
        Indiferent de conjunctură (economică, politică ori 
socială), cultura nu va dispărea. Este crezul comun 
la care ne vom raporta cu precădere în paginile 
acestei noi reviste literare. Alăturat lui, vom �  gazde 
vrednice şi deschise tuturor semenilor îmboldiţi de 
� orul creaţiei, � e ei debutanţi sau consacraţi. Dar 
nu vom face, în niciun moment, rabat de la calitate 
şi decenţă. Suntem convinşi că, sub astrul generos 
al muzei, încăpem cu toţii şi că oricine dintre noi 
are ceva de spus. Ei bine, tocmai asta ne propunem: 
să înlesnim comunicarea, plecând de la postulatul 
că � ecare artist reia dialogul cu lumea pornind, în 
primul rând, de la sine. Sens în care diversitatea 
ideatică şi stilistică nu poate însemna decât un 
câştig bene� c în necurmata şi febrila competiţie 
a valorilor. Din noua publicaţie nu va absenta, 
� reşte, spiritul polemic. Însă nu unul sec, găunos, 
cu potenţial ostil, ci unul viu, ziditor, re� ectând 
poziţii de echilibru şi bun-simţ. Altfel zis, vrem o 
dreaptă cumpănă în judecăţile proprii, fără excese 
laudative ori minimalizări nemeritate, întrucât 
nimeni nu posedă adevărul suprem. Încredinţaţi că 
prezenta revistă de cultură întregeşte pozitiv gama 
tipăriturilor de gen, purcedem la cale cu nădejdea 
constantă în rostul şi temeinicia demersului nostru. 
Şi, mai presus de toate, cu certitudinea că arta va 
supravieţui dincolo de orice provocare sau seism. 
Dacă n-am cugeta aşa, nu ne-am onora menirea.
            REDACŢIA
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LAUDĂ  RÂSULUI
Săraci ca Iov, doar pielea de pe dinţi
ne-a mai rămas avere
(ah, dinţii mei muşcând paharul gol,
nu gura ta,
se desvelesc a râs)

în capul mesei, dintr-un scaun
frumos
ne-admonestează pater
„ca un mângâietor lângă nişte întristaţi“
rosteşte alocuţiunile, pe alocuri
arguţia discursului şchioapătă

severe sunt buzele lui de faunus
ficarius dizertând despre păcat
în timp ce pofta îi ascute caninii
întru gloria râsului

cuvântează catilinarele:
un arc voltaic scapără-n aer când
se întâlnesc argumente subtile, retorice
potriveli,
spre veselia adepţilor

flagelanţi arşi de patima sfanţilor
cu scorpioane şi bice bătuţi
clănţănind în dârdorile râsului

mult datornicii Voştri servi, înalte domn,
plutocrat,
himericele oase care ne încleiază făptura
un prea scurt răgaz ne mai lasă
spre râdere

ţesătorii de intrigi, trăgătorii de sfori
cu limbi despicate, afazice
strigăm ca din gaură de şarpe
în ale râsului meşteri

ai celei virgine vicleni peţitori
din spata ei cea mai grasă am gustat
ca dintr-o mâncare prea fadă

(am zburătăcit-o prin curtea din dos
a nechezat ca o iapă sălbatică
uitându-şi familia, casta)

noi, neînmlădiaţii, noi râşii
scrâşnind,
   renegând...

nu mai e timp. calendarul anunţă
evenimente astrale. denunţă în subtext
cauza eficientă care le pune-n mişcare

văd semnele premonitorii:
ale morţii luminoase secuse
traversează palida filă

în mare grabă deci, iubite lector,
comiliton şi prieten de lapte fiindu-ne,
îţi încredinţez acest pergament
îmbibat cu Aqua Toffana
cerber şi eunuc să îi fii, până când
otrava începându-şi lucrarea

cu-o roşie spumă pe gură
vei pătrunde apostazia, a comediei
artă proscrisă.

PEŞTELE (TRAVERSAREA  
NOCTURNĂ)
Va fi în noaptea solstiţiului, împărate,
în toiul dineului
voi fi peştele cel mare pe care îl vor vâna 
cu dinţii
în traversarea nocturnă
un prăpăd, o calamitate, o ninsoare
de o mie de ani: tablouri
cu surle şi trâmbiţe, cu trageri în ţeapă
ca la întoarcerea fiului risipitor;
va fi un seceriş crâncen, împărate,
o secetă care va aboli totul
un roşu turbulent se va întinde
ca o băltoacă gâlgâitoare
arzând beregata
înfricoşatului lector, va ninge
în refectoriu, în bibliotecă, în sălile
de chirurgie, peste pupitrul
cu Malleus maleficarum
adie moartea ca un vânt stelar.
Dar dacă tu eşti sacrificatorul,
înspinatul dacă eşti tu
nu te lăsa străpuns,
Amant du Feu, Maître de la Clarté,
ascunde-ţi  numai mâinile, însângeratele 
furci,
fă să nu doară
această ablaţiune, această cange înfiptă 
în carne
flagel şi bici care-nfierează
crin stacojiu: sigillum diabolicum.
Va fi în noaptea solstiţiului, peste
o mie de ani: un foetus
într-un ou increat
şi foarte aproape lumina ochilor tăi
şi cerul înstelat.

HIMENEU
Îl văd înaintând prin furia nopţii 
picioarele-i sunt încă topite în magmă 
nu are 

roşu, mut, neprieten 

preaiubitul! 

îmi suflă în gură cuvântul. şi talia mea se 
îngroaşă. 

 (ţin în braţe un soare enorm 
 madonă cu prunc gângurind 
iuventutea lui tristă, hebetudinea mea 
luminoasă). 

în taina talamului cu sfială i-am scos 
obrăzarul 
 cum scoţi fecioarei veşmântul. 
 era frumos ca diavolul 
când primeşte lumina din spate, de la 
Dumnezeu. 

HOARDA  DE  AUR
Am fost o noapte întreagă în puterea lui
iubindu-l. urându-l.
ascunsă-n verdele coclit al pletelor
ca limba otrăvită într-un clopot.
şi nu m-a cunoscut.
(doar glezna mea subţire ca a iepelor de 
rasă
l-a făcut
să şovăie uşor sub presimţirea
unei tulbure pericol).

şi l-am văzut în cort luminat de priveghi
însigurat şi stăpân
în mijlocul hoardei de aur – ca unul de-al 
lor –
purta topor şi mască albă de înger.

am observat mulţime mare de bărbaţi
şi de femei
zid de aramă-n jurul prăzii înălţând
un turn al orgoliului până la nori
(neînclinat)
şi în mijloc regescul trofeu: panerul cu 
struguri
şi vipere. cu struguri şi lacrimi translucide
uşor alungite
ca sfârcul linguşitor al etiopienelor 
roabe...

şi i-am simţit plini de pofte şi greu însetaţi
aşteptând
deslegarea la carne şi ploile bogate-ale 
anului
încheiat
să curgă-n şuvoaie ca vinul din spartele 
butii
direct în gâtlej.

(din spate păreau marmuri cioplite
uleite de lumini şi plânsori. pietre aşezate 
în cerc.
dar din faţă-i ghiceşti adulmecând 
încordaţi
invizibilă urma vânatului
pregătindu-şi săritura vicleană şi chiotul
crud).

şi-am cunoscut, Doamne, greşalele lor
i-am afurisit şi am râs scurt, cobitor,
trecând mai departe
ca o pasăre neagră cu tablele legii în plisc,
iubindu-i, urându-i...

şi l-am văzut călcând pe vipere şi struguri
în cort dansând pe masă
printre carafe zvelte arcuite şerpeşte
a sfială ipocrită. fără să le spargă.
purtând topor şi mască albă de copil
ultragiat.

şi zdrenţele în grabă aruncându-şi, coapsa
de aur a speriat boul solar oprit pe
metereze
făcându-l să mugească de durere
şi de neînţelegeri.
orbindu-i pe aceia şi pe fiii lor
până la cea
de-a şaptea seminţie...

o noapte-ntreagă în puterea lui am fost 
scrâşnind din dinţi. iubindu-l şi urându-l.
îmi amintesc: era chiar în ajunul
strălucitei zile
în care l-am născut
în staul, printre blândele bovine...

GABRIELA
CREtAN,
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ANDREI
ZANCA
ORIZONT
am simţit că sunt pe cale 
când m-au abandonat mai toţi.

când totul a fost beznă-n jur
am ştiut că sunt aproape.
nesfârşit de aproape.

nici o adiere aici sub ramuri, doar
sclipătul letal al stelelor, desprinderi

de frunză atingând în cădere alte frunze
ca o furişare de vietate printre vreascuri, 
liniştea
încă beată de întuneric, dimineaţa

o înspumare de orizont în netulburare de 
pasăre.

dinspre liziere se trezea aşezarea
şi-am păşit înspre vale întrebându-mă

dacă există în noi un loc neatins de nici o 
vină
oare de ce se renunţă la mistificări doar pe 
patul morţii?

în alb-negru se va înscrie iarna peste 
desfrunziri
ca o carte înfiorată de arbore, abia băgată-n 
seamă
înscrierea mea în hibernarea trunchiurilor, 
reîntorcându-mă

ACEST FULG     
 se insinua dimineaţa
când am ieşit dintre arbori pe câmpul 
pustiu.

ningea şi mi-a trecut deodată prin gând că 
aceşti fulgi
nu vor cunoaşte o altă privire. niciodată de 
pe acum

prin însăşi însingurarea mea
în contopire deplină cu un câmp pustiu, 
acest fulg

mereu în alt loc decât cel bănuit
trăindu-şi între cer şi pământ stingerea 
înzăpezită

preschimbând istoria în presentiment

când toţi au crezut c-am plecat, eu
 am închis poarta pe dinăuntru

ZIDUL DE STICLĂ
în vorbitorul unei închisori
în care vizitatori şi întemniţaţi
erau despărţiţi printr-un zid de sticlă
am văzut într-o după-amiază târzie
 o femeie şi un câine

şi dincolo de perete un bărbat palid, neras
cu palmele sprijinite de sticla rece.

 nu puteau vorbi.

se priveau doar intens prin peretele de 
sticlă
şi deodată câinele s-a ridicat în două labe
sprijinindu-se de acest zid într-o încercare
sfâşietoare de a atinge trupul bărbatului
abia acum recunoscut

gemând de neputinţă, cu tandreţea de 
odinioară
orice ar fi făcut, oricât de vinovat ori 
nevinovat
ar fi fost acest bărbat de dincolo de zidul 
de sticlă.

poate aici se află răspunsul definitiv, am 
murmurat
ieşind pe câmpul rece al toamnei peste 
care
 se lăsa încet înserarea

ÎNTÂMPINĂRI
când băgarea de seamă 
se răsfrânge deplin în adânc 
de adânc, aproape de Martorul impasibil

dintotdeauna presimţit acolo
totul în jur îşi pierde din însemnătatea 
necugetată pe care i-am acordat-o mereu.

unde se bănuie ceva, o linie, un contur, ori 
doar o furişare
nu e nimic, şi totuşi dezamăgirea mea 
caducă
trezeşte în mine o tainică, stranie bucurie.

în zorii grei de ceaţă
voalând netulburea 
apei curgând

zăresc mai întâi prora unei bărci
desprinzându-se din unduirile albe

ezitând, atenuând 
o bătaie de vâsle.

