
  
                                    

AAuurreell  CCoonnţţuu  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSUUBBLLIIMMIISSMMUULL  
ssaauu  

îînnttooaarrcceerreeaa  llaa  oorriiggiinniillee  ppooeezziieeii  
  

nnoouu  ccuurreenntt  lliitteerraarr  nnoonnccoonnffoorrmmiisstt  
  
 
 
 
 
 
 

 
SEMĂNĂTORUL 

Editura online - aprilie 2010 
 
 



 2

                                    

                Cap.1 Ce este Sublimismul  ? 
                            ______________________________________________  
  
 
 
   Unii, şi nu puţini, şi-au pus o asemenea întrebare, alţii s-
au întrebat, pur şi simplu, dacă sublimismul este un nou 
curent literar şi destui au vrut să ştie dacă eu îmi revendic 
paternitatea acestuia. Cum răspunsurile mele, pare-se, n-au 
fost în măsură să acopere întreaga paletă de curiozităţi şi de 
nedumeriri, adesea chiar întemeiate, voi încerca în cele ce 
urmează să aduc clarificările necesare.  
 
 
 
   Înainte de aceasta trebuie să ne întoarcem o clipă în 
istoria zbuciumată a poeziei şi abia după aceea, prin 
contrast, să vedem unde se situează sublimismul. 
Sintetizând, observăm că barocul îşi manifesta preocuparea 
pentru detaliu exacerbat, umanismul doar pentru om, văzut 
mai presus de orice, clasicismul oxcila între raţiune şi 
morală, romantismul între iluzie şi amăgire, realismul 
dimpotrivă, cultiva relaţia dintre om şi societate, iar 
naturalismul cea cu natura, impresionismul violenta prin 
contrast în timp ce parnasianismul dezarma în faţa realităţii, 
alegând turnul de fildeş, modernismul propunea o rupere de 
trecut şi iniţierea unei noi arte, la fel ca expresionismul, 
care dădea frâu liber iraţionalului şi decreta libertatea 
absolută a spiritului, pe când dadaismul îşi arăta 
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neâncrederea în cultură şi în tot ce ţinea de vechea ordine, 
iar prolecultismul şi realismul socialist intrau, pur şi 
simplu, cu buldozerele în templul artei pentru ca, în sfârşit, 
postmodernismul să repună în drepturi percepţia 
individuală a omului asupra realităţii, care este unică şi de 
neânlocuit. Din acest punct începe sublimismul. 
 
 
 
   Termenul ssuubblliimmiissmm vine din latinsecul ssuubblliimmaarree, a 
sublima şi are mai multe înţelesuri: 1. a (se) purifica, a (se) 
rafina, a (se) transpune pe un plan superior, a (se) induce o 
stare elevată de conştiinţă, a reorienta anumite energii 
dizarmonioase către manifestări armonioase, a trece de la 
finit la infinit. 2. (Despre corupuri chimice) A trece din 
starea cristalină în starea de vapori şi apoi din nou în starea 
de cristale, prin condensarea vaporilor. 3 ( Despre substanţe 
) A trece din starea lichidă direct în starea de vapori fără 
trecere prin starea solidă, a (se) curăţa de orice amestec 
impur sau străin. 4. ( Psihanaliză) A deplasa energia 
izvorâtă din porniri instinctuale şi egoiste spre atingerea 
unor scopuri altruiste etc. 
 
 
 
 
 
   SSuubblliimmiissmmuull este, aşadar, forma literară de transpunere 
rafinată, curăţată de orice amestec impur, a percepţiei în 
cuvânt şi deplasarea acestuia prin sublimare direct în Sine, 
fără a mai trece prin Supraeu. Iată un exemplu: 
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                sublimare                      desublimare      
  
        îi căutam sânii prin întuneric            o inimă bătea 
        dar în locul lor                                  înăuntru 
        am găsit două găuri                          unde mâinile mele 
        cât să-mi încapă                               abia încăpând 
        mâinile                                             au găsit două găuri 
        înăuntru                                            în locul sânilor 
        unde bătea                                        prin întuneric 
        o inimă                                             umblând  
 
 
        ( Poemul Clipă de dragoste din volumul Himeriada ) 
 
 
 
   Nefiind vorba despre o sublimare cu efect terapeutic, ca 
în catharsis, ci de una cu caracter transcedental, de agregare 
a sufletului dintr-o stare în alta prin forţa cuvântului, aşa 
cum se întâmplă adesea şi în natură, virtuţile formei, redusă 
la esenţă, declanşează acest mecanism misterios al 
transfigurării sublime. Adeseori vedem un râu dispărând 
misterios sub razele fierbinţi ale Soarelui, dar îl regăsim 
apoi în roua de pe frunze, care la rându-i devine nor, iar 
acesta râu, ocean, mare sau fulg de zăpadă. Energiile 
ascunse în străfundurile inconştientului nostru, aflate într-o 
continuă fierbere, produc necontenit şi invariabil aceleaşi 
transformări enigmatice şi profunde asupra cuvintelor, 
aceste Galthei fascinante, cioplite în fildeşul clipei.  
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          SSuubblliimmiissmmuull este ilustrat de cele şase volume de poeme: 
Drumul spre casă, Fiorduri, Insomnii, Scara de mătase, 
Himeriada şi Ecce homo, apărute, sub semnătura mea, la 
Editura Semănătorul on-line, in perioada decembrie 2009 – 
aprilie 2010, graţie, dacă pot să spun aşa, remarcabilului 
profesor, publicist, scriitor şi patriot N.N. Tomoniu, căruia 
îi mulţumesc şi pe această cale. 
   Primele patru volume sunt precedate de un cuvânt înainte, 
preluat din lucrarea de faţă, spre a transmite cititorului un 
mesaj subliminal, care să-l urmărescă atât pe parcursul cât 
şi după sfârşitul lecturii. 
 
 
 
 

Cap.II  Transpunerea percepţiei in cuvânt  şi 
sublimarea acestuia 

                      __________________________________________________________________  
 
   Un poem este sublimist atunci când îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
   - are un titlu semnificant 
   - are o formă neregulată, dar condensată la maximum : de 
la 1 la cel mult 12 versuri şi un cuvânt subliminal,  cu sau  
fără o pauza între ele  
   - are tonalitate internă şi cursivitate 
   - păstrează din întregul percepţiei doar esenţa 
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   - are rezonanţă in măsura versului alb sau rimat 
   - conţine cel puţin un cuvânt subliminant 
 
   Să exemplificăm: 
 
        sublimare                          desublimare 
 
          derută                                          surâs 
 
cu ce obraz să mă întorc          m-am întrupat in Dumnezeu 
din nou in Eu                           şi-n Mahomed m-am întrupat 
când m-am reântrupat              a doua oară 
aseară-n Budha                        din Budha-n care 
iar către dimineaţă-n                mă pitisem decuseară 
Mahomed                                 lăsând la o răscruce 
şi                                               propriu-mi 
Dumnezeu                                Eu 
 
          ( Poemul Derută din volumul Ecce homo ! ) 
 
   In contextul percepţiei titlul este semnificant: exprimă o 
stare de culpabilitate faţă de Eu. Forma este neregulată şi 
sintetizează faptul culpabil, acela de a fi înşelat vigilenţa 
Supraeului, pe care Eul îl adoră, pentru a da o raită prin 
Sine. Transpunerea percepţiei in cuvânt are tonalitate 
internă ( Eu, Budha, Mahomed, Dumnezeu ) pe de o parte, 
cât şi cursivitate prin cadenţa versului şi  prin rima largă, 
rezonantă, pe de altă parte. Cuvântul subliminant este 
Dumnezeu, iar efectul subliminal este menţinut de aparenta 
derută: cu ce obraz să mă întorc / din nou in Eu. 
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   Desublimând, observăm cu lejeritate premeditarea şi  
efectul cameleonic al percepţiei in cuvânt. 
 
   In concluzie, putem spune că Sublimismul se deosebeşte 
de celelalte curente prin aceea că renunţă la caracterul său 
narcissist, împrumutat de la creatorul de artă, lăsându-i 
cititorului libertatea de a se subroga actului creativ cu 
mijloacele sale. Ideea de a-ţi prezenta lumii propriile trăiri 
şi de a pretinde apoi tuturor să le şi înţeleagă este depăşită. 
Fiecare individ percepe realitatea in mod individual şi 
personal, îşi are propriu sistem de reprezentări şi de valori 
după care se călăuzeşte sau la care se raportează.  
 
 

             Cap. III  Omul şi condiţia sa sublimistă 
             ________________________________ 
 
 
   Secolul XXI tinde tot mai mult să devină Google-ian. 
Internetul s-a strecurat într-atât în viaţa noastră încât nimeni 
nu mai concepe existenţa in afara Lui, nici măcar cei care-l 
socotesc o unealtă a diavolului şi fac pe ascuns semnul 
crucii: 
 
                         cortina se ridică-n ochiul meu 
                     şi-ntreaga lume-mi cade la picioare – 
                                cum cade-o floare 
 
                                 sunt Dumnezeu  
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               ( Poemul Google din volumul Ecce homo!  ) 
 
      Eruditul de altădată,  copleşit de volumul uriaş de 
informaţii, care depăşesc pentru prima oară puterea fizică a 
minţii, descoperă cu stupoare că pierde supremaţia în faţa 
Wikipediei: 
                              sunt o pasăre – 
                        nu ştiu să plâng altceva 
                             decât cântecul 
 
              ( Poemul Mărturisire din volumul Fiorduri ) 
 
   Valul de tineri internauţi, ieşiţi parcă dintre clapele 
calculatoarelor, sparg toate barierele cunoaşterii  cu o 
nonşalanţă demnă de invidiat: 
 
                  o Coca Cola, un sandwich, o ţigară, 
                           o cană caldă de cafea 
                    şi-o pasăre in colivia din cămară 
 
                                   viaţa mea 
 
            ( Poemul Dragoste din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Cultul sacru al valorilor, fără de care evoluţia noastră ar fi 
fost pusă de mult sub semnul întrebării, tinde deodată spre 
o egalizare camaraderească între indivizi şi instituţii.   
Sentimentul înălţător al dragostei, înecat în prozaic şi 
desuet, stârnind în cel mai fericit caz zâmbete şi înduioşare, 
se pierde inevitabil într-o exacerbare a sexului vulgar. 
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Dictatura prostului gust şi jubilaţia instinctului primar 
asupra raţiunii întregesc tabloul acestei lumi în care foarte 
mulţi dintre noi nu se mai regăsesc: 
 
                               atâtea magnolii – 
                                şi niciun greier 
                            să-mi cânte in creier 
 
                                      orgolii 
 
             ( Poemul Disperare din volumul Insomnii )  
 
 

                 Cap.IV  Omul şi Poezia 
                 ___________________ 
 
 
   Pasul uriaş făcut de om pe prima treaptă a mileniului trei 
nu putea să nu lase urme asupra vieţii, fiind pentru prima 
oară în istoria omenirii când omul o lua înaintea vremurilor, 
tot mai tulburi, autodepăşindu-se. Dacă unele ramuri ale 
artei au răspuns cu succes provocării, poezia, in mod 
paradoxal, avea să resimtă şocul schimbării din plin şi să 
rămână multă vreme groggy. Puţini din cei care nu şi-au 
pierdut cumpătul, acoperiţi de corul Casandrelor, au strâns 
rândurile şi au încercat să reânoade firul de unde fusese 
rupt: 
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                                ştii 
                                domnule 
                                îmi zice doamna Himeră 
                                punându-şi placa dentară 
                                pe noptieră 
                                poezia este ca o petală 
                                de floare 
                                pe care s-a aşezat 
                                un fluture 
                                nespălat pe picioare 
 
            ( Poemul Definiţie din volumul Himeriada ) 
 
   In acest timp, creatorii de modă veche, treziţi peste 
noapte fără obiectul muncii, îşi plâng  singuri de milă, iar 
editorii se zbat între speranţă şi disperare. Sentimentul 
neputinţei şi zădărniciei pare să-i fi cuprins şi pe cei mai 
optimişti. Mulţi sunt gata să tragă obloanele şi să stingă 
lumina. Era glaciară a poeziei pare să fi început: 
 
                                 iarbă uscată – 
                             sub copite de ciută 
                       un greier cu scripca stricată 
 
                                    derută 
 
             ( Poemul Dramă din volumul Insomnii ) 
 
   În fapt, lucrurile stau mult mai simplu, iar toate aceste 
spaime izvorăsc mai degrabă dintr-o impresie defazată a 
celor mai în vârstă, incapabili să facă faţă provocărilor 
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viitorului, decât dintr-o realitate concretă şi dinamică, 
google-iană, accesibilă doar celor mai tineri. Nu te mai poţi 
raporta la realităţile secolului XXI cu mijloacele secolului  
XIX sau XX:      
 
                               plâng fără lacrimi 
                        Doamne,cad păsări din cer – 
                                unde sunt sfinţii 
 
        ( Poemul Rugăciune in zori din volumul Fiorduri ) 
 
   Şi ca o ironie a sorţii, după secole de zbateri şi de 
experimentări barbare asupra omenirii, omul nou avea să 
apară singur: 
 
                din somn venind spre-mbrăţişări de zori – 
                nemuritori! 
 
