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PROLEGOMENA

ALEF
Nemulțumit din nou, întreabă Iov pe șarpe,
preaînțeleptul,
ce jarul vorbei din luceafăr suge,
cum vârful limbii-ar fi pentru auz,
și nu urechea clăpăugă?
Cum limba nu-i spre trăncănire cultă,
ci doar cu ea
vânatul se ascultă?

BETH
Dar iar vă-ntreb: Cine sunteți cuvinte
de încercați postav pentru Cuvânt?
Ce azi ating, e mâine fum, duhan.
De ce mă lași
lui tohu și vabohului odraslă,
că am ajuns la beth pridvorul pentru pâine.
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GHIMEL
Prind șarpele în mână,
eu cel născut întru Cetatea Uz:
De nu-s auz,
Cuvântul pe ce suie?
Cum poate Ne-nceputul să înceapă?
A fi a fost, va fi, sau nu e?
Corabia cum să plutească fără apă?

DALET
Ce este viața mea,
că iarbă nu-s,
de iapa morții vrea ca să mă pască?
Și cărui vis chiria n-am plătit
mai înainte maica să mă nască?
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Iov profețește despre omul suferinței

Mă doare precum lemnul
sub dinte de gealău,
iscoditorii care vin ca să mă vadă,
iubirii Tale când îi sar la sfadă
că ai simți plăcere în bici pentru cel rău
și răzbunării Tale c-aș fi semnul.
Mă doare până în rărunchi,
că după fi erea lor ce clocotește grabnic
îți pun în mână furcă și harapnic!
Cum mă luai odată pe genunchi
și mă săltai pe el zicând că-i șea,
Te-mbrățișam și Te pupam pe față;
să nu ne prindă mama în hârjoană,
mă mângâiai pe păr
făcându-mi semn: cuminte!
și Te duceai la locul Tău
ca zugrăvit dintotdeauna în icoană!
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Preabunul meu Părinte,
de ce sunt răi și-ți mâzgălesc
iubirea Ta cu hula răzbunării?
I-auzi cum clevetesc
la colț de iarmaroc necazul meu?
Cu câtă poftă-n buzele betege
își sug chiștocul din cucuta urii:
„Nu-l iartă Dumnezeu
că numai fărdelege
avea pe mâini și-n cufere:
să sufere, să sufere!
Dreptății Lui – cu spurcăciuni și zoaie,
cotonogește-l Savaoate și-l ogoaie
pedeapsă cu pedeapsă!”
***

Și dincolo de Marea Moartă
pe Iov cel Nou duceau la răstignire
de crunta-i blasfemie și cuvântu-i greu
că s-a numit pe sine Dumnezeu,
dar altfel, care pe toți iartă,
iubind pe oameni fără de măsură
și neștiind,
chiar și pe cruce, cum să facă
pe Dumnezeu să tacă,
îi îndesau buretele în gură,
până-n gâtlej
cu patimă și ură.
8
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Tâlhărind în ortul luminii
Când să fi fost grăitul:
să fi e, să nu fi e?
Luceafărul pe cer de
amară străvezime verde
(mai mult credinței – răsăritul lui!),
ducea la judecată,
ca de la Iov să afle –
miezul adevărului,
cum trebuie să fi e pedepsit
Fiul Mărului
ce a-ncercat să-l fure
și nu a reușit.
„Tu, Fiul Mărului, să-mi spui
de ți-a fost gândul pădureț să fii tâlhar;
tot neamul ți-l cunosc, ce n-a fost rău la doagă...”
„Stai, Iov, îl întrerupse steaua,
eu când l-am prins
era-n vistierie
să-nvețe cum lumina mea se roagă
că lui nu i s-a dat să știe.”
Și Iov continuă:
„Și nu i-ai dat abecedarul?”
„Cu mine și-a găsit beleaua,
că nici minciunii nu e bun tâlharul.”
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Sunt tânăr, zise mărul,
crede-mă Iov
că-ți spun tot adevărul;
trecut-au anii peste mine și iar trec,
iar ramul chiar de-i verde, îmi rămâne sec,
c-ascuns de psalm nu tinde-a iscodi,
ca-n străvezimi, luceafărul din undă
când nunții îi îngână lumina lui profundă.
Învață-mă cum să mă rog și iartă
că n-am cerșit, ci-am vrut să tâlhăresc
veriga tainei cum s-o înfloresc;
deși-s în toate tânăr
și-n duh de-a pururi teafăr.”
Din cer veniră-n sprintenime stele
să afle de la înțeleptul Iov
limanul ultim din cuvânt,
că mărul
nu mai avea acum un ram de-ntors;
tot spusul de luceafăr
din vârf de mugur era tors
și-n licărire
pe obraz luciferin de stea
o lacrimă se prelingea.
Iar Omul Suferinței – lumină în răspăr,
plângea de bucurie,
alături de luceafăr – colind cu flori de măr,
când cugetul în șovăire
nu îndrăznea să treacă de răscruce,
zâmbi spre amândoi privind
peste-al iubirii hău:
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„Cum să vă spun
cumva balanța vorbei
să nu smintească-a rău,
dar cel mai mare furt
s-a întâmplat pe cruce.
De necrezut, acolo sus,
s-a cățărat tâlharul
chiar lângă Iisus
pe cruce-n partea dreaptă,
cum nici cel mai pervers din hoți
n-ar fi -ndrăznit nebuna-i faptă,
să păcălești, ba și pe-arhanghel,
care păzea Grădina ceea
cu strășnicie de avar,
și-a reușit pe însuși Dumnezeu
să prade
furându-I cheia,
și în plus – o binecuvântare din partea
lui Iisus.
Cum moartea groaznic își urla amarul:
„Vai, mie,
chiar pironit pe cruce, cu mâna Lui m-a jefuit
Tâlharul!”
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Filosofia gunoiului
Așa răspunse Iov ortacilor, să știe
că nu L-a supărat pre Domnul
nici cu un gând măcar de semeție:
„Nu din întorsătura vorbei mai de soi
și nici măcar din apele privirii
îl pescuiești pe om și breasla lui,
de-i schivnic sau muiere,
de-i venetic, mișelnic sau făpturii bravul,
ce a mâncat și care i-e năravul,
pe om îl recunoști după gunoi,
precum salcâmul înflorit
după amurgul gustului de miere.
Vă place, nu vă place,
el este întru toate din tot ce vezi sub soare
și chip și-asemănare
gunoiului ce-l face.
Vrei să cunoști istoria?
Gunoaielor rămase
pleacă-ți genunchii și
cuvios le scurmă
mărețelor imperii ca să dai de urmă.
Sic transit mundi gloria!”
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La ce v-ajută moartea mea, răspunse Iov

