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Cuvânt înainte   

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimitrie Grama este născut la 25 /10/ 1947 la Reşiţa.  

A urmat Geologia la Universitatea din Cluj, fiind totodată 

component al lotului național de atletism. Cu ocazia unui concurs 

al “sprinterilor” în Suedia, “alege libertatea”. La Stockholm 

(1969) a luat un Master la Facultatea de Ştiinţe şi apoi a studiat 

medicina la faimosul Institut "Karolinska". După aceea a lucrat 

ca doctor chirurg la diverse spitale, unele renumite, cum ar fi 

Upsala University Hospital (timp de 11 ani), Liverpool University 

Hospital, Norfolk & Norwich University Hospital, King Abdul 

Aziz Teaching Hospital în Arabia Saudită, etc. La Paris a publicat 

(1985) versuri în revista ”Limite”; acolo l-a cunoscut bine pe 

poetul Virgil Ierunca.  Din anul 2000, când a debutat editorial, a 

publicat: “Făptura cuvântului”, “Pasărea melancoliei”, 

“Vânătoare de umbre”, “Elegiile depărtării”, “Suflete atârnate de 

catarge”, “Neguțătorul de imagini”, “Voi lua cu mine noaptea”, 

“Dă-mi mâna ta, străine” şi “Bastian şi alte confidențe”. În total a 

publicat 13 cărți de poezii și 3 cărți de proză în România. Cartea 

Ilidia a fost tradusă în suedeză și va fi publicată anul viitor în 

Suedia. Ne bucură ocazia de al citi și publica pe Dimi în sfera de 

limbă română din Israel, Canada și Diaspora. Pentru a realiza o 

cât mai cuprinzătoare privire asupra scrisului său și al evoluției 

poetice în timp am decis sa alegem poezii și proză din diverse 

perioade, aranjate într-un colaj nu neapărat cronologic ci mai 

curând emoțional și estetic.  Lectură placută! 

                                                      AG - Editura SAGA   
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METAFORELE „REALITĂŢII SUPRAPUSE" şi 

CURCUBEUL PARADOXIST DIN LOGOS 

   

           de lon PACHIA-TATOMIRESCU  
 

   Parcă dintotdeauna numărul zece a trimis la aur, la 

decada de aur (a acțiunii), la secțiunea de aur (din „arhitectură"), 

mirificul spaţiu al Daciei strămoşilor noştri cu ştiința de a se face 

nemuritori, firește, cu începere de la cele zece raze ale Soarelui 

de Andezit din Kogaion (Sarmizegetusa Sacră), până dincoace ce 

jocurile pruncilor „de-a cifrele", jocuri care menționează după 

cum observa şi Hegel (referindu-se „la primul" ZaImoxis al 

Dacilor, în celebrele sale prelegeri filosofice) că de zece nu se 

trece, „totul reluându-se de la "început"... În aur par „a se fi 

zebruit" şi nenumăratele vectorizări ale franjelor lirico-semantic-

sincretice din cele zece volume de versuri publicate de Dimitrie 

Grama până în prezent: Făptura cuvântului (2000), Pasărea 

melancoliei (2000), Vânătoarea de umbre (2001), elegiile 

depărtării(2001), Neguțătorul de imagini (2002), Suflete atârnate 

de catarge (2002), Voi lua cu mine noaptea-poeme din Albion 

(2003), Dă-mi mâna ta, străine -100 de poezii de Iubire și alte 100 

(antologie, 2004), „Bastian" și alte confidenţe - poemele 

„cotidianului mistic" (2005) şi Obsesii comune (2006).  

Aceste zece volume de versuri îl propulsează și îl ancorează 

definitiv pe poet Ia filonul de aur al paradoxismului bine 

temperat. Mai întâi, pentru că Dimitrie Grama, deşi aparţine 

spaţiului „sudic", dunăreano-mediteranean, cultivă o poezie a 

înfiorărilor teluric-celeste, de sub soarele metafizic al fiordurilor, 

aşadar, oglindit în brumele unui nord supercristalizat, cu o 

admirabilă ştiinţă a buclării spațio-temporalităţii la sărbătoarea 

prilejuită de Auroră, întotdeauna mai intens-luminoasă lăuntric, 
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şi mai riguroasă, cu globul de fotoni conectat puternic, deopotrivă 

miezului inimii şi mijlocului nopţii, aşa cum stă bine şi „genial", 

oricărui poet autentic, născut, nu făcut, cerut (şi nu „de expulzat") 

de Înțeleapta Cetate a „Realităţii Suprapuse", de care s-a apropiat, 

în secolul trecut, cel mai mult, A. E. Baconsky.  

 

                                             *** 

 

 

Din volumul  

 

O B S E S I I      C O M U N E 
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OBSESII COMUNE 

 

Hai spune: ce-avem noi oamenii în comun? 

Ce avem de împărţit? 

În afară poate de o placentă 

Zdrenţuită  

               de lumină 

               de întuneric 

               de frămîntări de piele transpirată 

               şi sîngerări … 

Ce rafturi de trăiri comune? 

Ce respiraţii? 

Ce uşurări în taină? 

Hai, repede:  

ce-avem noi oamenii? 

     - să spunem - 

     în afară de şoapte de iubire, 

     şi strigătul de luptă, victorie şi  

     strigătul de groază?! 

 

     şi strigătul de ultimă suflare: 

Iartă-mă,  

iartă-mă,  

iartă-mă!? 

 

Hai spune, ce-avem de împărţit! 

Ori taci, de-a pururea 

Să taci. 

Încep să te cunosc! 
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Eşti obsedantul: 

Iartă-mă ! 

Iartă, mă ! 

Iartă ! 

Iar ? 

Ia ! 

I ? 

 

 

 

PRIMA IUBIRE 

 

Îmi aduc bine aminte prima iubire 

Erau încrustate în ea numele noastre 

Încrustate pentru totdeauna. 

 

Apoi ne-a cuprins frica 

Şi ne-am despărţit alergînd 

Ca nebunii în direcţii opuse. 

 

Mă întreb dacă  

Mai merită să  

Ne oprim din goană. 
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DEDICAŢIE 

 

(Lui V. Brauner) 

 

Nu mai am nici o scuză 

Nu mai există salvare 

Trebuie să mă rad 

Mi-am spus îndreptîndu-mă  

Spre oglinda din hol. 

Privindu-mă, am tresărit 

Căci osul nasului, orbita stîngă 

Şi buzele-mi erau goale, 

Dezvelite de carne.  

Şi totuşi eram eu. 

Nu ştiu exact de ce 

Am spart acea oglindă. 

Probabil că uitasem 

Că nu era prima 

În care mă vedeam 

Aşa cum de fapt 

Trebuia să fiu. 
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O  LUME  DE  MĂŞTI 

 

E plină strada, 

Tot oraşu-i plin 

De oameni care poartă mască. 

Copiilor, chiar celor 

Nou născuţi, cu dragoste 

Şi grijă li se pune 

Una cîte una 

Pe măsură. 

Şi mai apoi bătrîni, 

Aşa sînt îngropaţi 

Mascaţi de nu ştii dacă-s 

Morţi ori vii. 

Şi undeva, se spune 

Că există cîmpuri 

Fără soare fără stele 

Dar fiecare piatră 

Ţine ascuns 

Un ochi deschis. 
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ORAŞUL ACOPERIT DE  LESPEZI 

 

Oraşul acesta e acoperit 

De lespezi cenuşii 

De piatră dură, care 

Cu o faţă privesc 

Adîncuri pămîntene 

Iar din frunţi lustruite 

Pierd cer 

Pierd eternitate. 

Este vorba de  

Acele morminte 

Pe care dacă pui mîna  

Simţi încă bătăi de inimă. 
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JOC 

 

Vino, ţi-am spus, 

să vezi primele rîndunele 

cum zvîcnesc nervoase 

pe gardul de nuiele 

din fundul grădinii. 

Vino, ţi-am spus,  

să vezi ultima pată de zăpadă 

uitată aprinsă 

la poalele muntelui. 

Şi să vezi norii care 

doar primăvara asta 

sînt şi verzi şi portocalii. 

După aceea iarăşi poţi 

să intri în casă 

şi de acolo să mă chemi 

pe numele pe care 

doar tu îl ştii. 

Şi să ne ascundem 

într-un sertar  

   - două păpuşi - 

pînă la toamnă.  
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TESTAMENT 

 

Şi dacă tot va trebui să mor 

Aş vrea să fiu înmormîntat de viu 

Cu ochii larg deschişi să-mi văd 

Viaţa plecînd cu pas uşor  

                            ori greu. 

Cu ochii larg deschişi 

Mireasa nopţii, Moartea, 

S-o primesc în prag. 

Copii, să nu uitaţi vă rog 

Să mă înmormîntaţi de viu! 
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ŞOAPTE  DE  PLUMB 

 

(Nu-ţi cer să mă-nţelegi) 

 

Nu-ţi cer 

 să mă-nţelegi  

Nu-ţi cer 

să mă urmezi 

Nu-ţi cer 

să mă iubeşti 

În fond, 

nu-ţi cer nimic, 

cititorule. 

 

Aruncă direct 

la gunoi aceste rînduri 

Aruncă-le acolo 

 în gunoiul comun. 

 

Şi atunci cînd 

 vei fi îngropat  

 în el 

Nu mă chema 

 să vin 

 să-ţi întind 

o mînă de ajutor. 

De acum încolo sînt 

orbul şi surdul tău. 
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(Din nori atîrnă suflete) 

 

Din nori atîrnă suflete 

Din nori plouă, ninge, 

fulgeră şi trăzneşte. 

Norii ne despart 

de Dumnezeu? 

La birt, fiecare cu  

teoria lui. 

Dar, totuşi, ascult nervos 

şi îmi dau seama 

că dacă nu vom 

fi beţi turtă pînă 

la miez de noapte 

vom fi răspunzători 

de sfîrşitul lumii. 

 

 

 

(Mîine te voi duce să-ţi arăt viitorul) 

 

     Mîine te voi duce 

     să-ţi arăt viitorul…! 

Nu acum! mi-a spus 

şi a plecat. 

Mîine l-am aşteptat 

în acelaşi loc. 

Mult timp 

l-am aşteptat, pînă cînd 

un cortegiu de oameni 

gravi şi tăcuţi 

s-au apropiat. 
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Îl purtau pe braţe. 

I-am întrebat: 

  Unde-l duceţi? 

– În viitor,  

  mi-au răspuns. 

 

 

(În plină zi, dar aşa gol) 

 

 

În plină zi, 

dar aşa gol, 

 fără uniformă 

 nu te recunosc. 

Ai putea fi 

un mort oarecare.  

 

(O barcă plină cu copii la vîsle) 

 

O barcă plină 

cu copii la vîsle 

înaintează tot mai repede, 

cu spatele, 

spre un ţărm 

şi nici măcar 

 o singură dată 

vreunul din ei 

nu întoarce capul 

să privească înainte. 
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(Într-un colţ pe un divan) 

 

 

Într-un colţ 

pe un divan 

se odihneşte 

o rază de soare 

sau rază de altceva 

obosită şi slabă 

şi plină de praf. 

 

Pe la amiază 

cerul a adormit 

cu ea pe piept. 

 

 

(Erai la rîu cu braţele ridicate) 

 

 

Erai la rîu 

cu braţele ridicate 

în rugă profană. 

Cînd ai căzut 

 în genunchi, 

rîul te-a ascultat,  

te-a luat de mîini, 

pierzîndu-te în 

 dansul lui albastru. 
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(Te duc de mînă la fereastră) 

 

 

Te duc de mînă  

la fereastră 

Te apleci în afară 

şi cazi. 

Văd cum vîntul  

îţi flutură bluza 

şi părul 

Pînă cînd dispar. 

 

 

 

(Tot mai rar adun aer) 

 

 

Tot mai rar 

 adun aer 

în piept 

Tot mai flămînd 

respir eternul 

tău, Doamne. 

Puf… 

Puuf… 

Puuuf… 
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(Plin de revoltă, orb de ură) 

 

Plin de revoltă, 

 orb de ură, 

Sclavul unui singur 

gînd de răzbunare, 

s-a năpustit 

din cameră 

 în cameră 

trecînd pumnalul 

prin tot ce 

  era viu. 

Apoi a plecat 

 la rîu 

să se spele 

să se cureţe. 

Întorcîndu-se liniştit 

acasă, şi-a dat seama 

că şi-a ucis 

familia întreagă. 

 

 

(Nebăgat în seamă cu braţele schilodite) 

 

 

Nebăgat în seamă 

cu braţele schilodite, 

artrotice, 

s-a prăpădit  

 cel care 

o viaţă întreagă 

nu a sculptat 



20 
 

altceva, decît 

răstignirea lui Cristos. 

La înmormîntare 

 nu a venit nimeni. 

Numai Dumnezeu. 

  

                                                 *** 

 

Gânduri 

        

Poate că dacă ar fi rămas în România Dimitrie Grama n-ar 

fi scris poezie, poate că ar fi alergat continuu, sprintul său 

de atlet cu vocaţie s-ar fi transformat într-o tristeţe deşirată 

din loc în loc, din zi în noapte, din aici spre niciunde. Că 

nu poţi şti de ce ai nevoie pentru a vibra la deşertăciune, 

la neînţelesurile vieţii. 

 

      S-ar putea să fi ajuns la vreun spital de nebuni, sau în 

vreo închisoare, s-ar putea să fi fost “alcoholizat” şi 

dezorientat în toate direcţiile, traversând viaţa într-un zig-

zag mizerabil. Sau poate că puteam deveni unul din cei 

care se alăturau puterii şi beneficiau de fructele acelei 

societăţi...! De unde să ştiu? Sunt doar om, dar vezi cu 

această întrebare mi-ai dat un motiv bun să am o 

conversaţie cu Dumnezeu. Să-l întreb ce crede el că aş fi 

făcut... Poate l-aş fi ajutat să facă o lume mai bună. Aici 

şi aiurea. 
 
                               Adrian  ALUI  GHEORGHE 
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                                  Din volumul 

Marea Secretă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marea secretă 

 

În timp ce lumea disperată 

încearcă să stingă focurile 

să stingă flăcările mistuitoare 

inima mea se aprinde 

văzându-te acolo unde 
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doar eu și tu și câinii 

care latră noaptea 

mai sălășluim. 

 

Mă strigi pe un nume 

te strig după faptă și făptură 

îmi spui grabită, excitată, 

hai repede, haide să căutăm 

marea secretă 

hai acolo să ne stingem focul 

 

aud cum câinii latră nopțile  

care vânează suflete 

și lumea continuă  

să stingă focuri. 

 

Aud, văd și nu știu cum! 

tresar, simt că mă atingi 

simt că mă iei de mână 

și nu știu cum mă duci cu tine 

nu știu unde și când. 

 

Nu-ți fie teamă, spui. 

uite aici este marea secretă, 

intrăm în ea împreună  

și o aprindem! 
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Când ne-am întâlnit 

 

 

Te aduc la mine 

unii pe care nu-i cunosc 

te pun pe prispă lângă mine 

și pleacă  

fără să spună nimic. 

te văd 

te studiez întrebător 

și tu șoptești 

abia te-aud 

mi-au fost odată părinți 

acum nu știu cine sunt 

au plecat fără să-mi spună 

bine, zic, înțeleg 

dar rana asta din piept 

de unde și de când 

o ai? 