        ( Poemul Oameni din volumul Scara de mătase ) 
   

 

                    Cap.V   Piatra de obsidian 
                    _____________________ 
  
   Sursa tuturor opreliştilor şi presiunilor exercitate asupra 
Eu-lui, conştiinţa noastră de sine, este Supraeul sau, altfel 
spus, conştiinţa noastră morală: 
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                       un înger ţine scara pe care mă aburc… 
 
     ( Poemul Scara de mătase din volumul cu acelaşi nume ) 
 
   Aflată între Sine, stăpânul instinctelor, şi Eu, executorul 
docil al Supraeu-lui, conştiinţa morală este responsabilă de 
transformarea omului într-o fiinţă nevrotică, condamnată să 
trăiască sub teroare şi în delir. Supraeul îşi arogă rolul de 
judecător în numele unei morale şi etici infailibile, create 
de dânsul, care ar trebui să guverneze întreaga omenire şi 
să uzurpeze permanent supremaţia instinctelor: 
 
                              părinte 
                              zise Freud scoţîndu-şi 
                              creierul 
                              cu mâna goală din formol 
                              făcând abstracţie de  
                              cele sfinte 
                              acesta este adevărul gol 
 
        ( Poemul Viitorul unei iluzii din volumul Himeriada ) 
 
 
   Evoluţia fantastică a societăţii umane în ultima jumătate 
de secol a avut drept consecinţă accelerarea ritmurilor vieţii 
şi debarasarea omului de povara conştiinţei morale. Sinele 
putea, în sfîrşit, să-şi impună dictatura instinctului asupra 
conştiinţei de sine, dând frâu liber tendinţelor şi energiilor 
primare, pe care Supraeul, purtătorul normelor morale şi 
etice, le ţinuse milenii întregi în întuneric: 
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                                Doamne 
                                ce încântare crudă 
                                e să rămâi atârnat 
                                pe o creangă 
                                in plânsu-ţi 
                                ca o agudă 
                                doar tu 
 
                                cu tine însuţi 
                            
 
             ( Poemul Extaziere din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Într-o realitate precipitată şi corosivă, cum este cea a 
secolului XXI, senzaţia de comprimare a timpului împinge 
omul modern să-şi reconsidere modul de raportare la sine şi 
la mediu înconjurător: 
 
                            strâns in propriu gând – 
                              toate drumurile duc 
                               spre mine însumi 
 
    
( Poemul Călător prin ţara nimănui din volumul Fiorduri ) 
 
   Efuziunile Supraeu-lui nu mai pot fi acceptate, iar 
moştenirea existenţială, atârnînd tot mai greu în economia 
vieţii, nu-şi mai găseşte rostul, devenind o povară. În viaţa 
de zi cu zi se simte deja trecerea abruptă de la impuls la 
faptă, de la gând la cuvânt sau de la concret la ambiguu, dar 
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şi invers, pe o axă ambivalentă, Sine-Eu, în care Supraeul 
nu mai contează. Fenomenul acesta de trecere de la o stare 
fizică a faptei la una psihică, ocolind starea metafizică a 
acesteia, se numeşte ssuubblliimmaarree, iar reversul ei ddeessuubblliimmaarree:: 
 
              AA                                               BB  
 
mirosul bradului în gând            mirosuri violente 
se sprijină pe-o boabă                de răşină 
de lumină                                    mă duc pe-aceleaşi urme 
din care plec şi mă întorc           acum şi orşicând 
oricând                                        iar boaba aburită de lumină 
pe-aceleaşi urme                         îmi readuce mirosul   
cu mirosuri violente                    bradului   
de răşină                                      în gând 
                  
 
         ( Poemul Dus-întors din volumul Ecce homo ! ) 
 
 
 
   Poezia urmează parcă stările de agregare ale lavei 
vulcanice în misterioasa piatră de obsidian: orice abatere de 
la parametrii riguroşi ai creaţiei o poate transforma într-o 
structură poroasă, ca piatra ponce, sau, după caz, într-o 
structură amorfă, asemănătoare fulgilor de zăpadă. 
Adevărata piatră de obsidian străluceşte la lumină ca o 
oglindă, iar în întuneric dispare enigmatic, contopindu-se 
cu acesta: 
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                           ochiuri de gheaţă lucind 
                                în umbre de stele – 
                                  oglinzi de argint 
 
                                    privile mele 
 
 

                    Cap. VI  Ultima frontieră 
                 ____________________ 
 
 
   Domeniul artei, supervizat exlcusiv de Supraeu, a rămas 
multă vreme singurul bastion al rezistenţei în calea Sine-
lui:  
 
                            când Sinele se-nsinuează-n Eu 
                         şi-mi pune-n cârcă sacul cu şopârle 
                            mă-ntorc nefericit in Supraeu 
                                 in liniştea acestei gârle 
 
                                        ca un plebeu 
 
           ( Poemul Fără scăpare din volumul Ecce homo! ) 
                                   
 
   Deşi izgonit în hăurile cele mai întrunecate ale Sine-lui, 
de unde glasul său se aude din ce în ce mai slab, Supraeul 
s-a angrenat în cel mai devastator război de gherilă cu 
Sinele, bucurîndu-se încă de adoraţia Eu-lui şi de 
solidaritatea creatorilor de artă. Din păcate, raportul de 
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forţe dintre casta artiştilor şi restul omenirii a înclinat 
balanţa în favoarea celor din urmă, restaurînd după 
milioane de ani dictatura primordială a Sine-lui: 
 
                  în heleşteu doar peştii gândesc ca filozofii – 
                  mă strâng pantofii ! 
 
        ( Poemul  Aristocraţie din volumul Scara de mătase ) 
 
   Pentru cei mai tineri această nouă ordine a însemnat o 
simplificare a relaţiei dintre Sine şi lume în condiţiile unei 
existenţe zbuciumate, în schimb pentru cei mai în vîrstă a 
fost un şoc de proporţii: 
 
                prea multe minţi şi-un singur Dumnezeu – 
                şi eu ateu ! 
 
         ( poemul Şi totuşi din volumul Scara de mătase ) 
               
        Poezia nu se putea sustrage acestui curent nou, 
devastator, avînd posibilitatea fie să se cramponeze de 
trecut şi să încremenească etern în aceleaşi tipare, fie să 
urmeze calea instictului şi să reînvie din nou, ca pasărea 
Phonix, din propria-i cenuşă. Ani în şir Sinele a fost 
perceput ca o catacombă a tenebrelor, a instinctelor 
primitive aflate mereu în conflict şi preocupate doar de 
păstrarea cu orice preţ a plăcerii: 
 
                             strâns între Eros şi Thanaos 
                                ca între două ghilotine – 
                         când mă înalţ învingător în Sine, 
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                           când mă cobor înfrânt în haos 
 
                                      adică-n mine 
 
        ( Poemul Scila şi Caribda din volumul Ecce homo! ) 
 
   A trebuit să treacă multă apă prin albia Styx-ului pînă 
cînd omul să realizeze că egoismul Sine-lui atotputernic îi 
profită mai mult decît altruismul Supraeu-lui înfumurat. 
Simplitatea şi eficienţa mesajului unui Sine protector, 
neviciat de simbolistica unui Eu complexat şi slugarnic, 
avea să se răsfrîngă timid şi asupra celui mai conservator 
domeniu al artei, poezia: 
 
                 doar în cuvinte gândul adesea poate fi ajuns – 
                 pe-ascuns! 
 
         ( Poemul Desfrâu din volumul Scara de mătase ) 
 
 
    Înainte de a fi culegător şi vînător omul primordial, 
căruia antropologii i-au aplicat pe nedrept eticheta de om 
primitiv, a fost poet:  
 
                                  ascult cum vântul 
                              în tihna mea frământă – 
                                     izvorul cântă 
 
     ( poemul Accente inegale din volumul Scara de mătase ) 
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   Nici nu se putea altfel într-un Paradis, aşa cum era 
Pămîntul la începuturile vieţii, în care natura de o 
frumuseţe copleşitoare şi vieţuitoarele sale dumnezeieşti nu 
puteau lăsa indiferent un suflet de om singur, care nu era 
nici arbore, nici rîu, nici munte, nici pasăre: 
 
                               ia-mi 
                               Doamne 
                               bolovanul acesta 
                               din cale 
                               şi lasă-mă singur 
                               ca o pasăre 
                               pe ţărmurile Atlantidei 
 
              ( Poemul Rugăciune din volumul Himeriada ) 
 
 
   Încîntarea primului om în faţa măreţiei naturii şi 
întregului Univers a însemnat primul poem într-un vers 
scris cu inima: 
 
                      înoată printre stele broscoii-n heleşteu – 
                      aşa cred eu! 
 
        ( Poemul  Cer oglindit din volumul Scara de mătase ) 
 
 
 
   Înobilarea vieţuitoarelor cu suflete şi transformare lor în 
idoli a fost prima personificare poetică din istoria omenirii.  
Şi nu  în  cele din urmă, desenele din peşteri, cu nimic mai 



 19

prejos decât cele ale artiştilor suprarealişti din zilele 
noastre, au dat aripi cuvîntului încă neajutorat:  
 
                                 din brânci 
                   s-a ridicat nesigur pe picioare – 
                      şi-a dat cu capu-n Soare 
 
       ( Poemul Instinct sublim din volumul Ecee homo! ) 
 
 
   Omul primordial a aruncat, aşadar, bumerangul, iar acum 
acesta se întoarce de unde a plecat. Se închide un cerc la 
capătul căruia Sinele triumfă din nou în faţa unei omeniri 
perplexe şi smintite. Cursul vieţii, ieşit de mult din albii, se 
retrage la izvoarele începutului: 
 
                         arunc în foc risipa asta de cuvânt 
                           şi fumul intră-n gura unei hote – 
                        n-am timp să lupt cu morile de vânt 
 
                                     ca Don Quijote 
 
             ( Poemul Asfixiere din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Limbajul devine tot mai eliptic, iar fapta un substitut al 
ideii. Omul zilelor noastre trece peste toate opreliştile 
conştiinţei şi face exact ceea ce intenţionează să facă. Totul 
se rezumă la supravieţuire, la păstrarea siguranţei proprii şi 
a stării de bine cu orice preţ. Reprezentările stufoase ale 
Supra-eului în Sine se prăbuşesc ca într-un joc de puzzle, 
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fiind înlocuite de reprezentări simple şi eficiente, 
sublimate: 
 
  
                       e strânsă haina timpului fugar 
                 şi haina vieţii mele strânsă-i ca pe fus 
                      de parc-aş fi tocmit-o din bazar 
 
                                  la preţ redus 
 
       ( Poemul Constrângeri din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 

                     Cap.VII  Drumul spre casă 
                 ______________________ 
  
 
 
   Volumul Drumul spre casă a fost creat experimental, 
urmărind să ilustreze diferenţa dintre un curent literar, în 
speţă tanka, şi oricare alt curent literar, în cazul de faţă 
ccuurreennttuull  ssuubblliimmiisstt..  Fiecare din cele 133 poeme  este un 
tanka, iar toate cele 133 de poeme tanka la un loc, aşa cum 
au fost concepute de fapt, formează un lanţ renga. Lectura 
unui asemenea poem fluviu, care urmăreşte cu asupra de 
măsură drama unei furnici rătăcite, nu-i tocmai simplă 
pentru un om ocupat, cum sunt mai toţi oamenii în zilele 
noastre, iar rezultatul unei asemenea întreprinderi nu poate 
fi decât păgubos. 
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                ttaannkkaa  11             până la              ttaannkkaa  113333  
 
     biata furnică,                             biata furnică 
     umblând întunericul                  mai face-un pas şi cade – 
     fără o torţă –                              se prăbuşeşte... 
     va găsi ea oare drumul              o linişte adâncă – 
     printre atâtea spaime ?              vai, Doamne, ţine clipa! 
 
