, atât în engleză, cât și în hindu. 
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Copiii sunt veseli în țara „Adevărului 
care singur triumfă”, (“Thruth Alone 
Triumphs”) așa cum spune imnul național 
al țării. Multe mașini moderne și 
rumegătoare cam subnutrite, dar sacre. 

Nu știu și nu am întrebat de cai, ce statut 
au, dar nu am văzut mulți. În continuare 
se pot admira blânde bovine sacre pe 
străzi la Bhubaneswar și un călăreț pe cal 
(la New Delhi). 
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Statuetele indiene din bronz se gasesc din belșug la toate magazinele pentru turiști și sunt foarte apreciate. Am fost și eu la câteva, atât în India cât și în Thailanda. 
 

Ce poți să vizitezi mai întâi, într-un 
oraș de 800.000 de suflete, vechi de peste 
2260 de ani (războiul din Kalinga, lângă 
Bhubaneswar a avut loc în anii 262-261 
înainte de Era noastră) cu atâta istorie? 
Cu siguranță, mă voi întoarce pe aceste 

meleaguri. Aproape de hotelul unde am 
locuit se află „Sculpture Park” , de lângă 
K.I.I.T., Facultatea de Arhitectură,  de la 
care am reținut mai multe imagini 
semnificative: 
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 Cu prietenul Jacob, în parcul cu sculpturi moderne 
 
 

    
 

    
Indience transportând pe cap pachete mari,  precum oltencele din zona Drăgășanilor 
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Am vizitat și impresionantele instituții 
de învățământ KIIT (Kalinga Institut of 
Industrial Technology – www.kiit.ac.in) și 
KISS (Kalinga Institut of Social Sciences – 
www.kiss.ac.in), fondate în 1992 de 
renumitul prof. Dr. Achyuta Samanta, un 
adevărat erou, nu numai pentru India, dar 
și pentru omenire. Am scris câteva 
rânduri despre această mare 
personalitate a zilelor noastre în numărul 
din decembrie (când mă aflam încă în 

India) al revistei Destine Literare 
(www.scriitoriiromani.com). Oricum, 
trebuie numai să menționez esențialul – 
peste 54.000 de copiii săraci, au șansa de 
a primi educație gratuită și chiar de a fi 
crescuți de mici în KISS. Vedeți mai jos 
imagini tulburătoare. Mă simt onorat că 
am avut șansa de a cunoaște pe Dr. 
Samanta, care a fost ales recent în 
Parlamentul Indiei. 

 

   
 

  
Dr. Samanta în mijlocul copiilor pe care îi păstorește                    Fiecare elev poartă un ecuson, este în uniformă și merge la masă cu farfuria lui unică, de care are grijă 
 

  
  Templu hindus în unul din campurile KISS                                                                          Cu prietenii, împreună cu un grup de eleve  de la KISS 

 

http://www.kiit.ac.in/
http://www.kiss.ac.in/
http://www.scriitoriiromani.com/
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 Mii de copilași frumoși, veseli și sănătoși, trăiesc împreună până ajung să termine școala, apoi facultatea (funcție de aptitudini) și să găsească o slujbă. Predomină 
fetele, care la KISS, constitue 60% din numărul elevilor 
 

 Mahatma Gandhi, idolul Indiei, exemplu de urmat și  
 de inspirație pentru indieni (statuie la KIIT) 

 
 

Mă întreb câte personalități fascinante 
trăiesc în prezent sub cerul Indiei, urmași 
demni ai cunoscuților Rabindranath 
Tagore (1861-1941) și Michael 
Madhusudan Dutt (1824-1873), 
comemorat în fiecare an pe 25 ianuarie 
prin grija prietenului meu Dr. Bithan 
Datta? De exemplu, întâmplător, am auzit 
de un poet orb de la 2 luni, mai bine zis 
orbit de la un tratament băbesc. Se 
numește Jagadguru Ramanandacharya 
Swami Rambhadracharya, născut la 14 
ianuarie 1950. Este poet, lider religios 
(hindu), vorbește 22 de limbi, este filozof, 
cântăreț, compozitor și a scris peste 100 
de cărți.  

 
 
 
Va urma...  
În continuarea acestui reportaj, veți afla despre 

proiectul „BrâncușIndiana” (cum l-a numit 
cunoscutul designer Marc Marinescu Constantin) și 
despre alți oameni și locuri atrăgătoare din India 
(Cochi, statul Kerala) și Pukhet în Thailanda. 
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