O am de demult 

e prima mea amintire 

nu s-a vindecat niciodată 

pentru că nimeni 

nu a îngrijit-o vreodată 

așa că până la urmă 

am și uitat de ea, 

mă mir că tu, un străin, 

o vezi! 
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O privesc mult timp în tăcere 

rămâi aici, îi spun 

nu mă pricep la răni 

dar uite în grădină 

am gălbenele 

am busuioc 

am iasomie 

vreau să învăț 

rămân aici 

cu tine  

 

și dacă cumva ai 

și altă treabă 

hai, du-te, pleacă 

sunt fericită acum 

rămân aici  

cu amintirea  
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Tonya 

 

 

Cine oare a venit noaptea trecută 

pe când eu dormeam 

și a deschis larg porțile țarcului 

de fapt trei grinzi orizontale 

grele, unsuroase cu resturi 

de păr și balegă pe ele...? 

Îmi întorc privirea de jur-împrejur 

nu văd pe nimeni 

strig pe nume vecinii 

chem în ajutor demonii 

dar nu am putere în glas 

și nimeni nu-mi răspunde 

 

acum caii mei de luptă, centaurii 

și bivolii de ceară 

s-or fi pierdut în ceață 

s-or fi cerând afară 

din lumea mea de vise 

 

ovăz îmi pun în brațe 

și sare și secară 

și plec să-i caut pe luncă 

pe drum de dimineață 

aproape goală și desculță 

o fată-mi iese-n cale 

- sunt Tonya, îmi spune - 

alerg prin lumi de paie 

nu știu ce caut  
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hai spune-mi tu, străine! 

nu știu ce cauți 

nu-mi pasă! 

 

eu știu ce caut dar  

parcă acum simt  

căutarea mea deșartă 

fără de rost, trecută 

 

ce faci, mă ții de mână? 

de ce îmi spui 

că-n tine acum se-ascund 

și cai și bivoli și demoni fioroși? 

de ce îi văd mai bine 

prin ochii tăi albaștri? 

- nu știu - 

îmi spui lipindu-te de mine. 

așa ne prinde seara 

și noaptea, dimineața 

și doar așa e bine! 
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Ceață în Stockholm 

 

E ceață acum 

în Stockholm și 

din camera mea 

abia văd jumătate 

din terasă 

 

dacă aș face câțiva pași 

s-ar putea să o văd 

pe toată și poate 

chiar dincolo de ea. 

câți pași? 

în ce direcție? 

nu știu! 

în schimb știu 

că acolo se ascund duhuri 

despre care eu 

v-am mai vorbit 

dar cred că nimeni 

nu mă mai aude acum. 

cred că duhurile astea 

mă cunosc 

numai pe mine 

și câteodată le ascult  

șoaptele pierdute în ceață 

sau în întuneric. 
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Se pare că voi 

nu existați în lumea lor 

sau poate că ele  

mă mint când 

îmi spun că puteți 

fără grijă 

să mâncați 

să beți 

să faceti dragoste 

să trăiți fericiți 

în iluzii sau să 

trăiți așa cum  

alții vor ca voi 

să vă trăiți viața 

singuri voi alegeți 

pentru mine e prea târziu 

sunt hăituit 

și e ceață 

 

ceață grea în Stockholm. 
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Coșmar 

 

 

Mă trezesc transpirat 

am avut un vis ciudat 

am trăit momente într-o altă realitate? 

eram singur pe lume 

oriunde îmi îndreptam pașii 

doar eu 

apă și deșert 

plante și animale 

singur pe lume și după 

un timp vorbeam 

fructelor din pomi 

vorbeam șerpilor și 

ei îmi vorbeau mie ...! 

 

Ce bine e că m-am trezit 

ies repede afară, în stradă 

e plin de lume 

respir ușurat 

 

corfirm realitatea și 

vorbesc în stânga 

vorbesc în dreapta 

cu orșicine. 

 

Dar se pare că noaptea aceasta 
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a surzit și a muțit lumea 

cuvintele mele fac 

înconjurul Pământului 

se reîntorc și 

îmi răspund mie însumi! 

 

Pușkin 

 

 

Îmi aduc perfect aminte 

când a murit Pușkin 

pentru că eu am fost acela 

care i-a spus: 

alexander serghejevici 

nu vă duceți la duel! 

mândru cum era  

nu m-a ascultat 

s-a dus și  

un ofițer 

politician 

imbecil 

l-a împușcat. 

 

Așa a fost să fie 

și se pare că așa 

va fi mereu 

imbecilii până la urmă 

ajung politicieni 
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imbecilii până la urmă 

înving! 

 

Invizibil 

 

 

Par leneș și lent 

sau nu mai știu cum sunt 

coloane de umbre cenușii 

mă depășesc 

chiar și copiii care încă 

nu s-au maturizat  

în umbre 

mă depășesc. 

 

Toți au ceva  

în mână, 

în urechi, 

în ... 

și vorbesc  

parcă în gol 

fără să se privească. 

Nu pot să-mi dau seama 

cine cu cine vorbește. 

când încerc să spun ceva 

chiar dacă urlu 

nimeni nu mă aude. 
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Rămân până la urmă singur 

sunt ultimul 

și sunt invizibil. 

 

 

Tăcere 

 

 

În numele democrației 

și de frica rușilor 

țară după țară 

este distrusă 

milioane de morți 

milioane de nenorociți. 

 

Oameni serioși 

cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da 

într-un fel  

de transă democratică. 

 

Văd că habar nu au 

de nimic 

dar tac. 

O suedeză de 16 ani 

educă lumea 

cum să răcească clima 

cum să salveze Pământul 
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oameni serioși 

cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da 

un fel de transă ecologică 

și totul se scumpește 

fără ca să se facă ceva 

văd că habar nu au 

cam de nimic 

dar tac. 

O masă cenușie  

de castrați, hermafrodiți 

și nespecificați 

au exclusivitatea cuvântului 

fac ordine 

fac legi 

și au 

întotdeauna dreptate. 

 

Oameni cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da! 

Văd că habar nu au  

cam de nimic 

dar tac 

tac ca o mitralieră! 
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Confidențe 

 

      Sunt un "rătăcit" cetăţean al lumii, dar nu un 

dezorientat şi în structura mea umană, nu un 

dezrădăcinat, cu toate că am părăsit fizic România acum 

aproape patruzeci de ani. A doua "patrie"  nu este 

Danemarca, unde trăiesc acum, ci Suedia care m-a 

acceptat atunci la începuturi şi care mi-a acordat 

cetăţenia suedeză acum trezeci şi cinci de ani. În 

Danemarca trăiesc doar de vreo opt ani. Cînd am părăsit 

România (cu lotul naţional de atletism, eram alergător de 

sprint!), nu mi-am imaginat că voi rămâne în Suedia, 

deoarece bunicii mei trăiau la New-York şi bineînțeles că 

năzuiam să mă alătur rudelor de acolo. Tocmai atunci 

războiul din Vietnam era "evenimentul" timpului şi 

Suedia, împreuna cu URSS şi alte ţări comuniste, era 

foarte angajată în critica vehementă a Statelor Unite. 

Ambasadorul american la Stockholm a fost rechemat la 

Washington şi mie, la Ambasada Americană care trebuia 

să-mi acorde viza de emigrare în USA, mi s-a spus că nu 

se poate să o primesc deoarece eram considerat refugiat 

politic în Suedia. Astfel plecarea mea în America a fost 

amânată un pic şi în primele patru luni am învăţat atât de 

performant suedeza încât am putut relua studiile 

universitare la Stockholm. Bunicii mă înscriseseră la 

Columbia University şi americanii până la urmă mi-au 

aprobat viza de plecare în USA. Fascinantă parte a lumii 

America asta! Cu doi prieteni americani din Philadelphia 

am străbătut-o de la un cap la altul şi am încercat să mă 

adaptez la mentalitatea americană, dar mi-am dat seama 

că sunt prea "european" şi m-am întors în Suedia unde mi-
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am terminat studiile de medicină şi apoi am  profesat până 

în anul 1993. Au urmat aproape trei ani de “sejur” în 

Arabia Saudită, numită şi "închisoarea de aur", dar unde 

eu şi familia mea ne-am simţit foarte bine şi cel puţin două 

triburi saudite, Al Yarbi şi Al Yami, au dorit să ne 

"adopte", să rămânem acolo pentru totdeauna. Nu am 

rămas, dar şi acum îmi aduc aminte cu mare plăcere de 

acel colţ de lume şi mai ales de prietenii arabi, de la care 

am învăţat multe lucruri despre ce înseamnă devotament. 

A urmat apoi Anglia şi până la urmă Danemarca, această 

"Italie nordică", unde noi ca români ne simţim aproape ca 

acasă. Soţia mea, Livia Ante, fiica prozatorului Laurian 

Ante, a crescut în Franţa, la Paris, unde şi-a făcut studiile 

de arte plastice şi unde a profesat cu succes în tinereţe. 

Un timp a făcut parte din Grupul de pictură "Van Gogh" 

de la Auvers sur Oise, acolo unde Van Gogh s-a sinucis. 

Am trăit un timp în Sudul Franţei şi fiul nostru Dan este 

născut la Narbonne. Să fii fiul mai multor patrii este, în 

fond, o şansă enormă… Ca să te găseşti pe tine însuţi 

trebuie să ieşi din tine, să te cauţi peste tot pe unde există 

oameni, pe unde te-ai fi putut naşte chiar tu, dacă şi 

conjuncturile ar fi pus umărul. Eu sunt rodul multor 

conjuncturi favorabile.  

              

                ( din Obsesii Comune Ed, Timpul 2006 ) 
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Din volumul  

                        

Pasărea instantaneu 
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Ţara lui Soron 
 
A trecut războiul, dar cerul  

este încă o gură fierbinte, dragon  

ce macină câmpuri de luptă  

deznădejdi, suflete, speranţe. 

Pe strada noastră lumea  

nu mai este aceeaşi:  

doar un bătrânel culcat pe o carte  

deschisă, o funcţionară părăsită  

şi doi-trei tineri care-şi privesc  

mâinile cu degetele albe, răsfirate.  

Pantalonii, cămaşa, paşii îmi sunt  

aşezaţi frumos, lângă cârciumă, 

îmi sunt mici acum şi de aceea  

le-am şi promis cuiva venit  

de departe. Dar nu fi trist, 

mi-au fost şi mie doar împrumutate. 

 

A trecut războiul, dar zilnic  

mă gândesc ce s-ar fi întâmplat  

dacă nu m-aş fi reîntors  

şi nu ţi-aş fi povestit  

despre ţara lui Soron  

şi despre evadarea din foc. 
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Ceaţă de Liverpool 
 
Albert Dock - Liverpool  

Beatles şi  

ceaţa milenară  

coloane de tunici roşii 

în drum  

spre colonii 

spre Irlanda 

corăbii cu pânzele joase 

apar, dispar  

năluci, mister. 

 

Un copil  

vesteşte în 

dialect celtic  

ceva  

poate venirea 

romanilor  

muget de luptă  

tobe, 

apoi tăcere. 

 

Şi doar ceaţa  

de la începuturi. 
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Mai văd o umbră 

 

Nelinişte şi freamăt  

biserici care plâng 

în Liverpool. 

Mă plimb uimit 

pe râul Mesey, înspre mare, 

ca pe un bulevard. 

E ora cinci,  

omul acela negru  

cu ochii roşii 

arde 

în pântecul oraşului. 

E ora cinci,  

bisericile tac acum 

în pustiul presărat cu ceaţă.  

Mai văd o umbră  

care s-a trezit  

dar face doar un pas şi cade. 

E ora cinci în Liverpool  

Și tu, iubito, dormi,  

dormi ca şi când 

ar fi doar ora goală de timp. 
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Pasărea instantaneu 
 

Unelte simple  
sculptează  

la infinit  

orizonturi. 

 

Păsări mari, galbene,  

neliniştite,  

ca după furtună  

caută 

eternitatea instantaneului.  

Aripi violete  

părăsesc 

un festival discret  

al umbrelor. 

 

Fiecare construieşte orizonturi  

din pomul propriu  

le privesc pe toate  

şi aleg unul: 

pasărea instantaneu. 

 

Cerşetorul de cuvinte 

 

Sunt obosit  

şi-mi este frig  

de jur-împrejur 

înlăuntru mi se sting focurile. 

 



41 
 

E deja noapte?  

Ori singurătatea este  

o rază de lumină  

care m-a orbit? 

 

Nu, nu pot  

să zac aşa! 

Am o menire! 

Şi aici totul,  

totul este gol. 

 

Am plecat  

să cerşesc cuvinte  

pe alte meleaguri! 

 

Lîngă mine cuvintele 

 

Lîngă mine au murit 

cuvintele pe care voiam 

să ţi le spun. 

Privirea îmi este tulbure 

şi mi-e teama că 

nu te voi recunoaşte. 

Mîna menită să-ţi mîngîie obrazul 

tremură cînd o ridic 

să-mi pipăi faţa 

ca să mă asigur că exist. 

Să ştii că uneori îţi aud glasul 

deghizat în foşnetul frunzelor 

Îî susurul izvorului şi 
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mai ales deghizat în tăcere. 

 

Te aştept. 

Poate că această după-amiază tîrzie 

ar fi trebuit să o sacrific rugăciunii 

poate că ar fi trebuit, cu ajutorul 

preoţilor, să ard păcate: 

 

ştii ce frumos ard păcatele? 

Ce mireasmă, Doamne,  

ce mireasmă de rai jefuit…! 

 

Joc 

 

Vino, ţi-am spus, 

să vezi primele rîndunele 

cum zvîcnesc nervoase 

pe gardul de nuiele 

din fundul grădinii. 

Vino, ţi-am spus,  

să vezi ultima pată de zăpadă 

uitată aprinsă 

la poalele muntelui. 

Şi să vezi norii care 

doar primăvara asta 

sînt şi verzi şi portocalii. 

După aceea iarăşi poţi 

să intri în casă 

şi de acolo să mă chemi 

pe numele pe care 
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doar tu îl ştii. 

Şi să ne ascundem 

într-un sertar  

   - două păpuşi - 

pînă la toamnă.  

 

Noaptea de talazuri 

 

Abia seara-mi deschid  

uşa dinspre lume 

orizont purpuriu  

peste civilizaţii  

lumină pâlpâind 

în galeria de amintiri. 

 

Un soare incandescent  

prăvălit în mare 

se va stinge în poem. 

De la el am prins curaj  

şi m-am avântat  

în necunoscut –  

străin 

în noaptea de talazuri. 

 

Ziua, care abia trecuse,  

a lăsat miresme  

care să-mi îndrume paşii  

în labirintul vanităţii. 

 

Mult timp am ascultat 
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glasul nopţii 

nimic altceva decât vis,  

o moarte temporară şi tocmai  

de aceea mereu prezentă. 

 

Am ştiut  

că trebuie să mă grăbesc  

înspre mare  

unde soarele mă aşteaptă  

să îl aprind. 

 

Seară târzie 

 

Seară târzie 

de noiembrie 

fiecare pas 

este un ţipăt  

pe care nimeni  

nu-l aude. 

 

Fiecare pas 

o rană sângerândă 

în piatra 

abia pusă. 

 

Un felinar 

o pată de lumină  

uitată într-o fereastră  

pâlpâie. 
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Seară târziu 

de noiembrie  

ascult cum cineva 

într-o grădină 

continuă să cânte. 

 

Unelte precare 

 

Ascult 

în mine stropii de ploaie. 

 

Gândul tace cuvinte! 

 

La răspântii cresc  

din idei putrezite  

unelte precare  

de înfundat adâncul lumii. 

 

Iată, deja a fost sacrificat  

cel care 

în propriul gând 

s-a dat drept suveran al cuvintelor. 

 

 

Străinul din mine 

 

Spaima de a fi 

abia născut - se zvârcoleşte  

în nelinişti, în întrebări,  

în omul tânăr şi în cel bătrân.  