 
   Aplicând metoda sublimării acestui lanţ renga obţinem 
două variante sublimiste : 
 
                  I                                                  II 
    drumul spre muşuroi              furnica se opreşte pe cărare 
    n-a fost fără de frică –                          fără rost – 
    nici înainte, nici înapoi                        şi moare 
 
          biata furnică                                atât i-a fost 
 
 ( Poemele Fără busolă şi Capitulare din volumul Insomnii ) 
 
     Observăm în cele două forme sublimiste marea 
concentrare a expresiei poetice şi adresabilitatea ei fără 
limite. Dacă poemul renga se adresează unui public iniţiat 
şi obedient, care reacţionează previzibil, poemele 
sublimiste vizează un public mult mai larg, eterogen, căruia 
îi oferă posibilitatea operării cu toate mijloacele proprii 
Sinelui, în care informaţia aceasta există de când lumea, iar 
rezultatul este acelaşi, poate chiar mai interesant, luând în 
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calcul toate variantele posibile. Să mai vedem un exemplu 
sugestiv: 
 
 
         sublimare                  desublimare                         
 
din  cei patru baci                          aşa cum toate-n 
de turmă                                        lumea asta mor 
trei vrur-al patrulea                       şi cum tristeţe umple 
să moară                                        ochiul 
de topor                                        de mioară 
şi se sfârşi acesta pîn’ la urmă      pîn’ la urmă 
plîns doar de-o singură mioară     sfârşi sărmanul baci de 
aşa cum toate-n lumea asta           muchie de topor 
mor                                               doar pentr-o turmă 
 
 
             ( Poemul Mioriţa din volumul Ecce hommo!) 
 
 
 
   Arareori cineva poate reproduce integral Mioriţa, dar 
oricine poate recita o strofă-două sau încropi un rezumat al 
baladei cu mijloacele şi cuvintele sale. Aceasta înseamnă că 
Sinele se află în cunoştinţă de cauză şi că reacţionează 
aplicat la orice stimul sublimat. Ştim că Sinele este etern şi 
nemuritor, că apare şi dispare odată cu viaţa şi că este 
scopul vieţii. Viaţa noastră, aşadar, vine cu întreaga 
experienţă a Sinelui, acumulată de-a lungul milioanelor de 
ani şi de  agregări, şi nu întîmplător orice fapt de viaţă ni se 
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pare cunoscut, ceva deja vu, care ni se întâmplă şi nouă aşa 
cum s-a mai întâmplat şi altora înaintea noastră: 
 
          sublimare                      desublimare 
 
    în Sine am trăit ce alţii        viaţa mea prin Sine merge 
    au lăsat în mine                   mai departe 
    şi viaţa mea se-adaugă        căci scopul vieţii se găseşte-n 
    în raftul Sinelui                   Sine 
    precum o carte                    iar viaţa mea în Sine-i 
    căci scopul vieţii                 ca o carte 
    se găseşte-n Sine                 pe care alţii-au scris-o 
    iar viaţa mea prin Sine        mai-nainte 
    merge mai departe              pentru mine 
  
            ( Poemul Arhetipul din volumul Ecce homo! ) 
 
 
  

                          Cap.VIII  Măreţul Creator al Ploii 
           ___________________________ 
  
 
 
 
       Mecanismul de substituire simbolică prin sublimare în 
Sine a unui lucru, obiect, a unei percepţii, reprezentări, 
trăiri sau traume, fără diferenţieri esenţiale şi în pofida 
deosebirilor de limbă, se regăseşte în cultura tuturor 
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popoarelor. Broasca, de pildă, apare pretutindeni în lume ca 
simbol al fecundităţii, prosperităţii şi bogăţiei, fiind 
asociată cu apa şi cu luna: 
 
             sublimare                   desublimare 
 
          auzi broaştele                        apa-i ca o foaie de sticlă, 
          orăcăind în gârla                   iar luna-i ca o şopârlă ... 
          asta de sticlă ?                      cum să n-auzi broştele 
          nici o stea nu-i aivea            orăcăind printre stele 
          într-un ciob de oglindă...      în gârlă ? 
                                                                                                                                                                                                                                        
           ( Poemul În sens invers din volumul  Ecce homo! )  
 
 
   Indienii americani i-au zis Măreţul Creator al Ploii, 
comparând-o cu fulgii de zăpadă care atingeau pământul la 
sfârşitul iernii şi luau chip de broască spre a-i anunţa despre 
întoarcerea somonilor: 
 
 
              sublimare                           desublimare 
 
          ningea cu broaşte-n loc          s-or reântoarce iar 
          de nea                                     peste un an somonii 
          iar oameni-şi zvârleau            iar pân’atunci femeile 
          în apă fericiţi coconii             vor zămilsi coconii        
          să fie anul doar cât                pe care-i vor zvârli  
          o mărgea                                in volburi chiar de Paşte 
          şi să se-ntoarcă iar                 când iar va ninge-n loc 
          peste un an                            de fulgi 



 25

          somonii                                 cu broaşte 
              ( Poemul  Ninsori din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   La greci, romani sau egipteni, broasca era considerată un 
animal sacru, simbol al vieţii şi protectoare a călătoriilor: 
 
      sublimare                             desublimare 
 
    simt gustul de sudoare                mă-ndepărtez de-această 
    tot mai acru,                                broască 
    dar nimeni nu-i pe meterez         cu iz de baltă şi 
    atât de-aproape                           mirosul acru 
    încât să mă oprească...                şi cum nu-i nimeni 
    şi-atunci mă tot scufund              pe aproape 
    in ritualul sacru                           ca să mă trezească 
    şi mă împerechez                        mă-ntorc in lumea mea 
    dezgustător                                  ieşind din 
    c-o broască                                  sacru 
 
             ( Poemul Coşmar din volumul Ecce hommo ) 
 
   Mai mult decât atât, broaştele erau îmbălsămate şi aşezate 
in mormintele regale: 
 
        sublimare                       desublimare 
 
        bătrâneţile –                               ca nişte moaşte – 
    jalnice heleştee                                  bătrâneţile 
    pline de broaşte                              jalnice heleştee 
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     sfinte moaşte                                   pline broaşte 
 
          ( Poemul Înţelepciune din volumul Insomnii ) 
 
   Unii zei erau înfăţişaţi cu cap de broască, alţii se 
reântorceau adesea pe pământ transformându-se in broaşte, 
însăşi zeiţa naşterii la egipteni era întruchipată de o broască 
râioasă, iar străbunii vegheau asupra triburilor disimulaţi tot 
in broaşte: 
 
             sublimare              desublimare 
 
        aceeaşi ochi îndepărtaţi      aceeaşi zei şi regi 
        şi bulbucaţi de broască       plecaţi de mult de-acasă 
        răpănoasa                           aveau cu ei alături 
        puteau să aibă-n spate        aceeaşi ochi îndepărtaţi 
        aceeaşi zei şi oameni          şi bulbucaţi 
        plecaţi de mult                   de broască 
        de-acasă                             răpănoasă 
 
 
            ( Poemul Confuzii din volumul Ecce homo ! ) 
 
 
 
   Adesea oamenii încrustau pe stâlpii caselor chipuri de 
broaşte ca să nu se prăbuşească: 
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             sublimare                           desublimare 
 
  cuţitul meu                                   pân’ de-o muri 
  un chip de broască                       această casă 
  crestează-n stâlpii                        va rămâne alături de ogor 
  din pridvor                                   ţinută-n echilibru 
  să-mi ţină casa dreaptă                de-o broască încrustată 
  şi-n picioare                                 cu cuţitul 
  până mor                                      in stâlpii din pridvor 
 
       ( Poemul În loc de potcoavă din volul Ecce homo!) 
 
   In unele culturi, mai mult decât in altele, broasca 
semnifică înălţarea magică de la un nivel al conştiinţei la 
altul, de la realitate şi lumea conştientă, la lumea spirituală 
a Sinelui: 
 
          sublimare                           desublimare 
 
broscuţa-şi pregăteşte saltul în     pierdută-n marea Sinelui 
transcedental                                precum un nechezat de cal 
când frigul muşcă-n copitele       o iarnă-ntragă-i între 
de cal                                           ea şi mal 
şi-i trebuie o iarnă                        şi-atunci broscuţa 
‘ntreagă                                        se asucunde 
din largul Sinelui                         sub un deal 
s-ajungă                                       şi îşi începe saltul în  
iar la mal                                      transcedental 
 
             ( Poemul Înălţare din volumul Ecce homo!) 
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   La chinezi şi la români, dar şi la alte naţii, broasca este 
asociată cu lucruri malefice precum vrăjitoarele sau 
diavolul, molimile sau boala, fiind de asemenea considerată 
şi aducătoare de necazuri, prevestitoarea morţii ori a 
nenorocirilor: 
 
           sublimare                     desublimare 
 
sunt draci urâţi ca broaştele              la subsuori sau chiar 
din râu                                               la ţâţe 
şi vrăjitoare broaşte                          puneau broscuţele-n 
am văzut                                           călduri 
de bunăoară                                     şi noaptea ungeau dracii 
care se scufundau în apă                  cu tărâţe 
pân’ la brâu                                      prin păduri 
şi descântau şopârlele                      şi-i alungau să coase 
la tâţă                                               broaştele 
sau la subsuoară                               la guri 
 
          ( Poemul Vedenii din volumul Ecce homo!) 
 
 
 
   În credinţa populară se spune că dacă omori o broască, îţi 
moare mama sau îl înfurii pe Dumnezeu, care trimite 
potopul de ploaie asupra lumii. Iar dacă îţi intră broasca în 
casă, e semn că cineva ţi-a trimis farmece. Mai rău este 
atunci când broasca are gura cusută, fiindcă în cazul acesta 
s-ar putea să mori chiar tu: 
 
 



 29

        sublimare                  desublimare 
  vai                                              potopul 
  am călcat o broască                   ni-l trimite Dumnezeu 
  cu pantoful                                şi tot Părintele din cer ne ia 
  şi simt cum mă apucă                şi mama 
  teama                                         ba s-ar putea să mor şi eu 
  ca nu cumva să moară               care-am călcat sub talpă 
  mama                                         lighioana 
  ori Dumnezeu să ne trimită       şi-am aruncat-o 
  iar potopul                                 la veceu 
 
            ( Poemul Spaime din volumul Ecce homo!) 
 
   Nu de puţine ori broasca este şi ţinta ironilor: 
 
                 se umflă broasca privindu-se în apă – 
                 să vezi cum crapă! 
 
          ( Poemul Aroganţă din volumul Scara de mătase) 
 
 
 

                      Cap. IX  Îngerul Morţii 
                     ____________________ 
 
 
   În simbolistica sublimismului, şi nu numai, bufniţa, 
supranumită şi Îngerul Morţii, ocupă un loc privilegiat. 
Asociată cel mai adesea cu moartea, la greci bufniţa 
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reprezenta simbolul Atenei, zeiţa înţelepciunii, iar la 
sumerieni zeiţa morţii era întruchipată de o femeie goală 
între două bufniţe. Peste tot însă ea este percepută ca un 
mesager al forţelor malefice: 
 
                                 zbor de bufniţă – 
                                 în inima nopţii 
                                  ţipă o cârtiţă 
 
                                 treziţi morţii  
 
                 ( Poemul Veste din volumul Insomnii ) 
 
   Magia şi vrăjitoria şi-au revendicat-o în egală măsură, 
stricându-i sau sporindu-i, după caz, reputaţia de piază rea: 
 
                                bufniţa din baltă 
                           aruncă bulgări cu sacu’ 
                                     în baltă 
 
                                rânjeşte dracu’ 
 
               ( Poemul Năduf din volumul Insomnii ) 
 
   Prezentă în mai toate culturile popoarelor, mai 
îndepărtate sau mai apropiate, ca o vestitoare a morţii, 
rămâne un mister cum atâţia oameni diferiţi din întreaga 
lumea i-au atribuit independent unii de alţii aceleaşi 
simboluri: 
 
                                    ochi de bufniţă – 
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                                    nu cobi arătare 
                                  moartea-i departe 
        ( Poemul Ghicitul în bobi din volumul Fiorduri ) 
 
    
Sau: 
 
                             să ştii 
                             prietene 
                             că şi la Helsinki 
                             bufniţele 
                             prevestesc moartea 
                             când vine noaptea 
 
           ( Poemul Răspuns din volumul Himeriada ) 
 