şi deodată ţipătul ascuţit al unei păsări 
 peste întinderi

încât închid ochii 
copleşit de efemer

nu zboară acolo, sus
ci-n mine, laolaltă cu mine

pasărea / trezind singurătăţi uitate

SĂ FIE ASTFEL
încât ruga să nu găsească înduplecare
ci doar să schimbe pe cel ce imploră?

când în foşnetul de pe acum cernit al 
înserării
mai bate dinspre miază-noapte o rază 
    
şi-o zăreşte numai aproapele printre ramuri
interogându-şi îndelung inima, clipă

preschimbată într-un sclipăt, sosind
dintr-o depărtare nouă necunoscută
        
ostenită frunză, astfel să fie?
         
să fie astfel, încât deodată
să se lase o împăcare de hău

tăcuta întreţinere cu cel 
pe care-l bănuim iubindu-ne?

nici înduplecare, nici eu un altul. 
doar regăsire. adânc.

nu se cerşeşte la poarta luminii.

ce presimţire ne face însă
să te dăruim atât iubirii
cât şi morţii, roză?

ŞI SIMT TOT MAI DESLUŞIT
cum îmi străbate glasul, un surâs 
de departe venind, insinuându-se
nezărit prin rostirea mea pe-o coală 
răspândind răcoarea de moarte
a arborelui stins în iluzia ei albă

aidoma unui val a trebuit mai întâi 
să fiu, înainte de-a mă nimenii.
azi, pot spune, sunt identic
cu această coală citindu-se pe sine.

	 monologul	privirii	mele
	 e	ninsoarea
	 de	iarnă
 în auz

ŞOAPTE
nimic nu trece în uitare, totul
se răsfiră cu vremea 
în compasiune.

tăcerea rarefiată de linişte

mă sprijină spre a putea trece peste 
noaptea asta.

aidoma unui cânt ce m-ar străbate ca o 
înfiorare
mistuindu-se neştiut de nimeni în apa din 
jurul insulei.

între iertare şi iubire, aproape nici o 
deosebire

cântul dus de ape mi-e martor.

iar, dacă adevărul despre un om
se află în ceea ce el caută mereu să 
ascundă
atunci totul se va înfiripa firesc, ca de la 
sine acum.

în după-amiaza scursă, târzie de noiembrie
o fată s-a oferit să-mi cedeze locul în 
autobuz

şi-am surâs lăsându-mi mâna pe umărul 
ei
în vreme ce pe parbriz alunecau
ramuri desfrunzite de toamnă

acum plouă. bate un vânt rece.
o uşă se deschide-n beznă. Nimeni.
 ai	venit, şoptesc ...
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SFÎRŞIT DE POEM 
… şi iată că poema
zări poemul
lepădîndu-se de sine
poetul îl văzu şi el
şi fu obligat să-l pedepsească
arătîndu-l cu degetul

AL TREILEA OCHI
(MARELE DOMN)
dar s-a înfrînat să întrebe
cui foloseşte pe cine serveşte
nelinişteşte reprimarea 
interesului 
faţă de golul din cortul pustiu
(precum cel din scorbura unui 
sihastru)
la care o poartă de acces nu 
există
dezvăluindu-se doar celui ce
poate vedea cu colţul ochiului
golul din Vas şi ce zace înlăuntru
mai bogat fi-va acela
a cărui vedere ţîşneşte
din ochiul al treilea clipind în 
orbire
  Marele Domn

VOI FI CU VOI
rosti ca pentru sine
(aproape o rugăciune de 
închinare):
voi fi cu voi pînă la sfîrşitul
tuturor zilelor corturilor

şi în aceeaşi clipă
vocea se stinse
tot astfel 
precum flacăra verzuie
din esenţele tari

TURNUL DE SCĂPARE

timpul îl goneşte din urmă
precum leoaica un bivol
după fiecare salt în gol
se uită îndărăt trage
  cu coada ochiului
în faţă însă (doar) un turn
  de scăpare
trist nepăzit şi înalt
mult prea înalt

SFÂRŞIT DE POEM
… aşa cum un orb
izbindu-se
de lumină

BUCURIA FRICA

şi atunci
Scribul contemplă
triunghiul vieţii Stăpînului
cu bucuria pelicanului
stîmpărînd setea puilor
cu sîngele lui
cu frica vînatului
amirosind în aer
din departe-n aproape
praful de puşcă

POEZIA
într-o dimineaţă
am privit-o în ochi –

în loc de lacrimă
o dîră de sînge ceresc

PATA
din grădina minoră
a casei natale
a tăiat cu cuţitul
de argint al copilăriei
tulpina unei flori nenumite
de atunci pe mînă
i-a tot crescut
o pată de sînge ceresc
învăluindu-i-o
cum o mănuşă

UNGHIUL NESFÎRŞIT
părăsit
pînă şi de cele în pîrgă
rătăcea singur
să-şi regăsească
urma paşilor în Vale
precum un cocor
într-un unghi nesfîrşit
de cocori

POEM MINIM
albina de anul trecut
dînd ocol cireşului
(altoit pe vişin)
din curtea casei
(de pe Budinic) –
memoria polenului

CU O MÎNĂ USCATĂ
… am scris răspunsul
la întrebările incriminatoare
ale Stăpînului meu
îşi începu Scribul
testamentul

OCTAVIAN 
DOCLIN

Popasuri lirice



sintagme literare

5

DESPRE EA ...
să priveşti înainte
ca şi cum ai privi înăuntru
e simplu
să te descompui în culori
să te desprinzi pasăre
din lemnul crucii să te faci
pâine şi să te împarţi
păsărilor sărace

să scrii despre fericire cu fapte
despre familie cu gesturi mari şi tot
dinspre ea
să-ti laşi rănile să ţi se spele cu alte răni
şi să o aştepţi
că până la urmă
vine...

METAMORFOZĂ...
în strigătul meu Doamne
m-ai crescut ca pe un melc

iată-mi braţele curbate
şi reci ca lemnul acesta din care mă 
cioplesc
singură
îmi privesc prefacerile
lăstari înalţi

răsar şi Tu îmi faci arcul
spre apus îmi faci săgeţile
suntem gata să tragem

o dată Tu
o dată eu
şi totuşi în aer nimic...

TRĂIESC UN TIMP CIUDAT...
cu ore ciudate
ridicate la rang de artă
am aflat că în lume
există un cântec numit
închipuire
în care mă prăbuşesc la fel
ca atunci când îi duci apei
fântâna să o cunoască

miros ca un câmp
peste care plouă de zile întregi
văd greieri în loc de ochi
întunericul îi caută şi ascultă
neîngăduind nici măcar unei păsări
cuibul

am auzit că unele cântă pe stânci...

AM ÎNCEPUT SĂ SEMĂN...
cu o piesă de schimb
nemişcată
printre sunete metalice
secunde străine lichide şi limpezi

poate că în vremea naşterii mele
cineva m-a întâmpinat cu lapte şi sare
pâinea era amară
e mult de atunci
noi vorbim despre apă
paharele noastre sunt din ce
în ce mai goale
şi mai adânci

două lumi naufragiate
aruncându-şi fiecare
câte o ancoră

restul e taină...

MIROASE A COPT...
separ şi bat ouăle
adaug portocala tăiată
stafidele făina toc nucile
amestec
încet

cu tandreţe
fiecare zi e o duminică de care mă leg
singură
vocea-mi oarbă sperie păsările
mişcarea ar trebui să-mi vindece
toate fricile
aerul de sălbăticiune
păianjenul de pe umăr

dacă m-aş întoarce aş vedea
umbra mea depărtându-se
umbra morţii singură încălzind
un muşuroi de furnici

miroase a copt

nimeni să nu se teamă
că va rătăci intrarea în pod
demonii nu ne întorc spatele niciodată

ÎNCONJURATĂ DE APE...
toţi vor să mă înveţe să înot
dar eu nu lupt cu valurile
eu le îmblânzesc vorbind apei
mi-am construit un oraş plutitor

dimineaţa mă ridic din nisipurile tale
să admir amazoanele şi caii

marea
cum se dă peste cap
cum ţipă într-o rană dedesubt tu
închizi şi deschizi ochii
stropii te lovesc ca într-un moment erotic
răspunsul  aşteptat

aş fi vrut să ştiu ce eşti când nu îţi sunt
şi ce viitor e acesta care
nu stă în vârful cuvintelor
numai în copitele cailor 
praf

ADEVĂRAT...
adevărat
nu vreau decât să mă tragi din mulţime
şi să-ţi pui urechea
pe oraşul acela mic din pieptul meu
să asculţi tot ce se întâmplă
ce copil e afară
ce tată pleacă în drumul lui
ce mamă oftează
iubitul cărui gând vine dacă sting lumina
şi unde dispar toţi atunci când spun

ţine-mă în viaţă dacă poţi
doar aşa lumea îşi va aminti de mine
ca de o minusculă vietate
care nu a existat decât în poezie
şi în oasele tale
lacomă
de minuni făcătoare...

IDENTITATE...
şi e atât de aur şi atât de
vis adâncindu-se în mine poezia
ca un peşte spadă pierdut în pădurea de 
mangrove

îl aud ca pe o picătură de apă vorbind cu
sângele meu poleit urcat până în vârful
celui mai înalt copac născut

dacă privesc în zare
văd o căsuţă văruită în alb
şi pe cineva culegându-mi frunze...

DINCOLO DE CUVINTE...
doar frunzele şi oamenii
au rămas să lucreze pământul
noi strângem praf pe oglinzi
numai cine ştie să-l macine
poate intra în rândul sfinţilor

în vise e posibil orice
într-un milion de ani
chiar şi soarele se va stinge

nu vor mai exista martori tăietori de lemne
nici pescari
doar nisip vorbitor şi noi
adăpostiţi în mine
cum noe în arca sa...

Popasuri lirice

MIOARA
BÃLUTÃ,
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ATÂT DE SIMPLU
lăsaţi-mă să strig
toate vremile, toate dorurile din mine- 
câmp de ciulini născut să-nfrunte
când ploi şi ninsori când golul în care
îmi trec zilele de pe un strigăt pe altul

m-am pândit în desiş
ca un vânător iscusit
am ucis şi trăiri şi vis
niciodată nu mi-am dat şansa
să fiu fir de iarbă adulmecat de căprioară

lăsaţi-mi trestiile
să împrăştie rumeguşul adunat
în dinţii fierăstrăului-
timp negru şi hain

de-aş putea să-l nasc măcar o dată
mi-ar fi şi iarna câmp de maci roşii

aş tăcea îndelung într-un anotimp anonim
surâzând mi-aş strecura luna prin plete
într-un gest de femeie...

ÎNCERCÂND TÂRZIUL
liniştea
umple goluri de mult uitate
se strânge ghem ca o pisică
îi simt gheara flămândă
de un albastru
care nu promite nimic

fiecare pe alt val
îmbrăţişăm tăcerea
două silabe de nisip
pe acelaşi ţărm duminical...

FRUCTE MUTE, FRUCTE TÂRZII

bate cineva în toamna mea
nucile cad –
fructe mute, fructe târzii

să mai strig n-are rost
s-ar scutura doar frunza şi timpul...
se împart la noi
jumătăţi de durere
ale aceluiaşi dric -
viaţa

din altă primăvară
cu mâini pline de fluturi
mireasa tremură sub scoarţă
mirele îşi plimbă degetele -
rădăcini fierbinţi
prinse în cercul de foc

de un timp a îngheţat şi luna

într-un trunchi gârbovit
adunăm tăceri de cireş -
suntem...

INTRUSUL
cine eşti cel care îndrăzneşti
să-mi locuieşti atât de confortabil
până şi umbra?

nu ştii?

păsările vin şi pleacă,
trenurile au timp de staţionare,
anotimpurile fac schimb de luni,
anii sunt bisecţi şi ei, din când în când,
ca o răsuflare
peste goana atâtor vitregii.

numai tu,  străine, prea răbdător
înrădăcinezi în mine sămânţa luminii,
aştepţi clipa de slăbiciune
să iei forma trupului meu.

ULTIMA STRIGARE
nu mai ştiu de când respir printr-o stâncă
stau între morţii mei ca în iesle
aburul lor ninge liniştit

ninge,
răbdarea unor viermi de mătase,
întunericul strânge
coconul creşte

se crapă de primăvară
prin degetele de ceară fluieră sufletul

nicio diferenţă între lumea de aici
şi cea dinafară
mai am timp pentru un zbor
până la...

