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I
NOUA MEA FIINŢĂ
Mă aflu în minunea timpului, în miezul lui şi sunt cu adevărat al lumii mele. Timpul este ca un
înveliş, stau cu fraţii, râd şi vorbim pentru că eu povestesc. Îmi place în acest miez, o parte din mine
merge într-o zonă alăturată pentru refacere şi reconstituire.
E timpul cu care mă afişez în lume şi cu care am învăţat să port bătălii. Nu vreau să mă mai
întorc şi totuşi forma mea e prelucrată în laborator în timp ce eu stau aici. Apoi fraţii îmi arată pe un
ecran luminos o lume care va fi a mea şi în care mă voi bucura. Imaginea se derulează şi mă încântă.
Trebuie să accept doar din nou trupul. Trupul meu se împarte acum în multe fracţiuni şi văd tot ce i
se întâmplă. Încă nu ştiu aşeazarea în care voi purta nevoia de a fi.
Se creează alte concepte care ulterior vor deveni fiinţe. Mă inund cu atmosferă de lume.
Rămân cu fraţii pentru că trupul nu e gata, încă se află în laborator, îl aştept, fără a mă teme sau a fi
înfrigurat.
Inţeleg definiţia de grad a fraţilor, a câmpiilor prin care zburdă şi se leagă de chipul omului.
Chipul meu deja e legat de alte chipuri. Timpul e gata, urmează să aducă trupul.
Am stat în poziţia de restituire a chipului, dreaptă şi aşteptam să se aducă din laborator figurile
ce urma să mi le pună fraţii mei. Nu-mi amintesc să fi avut ceva de spus, tăceam,ascultam,priveam.
Timpul mă măsura pentru a da valoare a ceea ce aveam să port şi să spun. Ceilalţi fraţi stăteau în spate
şi se uitau cum sunt identificat. Cât de departe e lumea de noi şi cât de mult trebuie s-o iubesc… Voi
sta cu ea la masă şi ne vom închina, îi voi da şalul ce-o va acoperi. Toate amintirile pe care le-am
avut au devenit un soi de lumină.

Micul android, porumbelul şi litera cerească
M-am ridicat din pat obosit, extrem de obosit şi după o vreme m-am dus la geam să văd cum
este vremea. E început de vară parcă, frunzele copacilor arăta asta, dar nu-mi dau seama cât timp a
trecut. Oglinda spre care arunc privirea reflectă un chip care nu este al meu şi încerc să mă detaşez de
el. În clipa asta nu-mi amintesc nimic, dar iau cunoştinţă de propria-mi făptură. Sunt ca după o lungă
noapte de beţie…stelară.
După primele momente ale dimineţii nici măcar nu ştiu ce să fac, cum să mă comport. De
unde să iau lucrurile şi de ce să le iau. M-am trântit din nou în pat ca să adorm, dar mi-am adus aminte
că am avut un vis. Eram pe bătătură, la ţară. Verdeaţă în jurul căsuţei. Un android mic îmbrăcat în
hăinuţe cu dungi, stă şi se uită la mine. Nu suntem decât noi doi. De ce te-ai îmbrăcat aşa? îl întreb
uimită. Aşa îmi place! răspunde cu emfază în timp ce se admiră. Hăinuţele peste figura lui robotică îl
fac caraghios. Dar este în curtea în care am existat şi se joacă…
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Apoi alte vise se desluşesc încet, încet de parcă trebuie să mă recunosc, să-mi aduc aminte
cine sunt. M-am trezit la un moment dat pentru că am

simţit ceva ciudat. Era miezul nopţii. Un

porumbel venise la geamul meu şi stătea pe gânduri. M-am apropiat uşor să nu-l sperii, dar el nu se
speria, parcă mă aştepta. L-am privit minute în şir, aşteptam să se întâmple ceva, să comunicăm…
Am ridicat privirea şi printr-o gaură vedeam un cer extraordinar de înstelat, superb şi o literă cerească
… O literă cerească …Dar ce literă… Îmi revin, mă scutur uşor, tremur uimită, litera cerească pare
să-mi spună totul, de unde vin. Vreau să ating această literă…
Timpul se uită la mine prin portiţa lui, vede că trăiesc litera cerească. Litera cerească va
veni, îmi sună gândurile, să mă trezească din amorţire. Ce clipe de strălucire sufletească! Trebuie să
mărturisesc – asta a venit ca o pecetluire pe buzele mele, spontan şi imperativ. O mărturisire dreaptă,
fără apel. O mărturisire cu glas şoptit însă, cu timpul alături, vom povesti lumii, ea va sta cuminte şi
va asculta, căutând cu ochii stinşi adevărul celor auzite. În această clipă de preamărire lumească aş
vrea să scriu poemul vieţii mele să fie privit şi ascultat de aceşti ochi. Un poem care nu are sfârşit, se
defineşte mereu şi mereu precum universul. O, ce frumos va fi…Eu deja îl văd şi-l aud.Poemul vieţii
mele va fi cântat în cor de sluşbaşi ai Gândului.