 
   Dintotdeauna vocalizele inconfundabile şi fluierăturile 
bufniţei au fost interpretate ca nişte chemări către lumea 
spiritelor: 
 
      sublimare                   desublimare 
 
 când nici cuţitul nu mai                   înham încă o dată 
 intră-n noapte                                  la căruţa Sinelui ogarii 
 o bufniţă mă fluieră                         şi mă urnesc din viaţă 
 la geam                                            către moarte 
 şi-atunci când o întreb                     c-o bufniţă ce mână 
 dacă-i de viaţă sau de moarte          telegarii 
 mă pune caii Sinelui                        atunci când nici cuţitul 
 să-nham                                           nu mai intră-n noapte 
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   ( Poemul Chemări sinistre din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Bufniţei i se mai impută faptul că aduce boala asupra 
copiilor şi că ia parte la dansul vrăjitoarelor, prinzîndu-se în 
joc cu acestea pe mormintele cimitirelor. De aici, probabil, 
şi renumele căpătat de Înger al Morţii: 
 
          sublimare                            desublimare 
 
o bufniţă dansează printre                 popi chiori de somn 
vrăjitoare bete                                   se-ncurcă în izmene 
în pielea goală                                   iar vrăjitoare slute bagă 
fără pene                                           pruncii-n boală 
iar morţii tremură                   doar bufniţa se leapădă 
defrică                                               de pene 
în schelete                                         aşa cum dracii  
alături de copii                                  se leapădă 
mânjiţi de boală                                de smoală 
şi popi cadelniţând                           şi joacă ţonţoroiu-n 
doar în izmene                                  pielea goală  
 
           ( Poemul Jubilaţii din volumul Ecce homo! ) 
 
   Dar şi lipsa bufniţei devine o spaimă: 
 
                              singur în noapte – 
                              peste atâta beznă 
                                 nicio bufniţă 
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        ( Poemul Dinaintea furtunii din volumul Fiorduri ) 
 
 

                          Cap.X   Solul Zeilor 
                     _________________ 
 
  
      Simpla aducere în prim plan a unui simbol, dincolo de 
valenţele cuvântului meşteşugit artistic, declanşează în 
mintea noastră amintiri despre care uitasem sau despre care 
nu aveam cunoştinţă. Adeseori surpriza este cu atât mai 
mare cu cât simbioza dintre ceea ce vrem să spunem şi ceea 
ce se află deja în noi este perfectă. Corbul, de pildă, care 
mai este cunoscut şi sub denumirea de Solul Zeilor, nu se 
deosebeşte prea mult de cioară, astfel că atât unul cât şi 
celălalt sunt asociaţi aceluiaşi simbol al morţii, al 
sinistrului, al tenebrelor, al murdăriei sau al obrăzniciei: 
 
                un cârd de ciori albastre s-au aşezat pe-un leş – 
               crepuscul bej! 
 
 
         ( Poemul În asfinţit din volumul Scara de mătase ) 
 
 
   Se pare că reputaţia proastă a ciorii, dar şi culoarea ei 
întunecată, specifică întregii specii, se datorează zeiţei 
Athena, care a izgonit-o din Acropolis şi a transformat-o 



 34

dintr-o pasăre albă în una neagră supărată că aceasta aducea 
numai veşti rele: 
 
          sublimare                   desublimare 
 
de ce sunt toate ciorile                tenebrele din care vin 
atât de negre şi haine                  la fel de negre-s şi 
se întrebă Athena                        pline de genuni 
c-un suspin                                 şopti Athena cu venin 
A,da!!!                                        şi le blestem 
îmi amintesc                               să le stea vieţile-n gâtleje 
acum mai bine                            ca un spin 
le-am dat culoarea                      şi să se-ndestuleze 
lumilor din care vin                    doar cu mortăciuni 
 
             ( Poemul  Supărare din volumul Ecce homo! ) 
 
   Croncănitul ciorii anunţă vreme rea, nenoroc, necazuri 
sau provoacă stări de anxietate: 
 
                                     golaşe ramuri – 
                           doar ghearele ciorilor hâde 
                              mai zgârâie-n geamuri 
 
                                            ude 
 
                ( Poemul Dezolare din volumul Insomnii ) 
 
 
                               tomnatici nori – 
                        doi struguri arşi de rouă 
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                           şi cârduri de ciori 
 
                          salcie ruptă în două 
 
             ( Poemul Dinăuntru din volumul Insomnii ) 
 
                           în drum mesteceni fără spic – 
                                    călugări orbi 
                                  pe dealuri corbi 
 
                                     apoi nimic 
 
             ( Poemul Prin ceaţă din volumul Insomnii ) 
 
                                pustiu sufletul – 
                           doar ciori dezbrăcate 
                                peste omături 
 
             ( Poemul Bătăi de inimă din volumul Fiorduri ) 
 
                                 perdea murdară 
                              peste fereastra zilei – 
                                     o cioară 
 
                                   cutia milei 
 
             ( Poemul Angoasă din volumul Insomnii ) 
 
   Întruchipând forţele răului sau pe cele ale diavolului, 
cioara trăieşte cu aceeaşi determinare dar şi lipsă de rost 
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pretutindeni în lume, din zonele deşertice ale planetei până 
în cele polare: 
 
 
    sublimare                           desublimare 
 
zbura o cioară neagră                      de-i Polul Sud 
într-un zor de ziuă crud                   sau Polul Nord 
şi-un corb plutea deasupra-i            aceeaşi cioară ochiu-ţi 
ca un lord                                         zgârâie cu ciocul 
când unul peste                                şi-oriunde-ai încerca 
Polul Sud                                         să te ascunzi de                                        
când altul peste                                moarte 
Polul Nord                                       ea ştie locul 
 
       (Poemul  Ameninţări din volumul Ecce homo!) 
 
   În credinţa multor popoare arătarea ciorii în vis este un 
semn rău, prevesteşte nenorocirea, nenorocul, boala, chiar 
sfârşitul: 
 
         sublimare                   desublimare                                                                
 
în visu-mi scurt                                    prea multe breşe-n 
cu-ntorsuri şi                                        oasele-mi 
cu dusuri                                              bătrâne 
o cioara s-a oprit                                  încearcă viaţa asta 
în prejma mea                                      nepermis 
din umblet                                            şi-s prea puţine clipe 
şi cât m-am preumblat prin minte        până mâine 
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căutând răspunsuri                               să-mi ordonez viaţa 
m-am şi trezit cu toate ciorile              după ciorile din 
în suflet                                                vis 
 
          (Poemul Superstiţii din volumul Ecce homo!) 
 
 
   Până la urmă, simbolul ciorii evidenţiază latura 
întunecată şi miraculoasă a lumii, în care mii de suflete 
rătăcesc fără speranţă între purgatorii înspăimântătoare şi 
paradisuri ostile, negăsindu-şi locul nici pe pământ, nici în 
ceruri: 
 
          sublimare                  desublimare 
 
nici cerul nu-i atotcuprinzător   nu-i loc nici în pământ 
pe cât s-ar crede                        şi nici în cer 
din afară                                    ne-am înmulţit peste măsură 
şi nici pământul nu-i atât           încât în Rai se tremură 
de-ncăpător                               de ger 
pe cât s-ar crede                        şi-n Iad se moare 
sau ar vrea să pară                     de căldură 
 
 
         ( Poemul Sufocare din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 
   În multe locuri, se spune, vrăjitoarele folosesc piciorul de 
cioară pentru incantaţii de moarte  sau se transformă ele 
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însele în ciori spre a putea participa astfel la anumite 
ritualuri satanice: 
 
 
     sublimare                      desublimare 
 
cu un picior de cioară               în ciori 
descântat în noapte                  se-ascund aceleaşi vrăjitoare 
aceleaşi vrăjitoare                    ce hoinăresc bezmetice 
călări pe mături                        prin noapte 
printre nori                               şi care cu piciorul 
se prind în ritualul                    înmuiat în lapte 
aducător de moarte                   fac diferenţa dintre 
şi dup-aceea se                         viaţă 
prefac                                       dragoste 
în ciori                                      şi moarte 
 
 
            ( Poemul Făcături din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 
   Concluzionând, am putea spune liniştiţi despre cioară că 
îşi merită cu prisosinţă renumele şi că simbolul acesteia 
este corect şi întemeiat. Există însă şi o nuanţă, extrem de 
contrastantă de altfel, venind dinspre popoarele asiatice, în 
special de la chinezi, dar şi de la indienii nativi americani, 
pentru care cioara reprezintă simbolul iubirii, simbolul 
soarelui sau al creaţiei, având menirea de a apăra scrierile 
Marelui Spirit şi de a călăuzi sufletele către întuneric. Se 
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crede chiar că acestor păsări le lipseşte simţul timpului, ele 
putând trăi simultan în prezent, trecut şi viitor, între lumea 
întunericului şi cea a luminii: 
 
 
                      nu blestemaţi aceste ciori                                                   
                      sărmane                                              
                      simboluri ale Soarelui  
                      şi-ale iubirii   
                      sacrosante                                         
                      chiar dacă se hrănesc  
                      cu hoituri       
                      şi ciolane                                          
                      nu-i drept să le priviţi altfel             
                      decât pe                                      
                      celelalte                                            
 
 
 
          ( Poemul Compasiune din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 

            Cap. XI    PASĂREA SATANEI 
          ___________________________ 
 
  
  Imaginea liliacului, cunoscut în cultura mai multor 
popoare ca Pasărea Satanei, este asociată cu lumea 
întunericului, a tenebrelor, provocând cel mai adesea 
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spaimă, respingere, angoasă sau dând naştere la tot felul de 
superstiţii. Fiind o îmbinare ciudată între pasăre şi animal, 
dar şi singurul mamifer dintre animale şi păsări care este 
înzestrat cu mamele şi hibernează, liliacul pare să-şi merite 
renumele. De nevăzut şi de negăsit ziua, apare de cum 
apune Soarele şi bântuie până în zori tenebrele nopţii: 
 
                         ţipete-n noapte 
                  în somnambulice zboruri – 
                          câţiva lilieci  
 
        ( Poemul Închipuiri din volumul Fiorduri ) 
 
                      hibernând toată iarna 
                      spânzuraţi de picioare – 
                        lilieci fără suflare 
 
                         ascunsă e taina 
 
        ( Poemul Enigma din volumul Insomnii ) 
 
 
                    * ah! liliecii ! 
                       simt sângele furnicii 
                       pulsând în vene... 
                    * mai rău nici că se poate – 
                       cum să mai tragi nădejde ? 
 
   ( Poemul Drumul spre casă din volumul cu acelaşi nume ) 
 
              în beznă liliacul îşi frământă aripa – 
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              departe-i clipa! 
 
     ( Poemul De nicăieri din volumul Scara de mătase ) 
 
   În mod curios, atât la chinezi cât şi la mayaşi liliacul 
simbolizează longevitatea şi imortalitatea, el fiind stăpânul 
peşterilor, considerate ca nişte purgatorii în drumul 
sufletelor dincolo de moarte: 
 
       sublimare                desublimare 
 
adesea trec prin peşterile       mi-e sufletul hoinar 
reci                                         prin propriu-mi vis 
cu sufletu-mi pornit               în care mă afund 
spre alte paradisuri                ca într-un beci 
şi-s sfârtecat cu gheare          nu-i chip să trec 
scârnave                                de Purgatoriu ăsta 
de lilieci                                 de-ntuneric 
care mă ţin legat                    decât lăsându-mi inima 
de propriile-mi                       zălog 
visuri                                      acestor lilieci 
 
 
        ( Poemul Suflet rătăcit din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Dacă la africani liliacul este considerat o divinitate a 
morţii şi un devorator al luminii, iar la greci era recunoscut  
ca pasărea preferată a zeiţei Artemis, la noi acesta este 
privit fie ca un vampir, care suge sângele oamenilor, fie ca 
un suflet reâncarnat, care revine printre oameni sub o altă 
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înfăţişare. Ţăranii din multe locuri îl răstignesc la porţi 
pentru a apăra casa de duhuri rele ori îl îngroapă sub 
praguri pentru a le aduce noroc: 
 
        sublimare                     desublimare 
 
vampiri cu chip                           i-am spânzurat de porţi 
de şoareci                                    sau îngropat 
cruzi                                            în prag 
înaripaţi                                       să nu mai umble 
aduc cu ei fiorul                          noaptea-n voia 
morţii                                          sorţii 
iar noi îi omorâm                        şi să nu mai 
înspăimântaţi                              oprească sufletul 
şi-i spânzurăm la porţi                pribeag 
să ne alunge                                din drumul său 
duhurile                                       către câmpia 
nopţii                                           morţii 
 
   ( Poemul Crucificări păgâne din volumul Ecce homo! ) 
 
 

         Cap.XII.  OANNES sau ZEUL din APĂ 
         ________________________________ 
 
 
                            oftez din suflet – 
                             în hăurile mele 
                            zvârcolesc peştii 
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          ( Poemul Prea plin din volumul Fiorduri ) 
 