BALADĂ SUFLETULUI
dacă nu vă deranjează doamnelor şi 
domnilor
iau pauză la suferinţă
dau o fugă prin galaxii să-mi adun sufletul
nemângâiat decât de spinii crescuţi
din palma mea
când alţii îmi întorceau pe dos lumina

a sosit timpul să-l aduc înapoi şi să-l 
cinstesc
e singurul care m-a suportat aşa împovărat
prietenii s-au dus şi ei precum câinii
după primul os
odată cu străbunii mei

ce-mi mai rămâne apoi este să dorm
o linişte două sub un tei până când cerul
îmi va fi brăzdat de miei.

CU O BUCATĂ DE CER ÎNAINTEA MEA
sprijinită într-un baston cu mânerul de 
şarpe, mă
caut. mă ştiu de pe vremea când eram 
vlăstar de
viţă nobilă în podgoria vieţii. printre cruci, 
doar
nume străine de mine, chipuri de ceară, 
lumânări
aruncate în delir, flori uscate şi păienjeniş 
cât să
cuprindă un trup înghiţit de oase.
eram demult fereastra mută la o casă
cu prea mult pământ în spate.

VIGILENŢA
am stat ca un soldat în front
sprijinit în armă
ca pe umărul unui prieten bun

n-am ştiut că sunt în bătaia vieţii
până nu mi-a explodat lumina în faţă

acum m-adun dintre schije
şi baloane de săpun

îmi vine să strig un nume din fiecare rană
las tăcerile să se panseze între ele
nopţile devin cicatrici, mi se întind pe trup

un suflet mă caută printre cruci

pe-un bandaj rătăcit stă scris
„plecat în concediu medical
să-nvăţ alfabetul Braille”...

MIHAELA
AIONESEI
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ŞOAPTE
deschid ochii
zorii sunt doar nişte mânji rozalii pe o 
pajişte neagră
mâine când vei întinde mâna prin viaţă
vei simţi suliţa vraciului înfiptă în locul meu 
hai
vorbeşte în şoaptă să nu trezim noaptea

De vorbă cu ploaia

odată am întrebat ploaia 
câte vieţi are
,,nu-ţi fie teamă’’, mi-a răspuns
,,voi ploua mereu pentru viaţa ta’’

odată am întrebat ploaia
dacă te-a văzut printre gândurile mele
,,nu-ţi fie teamă’’, mi-a răspuns
,,în palma lui voi fi mereu ploaie’’

astăzi plouă
,,pentru a cui viaţă trăieşti acum’’, am 
întrebat

răspunsul ei se pierdea între cer şi pământ

răspunsul ei se pierdea în lumină

FLOAREA DE LA REVER
în spatele zidului 
zilele se rătăcesc prin scrisori aruncate în 
buzunarele bulevardelor 
cu oameni ce-şi plimbă necunoscutul în 
haina unei zile de duminică
printre pietre de pavaj cresc flori de 
muşeţel cu miros de nu mă uita
simbolul libertăţii sub un cer de peruzea 
doar cerşetorii au diamante în  priviri
în mâna lor întinsă 
se ascunde râsul ironic al unei viori 
bâlbâite 
ce şi-a uitat repertoriul într-un tatuaj din 
spatele gratiilor

când dorm
luna trece prin arcada ochilor mei
mă ia de mână 
şi îmblânzim inima zidului ce mă desparte 
de tine
tu ascunde noaptea din absenţa mea în 
butoniera de la rever
acolo va creşte o floare

şi atunci vei şti că am venit

IDILA ROŞIE A CIREŞELOR DE VARĂ
m-au părăsit anotimpuri 
pentru o iarnă care nu mai era a mea
(departe, unde nuferi de gheaţă treceau 
pragul oceanului,
mai ningea doar din vanitate)
nimic nu mai era al meu
 
zborul păsărilor 
îl cumpăram cu tăcerea pietrelor,
cu şoapta firului de iarbă 
peteceam rănile pământului
întindeam mâna fără să cerşesc
şovăiam doar printre ziduri pelerine într-un 
suflet străin
 
nu mai ştiu de unde şi când ai venit
într-o mână de cenuşă 
te-ai născut idilă roşie a cireşelor de vară

LUMINA TA ŞI FLOAREA DE MIGDAL
am zidit cetăţi în mine
orientul îndepărtat s-a mutat apoi pe malul 
meu
timpul stângaci ca o înserare 
se scurge printr-o sită cu ochi mari
apoi se aşează peste tăcere
precum praful pe o mobilă veche
(din când în când îl pot auzi în dansul 
paiaţelor de pe scenele lumii)
cineva a bătut în cer un prag 
o linie de sosire pentru mai târziu
sau o floare de migdal într-un pumn închis
dar noi vom rămâne aici
un gând frumos în aşternuturi albe de 
damasc
şi lumina ta
se va plimba mereu prin cetăţile mele

O ALTĂ VARĂ 
zilele se rătăcesc 
asemeni unei ploi ce tulbură aşternutul 
apelor
copiilor ce-şi sculptau numele pe ziduri de 
argint
le-au crescut umbrele
am uitat cum se fură cireşele
într-o altă zi nu vom mai şti nici cine 
suntem
la răsărit, pe linia vieţii se face zi
îmi ridic gulerul trist al cămăşii
în faţa mea o altă vară
în spate 
umbre de copii

ziduri de argint
şi mereu tu

O INIMĂ DE HÂRTIE JAPONEZĂ
stăm îngropaţi în eterul zilelor adânci 
ca într-o scorbură uriaşă 
de-o pânză de paing atârnă capătul lumii
în podul palmei mele un fluture 
se zbate sub sărutul unui samurai
hazardul poartă inel de logodnă
doar pământul ne rămâne un tată înţelept
în ridurile lui ploaia îşi ascunde tristeţea
sunt zile când întunericul e alb de frică
tu îţi închizi cămaşa cu o floare de lotus
inima mea de hârtie japoneză 
se plimbă prin lume
iar în temple înfloresc cireşii

STICLE COLORATE ŞI AVIONUL 
GALBEN
demult, tare demult
ploaia ne alunga
în avionul galben cu aripi de fluture
ne înghesuiam gălăgioşi printre gânduri 
pasagere 
fluieram neliniştea în sticle colorate
şi lăsam iedera sălbatică să ne 
împletească iluzii
mă ţineai de mână
nu-mi era frică 
dar îmi plăcea să mă ascund în amuleta 
de la gâtul tău 
închideam ochii
apoi zburam până la lună
doar acolo aveau cireşele gust de libertate
scuipam sâmburii printre stropii de ploaie
şi număram veşnicii 

demult, tare demult eram copii

astăzi, 
din când în când
închidem ochii
desfacem sticle colorate 
şi ne aducem aminte

TOTUL ŞI-O ALTĂ NEBUNIE
aş putea să-ţi înapoiez totul
flaşnete gălăgioase
tarabe cu vânzători ambulanţi
tigrul surprins de o şoaptă verde într-un 
lan de orez
chiar şi visul ce-a tulburat somnul perlelor 
de la gâtul meu

într-o zi
voi înveli totul într-o inimă de pânză
(fără să te întreb dacă zâmbetul tău se 
mai întoarce vreodată)
şi am să le dau primăverii
în schimbul unei alte nebunii

Popasuri lirice

LUMINITA
CAZAN

,
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– Uitaţi-vă la turn, le atrase atenţia Vâşcu. Nu vi se 
pare că-i înconju rat de-o aură ciudată?
– Chiar, făcu Juravle. E ca o ceaţă albăstrie. Şi urcă de 
la picior spre coamă.
– Mamă, da’ câte ciori! exclamă Papavă. Se întunecă 
cerul de ele.
Încremeniră tustrei cu ochii aţintiţi la castelul de 
apă, care părea cu fundat într-un haló straniu. Toate 
balustradele erau înţesate cu croncănitoare negre şi, 
clipă de clipă, numărul lor creştea. Apoi, ca la ordin, 
zbură toarele se avântară către înalt, unde alcătuiră un 
ghemotoc imens, ce se des trăma şi se aduna regulat. 
Prin vârtejul haotic provocau o frenezie colectivă de 
intensitate maximă, un gen de extaz amestecat cu fiorii 
delirului absolut.
– Priviţi! rosti Vâşcu. Acuma, se aruncă la sol.
Intrate brusc în picaj, păsările se prăbuşeau la pământ 
cu toptanul. Unele cădeau pe rampă, altele se agăţau 
şi fluturau atârnate de parapet, aidoma zdrenţelor 
puse la uscat. În câteva secunde, mare parte din 
ele pieriră zdrobindu-se de ţărână, ca secerate de-o 
putere cumplită şi tainică.
– Ăsta nu-i lucru curat, comentă Juravle. Ce naiba, 
parcă s-au omorât sin gure!
– Şi eu zic la fel, se amestecă Papavă. N-ai văzut 
cum se prăvăleau? Ca avioanele bombardate. Ori ca 
muştele când le otrăveşti. După o pauză, urmă: Până 
acu’ n-au mierlit aşa. Ce le-a apucat?!
Întrebarea se topi în lărgimea spaţiului, sporind şi 
mai abitir bizareria întâmplării. Întreaga scenă se 
consumase neaşteptat şi rapid, spre uimirea lor şi, 
posibil, a altor puţini spectatori ocazionali. În rest, 
drama înaripatelor trecuse aproape neobservată, 
împlinind, poate, un rost şi deschizând altul.
– Eu, unu’, dezertez, bombăni Papavă la un moment 
dat. Simt că leşin.
Juravle îi ţinu imediat isonul:

 – Şi pe mandea îl taie la rânză. Am deja 
ameţeli...  Aşa pârliţi n-am fost nicicând. Cred 
că ni s-a înecat norocul... sau a zburat şi el 
odată cu ciori le din cetatea lunii.
 – Mai bine ne înapoiem la turn, propuse 
Papavă. Ne urcăm pe rampă şi, sea ra, servim 

cina cu stele. Le luăm iar la numărat, ca în alte dăţi, şi 
ne să turăm.
Juravle surâse stins şi-şi aţinti uitătura asupra lui 
Vâşcu. Socoti că era nevoie de-o explicaţie şi rosti cu 
un glas hârâit, uşor anemiat:
– Diseară eşti invitatul nostru la potolu’ cu aştri. La 
noapte va fi senin şi vor apare stele duium. Va fi 
bairam, nu jucărie. Tu nu ştii cum e, da’ te vei ghiftui 
baban.
Vaşcu se lumină la chip, îndreptându-se de spate. 
Scotea aburi pe nări, în ritmul respiraţiei accelerate 
brusc, şi izbi puternic cu talpa în ţărână.
– Straşnic! exclamă el. Dacă e aşa, de ce mai ardem 
gazu’ p-aci? Mergem la ogeac şi ne îndopăm acolo.
– Normal, aprobă Papavă. Înfulecăm plăcinte, langoşi, 
merdenele... Savari ne şi fursecuri...
– Ai uitat brânzoaicele şi covrigii, îi reaminti Juravle.
– Egzact. Şi strudelul cu mere sau dovleac, prăjiturile 
şi tortul cu vanilie şi ciocolată. Îmi plac şi grisinele, 
sărăţelele... Nu-s mofturos, ha lesc orice. Am rumegat 
noi şi porumb verde, şi barabule crude ori poame acre: 
prune, corcoduşi, aguridă şi nuci searbăde. Însă nimic 
nu se compară cu festivalul de aluat, nu-i aşa, Juravle?
– Păi! E mişto, pe bune. Te saltă şi din morţi cu bogăţia 
şi aromele sale.
Vâşcu înghiţi în sec, reprimându-şi anevoie senzaţia 
de sfârşeală ce-i zgrepţănase pântecul. Gândul că va 
primi o hrană consistentă îi acapara pro gresiv simţurile, 
revigorându-l. Pe de altă parte, însă, dorea lămuriri  
su plimentare, întrucât ceva îi spunea că n-auzise bine 
lista meniului atât de îmbelşugat.
– Şi chiar aşa?! întrebă el. Chiar le vom avea pe toate?
– Sută la mie! îl asigură Juravle. Ne vom ospăta pe 
cinste, ba vom băga şi-n sarsana.
– Da, bre, confirmă, la rându-i, Papavă. Ce mai! Praz, 
mazăre, fasole ver de şi-alte paste făinoase. Uscăm 
tot, nu iertăm nimic!