Oare mă voi întâlni  

cu străinul din mine,  
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cu laşul ce se ascunde  

într-o banală ecuaţie  

de timp? 

Răspunsuri dacă  

sunt întârzie în prima întrebare. 

 

Dar eu, 

eu nu-mi doresc  

nimic altceva decât  

să rămân cu tine,  

oricine ai fi tu,  

o punte de trecere  

pe care ne încrustăm  

numitorii comuni: lumea,  

iubirea, viaţa  

şi alte nimicuri. 

 

Voi lua cu mine noaptea 

 

La moarte, voi cânta  

din trompeta ta, privighetoare …! 

Voi picta culoarea vântului şi ultima lui privire.  

La moarte, voi lega 

marea de ţărm, să cânte împreună 

şi voi întemniţa furtuna 

în scoica de pe noptiera ta. 

La moarte, voi cădea  

din vise, din memorii,  

din viaţă şi din fotografii. 

 

La moarte, numai noaptea 

o voi lua cu mine 

în pumnii strâns închişi. 
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Dincolo 

 

Iubita mea nu are  

părul de aur  

gura de foc  

ochii de migdale. 

 

Şi nici nu mă ademeneşte  

din necunoscut  

cu glas de sirenă. 

 

Nu, iubita m-aşteaptă  

în fire de iarbă, 

în stropi mici de ploaie,  

în umbra din drum. 

 

Când ne-ntâlnim  

ştiu 

că-i poteca de lumină  

de aici 

din nimicul acesta  

dincolo. 
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Miresme de cocori 

 

Sprijinit de apusuri  

căzute brusc  

aştepţi răspuns. 

 

În rest, ce-a mai rămas? 

- din primăvară doar miresme  

de cocori reîntorşi în baltă  

şi de câmp dogorit  

ascuns în praf,  

atâta doar din vară  

a rămas. 

 

Mă strângi la piept,  

e toamnă bună  

e moarte bună 

pretutindeni   

ca un aşteptat  

răspuns. 

 

Lecţia 

 

Uite, începe cu un cuvânt.  

Apoi tăcere deplină  

întreruptă din când în când  

de frământări de mâini. 

Şi încă un cuvânt. 
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Uite, începe cu un pas. 

Apoi inerţie 

întreruptă din când în când  

de clopotul ascuns în frunza  

de măslină. 

Şi încă de un pas. 

Şi când cu siguranţă stăpâneşti  

două cuvinte şi doi paşi, 

eu dascăl nu-ţi mai sunt. 

 

 

Linişte 

 

Noapte cu braţe goale  

îmbrăţişează cuget. 

Din când în când  

un ochi uitat deschis 

fulgeră curcubee.  

Stele mici risipite 

prin iarbă aşteaptă,  

Doar aşteaptă. 

 

Ajunge apoi să mişte  

doar o frunză, 

Să trezească trup; 

trup speriat de linişte, 

de tot mai multă linişte. 
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Aproape 

 

Aproape piatră,  

dar nu munte.  

Aproape fluture,  

dar nu pasăre.  

Aproape mare, lumină şi cer 

 dar nu orizont,  

nu curcubeu, nu stea. 

Aproape tu,  

dar nu eu.  

Aproape,  

aproape 

  

dar nu! 

 

 

Țărm abrupt 

 

Dimineaţă,  

lume transparentă  

necunoscută. 

Noaptea mi-a furat amintirile. 

 

Ce revelaţie! 

Prim pas în ziuă, 

trecere de prag  

într-un univers nou,  

virginal. 
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În mână îmi apar lucruri  

cărora le dau  

nume:  

brac, lorinc, clab  

şi déjà mă lupt cu ele, 

trăiesc cu ele,  

aproape mort; 

nasc 

şi mă sprijin  

de ţărm abrupt 

perete sculptat 

spre infinit. 

 

Îl numesc noapte 

și încep să-mi amintesc. 

 

Degizat în demon 

 

A nu ştiu câta noapte  

demonul treaz  

în mine  

vibrează;  

glorii, măreţie, 

cununi de laur te-aşteaptă  

şi-n cale 

cu cap placat titanii  

te salută. 

Noapte-adâncă  

fără vis  
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fără ruşine  

deghizat în demon cred. 

În drum spre amăgire  

un fir de praf gândeşte 

la nemurire. 

Și eram singur 

 

Îmi amintesc păşunile sărace  

şi caravane încărcate greu 

în drum spre Samarkand. 

  

Din orizonturi atârnă  

mereu un sfert de lună. 

 

Pe stepă, Tamerlan  

atotputernic, cu vântul 

ridică nori de praf.  

Învăluită-n veşnică chemare  

era uitată-n somn  

regina nopţii orientale. 

 

Eu, însă, m-am trezit  

şi eram singur 

înconjurat de ziduri. 

Umblam încet. 

 

În urma mea  

ardeau încă oraşe. 
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Singur şi flămând de tine 

 

 

E bine.  

Singur,  

uitat de lume, 

nu-ntreb  

unde şi când  

e bine. 

Sunt singur şi flămând  

de tine. 

 

E bine.  

Cu soare la apus, 

cu ploi venite iute 

şi cu vânt. 

 

E bine  

cu tine.  

Tu, rădăcină,  

eu, pământ. 
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Grădinarii cosmosului 

 

Sunt treaz  

în visul tău. 

Ne-am întâlnit  

într-un oraş neştiut, 

pluteam pe trotuare  

de opal unde  

grădinarii cosmosului 

ne sădeau în cale  

meteori fierbinţi. 

Nu aveam cuvinte la îndemână  

şi aş fi vrut să-ţi spun  

în vis şamanic  

acel cuvânt descântat. 

Nu am putut ... 

Miraj depăşit  

singur şi lucid acum  

îl repet mereu. 

 

Elegie  II 

 

Privesc părul tău  

revărsat peste umerii  

care acum  

sunt și ai mei. 

 

Privesc roua uitată  

să ne învelească trupul  

rostogolit spre odihnă. 
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Te mângâi  

cu pleoape timide  

cu bătăi de inimă  

cu gând din gând. 

 

Şi atunci 

tu îmi desfășori 

un evantai de stele  

în materia-mi amorfă  

să nască suflet, 

să nască iubire. 

 

Rugă profană 

 

Mi-au ruginit picioarele-n pământ  

şi mâinile întinse la cer  

mi s-au învineţit 

ţinând de poale-un sfânt  

ce-mi scutură otravă-n ochi. 

 

În gura-mi fără dinţi  

un papagal a râs  

în glas cu ceilalţi. 

 

Am plâns 

şi am strigat în plin coşmar  

dar nimeni nu m-a auzit. 

 

O mână-ntinsă către noi  
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mi-a putrezit 

în drum spre abator. 

 

NELINIȘTI 

 

(Din nori atîrnă suflete) 

 

Din nori atîrnă suflete, 

Din nori plouă, ninge, 

fulgeră şi trăzneşte. 

Norii ne despart 

de Dumnezeu? 

La birt, fiecare cu  

teoria lui. 

Dar, totuşi, ascult nervos 

şi îmi dau seama 

că dacă nu vom 

fi beţi turtă pînă 

la miez de noapte 

vom fi răspunzători 

de sfîrşitul lumii. 

 

(O barcă plină cu copii la vîsle) 

 

O barcă plină 

cu copii la vîsle 

înaintează tot mai repede, 

cu spatele, 

spre un ţărm 

şi nici măcar 
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 o singură dată 

vreunul din ei 

nu întoarce capul 

să privească înainte. 

Banca era încă udă (dar ne-am aşezat) 

 

Banca era încă udă 

dar ne-am aşezat 

unul lîngă celălalt 

şi fiecare, 

 în felul lui 

se întreba: cum oare 

se pot ţine, aşa,  

de mînă doi străini? 

 

Răspunsul pierdut 

în tăcerea dintre ei 

înghiţea repede  

nesfîrşitul. 

 

(Piaţa înţesată cu lume) 

 

Piaţa înţesată 

 cu lume 

Strada 

bariera 

e un sfîrşit 

sau început 

 de drum. 

Trebuie să 

dai declaraţii 
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eşti interogat 

ţi se iau 

 amprentele… 

 

Apoi afli că 

 dacă ai lăsat urme, 

 pete de existenţă, 

nu vei putea trece. 

 

Aştepţi şi totul 

 ţi se pare 

fără nici un rost. 

Tîrziu, pe la 

 mijlocul nopţii 

eşti dat simplu 

  afară. 

 

(Coloane, coloane nesfîrşite înaintează) 

 

Coloane, coloane 

nesfîrşite înaintează 

încet, sacadat. 

Se apropie 

de noi, 

cei care 

 doar aşteptăm. 

 

Cineva, un necunoscut, 

mă trage 

 de mînecă 

şi-mi spune 
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 arătîndu-mi cu capul 

înspre cei încolonaţi: 

 – Uite, 

se reîntorc morţii.  

 

(Nebăgat în seamă cu braţele schilodite) 

 

Nebăgat în seamă 

cu braţele schilodite, 

artrotice, 

s-a prăpădit  

 cel care 

o viaţă întreagă 

nu a sculptat 

altceva, decît 

răstignirea lui Cristos. 

La înmormîntare 

 nu a venit nimeni. 

Numai Dumnezeu. 

 

 

(În ochii galbeni de aur topit) 

 

 

În ochii galbeni 

 de aur topit 

ai leului proaspăt 

 împuşcat 

a murit brusc 

 toată savana 

în timp 
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 ce vînătorul 

îşi reîncărca puşca. 

 

 

(Un timp am ascultat neliniştea tăcerii) 

 

Un timp am ascultat 

neliniştea tăcerii, 

ca apoi să-mi dau seama 

că nu era decît 

plînsul înecat al ploii, 

cu stropii ei mulţi şi mărunţi 

care mor singuri 

- ca oamnii - 

într-o băltoacă ordinară. 

 

 

(Lumea se împarte în două) 

 

Lumea se împarte în două, 

apoi în trei, patru, cinci, 

şi aşa mai departe. 

  

Lumea este deci  

o amoeba 

care a învăţat 

să vorbească. 
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(Realitatea atârnă din tavan) 

 

Realitatea atârnă din tavan 

ca un candelabru vestejit. 

Când o privesc 

începe să tremure 

şi să-şi stingă, 

unul după altul, 

beculeţele. 

De aceea poate acum 

îmi este teama 

să mă uit direct 

în ochii ei. 

De aceea poate acum 

privesc din ce în ce 

mai mult podeaua. 

 

(A nins mult în ultimul timp şi) 

 

A nins mult în  

ultimul timp şi 

pământul arată 

ca o oaie mare 

cu ochi albaştri. 

În blana-i pufoasă 

se joacă copiii 

până seara târziu 

când intră în casă 

şi se pierd în  

banalitatea jocului 

de om adult. 
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(Era un câmp plin de flori) 

 

Era un câmp plin de flori 

puteam culege un buchet-două 

să ţi le aduc, 

dar mi-a fost milă 

să le rup: 

aveau încă roua în ochi. 

Azi dimineaţă am auzit  

că acolo s-a construit 

o benzinărie. 

Mă întreb ce au făcut 

cu toate florile alea? 

Ţi le-au adus ţie? 

 

 (După cercetări îndelungate s-a descoperit că) 

 

După cercetări îndelungate 

s-a descoperit că morţii 

nu dorm în timpul zilei. 

Umblă prin magazine.  

stau prin baruri şi  

o bună parte din ei 

asistă la şedinţele din Senat. 

De aceea adeseori 

avem impresia 

că viii sunt,  

cel puţin pe jumătate, 

morţi. 
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Himerismul, expresionismul şi apocalipsa 

necomunicării- fragment 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Poezia lui Dimitrie Grama e o jubilaţie continuă pe 

teme ale recuperării timpului şi spaţiului, conjugă melancolia 

pierderii universului infantil, cu verbul super-rafinat, al unei 

realităţi poetice bine regizate: “Unelte simple/ sculptează/ la 

infinit/ orizonturi.// Păsări mari, galbene,/ neliniştite,/ ca după 

furtună/ caută/ eternitatea instantaneului./ Aripi violete/ 

părăsesc/ un festival discret/ al umbrelor...// Fiecare 

construieşte orizonturi/ din pomul propriu/ le privesc pe toate/ 

şi aleg unul:/. pasărea instantaneu.” (Pasărea instantaneu). 

          Este de consemnat efectul liric rezultat din enormitatea 

imaginilor, în contrast cu obiectele care le provoacă şi care 

insinuează o candoare de copil mare, ingenuitatea unui suflet 

ce şi-a păstrat prospeţimea, în pofida experienţelor livreşti şi 

de viaţă: “Aveam de toate. În camera/ de teracotă, pâinea, 

vinul/ Şi sarea fugărită din mare./ Aveam la discreţie vorba/ pe 
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care nu o împărţeam./ Aveam ideea şi aveam/ ascunse-n pumni 

suflete mici./ Sufletele noastre./ Şi, cu toate astea, din când în 

când/ ne umflam cu mândrie pieptul./ Probabil o măsură de 

precauţie,/ de siguranţă./ Aveam de toate. Pereţii,/ strada de 

dincolo de perdele/ Şi păcatul comun./ Amândoi ştiam prea 

bine că doar din vanitate am ucis./ Am omorât ideea și 

cuvântul/ în camera de teracotă/ Unde aproape că ne-am 

întâlnit.” (Am ucis). 

                                                     

.                                          *** 

          L-am întrebat, recent, pe Dimitrie Grama care e relaţia 

sa personală şi specială cu poezia, dacă ar putea să formuleze 

o artă poetică, care să îl exprime. Răspunsul a fost/ este 

previzibil, poetul dezvoltă “un proiect” personal, în relaţie cu 

literatura lumii pe care a cunoscut-o în diverse expresii, limbi, 

el însuşi vorbind şi citind în foarte multe limbi importante, de 

circulaţie: “Scriu ce-mi trece prin cap, cînd îmi trece şi 

bineînţeles că-mi dau seama că în ceea ce scriu sînt mai multe 

afinităţi literare cu Borges sau Jimenez ori Aleixandre şi mai 

puţin cu Goga, care de altfel a fost bun prieten al familiei din 

partea mamei mele. De un timp încoace, am scris doar frînturi 

rupte direct din suflet. Fără ajutor, fără dicţionar, fără 

înflorituri. Şi mai ales fără să-mi pese de ce s-a mai scris, de ce 

gîndesc criticii sau chiar ce gîndesc ori simt cititorii, dacă or 

exista. Doar aşa am putut fi liber, doar aşa îmi lasă pana urme 

pe care pot să mă odihnesc. De cîte ori nu m-am lăsat de scris!? 

După fiecare rînd, am avut o senzaţie de sfîrşeală cînd 

universul tuturor posibilităţilor se limita la spaţiul finit, alb, al 

paginilor nescrise. Şi, cu toate acestea, niciodată nu am simţit 
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vreo nelinişte, vreun regret. Mă gîndeam că Dumnezeu mă va 

supune altor încercări, cărora le voi răspunde pe măsura mea, 

necondiţionat, aşa cum am făcut-o de cînd ne-am cunoscut. 