Le crește în privire-ntărâtura
și-n sânge fi erea-și fi erbe întărâtul;
de după colțuri mă pândesc,
de strajă nopții, rând pe rând,
când ghiara, când copita,
când coarnele, când râtul.
Îl văd pe Iov că e beteag,
cu bube-n cap, pe suflet și pe piept.
Tu, Dumnezeu atoateînțelept
și drag aprinde-mi o lumină s-o ascult,
să înțeleg precum odinioară
de ce gâtlejul lor poftește-atât de mult
pe robul tău
din calea lor ca să dispară?
La ce le-ajută moartea mea,
pe năsălie mort?
Gândul ce-l port
nu-i de folos că platoșa-i prea grea;
vocala ce-o îmbrac
prea strâmtă-i pentru ei și lungă,
se-mpiedică-n stiharul ei când vor să-mpungă.
La ce li-e bună moartea mea,
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sau zilele ce mi-or rămâne după moarte?
Nici pe acelea nu pot ca să le poarte
c-aripa lor,
celui cu bătături de jug,
amarnică durere-i pentru șale.
Vrei să mă-ntrebi ce-i deranjează?
Sulul cărții Tale –
că mi L-ai scris nu cu cerneală,
ci-n slovă legământă-n fir de rază.
În bunătatea Ta dumnezeiască
iartă-i că nu o fac din rău,
poate săracii nu știu să citească
scrisul Tău.
Împacă, Doamne, frica lor de Carte
și potolește ura din rărunchii lor.
N-am fost de când mă știu
înfricoșat de moarte,
ci numai doar că nu de-ajuns de sus
iubirii Tale am știut să zbor.
Asigură-i că sulul cărții care mi-ai deschis
nu răzbunării pot să-l folosesc,
ci lacrimii când de amurg se uscă;
și niciodată n-o să-l murdăresc
cu spurcăciunea sângelui de muscă.
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Spovedania lui Iov

Acum când se mijește,
din verdele adânc, Pleiada,
suntem atât de singuri,
că-avem nevoie unul de altul, amândoi;
Tu – apa, iar eu – scrisul tău a pește,
că pot ca să-ți șoptesc,
ca-ndrăgostiții între ei,
iubirea și livada.
Lumină ochilor Te am
de când Te știu, Lumino,
nu-Ți fi e scârbă de gunoi
și vino acum când se mijește,
din verde albăstrui, Pleiada.
Și-atât de singuri amândoi!
Aș îndrăzni, dar cum să chem?
Ca unda ce nu spune
nici lunii jocul vălurit,
ci doar arată pe sub spus
cu valul,
iubitul meu Părinte.
Iată,
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dincolo de cuvinte
minunea albă, spre minune
preacurată – a înflorit migdalul!
Doar numai pentru noi
neașteptat și pe ascuns;
Hai, vino,
nu-ți fi e scârbă de gunoi!
De când Te știu, Lumino,
lumină ochilor și hram.
Vezi, floarea tainei cum ne-a tors
pe-același ram!
Mi-au zis că fața
Ți-ai întors
și că-s uitat de Dumnezeu.
Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu!
Iubind, cum poți să te-ndoiești?
Ca nuca – fașă după fașă
jocul de-ascunselea ghioașă
sărutul crucii spus în miez.
Același ești,
ascuns cum poți cădea schimbării?
Nu-i blasfemie cei ce zic
că m-ai fi dat uitării?
Vrei să te-ascunzi
dar ceru-i strâmt și nu Te-ascunde bine,
și mai ales când slava Ți-o răsfață,
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nu poți scăpa de mine.
Cum o să-Ți sar în brață,
țipând de bucurie, ecou după ecou:
„Te-am prins și nu-mi mai scapi
din nou!
De-acuma ești cu totu-al meu...!”
... și totuși, sincer să fiu, iată:
Nu-mi place jocu-acesta, Tată.
Nu-l mai vreu.
Să fi e ultimul și-atât.
Cu amândouă brațele
am să Te țin de gât
îmbrățișat, cu ochii-nchiși tăcerii.
Doar inimile noastre-o să se-audă
cum bat
de frică și de dragoste, la fel,
ca Sfântul Duh – cu două aripi
și-același trup de porumbel.
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Balada lui Iov

Din toate hergheliile
ce-i dase Domnul,
numai o gloabă de cal
se rătăcise-n slobod,
iar bietul Iov își alinta sălbătăciunea,
din pofta lui halucinantă –
Somnul.
„Spune-mi,
îl întreba bătrânul singuratic,
pe unde frunza ursitei
fâșâie,
nici noaptea asta nu ai întâlnit
vreo hămesită
haită de lupi
pustia să ți-o sfâșie?”
Calul tăcea
ca o nălucă mov
și numai dureroasa șchiopătare
pe prundiș
îi răspundea din trei în trei copite
pe furiș: „Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov...”
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Din nou bătrânul, oropsitul,
pustiul oblojindu-și peste noapte
din locul de osândă,
roșii ca macul – genele:
„Am auzit hienele
cu râs din tolba lor flămândă
și am crezut că te-au găsit
și dus la prânz de sărbătoare –
fruptă aleasă din ostrov!”
Răpciuga, tristă iarăși de refuz,
se auzea în depărtare,
din trei în trei copite răspunzând:
„Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov...
”Dar într-o noapte,
prin ceață, Somnul n-a mai nălucit.
Bătrânul – numai inimii vecin,
se duse cerșetor spre dumerire,
dar inima uitase să mai bată
pe limba veselă din fire,
ca altădată,
și repeta acum de sub procov:
„Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov... Iov...Iov...Iov...”
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Psalmul 151 al lui Iov
Sunt iarăși Iov, limbut cum este piua,
Preamilostive – fără de gard
livezii, de-aceea dis-de-dimineață,
cum se crapă ziua,
cuvintele mele spre Tine
cu laudă saltă ca iezii.
Iartă-mi și mielul fără de mamă
pe care-l iubești, că Te cheamă
peltic
și-Ți molfăie ciucurii
de la stihare
crezând că ești vreun soi ciudat de floare
ce-l ia în brațe și îl iartă
că e prostuț și-atât de mic.
Sunt iarăși Iov, prea gureș, cerșetorul
de stele – noaptea, ziua – de-a Ta rază;
iartă-mi lihnitele-mi cuvinte,
că behăitul lor mereu te deranjează.
Dar ce să fac, Părinte?
Numai Tu mi-ai rămas izbăvire,
ne-nviforat liman e ochiul Tău,
iar când pe masă, lângă merinde, pui
paharul plin de seară,
îți mulțămesc de toate ale zilei
24