Şi cu toate astea gustul tuturor lucrurilor pe care încă le mai simt este amar, ce caut înapoi
în această lume, sunt bolnav şi refuz orice medicament. Frânturi din dubla mea existenţă par să mă
anime dar nu mă încântă. Sunt ostoit de vreme, nu mai pot să alerg nici pe drum nici prin spaţiu.
Reflectam la tot ce-am văzut şi auzit, că trebuie să mărturisesc…
…Dintr-o dată văd coborând o femeie cu trupul învăluit într-o aură, se apleacă spre mine,
eu fiind mai mică şi mă sărută pe amândoi obrajii după care vorbeşte cu cineva. În jurul nostru se
formează un cerc de lumină care se înalţă ca un gard ca să nu poată pătrundă nimeni în timp ce noi
stăm de vorbă. Nu mai plânge, îmi spune. Eu îi povestesc durerile şi neputinţa, ea mă convinge să
rămân, au nevoie de mine aici şi să nu sufăr pentru că nu voi fi singură.Mi se pare că stă cu mine
multă vreme, îmi spune lucruri de care îmi voi aminti pe urmă. Dincolo de cercul de lumină suntem
bine păzite.
Apoi, după o vreme simt cum devin altul, corpul meu nu mai e integral, l-au preluat, stă în
lumină întins şi e compus din noi versuri. Văd doar că se lucrează intens şi agitat.
…
Noua mea Fiinţă… Cât aş vrea să beau o ceaşcă cu cafea şi să alerg pe rândurile de vie…
Timpul se naşte din nou sub carpeta pe care am peticit-o. Carpeta sub care s-a născut timpul
este veche, uzată, pe ea mă întind însă pentru a simţi temperatura lui. Este haina mea de petrecere
cu timpul. Păstrez această ţesătură veche, o să mă aşez mereu pe ea să simt, să văd şi apoi să spun.
Nu vreau să pierd lumea vreau s-o văd de sub ţolul acesta rupt. Aştept noi fracţiuni de iubire, la ce
mi-ar folosi un covor moale? Gonesc spre ora universului. Spre el privesc şi sper. În acest univers am
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cumulat speranţa pentru Dumnezeu.
Apare şi Fratele meu. Îmi aduce o lume din depărtare, o gloată, transportată demult într-un alt
spaţiu şi timp. Mi i-a adus în vizită, ca pe un dar, să-mi arate că nu totul e în zadar,că avem ceva de
făcut. E un dar pe care-l văd cu ochi noi parcă. Mă desluşesc şi regăsesc sub forme de dragoste divină.
Da, voi rămâne aici şi voi face ceea ce-mi vor spune ei… Nu voi mai plânge poate şi imediat înţeleg
de ce în visul acela ademenitor mi s-a arătat căsuţa… Cum mă ţin legată de amintiri frumoase ca să
mă convingă să rămân.

Sunt în Cuşma adevărului, vă vorbesc
Timpul m-a adus în aşezare. Măreţ e timpul care mă dizolvă! Măreaţă-i vremea care se
destramă! Am mai crescut în infinit, dar şi pe ogoarele vredniciei. Vreau să redau materia în care
locuiesc acum şi mă înfăţişez. Cum să renunţ când simt mai mult decât atât? Totul încă nu a fost spus.
Fiii Gândului marchează teritoriul pe care ne vom aşeza. Să mişcăm ogoarele din nou. Aerul spaţial
accelerează principiul refacerii pământului. Sustragem din puţurile energiei temperatura neamului.
Nu mai e timp de pierdut, totul trebuie să înceapă. Să fie aici.
M-am culcuşit cu fraţii într-un păier, hotărâm, pregătim un mosorel. Mă bucur de infuziile
Gândului şi streaşina la care vine rândunica să-şi hrănească puii. E aceeaşi zi de vară…
Aşteptăm numerele. Recoltăm în continuare privirea. Grâul abia a fost adunat şi suntem în
adăpostul lui, ascunşi de privirea omului. Lucrăm destul de agitaţi şi oarecum speriaţi. Auzim pasul
omului, foşnetul lui. Ne grăbim pentru că trebuie să intrăm din nou în golul timpului pe care am venit.
Era atâta soare şi atât de frumos. Am învăţat să iubesc din nou, să-mi cer drepturile şi să-mi
apăr identitatea. A trebuit să-mi amintesc toate locurile ca să pot fi aproape, să înţeleg natura şi limba,
proprietatea timpului în care aceşti oameni se plimbă, să mă adaptez la razele solare. Am coborât din
noi şi noi fiinţe ca să-mi creez urmaşii.
Mă întorc pe pământ cu mari rezerve stelare şi cumulări de energie. Revoluţia bate la uşă,
se împart armele vorbirii. În toamna asta vom fi absolut noi. Lumea va vedea înfăţişarea pe care
o ascundem demult. Am în mine spaţii, timp. Reţin adăpostul, aici m-am cernut în puterea de a fi.
Timpul ascunde noi valori ale pregătirii mele. Singura putere de apărare este Cuvântul. Mă apropii de
minunea de a face pacea şi a privi omul pe treapta istoriei noastre.