Uneori, în acele momente binecuvîntate, am simţit palma lui 

caldă pe fruntea mea rece. Şi, ca într-o explozie epileptică, sub 

ochii uimiţi, alte pete albe, alte pagini se umpleau cu litere şi 

cuvinte noi, în parte necunoscute. De aceea, bag seama, 

niciodată de atunci încoace nu am avut putinţa de a reţine ori, 

mai mult decît atît, de a recita din ceea ce am scris. M-am gîndit 

că nu sunt eu singurul, alesul, care, din fericire sau din păcate, 

este doar un instrument. Nu un Stradivarius, ci unul simplu, 

prin care murmurul magicului trece nefiltrat. Nu ştiu cum 

gîndesc ceilalţi, dar pentru mine poezia este doar muzică de 

coloşi pusă în cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparţin. Cotidianul 

mistic îl explic aşa: Pentru mine, barierele plantă-animal-om, 

la fel ca şi toate celelalte bariere, cum ar fi: spaţiu-timp, vis-

realitate etc. sunt doar nişte invenţii recente. Eu, vrând-

nevrând, mă aflu în acest punct unde toate acestea sunt o 

entitate. Împreună suntem un străjer care încă mai are tăria să 

înfrunte ştiinţa şi banalitatea cotidiană.” 

         Poezia lui Dimitrie Grama pune în pagină “o dialectică” 

a tăcerii şi a cuvîntului care excede caracterul explicativ al 

amănuntului biografic. Demersul poetic propune o 

redescoperire a realului, dar nu neapărat prin celebrare, cît mai 

ales prin interogaţie. 

 

Adrian ALUI GHEORGHE 
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Din volumul 

Şocul prezentului și alte eseuri 
Editura CONTA 2018 

  Dimitrie Grama este un spirit neliniştit, care „nu este trăit” 

de lumea prin care trece, pe care, dimpotrivă, şi-o asumă plenar, 

lucid, o trece prin filtrul imaginaţiei şi al unei rigori 

„chirurgicale”. Omul contemporan e privit ca „om maşină” şi ca 

fiinţă plină de afecte, între aceste două imagini puntea de legătură 

e „cotidianul mistic”. Mistica cotidianului este, însă, una în 

schimbare, dinamică, pe lângă tradiţia care consacră identititatea 

apare mereu adaptarea la noutatea tehnică. „Omul maşină” este 

manipulabil în afara „conştiinţei” sau „conştienţei”, de asta 

recursul la istorie este cel care ne asigură răspunsuri la 

chinuitoarele întrebări asupra identităţii noastre în faţa Lumii şi în 

faţa Cerului. Pentru că unicitatea în Univers nu este o pedeapsă, 

nu este o întâmplare, ci este o şansă. Da, ne schimbăm, e firesc, 

sub impulsul epocii internetului, însă nu ar trebui să ne fie 

indiferent cum ne schimbăm. Nu cumva, pierzându-ne identitatea 

am putea deveni doar date într-o statistică? Celebra teorie din 

cartea „Homo Deus” a lui Yuval Noah Harari este intuită de 

Dimitrie Grama în eseuri din anii 2005 – 2007, când conceptul de 

„om maşină” este văzut ca fiinţă despodobită de afecte şi 

identitate. „Omul din statistici”, fiinţă pe cale să devină „inutilă” 

în condiţiile în care părăseşte „cotidianul mistic”, ritualul, tradiţia, 

cultura sau istoria, are o ilustrare consistentă la Dimitrie Grama.  

          Spirit afectuos, Dimitrie Grama îşi reconsideră viaţa ca pe 

o poveste, „efectul Ilidia”, locul naşterii, este „tărâmul tinereţii 

fără bătrâneţe”, în virtutea faptului că „orice început se vrea 

fecund”. Viaţa este o „autoficţiune”? Cu siguranţă, da. Pentru că 

trăim doar atât cât ne imaginăm, cât putem să sporim cu mintea, 
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cu lectura, cu iubirea. Pentru că iubirea este, până la urmă, modul 

cel mai subtil de a vedea lumea în care trăim. Ceea ce cartea 

aceasta demonstrează din plin.   AAG 

 

Unde suntem în Europa? 

 
 

          Mă întreb dacă intelectualul de astăzi, indiferent că este 

intelectual în România sau intelectual din diaspora, se poate 

compara cu cel de la 1848? Eu nu cred că-i putem asemăna. În 

secolul XIX, intelectualul era un individ bine definit, avea "carte", 

ceea ce însemna că era "educat" şi educaţia însemna pe vremea 

aceea şi "răspundere" obştească şi socială. Era, probabil, ceva 

asemănător cavalerului medieval şi samuraiului. Intelectualii 

secolelor trecute reprezentau o elită în gândire şi comportament 

şi doar o anumită parte dintr-o populaţie putea să se dezvolte atât 

de mult încât să formeze "o clasă intelectuală". Unii vor spune, că 

doar cei bogaţi ar fi avut astfel de "privilegii", dar acest lucru nu 

este adevărat, fiind doar propaganda socialistă, deoarece istoria, 

din antichitate încoace, ne dă exemple de oameni simpli care au 

ajuns pe treptele cele mai de sus ale gândirii umane. Este de ajuns 

să-l dau aici ca exemplu pe IIisus Christos! 

          Care sunt "intelectualii" zilelor noastre? Și mai ales: care 

sunt "intelectualii români" din zilele noastre? Privind lucrurile 

"din-afară" şi având experienţa trăită atât în România cât şi în 

Vest, nu văd mari deosebiri în felul în care se "aleg" şi se "produc" 

intelectuali în zilele noastre. Intelectualul de azi este un produs de 

masă, cu o clară şi câteodată singulară ambiţie de parvenire 

materială. Idealiştii, altruiştii sunt pe cale de dispariţie, deoarece 

atât societăţile "vestice" cât şi cele din fostul lagăr socialist, 

învăţând una de la alta, şi-au dat seama că un intelectual cu o 

ţinută morală demnă, este un instrument periculos şi deci trebuie 

marginalizat, anihilat! Totuşi există o diferenţă de atitudine şi de 

acţiune între intelectualitatea din Vest şi cea din România. 
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Intelectualitatea Vest Europeană, după "căderea" Inchiziţiei 

religioase ca organ de absurd control al evoluţiei umane, nu a mai 

fost niciodată "interzisă" să funcţioneze, să se dezvolte şi să 

influenţeze societatea din care făcea parte. Și această libertate de 

expresie intelectuală de aproape 500 de ani trebuie să o comparăm 

cu "libertatea" de expresie intelectuală a românilor, unde din 

păcate, doar scurte intervale de adevărată libertate civică au 

existat în ultimii 500 de ani. 

          Eu nu sunt convins ca românii din actuala diaspora, ar 

reprezenta un fel de soluţie la problemele morale ale României, 

deoarece, aşa cum am mai spus, românii din diaspora nu se 

deosebesc "în esenţă" de cei din ţară, şi sunt convins că există un 

mare număr de români "autohtoni" care posedă o înaltă ţinută 

etică. Din păcate, românii de calitate sunt marginalizaţi şi 

intimidaţi de canaliile amorale care au fost cultivate în "pepiniere 

speciale" în era comunistă în toate ţările lagărului comunist. Ce 

înseamnă "lagăr", dacă nu temniţă? Și cine au fost întemniţaţii şi 

cine temnicierii? Probabil că toată lumea normală poate să 

răspundă la astfel de întrebări simple şi eu cred că în cazul 

României, o mare parte din "misterele" comunismului şi cele ale 

post-comunismului românesc, s-ar fi putut mai bine elucida dacă 

lui Ceauşescu şi celor din jurul lui li se făcea un proces juridic 

adevărat şi nu o farsă juridică ruşinoasă. 

          Procesul lui Ceauşescu reprezintă o ruşine şi ne-a 

compromis în ochii tuturor civilizaţiilor democratice moderne. Şi 

totuşi, se pare că în România actuală, foştii temnicieri sunt 

acceptaţi cu uşurinţă ca noi înalţi funcţionari, judecători şi 

miniştrii. Acesta este un paradox al neglijenţei şi probabil că se 

poate explica prin faptul că toată lumea a fost timp îndelungat şi 

continuă să fie despiritualizată şi „lăsată”  fără speranţă. Da, cam 

aşa cred că aş putea defini poporul român: Un Popor Fără 

Speranţe. Este enorm de trist, dar totuşi s-ar putea face ceva, s-ar 

putea la început să i se facă un fel de "respiraţie artificială" 

României. Fără nici un fel de intenţie de a indigna sau umili 

sentimentele naţionale, ci doar privind cu răceală ce se întâmplă 
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în jurul meu, doresc să-mi expun câteva păreri personale, în 

speranţa că aceste păreri vor avea un efect pozitiv în procesul de 

redobândire a unei identităţi mândre şi sănătoase şi  de reafirmare 

naţională. 

          Se ştie foarte bine în Vest şi mai ales in UE, că România 

este o ţară în care corupţia este lăsată să se dezvolte liber, poate 

chiar încurajată de exemplele celor de la putere şi se ştie că 

această corupţie se bazează pe un sistem politic imoral. Acesta 

este un adevăr şi nici nu accept să-l discut cu cineva care s-ar simţi 

ofensat de aceste rânduri. Acest adevăr social-politic defineşte un 

sistem corupt, nu un individ, deoarece cum am amintit deja, sunt 

destui români de o ţinută morală indiscutabilă, dar aceşti români 

nu fac parte din sistem.     

          În primul rând, România ar trebui să-şi dreagă imaginea 

internaţională deplorabilă, care din start o descalifică în orişice 

situaţie de negocieri serioase. Reprezentanţii României la UE, 

ONU, ambasade şi alte organizaţii internaţionale, ar trebui să fie 

cetăţeni de o ţinută morală impecabilă, care de asemenea să 

posede o cunoaştere profundă atât a tradiţiilor vechi caracteristice 

neamului, cum ar fi: ospitalitatea, inteligenţa naturală, simţ 

artistic, acceptarea nediscriminatorie a altor naţii, etc., cât şi o 

cunoaştere profundă a lumii exterioare de care România încearcă 

să se apropie. Nu  este de ajuns să ai studii social-politice în 

România, să fii îmbrăcat frumos şi să ai o abilitate superficială de 

dialog, ci trebuie să ai capacitatea să participi activ şi constructiv 

la orice manifestare la care Tu reprezinţi un popor întreg. Un 

astfel de reprezentant ar trebui, pe lângă un fundament moral 

sănătos, să deţină o cultură vastă, să stăpânească câteva limbi 

străine, inclusiv limba maternă, şi în toată umilinţa înţeleptului, 

să fie un neînfricat apărător al neamului său. 

          Din păcate la ora actuală, românii discriminează români. 

Cei din ţară, au un fel de aversiune alergică la cei din diaspora şi 

nu ar accepta în ruptul capului nici sfaturi şi nici ajutor de la cei 

plecaţi de acolo. Este considerată o ofensă gravă atunci când 
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cineva din diaspora  ar avea tupeul să critice sau să aibă opinii cu 

privire la situaţia "românului autohton".  

          La ora actuală, am impresia că o apropiere între cele două 

"tabere de luptă", românii autohtoni şi cei din diaspora, este 

posibilă doar la un nivel "personal", între indivizi care acceptă un 

schimb intelectual sau spiritual limitat doar la teme artistic-

culturale. Mai ales după 1989, mulţi români serioşi din diaspora, 

la fel de altfel ca şi mulţi străini serioşi, au încercat să se angajeze 

în soarta României, cu sentimentul de a da o mână de ajutor, de a 

contribui altruist la "refacerea" infrastructurii, la modernizarea 

vieţii social-politice, etc., dar toţi oamenii de calitate superioară 

au fost intimidaţi  de atitudinea agresivă a diverselor "cadre" 

autohtone, şi în timp, dezamăgiţi sau dezgustaţi, s-au retras din 

"spaţiul românesc". Bineînţeles că există atât români din diaspora 

cât şi străini care în sistemul românesc au descoperit o şansă 

enormă de parvenire materială şi aceşti indivizi, în foarte scurt 

timp au reuşit să acapareze o bună parte din bunurile obşteşti. 

          De la parola "Nu Ne Vindem Ţara!", atunci când veni vorba 

de investiţii cinstite făcute de firme serioase, investiţii de la care 

ar fi profitat tot poporul, s-a ajuns la parola "Dăm Ţara Pe Gratis". 

Ultima parolă este însă complet aberantă, de amăgire a prostului, 

deoarece ţara s-a vândut, de cei care în fond nu aveau dreptul să 

o vândă, dar ajutaţi de un trecut glorios de temniceri, şi deci având 

în posesia lor toate cheile de la toate uşile închisorii numită 

România, ei au putut deschide şi închide doar acele uşi care le 

conveneau.  Astfel s-au putut deschide sertarele cu bani, pe care, 

„noi, temnicerii îi împărţim între noi”, că nu degeaba am "muncit" 

o viaţă întreagă ca temniceri şi călai, iar sertarele cu documente 

le ţinem sub cheie! Eh, mai dăm şi noi câte un praf, din când în 

când, să le astupăm gura! 

          -Ce, domnule, ai ceva de spus? N-ai citit Raportul 

Tismăneanu?  

         Eh, cu aşa ceva ne-a luat piuitul! Democraţie, domnule, 

Democraţie! Adevărat este că şi în Vest, în ţările democratice şi 

dezvoltate există excroci, hoţi şi criminali, dar aceştia de obicei 
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sunt cunoscuţi ca infractori şi când sunt prinşi sunt trataţi ca atare 

de lege, dar găştile de criminali nu există la nivel de obşte 

administrativă, la nivel guvernamental.  

          Fenomenul acesta de "aroganţă în corupţie", de putere 

nelimitată în acte criminale, există doar în Lumea a Treia, în aşa-

zisele Republici Bananiere şi în fostele ţări comuniste unde, din 

păcate, atât infra-structura social - politică cât şi infra-structura 

umană, au fost distruse. Deci eu nu cred că România este singura 

ţară din Europa unde Imoralitatea, Corupţia, Furtul şi 

Iresponsabilitatea Civică există şi sunt acceptate ca făcând parte 

din fenomenele "normale" ale societăţii, ci cred că la fel este 

situaţia şi în Bulgaria, Ungaria şi restul ţărilor din fostul lagăr 

comunist, dar sunt convins că există nivele de diferenţiere. S-ar 

putea să mă înşel, dar am impresia că România se află pe una din 

treptele cele mai de sus în privinţa decadenţei morale şi spirituale 

pe care o naţie ca atare o poate suporta şi accepta. Treapta 

următoare posibilă în evoluţia României ar putea fi, ori o nouă 

Revoluţie Populară, ori o nouă formă de Dictatură.  

          Voi încerca mai încolo să găsesc explicaţii plauzibile la 

fenomenul "decadenţei şi dezintegrării spiritului uman" şi dacă 

acesta este un fenomen general aparţinând arsenalului genetic sau 

este un fenomen excentric, aparţinând doar unor indivizi sau unor 

populaţii. 

  
                                                       *** 
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DIVANUL AD-HOC 

 

          Am propus şi propun încă odată constituirea unui “divan”, 

a unei “asociaţii” sau orice alt nume “de lucru” i se va da, în care 

toţi cei ce doresc să contribuie paşnic la prosperitatea României 

şi a poporului român, să aibă la îndemână sprijinul direct al 

tuturora care gândesc şi simt la fel. Fac din nou apel la toţi cei 

care, indiferent de originea etnică, gândesc înspre binele 

României, să ne unim şi în efort comun să creăm o trambulină de 

idei şi angajare civică. Este derizoriu să vezi că atâtea lucruri şi 

mai ales nedreptăţi se întâmplă mereu în România şi majoritatea 

intelectualilor români de pretutindeni nu reacţionează. Ei scriu 

beletristică sau studii critice sau în orice caz altceva. De ce? 