ALEXANDRU
MORARU
PRAZNIC CU STELE
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Vâşcu vru să deschidă gura, însă surâsul îi îngheţă 
automat pe buze. Pro nunţate pe-un ton maliţios, 
ultimele cuvinte ale lui Papavă tăiară în el ca în carne 
vie. Brusc, realiză că abundenţa alimentară înşirată 
de camarazi nu exista decât în imaginaţia personală, 
neavând tangenţă cu realitatea. Fusese cât pe ce 
să pice în capcana lor, încrezându-se cu naivitate în 
născociri iscate de aburii înfometării demolatoare. 
Dacă posedau, într-adevăr, atâtea bunătăţi culinare, 
mai zăboveau în târgul acela nenorocit? Mai tremurau 
de frig, suportând gheara crampelor sfâşiindu-le  
abdomenul? Ce rost ar mai fi avut tevatura asta 
incluzând deplasarea obositoare şi pânda încordată 
în adulmecarea disperată a unui chilipir?
Dezumflat ca un balon, găsi totuşi puteri să zâmbească 
stins şi să ros tească cu jumătate de glas:
– Mă duceţi cu preşu’, ai? Nu ţine figura, că m-am prins.
– Cu ce? făcu Papavă pe miratul.
– Cu sindrofia voastră. Era să mă păcăliţi, da’ mi-am 
revenit.
Papavă hohoti, antrenându-l şi pe Juravle, care îi trase 
complice cu ochiul şi se veseliră şi mai abitir. Răceala, 
parcă se mai destrânsese, iar cerul, spre apus, se 
înfăşura treptat cu o prelată de nori sinilii. Ceea ce 
însemna că nu va fi ger la noapte, când, de obicei, 
se formau ţurţurii, iar zăpada scâr ţâia ascuţit sub tălpi. 
De altfel, nu mai dăinuia nicio regulă în iarna aceea, 
căci ba ploua, ba ningea, ba şuiera vântul, ori soarele 
strălucea ex cesiv. Parcă se răsturnaseră orânduielile 
- legile naturii suferind ajustări şi amputări neînchipuit 
de mari şi de profunde.
– Uite-o pe Fabiola! îi atrase atenţia Juravle lui Papavă. 
Are alt gagiu.
– L-a lăsat pe Arapu pentru scapetele ăsta, care o 
îndeasă în pumni.
– Şi acu’ a luat-o la meclă. Are faţada turtită şi coliere 
la felinare.
Îmbrăcată fistichiu, Fabiola defila la braţ cu noua 
achiziţie – un tuciu riu slab şi lăţos, înfăşurat în trenci şi 
încălţat cu cizme cauciucate. Pă şeau rigizi, mecanic, 
degajând o solemnitate caraghioasă, de păpuşi trase 
cu cheia. Puţini ar fi bănuit că femeia fusese cândva 
o profesoară apreciată, cu stare şi familie. Nimeni nu 
ştia cum de ajunsese în stradă şi, mai ales, când şi de 
ce căzuse în patima băuturii. Perioadele de acalmie 

alternau cu erupţii temperamentale momentane, caz în 
care spectacolul oferit era gustat din plin de asistenţa 
târgului. 0 cunoşteau de-acum toţi şi o lăsau în pace. 
Doar puştimea obraznică o mai tachina şi-o întărâta, 
de era singură şi nu se putea apăra. În rest, îşi vedea 
de-ale ei, colindând toată ziua cu sticla în buzunar şi 
cu ţigara în colţul gurii.
Papavă se hlizi îndelung în urma lor şi debită sentenţios:
– Aşa o bijuterie la casa omului... mai rar! N-ai impresia 
că mirele-i mai zărghit ca ea?
Juravle clătină din cap în semn că da, răstimp în care 
Vâşcu săltă de jos un cic de ţigară tocmai azvârlit de-
un trecător. Vrând să sugă din el, con stată că hârtia se 
umezise şi tutunul i se risipi în palmă.
– La mă-ta-n gămălie! înjură pornit. De n-ai baftă, n-ai. 
Poţi sta şi-n limbă, că tot a pagubă miroşi.
– Ce-i, neamule? îI sâcâi Papavă. Ai dat rateu? Stai, 
că-i abia începutu’. Te obişnuieşti cu belelele şi cu 
schemele nasoale, ascultă la mine. Eşti fra ged în 
branşă şi mai ai destule de vârât la scăfârlie.
Tonul şcolăresc al celuilalt nu-i conveni şi Vâşcu croi o 
grimasă. Luat ca afront, gestul îl nemulţumi pe Papavă, 
care adăugă numaidecât:
– Degeaba te strâmbi, că nu rezolvi nimic. Ştii ce mi-a 
ciripit fratele Poiană?
– ?
– Habar n-ai. Mi-a zis aşa: „Papavă, să nu te dai 
niciodată deştept. La să-i pe alţii să creadă că eşti 
fraier, da’ tu îi bagi în buzunar”. Aşa mi-a spus, să crăp.
– Şi ce-are asta cu mine? întrebă Vâşcu.
– Păi... am vrut să-ţi dau un egzemplu. Ca să nu judeci 
greşit lumea. 
Vâşcu îl măsură acru, cu venin în priviri. De data 
aceasta nu mai avea nicio îndoială. Papavă îl trata 
de prost şi se săturase. Nu-i mai suporta ironiile, 
tachinările şi înţepăturile, tonul onctuos în care i se 
adresa me reu. Cu orice prilej, căuta să-şi demonstreze 
superioritatea şi priceperea în raport cu el. Încă de la 
mutarea la ei, îndurase destule din partea orta cului şi 
trebuia să pună piciorul în prag. Altminteri, va ajunge 
preşul lui, dârza de care se va şterge oricând şi oricum 
va pofti. Ceea ce nu va admite nicicând, indiferent de 
risc şi de consecinţe.

(Fragment din romanul în lucru „Cetatea lunii”)
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Acum, aici, aici, pe scena Universităţii din Neuchâtel simţea că trebuie să se bucure. Mai 
mult decât în oricare alte ocazii. Deplin, tulburător, pripit sau prelung, dar trebuia să încerce 
gustul bucuriei. Chiar să fi fost moleşitor în final, chiar dacă se va simţi epuizată, năruită, şi 
dacă va coborî de pe scenă cu paşi târşiţi, îngreunaţi, acum simţea că e momentul să se 
lase străfulgerată, de ceva unic... De o  stare neîmblânzită, răvăşitoare ca şi când ar fi fost o 
femeie fatală, îndrăgostită lulea. Fără leac şi fără margini. 
Când directorul instituţiei pronunţă numele Mary Hartman, amfiteatrul răsună de aplauze    
mai întâi timid, apoi, în ropote.  Mulţi nu ştiau motivul, dar considerau că măcar din respect 
pentru persoana care urca în baston scările spre scenă, merita să se arate gentili. Doamna 
poartă o pălărie cu panglici multe, emană o notă de epocă veche, mătasea rochiei sale 
gri se unduieşte sinuos, produce umbre. Umbre temătoare, ezitante parcă. Desenează 
cearcăne în lumina zilei elveţiene, hărăzită nouă tuturor celor aflaţi acolo pentru a dovedi că 
suntem frumoşi, că suntem tineri, că vrem să fim cunoscători ai civilizaţiei franceze din zona  
elveţiană, că suntem fericiţi, învingători, aleşii sorţii suntem.
Spatele doamnei M.H. are o gâlmă. O percep prin ţesătura fină a rochiei ca pe o altă umbră.  
Mişcătoare. Derutantă. Ba se umflă, ba se micşorează. Singuratecă. Parcă detaşată de cea 
care o poartă .
Silueta plinuţă se arată diformă pe ecranul alb din fundalul scenei. Mie cel puţin mi se pare 
bizară. Mai întâi e obosită, aproape străvezie. Văd, chiar văd prin ea după care, brusc, parcă 
atinsă de o flacără, se contorsionează, e pârjolită, suferă, se bate cu îndârjire. Şi iarăşi  
intervine  acalmia.
 Directorul tocmai ne anunţă că avem  privilegiul s-o  primim  ca şi colegă la cursurile noastre 
de limbă şi civilizaţie franceză, pe  doamna MH care  vine  aici pentru a douăzecea oară. 
Este nonagenară, este americancă, îşi plăteşte an de an participarea.
Acum înteleg, de unde senzaţia unei flăcări. Consecvenţa revenirii are dimensiuni  
alunecoase. E o scânteie  acoperită, ţinută secret, e  rătăcire  fermecătoare, e  o căutare, 
ademenire , o regăsire  poate, o luptă cu  ceva neştiut de noi...
Are  cuvântul de salut. Vocea înfruntă cu nonşalanţă  vârsta celor din sală şi anunţă că mai 
are  două luni până ce  va sărbători   nouăzeci de ani. Ne invită să-i fim oaspeţi . Franceza sa 
este  deficientă, cu accent puternic  american. Ce conta? Experimentase asta  douăzeci de 
ani la rând. Serii şi serii de doctoranzi într-ale limbii şi civilizaţiei franceze se  miraseră  cum 
de nu avea măcar nivelul mediu. Şi? Asta nu a făcut-o pe doamna MH să îndrăgească 
mai puţin locul în care  se reîntorcea. Are  un motiv anume, desigur, de aceea ne priveşte  
cu ochii întredeschişi, verzi-cenuşii,ne  persiflează  fin cu privirea, cuvintele sale  sunt 
fiinţe care se-apropie perfide...mai întâi  se întind linguşitoare la urechile noastre, apoi se 
evaporă, se săvârşesc, se volatilizează, nu se mai percep.
Reapar  brusc însă, din senin, tinere, doldora de înţelesuri, ne fac să ne credem secătuiţi, 
fragili, înţelesurile lumii ne scrijelesc, iată, nu suntem în stare de nimic, de unde forţe noi? 
Suntem vestejiţi, trudiţi, speriaţi de cât drum mai avem a străbate până ce vom ajunge ca ea, 
nonagenari, dacă ne va fi îngăduit. Orice  am spune, are dreptate.
Ne-a  depăşit.
Mă fac mai mică în scaunul  capitonat cu catifea galbenă. Sala o aplaudă din nou pe distinsa 
noastră colegă.
Pe ecranul de pe scenă se perindă figurile celorlalţi participanţi.
De cum ajung acolo, sunt altfel... Unii sunt cuceritori, precum frumosul preot polonez 
doctorand în filozofie, incandescent, învăluitor, ne dă o altă stare decât   cea încercată până 
acum. Colegul din Bulgaria este direct, frust, puternic..fata din Argentina , doctorandă în  
juridică, are  toate calităţile unei amazoane. Este  înaltă, picioarele sale  nu încap pe  ecran, 
vocea  nu  are  miere,  totul trebuie jucat pe cartea  învingătorului. La ei în ţară şi femeile 
pun mâna pe puşcă dacă e nevoie… zice cu o frumoasă   accentuare  de orgoliu… Nadira, 
doctoranda în biologie, vine din Bangladeş, unde femeile nu se cade să aibă pas grăbit, 
agitat, mai ales în spaţiul public, de aceea, păşeşte ca pe ace, ne vorbeşte  graţios, cu accent 
uşor alintat. Tânăra din Lima e mică de statură şi îmi pare că merge pe un cal de rasă vânjos, 
dar de talie  joasă... precum cei care duceau poşta în munţii ei natali.
Mărturiile curg, fiecare dintre noi avem obligaţia să prezentăm în doar câteva fraze cine  
suntem şi cum arată locul din care venim. Suntem într-o Universitate cu vechime de peste 
o sută de ani, suntem mândri, suntem  fericiţi... Atmosfera se  înfierbântă, a urcat băiatul din 
Rio de Janeiro, aplauze, carnavalul  din Rio poate fi  povestit, sperăm, şi seri la rând îl vom  
acroşa cu întrebări. Iarăşi suntem încrezători, veseli, lumea se derulează în lumină, n-avem 
nimic  în cale. Drum liber.
La prânzul de a doua zi, la Cité Universitaire, chiar la masa noastră, a mea şi a celor  două  
rusoaice cu numele identic, Olga, fireşte, se aşează  doamna MH. Avea ochii ceva mai  
nostalgici şi mişcări potolite.
– Sunteţi potrivite să jucaţi într-un film, aveţi figuri tipic ruseşti… se adresează celor două 
Olga.  Fetele râd, sunt ca din fotografiile vechi , din vremea  imperială ...
– Dacă   ne  distribuiţi  în vreun rol, acceptăm , cu  drag, orice rol,  zic  ele  în pandant, parcaăar 
fi surori gemene.Emană  o  încredere   nedisimulată în viaţă, au pielea albă, mătăsoasă,  şi 
le tremură genele când  vorbesc.Pielea doamnei  MH  este  jupuită de riduri,  gălbejită, grasă. 
Stă cu piciorele răşchirate, nu-i  pasă de nimic. Nici de mâncare.O dă la o parte.