   Jumătate om, jumătate peşte, creatură fabuloasă apărută 
din mare în valea Mesopotamiei, descălecând, pare-se, din 
ţărmurile la fel de fabuloase ale Atlantidei sau, după alţii, 
dintr-o misterioasă specie de extratereştri, Oannes este 
asimilat cu Dumnezeul de mai târziu. Se spune că acesta s-
a amestecat printre oameni şi i-a învăţat ştiinţa literelor, a 
numerelor, a construcţiilor, le-a dezvăluit frumuseţea 
artelor şi necesitatea legilor, le-a dat seminţele roadelor şi i-
a învăţat cum să le cultive, cum să le îngrijească şi să le 
culeagă, retregându-se apoi în străfunduri şi lăsînd în urma 
sa Soarele, paznicul lumii, să vegheze asupra omenirii: 
 
           sublimare                desublimare  
 
în mintea mea luceşte             extraterestre creaturi 
acelaşi chip de capră              ieşeau din apele 
cu coarnele de peşte               cu undă lină 
şi ochii de omidă                    şi se amestecau cu 
născut din volburile                pământeştile făpturi 
mărilor                                    lăsându-le  
venind dintr-o                         în dar 
îndepărtată                              cu dragoste 
şi misterioasă                          cunoaşterea 
Atlantidă                                 sublimă 
 
          ( Poemul Oannes din volumul Ecce homo! ) 
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   De la peştele mitic, făuritorul lumii, la peştele care 
înghite oameni, apoi îi regurgitează, salvându-i, sau de la 
credinţa femeilor de a rămâne gravide mâncând peşte până 
la identificarea unor vechi şi înfloritoare civilizaţii cu 
acesta, imaginea peştelui a rămas neschimbată şi astăzi: 
                              luceferi celeşti 
                       tremură în apa din chioarcă 
                               alături de peşti 
 
                                  nicio barcă 
 
           ( Poemul Vestire din volumul Insomnii ) 
 
   În credinţele indiene peştetele are puteri magice: îl 
salvează de la potop pe Manu, apoi îi înmânează Videle, iar 
la creştini reprezintă simbolul vieţii, fiind descris în Biblie 
ca peştele lui Iisus: 
 
         sublimare                    desublimare 
 
doar cu cinci pâini                  ei stau ca nişte pietre 
de orz                                      la-nceputuri 
şi vreo doi peşti                      şi ne-amintesc de 
Isus hrăni cinci mii                 fiecare dată clipa 
de suflete înfometate              goală 
iar Manu primi Videle            de coşmar 
în mână                                   prin care lumea  
tot de la aceşti                         curse 
făurători de lumi                     fără încetare 
şi ctitori de                              trecând din avatar 
eternitate                                 în avatar 
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          ( Poemul Neguri din volumul Ecce homo! ) 
 
   În linii mari, imaginea peştelui este întotdeauna 
reconfortantă: 
 
             din baltă sare către cer un peşte – 
             parcă zâmbeşte! 
 
        ( Poemul Surpriză din volumul Scara de mătase ) 
 
 
 

         Cap.XIII  ICAR, OMUL VERDE SI    
XOCHIPILLI 

        ______________________________ 
 
 
 
    Sau altfel spus, păsări, frunze şi flori, o triada eternă a 
poeziei : 
 
                              păsări în zbor – 
                          îndepărtări de aripi 
                            numai albastru 
 
       ( Poemul Nemărginire din volumul Fiorduri ) 
 
                            un râu de sânge 
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                        grădina cu trandafiri – 
                           poarta deschisă 
 
     ( Poemul La porţile Raiului din volumul Fiorduri ) 
 
 
                            păsări de sticlă 
                         milioane de frunze – 
                           şi-o singură stea 
 
     ( Poemul Ca într-un vis din volumul Fiorduri ) 
 
   Pasărea este simbolul viului, cerului, visului, a bucuriei 
interioare şi a descătuşării. În cultul egiptean unele zeităţi 
aveau cap de pasăre, fiind asociate învierii, forţei spirituale, 
eliberării sufletului de trup. La alte popoare, pasărea era 
considerată expresia fertilităţii, continuităţii, vieţii mistice, 
trecerii existenţei sau depărtării de prezent. Simbolul aripii, 
întâlnit doar la pasăre, a fost dintotdeauna asociat efortului 
uman de a-şi depăşi condiţia, de a evada, de a deveni erou 
asemeni lui Icar, omul care şi-a făurit aripi din pene şi 
ceară, dar care, furat de plăcerea divină a zborului, s-a 
apropiat prea mult de Soare, ceara topindu-se, iar el căzând 
în apele mării Egee: 
 
     sublimare                      desublimare 
 
ai fost nedrept                            purtat de gând 
Doamne                                      mă zbat nebun 
dându-mi gândul hoinar             în propriu craniu 
şi nu aripi                                   dar îmi lipseşte zborul 
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să cuprind între ele                    Doamne 
tot cerul                                     bătaia aripii 
precum fiul lui                           şi visul lui Icar 
Daedalus                                    atât de-nălţător 
Icar                                            şi-atât de straniu 
 
     ( Poemul Visul lui Icar din volumul Ecce homo! ) 
 
   Frunzele arborilor, reprezentate în desenele din cele mai 
vechi peşteri, în mănăstiri, biserici sau catedrale, iar mai 
târziu în scrieri şi picturi celebre, apar în cultura multor 
popoare ca simboluri ale naşterii, vieţii şi ale morţii. 
 
                               plopi dezgoliţi – 
                             pe umerii cerului 
                               frunze galbene 
 
         ( Poemul Stele bolnave din volumul Fiorduri ) 
 
                               încet lunecând 
                          se lovesc de fereastră 
                               frunze de gând – 
 
                               floare albastră 
 
             ( Poemul Adieri din volumul Insomnii ) 
 
                o frunză galbenă îşi cată loc de veci – 
                în beci! 
 
        ( Poemul Destin din volumul Scara de mătase ) 
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   Ciclul naşterii, creşterii şi morţii frunzelor imită de fapt 
ciclul existenţei omului în copacul nemuritor al vieţii, 
făcând trimitere la Omul verde, simbolul păgân al 
Divinităţii, al naşterii şi morţii succesive, chipul acestuia 
fiind alcătuit din frunze: 
 
    sublimare                      desublimare 
 
acelaşi om                              în frunza galbenă-şi 
din frunze verzi                      închide viaţa 
se-ncarnă                               efemeră 
şi-n frunze galbene                şi-n frunza verde 
închide ochii                          se întoarce iar 
peste iarnă                             ca o himeră 
 
 
      ( Poemul Omul verde din volul Ecce homo!) 
 
 
   Frunzele se regăsesc şi în inflorescenţa minunată a florii, 
care simbolizează puritatea, delicateţea şi mirajul trecător al 
vieţii: 
 
                 cădeau din cer petalele de crin – 
                 ningea divin! 
 
 
   ( Poemul Fulgi de nea din volumul Scara de măstase ) 
 
                           prea multe zbateri – 
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                         pentru o singură viaţă 
                            ajung trandafirii 
 
 
             (Poemul Zădărnicie din volumul Fiorduri ) 
 
                          *dacă-i departe – 
                       zadarnică-i speranţa 
                              înmugurită... 
                       *bobocii florii crapă 
                        întotdeauna noaptea! 
 
( Poemul Drumul spre casă din volumul cu acelaşi nume ) 
 
   Nu există civilizaţie în care floarea să nu irupă ca simbol 
al frumuseţii şi dragostei eterne sau să nu fie iubită atât de 
oameni cât şi de zei. La romani, de pildă, stăpâna florilor 
era zeiţa Flora, la noi, şi nu numai, Zâna florilor, iar în 
mitologia aztecă zeiţa Xochipilli: 
 
    sublimare                  desublimare 
 
doar o femeie                        culori sfioase  
se-aseamănă                          fără de asemănare 
adesea cu petalele                 din ochii Florei  
de floare                                Xochipilliei 
fermecate                              şi zânei Florilor 
precum zeiţa Flora                se arcuiesc 
azteca Xochipilli                   din zare-n zare 
sau zâna Florilor                   precum un 
hălăduind pe-aceste              curcubeu 
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plaiuri sfinte şi                      de cântec 
binecuvântate                        în zi de sărbătoare                       
 
    ( Poemul Zâna Florilor din volumul Ecce homo!) 
 
   Zeiţa frumuseţii în mitologia greacă, Afrodita, despre 
care se spune că s-a născut din spuma mării, ieşea dintre 
valuri înconjurată de trandafiri roşii, iar în palatul 
Cleopatrei toate covoarele erau înlocuite cu aceleaşi petale 
multicolore de roze. Vishu, în cultura indiană, prefera 
trandafirul, pe care-l considera floarea divinităţii, în timp ce 
Brahma îndrăgea lotusul fără să fi văzut vreodată 
trandafirul. Abia după ce văzu neobişnuita floare, Brahma 
îi dădu dreptate lui Vishu şi i-o zămilsi pe Lakshmi, ca 
soţie, din trandafiri: 
 
    sublimare                     desublimare 
 
din roze sângerii                      se scaldă-n trandafiri 
şi albe                                      frumoasa Afrodită 
pe din două                              şi rebela 
îi zămilsi soţie                         Cleopatră 
Brahma lui Vishu                    iar Vishu îşi găseşte-n 
fără de prihană                        floarea sângerie 
să-i umple dimineţile              jumătatea 
cu rouă                                    în timp ce Brahma-şi 
şi să-i deschidă                        întăreşte trinitatea 
noaptea                                   punând peste Nirvana 
drumul spre Nirvană               piatra 
 
       ( Poemul Lakshmi din volumul Ecce homo! ) 
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                 Cap.XIV  Zeus şi Balaurii 
                ______________________ 
 
 
   La greci Zeus era considerat stăpânul vântului, fulgerului 
şi ploii, fiind reprezentat ca un moşuleţ cu un fulger în 
mână. Aceste trei simboluri se regăsesc în culturile tuturor 
popoarelor din cele mai vechi timpuri până azi, având în 
mod curios cam aceleaşi semnificaţii: 
 
                               năluci de vânt – 
                         printre umbrele nopţii 
                             forfotesc morţii 
 
                             uitaţi pe pământ 
 
             ( Poemul Veghe din volumul Insomnii ) 
 
                             blestemat fulger – 
                           în nerăbdarea ploii 
                              potcovesc caii 
 
          ( Poemul Nepotriviri din volumul Fiorduri ) 
 
               din nori curgeau în valuri lacrimile albe – 
               flori dalbe!  
 
     ( Poemul Ploua în asfinţit din volumul Scara de măstase) 
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   Vântul este asociat cel mai adesea unui spirit malefic, 
năzuros şi nemulţumit, de regulă reprezentat de un balaur, 
care suflă doar pe o nară spre a nu distruge Pământul şi care  
este purtătorul zmeilor înaripaţi, a păsărilor  şi a sufletelor 
în drumul lor spre ceruri. Născut orb şi blestemat să se 
lovească de tot ce-i iese în cale, vântul se supără adesea şi 
aleargă în neştire răcorind Pământul sau, dimpotrivă, 
încâlzindu-l atunci când doarme ori se află într-o dispoziţie 
bună. La naştere, vrăjitoarele îi sortiră să fie simţit de toată 
lumea, dar să nu fie văzut de nimeni: 
 
       sublimare                  desublimare 
 
balaurul acesta chior               între Pământ şi cerul 
se-mpiedică de toate               înstelat 
cele                                         balaurul cel chior  
ba dă cu fruntea-n                  alunecă întruna 
câte-un nor                             luând în braţe 
ba-nfoaie fustele                    când Soarele 
la stele                                   când luna 
 
 
     ( Poemul Vântul din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 
   Dacă vântul era trimis de Zeus ca un avertisment, acesta 
folosea fulgerul pentru a-şi pedepsi supuşii nechibzuiţi, ba 
câteodată şi zeii de-o seamă cu dânsul. În alte culturi, mai 
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apropiate sau mai îndepărtate, fulgerul semnifica pedeapsa 
divină abătută asupra păcătoşilor, dar  şi scânteierea 
săbiilor încrucişate de zmeii norilor în lupta lor pentru 
stăpânirea cerului: 
 
 
       sublimare                  desublimare 
 
 
balauri-nori                                 aruncă Zeus cu 
se-nfruntă zi de zi                       fulgere în nori 
încrucişându-şi iataganele          şi-adesea fulgerul 
cu iscusinţă                                 loveşte omul fără 
din care sar scântei                     de păcate 
şi-adesea câte-un fulger              iar zmeii şi balaurii 
trimis de-un  Zeus                       din cer 
supărat                                         se tăvălesc de râs 
ca o sentinţă                                pe spate 
 
 
 
 
  ( Poemul  Pedeapsa nevăzută din volumul Ecce homo!) 
 