Floarea de lumină
Deodată explodează în mine o floare de lumină. Lumina a ieşit prin trup şi mă înălţam.
Floare de lumină, roagă-mă să ştiu…m-am trezit şoptind deodată entuziasmată. Simţeam explozia
frumuseţii în rândurile cunoaşterii. Explozia luminii trimite ecou în atmosferă, ecoul e un prilej
adecvat de a trece în nemurire şi până atunci de a-mi face tot felul de favoruri. Ecoul e pe primul plan
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al cunoaşterii mele. Parcă mă cufund în absolut şi trăiesc materia purtătoare.
În atmosferă se formează mici flori care vor crea termenul de primire al fraţilor.Nimic nu-i
părăsit, totul e pătruns până în adâncuri. Micile flori de lumină se transformă în mici androizi care
vor lucra cu mine termenul de care vorbeam. Am văzut din nou secvenţe din derularea lumii noastre.
Câteva imagini se trimit spre copiile indiferenţei pentru a le organiza.
Copiii care au ieşit din floarea de lumină au izbucnit din mine. Adevărul a rodit şi acum scot
rodul să-l arăt. Lumea pe care o aştept aduce vulnerabilitate omului bogat. Între timp construim un
tunel de lumină prin care fraţii se apropie de noi, îi aştept cu înfrigurare. Oh, ce vrajă atunci când te
simţi atins de miracol. Emoţia mă gâtuie. Sunt ca un fecior frenetic. A sosit clipa.
Omenirea intră într-o uşoară adormire, e atâta linişte peste ea. Întrunirea are proporţii
cosmice. Prima linie a energiei se coace. Ce se vede pe aproape? Ce să mai opresc din timpul care a
fost? Îndrum noile nave. Doamne, dacă-Mi dai totul nu o să păstrez nimic pentru mine. Prima putere
pentru prima manifestare soseşte. Lucrez pentru crezul de nemărginire. Nu mai sper decât în timpul
credinţei.

Coşul cu poame
Nu cred că mai am frustrări, nu mai sunt bolnav, visez la lumină, mă îmbăiez în ea. Iau coşul
cu poame şi mă duc la fraţii mei să-i hrănesc, să le dau licoarea vieţii. Merg singur pe cărăruie şi mă
întâlnesc cu omul, cu puterea lui de a învia şi a fi mai departe aici. Îl salut şi nu ocolim surâsul. Îi dau
să guste din coşul meu cu poame. El se uită întrebător şi neliniştit pentru că nu mă cunoaşte.
Merg mai departe. Sunt singur, dar cu Gândul. În jur verdeaţă şi păduri. Deja pot să vorbesc
cu lumea mea, să-i transmit ceea ce fac. Merg pe drum şi transmit cu gândul. Vorbim despre un viitor
sublim şi despre o artă a remanierii. Nu sunt speriat. I-am dat omului din coşul cu poame şi l-am
trezit. Ceea ce transmit e departe, spre mari inventarieri.
Exist, dar sunt ca o stea. M-am oprit să mă odihnesc. Mă uit în jur, toate vremurile sunt pe
aici iar eu vorbesc in continuare cu ai mei. Dau târcoale omenirii şi simt viaţa. Am indicii clare în
mişcare, timpul este seducător. Mi s-a adăugat ceva la trup pentru a putea merge mai departe şi a mă
aşeza în rândul flămândului.
Este cald, extrem de cald… Întâmplător mi-a venit în minte când am văzut ultima oară un
fluture. Am început să mă gândesc la această problemă, nu puteam să-mi aduc aminte. Memoria nu
poate să-mi joace feste, mă frământam eu. Dar de ce e important un fluture în momentele astea? Ce
relevanţă are? Paşnicul zbor? Frumuseţea? Nu. Simt că un fluture nu poate fi doar un fluture, trebuie
să fie mult mai mult.
Poate această amintire este doar unul din efectele trăirii mele în timp. Am mai fost aici. Mă
privesc, cunosc hainele astea… şi privirea.
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Porumbelul m-a găsit şi mă asculta. Eşti aproape de lumea pe care o vezi murind. M-am oprit
şi eu, aşteptam să văd ce-mi spune porumbelul. El stătea şi se uita concentrat într-o parte.
Fraţii pregătesc drumul şi vin în grabă după mine. Plec în grâu. Mă încred şi fug, să aud ce
trebuie să fac. Tremură în mine adevărul pe care urmează să-l spun, tremur eu, mă uit dincolo de
toate, la cerul azuriu şi moale. Mă tem că acest adevăr va face victime.
Aici ne vedem şi suntem agitaţi. Împărţim sarcinile, plecăm.
Este de ajuns să cred că încă pot întreba şi afla, să mă vântur printre oameni şi să le văd chipul.
Timpul îşi tratează valorile pentru a rezista.