– Domnişoarelor, eu am regizat multe filme, documentare în special, nu m-aş da 
în lături să facem o chestiune  de genul ăsta  aici, ştiţi că în fiecare  an, fiecare 
serie trebuie să  monteze  un spectacol  de teatru sau să cânte, să prezinte un 
moment artistic pentru  finalul cursurilor…  
-Nu , nu cred că… am putea să...noi studiem ştiinţele politice… răspund  laolaltă  
ca de obicei  prietenele mele  rusoaice.
-Ah, asta e chiar foarte potrivit, vă spun eu că puteţi, veniţi la selecţia care are 
loc după amiază în sala de cinema? Va fi acolo şi un regizor mai tânăr, elveţian, 
propune cu vervă colega nonagenară. Olga şi Olga se  consultă din priviri, 
albastrul lor şovăie o clipă, apoi, vioi, sclipeşte. Iau totul ca pe o secvenţă insolită, 

comică şi acceptă.
Confruntarea  pentru a fi actori de-o seară  la finele  cursurilor începe  fix la ora şapte. În  
Elveţia , veţi învăţa, ni s-a  spus, să vă orientaţi după secunde, nu după ore. 
Sunt pe scenă toţi  doritorii  de roluri. Doamna MH, fără cuvinte, doar  cu bastonul  dirijează şi 
explică   mişcările.  E  un dans  improvizat al celor  care şi-au asumat  emoţia  de a fi  artişti.
– Faceti-vă  că sunteţi  furtuna, propune  regizorul  elveţian. Candidaţii se întuneca, împrăştie   
gesturi pline de energie, provoacă, se avântă, se  precipită , sunt imprevizibili...
Se miră şi ei cum de  ştiu să fie furtună  doar   din mişcări.  Au o dezlănţuire cosmică  în  priviri, 
în expresia  gurii, a vocii..Doamna  regizoare    americancă  nu se lasă mai prejos.Este şi ea 
furtună.O  furtună   care   coboară   undeva într- o  vale, mai agale, gâfâie, e şăgalnică, nu  e 
zănatecă precum  ceilalţi intrepreţi.
– Acum  vă rog  sa fiţi un vânt  de primăvară… Mâini mlădioase , degete  care mângâie aerul, 
corpuri în  mişcări indecise,mlădioase, tandre, articulate  domol .
– Vă plimbaţi prin ploaie, o ploaie  liniştită care devine vrăjmaşă,  în rafale ... Gata? Începeţi!
Se nasc ad-hoc mici secvenţe de viaţă, aşteptare sub  şfichiul ploii, un sărut, o întâlnire. 
Ploaia  devine martor, prezenţă vie, personaj… nepăsător, semeţ, incitant, şfichiuitor… Ori 
bizar, se lasă  confident să fie, e un fapt infailibil, ca un dar  special, de moment , e adorabil 
tocmai pentru că se va sfârşi  în curând şi este martor doar acum. E capriciul clipei… e banal 
şi totodată irepetabil…
Selecţia  a  luat sfârşit.Toţi actorii vor primi un rol.Se retrag  încântaţi, veseli, triumfători.
– Unde-i  doamna noastră? întreabă una din  rusoaice. Să-i mulţumim. A fost fascinant.
În sală , într-un  scaun, doamna MH, în semiobscuritate, repetă în gând un alt rol.
– De ce plângeţi? Lăcrimaţi?? Vă mulţumim, zic fetele. Au încredinţarea că este cuviincios să 
nu insiste şi… fac un pas înapoi. 
– Acum  douăzeci de ani, şi el regiza cu mine, tot în această sală… se aude  vocea  
doamnei  într-o rostire  ca de sentinţă.
Povestea o completează în  sinea lor şi apoi în cuvinte, ambele  rusoaice.
– De aceea  revine în fiecare an, să-şi amintească.E ca şi când ar trăi din nou cine ştie ce   
iubire…
– Păi la vârsta  lor  cum să   se mai   consoleze?? Şi atunci  erau..ca să zic  aşa...bătrâni.. Cum 
ar fi ca bunica mea să  aibă acum un iubit, închipuieşte-ţi ce -ar spune  mama?? Şi satul? E 
de părere  una dintre   fete..
– Olga,draga mea,  ei ,în America, au alte norme de viaţă... Ţi-am spus la vremea respectivă   
ce  supărată a  fost bunica mea când  a primit  o telegramă de la  ai mei în care  i se spunea 
că vor sosi, dar ea  zice c-a trebuit să se facă de râs , să   tremure  la gândul  că-i un anunţ  
mortuar  ... a trebuit să meargă la poştaş să i-o citească.  Un an întreg a fost supărată… Îţi  
imaginezi  cum ar  fi fost să  aibă un   ibovnic?? Lua  foc satul. Noi suntem  favorizate… Când 
te-ai despărţit de Iura, că te  plictisiseşi de el, n-a fost nici o dramă.
-N-aş fi putut trăi ca pe vremea aia. Îmi pare rău de domana  MH. Atâţia ani să-l tot plângă pe 
ăla care poate c-a părăsit-o. Să ştii că eu o s-o întreb… ce zici ? 
– Foarte bine, scriem eseu despre „expresivité de la vie”.
– Va fi ceva real şi frumos..
– Nu ai de unde să ştii dacă totul a fost frumos până la final. Poate că iubitul ei a murit…
– Vom afla…
La sfârşitul săptămânii cursanţii plecară în excursia programată. Trebuia urcat pe Mont Blanc, 
până unde Jean-Jacques Rousseau, retras, îşi scrisese o parte din operă.
Cele doua Olga nu aveau încălţări adecvate şi alunecau mereu. Doi paşi înainte, doi ,trei 
înapoi pe panta din piatră. Râdeau în hohote. Erau exaltate, libere. Nu le înrobea nimic. Râsul 
lor se agăţa de crengile verzi ale brazilor.
Doamna MH ar mai fi dorit ca şi-n anii precedenţi să-şi încerce puterea paşilor pe urcuş, dar 
n-a mai avut  curaj. Savura dorinţa neîmplinită. A rămas la poalele muntelui.
Pălăria sa părea de departe o mică oază de flori. Ceea ce o nelinişteşte esta că verdele trufaş 
al brazilor… pur şi simplu o sfidează. Piatra cărării străluce în soare şi asta accentuează 
micile riduri săpate în piatră de-a lungul vremii.
Sigură că n-o vede nimeni, îşi pipăie obrazul. Aceleaşi feluri de riduri ca în piatra alăturată.
Verdele din jur pare că pluteşte ostil. Ostil. O sufocă.
Ceva neînţeles o ţintuieşte locului şi nu se poate mişca.
O năpădesc panica şi ura că piatra e singura sa companie şi măcar de n-ar fi aşa de 
impasibilă.
Îi apare imaginea lui, a fostului bărbat iubit. Era pe aici, cobora cărarea... cum de s-a   
înfăşurat în ceaţă? Doar e plină zi…
Verdele ăsta e de-a dreptul vrăjmaş.
Pădurea nu vrea să păstreze nimic din ce-i oferă ea, cu simţămintele sale… chiar nimic nu 
mai este de găsit aici.
Ar trebui să se deplaseze la umbră, dar picioarele nu o ascultă.
Coboară nişte nori, aşa, din senin, mânjind verdele… sau e o părere?
Când fetele au revenit, cafeaua din ceaşca rămasă neatinsă lângă domana MH se răcise.
Mătasea bluzei sale cu picăţele părea un desen în care încăpea un petec de cer prin care  
ploua.

VERONICA BALAJ
MĂTASE ŞI CAFEA RECE, 
ELVEŢIANĂ

Prozã
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Atelier critic

Anul 2012 completează palmaresul scriitoarei Nina Ceranu 
cu încă o lucrare scoasă la Editura Eubeea. Vorbim de un 
volum bilingv (româno-italian), intitu lat „PULBEREA DE 
SUB PICIORUL TĂU”, cu o prefaţă şi traducere de Viorica 
Bălteanu.
Cartea este, de fapt, un poem. Mai bine zis, o proză cu ritm 
de poezie, în care autoarea expune etapele unui periplu în 
mirifica Italie.
Orice pelerinaj, indiferent unde, are şi un rol iniţiatic, în măsura 
în care te reconfigurează spiritual. Ca fiinţă simţitoare, nu 
poţi rămâne imună sau nepăsătoare faţă de atâtea ispite 
pământene, fie că sunt ipostaziate în monumentalitatea 
pietrei, în fascinaţia priveliştii ori în cromatica străzii. Laolaltă, 
ele mişcă struna sensibilităţii trezind dorinţa de a le releva şi 
împărtăşi ca pe o convingere intimă. Vecină cu aplecarea 
religioasă, ea iscă în conştiinţa omului mutaţii cu rost 
despovărător, dar proiectând simultan şi latura percepţiei 
disforice pendinte de relativismul şi tragismul existenţei 
noastre raportată la dimensiunea spaţio-temporală.
În „PULBEREA DE SUB PICIORUL TĂU”, Nina Ceranu 
îmbracă veşmânt de menes trel şi, cu “mandolina” sub braţ, 
purcede la hoinăreală: “Drumeţ/mereu în ur ma grupului,/voi 
încerca să-mprietenesc/neantul albastru/cu potrivnicia mă rii, 
/răsăritul năvalnic,/cu calmul înserării”.
Tonul dominant este acela al evocării. De redeşteptare şi 
impulsionare a memoriei stârnind noi senzaţii şi reprezentări, 
alte sensuri şi faţete ale comuniunii cu sinele provocat. O 
aură aparte se insinuează pe alocuri, confe rind stihurilor 
potenţe sporite prin impact senzorial derivând din armonia 
şi picturalitatea unor strofe: “Prin arcade,/bat neauzite 
clopotele./Între ele a răsărit un măslin,/un oleandru s-a 
parfumat/pentru balul nopţii,/un dafin se preface-n cunună/
împletită cu raze de lună/pentru înnegurate frunţile lu mii./
Memoria s-a pozat în mii de vitralii,/s-a multiplicat în toate 
melodiile vremilor,/a luat culoarea pustiului,/s-a alăptat 
din laptele/ce păstrează încă dorinţa viului./S-a îndoit în 
trecătoarele făpturi/şi-a născut acest paradis”.
În tot ce concepe (proză ori poezie), Nina Ceranu se 
dovedeşte a fi o afectivă rezonând profund la stimuli exteriori 