 
 
 
 
   În credinţa populară creştină fulgerul este asociat unei 
lumânări a lui Dumnezeu pe care acesta o foloseşte pentru a 
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căuta şi ucide diavolii sau duhurile rele ori pentru a-şi 
aprinde pipa. Cel desemnat însă ca stăpân al fulgerelor de 
către Atotputernic este sfântul Ilie, vizitiul carului ceresc şi 
vânătorul de draci, care nu-i iartă nici pe oameni, vinovaţi 
de pierderea cojocului divin: 
 
       sublimare                  desublimare 
 
aprinde Dumnezeu                     din carul său de 
cereasca-i lumânare                    îngeri tras 
să vadă dracii cuibăriţi                sfântul Ilie cu 
în vie                                           fulgerele ţipă 
şi să-l trimită                               în timp ce Dumnezeu 
cu fulgerul şi trăsnetul                pe-un nor 
asupra-le                                     se delectează visător                                  
pe necruţătorul                            trăgând 
sfânt Ilie                                      din pipă 
 
 
 (Poemul Lumânarea Domnului din volumul Ecce homo!) 
 
 
 
   Se spune că Dumnezeu a lăsat Balaurul să semene ploile 
pe Pământ din butoiul ceresc după credinţa şi faptele 
oamenilor. Balaurul se apleacă peste râuri şi soarbe apa cu 
broaşte şi alte lighioane, apoi o împrăştie peste lume, 
umplând de fiecare dată butoiul la loc. Asupra balaurului 
doar sfântul Ilie are putere, acesta urmărindu-l din carul său 
de foc, cu roţile ţintuite, care găuresc cerul şi lasă apa să 
curgă peste Pământ sub formă de ploaie: 
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      sublimare                   desublimare 
 
balaurul care aduce                ploua cu şerpi 
ploaia                                      cu broaşte 
peste râuri cristaline               şi cu lipitori 
paşte                                       pe când balaurul 
sorbind în burta-i                    care aduce ploaia 
uriaşa                                      peste lume                      
lipitori                                     se zvârcolea                        
şi heleştee-ntregi                    sub cerul 
cu tot                                      negru 
cu broaşte                               învrăjbit de nori 
 
        ( Poemul  Ploaia din volumul Ecce homo!) 
 

       Cap.XV. Teciztecatl, Crizantema şi Psyche 
       ___________________________________ 
 
 
   Melcii, greierii şi fluturii, nu puteau lipsi din simbolistica 
sublimismului prin semnificaţiile deosebite ale acestora, 
existente din vremuri imemoriabile în Sinele nostru etern şi 
colectiv: 
 
                                   uitate vremuri – 
                               sub tălpi cochilii albe 
                                    adună ecoul 
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         ( Poemul Bătrânii melci din volumul Fiorduri ) 
 
 
                                  suflet de greier – 
                              nu îmi ajunge ochiul 
                              destul ca să-l mângâi 
 
 
            ( Poemul Încântare din volumul Fiorduri ) 
 
                              auzi? un greier 
                              a început să cânte 
                              din scripca-i fermecată... 
                              altfel ar fi fost tragic – 
                              pe cer, uite, şi luna ! 
 
 
   ( Poemul Drumul spre casă din volumul cu acelaşi nume ) 
 
 
 
 
   Melcul era asemănat de azteci cu zeul Lunii, Teciztecatl, 
semnificând naşterea şi reânoirea, dar şi încetineala, 
închiderea în sine sau împotmolirea, iar la creştini 
dimpotrivă, lenea şi comportamentul păcătos, inutilitatea. 
Cochilia melcului este comparată cu o peşteră în care 
acesta intră şi iese miraculos, precum Soarele şi Luna, după 
cum spirala cochiliei are semnificaţia un atribut cosmic, 
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identificându-se cu labirintul, cu forma şi cu  misterele 
acestuia: 
 
    sublimare                    desublimare 
 
     lăsând în urmă                    oriunde-ar fi 
     dâra-i umedă                       ar merge 
     scârnavă                              ar ajunge 
     şi dizgraţioasă                     e acasă 
     prin labirintul                      ca Soarele şi Luna 
     cochiliei                              apare şi 
     melcu-i                                dispare 
     permanent                           lăsând în urmă 
     pe drumuri                          aceeaşi dâră 
     şi mereu                              albă 
     acasă                                  şi dizgraţioasă 
 
   ( Poemul Zeul Lunii din volumul Ecce homo! ) 
 
 
                    bătrânul melc mai face-o haltă 
                       deschide uşa grea din toc 
                       dar, vai, alunecă în baltă 
 
                        de unde-atâta nenoroc  
 
           ( Poemul Popas din volumul Insomnii ) 
 
 
Ca şi melcul, dar la cealaltă extremă, greierul semnifică 
iresponsabilitatea, nepăsarea, hazardul, fiind considerat o 
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creatură muzicală care profită în contrapartidă de toate 
bucuriile, mulţumirile şi încântările anotimpurilor calde. 
Grecii purtau podoabe scumpe înfăţişând un greiere pentru 
a-şi etala viaţa nobilă, iar chinezii îl considerau aducător de 
belşug şi noroc, reprezentându-l ca pe o crizantemă: 
         sublimare                            desublimare 
 
     un greier iese din culcuş          nepăsător aruncă o privire 
ţinându-se cu greu de un burete     şi pune mâna pe arcuş 
      şi pune mâna pe arcuş           zvârlind cu sunetu-i subţire         
 
             aşa, băiete                             dintr-un culcuş 
 
            ( Poemul Redivivus din volumul Insomnii ) 
 
 
   Psyche la greci era reprezentată de un fluture, numele său 
însemnând în acelaşi timp suflet, respiraţie şi fluture. 
Fluturele, aşadar, ilustrează oriunde în lumea aceasta 
simbolul sufletului, al transformării şi al renaşterii. Pentru 
chinezi acesta întruchipa simbolul imortalităţii, a vieţii fără 
de moarte, iar pentru japonezi, curios, al neseriozităţii, 
datorită comportamentului său nestatornic. La creştini 
fluturele este emblema învierii, a succesiunii cosmice a 
vieţii din omidă, în crisalidă, apoi în vietate adultă, dar şi  
al vanităţii sau efemerului, pentru că trăieşte foarte puţin: 
 
    sublimare                   desublimare 
 
     omida de pe                           un fluture 



 59

     ramura de crin                       se-ntoarece-n 
     se mută dintr-o                      crisalidă 
     nimfă-ntr-un                          şi-ajunge pân’ la 
     fluture                                    urmă 
     divin                                      tot omidă 
 
      ( Poemul Miracol din volumul Ecce homo! ) 
 
 

          Cap. XVI. Apolo, Artemis şi Calea 
Zeilor  
                __________________________________________________________________  
 
 
   De la sumerieni încoace, poate chiar şi mai înainte, 
omenirea s-a prosternat Cerului încercând să-i dezlege 
misterioasele taine sau aspirând către întinsurile sale 
împodobite cu milioane de sori, de luni şi de stele: 
 
                              iată Soarele – 
                           bună dimineaţa 
                          doamnă cu coasa 
 
       ( Poemul Răsărit întunecat din volumul Fiorduri ) 
 
                           purpuriu cerul – 
                      nu mi-au rămas culori 
                          să aprind luna 
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        ( Poemul Tablou neterminat din volumul Fiorduri ) 
 
                      ochiuri de gheaţă lucind 
                          în umbre de stele – 
                          oglinzi de argint 
 
                            privirile mele 
 
         ( Poemul Neasemuire din volumul Insomnii ) 
 
   Soarele se regăseşte ca simbol central în cele mai vechi 
forme de manifestare ale conştiinţei religioase. La egipteni, 
de pildă, Ra era considerat zeul Soarelui, creatorul 
universal şi stăpânul suprem, faraonii considerându-se 
reprezentanţii acestuia pe pământ. În fiecare noapte, Ra 
trece prin cele douăsprezece porţi ale întunericului, 
luptându-se cu balaurul Apofis, trimis de Seth, zeul 
distrugerii, pentru a se arăta în zorii zilei luminos şi 
victorios : 
       sublimare                          desublimare 
 
strălucitorul Ra                     trimis de Seth 
în carul său de foc                Apofis 
străbate porţile                      la porţile luminii 
păzite de balaur                    cu zeul Ra 
ieşind din noapte                  se-nfruntă ca-n 
în acelaşi loc                         poveste 
şi în acelaşi                           dar carul zeului 
cântec                                   de foc 
fermecat de                          cu roţile sfărâmă 
graur                                     porţile celeste 
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    ( Poemul Zeul Soarelui din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Toltecii, înaintaşii aztecilor, se rugau lui Tezcatlipoca, 
oglinda fumegândă, adică Soarele, căruia îi ofereau jertfe 
omeneşti : 
 
    sublimare                     desublimare 
 
îi ziceau Soarelui                    jertfeau făpturi 
cu venerare                             la întâmplare 
oglinda fumegândă                 pe-altarul zeului 
zmulgând cu cleştii                 solar 
din piepturi de                         şi-nebuneau în 
fecioară                                   incantaţii                              
inima                                       colective 
plăpândă                                 ca-ntr-un coşmar    
 
 
  ( Poemul Tezcatlipoca din volumul Ecce homo! )  
 
 
 
   Grecii îl venerau la începuturi ca zeu al Soarelui pe 
Helios, fiul titanilor Hyperion şi Theia, având ca surori pe 
Eos, zeiţa zorilor, şi pe Selena, zeiţa Lunii. Mai târziu locul 
lui Helios a fost luat de Apolo, fiul lui Zeus şi al zeiţii 
nopţii, Leto, reprezentat ca un tânăr frumos şi puternic, 
îndrăgit sau urât, după caz, atât de zei cât şi de oameni. 
Apolo călătoreşte ziua în carul său de aur, străbătând bolta 
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cerească, iar noaptea, către asfinţit, intrând în Hades, prin 
Porţile Cerului, lasă hăţurile fratelui său geamăn, Soarele 
Negru:  
 
 
 
        sublimare                  desublimare 
 
     frumosul zeu al                    ieşind din Hades 
     Soarelui                               zeul Soarelui 
     Apolo                                   îmbracă nimbul 
     şi azi aleargă                        strălucit 
     de colo până                        şi carul său de 
     colo                                      aur 
     şi umblă noaptea-n              cu telegari de flăcări 
     carul său                              alungă zmeii                      
     de aur negru                         şi balaurii                        
     pe dincolo                            în asfinţit 
 
    
        ( Poemul Porţile Cerului din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 
   În cele mai multe culturi Soarele şi Luna apar ca doi fraţi 
care fug unul de altul pentru a nu se întâlni şi îndrăgosti. La 
eleni Luna era identificată cu Hecate, zeiţa răscrucilor, cu 
trei capete, la etrusci cu Artume, zeiţa nopţii şi morţii, la 
romani cu Diana, zeiţa vânătorii, la geto-daci cu Bendis, 
zeiţa dragostei şi fertilităţii, iar la greci cu Artemis, zeiţa 
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pădurilor, naşterii copiilor, fertilităţii şi vânătorii, fiica lui 
Zeus şi sora lui Apolo: 
 
 
 
 
              sublimare                  desublimare 
 
 
când Soarele spre Hades     i-au zis Hecate, Artume,  
îşi mână telegarii                Diana, Artemis, 
ca furtuna                           sau şi mai simplu 
se naşte tremurând             Luna 
în ochi de stele                   aşa îi zicem şi acum 
şi luceferi                           la fel şi mâine 
luna                                    şi întotdeauna 
 
 
   ( Poemul Stăpâna nopţii din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   În tradiţia populară, stelele, grupurile de stele erau 
considerate luminile Raiului ce străbat prin crăpăturile 
porţilor cerului ori candelele aprinse de îngeri în amurg şi 
stinse în zori. Vechii sumerieni, cei care inventaseră scrisul, 
roata, ştiinţa numerelor, carul de luptă, armura, sabia, roata 
olarului, harponul, dalta, acul şi nu numai, cunoşteau ca 
nimeni alţii ştiinţa cerului, astrologia, şi au fost, se pare, 
printre primii care au lăsat dovezi scrise despre existenţa 
extraterştrilor. Grecii însă au fost cei care au denumit cele 
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mai multe dintre constelaţiile cunoscute nouă astăzi. 
Acestea au primit nume după zei, eroi antici, monştri şi alte 
numeroase personaje mitologice: Perseu, Hercule, 
Andromeda Scorpionul, Peştii, Racul, Fecioara, 
Capricornul, Balanţa, Dragonul, Ursa Mare, Orion, 
Gemenii, Leul, Taurul, Centaurul, Săgetătorul etc.: 
       sublimare                     desublimare 
 
     cioplite-n stele                    i-au aşezat pe zei 
     chipuri de dragoni              cu numele  
     de tauri                               în ascuţişul vremii 
     lei                                        şi-alăturea 
     săgetători                            au aşezat dragonii 
     şi scorpioni                         eroii zămilsiţi 
     întreaga boltă-i                   de sfinţi 
     plină de eroi                       cu pământenii 
     de monştri sacri                  şi monştri apăruţi 
     de titani                              din dragostea 
     de nimfe                             zeiţelor 
     şi de zei                              cu scorpionii 
 