Pentru că în continuare le este frică sau o parte din ei speră să 

devină odată şi odată parte din protipendada culturală a societăţii 

de la putere. Căci, cred ei, puterea le va mulţumi că nu s-au 

amestecat în treburi care ar duce la compromiterea acelei puteri 

şi în vreun viitor îi va expune mass-medial ca eroi. Li se vor da 

posturi, li se vor publica lucrările şi îşi vor crea un loc de cinste 

în istoria parveniţilor şi în cea a trădătorilor de neam. Ştiu, sunt 

cuvinte grele, dar acesta este adevărul aşa cum îl văd eu. Deci, 

singura şansă de unire a românilor este angajamentul a cât mai 

mulţi români în procesul de schiţare a unei Românii noi. 

Revoluţia din 1989 a fost trădată sau exploatată de cei fără 

scrupule şi poporul român ar mai trebui să se ridice încă odată 

acum împotriva celor care îi exploatează mai rău decât 

comuniştii, sau dacă nu-i exploatează, cel puţin îi fură ca în codru. 

Mulţi oameni sărmani sunt la un pas de cerşetorie! Dacă mass-

media română rămâne indiferentă şi nici cea din apus nu poate fi 
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stimulată în direcţia mai sus menţionată, atunci probabil că nimic 

nu se va schimba şi acel popor îşi merită soarta. Un număr 

fluctuant de intelectuali se vor angaja din când în când în 

polemici, mai ales polemici neinteresante pentru români (ca de 

exemplu conflictul danezo-arab), şi în acest fel îşi mai “descarcă” 

sufletul şi conştiinţa. Nu, trebuie făcut ceva serios şi destul de 

urgent, altfel nimic nu se va schimba generaţii întregi de acum 

încolo. Nu uitaţi, cu noi va dispărea generaţia care ştie ce a 

însemnat atât comunismul cât şi capitalismul în România. 

Generaţiile ce vin vor fi mai inocente şi mai uşor de manipulat. 

 

O fabulă a timpurilor noastre 

 

 
    

          Utopia lui Tom Gallagher este bine ancorată în mentalitatea 

şi practica tradiţional politică din România, dar rămâne totuşi o 

fabulă utopică. Ca orişice "viziune" a viitorului şi aici putem găsi 

exemple care să îndemne cititorul spre reflecţiune. Şi mai ales să-

l îndrepte spre o acţiune în care încercările şi eforturile de 

combatere a unui sistem utopic (care întotdeauna spre final este 

/devine dictatorial), să devină realitate. În aceasta constă 

responsabilitatea "intelectualităţii", să analizeze, să demaşte, să 

combată şi să inspire. Totul cu scopul de a ajunge la o ordine cât 

mai bună, cât mai durabilă pentru o majoritate, nu ca acum, o 

ordine care satisface o minoritate. Dar este enorm de greu să 

stimulezi o clasă intelectuală rece şi indiferentă precum cea 

română, spre a avea o atitudine etică şi militantă. 

          Aproape toţi intelectualii români vor să exceleze ca 

"individ-individualist" având ca scop primordial un avantaj 

personal. Odată atins acest ţel, intelectualul român devine un bun 

şi aplecat slujitor al Puterii care l-a "recunoscut" sau care l-a 
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"apreciat". Noi nu am avut un Che Guevara, dar am avut totuşi 

un Goga, un Iorga, oameni moderni, actuali şi astăzi, care în 

continuare ar putea da o statură, o "şiră a spinării" intelectualităţii 

româneşti. Este de înţeles ca după 50 de ani de slujbă şi practică 

comunistă, intelectualul român este precaut, chiar speriat de 

fantomele unui sistem care din păcate continuă şi acum să existe, 

deghizat în demagogie libertină. Intelectualul adevărat, etic elevat 

şi militant este călcat în picioare de enorma masă de "aspiranţi", 

la avantajele unui "el-dorado" publicist, serviabil puterii şi deci 

implicit corupt. 

          Nu putem decât sa ne continuăm drumul în speranţa că tot 

mai mulţi se vor alătura rândurilor celor ce văd lucrurile cu alţi 

ochi. Dacă astăzi suntem 10, mâine vom fi 100 şi în curând o 

mulţime respectabilă care-şi impune prezenţa şi nu mai poate fi 

neglijată (de nimeni). Vom putea astfel expune românului de rând 

o alternativă care să-l promoveze. Vom încerca în mod organizat 

şi civilizat să ne recâştigăm respectul propriu ca naţie şi mai ales 

să ocupăm un loc de frunte printre naţiunile europene. Majoritatea 

politicienilor şi intelectualilor din România actuală s-au obişnuit 

cu aberaţia, că am fi o naţie balcanică înapoiată, săracă, coruptă 

şi deci un fel de reminiscenţă ruşinoasă într-o Europă democrată 

şi prosperă. 

          De ce nu se ridica toată intelectualitatea română demnă şi 

să protesteze la asemenea atribute? De ce nu sunt nu numai 

demascaţi, dar şi înlăturaţi democratic cei care ne fac de râs? De 

ce şi de unde atâta laşitate?! Confraţi şi intelectuali români de 

pretutindeni, îndemnul meu este să încercăm, cel puţin să 

încercăm să ne unim în strădanie comună de a reprezenta o 

alternativă decentă. Dacă avem o conştiinţă, atunci să o urmăm, 

dând în acest fel speranţe celor ce le aşteaptă şi celor ce vin din 

urmă. 

 

                                                ***  
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Emigrantul român față în față cu  

„emigrantul universal” 

       Există o schismă între românii autohtoni şi cei din diaspora, 

dar acest lucru nu mă miră deloc, deoarece şi unii şi alţii sunt 

afectaţi şi influenţaţi doar de situaţia lor actuală şi personală. 

Românii autohtoni nu au experienţa emigrării, chiar dacă la viaţa 

lor au călătorit turistic destul de mult, dar ei posedă facultatea 

mentală de a-şi crea o imagine personală a emigrantului, care în 

principiu este chiar propria lui imagine ca potenţial emigrant. De 

mai multe ori am auzit români din ţară spunând diverse lucruri 

care mie mi se păreau a fi  puerile, dar lor nu, cum ar fi: "să fiu 

fost eu aici în Suedia numai vreo zece ani, făceam din rahat, bici" 

sau "e simplu, uşor pentru dumneata acolo, la bine" sau, mai 

frecvent decât toate comentariile obişnuite, acel ridicol: ce 

vorbeşti domnule, crezi că dacă ai plecat de aici şi trăieşti în 

Franţa, ştii mai bine decât mine? Apoi sunt cei de la extrema 
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obtuză de înţelegere a lumii înconjurătoare, care consideră pe toţi 

emigranţii, trădători! Niciodată, însă, nu am putut obţine un 

răspuns clar la întrebarea: pe cine a trădat emigrantul? 

        Suspiciunea este bineînţeles reciprocă şi mulţi intelectuali 

din diaspora, după un timp relativ scurt de adaptare la noua 

societate, îşi închipuie că au pătruns toate misterele evoluţiei 

societăţilor umane, luând o poziţie de superioritate în dialogul cu 

cei rămaşi la vatră. Fără îndoială şi unii şi ceilalţi sunt total 

aberanţi în atitudinea lor discriminatorie, bazată pe o 

înspăimântătoare îngustime intelectuală şi spirituală. 

          Acum vreo doi-trei ani am citit un articol semnat Andrei 

Pleşu în „Dilema veche”, în care A. Pleşu face o analiză 

"obiectivă" a emigrantului român, care implică, indirect, şi o 

caracterizare a emigrantului universal. 

        Eu consider că emigrantul a existat întotdeauna, este un tip 

uman arhaic şi mai ales este strămoşul nostru al tuturora, deoarece 

se ştie mai demult că toţi europenii se trag din Africa de Est. Noi 

toţi ne-am format ca fiinţe umane în ceea ce suntem astăzi 

folosind experienţa vastă a emigrantului! A confunda diferenţele 

inter-individuale şi personale cu fenomenul de emigraţie sau cu 

toţi emigranţii, dă dovadă de o profundă ignoranţă şi de 

superficialitate în gândire. Din păcate. 

          Revin acum la ceva ce am comentat mai înainte, şi anume 

la "rolul" intelectualului serios şi "răspunderea" pe care ar trebui 

să şi-o asume atunci când i se dă posibilitatea să-şi exprime ideile, 

să şi le facă publice, pentru că nu este de ajuns ca ceea ce Tu, ca 

intelectual, răspândeşti în jurul tău, să-ţi satisfacă doar propriile 

sentimente de orgoliu sau putere intelectuală, ci ar trebui în 

primul rând să satisfacă dorinţa de cunoaştere şi de adevăr a celor 

pentru care scrii. Orişicât de limitat ar fi cercul de influenţă, un 

intelectual influenţează mediul din jurul lui şi indirect, un 
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intelectual este şi un "dascăl" în societatea în care activează. Poate 

nu întotdeauna un dascăl bun, dar oricum, intelectualul reprezintă, 

vrea ori nu vrea, un dascăl pentru cei care sunt mai ignoranţi decât 

este el. 

          Cioran spunea că are mai multe lucruri de discutat şi 

de învăţat de la un cioban din Carpaţi, decât de la toţi filozofii 

francezi. Şi nu are oare Cioran dreptate? Un cioban are o 

experienţă personală, bazată de multe ori pe o experienţă milenară 

moştenită şi el îşi exprimă într-un dialog oarecare tocmai această 

experienţă, iar atunci când ajunge la limitele propriei lui 

cunoaşteri, ciobanul are bunul simţ să se oprească, să recunoască 

faptul că mai mult nu ştie. De aceea "falsul intelectual şi falsul 

filozof" ar avea multe de învăţat de la ciobani. Marea majoritate 

a educaţiei omului modern se bazează pe "instituţii" unde ideia 

fundamentală este aceea de "standardizare" de "uniformizare" a 

individului şi această uniformizare este foarte efectivă atunci 

când este aplicată la copii. Dascălii sunt obligaţi să urmeze o 

anumită doctrină şi majoritatea elevilor, atât în Vest cât şi în Est, 

este mai puţin educată, dar foarte bine îndoctrinată. Avem, cred 

eu, destui dascăli buni, dar puţini dascăli liberi! 

       Nu doresc să fiu înţeles greşit, deoarece şi eu cred că elevii 

din epoca noastră au un standard ridicat de cunoştinţe moderne, 

tehnice, care fără îndoială îi vor ajuta să devină buni profesionişti 

în diverse meserii, dar mă întreb dacă elevii sunt pregătiţi să 

înţeleagă lumea înconjurătoare şi să respecte condiţia de om 

printre oameni? Şcoala şi intelectualii de pretutindeni, ar trebui să 

lupte pentru o înţelegere superioară a diversităţii umane în toate 

formele ei de expunere: fizionomică, administrativ-politică, 

religioasă şi să nu fie mulţumiţi cu efortul lor decât atunci când s-

a ajuns la o convieţuire armonioasă între toate fiinţele umane şi 

mediul lor înconjurător. Educaţia în Romania, nu cred că se 

deosebeşte de cea din celelalte state europene şi bănuiesc că nu 
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este nici mai bună şi nici mai proastă, doar limitată de prejudicii 

locale şi constrânsă de reguli. 

          Cum am amintit mai înainte, educaţia contribuie în mod 

direct la parvenirea materială sau politică a individului, deci 

contribuie la distribuirea puterii materiale şi politice în societate 

şi atunci nu e de mirare că instituţiile de educare sau educatorii 

sunt supuşi corupţiei. Formele de expresie ale "corupţiei 

educative", diferă de la ţară la ţară şi de la forme inocente de 

"nepotism", până la forme extreme de "cumpărare" a unei licenţe 

sau titlu academic. Închipuiţi-vă ce teroare ar fi pentru un pacient 

care urmează să fie operat de un chirurg care şi-a cumpărat 

diploma de specialist! 

         Încerc să-mi închipui în ce teroare poate trăi un popor întreg, 

condus de politicieni care şi-au cumpărat funcţiile!  

          Se pune întrebarea firească: Cum de s-a ajuns la această 

situaţie? 

         Nu există nicio îndoială că răspunsurile la o astfel de 

întrebare sunt complexe şi subiective, depinzând de prejudecăţile 

analizatorului şi deci orice fel de răspuns nu poate satisface decât 

un X număr de cititori. Personal, nu am un răspuns concret la 

această întrebare, ci doar nişte vagi impresii. 

          Cred că după Revoluţia din Rusia din 1918, acceptarea 

nediscriminatorie de aproape toată intelectualitatea europeană 

a ideilor dialectice şi popularizarea lor într-o formă simplistă, a 

produs o despărţire profundă între tradiţionaliştii-liberali şi 

socialiştii-comunişti. Unii optau pentru dezvoltarea societăţii în 

timp, prin vot democratic, astfel încât fiecare cetăţean să aibă cel 

puţin impresia că îşi aduce aportul şi contribuie la deciziile 

politice luate de cei aleşi la putere. Ceilalţi optau pentru ceva 

complet nou, revoluţionar şi acceptau dezvoltarea societăţii prin 
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forţa dictatorială. Din acest ultim grup au făcut parte, dacă nu 

fizic, atunci măcar spiritual, majoritatea intelectualilor europeni 

ai anilor 1920-1930 şi prin acceptarea unor utopii agresive, 

intelectualitatea europeană a contribuit activ la schimbarea 

valorilor morale şi spirituale în toată Europa. 

          Indirect, promovarea propagandistă a unor teorii noi, 

neprobate, referitoare la om şi societate, a dus la destrămarea 

instituţiilor tradiţionale de educare civică şi mai ales a contribuit 

la destrămarea "familiei" ca instituţie primordială de educare 

morală a fiinţei umane. În timp, atât în Vestul Democratic cât şi 

în Estul Comunist, ambiţia şcolilor şi a dascălilor de educare a 

fiinţei umane înspre cunoaştere şi co-existenţă armonioasă, a fost 

treptat înlocuită cu ambiţia statului de educare standardizată, 

robotică, a maselor. La ora actuală, şcoala nu are vreo ambiţie 

specială în dezvoltarea princiipilor morale şi, în fond, nici nu mai 

are dreptul să facă aşa ceva, deoarece o astfel de activitate ar putea 

ofensa diverse grupuri etnice sau religioase.  

        În concluzie, se pare că nu există mari diferenţe în concepţia 

intelectualilor cu privire la Educaţie, Etică, Responsabilitate şi 

Viziune Umană şi consider că în ultimii o sută de ani, atât 

intelectualii din Europa de Est cât şi cei din Europa de Vest, au 

gândit, cu foarte mici diferenţe, la fel. Ceea ce deosebeşte un om 

de altul, un intelectual de altul, este dorinţa fierbinte de cunoaştere 

adevărată. Doar acel individ care posedă o anumită cantitate de 

adevărată cunoaştere şi care neîncetat încearcă să se dezvolte şi 

să urmeze calea adevărului, poate să-şi dezvolte o conştiinţă 

proprie şi astfel poate înţelege mai bine condiţia de om/spirit 

elevat. 