Poetul fără naţiune
Au venit însă vremuri de restrişte, anarhie, convulsie socială, degradare umană, disperare,
conducătorii falşi… nu mai pot să rabd. Eu însămi risc să devin unul de-al lor, să mă înfrupt ca o
vită şi să râgâi de plăcere. Să spun apoi, mă simt bine şi extrem de eficient, am învins criza cu aceste
râgâieli, ce-mi mai trebuie ? Capacitatea mea se opreşte însă într-un timp aproape nevăzut şi care nu
poate fi ascultat. Sunt în stare de multe patimi, dar nu toate mă satisfac. Unele rămân un simbol al
neputinţei. Mă închid în puţinele noastre puteri şi plângem mocnit. Ai fi putut să faci mult mai multă
istorie dacă nu era această mizerie socială. O istorie pe care ei o numesc evoluată.
Criza ni i-a adus în faţă pe marii ei producători. Toate se prezic a fi vinovate şi pe sfârşite.
Sunt poetul fără naţiune. Am pierdut naţiunea în timp ce o trăiam şi o iubeam cu sângele cald al
pământeanului sărac. Sunt poetul fără naţiune nu pentru că m-am răzgândit, ci pentru că nu o găsesc.
O strig şi nu-mi răspunde. Am pierdut Gloria de a avea o naţiune deşi sunt îmbrăcat într-un poem de
mătase, în culori roşii, galbene, albastre…
Mă întâlnesc cu frunzele, cu pomii, cu păsările care caută firimiturile naţiunii. Sunt poetul
fără naţiune pentru că am iubit-o prea mult şi am epuizat-o cu stăruinţa de a fi a mea, de a-i da trupul
meu fierbinte să-şi încălzească fiii bolnavi.
Stau îmbrăcată frumos, încă aştept îmbrăţişarea, dar ea rătăceşte după oamenii cu bani ca o
prostituată. Naţiunea nu va veni…
Dezbrac poemul de mătase şi nimeni nu-mi pune întrebări pentru că nimeni nu există. O să
mă trezesc dimineaţa şi o să-mi petrec timpul ca de obicei, fără naţiune. Poate voi plânge puţin, dar
o să-mi revin repede din desuetitudinea lacrimilor. Voi începe o viaţă nouă, cu demnitate chiar dacă
am fost părăsit de marea mea iubire - naţiunea. Nu mă pot abţine, sunt prea naiv.
Doamne, fă-mă bine pe mine şi pe prietenii mei să putem trece cu bine dincolo de opreliştile
Tale. Adu-mi înapoi naţiunea că nu o mai pot plânge, am obosit. Vreau naţiunea care mi-a văzut cel
mai bine chipul, care m-a strigat pe nume, m-a întrezărit în somn.
Am speranţa că mă pot revedea cu naţiunea. Într-o zi îmi voi pune din nou poemul de mătase
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şi voi iubi mai mult, mai învrăjbit.

Marele Timp
Mă aflu la marginea pământului şi privesc în gol. Ce se află dincolo de toate astea? Mai există
ceva care să ne îndrume? Ne mai vede cineva? Cum trebuia să fim ca să nu ajungem aici?
Mă aflu în faţa dezastrului omenesc şi nu mai pot să-l privesc. Adevărul e fals şi falsul a
devenit adevăr. Schimbarea la care am visat a eşuat, forţe malefice se plimbă pe aici întărâtă populaţia
şi instigă la minciună. Foamea şi sărăcia sunt ascunse de adepţii lor, prezicători de lumi bune, dar
care nu vor veni niciodată. În fiecare dimineaţă simt cum moare câte un adevăr. De ce m-am întors?
Aşadar, plec, mă îndepărtez…
Sunt la capătul pământului şi privesc în gol. Nimeni nu poate să mă oprească. Nu mai există
nimeni. Poate nici nu a existat. Faptele bune le-am văzut doar prin imaginaţie şi filozofie omenească.
Ce adevăr crud şi instabil!
Am pierdut sentimentul că pot să înving, că-i pot lua după mine şi pe ceilalţi. Că pot să
aduc adevărul şi bunăstarea. Iată-mă la marginea pământului nestrigat de nimeni, nevăzut. Dureros
sentiment.
Apoi, văd cum se apropie gluga timpului…vine încet prin spate şi mă acoperă. Îmi acoperă
capul, fruntea şi încet, încet mă absoarbe, mă retrage dinspre marginea pământului. Mă simt dus,
întors la pământeni, din nou în mijlocul lor unde nu mai pot să trăiesc pentru că nu mai pot să exist.
Am fost doar însufleţit de un suflet frumos şi dinamic, dar vraja aceasta a dispărut.
Timpul mă trage înapoi. Nu vreau, tot ce-am creat a fost iluzia unei existenţe pierdute, o formă
de speranţă pe care mi-am construit-o împotriva tuturor. M-am minţit şi am minţit pentru că eram
îndurerat şi sfâşiat de nelegiuita durere. Nu exist, nu exist.