 
        ( Poemul Constelaţii din volumul Ecce homo! ) 
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         Cap.XVII. Paznicul Palatului ceresc,  
Câinile  Foo şi Eilid 

        ______________________________ 
 
 
   Legătura dintre lup, câine şi cărioară apare în 
simbolistica lumii din cele mai vechi timpuri: 
 
                                   gheţuri pe râu – 
                             amiază rece de Crăciun 
                                   un lup pe drum 
 
            ( Poemul Singurătate din volumul Fiorduri ) 
 
                                suflet de câine – 
                            cine a deschis poarta 
                                 spre nefiinţă 
 
            ( Poemul Nişte oase din volumul Fiorduri ) 
 
                                    căprioarele – 
                                priviri neliniştite 
                                   în calea fugii 
 
          ( Poemul Roua din ochi din volumul Fiorduri ) 
 
                               pustiuri de gheaţă 
                              iarna bate la poartă – 
                                 dezlegaţi lupii 
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             ( Poemul Spaime din volumul Fiorduri ) 
 
   În cultul multor popoare omul era considerat urmaşul 
lupului, animal celest, trimis de zei printre oameni şi 
lighioane, înzestrat cu puteri supranaturale. La chinezi 
lupul  este imaginat ca Paznicul Palatului ceresc şi este 
identificat cu steaua Sirius, iar la mongoli acesta este 
venerat ca fiind strămoşul direct a lui Genghis Khan. 
Întemeierea Romei se află, de asemeni, sub zodia lupului, 
cei doi fraţi, Romulus şi Remus, fiind crescuţi de o 
lupoaică, ca şi Kyros de altfel, făuritorul imperiului persan. 
Băştinaşii din America de Nord se autointitulau lupi şi se 
considerau urmaşii acestora, dând obiectelor de cult chipul 
şi asemănarea lupului, după cum dacii lui Zamolxis, 
străbunii noştri, făcuseră din capul de lup stindard de luptă: 
 
        sublimare                    desublimare  
 
     născuţi din întuneric       din Sirius 
     cu chipul lui Satan          lupoaica-şi cată fii 
     ascuns în trup                  zburdând printre 
     în noi mai curge              coline de mărgean 
     sângele                            pe Kyros 
     lui Genghis Khan            regele persan 
     privirea lui                       pe zeul dac 
     Zamolxis                         Zamolxis 
     sau şuierul                       şi pe mongolul 
     dragonului                       mâncător de carne      
     cu cap de lup                   Genghis Khan  
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         ( Poemul Capul de lup din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Câinele descinde din lupul asiatic, fiind primul animal 
domesticit de om, încă de acum patruzeci de mii de ani, 
care a devenit cel mai credincios şi supus prieten al omului. 
În mitologia aztecă acesta conducea sufletele celor morţi 
peste Marele Fluviu, iar în cea greacă, Anubius, zeul cu cap 
de câine, păzea tărâmul celor morţi sau judeca singur care 
dintre suflete meritau să se transforme în stele. Indienii 
nord-americani numeau steaua Sirius drept steaua Câinelui, 
iar vechii mexicani îngropau alături de cei sacrificaţi zeilor 
câte un câine pentru a le călăuzi sufletele către lumea 
cealaltă. În Orientul îndepărtat Câinele Foo sau Câinele 
cerului era considerat străjerul templelor buddhiste, 
gardianul porţilor împăraţilor, dar şi ale porţilor 
mormintelor regale, ţinând la distanţă spiritele rele sau 
demonii şi fiind înfăţişat ca o creatură fioroasă, cu aspect 
de diavol ori de leu cu colţii ameninţători: 
 
sublimare                        desublimare 
 
viaţa lor                                 la porţile-mpăraţilor 
adesea atârna                        mormintelor 
de-un bob de grâu                 şi templelor 
de pâine                                buddhiste 
şi uneori jertfeau                  străbunii legau 
pe-altarul zeilor                    câinii 
fecioarele şi pruncii              s-alunge duhurile 
şi-i trimiteau dicolo              rele 
însoţiţi de-un câine              şi spiritele triste 
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    ( Poemul Câinele Foo din volumul Ecce homo! ) 
 
   În mitologia greacă căprioara era animalul preferat al 
zeiţei Artemis, zeiţa vânătorii, simbolizând feminitatea, 
graţia, armonia, nevinovăţia, sentimentul iubirii şi păcii. 
Căprioara, care trăia în Arcadia, era sacră, avea coarnele de 
aur şi copitele de aramă, arama sugerând fuga disperată a 
fecioarei nevinovate. La chinezi căprioara reprezenta 
simbolul unei vieţi îndelungate, plină de sănătate şi bogăţie, 
cuvintele căprioară şi belşug pronunţându-se identic, iar la 
celţi, Eilid, ilustra înţelepciunea, pietatea şi devoţiunea, 
fiind considerată călăuzitoarea zânelor şi sufletelor către 
ţărâmurile magice: 
 
   sublimare                             desublimare 
 
şi eu trecut-am                     se-nduioşă Hercule 
prin Arcadia                         privind în ochii 
odinioară                              blândei căprioare 
şi-am plâns văzând              şi-l păcăli atunci 
săgeata lui Hercule              pe Eurysthe 
culcând în iarba                   lăsându-l doar 
verde                                   s-o vadă             
blânda căprioară                 cum dispare 
 
      ( Poemul  Eilid din volumul Ecce homo! ) 
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             Cap. XVII Cronos, Kairos şi Turnul 
de Fildeş 

             ________________________________ 
 
 
   Clipa, ziua şi noaptea au fost reprezentate dintotdeauna ca 
simboluri ale vieţii şi morţii, ale treceri noastre efemere 
prin această lume sau ale nimicniciei omului în faţa 
eternităţii: 
 
                                  dinţii clipelor 
                             în dosul gândurilor – 
                               morgă de hoituri 
 
 
             ( Poemul Dinăuntru din volumul Fiorduri ) 
 
    
                               dimineţile – 
                          izvoare despletite 
                           de plânsul ierbii 
 
 
   ( Poemul Lacrima de sub pleoapă din volumul Fiorduri ) 
 
                            boabe de rouă – 
                        furnici desculţe în zori 
                               caută ziua 
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           ( Poemul Chinul Facerii din volumul Fiorduri ) 
 
                                 om în noapte 
                            mâna zgârâie ochiul – 
                               nimic nu curge 
 
           ( Poemul Încrâncenare din volumul Fiorduri ) 
 
 
                              prin noaptea oarbă 
                                cu traista-n băţ – 
                               un smoc de iarbă 
 
                                     dezmăţ 
 
 
           ( Poemul Supraveţuire din volumul Insomnii ) 
 
 
                când bate gongu-n ceas o clipă moare – 
                iar alta sare! 
 
 
     ( Poem într-un vers Inepuizabil din volumul Scara de  
                                      Mătase ) 
 
 
 
   Pentru că era ceva indefinit, imposibil de atins şi fără 
nicio legătură cu lumea reală, grecii i-au zis timpului 
Cronos, înzestrându-l cu însuşiri mai pământeşti, accesibile 
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omului, şi justificând existenţa tuturor evenimentelor vieţii 
într-o succesiune temporală, trecut, prezent şi viitor, după 
aparenta mişcare a Soarelui pe cer, după fazele Lunii şi 
după orice alt fenomen cu o manifestare periodică, 
regulată: 
 
         sublimare                 desublimare 
 
     eternitatea-i                            trecut 
     veşnic la capătul                    prezent 
     din dos                                   un joc ameţitor 
     şi nimeni n-a                          e clipa 
     aflat vreodată                         ce se pierde-n 
     capătul                                   efemeru-i zbor 
     din faţă                                  venind dintr-un 
     de unde Cronos                     trecut 
     fiul lui Saturn                        care-i prezent 
     neobosit înşiră                       şi care în acelaşi 
     clipele                                    timp 
     de viaţă                                  e viitor 
 
   ( Poemul Stăpânul Timpului din volumuL Ecce homo! )  
 
   Tot grecii i-au zis clipei Kairos, adică moment, lucru 
efemer, impresie trecătoare, trăire instinctivă, adesea fără 
importanţă în economia vieţii: 
 
       sublimare                   desublimare 
 
        câţi oameni                      suntem 
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        tot atâtea                          vreo şase 
        clipe                                 miliarde 
        lolaltă                               şi-n noi  
        se-nfiripă                          în fiecare clipă 
        doar într-o                        câte-o clipă 
        clipă                                 arde 
 
          ( Poemul Muhurta din volumul Ecce homo! ) 
 
   Pilda cu cei doi fraţi gemeni, unul astronaut, celălalt poet, 
ne arată că mărunta clipă, alternanţa zilei cu noaptea, 
mersul Soarelui, Lunii şi stelelor, n-au nicio legătură cu 
timpul: fratele astronaut, plecat într-o călătorie spaţială, 
descoperă la întoarcere că este mai tânăr decât fratele poet, 
rămas în Turnul de fildeş, deşi amândoi s-au aflat simultan 
într-o perpetuă mişcare: 
 
     sublimare                  desublimare 
 
     din Turnul meu                   scăpat din lanţul timpului 
     de fildeş                               simt nodul amintirii 
     când mă avânt                     zburând precum o libelulă 
     în zbor                                 în timpul resetat 
     mă-ntorc mereu                   la zero 
     mai tânăr                             zbătându-se şi horcăind 
     şi mai încrezător                 într-o pendulă 
 
          ( Poemul Paradox din volumul Ecce homo! ) 
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             Cap. XIX Homo religiosus sau Homo 
Sapiens 

             ______________________________ 
 
 
      Rasa umană a fost din cele mai vechi timpuri şi până 
azi subiectul unor dramatice şi sfâşietoare întrebări, rămase, 
din păcate, fără răspuns: 
 
            un prunc priveşte cerul nopţii gângurind – 
            ce-o fi gândind! 
 
         ( Poemul Puritate din volumul Scara de mătase ) 
 
           din somn venind spre-mbrăţişări de zori – 
           nemuritori ! 
 
        ( Poemul Oameni din volumul Scara de mătase )  
 
            prea multe minţi şi-un singur Dumnezeu – 
            şi eu ateu! 
 
         ( Poemul Şi totuşi din volumul Scara de mătase ) 
 
            un înger din icoana sfântă a ieşit – 
            cam ameţit! 
 
          ( Poemul Miracol din volumul Scara de mătase ) 
 
             o ancoră am aruncat în cheiul dinspre viaţă – 
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             dar era ceaţă! 
 
           ( Poemul Andocare din volumul Scara de mătase ) 
 
   Indentificându-se când cu homoo religiosus, ca un 
intermediar dintre sacru şi profan, când cu hommo sapiens, 
fără nici un intermediar între el şi sacru, omul încă mai 
rătăceşte în speranţa de a se regăsi în fiorul primordial al 
apariţiei sale: 
 
         sublimare               desublimare 
 
        din lut                                    din cârca mea 
        făcut                                      maimuţa 
        şi nenăscut                            se-aburcă 
        cu viaţa-n nări                       fără jenă 
        suflată                                    şi-mi uzurpează 
        se întoarce iar                        titlul 
        în lut                                      coborând 
 
        ca la-nceput                          în genă 
 
   ( Poemul Hommo religiosus din volumul Ecce homo! ) 
 
   „ Destinul uman nu este o invitaţie la fericirea de a trăi ”, 
spunea Petre Ţuţea, din patul său de suferinţă, luând în 
derâdere teoriile evoluţioniste: 
 
         sublimare                desublimare 
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cu cât desfaci mai mult          viaţa asta nu-i 
în felii ceapa                          pe gratis 
te apucă plânsul                     cum se vede treba 
şi cu atât mai mult                 şi nimeni nu-i dispus 
te-ndepărtezi de tine              să ţi-o trăiască 
şi de Dânsul                           pe degeaba 
 
        ( Poemul Destin din volumul Ecce homo! ) 
 
 

         Cap. XX  Steaua lui David şi Kabala 
         _______________________________ 
      
   Simbolistica Stelei lui David şi a Cabalei ilustrează 
sentimentul acela unic, căruia îi spunem Armonie, resimţit 
ca o stare de bine, de bucurie şi de pace, de comuniune cu 
Cerul şi Pământul, de linişte deplină şi de înălţare divină, în 
spirit: 
 
                                  undeva pe lac 
                                 înoată o lebădă – 
                                  apa e netedă 
 
              ( Poemul Armonie din volumul Fiorduri ) 
 
                                 în dansul zăpezii 
                                un puf de păpădie 
                                  deasupra străzii 
 
                                        învie 
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              ( Poemul Efemeridă din volumul Insomnii ) 
 
                                    un fir de iarbă 
                                 între două prăpăstii 
                                     şi-o libelulă 
 
            ( Poemul Armonie precară din volumul Fiorduri ) 
 
                                    pe o petală de crin 
                                    se aşează confuză – 
                                       o buburuză 
 
                                     Doamne, ce chin 
 
                  ( Poemul Supleţe din volumul Insomnii ) 
 
                                 mânji în hamuri se zbat – 
                                     vuieşte pădurea 
                                       şi clopote bat 
 
                                            aiurea 
 
                ( Poemul Descătuşări din volumul Insomnii ) 
 
                     în mintea noastră totu-i la-ndemână – 
                     întinde-o mână! 
 