        Cred că majoritatea oamenilor nu posedă încă o conştiinţă 

proprie, ci doar o "conştiinţă de grup", în spatele căreia se pot 

ascunde orice fel de murdării. 
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 Limba nevorbită 
 

 

          A existat oare întotdeauna comunicarea prin vorbă, aşa cum 

o cunoaştem noi acum? A fost fiinţa umană "creată" grăitoare spre 

deosebire de tot restul animalelor, care au fost "create" 

negrăitoare? Şi, mai ales, de ce oare Dumnezeu ar fi creat omul 

cu darul vorbirii, când Dumnezeu nu are nevoie de grai ci de spirit 

ca să comunice cu noi? Omul de la începuturi, omul foarte 

primitiv, dar exact ca noi construit, nu  a avut grai coordonat, nu 

a fost creat cu "o limbă vorbită". A fost ca şi celelalte animale, un 

negrăitor, un animal care scotea anumite sunete caracteristice lui 

şi care oglindeau anumite stări de spirit. Limba articulată 

reprezintă un prag, un test la care omul a fost supus şi care doar 

cu succes trecut, a putut duce fiinţa umană mai departe, să-şi 

împlinească misiunea şi să-şi înfrunte soarta de supravieţuitor al 

acestui pământ. Ideea că omul primitiv neavând "grai", era lipsit 

de mijloace de comunicare este complet aberantă şi se bazează pe 

prejudecăţi şi observaţii subiective ale unor observatori pur 

ştiinţifici, oameni care nu au nici fantezie destulă şi nici 

răspundere filozofică când enunţă teorii, în fond, dăunătoare atât 

omului cât şi celorlalte animale negrăitoare. Şi la ora actuală, 

omul foloseşte o vastă gamă de "gesturi" şi de expresii care foarte 

clar "vorbesc" fără vorbe. Este de ajuns să vezi un program de 

pantomimă ca să te lămureşti, dar nu trebuie făcut apel la artişti 

profesionişti, ci doar observată viaţa de toate zilele. Se crede ca 

omul de Neanderthal ar fi comunicat prin telepatie şi de ce să fie 

exclus că Homo Sapiens a folosit şi el această formă stranie, dar 

posibilă, de comunicare. Omul primitiv s-a înţeles cu semenii lui 

prin semne, prin gesturi, o formă variată de "expresii" 

semnificative şi probabil prin transmitere directă a unui gând, sau 

poate, mai bine spus, prin abilitatea de a dori să înţeleagă ce 
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doreşte celălalt animal, indiferent dacă era om sau fiară sălbatică. 

O astfel de calitate presupune mult antrenament, multă observaţie 

şi multă, multă răbdare. Aceste prerogative existau din belşug pe 

vremea aceea, când omul nu avea alte preocupări excitante cum 

avem noi acum: radio, cărţi, televiziune, şedinţe, etc. De 

asemenea, omul primitiv, pentru supravieţuire, era nevoit să 

înţeleagă "direct" orice schimbare de atitudine a altui animal, 

altfel costul putea fi pierderea vieţii. Omul primitiv era o parte 

integrală a naturii şi era în contact direct cu "toate" elementele şi 

forţele naturii care îl afectau încontinuu. Anumite gesturi, 

anumite forme de exprimare corporală au fost însoţite de anumite 

sunete şi creierul omenesc, având atât calitatea de înmagazinare 

cât şi aceea de analiză, în timp, a putut face posibilă dubla 

exprimare: gest-vorbă (lucru care există şi acum). În situaţiile ăn 

care omul nu putea să folosească gesturile sau nu putea fi în 

contact vizual cu un alt om, a început să folosească sunetul 

specific pe care toţi îl recunoşteau că reprezinta o anume stare, 

acţiune, etc. Încet, încet, omul primitiv şi-a format o limbă vorbită 

şi cred că toată lumea poate să-şi imagineze că toate limbile 

pamântului, la început, erau formate dintr-un mănunchi de 

cuvinte, şi nu erau ca acum, "limbi bogate". De asemenea, dacă 

omul ar fi fost conceput (atât din punct de vedere genetic cât şi 

din cel al unei creaţii divine) grăitor, deci posedând o limbă 

articulată, cum se face că acei copii care nu sunt antrenaţi în 

folosirea unei limbi anume, produc doar sunete nearticulate? 

Normal, ei ar trebui, spontan, să vorbească acea limbă transmisă 

genetic sau dăruită odată cu spiritul sfânt. Dar realitatea omului 

ne arată clar că nici Dumnezeu şi nici Genetica nu au avut nicio 

ambiţie în această privinţă. Limba articulată este merit şi 

performanţă pur omenească. Relaţia de comunicare om-animal 

este, după părerea mea, şi mai simplă, deoarece aici avem de a 

face cu animalul, care este net superior omului în "forme ascunse" 

de comunicare. Animalul poate să ne citească gândurile! În 
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diverse experimente ştiinţifice cu animale (şoareci, câini), s-a 

văzut că rezultatele experimentelor, de cele mai multe ori sunt 

exact aceleaşi cu "aşteptările" experimentatorilor, de unde s-a tras 

concluzia că nu poţi să ai încredere în experimente (mai ales de 

comportament) cu animale, deoarece ele se comportă aşa cum, în 

fond, vrei tu. Orice fel de comunicare "adevărată", "serioasă", 

cere răspundere pusă în slujba actului de comunicare şi doar 

atunci poţi "transmite" ceva care să aibă impact, importanţă. 

Altfel sunt doar vorbe goale aruncate în vânt, aşa, să ne auzim 

glasul, şi în fond nimeni nu se sinchiseşte de ceea ce spune 

celălalt. Fără răspundere, nu este vorba de comunicare ci doar de 

monologuri inutile. Animalul, câinele, calul nu-şi permit acest 

lux. Ele au în continuare acea responsabilitate primitivă pe care 

şi-au asumat-o atunci când s-au hotărât să fim "fraţi de cruce", să 

ne ajutăm reciproc înspre o viaţă mai bună. Din păcate omul, 

acum, nu mai respectă acest pact, s-a spălat pe mâini de orişice 

responsabilitate. Dacă am fi într-adevar deştepţi, câinele ar putea 

să ne reînveţe să fim responsabili asupra actelor noastre şi acest 

lucru ar avea însemnătate grozavă şi în atitudinea noastră de om 

faţă de om. Ar fi bine dacă fiinţa umană ar avea decenţa şi tăria 

să înfrunte non-sensul cuvintelor goale şi să dea atenţie limbii 

nevorbite, a "negrăitoarelor", care limbă poate că ne-ar ajuta să 

regăsim poteca pierdută. Ar putea duce la salvarea noastră atât 

fizică cât şi spirituală. 

 

*** 
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Conştiinţă sau conştienţă? 

 

          Am citit cu interes articolul Antoniei Iliescu, (publicat în 

AGERO, sub titlul "Limba omenească") cu privire la creaţie, 

evoluţie, antropologie, inteligenţă şi os sphenoid. Un lucru 

interesant şi, din păcate nedezvoltat în acel articol, este 

comentariul lui Christian de Duve care spune că "materia este 

obligată să meargă spre complexitate, pentru că nu are altă cale 

de ales, iar acest proces evolutiv este dirijat întru perfecţionarea 

creierului uman, în scopul apariţiei inteligenţei şi conştiinţei, ca 

apogeu al evoluţiei". Acum nu este deloc sigur că aşa stau 

lucrurile şi dacă chiar acesta este adevărul, despre ce fel de 

perfecţionare are creierul nevoie?! Aici fiecare să se gândească la 

răspunsul care-i convine şi comentariul meu este acesta: "Fiinţa 

umană a fost creată fără conştiinţă, aceasta fiind misiunea ei (a 

fiinţei umane) să o dobândească în procesul auto-evolutiv, altfel 

riscă pieirea definitivă. Se vorbeşte mult despre conştiinţă, dar 

nici acum omul modern nu o posedă. Ba chiar se pare că ar fi mai 

depărtat de o "conştiinţă" decât omul primitiv. "Fiinţa umană ca 

şi celelalte "creaţii", "invenţii" biologice, este o maşină, un 

mecanism foarte complicat şi sofisticat, dar totuşi o maşină, care 

în timp a ajuns la nişte performanţe manufacturiale şi la nişte 

realizări materiale impunătoare. Asta datorită unui creier care, din 

punct de vedere "industrial", a făcut progrese enorme şi continuă 

să facă "descoperiri" uluitoare; acum când prin mijlocul aliatului 

artificial pe care şi l-a construit, "computerul", are direct acces la 

toată experienţa ştiinţifică umană. Şi aceste cuceriri pe care le 

face omul în domeniul tehnologiei, au orbit omenirea în toate 

celelalte domenii pentru că din punct de vedere filozofic, 

psihologic şi antropologic, fiinţa umană a rămas la acelaşi nivel 
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de la începuturi, dacă nu chiar a regresat. Omul, în general, nu are 

conştiinţă pentru că nu are o identitate proprie, ci are mai multe 

identităţi. Nu are doar "un singur Eu" şi dacă te gândeşti bine, 

fiecare din noi prezentăm un "Eu" diferit, convenabil, cu diferite 

ocazii. Un "Eu" care dorim să placă, să fie iubit sau să facă o 

impresie puternică celor din jur şi de multe ori acest "Eu" folosit 

este un "Eu" copiat, furat de la altcineva ca să ne servească 

anumite scopuri care, pe moment, ni se par foarte importante. 

Având mai multe identităţi, omul nu are "O voinţă" ci are mai 

multe, care trag în diferite direcţii şi în general suma şi efectul 

acestor voinţe este egală cu zero. Fără voinţă nu se poate ajunge 

la o conştiinţă. Este foarte greu să reuşeşti să te auto-cunoşti, să-

ţi creezi o personalitate şi o voinţă proprie şi, luptând mai departe, 

să ajungi să ai o conştiinţă. Eu încerc de mulţi ani acest lucru şi 

până acum nu mă pot lăuda cu cine ştie ce realizări. Poate că am 

ajuns acolo unde încep să înţeleg câte ceva, poate că am ajuns la 

nişte concluzii care sper să mă ajute să aleg drumul cel bun atunci 

când voi fi la vreo răscruce.  

Ce cred este că: 

       - Omul este o maşină complicată cu mai multe identităţi. 

       - Fiecare "identitate" are voinţa ei proprie şi acest fenomen 

duce la o confuzie a spiritului, duce la un "perpetuum mobile" al 

unor manifestări reflexive şi impulsive. 

       - Având mai multe identităţi, omul nu poate avea o conştiinţă. 

       - Ceea ce numim conştiinţă este o stare la care inconştient 

aspirăm (pentru că ceva din noi simte că aşa trebuie să fie), o stare 

a unor realităţi străine şi la care, în fond, nu ştim cum să ajungem. 

       - Unii şi aici exemplele adevărate sunt rare, au ajuns să 

trăiască în această altă realitate, să posede o conştiinţă şi unii din 
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ei au încercat să împartă această bogăţie cu restul lumii, dar de 

obicei eforturile lor au rămas fără răspuns. Şi chiar dacă lumea a 

încercat ceva, a fost de obicei doar un efort superficial. Aici dau 

exemplul lui Iisus Cristos, care a propovăduit "Conştiinţa", dar 

din păcate marea majoritate a adepţilor actuali nu-l înţeleg şi 

urmează reflexiv un ritual, înspre binele lor personal (Doamne 

ajută-mă, Doamne dă-mi mie, etc.). 

       - Într-adevăr, dacă fiinţa umană va reuşi să evolueze spiritual, 

să-şi dezvolte o "singură identitate", o voinţă proprie acestei 

identităţi şi, până la urmă, "o conştiinţă", atunci oamenii de 

pretutindeni se vor putea înţelege pe o limbă comună, care poate 

că nici nu trebuie să fie rostită. Abia atunci omul (atât intelect cât 

şi spirit) va fi cel care îşi decide destinul şi nu se lasă pradă 

manipulărilor unui creier technocrat. Dar nu este deloc uşor să ne 

eliberăm de jugul comodităţii şi să muncim din greu cu obişnuinţe 

care ni se par înnăscute, normale şi mai ales să încercăm să 

influenţăm informaţia genetică şi osul sfenoid! 

 

                                                 *** 
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Supravieţuirea în lumea imaginară 
 

Pornind de la ideea că eventualul creator al universului 

şi universul în sine (se poate înţelege şi natura în sine), este 

complet indiferent la condiţia umană, se pune întrebarea: Nu sunt 

actele umane coordonate de cunoaşterea instinctivă a acestui 

adevăr şi atunci mai uşor explicabile în toată absurditatea lor? 

Fiinţa umană, din timpuri imemorabile, cu ajutorul unui 

creier analitic şi inventiv, a construit modele fanteziste de 

explicaţie a lumii înconjurătoare, lume de care se distanţa tot mai 

mult şi pe care o înţelegea din ce în ce mai puţin. În timp, omul a 

creat divinitatea care, pe de o parte să o pedepsească pentru actele 

de distrugere, de iresponsabilitate, pe care omul instinctiv ştia că 

le produce, iar pe de altă parte să-i ierte aceste activităţi, aceste 

păcate. Creierul i-a construit omului atunci un model de 

comparaţie, în care fiinţa umană şi doar ea, este creată exact după 

înfăţişarea creatorului prin care se înţelege deci, complet egoist şi 

insensibil la restul fenomenelor universale. Ştiinţa modernă, 

genetica, explica foarte bine condiţia umană bazată pe 

proprietăţile total egoiste ale genelor, dar omul nu se poate 

accepta aşa cum este. Creierul îi joacă farse şi îi pune la dispoziţie 

o lume imaginară, în care el, omul, este cu totul şi cu totul altceva 

decât un animal egoist, interesat doar de supravieţuirea lui 

proprie, indiferent de restul lumii vii ori moarte. În ce consta 

atunci globalizarea în perspectiva paradoxului uman? Studiul 

istoriei ne dezvăluie că fiecare trib, fiecare popor, la un moment 

dat sau altul, a fost obsedat de expansionism, nu numai ca idee, ci 

ca „de facto” realitate, iar marile naţiuni de acum sunt urmaşele 

celor mai eficace triburi, atât din punct de vedere al reproducerii, 

cît şi din punctul de vedere al eficienţei în exterminarea parţială 

sau totală a celorlalte triburi concurente din jur. Deci 
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„globalizarea” nu este un fenomen nou, modern, deoarece toate 

civilizaţiile puternice anterioare au procedat la fel şi singura 

piedică în calea expansionismului antic, istoric, a fost ori natura 

(munţi prea înalţi, ape prea late, etc.), ori o altă civilizaţie la fel 

de puternică, la fel de agresivă. 

Nu este de mirare atunci că şi omul actual, aşa zis evoluat 

şi modern, priveşte cu admiraţie şi mândrie la trecutul crud şi 

obscur al unor cotropitori, globalizatori, oricare ar fi ei: 

Alexandru Macedon, Cezar, Ginghis-Han, Napoleon, etc., etc., 

etc. Cine ştie cum îi va privi lumea viitoare, peste vreo 500 de ani, 

pe Hitler, Stalin, Mao, etc., etc., etc. 

Nu este de mirare, pentru că această năzuinţă de 

supravieţuire, de dominaţie şi expansiune cu orice preţ, este parte 

fundamentală a moştenirii genetice umane. Creierul uman, cu 

extraordinara lui capacitate de a putea dezvolta modele analitice 

independente de condiţia lui genetică, i-a pus omului la dispoziţie 

o mulţime de explicaţii de legalizare şi de scuză a tuturor actelor 

săvârşite. Parte din acest arsenal de creativitate cerebrală, este 

numit „conştiinţă” şi fiecăruia, în măsura posibilităţilor, i se dă 

libertatea de tălmăcire şi înţelegere a acestei neînţelegeri. 

Raţiunea umană, dacă ar fi sinceră şi nu falsă, utopică, ne-ar spune 

clar şi răspicat că suntem nişte animale formidabile, cu un 

potenţial enorm în diverse domenii, dar nişte animale feroce, fără 

milă, fără conştiinţă al căror singur obiectiv este supravieţuirea. 

Ba chiar mai mult, dacă se poate, nemurirea. În această privinţă, 

însă, intelectul uman este mut şi în schimb omenirea s-a 

complăcut şi în continuare de fapt se complace, în acceptarea 

miliardelor de teorii explicative găunoase şi, mai ales, false. 