şi supunându-i unei metamorfo ze continue. Încât, 
trecută prin filtrul sensibilităţii în alertă, intensita tea 
iniţială a incidenţei suferă distilări variate, rezultând 
finalmente versiunea îmblânzită a impresiei 
originare. Este o trăire centrată, de regu lă, pe rama 
atitudinii calme, resemnate, degajând un gen de 

renunţare în acţiune – sau de operare în absenţă – sinonim 
cu aura predestinării. Între ce rebralitatea pură, seacă, uneori 
cinică, şi suflet, autoarea alege sentimen tul. Pe el mizează 
cu precădere, fără a eşua însă în sentimentalism siropos, 
etalând duioşii suspecte ori false emotivităţi. Este şi motivul 
pentru care Nina Ceranu nu conteneşte nicio clipă în a se 
mira de conturul şi măreţia lu mii. De aceea, o şi contemplă 
cu nesaţ în perindarea ei neîntreruptă, medi tând întins şi 
necurmat la rostul şi însemnătatea ei: “Captivă,/ca şi Iona,/ 
în pântecele de fier al acestei balene,/înnod stropii de 
ploaie albastră./Gândurile mele, cocori/plecaţi prea târziu,/
se desprind cu-nfrigurare/de-un fel de vis/sărăcit/de lumină./
Pământ! aş striga/de nu mi-ar/lua-o în nume de rău/ apa 
care se adună/şi se risipeşte/în hău”.
Reflecţii cu substrat filosofic, un panteism temperat 
cu mugurii credin ţei, imagini retrasate ale statutului 
voiajorului - toate împreună impun profilul creatorului 
preocupat de aspectele adânci, temeinice, ale existen-
ţei. Sens în care această compoziţie epică în versuri, sau 
proză cu ritm de poezie, emană solemnităţi vădite: “Cu ce 
gând ai venit spre mine?/părea marea a mă întreba./Avea 
haina strălucitoare,/aurită cu spinări de valuri,/zbuciu-
mată, /muncită,/adunată,/înadins,/între maluri./Sunt omul 
care se-nchină eter nităţii ei,/care îşi unge iubirea cu apa 
undelor ei,/ca un mir/pentru toate poticnirile sufletului./ 
Dar nu i-am spus astea./Nu i-am răspuns imediat./ 
Stă team,/privind-o,/sau privindu-ne./Ea ispitindu-mă,/ 
să-mi scot la mezat,/visu-mi tăinuit...”
Cu cele 75 de strofe ale sale descriind atâtea spaţii, oraşe şi 
întinderi de ape, poemul ilustrează meşteşugul autoarei de a 
reda în registru liric un perimetru fabulos prin amprentă istorică 
şi inventivitate umană. Nina Ceranu transformă Pulberea de 
sub piciorul tău într-un veritabil ghid turistic, ca re, pe tine, ca 
drumeţ pasionat, nu poate decât să te incite şi mai mult. Pa re-
se că un imbold irepresibil, de substrat abisal şi misterios, a stat 
la temelia întrupării prezentei cărţi. Dacă e aşa, nici nu trebuie 
să ne mirăm. De bună seamă că gena ancestrală mai emite 
semnale peste timp, chemându-ne la obârşii.

*) Nina Ceranu - Pulberea de sub piciorul tău - 
Editura Eubeea, Timişoara, 2012

ALEXANDRU 
MORARU
DISTILĂRI ÎN PAS DE TRUBADUR*
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Lucian Gruia:
„LUCIAN BLAGA. Universul 
clepsidră şi matricea stilistică”
(Princeps Edit, Iaşi, 2013)
Prozatorul, poetul şi criticul literar LUCIAN GRUIA  
(1 iulie 1950, Dej, Cluj) este nepotul avocatului 
scriitor Basil Gruia, unul din apropiaţii marelui Blaga, 
căruia îi va dedica preţioasele «amintiri» şi «efigii documentare» Blaga 
inedit (1974, I-II, 1981 ), care, venind imediat după moartea poetului, 
au contribuit mult la orientarea posterităţii blagiene pe direcţia atât de 
profitabilă a explicării artistului prin legătura cu oamenii şi atitudinea faţă 
de semeni, dar şi faţă de unele întâmplări şi evenimente ce i-au marcat 
ultimele două decenii de viaţă (etapa clujeană: 1938-40, 1946-61, şi 
popasul sibian din 1940-1946).
„Când m-am născut – scrie autorul – am fost botezat Lucian, la sugestia 
lui Basil Gruia, care s-a gândit atunci la poemele ilustrului gânditor din 
Lancrăm. Faptul i s-a comunicat şi filosofului, cu ocazia unei vizite pe 
care acesta a făcut-o la via lui Basil de la Cisteiul de Mureş. Îmi place să 
cred că nu e o anecdotă…”
Întrucât nu menţionează nimic mai mult despre prietenia poetului cu 
unchiul său Basil Gruia, m-am adresat documentarelor respective, 
mai exact lucrării Blaga inedit. Amintiri şi documente (Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1974, pp. 267-274), în care am găsit evocate şi ilustrate cu 
documente olografe vizitele (şi ecourile acestora) din anii 1950 şi 1951, 
la podgoria de la Ocna Mureşului (Uioara), în hotarul satului Ciunga, 
de pe promontoriul căruia poetul putea să vadă munţii Sebeşului, iar 
în jos, valea Mureşului, pe care „se răsfaţă (…), într-o confluenţă de 
peisaje muntoase şi campestre (…), Cisteiul de Mureş, satul meu 
natal.”  Episodul trebuie reţinut întrucât viitorul exeget al lui Blaga va 
asimila foarte bine împrejurările în care zodia i-a atribuit un nume de 
împovărătoare strălucire, dar mai ales datoria nescrisă a unui legat 
spiritual. Iată, aşadar, una din motivaţiile abordării universului blagian, 
în eseurile sale Lucian Gruia referindu-se atât la opera filosofică cât 
şi la literatura artistică (poezie, teatru, proză, memorialistică, epistolar).
În acord cu cele de sus, Lucian Gruia precizează că „am început să 
scriu această carte acum patruzeci de ani”, continuând „preocupările 
unuchiului meu, regretatul poet Basil Gruia, de cercetare a operei şi 
biografiei lui Blaga”.
Spirit ingineresc şi metodic, structurat pe o logică a înţelegerii operei de 
artă (universurile imaginare), autorul are vocaţia construcţiilor imaginare. 
Cu o asemenea concepţie integralist-hermeneutică el operează, mai 
întâi, în cadrul statuarei brâncuşiene, propunându-ne, dintr-un unghi sui 
generis, Universul formelor lui Brâncuşi (2001), dar şi un Moment al 
revelaţiei  în Templul brâncuşian al eliberării (2004).
Pe Blaga îl integrează într-un Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, 
Brâncuşi (2008), identificând în «Minciunile lui Dumnezeu» (vezi 
meditaţiile filosofice ale lui Leonte Pătraşcu din Luntrea lui Caron) tot 
atâtea „Repere fundamentale pentru o metafizică românească” (studiu 
publicat în 2006 în «Portal-Măiastra» şi reluat în Addenda prezentului 

volum).
Propunându-şi o reinterpretare  a universului blagian, 
autorul constată, de la bun început, că autorul 
Diferenţialele divine şi-a elaborat cosmologia ca 
o cale intermediară între ateismul nietzscheean 
(transcendenţa goală) şi habotnicia creştină pentru 
care Tatăl Ceresc dirija totul. Cu totul originală, 
această cale situată la distanţe egale de paradigmele 
extreme amintite propune o viziune metafizică, fiindcă 
„fără o metafizică, declarată sau latentă, omul nu 
poate exista”.
Ca Vasile Băncilă altădată, în «Lucian Blaga energie 
românească» (1938), autorul nostru încearcă 
să explice concepţia blagiană despre univers 
prin propriile-i idei din operă, denumind-o astfel 
autognostică, formulă după care se orientează şi 

întregul excurs argumentativ al eseului.
Pornind de la Marele Anonim, pe care filosoful îl aşeza, ca generator 
de maximă complexitate substanţială şi structurală, în centrul metafizic 
al universului, autorul observă că geneza acestui univers ar parcurge, 
mai întâi, o «fază precosmică» (de limitare maximă a posibilităţilor 
generatoare ale creatorului absolut), apoi o fază a «generaţiei directe» 
(de emitere a diferenţialelor divine, eterogene şi omogene) şi, în sfârşit, 
o fază a «genezei indirecte» (de integrare cosmică a diferenţialelor 
divine, în funcţie de afinităţi elective şi complementarităţi).
Dar, instituind «cenzura transcendentă», Marele Anonim îşi apără statutul 
eterogen, infailibil şi privilegiat, iar condiţia umană nu îşi găseşte rostul 
decât în opţiunea de a trăi sub semnul misterului şi întru revelarea acestuia.
De la această punere în temă, autorul dezvoltă o viziune originală 
privind „universul clepsidră”, cam în paralel cu «universul lacrimă» 
detaliat de Vasile Fanache în eseul «Chipurile tăcute ale veşniciei în 
lirica lui Blaga» (2003). Observând că, spre deosebire de postulatul 
nietzscheean (al «morţii lui Dumnezeu») şi de paradigma creştină 
(a mântuirii, a revelaţiei), Blaga alege calea de mijloc a unui Deus 
absconditus (Marele Anonim generator de «diferenţiale divine», sieşi 
suficient în autodeterminare).
Acest univers îl duce pe autor cu gândul la forma clepsidrei („mai 
adecvată decât universul lacrimă”, după propria-i convingere): „Cupa 
superioară a acesteia este rezervată divinităţilor, Marele Anonim şi 
zeităţile din literatură (poezie şi dramaturgie), iar cupa inferioară, 
oamenilor şi divinităţilor căzute în temporalitate, cum  este Pan bătrân.”
«Vidul» şi «plinul» trebuie să-şi urmeze unul celuilalt, imanentul şi 
transcendentul fiind mereu într-o corespondenţă de substanţială energie 
– „există deci o trecere de la registrul superior la cel inferior, adică de 
la ceresc la terestru şi apoi, prin răsturnare, de la terestru la ceresc”…
Prezentă în multe alte culturi (asiatice şi arabe, dar şi europene) 
imagologia clepsidrei vine să explice că „între cele două cupe există 
comunicare”. În mitologia greacă, spre exemplu, zeii pot coborî în lumea 
muritorilor influenţându-le destinul, la fel în religia creştină, prin revelaţie 
şi rugăciune, „oamenii ajung la Dumnezeu, iar acesta uneori face 
minuni, coborând între ei şi vindecându-i…” Cu alte cuvinte, prin brâul 
(orificiul) clepsidrei, „comunicarea este posibilă în ambele sensuri”.
Instituind «diferenţialele divine», gânditorul Blaga „a imaginat un univers 
specific de tip clepsidră”, în care strangularea/ poarta de trecere o 
reprezintă «cenzura transcendentă». În cupa superioară s-ar situa 
Marele Anonim (din filozofie) şi Diavolul (din dramaturgie), iar în cea 
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Universalia

RUGĂCIUNEA DE SEARĂ  
Potoleşte-te, lumină, 
Odihneşte ochii, zilei, 
Şi slobozeşte căruţa amiezii 
Peste cer lin să dispară 
Ducând durerea noastră.  
Pe unde nădejdea noastră 
Hoinăreşte cu ochii legaţi.  
Potoleşte-te, lumină, 
Pe pleoapa căzută 
Care înăbuşă vorbirea 
În timp ce bătăile din piept 
Cu bătăile cerului se-mpreunează -  
Acolo unde totul 
Fără de urmă se pierde.  
Iar clopotele serii să tacă. 
Nu moare ziua, 
Ci se pregăteşte să doarmă orele 
De-a lungul cărora noaptea
În gol va coborî  
Acolo unde sălăşuieşte un alt timp 
Neconsiderându-ne pe noi.  
Potoleşte-te, lumină, 
Lasă ca faţa ta nevăzută 
Să treacă pe cărarea 
Pe care neputinţa noastră 
Se întrece cu 
Durerea noastră -  
Pe cărarea pe care Dumnezeu 
Părăsindu-ne a plecat. 
  