și-n primul rând că m-ai ferit de rău.
Ajuns-am tuturora otreapă de ocară
și-și sug cu paiul îndelunga spurcăciune:
„Iată-l pe Iov,
gubav ca spicul cu tăciune!”
A mai rămas ceva neclevetirii-n pânză
din tot ce-am fost, până în miez de rânză;
a mai scăpat ceva mocirlei și otravei
și ochiului îngălbenit de fiere?
Livadă fără gard și adăpost,
doar către Tine caut mângâiere;
chiar umbrei mele am ajuns străin,
că bubele și rănile-mi cunoști,
iar inima zvârlită undeva
mi-o știi cât mi-e de hârbă.
Numai Tu mă săruți
și nici măcar nu Ți-e scârbă
spălându-le cu untdelemn și vin.
Trimite îngerul
chilia să mi-o-nchidă,
iar cheia în deșanț
s-o zvârle în gunoaiele din șanț;
că Iov a rupt cu dinții pe aspidă
și n-a murit, că nu a terminat
să-și spună mulțumirea
întreagă către Domnul
mai înainte ca să-l pască somnul.
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Iov – fratele Domnului

Oare acesta să-mi fi e ceasul?
Și care mi-e paharul ce-o să-l beau?
De azi noapte hiena
îmi hă-hă-ie în față, în nas,
și nimic din mine n-a mai rămas
să nu-mi batjocorească:
„Iată-l pe Iov
ce s-a-ncrezut în Dumnezeu!
De ce nu vine
acum să-l mântuiască?”
Smeritu-m-am foarte
îmbrăcat în sac și cenușă
și cu grumazul frânt;
din rărunchi și străfundul inimii strig:
„Părinte, nu mai pot,
mă soarbe pustiul,
și vârtutea din duh
nici aceasta nu este cu mine;
mi-e frică, mi-e foame,
mi-e sete, mi-e frig.
Învelește ciolanele mele
cu pătura Ta de somn și pământ.
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Facă-se voia Ta
chiar dincolo de moarte
că iubitu-Te-am ” foarte.”
Pe când se ruga
Iov
a văzut la răscruce
pe Fiul Omului
căzând prima oară sub cruce.
Închise ochii și, oftând, tot largul
se prăbuși alături, în genunchi,
apoi amândoi se ridicară
să-nalțe peste lume
catargul.
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Zidul plângerii
Între a fi sau a nu fi
de ce mereu
ne-oprim la-ntrebare
și nu-ncercăm ca să-i
sărim și peste?
Doar Dumnezeu își spune
că este
Cel ce este,
dar noi suntem ce nu suntem,
că devenind ce nu suntem –
când am ajuns acolo,
e loc destul,
mereu pentru dincolo,
când neființa prinde gustul de a fi .
A fi sau a nu fi ?
Cuvântul e șubred la coajă.
Același val nisipul ni-l frământă,
doar scrisu-i diferit pe plajă.
Si totuși... și totuși... și totuși...
De unde se-aude strigarea:
„Thalassa, thalassa!
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Unde ni-i steaua, unde ni-i casa?”
Ispitiți de a fi, pofticioși de-a nu fi –
nu-i să te iei la trântă
ca Iacob cu îngerii,
sau în negoț cu valul,
ci să ajungi la cel ce ești,
mai real ca realul –
Zidul Plângerii!
Și dincolo? Pe-acolo erau îngerii,
dar azi e Marea Moartă.
***

„Domnilor, ne spune ghidul, așteptați!
Acolo este Grădina,
dar Cineva încă se roagă!”
Un singur Om a mai rămas în noapte.
Ce-o fi spunând? Și de ce
în șoapte,
de după Zidul Plângerii?
Oare nu cumva și Lui
îi tremură lumina?
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Împrumutul de Iov