Dacă ne gândim bine, toate religiile sunt bazate pe 

ipoteza că omul este un păcătos în mascopie cu forţele diabolice 

care guvernează mentalitatea umană şi religia ne îndeamnă spre 
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„purificare”  spre convieţuire în respect reciproc şi acceptanţa 

diferenţelor care ne şi despart dar ne şi apropie unii de alţii. 

Ce a înţeles însă fiinţa umană prin religie este derizoriu. 

Omul acceptă religia doar ca o altă formă de expansiune, 

legalizată de o putere divină. Deci nu noi oamenii suntem 

responsabili de cutare sau cutare act, ci Dumnezeul nostru care ne 

spune că „ceilalţi”  sunt altfel, sunt necredincioşi şi deci păcătoşi 

şi neapărat trebuie înlăturaţi ca nu cumva să ne „strice”, să ne 

altereze, duhul nostru sfânt! Cruciada noastră este binecuvântată 

de Alah, de Dumnezeu, de Abraham, de Shiva... 

Omul este profund corupt de egoismul genetic, corupt de 

ambiţia de supravieţuire „cu orice preţ”, încât nimic nu este cu 

adevărat sfânt, iar majoritatea actelor futile de a compensa această 

corupţie sunt de obicei false şi dizgraţioase. 

În zilele noastre, în aşa-zisele democraţii de tip vestic se 

vorbeşte tot mai vehement despre o conştiinţă şi responsabilitate 

globală. Nu este necesară o analiză complicată şi nici de 

microscop, nu este nevoie să descoperi că această „propagandă”  

reprezintă doar o altă formă de scuză şi explicare a goliciunii 

spirituale umane. 

Ce este de făcut atunci? Consider că la această întrebare, 

fiecare fiinţă umană ar trebui să se gândească şi să se străduiască 

să ajungă la o concluzie. Individuală şi Personală. În acest fel s-ar 

putea să ajungem la un milion de „adevăruri”, dar care poate că 

oricum sunt mai bune şi mai favorabile existenţei vieţii pe 

Pământ, decât doar unul sau două „adevăruri false” . 

10 iulie 2006 / Flekefjord, Norvegia 
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Şocul prezentului 

 

 

Unul din cele mai bune exemple care dovedesc clar lipsa 

de voinţă şi etica personală care izvorăşte din lipsa de conştiinţă 

este fenomenul fanatismului şi al terorismului actual. Terorismul 

excede orice idée de şoc al viitorului, el este un iminent şoc al 

prezentului. Am amintit în mai multe eseuri anterioare că există o 

gamă destul de variată cu privire la cantitatea de conştiinţă sau 

mai bine zis nivelul de dezvoltare spiritual, etic şi moral pe care 

un individ îl posedă la un moment dat. Nu există date concrete, o 

statistică a stării spirituale a omenirii, dar cred că nu greşesc mult 

când presupun că aproximativ 10% din fiinţele umane posedă o 

conştiinţă şi conduita acestor oameni este dictată de un cod moral 

superior, iar 10% nu au conştiinţă deloc. Restul omenirii se află 

undeva între aceste două extreme şi proporţia de conştiinţă diferă 

de la om la om, de la societate la societate. 

De asemenea, am amintit că informaţia genetică 

înmagazinată în gene, nu este interesată de fenomenele morale, ci 

doar de cele legate de procesele de supravieţuire, care pot 

influenţa şi chiar aplică în timp metode extreme de convieţuire 

bazate pe o frică genetică de pieire. Războaie au existat 

dintotdeauna şi cu timpul o clasă aparte, acea a militarilor, a 

războinicilor s-a diferenţiat în păturile societăţilor omeneşti. Tot 

în timp, reguli din ce în ce mai stricte şi din ce în ce mai universal 

acceptate au început să controleze felul în care soldatul îşi face 

„datoria”  şi toată lumea ştie că există convenţii internaţionale de 

„supraveghere”  a acţiunilor militare. Se poate spune că există „o 

moralitate”  care, într-o oarecare măsură, încearcă să protejeze 

populaţia civilă, copiii, nevinovaţii. Nu încerc să scuz acţiunile 

militare de nici un fel, personal îi acuz pe toţi cei care folosesc 
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metode violente de „comunicare”, indiferent dacă este un individ 

sau un stat oarecare, dar încerc să lămuresc, din perspectiva 

umană, actul extrem de terorism. Pentru că teroristul nu este 

soldat, războinic al unei cauze, nu este o fiinţă umană, ci face 

parte din acele 10% procente complet lipsite de conştiinţă şi deci 

100% maşină. Terorismul reprezintă un fenomen nou, modern, al 

umanităţii, deoarece în timpuri mai vechi un act de terorism era 

condamnat din perspectiva crimei produse, iar teroriştii erau 

direct eliminaţi şi nu ca acum, protejaţi de diverse legi şi avocaţi. 

Un recent filozof francez, spune că teroristul nu este un 

om ca toţi oamenii, ci el, teroristul, şi-a permis luarea 

indiscriminantă a vieţii altora, lucru rezervat în fond lui 

Dumnezeu sau Allah şi omeneşte ar fi ca atunci când un terorist 

este capturat, să fie trimis direct acolo, lângă egalii lui, zeităţile.  

El, în fond, nu poate fi judecat de oameni şi locul lui nu este 

printre oameni. Eu consider că omul fanatic este complet lipsit de 

conştiinţă şi este ghidat în toate activităţile lui doar de spaima 

primordială, genetică, a supravieţuirii. Reprezintă deci un 

prototip uman foarte primitiv. Asta nu înseamnă că nu are 

inteligenţă, sau că nu simte responsabilitate pentru familia lui. 

Din contră, el apără feroce petecul de pământ care-i găzduieşte 

neamul şi nu poate să înţeleagă că, în fond, mai există şi o lume 

care poate să difere radical de „lumea” lui. 

De obicei se crede complet greşit că majoritatea 

fanaticilor şi a teroriştilor sunt oameni care, ori ei personal, ori 

familiile lor au suferit persecuţii, atrocităţi, etc., dar adevărul este 

că marea majoritatea a fanaticilor şi a teroriştilor nu a avut nimic 

de suferit. Ei sunt produsul lipsei de conştiinţă, a lipsei totale de 

empatie care îi caracterizează, un fel de oameni maşini. Aceşti 

humanoizi sunt, bineînţeles, folosiţi de alţii în diferite scopuri, 

cum lumea de obicei foloseşte o maşină. Să luăm exemplul lui 

Bin-Laden, un multimilionar saudit, psihopat prin excelenţă, care 
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în ambiţia lui personală de a controla toată lumea musulmană, nu 

se dă înapoi de la nici un act de teroare, chiar cele care distrug 

propriul popor. El este conştient de existenţa humanoizilor 

amorali şi, propovăduind spaima bazată pe diferenţe, poate 

recruta milioane de adepţi. Bin-Laden şi alţii ca el, şi-au dat 

seama că au la îndemână material biologic foarte diferit de „omul 

obişnuit”  şi ambiţia lor este să transforme tot mai mulţi oameni 

cât de cât evoluaţi şi care posedă un procentaj de conştiinţă, în 

adevăraţi oameni-maşină, complet lipsiţi de conştiinţă şi voinţă 

proprie. Aceste produse, pe care eu îi numesc humanoizi, 

reprezintă un material extraordinar de îndoctrinare şi total control, 

care răspunde cu perfectă obedienţă oricărui ordin venit de la 

dascălul îndoctrinant. „Mâine te transformi în bombă şi arunci în 

aer o grădiniţă”  şi el, maşina, o face. Ce ar trebui făcut pentru a 

putea, în timp, elimina acest fenomen? 

Cred că felul în care reacţionează şi acţionează lumea 

vestică, civilizată, este încă o reflecţie că în general avem de a 

face cu oameni (şi aici vorbesc mai ales de cei care conduc 

societatea, liderii) care au doar muguri de conştiinţă şi de 

responsabilitate. Felul în care se răspunde actelor teroriste este de 

obicei cel al pedepsei, al izolării şi mai aprige a vreunui popor 

întreg şi în general cel al neînţelegerii, cel care măreşte şi mai 

mult discrepanţa între diversele atitudini, culturi, religii. 

Dacă ar exista o voinţă cinstită înspre globalizare, atunci 

în primul rând ar fi nevoie de o globalizare în educarea fiinţei 

umane spre o conştiinţă, spre un nivel mai înalt şi mai uniform de 

spiritualitate care să apropie diferitele culturi şi religii una de alta, 

punând în primul plan similarităţile şi tot ceea ce ne leagă de o 

origine comună, ca oameni. Fiinţa umană, indiferent de locul şi 

stadiul de dezvoltare în care se află acum, trebuie să fie ajutată 

să-şi dezvolte o conştiinţă, să-şi asume responsabilitatea că 

trăieşte şi foloseşte acest pământ care este al tuturor şi pe care 
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trebuie să-l predăm generaţiilor viitoare. Resursele acestui 

pământ ar trebui folosite înspre binele tuturor şi acest lucru ar 

duce la o societate în care poate nimeni nu va fi nevoit să-şi 

cerşească existenţa. Poate că doar aşa, doar atunci, omenirea va 

scăpa de acea spaimă iraţională, primitivă, care o îndobitoceşte şi 

va putea trăi în armonie. Omul şi-ar putea da seama că doar prin 

efort comun şi cunoaştere se poate apropia de o adevărată 

credinţă, de o religie adevărată. Efortul umanităţii s-ar putea 

îndrepta înspre supravieţuirea întregii biosfere pe acest pământ şi, 

în timp, poate pe alte pământuri, în alte sisteme solare, unde 

urmaşii noştri să ajungă ca soli ai păcii, cunoaşterii şi prieteniei. 

Aşa ar putea să fie, dacă omul ar avea conştiinţă! 

 

12 iulie 2006 
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Păcatul despre care ar trebui să vorbim 

 

       Eu nu sunt un credincios care poate fi catalogat, un credincios 

cu o relaţie clară, bine definită cu Dumnezeu şi cu reprezentanţii 

lui pământeşti şi dacă ar fi să mă auto-expun sincer criticii, mai 

ales criticii sufletului şi cugetului propriu, atunci eu sunt “cel care 

doreşte să creadă”, “cel care, disperat, încearcă să-l descopere pe 

Dumnezeu în creaţia lui, omul”. Dilema mea nu este acceptarea 

divinităţii, ci acceptarea umanităţii în descrierile bombastic-

fanteziste care acreditează omului însuşiri mai nobile decât acesta 

le merită, acceptarea ipocriziei spirituale bazată pe o construcţie 

intelectuală, bazată pe un ritual, care din păcate întreţine şi 

binecuvântează imoralitatea umană. Recunosc, aici eu 

generalizez, încerc să explic cum majoritatea fiinţelor umane, 

pentru că există şi excepţii, se auto-amăgesc, se complac în 

participarea activă la întreţinerea unor compromisuri obscure, 

compromisuri care ne oglindesc imaginea în faţa lui Dumnezeu. 

Bănuiesc că în acest compromis de acceptare a “răului”, cu 

“promisiunea iertării” sălăşluieşte esenţa Păcatului. 

        Omul, fără nicio rezervă sau ezitare, poate să comită cele mai 

înfiorătoare crime şi nu o singură dată, ci repetitiv sau chiar fără 

întrerupere, deoarece omul ştie că va fi iertat! Trebuie doar să se 

spovedească, să-şi mărturisească crimele, unui alt om, numit de 

noi “reprezentantul lui Dumnezeu” şi ca o consecinţă a unui 

ritual, o fiinţă umană se poate simţi uşurată de toate păcatele 

anterioare şi în fond poate să-şi continue activităţile criminale cu 

fruntea sus. Omul bun se auto-amăgeşte mereu în speranţă, în 

crez, dar să fie bine lămurit faptul că majoritatea criminalilor vor 

continua să fie criminali. Formele de exersare, formele de 

expresie ale “răului” se schimbă, dar cei care le generează nu se 
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schimbă, ei rămân aceiaşi pentru totdeauna. Cu rare şi mici 

excepţii. 

         Spinoza a susţinut că toate lucrurile doresc să-şi păstreze 

natura lor proprie: “piatra doreşte să fie etern piatră, tigrul să fie 

tigru”. Spinoza nu aminteşte omul, poate în acest fel dându-i 

omului posibilitatea de alegere, deoarece omul îşi alege o cale şi 

chiar destul de devreme în evoluţia lui pământească. Cred că 

mulţi din noi ne putem aminti de relaţiile pe care le-am avut cu 

alţi oameni deja la o vârstă mai fragedă, deja în copilărie şi 

amintindu-ne diverse persoane şi analizându-le, cred că fără prea 

mare greutate am descoperi “tendinţe” de comportament, care cu 

vârsta s-au adâncit şi au format un anumit individ matur. 

        Eu, unul, îmi aduc bine aminte de mai mulţi copii cu care am 

crescut împreună, cu care am fost şi prieten, câteodată prieten de 

nevoie şi acum, la maturitate, privind în timp “evoluţia” spirituală 

a acestor oameni, îmi dau seama că unii erau deja de atunci ceea 

ce aveau să devină. Unele fiinţe umane sunt “formate”, 

“definitivate” deja la o vârstă fragedă. Astfel, fără prea mare 

greutate, îmi amintesc de copii răi, de copii sadici, de “îngeri” 

pârâtori, de copii falşi şi mincinoşi şi de cei lipsiţi de compasiune. 

Poate că nu este ciudat faptul că majoritatea acelor copii au 

continuat să fie la fel şi când au ajuns indivizi adulţi, atunci când 

maturi şi înzestraţi cu o mai mare putere de discriminare între bine 

şi rău ar fi fost capabili să se schimbe. Dar majoritatea lor nu s-au 

schimbat, ba din contra, si-au dezvoltat şi perfecţionat caracterul 

putred pe care, cum am spus, îl aveau deja din copilărie. Nu ştiu, 

poate că primii ani de convieţuire cu părinţii au mare importanţă 

în dezvoltarea spirituală ulterioară a copiilor şi deci o parte din 

răspunderea la depravarea fiinţei umane trebuie atribuită şi celor 

care se decid să dea viaţă altor fiinţe umane. Actul de copulaţie 

nu este de ajuns şi nu promite nimic altceva decât o plăcere 
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trecătoare. Bănuiesc că o grămadă de părinţi iubitori vor sari ca 

arşi în apărarea tuturor copiilor, scutindu-i de vreo răspundere 

umană şi indirect auto-scutindu-se de răspundere, dar ca părinte a 

cel puţin trei copii, îmi expun nejenat şi curajos opinia, deoarece 

nimeni nu mă poate cataloga în grupul celor care vorbesc fără să 

aibă vreo experienţă proprie sau urăsc copiii pentru că nu au avut 

parte de ei. Nu, eu vorbesc despre atitudine, despre trezire şi mai 

ales despre răspundere umană. Atât individuală cât şi colectivă. 

        IIisus Cristos a încercat să trezească omenirea, obligând-o 

să-l asculte. Şi o parte din omenire sau o parte din om l-a ascultat 

şi a văzut cât de teribilă era realitatea în care lumea se complăcea 

să trăiască. Nu era lipsă de preoţi in Judeea, nu era lipsă de temple 

şi de ritualuri, ci era o înfricoşătoare lipsă de omenie, de empatie 

şi înţelegere. Iisus Cristos a încercat să ne domesticească, să ne 

facă să iubim cu adevărat, a încercat să ne facă să descoperim acel 

Dumnezeu care sălăşluieşte în fiecare din noi, în fiecare lucru care 

ne înconjoară. Şi pentru acest fapt, a fost omorât. A fost omorât 

de acei copii, care au crescut mari şi puternici în minciună şi 

violenţă, mari şi puternici în indiferenţă şi iresponsabilitate.  