ÎN RUGĂCIUNI  
Laud aspiraţia 
Spre desăvârşire, 
Îngenunchez în rugăciune.  
Doamne, 
Dăruieşte o zi fără durere, 
Nădejde fără regrete.  
Anul se termină 
Ca oricare altul. 
Nici o iluzie 
Nu a trecut fără reîntoarcere. 
În capcanele sale 
Cu sine însăşi se va juca 
Inima mea, 
Şi cu pierderea 
Pentru a învăţa să ierte.  
Doamne, 
Cînd noaptea aceasta va trece 
Clopotele tale să răsune 
Prin acest ţinut însingurat. 
  
DUPĂ O LUNGĂ AŞTEPTARE  
După o lungă aşteptare 
În faţa cerului gol 
Au apărut porţile invizibile 
Şi s-a arătat umbra Raiului, 

Iar deasupra ceţii galben-cenuşii 
Străluceşte un alt soare.  
Adânc în inimă 
Se-ntrevede castelul tainei, 
Bolta înstelată. 
Neîndemânaticul clopotar visează 
Iar în vânt răsună 
Iarba uscată.  
Doamne, 
Nu trăda pe acei 
Care Te creează 
Din cuvânt şi din durere.  

CEL DE AL DOILEA NUME 
AL DESTINULUI  
Zorile se întind. 
Noaptea se retrage 
În sine. 
Soarele luminează 
Uitarea. 
Este departe mâna 
Care ar putea 
Să vindece. 
Doar singurătatea 
Dă putere. 
Crucea este cel de al doilea 
Nume al destinului.  
Doamne, 
Oare lumina ta 
Va alunga pustietatea 
Din inimile noastre? 
 
A TE ASCUNDE ÎN SUFLET  
Între vizibil şi taină 
Se ispiteşte lumea noastră. 
Nădejdea este neputincioasă 
Dacă nu-nţelege 
Graiul destinului. 
Că la urmă a toate 
Vine sfârşitul, 
Despre acesta nu vorbim. 
Nu vorbim nici despre durere, 
În colonia timpului 
Este sălaşul ei.  
În faţa puterilor 
Ce totul dărâmă, 
Doamne, 
Este oare suficient în 
Propriul suflet a te ascunde?  

CUM SĂ TAC  
În amintiri 
Trecutul nu-mbătrâneşte. 
Ziua care nu există 
Îşi păzeşte lumina 
Încălzind uitarea. 
Cu mâna trec 

De-a lungul depărtării. 
Oare-i mai puternică raţiunea 
Decât golul 
Pe care-l ţin în palmă?  
Doamne, 
Învaţă-mă cum să tac.  

UN ALT FEL DE LUME  
Şi ziua aceasta este condamnată 
Să moară pentru o iluzie, 
Iar amiaza aceasta să dispară 
Slăvind soarele. 
Într-un zbor jos 
În roiuri se adună 
Mulţimile de nori 
Şi deasupra cerului conduc 
Umbra pământului. 
Ploaia va uni, poate, 
Ziua cu noaptea 
În foşnetul care tânjeşte 
După stelele invizibile.  
Doamne, 
Acest gând care visează 
Un alt fel de lume, 
În furtună 
Să nu uite de sine.  

DIALOGUL CU SINE  
Cu viteza stelei căzătoare 
Zilele conduc anul 
Spre sfârşit. 
Timpul este nemilos 
Pentru cei fără de putere. 
Nenorocirea şi durerea de pe pământ 
Nu ştiu să le explice 
Nici tăcerea, 
Nici cuvintele. 
Incertitudinea deasupra frunzelor 
Ce tremură. 
Şi vremea aceasta 
Slobozeşte tolba 
Cu melancolie să-i ţintească 
Pe singuratici.  
Doamne, 
Unde este Raiul 
În care am trăit 
Până ne-ai iubit?  

SLOBOZEŞTE MILA TA  
Golul de la sfârşitul veacului. 
Singurătatea învinge spaţiul, 
Geme în noi 
Şi în depărtare. 
Amărăciunea se-ntinde 
Deasupra Pământului. 
Aici nu mai este 
Căminul nostru.  
Doamne, 
Slobozeşte mila ta 
Asupra acestor mâini obosite.  

(Din volumul „Invocarea lui Dumnezeu”)
Versiunea românească : 
DUŞAN BAISKI Şi BLAGOIE CIOBOTIN

DRAGAN

DRAGOJLOVIC
/
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La curtile dorului
,

IPOSTAZE ALE DORULUI ÎN LIRICA POPULARĂ 
(ARIA VESTICĂ)

Motto:
„Vai de mine cum m-aş duce,
Puterea din mine fuge,
Calea mi se face cruce;
Vai de mine cum aş mere,
Puterea din mine piere,
Calea mi se face stele”.
         (Cântec popular)

Necuprinsul, acest domeniu în care se îmbrăţişează spaţiul infinit 
cu timpul absolut, se particularizează în fiinţa umană determinând 
stări sau mai precis o stare complexă a cărei definiţie, trăire şi 
exteriorizare s-ar putea cuprinde în conceptul de dor*. La o încercare 
de analiză, această stare se prezintă într-o sferă de accepţiune 
largă, aflată în legătură de cauzalitate cu infinitul, deci revelatoare, 
şi într-o sferă restrânsă, raportată la subiect, în care, paradoxal, 
punctul de plecare se află tocmai în efect. Punctul comun în care 
se întâlnesc cele două accepţiuni ar fi determinanta psihologică, 
generatoare a actului de creaţie. Starea de dor se stabileşte în om 
în sfera psihicului la diferite nivele.  Dorul are un caracter difuz şi 
pare a se plămădi dintr-o stranie colaborare a cerului cu pământul în 
care se logodeşte sublimul purificat în durere cu teluricul frământat 
de nobile patimi, fapt ce conferă stării o complexitate şi o dimensiune 
incomensurabilă”1. Aşa cum spune şi poetul spaniol Jose R. Castro 
în Cântecul exilului:
„Dorul este o eternă înflorire a amintirii, părul nins al mamei ce 
aşteaptă, ochii aprinşi de drag şi aşteptare ai surorilor triste şi iubita 
udând florile-n grădină, prietenii care-ţi remarcă lipsa la întâlnire, 
pârâul susurând şi drumeagul din sat, biserica milenară, depărtarea 
albastră”. Dar , ca stare particulară , complicându-se mereu, până 
trece la creaţie, nu e cântat – după afirmaţia lui Lucian Blaga – prin 
intermediul obiectului: iubită, casă, părinţi, familie, sat, peisaj, vatră, 
patrie; ci e o stare aproape fără obiect2, cu precizarea că dorul, în 
accepţia largă, când reduce universul obiectiv la stare subiectivă, se 
transformă în obiect liric. Lucian Blaga desprinde, ca o concluzie, 
ipostazarea dorului, diferenţiat de la caz la caz, atât prin formele 
stării, cât şi prin efectele ei. În sensul restrâns al conceptului, când 
se referă la obiect, ca în cazul liricii ceremoniale de nuntă sau 
de înmormântare, apar şi personificări. Integrându-se în starea 
existenţială, dorul – noţiune intraductibilă în alte limbi – murmură ca un 
izvor specific sufletului românesc. Dorul românesc, remarcă şi Tudor 
Vianu, este „un cuvânt greu traductibil în alte limbi, având deopotrivă 
semnificaţia lui HEIMWEH şi SEHNSUCHT german, deci acea 
aspiraţie neliniştită a sufletului spre o fericire pierdută sau spre una 
posibilă în viitor, o emoţie adeseori exprimată de doinele noastre”3. 
Ţinând cont de specificitatea sufletului românesc, încercăm să 
stabilim legături între starea de existenţă şi procesul de creaţie. 
Procesul de creaţie nu poate fi studiat efectuându-se referiri numai 
la individ, care îndeobşte performează un motiv folcloric, creaţia lirică 
populară fiind totodată şi un produs al colectivităţii, mereu reluat şi 
şlefuit. Orice creaţie este o ieşire dintr-o ordine dată, dintr-o serie 
anterioară, putând, la rândul ei, şi de acum înainte înregimenta o altă 
ordine sau serie. „În momentul cunoaşterii, care este şi momentul 
real al creaţiei poetice, cel ce cunoaşte încetează, definitiv, să 

existe ca subiect, el încetează să cunoască”4. În sânul 
colectivităţii există indivizi cu o sensibilitate excesivă a căror 
energie interioară, menită să asigure o dezvoltare firească, 
lineară, se izbeşte de un anumit obstacol, se îndreaptă spre 
un alt scop, care nu apare firesc, dar care e un mijloc pentru 
realizarea evoluţiei. Acest fenomen, după Hersberg5, e 
aşa-zisa sublimare, impuls al actului de creaţie, sau, după 
afirmaţia lui Maurice Guyau6, o creaţie artistică pe fondul 

unor determinări biologice, „actul creator fiind un efect al vitalismului 
uman, al trăirilor şi sentimentelor creatorului”. Conştiinţa omenească 
e recipientul în care au loc frământări, combinări şi reduceri, iar 
partea componentă a ei – inconştientul –, realitate de natură psihică 
amplă, „cu structuri de o dinamică şi iniţiative proprii, cu miez 
substanţial organizat după legi imanente”7, joacă rolul unui depozitar 
al fondului de creaţie artistică. Încercăm să argumentăm acest lucru 
prin afirmaţia lui Jung, care arată că inconştientul, în zonele sale mai 
adânci şi de o extensiune oarecum colectivă, e plin de zăcămintele 
experienţelor ancestrale. Analizând această afirmaţie, desprindem 
câteva concluzii:
- existenţa stării de dor în colectivitate, ca o legătură afectivă în şi 
între indivizi;
- singularizarea subiectului creator, ca performer al codului folcloric;
- existând la nivele diferite în indivizi, e supus perfectibilităţii, asimilând 
conţinuturi
şi mai ales forme noi. Spiritul nesatisfăcut de priveliştile întunecate 
ale lumii reale, pline de suferinţe şi conflicte, îşi caută inconştient, 
dintr-un reflex de apărare, refugiul în imaginaţie şi creează o lume 
care să răspundă pe deplin stării care-l cuprinde, nevoilor sale de 
armonie, seninătate şi justiţie. În imaginaţie are loc revelaţia, care, 
legându-se cu inconştientul printr-un proces psihic, dă naştere 
creaţiei artistice. Starea de dor, în complexitatea ei: dorinţă, durere, 
pasiune, amărăciune, nostalgie, singurătate, dragoste, înstrăinare, 
e condusă spre acest proces psihic. Dorul e un cântec complex, un 
cântec care se rupe în şi din oameni, „pentru că oamenii nu caută cu 
orice preţ să cunoască lumea sau starea, ci cu orice preţ să-şi cânte 
cântecul lor despre lume, pentru că numai cântecul lor îi satisface” 
(Friedrich Nietzsche).