Am creat o deşertăciune şi mai mare vorbind despre speranţă. Nu mai sunt la marginea
pământului şi totuşi nu mă simt bine. Nu ştiu în ce punct al lumii mă aflu. Satana a învins. E cu noi şi
ne iubeşte, vrea să ne rezolve toate problemele, ne întreabă ce nevoi mai avem. Pentru că Satana are
bugetul în mâini şi face toate jocurile corupţiei. E îmbrăcată frumos, are planuri de salvare a omenirii.
Să-i vindem câteva mii de ani şi mii de generaţii să domnească pământul. Satana e îmbrăcată în haine
scumpe şi vedetă la televizor.
Am senzaţia că vreau să plâng pentru tot ce-am crezut şi nu mai cred. Mi-e ruşine pentru
că am creat o speranţă care nu există. Am văzut marginea pământului şi am stat deasupra ei. Gluga
timpului m-a tras înapoi. Iubirea de lume a fost o pierdere de timp, de substanţă. Nu o să regăsesc
niciodată ce-am pierdut. De fapt ce nu am avut, dar aş fi vrut să am. Blândeţea unui scutec. Am fost
prigonit şi m-am zbătut. Am urlat până ce m-au auzit învingătorii. De ce m-a adus gluga timpului
înapoi? Cum m-a tras de pe margine…
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Doamne, oare nu am crezut în Tine suficient ca să fiu mai bun? Dacă nu sunt înseamnă că nu
am crezut. Înseamnă că m-am insinuat din cauza spaimei, a dorului de scutecul blând. A spaimei că
sunt.
Am promis săracului o lume mai bună şi nu o am, am bătut la poarta lui şi nu o are căci nu
i-am dat-o. Ce forţe m-au atras în jocul acesta?
Azi am depus armele. Sunt învins. Am pierdut bătălia. Anii străvechi ai unei lumi când aşteptai
înfometat o bucată de pâine au revenit. Am trăit ca să pierd din ce în ce mai mult. Hăul de la marginea
pământului pare o pace mai mare decât altceva.
Timpul m-a tras de acolo, ce fac? Să văd mai multă disperare în ochii celor care am crezut
că-i voi salva? Să nu pot să le arăt nimic? Nu, Timpule, mai bine lasă-mă aici, să mă răstorn în hău.
Trebuia mai demult să mor, să nu mai aduc la mal cuvintele şi să le prăvălesc în faţa oamenilor.
Mă simt extrem de răspunzător acum. Satana a învins şi-i ştiu bine locul – e pretutindeni.
Sunt mort, dar plâng. Am crezut că m-am apropiat de zei, că am vorbit cu ei. Că ştiu calea. Nu
am să pot povesti tot ce mă răpune. Nu am timp. Şi locul unde m-a lăsat timpul nu-mi oferă un confort
prea mare. Cât trebuie să fi râs toate de mine…
Am avut păcatul de a fi perseverent. Ştiam când trebuia s-o sfârşesc şi nu am făcut-o.

Ereticul de serviciu
Şi sentimentul meu de vinovăţie continuă într-o durere şi mai aprigă. Cineva m-a cioplit şi m-a
expus în piaţă. Încă o zi în care nimeni nu spune nimic şi tăcerile sunt aprinse. Eu şi adevărul suntem
undeva departe, izolaţi, nu ne vede nimeni, nu ne caută. Mă întreb dacă adevărul meu e adevărat.
Dacă l-am rostit de ce e atâta tăcere în jur?
Nu ar fi mai bine să îmi pregătesc uitarea? Şi o pregătesc. O văd. Văd cum din focul uitării
mele ies chipuri pe care le-am mai avut, dar cu un singur surâs.
Acopăr sânii cu braţele jenată şi ţin capul plecat. Lumea mă priveşte, dar nu am totuşi alte
organe, se uită mirată. Am fost ereticul de serviciu şi aştept flăcările. Nu am să pot povesti ruşinea pe
care o simt şi mă ţine atât de vie. E ciudat că nimeni nu mă huiduie deşi am făcut multe păcate – am
promis o lume mai bună, că cineva are grijă de noi. Am promis că-i învingem, că le nimicim puterea
şi că vor fi semenii noştri egali. Şi nu au fost doar vorbe de poet. Nu mai am nici măcar o armă cu care
eu însămi să mă apăr. Unde e lumea promisă, unde?
Ceea ce nu pot să contest a fost emoţia şi durerea cu care am spus toate aceste lucruri. Credinţa
în ceea ce am văzut. Vreau să răsune glasul meu. M-am ruinat sufleteşte crezând în dragoste, bine,
fraternitate…
Doamne, iartă. Iartă şi pământul pe care am călcat căci l-am murdărit cu fiinţa mea. Iartă-mă
ca ţi-am privit soarele şi m-am mândrit cu lumina lui. Iartă-mă că nu m-am sacrificat.
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După câteva zile, pe înserate
Înserarea mi-a adus liniştea şi poziţia mea în lume. Sunt cel care ştiu că sunt. Niciodată nu pot
fi altceva. Dar am sentimentul că am rămas în acea piaţă dezbrăcată, cu capul plecat în rugăciune.