        Preoţii si templele Israelului au continuat să existe şi alte noi 

temple s-au ridicat şi în numele lui IIisus Cristos, cum şi alte 

forme de camuflare a mizeriei umane au fost repede “descoperite” 

şi expuse omului ca “adevăruri dumnezeieşti”, de o nouă 

generaţie de preoţi. Preoţii de azi nu se deosebesc cu nimic faţă 

de cei al Judeii de acum două mii de ani, cei care l-au omorât pe 

Iisus Cristos şi care preoţime ar face la fel ca înaintaşii lor judaici, 

dacă cumva supremaţia lor ar fi supusă vreunui pericol aşa de 

mare, ca “Pericolul Iisus Cristos” de acum două mii de ani. 

         Se spune că IIisus Cristos avea puterea de a face minuni, dar 

toate minunile lui “documentate” de istoria religioasă, cum ar fi 
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vindecarea bolnavilor, să faci din apă vin, etc., etc. nu se pot 

compara cu minunea supravieţuirii mitului “Înălţării”. Nu are 

nicio importanţă dacă IIisus Cristos s-a ridicat sau nu fizic la 

Dumnezeu, în cer, ci important este faptul că simbolismul 

Înălţării a supravieţuit în timp, cu toată corupţia umană, din care, 

Înălţarea lui Cristos, ca o pasăre Phoenix, se ridică în fiecare an, 

obligându-ne să reflectăm. 

       Să reflectăm la adevărata condiţie umană, să reflectăm la 

relaţia cu semenul nostru şi să reflectăm la sinceritatea relaţiei cu 

Dumnezeu. Iisus Cristos reînvie în fiecare an cu speranţa că ne va 

trezi, cu speranţa că de acum, din acest an, fiinţa umană o să-ţi 

asume o responsabilitate de existenţă şi de co-existenţă.  

       IIisus Cristos moare în fiecare an când vede cât de simplu şi 

de uşor fiinţa umană se complace în eşecul ei spiritual. Acesta 

este Păcatul despre care ar trebui vorbit! Despre această suferinţă 

repetată, despre această jertfă! Dar atâta timp cât nimeni nu se 

sinchiseşte să reflecteze, IIisus Cristos va fi omorât de noi prin 

răstignire şi va reveni să ne amintească de acel lucru simplu, pe 

care fiinţa umană cu disperare încearcă să-l uite: IUBIREA.  

 27 Aprilie 2008 
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Din volumul 

Singuri împreună 
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TU  FOTOGRAFIA  PRĂFUITĂ 
 

S-ar fi putut să fii tu 

Fotografia prăfuită de pe bufet. 

Să fii Goethe, soldatul necunoscut, 

Predicatorul, chiar Budha, 

Fata înrămată în fereastra  

De la etajul doi, 

Femeia din parc, pudelul, 

Şopîrla şi ţînţarul. 

Întorci pagină după pagină 

De viaţă, de enciclopedie. 

 

Da, s-ar fi putut să fii tu 

Întîlnirea cu ceea ce mi s-a întîmplat 

Şi cu ceea ce mă aştea 

DRUM SPRE FERICIRE 
 

Plîng din ce în ce mai mult 

Şi tu îmi aduni cu grijă 

Fiecare lacrimă  

               spunîndu-mi 

Că atunci cînd plîng  

Eu nu le pot preţui. 

Îmi spui că aşa 

Ai făcut întotdeauna 

Mi le-ai arătat mai tîrziu  

Să mă bucur de ele. 

Dar eu îmi amintesc 

Un timp cînd nu plîngeam 

Cînd lacrimile erau doar 
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Nişte stropi întîmplători  

De ploaie. 

Tu nu ţi-l aminteşti 

Umblai turbat atunci 

De nelinişte şi mă loveai 

În ochii proşti care 

Nu înţelegeau ce vrei… 

Acum îmi spui că drumul 

Nostru spre fericire 

N-a fost uşor. 

 

PLOAIE CU PISICI PE PIEPT 
 

Am îngenuncheat lîngă pat 

mi-am spus rugăciunile 

şi am aşteptat să mai treacă ploaia. 

Se pare că am crescut oleacă 

în acele nopţi fără vise, 

ori pisoiul care-mi dormea 

pe piept a rămas mic. 

Nu ştiu cînd s-a oprit ploaia. 

Pe dinafară părea o zi obişnuită 

cu oameni înghesuiţi în autobuze 

şi coşuri înalte fumegînd tristeţe. 

M-am ridicat încet  

să nu trezesc pisoiul 

şi după primul ori al doilea pas 

a început din nou să plouă, 

dar eu eram deja plecat 

în altă lume. 
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TEMPLUL CU FERESTRE COLORATE 
 

Îmi amintesc acel copil 

pe care l-am uitat în templul 

cu ferestre colorate. 

Îmi amintesc genunchii striviţi 

pe lespezi vorbitoare 

şi ochii ce căutau lumina. 

Din depărtări am auzit acele şoapte 

legate strîns de alte şoapte 

şi rugăciuni am auzit sau poate 

doar suspine pierdute în goana nebună. 

Voiam să prind din urmă 

păcatul vostru şi să-l împart în două 

să duc o jumătate doar cu mine 

acolo unde păcatul e virtute, 

cînd cineva din întuneric 

mi-a întins o mînă în care erau ascunse  

faptele de neiertat, dar 

şi un spirit simplu şi curat 

era ascuns în acea mînă. 

Fără să ştiu de ce atunci 

din goană m-am oprit 

şi eram acolo lîngă el îngenuncheat 

pe lespedea crudă. 

Era bătrîn acum acel copil 

Eram acel copil bătrîn. 
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PRIN UŞA DE LA VERANDĂ 
 

Vezi, din cauza ta am rămas singuri. 

Mi-ai spus trîntind uşa de la verandă. 

Da, singuri. Copiii mari plecaţi pe la şcoli… 

Vecinii şi prietenii?! 

Chiar unde-or fi? Cum de au dispărut 

Aşa fără să bag măcar de seamă? 

Acum ai plecat şi tu.  

Da, singur. 

Ar fi trebuit să fiu cumva pregătit  

Să înfrunt armatele singurătăţii 

Trebuia să ştiu, am mai fost ameninţat 

Dar erai tu acolo lîngă mine 

Erai arma mea de protecţie. 

Acum ai plecat supărată prin uşa de la verandă 

Pe care o ţin uşor întredeschisă 

Să te mai văd plecînd 

Să adorm cu tine în privire. 

 

HĂRĂZIȚI LUMINII 

 

Călătoria a fost lungă  

şi obositoare, dar am ajuns  

la marginea Universului,  

hărăziţi 

să ne ridicăm acolo statui, 

să ne scriem numele  
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pe vestigiile timpului. 

 

Şi cred că din frustrare  

din praful cosmic 

am făurit un imens inel de lumină  

şi ţi-am promis  

 

că ne vom reîntoarce  

în aceeaşi aureolă  

rece… 
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CU SUFLETUL RĂVĂȘIT 

 

Cineva, pe când dormeam,  

mi-a deschis fereastra  

furându-mi lăuntrul  

lăsându-mi în schimb  

o bicicleta de damă. 

Dinadins, undeva,  

eu sufletul răvăşit,  

norocul mi-a deschis fereastra  

şi a uitat-o deschisă.  

Acum intră şi ies prin ea  

dorurile toate. 

 

 

Vă rog,  

să-mi închidă careva  

fereastra! 

 

 

ACASĂ 

 

Am revenit în munţi  

Când sufletul înstrăinat s-a rezemat 

de codri 

când pârâul din grădină mi-a şoptit: 

te recunosc,  

spălându-mi poleiala jalnică, 

carcasa vestică adunată acolo unde  

soarele apune singur. 
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Abia atunci 

Am văzut culori pe care nimeni nu le vede 

şi am auzit 

muzici pe care nimeni nu le mai aude. 

 

Noapte am stat la masă cu vampiri, 

maimuţe şi 

dragoni, cu bestii încă nedescoperite. 

Cu suflete bătrâne, 

am tăifăsuit 

Şi am băut otrăvuri cu fiinţe fără ochi şi 

Şi care la sfârşit mi-au spus în cor:  

Acesta este preţul ce-1 plăteşti 

trăind  

în viitor;  

e suferinţă dublă. 

 

O dimineaţă nouă ne-a trezit  

cu iarbă proaspătă la ochi şi miei de abur 

cu-n om bătrân care m-a luat de mână  

spunându-mi molcom: băiete, hai acasă! 

 

APROAPE TRANSPARENT 

 

Hadrian's wall desparte încă lumi;  

barbarii celtici de romani. 

Acolo stau stingher şi-ascult 

cum vântul spulberă cuvinte... 

Cu braţele întinse peste orizonturi largi  

încerc să le adun pentru tine, pentru altădată. 

De-acolo, de pe zid, simt vânt ce schimbă culoarea 
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din degetul cu care îmi pictezi portretul. 

Ce palid sunt aproape transparent, încadrat. 

dar mai ales pierdut în albastrul din perete... 

 

De partea cealaltă doi bătrâni stau mână în mână  

Şi-ascultă cum vântul îmi aşterne braţul-gând  

pe umerii tăi goi. 

 

  

CHEMARE 

 

Singur, aştept 

noaptea  

care dezvăluie taine.  

Sunt treaz de întuneric  

Şi lângă mine fratele luminii 

s-a culcat pe piatra rece. 

Din cer pâlpâie timid  

ochi de căprioară.  

Pipăi culoarea  

beznei  

şi te chem. 

Paşii tăi 

sunt lumina  

care 

îmi încălzeşte 

fruntea. 
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SPRE NOAPTE 

 

Amintiri 

Lumină  

crânguri verzi 

roua crudă 

în suflet. 

Amintiri 

acel orfelinat,  

Pământ, 

născător de timp  

doar aici fluviu. 

Amintiri târzii 

nu-i încă noapte  

dar încet, încet  

vine 

de tot. 
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Din volumul 

Poeme tactile 

                                          Editura conta - 2017 

 

desene - Stela Vesa   
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(ce accident nemaipomenit este și viața asta)  

 

câte accidente am suferit 

în viața asta care  

mi-a fost dată mie 

în dar?  

o naștere grea  

am chinuit-o  

pe săraca mama 

îmi pare rău  

eram un prunc inconștient 

dar mai târziu?  

apoi școala  

și aia de atunci  

ca și cea de acum,  

comunistă, unde 

pe lângă  

igiena obișnuită 

mi s-au spălat  

și creierii și cu toate astea 

am rămas cu idei 

și gânduri murdare 

nu numai privitoare  

la comunism.... 

facultățile, academiile,  

unde speram  

să învăț totul  

despre tot  

dar unde puțin  

am învățat.  

și dragostea,  

iubirea cât de accidentale sunt!  

niște uragane  
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cu trăznete și fulgere  

prin inimă trec  

și te lasă ca și mai înainte  

uscat și  

în căutarea 

altor furtuni.  

prieteni de ocazie  

care atunci  

când ești rănit  

sunt în concediu 

iar cei adevărați  

unu, doi, trei,  

sunt departe  

pe alte meleaguri  

și suferă  

de aceeași boală  

ca și tine. 
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(ca niște frunze uscate cad, așa pe rând) 

 

 ca niște frunze uscate  

cad, așa pe rând, 

din mine: 

copilaria,  

prima bicicletă,  

tinerețea, 

prima iubire,  

dascăli și colegi,  

diplome.  

 

ca niște frunze moarte 

cad necontenit  

mustrări de conștiință. 

 

ce-mi pasă de ele acum?  

sunt mult mai mult  

decât am fost  

sunt tot atât de puțin  

ca la început  

 

locurile alea goale  

rămase singure  

mine în mine, 

le numesc amintiri  

 

disperat,  

atât eu,  

dar mai ales alții,  

chiar străini,  

încercăm să umplem  

golurile astea  
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cu tot felul  

de banalități  

și cu minciuni  

și acest lucru  

mă silește  

să îmi retrăiesc viața,  

mă silește să cred  

voi muri  

nemuritor. 

                                                  Dec. 2016 
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(vanitatea m-a obligat să-mi ascund undeva sufletul)  

 

vanitatea m-a obligat  

să-mi întemnițez  

să-mi ascund undeva  

sufletul și atunci când  

ar trebui să-l arăt  

tot vanitatea mă obligă  

să-l vopsesc în culori potrivite  

 

îl vopsesc alb  

când par timid  

și nevinovat  

îl vopsesc roz  

când fac pe îndrăgostitul  

roșu când sunt furios  

albastru când visez  

și negru când păcătuiesc. 

 

vanitatea m-a obligat  

să uit că 

existați cu adevărat  

să uit că nu sunt singur  

și să vă calc sufletele în picioare  

 

eu nu am nicio vină!  

 

                                                                           Scoţia, 30/4/ 17         
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Indiferent 

 

 

Mi-a amorțit limba 

mi-au amorțit visele 

și nădejdile  

mi-au amorțit. 

Cuvinte 

fraze 

texte 

ce vor oare de la mine? 

Cine dorește să mi se 

împărtășească? 

De ce? 

Sunt un suflet amorțit 

cred 

dar nici asta nu simt. 

Nu știu de ce  

scriu curiozitate 

scriu înțelegere 

scriu activitate 

scriu colaborare 

scriu interes 

scriu succes 

scriu angajament 

scriu solidaritate 

scriu..... 

De ce oare? 
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Pentru cine? 

Sunt amorțit 

nu simt nimic 

când nu mai simt 

absolut nimic 

văd o apă 

văd iarbă 

o frunză 

și înțeleg că  

sunt o buruiană 

încep să simt 

alte lucruri 

mă reeduc 

mă obișnuiesc. 

 

Trebuie 

 

 

Trebuie să te naști 

trebuie să te conformezi 

trebuie să ai o viziune 

trebuie să ai un țel 

trebuie să fii serios 

trebuie să te străduiești 

trebuie să alegi 

trebuie să ai succes 

trebuie să fii apreciat 

trebuie să fii cunoscut 



115 
 

trebuie să nu te recunoști 

trebuie să fii sănătos 

trebuie să trăiești cât mai mult 

trebuie să mori la un moment dat 

trebuie 

trebuie  

trebuie 

 

Tăcere 

 

 

În numele democrației 

și de frica rușilor 

țară după țară 

este distrusă 

milioane de morți 

milioane de nenorociți. 

 

Oameni serioși 

cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da 

într-un fel  

de transă democratică. 

 

Văd că habar nu au 

de nimic 

dar tac. 
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O suedeză de 16 ani 

educă lumea 

cum să răcească clima 

cum să salveze Pământul 

oameni serioși 

cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da 

un fel de transă ecologică 

și totul se scumpește 

fără ca să se facă ceva 

văd că habar nu au 

cam de nimic 

dar tac. 

O masă cenușie  

de castrați, hermafrodiți 

și nespecificați 

au exclusivitatea cuvântului 

fac ordine 

fac legi 

și au 

întotdeauna dreptate. 

 

Oameni cu cravata la gât 

dau din cap: da, da, da! 

Văd că habar nu au  

cam de nimic 

dar tac 

tac ca o mitralieră! 
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Vise 

 

 

Visez că sunt un copil 

și mă uit cu ochii larg deschiși 

în soare. 

Îl simt fierbinte 

el nu mă simte. 

 

Visez că sunt un caldarâm 

pe care lumea pășește indiferentă 

simt o greutate 

ea nu mă simte. 

 

Visez că sunt o muscă 

care irită lumea 

o palmă mare mă tot fugărește 

simt o spaimă 

ea nu mă simte. 

 

Visez că sunt un creion 

și scriu ceva, pe ceva 

nu văd ce scriu 

nu știu dacă altcineva vede. 
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