Mi s-a dărăpănat fântâna
și toate pietrele mă dor,
dar ochiul – eternul limpede –
după ce spaimele lunii le-a strecurat,
Te așteaptă cumpăna cu stea să-mi cobori
când vremea în mine se-noaptă.
Mi s-a sălbătăcit chiar și drumul
oprit printre tuleie, pir și buruiene.
Ieri a trecut Omul spre răstignire
și m-a privit pe îndelete:
„Mă iartă, Iov, c-am coborât de pe cruce,
dar nu de apă, ci de tine Mi-a fost sete.”
Și am simțit cum buzele-I uscate
mi-au înflorit pe-obrazul meu,
de pe sub gene lacrima-mi sorbind.
Cine-i Acesta ce îmi duce
în spate
pustiul meu ca pe-un catarg târziu?
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Fără să-mi dea răspuns,
cu spinii mei, împrumutați, pe cap –
urcă din nou pe cruce.
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Iov – prima denie
„Cred ca-n zadar încerc să Te mai strig
să mă dezlegi de Iov.
Ce oare n-am cercat
sa-l spurc la gând cu îndoială,
dar mi se pare
ca mi l-ai pus momeală
hiclean întinsă pe cârlig.”
Așa sporovăia cu sine însuși,
luceafarul cu-adâncul scufundat.
„Chiar eu pe muche
jocul de-a fi ne-firii l-am ales
sperând să Te țintesc
razbunător prin spatele de ceas.
Ce aș putea sa-i mai răpesc
când numai Tu i-ai mai rămas?
Oh, știu ce vrei!
Când crâncen mă strivești lângă pârleaz,
încerci prin Iov ca să mă frângi
unde-s mai tare în cerbice,
cu-aceasta râma, târâtoare;
în mațe, creier și grumaz
afurisenie…”
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„Răbdare, Sabaot îi zice,
acesta-i doar un început și prag,
jocul de-acum sporește-n rămășag,
cu Iov la prima denie.
Încalte,
nu te grăbi,
ca vin și celelalte.”
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Iov râvnește la ne-umbră
Între lumină și umbră
sunt eu
părerea de rău din târziu.
De ce
nu pot fi străveziu,
să fii numai Tu
de o parte și alta
așa cum mi-aș meni ca să fiu
răsărit și apoi din nou răsărit
în loc de apus
Pe Fiul Tău unde l-au dus?
Numai prin umbra mea
putea ca să treacă
lumina ce-a scăpat la răstignit.
Oare e, oare nu-i
sens în umbra-mi ce-ai tors?
Fiul Tău
capul a-ntors
când din umbra mea l-a strigat,
din rărunchi și rădăcină,
Floarea Soarelui:
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„Ascunde-Te în umbra lui Iov
cum Te-ai ascuns pe Tabor
cu umbra luminii-n Lumină.”
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Chiar inima l-a părăsit pe Iov

Pe la târziul livezii,
Iov, după durerosul cutreier,
de căldura amiezii
aproape ucis,
își găsi inima
la capăt de drum,
la uitare de vis.
Dormea.
Păzită de un greier.
În afară de ea,
Iov nu mai avea
pe nime
și și-o recunoscu
după ecoul de ape
despletit ca-n scoică,
din limpezime în limpezime,
din abis în abis,
genune pe brâncă
oglindindu-se.
36

Nu îndrăznea s-o trezească,
dar, în străvezimea adâncă,
unde-ațipește unda-n străverde rotund,
cineva-i lăsase-un bilet
cu literă vie pe prund:
„Te-am căutat și nu erai acasă.
Te iubesc și revin.”
Dumnezeu, cu-n peștișor de argint,
adâncul inimii lui Iov,
pe unde părea mai pelin,
îl semnasă.
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Ispitirea lui Iov

„Zici, dincolo de mine, peste, e
vreo altă devenire?
Prea dulce-ar fi eresul
sfârșind această tânguire
și suferințelor – alesul.
Crezi tu că peste iazul altei lumi
o să mă-nalț a trestie?”
Satan lui Iov – în înger luminat –
îi șușotea că trestie de-ar fi
(neam de papirus),
înțelepciunea lumii i-ar spori
pe sulul altei vieți înfășurat.
„După atâta-mpotmolire
în veac, nămol și baltă,
o nouă viață n-ar fi mai înaltă?
Bolind după himericul liman
și zbuciumări,
din rău în tot mai rău,
ce zici, să stai cu Dumnezeul tău
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la sfat de trestie șoptit?”
îi repetă și mai ascuns Satan.
Alături, Fiul Omului
tăcea privind la Iov, dar sufletu-I amar
îl adia
cu-alt gând pe îndelete:
„Sărmane Iov,
în vârf de trestie – burete!
Poți tu să mă săruți cu fiere?”
Și cu durere
își șterse fața, udă:
„Chiar primul ucenic al meu
se clatină ispitei
de-a se-nălța
acolo unde n-a ajuns
sărutul să-și termine Iuda?”
Și Iov, privind în jos
la îngerul cu tivul de iacint,
îi observă pe sub veșmânt copita
spoită cu argint.
Alături Fiul Omului
tăcea...
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Visul lui Iov
Și se făcea
că Fiul Omului
s-a oprit în fața
păcătosului Iov
și mi-a grăit:
„De ce te-ai îmbrăcat
cu cactusul greșit?
Haina se poartă
cu spinii-n afară,
că nu-s inimii țineri.
Numai Fiul Omului
o va purta ca tine
la ceasul cucutei de Vineri,
cu țepii inverși, de prigoană.”
Simțeam
necunoscutul înflorit
de vișin alb în răsărituri line...
Iar ultima vorbă mi-a spus
privind spre coroană:
„Așa se poartă,
dar să știi –
e numai pentru Mine.”
...și-a dispărut Iisus.
40

William Blake
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Dumnezeu respinge arderea de tot a lui Iov
Adevărata ardere de tot
nu-i boul ars din corn până-n copită
cum cere steaua
canoanelor și herbul,
ci inima de poți ca să o prinzi
pe piscul care-l știe numai cerbul.
„Rămas-am, zise Iov,
doar piele, os și cântec,
dar inima ieri sară
prin psalmul spart s-a-ntors;
din milă oare sau descântec?
Cum se uita la mine
cu-april de căprioară!”
„Hai, îndrăznește,
ora e anume
ca să-I ridici rătezul , eu socot
că spre ieșirea ta din lume,
numai pe mine poți să mă aduci
lui Savaot
ca ardere de tot.”
Și împreună lemnele cărară
spre-altarul de jertfire holocastă,
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iar când fu gata
s-o junghie pe sub grumaz și coastă,
de braț îl prinse
arhanghelul, iscat dintr-un răstimp pustiu,
cu grai amar ca verdele de nuci:
„Cum îndrăznești lui Dumnezeu s-aduci
o inimă ce n-a-nvățat să zboare?
Sau bănuiești ceva de vreun pariu
din vreun ecou zălud?”
S-a-ntunecat privirea celui rigă peste Uz:
„E-un neînțeles sucit prins de auz?
Domnul a dat, de ce n-a vrut să ieie?”
Iar inima-i răspunse: „Știi, și-n
răscrucea cu amnarul scăpăratei clipe
poate să fi e-o cheie!
Gustă lumina – simt odrăslind aripe
pe umeri
și-or înfl ori ca timpul alb de vișin!
Ce-i arderea de tot?
Cenușă e? Zici: fum?
O, nicidecum! O, nicidecum!
E doar atunci
când poți îmbrățișa pe Savaot,
sorbindu-I limpezime limpezimii
și să-L cuprinzi nu-n două brațe omenești,
ci-n șase vâlvătăi de-aripe, ca heruvimii când
zbor în jurul Lui
ca ardere de tot.”
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Din nou revin la geamul Tău, Stăpâne