     ( Poemul O lume paralelă din volumul Scara de mătase ) 
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   Dacă Steaua lui David semnifică armonia, adică uniunea 
între femeie şi bărbat, echilibru dintre bine şi rău sau relaţia 
deosebită între Dumnezeu şi om, în Kabala semnificaţia 
acestei stări de armonie universală este echivalentă cu 
perfecţiunea: 
 
     sublimare                    desublimare 
 
nu-i doar orgoliu-n                precum un tată bun 
visul iudeilor                         şi drept 
păstori                                   şi Dumnezeu de sus 
cât mai ales orbire                 când a-mpărţit Pământul 
nici semn că Tatăl                 şi Turnul Babel 
lumii                                      l-a înclinat către apus 
s-a uitat spre dânşii               n-a dat iudeilor  
printre nori                            nici mai puţin 
şi le-a lăsat cum zic              şi nici mai mult 
Pământul moştenire              decât a spus 
 
         ( Poemul  Orbire din volumul Ecce homo! ) 
 
 

       Cap. XXI „ De-al meu propriu vis, mistuit  
mă vaet...” 

      __________________________________ 
 
 
   Actul creaţiei este prin excelenţă divin şi înălţător, dar şi 
dramatic şi chinuitor. Starea aceasta de extaz şi transă, 
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proprie creaţiei, „din mine însumi”, este de fapt starea 
sublimă a materiei în diversele ei forme, care se dezvăluie 
celor chemaţi şi, prin ei, umanităţii: 
 
                                   dureri surde – 
                            nu-mi găsesc umbrele 
                                ca să mă acopăr 
 
            ( Poemul Înfrigurări din volumul Fiorduri ) 
 
                                 am tăiat mierla – 
                                 cuţitul cu sânge 
                                  picura triluri 
 
          ( Poemul Efect pervers din volumul Fiorduri )  
 
                                strâns în propriu gând – 
                                  toate drumurile duc 
                                   spre mine însumi 
 
   ( Poemul Călător prin ţara nimănui din volumul Fiorduri ) 
 
                                  nu-i totul pierdut – 
                                   am încă o inimă 
                                  de aşezat plânsul 
 
        ( Poemul Pe ruinele gândului din volumul Fiorduri ) 
 
                                      cristale reci – 
                                 sentimentele mele 
                                   oglinzi paralele 
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                ( Poemul Vedenii din volumul Fiorduri ) 
 
                                      dune de nisip 
                                îmi caut ţipând tălpile – 
                                    nicăieri nimeni 
 
 
        ( Poemul Prin colbul timpului din volumul Fiorduri ) 
 
 
   „ Arderea”creatorului, mistuit de propriile gânduri şi de 
truda herculeeană de a aşeza în cuvânt necuvântul, visul, 
este dureroasă şi coleşitoare: 
 
     sublimare                 desublimare 
 
din peştera minţii                     colcăiesc visele 
umblată de stihii                     precum mormolocii  
şi umbre de ceară                    în baltă 
ţâşneşte adesea                        milioane de zbateri 
câte-o pasăre                           rămân fără rost                        
neagră                                     fără haltă                                  
care se sfarmă                         între lumea aceasta 
de lumina                                şi lumea 
de-afară                                   cealaltă 
 
 
       ( Poemul  Facerea din volumul Ecce homo! ) 
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      Pentru creator rămâne mereu amărăciunea de a nu putea 
trece de acel moment zero al creaţiei şi timpului, dincolo de 
care nu se găseşte nici materie, nici timp, nici mişcare, 
nimic: 
 
       sublimare            desublimare 
 
copii orfani                              nu poţi să dai 
pierduţi în lumi                        sau să primeşti 
şi universuri                             viaţă 
nesfârşite                                 doar jucând un rol 
fără temelii                              nu poţi vesti-nceputul 
ne căutăm şi azi                      sau sfârşitul 
părinţi-n doinele                     dacă nu eşti sol 
de jale                                     şi nu e cu putinţă 
şi pătimim alăturea                 să te sprijini 
de cruci                                   în drumul lung  
de oseminte                             al vieţii 
şi de ciocârlii                           pe un gol 
 
        ( Poemul Dincolo din volumul Ecce homo! ) 
    
            

            Cap.XXII Arhetipul sau Sublimismul 
Ancestral 

          ______________________________ 
 
   Uneori te întrebi unde este experienţa şi evoluţia de 
milioane de ani a fiinţei umane, evenimentele preistoriei 
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trăite, reluate şi repetate mereu în această aventură 
ancestrală, prelungită până în zilele noastre, a omului pe 
Pământ? Alteori te întrebi de unde vin acele viziuni stranii, 
vise, halucinaţii, sentimente de deja vu, care cel mai adesea 
nu au nicio legătură cu experienţele tale personale, dar pe 
care le percepi întotdeauna ca şi cum ar fi propriile tale 
expereinţe? Nu cumva ele sunt tocmai ceea ce pare a lipsi 
din istoria noastră imemorială, adică istoria însăşi ? 
 
sublimare                       desublimare 
 
ne întâlnim şi noi                       ’năuntru meu 
ca oamenii                                  trăiesc de când mă ştiu 
din când în când                         două feline 
două fantasme                            una sunt eu 
defazate                                      iar alta-i cârtiţa 
la hotar de gând                         din mine 
 
     ( Poemul  Eu şi cu Mine din volumul Ecce homo! ) 
 
    Oare acel ceva indefinit, modelul prim, originar, care s-a 
manifestat cândva şi care s-a repetat şi se repetă incontinuu 
în Sine, unde sălăsluieşte, nu se relevă cumva ca un arhetip 
ori de câte ori un stimul echivalent îl aduce la suprafaţă, îl 
desublimează? 
 
     sublimare                   desublimare 
 
când vreau să rup                 acum un milion de ani 
toţi trandafirii vieţii              m-am înţepat 
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din grădini                            cu-n spin 
răsar din noaptea                  şi azi când rup o 
raţiunii mele                         floare 
mii de spini                           încă mai suispin 
 
 
         ( Poemul Arhetip din volumul Ecce homo! ) 
 
   Arhetipul, această informaţia primordială, sublimată 
arhaic, nu se dezvăluie ca o imagine sau ca un simbol 
inteligibil, universal valabil, el se desublimează pur şi 
simplu în elementele care l-au compus, adică într-o largă 
paletă de  senzaţii auditive, tactile, vizuale, cutanate, de 
miros, de gust, de plăcere, de frică, de groază, de 
surpindere, de culoare şi multe altele: 
 
    sublimare                       desublimare 
 
îmi iese şarpele în cale              parfumul ei 
şi-ncremenesc atunci                 îmi stăruie 
de frică rupt                               în nară 
plesneşte sub picioare                şi totul se întîmplă 
fuşteiul de la scară                     la fel 
şi cad în golul                            ca prima oară 
dedesubt                                    cu-aceleaşi mângâieri 
sau strâng în braţe                     şi răsuflări 
capra                                          de pară 
la pulpa căreia                           în urletele 
am supt                                      lupilor de-afară 
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          ( Poemul  Răbufniri din volumul Ecce homo! ) 
 
 
   Latinescul arhetipal persona, în traducere mască, poate să 
însemne chip, individ, ins, om, fiinţă, ipochimen, creatură, 
specimen, sugerând natura ascunsă a firii omeneşti în raport 
cu lumea şi umanitatea, cât şi proiecţia sa asupra sie înseşi, 
un fel de desublimare în act: 
 
sublimare                         desublimare 
 
în Sine mă ascund                      ipochimen 
sub chip de pasăre                     cu sufletul 
de şarpe                                     sfărămicios 
ori de broască                            de cretă 
iar în afară                                 nu sunt nici om 
în Eul meu neliniştit                  nici şarpe 
de om                                        nici broască 
după o mască                            nici egretă 
 
 
       ( Poemul  Masca din volumul Ecce homo! ) 
 
 
 
   Caracterul duplicitar şi narcisist al fiinţei umane este 
accentuat de arhetipul umbrei, zona tenebroasă a Sinelui în 
care colcăie tot ce este mai primitiv, mai bestial, mai 
violent şi unde îşi găsesc locul defectele, slăbiciunile, 
tendinţele nefaste, diabolice, criminale, poftele sexuale şi 
pasiunile oarbe: 
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   sublimare                      desublimare 
 
oricât aş vrea                              adesea-mi vine 
nu pot să nu te mint                    să pun mâna 
să-ţi scot un ochi                        pe cuţit 
apoi să te alint                            să-njunghii toţi 
să-ţi despic fruntea                    călugării 
sau pântecul                               din schit 
obez                                           şi să tai capul 
şi-apoi acolo-n                           stareţului 
raclă                                           cu hârleţul                         
să te profanez                            ruginit 
 
         ( Poemul Umbra din voluml Ecce homo! ) 
 
   Omul se află între Viaţă şi Spirit. Spiritul dă sens vieţii, în 
timp ce viaţa permite spiritului să se exprime. Experienţele 
umanităţii se regăsesc în Spirit, care este absolut, şi se 
transmit ereditar vieţii, care este relativă: 
 
    sublimare                    desublimare 
 
viaţa mea-i                                  se zbat în mine 
o clipă-n vânt                              milioane de chemări 
la voia Sinelui                             şi mă trăiesc vieţi 
fără de moarte                             nelămurite 
un nor ce se-nfiripă                     sunt doar o gazdă                     
ca un gând                                   la răspântie                       
şi care se destramă                      de zări                    



 85

ca un gând                                   acolo unde trag adesea 
în noapte                                     sufletele rătăcite 
 
   ( Poemul Marele Spirit din volumul Ecce homo! ) 
 
   Spiritul sau Sinele se relevă în succesiunea eternă a vieţii 
prin vis, motorul existenţei, care dă culoare prezentului şi 
sondează deopotrivă trecutul şi viitorul: 
      sublimare                       desublimare 
 
din visul vieţii                         am fi prea singuri 
mă înalţ şi mă cobor               fără visele din noi 
şi tot din vis dau fuga             şi-am sta stingheri 
din trecut în viitor                   şi trişti 
şi între două vise                    pe crenga timpului 
mă pregătesc să mor               ca nişte piţigoi 
 
   ( Poemul Caleaşca fermecată din volumul Ecce homo! ) 
 
 
            Cap. XXIII  Lada cu zestre sau Cartea 
                                       vieţii 
          _______________________________ 
 
 
 
     Strigătul copilului care se naşte şi care îşi exprimă 
revolta în prima clipă a existenţei sale, dovedeşte fără 
putere de tăgadă că omul vine pe lume perfect înzestrat 
pentru a face faţă tuturor încercărilor vieţii. Cei care spun 
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că pruncul nu are conştiinţa propriei sale existenţe şi că 
psihicul său se dezvoltă pe parcursul vieţii, în cadrul unei 
comunităţi exclusiv umane, este falsă. Copii părăsiţi sau 
crescuţi de animale supravieţuiesc întotdeauna, se dezvoltă 
şi se adaptează mediului înconjurător. Lada cu zestre a 
fiinţei umane, cuprinzând întreaga trăire psihică a 
umanităţii, de la origini până în prezent, este moştenirea 
existenţială pe care fiinţa în general o primeşte la naştere, o 
foloseşte şi o transmite îmbogăţită urmaşilor. Sinele nostru, 
prin urmare, este o Carte a vieţii  deschisă spre lume, spre 
Eu, din care ne luăm fiecare bruma de cunoaştere, de iubire 
şi de ură, ignorând cel mai adesea conştiinţa morală, 
Supraeul, cu care ne-am procopsit de-a lungul a milioane 
de ani pe nebăgate de seamă: 
 
 
                        în Sine am trăit ce alţii 
                        au lăsat în mine 
                        şi viaţa mea se-adaugă 
                        în raftul Sinelui 
                        precum o carte 
                        căci scopul vieţii 
                        se găseşte-n Sine 
                        iar viaţa mea prin Sine 
                        merge mai departe 
 
 
       (  Poemul Arhetipul din volumul Ecce homo! ) 
                  

SFÂRŞIT 
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