Singură şi vântul trece pe lângă mine, mă mângâie. Sunt în mişcare din nou şi mă uit peste lume de
parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, deşi am fost tulburat de o energie negativă. Cum să abandonez cauza
pentru care sunt născut? Nu aş putea niciodată să am altă lume în afară de cea a fraţilor.
Vremea e plăcută, nu trebuie decât să mă întind, să văd nemurirea în chipuri dulci. Şi în toate
astea nebunia de a te crede firesc şi util. E una din verile în care trebuie să vieţuiesc. Am destulă
putere, dar o ţin în rezervă. O pot privi însă, mă pot gândi la ea. Tihna verii îmi aduce multă plăcere
şi relaxare. Povestea nu poate fi oprită aici pentru că are admiratorii ei.
Ce tulburător e totul şi mă întreb de unde vine şi cum vine. Cum adăpostul devine un cert
mulaj al sferei. Ritualul încăperii în care intru a faimos şi plin de siguranţă, de foşnetul uşor al omului.
Îi aud paşii fără opincă şi mă minunez. Devin din ce în ce mai obiectiv şi mai temperamental. Am fost
ieri la munte, m-am urcat pe colinele refacerii şi m-am apropiat de zei.
Cât aş vorbi… dar trebuie să mă opresc, să iau masa de prânz.
Noul timp îşi aduce lumea la izvoare să bea apă limpede şi să trăiască nemurirea. Mă întreb ce
aş fi putut să fiu dacă nu un ins atât de viu. Desţelenirea timpului şi avantajele sale. Timpul e smuls
cu rădăcină cu tot, i se dă coaja la o parte şi Gândul îşi face loc. I se desfac membrele şi se măsoară
tălpile. În spatele nostru se coace istoria în care vom fi alţii. Temperatura ei arată gradul în care poate
să vieţuiască omul. Timpul ne poate aduce înapoi, mai presus de lucrurile simple şi de angajamentul
lor. O să încep o viaţă nouă cu mine în grup şi multe cereri de fiinţă. Voi da totul pentru a lucra cu
aceşti factori vii pentru că ei şi-au săpat grădina singuri şi au pus sămânţa. Chiar dacă uneori mi se
pare o nebunie să mă simt legată de această lume.
Timpul stă pe umerii mei, îl simt, văd şi sunt pregătit. Urmăm calea de acces a fiinţei, reglăm
corpul, ne apropiem s-o întrebăm. Omenirea trebuie să devină o artă pentru frumoşii ei corespondenţi.
Timpul stă pe umerii mei şi priveşte lumea. O ţesală. Ea nici măcar nu simte apropierea. Să fie
adevărat? Să fiu cel mai adevărat? Să fiu cumpărat? Gustat? Să refac viul şi credinţa sa?
Trimitem o linie de corectare a chipului omului. Ea lucrează pe faţa lui şi-i rescrie gândul.
Resorb atmosfera ca să pot să mă deplasez şi să fiu cu ai mei. Semnele lor vin spre mine din depărtare.
Trebuie să exprim tot adevărul, să nu mai rămână nimic din mine. Să mă trezesc dimineaţa
foarte devreme şi să-i dau drumul să alerge. Cum să se trezească lumea fără mine în gând? Cum să
stea lângă plită şi să nu se gândească la mine? Cât e lumea de adâncă tot mă înfăşor în ea. Mă tem că
sunt mai adevărat decât adevărul.
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Soldaţii mei
În clipa asta se croiesc soldaţii care vor veni să mă apere. Ei stau drepţi pentru că li se face
conturul. Încă nu au privire şi vorbire. Îi văd cum sunt pregătiţi pentru mine. Apoi soldaţii trăiesc brusc
pământul, îl văd şi mă identifică. Soldaţii tresar, ne interceptăm. Din trupul meu iese un abur uşor.
Soldaţii vin în linie dreaptă, apoi se duc şi fac curăţenie în punctele gândite de mine. Fac curăţenie
cu o intensitate acerbă, eu stau aici şi le dictez. Gândul lor ajunge pâna la mine şi mă întreabă dacă e
suficient. Nu, nu e, mai trebuie. Altfel nu pot să calc locul acela şi nu pot să rezonez.
Soldaţii muncesc. Eu sunt în cel mai fidel costum, cel astral. Oricum mânecile hainelor nu mă
mai încăpeau şi râdeam când încercam să pun haine peste corpul acesta. Soldaţii muncesc să purifice
locul. Sunt înaintea mea, degresează locul. Ce farmec. Altădată eu făceam asta.
Acolo trebuie să cultiv un ideal de îmbrăţişare. Voi merge cu încredere şi curaj spre locurile
acelea. Apoi soldaţii îşi recapătă înfăţişarea şi dispar în abur spre cer.