„Din nou revin la geamul Tău, Stăpâne,
cu straița goală și cu dorul plin,
dar duhului înnegurat ca fumul,
sfetnic de taină,
de ce-mi trimiți doar drumul?
E neam de cerc? Pe amândoi ne fură.
Are-nceput? Pe unde – obârșie?
Și nici sfârșitul nimeni nu i-l știe.
Amiezii lui înalte cerșesc încrestătură
cioplită-n noima
porților.
Când de sfârșit atât sunt de fl ămând,
de ce-mi faci cugetul comând?
De ce din capăt drumul mi-l începi
din nou?
Înțelepciune crezi c-o să-mi mai deie?
La orizont – doar Apa Morților
scapă mereu ispita să mi-o beie.
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De ce faci drumul ei să curgă-n sus?
De ce răspunsul îl scufunzi în nerăspuns
ghicitului dând altă ghicitoare?
De ești Tu drumul
mereului spre alt mereu,
dă-mi Apa Morților ca să Ți-o beu.
A câta oară-s repetent uitării?
Numai o moarte dă-mi
și mi-e de-ajuns,
în jurul Tău ca să mă depăn ca pe fus
tot ce-n cuvânt n-a încăput de spus.”
... și Savaot, de Apa Morților, lui Iov
la capătul ispitei, tot mereu a drum,
făcutu-s-a grăire către ochiul lui
din vârful de vârtej:
„E drumul semn
a profeție sau e vrej?
V-ați învățat cu Apa Morților,
prin frângerea de trestii,
să mi-o priviți
ca pe o baltă,
dar nu-i vedeți țâșnirea ei înaltă –
fântână perpendiculară –
răscruce minții pare, însă nu-i,
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că iată, numai soarelui
i-a-ngăduit să bea întâia oară,
să prindă iarăși gust pierdut
pentru lumina cea amară
ce-o va sorbi din nou
din vârful crucii Lui.”
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Rugul aprins al lui Iov

Stinge-mă, Stăpâne,
nu mă lăsa de tot să mor,
să ard,
chiar dacă spinii mei spre coroană
Te dor.
Puișorii cuvintelor Tale,
din locul ascuns al cuibului meu,
numai de trei ori au văzut
soarele.
Stinge-mă, Doamne,
nu mă lăsa de tot să mor,
ci doar să ard,
până la primul lor zbor.
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Trecea morarul pe un drum cu Iov
Cu părul alb de făină,
oprește-te, morarule!
Puțină zăbavă
și culege-mi
fiecare boabă de grâu
din pleavă,
din paiele rupte cu copita, toiagul,
din risipiri de neghină;
oprește-te și umpleți desagul.
Nu știi cu El că am să fiu la Cină?
După frământul greu,
în două inima lui Iov va frânge
zicând: „Acesta este Trupul meu!”

48

Ia-mi, Doamne, umbra, zise Iov
Chiar și pământul
a început să-mi huiduiască umbra
și spune că
degeaba îl întunecă.
Poate că are dreptate.
Ori de câte ori o îmbrac,
simt că mi-a rămas mică
pe la subțiori și în spate.
Doamne,
nu de pământ mi-e frică
și nici de moarte,
da-mi pare rău
că umbra-i de la Tine
și e aproape nouă –
cineva ar putea s-o mai poarte.
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Nevasta lui Iov
Întâi l-au părăsit dușmanii.
Apoi prietenii.
Ultimul dintre cei trei
parcă șovăia.
Să fi fost remușcare? Istov?
Părerea de rău l-o fi -nvins?
„Așteaptă-mă!” țipă femeia,
răgușită,
zăbavnicului ins.
Apoi către Iov:
„Ți-am repetat de o mie de ori;
ce mi-a rămas de spus e atât:
De piciorul Dumnezeului tău
leagă-ți ștreangul de gât,
spânzurat, visătorule,
ca un diamant.”
Apoi bărbătește, cu mâna în șold,
îl chemă șuierând
pe amant.
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Povestea lui Iov în oglindă

Ispititorul îndrăzni să-I treacă pragul
și pentru sufletul lui Iov
lui Dumnezeu propuse, ca plăsmuit spre zapis,
rămășagul.
Se știe de taifasul scurt și ce-a urmat,
dar ce nu știm și nici Ispititorul
nici până astăzi n-a avut habar
că lutăria unde Iov fusese îngropat
ajunse moștenire,
din neam în neam unui olar.
Și, printre oale, ocarine și ulcele
și lebăda ulciorului de nard,
din albă prohodire și din psalm durut
olarul,
pipăind zvâcnitul de lumină,
a meșterit din lut potirul
pe care Iisus l-a folosit la Cină.
Șoptire, glas sau vreun eres părelnic? Olarul,
între vis după istov,
pe raft a auzit potirul
spunând povestea celui ce fusese Iov
ulciorului cu smalțul feciorelnic.
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„...eu am văzut
ce nici Satana nu avea pe fusul
cunoașterii,
cum inima-mi va fi aleasă
nu numai iesle Nașterii,
ci că va fi mireasă
lui Iisus.
De fi ecare dată
când suferința îmi șușotea pe roată
și lacrima și lutul, gândeam
la Cina de Lumină –
potirul care fuse lutul meu
abia suflat de spuze
chiar însuși Dumnezeu o să-l sărute
pe buze.

