
1Cincizeci de ierni pe muntele Fuji

Dorin Ploscaru

CINCIZECI DE IERNI

PE MUNTELE FUJI



2 Dorin Ploscaru

© DOXOLOGIA, 2017

ISBN 978-606-666-630-5



3Cincizeci de ierni pe muntele Fuji

DORIN PLOSCARU

CINCIZECI DE IERNI

PE MUNTELE FUJI

Tip\rit\ cu binecuvântarea
Înaltpreasfin]itului

TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA

2017



4 Dorin Ploscaru



5Cincizeci de ierni pe muntele Fuji

Din iubire pentru Hristos,

Dulcele Miel, Prietenul ºi Pãstorul…
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duceam cu mine „marea sãratã a acestei 
lumi” ca pe un stãmbol de mãrgãritare

I. am umplut în noaptea aceea
toate sticlele, cu lacrimi
de la izvorul din munþi

mi se mutase inima din partea stîngã
în partea dreaptã
ºi cãram cu mine în stomac ca pe un fãt
piatra filosofalã
toþi mã pãrãsiserã, toþi fugeau de mine
ca de un rîios
„mort eram în inima lor”
numai Tu, Bunule, nu M-ai lãsat
numai Tu ai fost cu mine acolo în prãpastie

II. pe buze aveam urme de sare
de pe obrazul de salamandrã
al lumii
gustul sãrat al pielii arãmii
plînse acolo în pustie
cu pletele ude de mii
de broboane
cu barba rãvãºitã de talazurile mãrii
plouat peste mãsurã peste faþa îndureratã
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duceam cu mine „marea sãratã a acestei lumi”
ca pe un stãmbol de
mãrgãritare
care sã-mi aducã aminte de
paradisul pierdut.
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o adîncã ºi fizicã durere de inimã

1. hîrtia zilelor mele
sã foºneascã altfel
moale, catifelat, argintiu
sonor
nu strident

2. nu carnea mã doare
pe trup
nu pielea
ci o adîncã durere
de inimã
suflet al zilelor
mele
o adîncã ºi fizicã
durere de inimã
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e liniºte ºi e milã e bunãtate
pe faþa lui împãcatã, pe obrazul sãu alb

vãd ºi aud faþa sfîºiatã a acelei femei

vãd pînã-n rãrunchi, pînã-n fibra fiinþei
chipul bãtrînului brãzdat de tristeþe

nu e crispare, nu e rictus, nu e
încruntare
e liniºte ºi e milã e bunãtate pe
faþa lui împãcatã, pe obrazul sãu
alb

o dulce durere îmi pãtrunde în vene
ca un dulce venin
mã sleieºte, mã stoarce de vlagã
îi vãd ochii, îi vãd privirea
îi vãd silueta pãºind în
singurãtate.
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ochiul meu se hodineºte pre stejar

ochiul meu pre stejar se hodineºte
pe fibra lui ca aþa
corzi de vioarã
întinse prin ploi
pipãi cu degete moi
fibrele stejarului
sub ropotul sau ticãitul
ploii
diafanã transparentã
muzicã a trunchiului
bãrbãþie urcînd
vertical
pentru a coborî mai
pe urmã orizontal
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eu roaba lui Dumnezeu
olimpia lu’ ionu’ filucului

din finteuºu mare, comuna ºomcuta mare, 
judeþul maramureº

voi muri liniºtitã în patul meu
plutind ca un fulg peste ape
mã voi ridica înspre cer
ca o lebãdã
bãtînd tare din aripi
nu-mi va fi fricã
voi strãbate cerurile cu
toiagul în mînã ºi traista
de pribegie în spate
strãinã pe faþa acestui
pãmînt

voi muri liniºtitã între
pereþii casei mele în
lutul din care am fost
ziditã întorcîndu-mã în
pãmîntul omului meu din
coasta cãruia am fost
zãmislitã
eu roaba lui Dumnezeu
olimpia lu’ ionu’ filucului
din finteuºu mare, comuna
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ºomcuta mare, judeþu’ maramureº
voi muri liniºtitã în patul
meu
dormind somnul cel dulce
al morþii dintîi
nemaiavînd nici un regret
sau vreo pãrere de rãu
doar picãturile de ploaie
lãsîndu-le sã curgã
peste cuprinsul acestei lumi
ca semn al aducerii-aminte
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ºtergarele albe agãþate-atîrnate
pe umãrul drept ºi numai pe umãrul drept 

deveniserã aripi

ºtergarele albe agãþate-atîrnate
pe umãrul drept ºi numai pe umãrul drept
deveniserã aripi
aripi de serafim
cu care corul bãrbãtesc din finteuºu
mare zbura cãtre tãrii

acolo în ºurã toatã lumea
avea ºtergare albe agãþate cu
agrafã pe mîna dreaptã
ºi toþi parcã pluteau, zburau,
printre cîntãri ºi bunã
mireasmã
albe le erau feþele ca laptele
albe le erau cãmãºile ca îmbrãcãmintea
îngerilor
albe le erau aripile
parcã se pregãtea în tainã o nuntã
o dãnþuire în ceruri
cu cetele arhanghelilor.



15Cincizeci de ierni pe muntele Fuji

o lume ce strãlucea ca un patinoar sub 
irizãrile neoanelor subterane

1. „am vãzut un tricolor
roºu ca un semafor”
era trecerea noastrã prin noapte
spre dimineaþã în drumul spre
casã
exact la borna: valea chioarului, mesteacãn

2. carnea bradului tîrîit de tractor
pe drumul pietruit
rãmînea albã, agãþatã-n
tãiºul pietrelor
ºi nu curgea sînge din
trupul bradului hîrºîit
pe drumuri

ºi nu curgea sînge
ne aflam pe drumurile dãmucului
spre ºugãu

3. noi am plecat la drum acum cînd
cuiburile de berze stau pãrãsite
au plecat ºi rîndunelele
ca o sfîºiere adîncã ºi o tristeþe
fãrã de margini simþitã atunci în
copilãrie