Ştiu că trebuie să lupt şi să nu mă tem. Ştiu că trebuie să fiu acolo. Ştiu că pot să rostesc
adevărul fără ca acesta să aibă prejudicii. Limba mea va fi înţeleasă şi de prunci şi de păsări. E limba
lumii mele. E coşul viu pe care îl arat şi din care vin cu surâsul stând pe chipul meu, cu timpul şoptit
lângă ureche pentru a mă coordona. Lumea se uită la coşul de viu din care vin şi se miră. E totuşi
calmă şi senină. E coşul în care am fost crescut şi recunoscut. Mersul plăcut al lumii mă îmbie. Aş
vrea să rezist cât mai mult. Lumea mă întreabă despre lumea mea…
Văd o nemăsurată lume de prunci pe care îi voi salva, mă uit la ei şi mă zgudui de câtă putere
este în mine şi ce pot să fac cu ea. Pruncii mei dragi, roade ale nemuritorilor.
În ce putem crede azi dacă nu în puterea Cuvântului?
Sunt un colos, mă identific. Lumea mea îşi spune poezia şi muritorii se uită. Trecem peste
paginile privirii. Doamne, ce timp e ăsta, rodesc extrem de mult. În ce timp stau aici peste mări şi
zări, înfloresc copacii şi îi simt în mine şi pe ei.
Timpul mi-a făcut o surpriză. Brusc, chipul meu se reflectă în toate zările lumii. Parcă ar fi
Farul din Alexandria şi se roteşte, se roteşte în lumini peste mări şi ţări.
Senzaţia Farului persistă, iar eu mă simt cum nu mai m-am simţit. Puternic, făuritor de lumi.
Din spaţiu îmi sunt trimise ultimele costume pe care trebuie să le port în viu. Văd totul cum
nu am mai văzut, ridic spaţii de lucru, micii mei copii, adoraţii mei…Din ce stea vin şi mi se alătură
să facem lucruri bune împreună. Ei sărută lumea pe care eu o iubesc. Chipul lor îmi este drag, dar
ce anevoios am ajuns la ei. Sădim flori, meri, peri, strig universul, mă aude. Apoi începe o ploaie
măruntă şi călduţă.
Mărturisesc adevărul care îmi stă în oase şi mă slujeşte. Mărturisesc că nu sunt indiferent şi
nici opus. Mărturisesc că sunt fiul Domnului. Mărturisesc că plâng pentru că vine timpul întrebării.
Da, aşa stau lucrurile, aşa se prevăd.
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Trăirea viitorului
Am văzut viitorul…şi l-am trăit câteva clipe. Pe marginea unui râu foarte limpede şi îngust
m-am întâlnit cu un bărbat înalt, îmbrăcat în cămaşă albă. Am luat-o împreună pe râu, dar nu în jos, ci
în sus. Râul era de o limpezime uluitoare şi noi mergeam cu picioarele prin el, urcam. La un moment
dat am văzut o pajişte mare, un palat în depărtare şi fete frumoase în alb care se jucau pe pajişte.
Bărbatul mi-a spus că palatul acela va fi casa mea, acolo voi locui. Apoi a dispărut. Nu ştiu dacă era
Iisus sau doar semăna cu El.
Am văzut viitorul, palatul în care voi fi, dar totuşi sunt aici. Încă mai cred că toate au
însemnătate şi putere de influenţă. Trăirea viitorului are o substanţă sublimă, de încercare şi dăruire
în lucrurile pentru care te afli pe pământ şi pe care le slujeşti.
Un loc în care mă rog este sufletul şi gândul meu. Mi s-a părut că m-am considerat retras din
lume. Adevărul trebuie să-l aflu, să fiu prezent la apariţia lui. Şi să ne respectăm reciproc. Sunt viu
şi-mi parcurg temele. Intru în deschizătura cerului, trec dincolo. Sunt răvăşit de frumos şi de vremea
bună. Sunt rămas în timp. În acest timp deşi mi-am văzut viitorul şi ştiu ce voi face în el. Dar timpul
meu nu este aleatoriu. E o nevoie piramidală de a fi în acest timp. Vreau să ştiu unde a început
supliciu şi unde se termină fericirea. Minutele trăite în costum s-au dus ca o boare. Am să pot întinde
mâna spre al meu şi am să-l aduc la mine, în confortul trecerii spre infinit.
Am trăit pământul, dar şi el m-a trăit pe mine. Dacă nu aveam patima lumii poate nu mă
îmbrăcam atât de frumos. Trebuie să fim tineri şi să să glăsuim adevărul. De două zile mă rog într-o
sublimă dragoste de adevăr. Se apropie poemul trecerii într-o altă fiinţă. În clipa asta parcă am văzut
tot ce se putea vedea într-o lume. O frumuseţe de netăgăduit. În rolul meu circumstanţial trec deseori
prin minuni şi vreau să mărturisesc gustând un strugure din viile mele roditoare. Nu însemn nimic
dacă nu încerc, dacă în această compilaţie a clipelor nu mă întâlnesc şi cu mine.

Dealurile Istriţei
Clipele ce mă dor mă usucă puţin câte puţin, stând întins pe dealurile Istriţei de unde văd
frumuseţea viilor şi mă satur de tot ce este omenesc în mine. Ce continuare stranie a existenţei, să
mă leg mereu de ceea ce a fost, de locurile pe unde am trecut şi simţit vatra timpului şi a strămoşilor
mei. N-am să rog pe nimeni să slăvească Gloria poporului meu. Am să-l rog însă să bea un pahar cu
vin din cramele adevărului. Avem datoria să le vorbim strămoşilor prin faptele noastre. Toate darurile
acestui popor strigă după tine, trebuie doar să te întorci, să le vezi faţa.