53

Zapisul înscris pe ou

I s-a permis Ispititorului
să-l încerce pe Iov
cu suferințele toate
până la singurătatea din singurătate,
când hăul se cască sub tine
până vezi în bezna gâtlejului
disperarea.
Ațipi în cele din urmă
și Iov.
Deasupra măcieșului ursuz
privighetoarea
l-a ascultat de pe margini de cuib,
cum se răsucea prin somn
fără stare,
din întrebare în întrebare.
Pâna sub geana
clipitului spre ziua,
i-a-nscris privighetoarea pe ou
54

tâlc vechi cu trilul nou,
caligrafi a portativelor amare
cu literă domnească
spre început de soare,
parcă-ntorcea în sunet
penița
cu oful din ungher,
când, valurit de apă,
când unda scrisă-n cer
și-apoi șoptită-n pleoapa
ca-n vârful ierbii
însăilata rouă.
I
ov se trezi
în palmă cu doua coji de ouă –
un sul deschis la semnul unde-i golul
și, ca prin vis,
crezând Ispititorul c-ar fi solul,
cu grijă și sfială, albele giulgiuri
i le dărui.
„Uite ceva,
Satan lui Dumnezeu îi spuse,
ce-i încifrat pre buchea ta dumnezeiască,
să nu-nțeleg nimic
că-ntorsul alb pe alb
nu știi ce o să nască.
Vrei sa-mi citești și mie, dacă nu-ți pare rau,
ca Iov în taina mi-a grăit
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c-ar fi ceva de Fiul Tău;
cum oul este spart
cum poate noima ca să fie bună?
Ce tot ascundeți
Tu și Iovul Tau
în ghicitură?
Cred că-n sfârșit am câștigat
prinsoarea.
Trei nopți lui Iov i-a scris privighetoarea
de Fiul meu pe coajă de scriptură.
Du-i înapoi
zapisul rupt și fără semnătură –
cercul ce unde-i a făcut ocol
cum de-a rămas mormântul gol
numai cu-al aripei ecou;
iar pân’ la Judecata de Apoi
mai minduiește-te nițel la Iov
și la pariul nostru
ce l-am semnat pe ou.
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Drumul apei cu numele Iov

Vorbeau acum
la fel ca-naintea căderii.
Cel Unul în fața celuilalt.
Iov
îi servea spre ospăț
din rodul viței și al grâului.
Cel cu litera întoarsă
îndrazni spre Cel Preaînalt:
„Nu-ți cer Livada, aleasa;
dă-mi moștenire pustiul,
așa
cum numai dunele
știu-l!”
Răspunsul:
„Dacă poți să-l faci
să te iubească,
să fie al tău,
pâna la moartea zării!”
Dar deșertul,
văzând o fetiță plângând,
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a fugit cu tot nisipul lui
și a făcut-o să râdă
pe marginea mării.
„Dă-mi cuvenita-mi noapte,
departe de Tine, să mă desferec
din haos în haos, noian de-ntuneric,
așa cum Ți-am fost,
primul născut al nopții
și al puterii!”
„A ta să fie,
fără de soare,
precum înaintea căderii
în număr și solstiții,
de poți s-o iubești!”
Dar apărură îndrăgostiții
sub noapte,
și n-a mai fost întuneric,
că toate pleiadele
treceau pe lângă ei înflorind
cu lumina în șoapte.
Iov continuă ospețirea
din rodul de viță, de grâu
și din tot
ce-i cântase gradina,
de la mugur pâna-n procov.
59

Cu ispită
se-ntoarse cel rău:
“Știi ce? Ce-ar fi să-i îngadui lui Iov
să-mi fie slugă și ucenic?
Nu-i darul acesta aproape-un nimic?”
„Bine. Să fie-al tău!
Ah, nu cumva să uiți!
Va trebui să mergi cu el,
cum cere târgul,
pe scurtătura
drumului de apă,
de la izvorul inimii
până la bobul din pleoapă,
așa cum v-am croit
când v-am luat măsura
mărimii de inel. “
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Iov cel nou își ia rămas-bun

Atât de singur era Iov,
uitat de toți, sub un salcâm,
dar într-o seară,
păianjenul, prietenul de sus,
pe-un fir de borangic
se coborî ca de pe-un alt tărâm;
apoi lui Iov,
grăindu-i rar, i-a spus:
Un Om, cu ora lui amară,
azi-noapte, când dormeai, veni;
parcă-nflorea o denie de prun
în părinteasca Lui privire:
„M-am abătut pentru rămasul bun,
ca mâine
Eu merg la răstignire,
și-atunci când te-i trezi,
când o să-ți fi e sete,
o să-ți întindă-n trestie – burete
cu-oțet și cu venin,
dar Eu îți las
în pânza lunii, la vecin,
trei picături de rouă sa te-adape.”
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Își șterse
celelalte izvorâte-n pleoape,
și plecând
ne-a spus atât,
doar: „Pace vouă!”,
te-a sărutat pe frunte
și s-a dus.

62

Iov se lupta cu îngerul, tăcând

Privirii lui ce fel de joacă – norul?
Sau glăsuirea
făra de trup se-ntrupă-n înșelare?
Până la os mânjit de lepră Iov,
în arătare,
din subivitul spaimei – înger luminos!
De fapt, Ispititorul
îl iscodea acum ca bogoslov:
„De ce nu mori cu demnitate,
au nu îți e rușine?
N-ai niciun gând în glava ta
să se învârtă,
când putrezește carnea de pe leșul tău
ciosvârtă cu ciosvârtă?
Te-a părăsit, nu înțelegi
cu-nțelepciunea-ți hârbă?
De-aceea m-a trimis.
Cu voce te
conving c-a tale bocete
Îi fac scârbă,
au ba?”
Și Iov, gândindu-se, tăcea:
„Sub care piatră să găsesc răspuns?
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Săracul Dumnezeu nu s-a ascuns,
atât de repede
de mine să se lepede.
Mi-a spus să nu m-adăp cu somn
din picuratul lunii în viroagă,
că e atât de singur în Grădină
când pentru Iov se roagă.
Ce dulce-i moartea – fruct oprit,
da-i neam de somn mieros pe pleoapă!
Blestem din cuget obrintit
să beu?
Cum să-nțeleg Stăpânul meu,
drum și drumeț spre miezul treaz?
Punte să fiu, dar și străin de apă?
Cum mă căznește steaua
pe vârf de val amar de iaz
așteptul meu să-l nufere
a slovă și petală!
E sens în Iov să sufere?
Poate că nu departe-am fost să mușc,
de data asta,
din somnul atârnat de îndoială.”
***
... și îngerului alb, cu rumena ispită,
lumina i s-a spart pân’ la copită.
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Poetul Iov și călimara lui