Bibliografie:
* „Când vrei să arăţi că noi spunem altceva prin cuvintele noastre şi că astfel limba 
românească are dreptul să fiinţeze în lume, te grăbeşti să invoci cuvântul «dor». [...] 
E adevărat, virtuţile lui sunt deosebite, cu-adevărat împărăteşti: e un cuvânt tipic de 
contopire a sensurilor, iar nu de simplă compunere a lor; e un cuvânt al deschiderii şi 
totodată închiderii într-un orizont; unul al intimităţii cu depărtările, al aflării şi căutării; 
al lui ce este şi ce nu este; al lui ce poate fi şi ce nu poate fi; un cuvânt al ştiutului şi 
neştiutului, al limitaţiei şi nelimitaţiei, al concretului şi abstractului, al atracţiei de ceva 
determinat şi al pierderii în ceva indeterminat. Are o splendidă suveranitate în el — dar 
e un cuvânt al inimii numai, şi nu al gândului, după cum e un cuvânt al visului, şi nu 
întotdeauna al faptei.
Aşa fiind, pendularea lui e prea adesea destrămătoare; te poartă când spre trecut, când 
spre viitor, te încarcă şi de regret, şi de speranţă, îţi face uneori de îndurat insuportabilul, 
dar alteori de nesuferit ceea ce trebuie şi e bine să înduri. A plecat, de altfel, de la durere 
şi a scos tot ce putea din transfigurarea ei; dar n-a trecut în spirit, a rămas prins în suflet. 
Rămâne el deci un cuvânt al poeţilor. “

(CONSTANTIN NOICA)
1 Elena Bălan-Osiac, Sentimentul dorului în poezia română, spaniolă şi portugheză, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1972, p. 65
2 Lucian Blaga, Trilogia culturii, cap. Despre dor, Ed. pentru Literatură Universală, 
Bucureşti, 1969, p. 218 – 222
3 Tudor Vianu, Studii de literatură română, cap. Sinteze, art. Asupra caracterelor 
specifice ale literaturii române, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, p. 553
4 Herbert Read, Originile formei în artă, Ed. Univers, Bucureşti, 1971, p. 153
5 Citat după P. P. Negulescu, Geneza formelor culturii, p. 82 - 93
6 Maurice Guyau, Arta din punct de vedere sociologic, citat după Z. Ornea, Trei 
esteticieni, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 185
7 Lucian Blaga, Orizont şi stil, în Trilogia culturii, op. cit., p. 3 - 115
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Rememorãri afective

Grădina Domnului străluceşte auriu. Adam trebăluieşte pe lângă stâna 
aflată lângă izvorul curgând la vale spre un tărâm neştiut. E liniştit şi senin. 
Nu ştie că e primăvară şi e fericit. Anotimpul ceresc, unic şi nesfârşit, 
îi ajunge şi-l mulţumeşte. Poamele Mărului Cunoaşterii nu le-a poftit 
niciodată.
Fericirea are chipul Evei, imaginea Grădinii Paradisului şi turma de 
mioare. Trăieşte veşnicia în susurul izvorului şi adierea plăcută a vântului 
accentuată de sâsâitul şarpelui, pus de strajă la fructele de care nu are 
voie să se atingă.
Jos, într-o altă lume caravana e gata de drum. Măgăriţele, încărcate cu tot 
ce ţine de o casă în care bunăstarea era ceva obişnuit, aşteaptă liniştite 
îndemnul de plecare. De aici, de sus, de la târlele atârnate de poala 
Domnului, nu se poate pleca decât cu cârvanea-caravana, formată din 
şapte măgăriţe şi un cal, măgarii fiind prea încăpăţânaţi pentru această 
îndeletnicire.
E ultimul drum al caravanei, e ultima caravană-cârvani, care coboară 
muntele în formaţie completă.
Un blestem urmăreşte caravanele şi pe aromâni.

De mult, pe vremea când Viena era un târg mărişor, 
Constantinopolul un oraş mai mare, şirurile caravanelor 
aromânilor trasau drumuri şi întemeiau centre comerciale din 
Asia până la Paris şi Londra.
Moscopolea(Voscopolea), perla Balcanilor, întinsă pe şapte 
coline, avea pe atunci peste şaizeci de mii de locuitori.
Dar au trecut toate ca o apă şi iată că ultimul păstor părăseşte 
muntele. Muntele, viaţa şi altarul aromânului. 

Încercările de a recuceri Paradisul pierdut au eşuat. Până şi Pindul-
muntele sfânt- s-a ridicat pe vârfuri pentru a ajuta omul să ajungă cât mai 
sus, acolo unde Adam îşi hrănea mioarele.
Blestemul e însă mult prea puternic. De unde vine acest blestem şi ce 
păcate au de ispăşit aromânii nu-şi poate explica nimeni.
Moscopolea distrusă de Ali Paşa din Ianina, locuitorii răspândiţi în cele 
patru zări, Valea Oilor pustie, tot şi toate par a fi împotrivă. 
O ultimă privire aruncată împrejur şi vor porni la drum. 
Cu mâinile căuş beau din apa pârâului venind de undeva de sus, din nori, 
apă limpede şi rece ca sufletul lor pierdut parcă aici, în înalturi.
Conducătorul caravanei ridică mâna anunţând plecarea.
Pe râu în sus se aud însă strigăte de ajutor. În aromână !
Pe apă în jos, cu frunzele atârnând jalnic, coboară, cu un măr început în 
mână, Adam urmat de Eva şi turma de mioare.
Pe lângă apă se târăşte grăbit un şarpe. Cârligul păstorului şuieră prin aer 
retezându-l în două.
Părţile rămase se zbat neliniştite până la asfinţit. Pieirea vine însă prea 
târziu…Pârâul e secat şi caravana departe.

VICTOR
ENACHE
ULTIMA CARAVANĂ

inferioară lumea umană, cenzurată, căreia îi rămâne nostalgia revelaţiei 
şi dăinuirea  în orizontul misterului.
Dar, în «universul clepsidră» gândit de Blaga, comunicarea „nu este 
posibilă decât într-o singură direcţie”, dinspre Marele Anonim spre om. 
Cenzura transcendentă instituită face ca, în sens invers, comunicarea 
să nu mai fie posibilă, de unde şi ipostaza absolută a generatorului de 
«diferenţiale» retras într-o atotputernicie suficientă sieşi, un demiurg 
autoexilat din propria-i creaţie («În cer te-ai închis ca într-un coşciug» 
afirmă Psalmul din volumul «În marea trecere», 1924), adică „într-o 
noapte fără ferestre-n afară”: „Eşti muta, neclintita identitate / (rotunjit 
în sine a este a)”… Căutându-l cu ardoare, poetul constată că accesul 
omului la «logosul demiurgic» este stopat de cenzura transcendentă, 
căci faţă de „cupa superioară – lume necenzurată”, cupa inferioară 
exprimă „lumea cenzurată”, în care Demiurgul îşi trimite câteva 
personaje de mare ecou onto-gnoseologic: Iisus, Pan, Fârtate, dar 
şi Pan bătrânul, ceea ce înseamnă că odată cu tranziţia de la zeu la 
oameni începe istoria creştinismului….
De la cuplul adamic, căruia-i era inteligibil limbajul Demiurgului, la alungarea 
din Eden a primei perechi de oameni şi, apoi, la episodul babilonic, nu este 
decât o istorie a omului care, din graţie divină, devine «lup» al semenilor, 
homo homini lupus, prin decăderea sa din graţia divină.
Şi de aici atâtea imagini ale confruntării omului cu propria-i condiţie, sub 
ochiul impasibil al unui Deus absconditus. Elanuri metafizice şi căderi 
predestinate, ipostaze ale «Daimonionului» care salvează creaţiile 
umane de excepţie şi trăiri extatice, asumări ale condiţiei jertfelnice 
şi sensuri ale revelaţiei, ale misterului şi ascezei – toate acestea sunt 
foarte bine evidenţiate  în exemple culese de Lucian Gruia din lirica 
şi dramaturgia blagiană pentru a-şi susţine autognostica viziune a 

universului clepsidră.
„Şi în finalul existenţei, la modul sublim, fiinţa umană depăşeşte cenzura 
transcendentă, crede autorul. Acum, clepsidra se întoarce şi are loc o 
schimbare în ordinea existentului…”
Aşadar, prin extincţie sufletul devine nemuritor, «diferenţialele divine» 
resorbindu-se în Marele Tot, reintegrânduse în fiinţa eternă a Marelui 
Anonim: „Dumnezeule, de-acum ce mă fac?/ În mijlocul tău mă dezbrac. 
Mă dezbrac de trup/ Ca de o haină pe care o laşi în drum” (Psalm, 1924).
Capitolul al treilea, dedicat Matricei stilistice a operei lui Lucian Blaga, 
menţionează conceptele cu care însuşi Lucian Blaga opera în «Trilogia 
culturii»: orizont spaţial şi orizont temporal inconştient, accentul 
axiologic, atitudinea în faţa vieţii, năzuinţa formativă. Ca element 
eponim al orizontului spaţial inconştient blagian este identificat, în opera 
poetică şi dramatică, Muntele, iar ca însemne ale orizontului temperat 
inconştient, metafore şi imagini ce ar exprima timpul havuz (orientat spre 
viitor), timpul cascadă (spre trecut) şi timpul fluviu (ancorat în prezent).
Exemplele nu numai că sunt bine alese, dar ele vin să ilustreze că 
întregul univers imaginar blagian este structurat pe o dinamică a 
antinomiilor, pe dublete de armonioasă arhitectură imaginară. Însăşi 
viziunea universului clepsidră corespunde acestei conceptualizări 
metaforice de larg orizont genezic şi intens freamăt onto-gnoseologic.
„Prezenţa acestor categorii stilistice româneşti în opera lui Blaga 
îi conferă durată – scrie Lucian Gruia - , şi astfel sistemul filosofic al 
autorului reprezintă un moment de prezenţă veşnic în istorie…”
Bun cunoscător al operei poetice şi filosofice blagiene, dl Lucian Gruia 
propune o proprie viziune arhitecturală a acestui inconfundabil univers 
imaginar, dovedind, pe lângă spiritul de fineţe al percepţiei metaforice, o 
vocaţie a construcţiei integratoare şi analitice, bine articulată în ideaţia-i 
argumentativă, graţie căreia gânditorul paternal al Marelui Anonim ne 
apare, iată, la începutul mileniului III, într-o nouă lumină.
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        Indiferent de conjunctură (economică, politică ori 
socială), cultura nu va dispărea. Este crezul comun 
la care ne vom raporta cu precădere în paginile 
acestei noi reviste literare. Alăturat lui, vom �  gazde 
vrednice şi deschise tuturor semenilor îmboldiţi de 
� orul creaţiei, � e ei debutanţi sau consacraţi. Dar 
nu vom face, în niciun moment, rabat de la calitate 
şi decenţă. Suntem convinşi că, sub astrul generos 
al muzei, încăpem cu toţii şi că oricine dintre noi 
are ceva de spus. Ei bine, tocmai asta ne propunem: 
să înlesnim comunicarea, plecând de la postulatul 
că � ecare artist reia dialogul cu lumea pornind, în 
primul rând, de la sine. Sens în care diversitatea 
ideatică şi stilistică nu poate însemna decât un 
câştig bene� c în necurmata şi febrila competiţie 
a valorilor. Din noua publicaţie nu va absenta, 
� reşte, spiritul polemic. Însă nu unul sec, găunos, 
cu potenţial ostil, ci unul viu, ziditor, re� ectând 
poziţii de echilibru şi bun-simţ. Altfel zis, vrem o 
dreaptă cumpănă în judecăţile proprii, fără excese 
laudative ori minimalizări nemeritate, întrucât 
nimeni nu posedă adevărul suprem. Încredinţaţi că 
prezenta revistă de cultură întregeşte pozitiv gama 
tipăriturilor de gen, purcedem la cale cu nădejdea 
constantă în rostul şi temeinicia demersului nostru. 
Şi, mai presus de toate, cu certitudinea că arta va 
supravieţui dincolo de orice provocare sau seism. 
Dacă n-am cugeta aşa, nu ne-am onora menirea.
            REDACŢIA
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