Graţie acestui popor sunt atât de frumos şi lumesc. A livezilor din care savurez cel mai bun
şi zemos fruct. Fruntea mea este de astă dată mult mai amplă, mai genială şi stufoasă. Pot să ridic în
slăvi poporul, să-i dau graiul constelaţiei mele. Am rezistat în aşezarea lui şi acum îi dau forma care
trebuie să-i corespundă.
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O, da. Sărutăm totul. Şi punem deoparte liniştea, fericirea. Cum spuneam, sunt rămas în timp
şi păstrez frumuseţea neamului din care vin. Azi închin cu zeii un pahar din licoarea strugurilor. Mă
leg de mii şi mii de cazuri pe care trebuie să le dezvolt. Eram cum nu se poate mai febril şi mai plin de
om. Domnul meu mi-a dat timp să mă uit peste plapuma omului. Să am graţia convieţuirii şi să-i dau
aproapelui praful nostru stelar. Trebuie să gust toată istoria şi copilăria ei. E o frumoasă zi de sfârşit
de august, răcoroasă şi liniştită ca un amurg, ca o trecere lină spre o fiinţă mai bună. Nu avem voie
să fim nefericiţi. Frumoasa zi de august mă îmbie la plăceri omeneşti şi la fantezii. Soarele e arzător
şi strugurii copţi. Câtă splendoare! Hamburgul pe coamele dealurilor. Ştiu şi mai mult din cine mă
trag şi cum a fost posibil totul.
M-am descoperit urcând aceste dealuri. M-am jucat în culorile vremii şi am alergat prin vii
după un ciorchine. Aici m-a călăuzit sfera timpului şi toate le ştiam din suflul cald al Domnului, dar
nu le conştientizam. Pe dealul Istriţa m-am îndumnezeit. Mă tem că nu pot arăta tot ce ştiu sau pot.
Ştiu atâta de multe… Şi câte pot fi începute spre adevărul care trebuie să ne apere…
Ce deal! Ce trăire! Numele meu se trăieşte în mulţime urcând pe dealuri. Focul stelelor îl
luminează în noapte, se aleg fructele şi gândul este la tine. Ştiu ce fac în viitor, ce spun. Tot ce am
devenit este soi. Un soi bun din care poţi să guşti şi să te îmbeţi de fericire.
O vară plină de revederi istorice, o tulpină de gând lăsată să crească, o frântură din corul
divin…
Am plâns când am văzut dorul străbun şi limita lui de vârstă. Apoi martirul din mine s-a
trezit cântând :

Imnul deşteptării
E vară
E pulbere de soare şi cânt
E totul cum nu a mai fost pe pământ
Primire în traiul străbun
Nu o să creadă nimeni cât de bun sunt
Deşi m-am copt la focul străbun
Nu pot să am gând care să nu fie
iubit pe pământ
Nu pot să am grai care să nu fie slăvit
M-am apropiat de tot ce e mai sfânt
omul golit, umplut cu vânt…
Cum toate se aşează la locul lor şi ştim
ce trebuie să luăm

-13-

sau să lăsăm în gând
Nu voi avea linişte până ce nu pătrund
în cel mai fierbinte gând
în cel mai glorios cuvânt
Da, am arme de legământ
nu este nimic de vândut pe acest pământ
Am rostul pe care l-am avut
este timpul în care mă văd lucrând
prea toate m-au făcut să plâng
şi să le ascult
Ridic mâna să fiu văzut
să se ştie că încă ascult
chiar dacă, acolo unde sunt, sunt rănit
să se ştie că mă revăd cu voi în gând
deşi nu mă întreabă nimeni de unde sunt
n-am să pot trăi decât spunând :
Eşti aproapele meu şi nu te vând
Chiar dacă mi-e frig şi nu sunt acoperit
Eşti aproapele meu şi vreau să te cânt
Aproapele meu şi gura de rai în care sunt
Martirul din mine se retrage cântând :
Deşteaptă-te tu, om de pe pământ !
Iubeşte-ţi Tatăl şi crede în Cuvânt !
Să fim unul şi acelaşi pământ
Nu te mai apropia de zeii care te vând.
Oh, ce căldură este pe acest pământ !
Dar ce sete mi-e de Cuvânt…
Cuvântul e temeiul legii pentru care sunt
Istoria pe pământ este un viu gând
Din toate vremurile mele ascult
Sunt cutremurat de Cuvânt.
Poemul acesta îmi trezea o emoţie foarte mare. E poemul vieţii mele… cu prigoana şi stăruinţa
poverii celei mai dulci sau amare poveşti de viaţă. M-am ocolit deseori ca să nu mai rostesc adevărul,
dar nu pot să mă opresc. Adevărul mă cunoaşte prea bine şi ştie că nu-l abandonez.