Între Cel Veșnic
și purtătorul-cu-împrumut-de-veșnicie,
pe Iov
se rânduise șahul să se joace.
Oare-o fi fost o prima încercare
ca între ei sa facă pace?
Șăgalnic iscoditul?
Credinței? – urcușu-i și mai greu!
Ce-i sigur doar, ca izgonitul
avea pârjol la rânza de jarul bănuielii:
„Au nu cumva a lumii – cheia!
în Iov o fi ascuns-o
Dumnezeu?”
Neadormitul vierme,
mereu,
a zvârcol de-ntrebare:
Cum să-i vâneze locul, cu vicleșug ca furii?
C-având în mână cheia, descuiatul,
capcană-ntinzi pe sub frunziș Scripturii,
ca rob cu funia prinzându-L,
ți-L faci să-ți joace după-asemănare.
Neprevăzut de clar fu marele secret –
era în față cheia – numai o mutare!
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Și cel cu piese negre n-a-nțeles
că prea adâncul Cuvânt de nepătruns
avea oglinda-n care, pe ascuns,
venea în Iov să se-odihnească,
Lumină spre Lumină, ca Poet.
Neprevăzut de clar fu marele secret,
că dacă firul este curgere spre ghem,
unde-ar putea Cuvântul să-și ascundă cheia
decât sub pragul propriului poem?
***
Cum nu putea pe Iov ca să-l ucida,
așa-i făgăduise
Celui Prea Veșnic de pe tron,
în fiecare noapte, pe furiș,
Satan îi trimitea un scorpion
să-l muște cu otrăvi de îndoială,
veninuri proaspete
neîncercate-n litera amară.
O, Doamne, zise Iov, Îți mulțumesc
singurătății mele că i-ai dat
un oaspete!
Și câte daruri mi-a adus –
o-ntreaga călimară
de cerneală!
Nimeni pe Iov, poetul,
de azi nu-l poate plânge,
că iarași sunt părinte cuvintelor de viță,
cerneluri rare am pentru peniță,
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și chiar și scorpionul de târg e mulțumit
în schimbul unor picături de sânge
ce-i dau la asfințit.
***
... și-a fost o noapte ca amarul nucii,
când inima ca melcul ți se strânge.
Satan pe noul Iov îl blestema cu ură
ca-n șahul ce-l jucase pentru Iov cel vechi,
Regele Alb și Logos făcu atunci mutarea
neașteptată, că Poetul crucii
își puse trupul Lui ca semnătură –
pentr-un poem părut a fi uitat
pe tabla cu alb-negru
cu picături de sânge.
... și-a fost o noapte ca amarul nucii
când inima ca melcul ți se strânge.
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Psalmul 153 al lui Iov

Amaru-i mai amar atunci când vinu-i
nu ți-l ofera luna din clondir,
ci rubiniu ți-l toarnă roșcații, vulpii-casnici,
cu ghimpele sub pluș de trandafir.
Eu, robul suferinței, nu-i învinui
pentru cenușa, rumegușul, plămădite-n pâne,
dar Stapâne,
când vorba e de Tine
cucuta-i mai amară,
cu încă-un cuib de șarpe sporitul de ruine,
și alinare nu-i.
Li-e limba de urzică-n cumplitul năvădit:
„Să ne aducă dreptul
pe Dumnezeul lui,
ca să vedem
că nu l-a părasit
și să-i dezlege hamul de blestem!”
Tămăduind
cerșitul din inima mea oarbă,
Lumina cu-mprumut dând grai luminii
ca ochiul ce-Ți clipește veșnicia
să se deschidă în pregust de ne-nserare
genunii firea să i-o soarbă,
de ce îngădui apelor fecioare
prihana care lipăie?
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Mi-au speriat toți cerbii din altare,
behăitura caprei
cerând ca să Te pască, sa Te pipăie?
Ajunsu-am ca o târâtură,
sprâncenei ridicate –
uimire și dispreț,
de-aceea tac
palavragitului semeț,
dar când cântarul mă cearcă la socoată,
departe de tarabă
parcă întreb și eu ca omul prost, de rând,
ce spun și ei, că Te-ai ascuns de Iov,
și după ani de zile l-ai uitat.
Și totuși crez că mai degrabă
să nu Te vadă nimenea plângând,
Te chinui după semn ca să aprinzi
lumina cea dintâi din Iovul stâns.
Te bănui în Grădină și poate mai aproape,
când numelui samânța mi-o rotunjești în
pleoape.
... și-i prima dată când în mine-ai plâns!
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Despre Vechiul Testament – Cartea Iov
Adrian Grauenfels

O secțiune din Vechiul Testament este
dedicată Cărții lui Iov, care prezintă povestea lui
Iov, suferințele sale în momentul când se află în
mâinile Satanei, discuțiile sale cu prietenii
despre originea și natura suferinței lui,
provocarea sa către Dumnezeu, și, în cele din
urmă, răspunsul primit de la Dumnezeu.
Această parte este cuprinsă în Ketuvim
(Scrieri) care conține:
- Psalmi, Pildele, cartea lui Iov, Cântarea
Cântărilor, Cartea Rut, Plângerile lui Ieremia,
Ecclesiastul,
Cartea
Esterei,
Daniel,
Ezra, Neemia şi cele două Paralipomene
(Cronicile). Ecclesiastul, din Kohelet sau „cel
care adună oamenii”, este o operă tulburătoare,
aproape fără egal în lumea antică. Tonul ei rece,
sceptic, frizând cinismul şi contrastând puternic
cu seriozitatea pătimaşe a psalmilor, ilustrează
marea varietate a literaturii iudaice, doar
grecii putând să le stea alături.
Dar nici măcar grecii nu au produs un
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document atât de misterios şi de sfâşietor cum
este Cartea lui Iov. Acest mare eseu despre
teodicie şi problematica răului a fascinat şi i-a
contrariat atât pe cărturari, cât şi pe oamenii de
rând timp de mai bine de două milenii.
Teodicie înseamnă justificarea lui Dumnezeu.
Este metoda pentru a răspunde la întrebarea de
ce un Dumnezeu bun permite manifestarea
răului, rezolvând astfel problema răului. Unele
teodicii abordează, de asemenea, problema
referențială a răului, încercând „să facă existența
unui Dumnezeu atotștiutor, atotputernic și
atotputernic sau iubitor, în raport cu existența
răului sau a suferinței în lume. Cu alte cuvinte
binele nu poate fi apreciat în totală lipsă a răului.
Carlyle (1) o consideră drept „unul dintre cele
mai măreţe lucruri scrise vreodată cu panaș, şi
dintre toate cărţile Bibliei este cea care i-a
influenţat cel mai mult pe alţi scriitori.
Peste o sută de cuvinte din carte nu mai apar
nicăieri altundeva şi este limpede că au creat
dificultăţi insurmontabile traducătorilor şi
scribilor antici. Unii exegeţi consideră că
provine din Edom - însă cunoaştem foarte
puţine lucruri despre limba edomită. Alţii au fost
de părere că locul ei de origine este Haran, în
apropiere de Damasc. Există nişte paralelisme
vagi în literatura babiloniană.
În secolul al IV-lea e.n, cărturarul creştin
Teodor din Antiohia susţinea că derivă din
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teatrul grec. Alţii au prezentat-o ca fiind o
traducere din arabă. Varietatea originilor
şi a influenţelor constituie o dovadă a
universalităţii ei. Căci Iov, la urma urmei, pune
întrebarea fundamentală, care i-a tulburat pe toţi
oamenii, în special pe cei foarte credincioşi: de ce
ne supune Dumnezeu la toate lucrurile astea
cumplite? Cartea lui Iov a fost un text pentru
lumea antică şi este un text pentru lumea
modernă, în special pentru oamenii aleşi şi bătuţi
de soartă, evreii; mai presus, un text pentru
Holocaust. Cartea este un eșec teologic pentru că
nu soluționează întrebarea pusă de om. Dar
acest eşec îi îngăduie să lărgească tema şi să
pună câteva întrebări legate de univers şi de felul
în care omul ar trebui să-l înţeleagă. Cartea lui
Iov este plină de istorie naturală, redată în
formă poetică. Prezintă un catalog fascinant
al
fenomenelor
organice,
cosmice
şi
meteorologice. În capitolul 28, de exemplu,
există o descriere extraordinară a mineritului în
lumea antică. Prin această imagine se oferă o
perspectiva asupra potenţialului ştiinţific şi
tehnologic aproape nelimitat al rasei umane,
căruia ceva mai încolo i se opun capacităţile
morale, slabe, ale omului. Ceea ce vrea să spună
autorul lui Iov este că există două ordini în
creaţie - ordinea fizică şi ordinea morală.
Nu este de ajuns să înţelegi şi să stăpâneşti
ordinea fizică a lumii ; omul trebuie să accepte şi
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să se conformeze ordinii morale, şi pentru a face
acest lucru trebuie să dobândească secretul
înţelepciunii, iar această cunoaştere este uneori
de un soi cu totul diferit de, să zicem, tehnologia
mineritului. Omul a dobândit înţelepciunea presupune Iov - nu prin faptul că a încercat să
înţeleagă motivele şi raţiunea pentru care Dumnezeu
ne provoacă durere, ci prin supunere, adevăratul
fundament al ordinii morale:

„După aceea, Dumnezeu a zis omului:
Iată, frica de Dumnezeu, această este
înţelepciunea, iar în depărtarea de cel rău stă
puterea.”
Povestea lui Iov va făcea parte din curentul
principal al filosofiei iudaice, un curent care devine
treptat un torent puternic. Transformarea
iudaismului în prima „Religie a Cărţii” a durat două
secole (între 400 BC-200 BC).

(1) Thomas Carlyle (1795 - 1881) a fost un istoric britanic,
scriitor satiric, eseist, traducător, filosof, matematician
și profesor.
Surse: Wikipedia, Paul Johnson
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Desen: William Blake – Iov şi Visul Diavolului
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Cuvântul din cuvânt
Poezia lui Dumitru Ichim vine către noi
dintr-un miez de noapte, ascuns lumii de
lacătul tăcerii. De la jefuirea pomului din rai,
până la trezirea în auzul slavei dumnezeiești,
drumul lăuntric al omului a fost o lungă
pribegie în nădejde și o deprindere cu
răzvrătirea sufl etului făcut primejdiei cetate.
Nu e, totuși, în adâncul acestor lamentații
psaltice, arghezianul gust otrăvit pentru
prădarea piezișă a sfințeniei, ci fericita
memorie culturală a iubirii, a comuniunii în
duhul tainei și a nepătrunsului tâlhărit de presimțirea rădăcinii de lumină. Asceza inimii
cântând și „ispita de zborș însămânțată lutului
din noi sunt cele două bolți nedespărțite ale
începutului de beznă. Acel început pe care Iov
îl invoca, în disperarea lui, ca mormânt al
limanului de pace. Fără să știe că, într-o zi,
mormântul acela va fi gol, că veșmintele
trupului căzut se vor face albe ca zăpada, că
pâinea gemetelor lui se va frânge ca semn al
învierii și că întunericul zilei blestemate se va
face lumină din lumină.
Psaltirea apocrifă a părintelui Dumitru
Ichim este o tulburătoare pledoarie lirică
pentru deschiderea omului spre desăvârșirea,
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veșnicia și deplinătatea asemănării lui cu
Dumnezeu.
Prin „dezbrăcarea de trup”, prin
„putrezirea rănilor” cum spune Ioan Scărarul,
și prin contemplarea Treimii revelate.
Metaforic, îngenuncherea în cuvânt și râvna
locuirii în propria iubire. Fiindcă istoria
timpului este povestea restaurării ființei
în grația voinței și a începutului divin.
O tragic - inefabilă îngemănare de vise, căderi,
aripi și eternități.
AUREL SASU
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