
Citind in coaja semnului de intrebare, mi-e limpede ca Ruben, ca si multi
alti poeti, este intr-o continua cautare, cautarea sinelui. a sensuritor
existentei, a divinitatii, aflandu-se intr-o mie de realitati, discontinue, care
se deschid si se inchid ca intr-un matrix, lasandu-ne aceleasi mii si mii
de intrebari fara raspuns. Si unde altundeva sa cautam raspunsurile,
decat in propriul nostru sine, in cele 21 de grame care constin samburele
existentei, suflul divin. Cautarea lui dumnezeu si incercarea comunicarii
cu divinitatea este o tema centrala in poezia lui Ruben, faramitand,

filosofic vorbind, incertitudinile care se nasc odata cu imposibilitatea
apropierii de sursa. Acum mai mult ca niciodata, dualitatea sacru si
profan e tot mai pronuntata, si neavand de ales, omul se zbate intre ceea
ce l-a invatat religia si propria intuitie.
Traind intr-o lume materiala, aproape cibernetizata. ne indepartam tot
mai mult de esenta, si e tot mai greu sa supravietuim framantarilor
interioare, sa facem fata unui creator care pare surd, scufundat intr-o
tacere imperturbabila. Suntem liberi sa cautam intelesuri, sa ne intregim
prin cunoastere, sa plutim prin lichidul amniotic universal daca e sa-l
citez pe ruben, iata o expresie care mi-a placut.
Daca e sa*l citez pe autorul meu preferat, osho, i-as spune lui Ruben, ca
existenta este pregatita sati ofere paradisul aici si acum, ideologia de
care apartii nu conteaza, esentialul este sa renuntam la contradictii
pentru ca numai din totalitate poti simtiprezenta lui dumnezeu si numai
din toalitate infloresti, iar viata ta incepe sa aiba culoare, sens si poezie.
Ruben mi-a spus ca daca ar fi sa-si descrie singur cartea, intre cojile
intrebarilor si miezul raspunsului, o vede asa ca pe un mic pomisor, titlul
ii e trunchi, iar subcapitotele ramuri... se serveste fiecare, ii place, sau
mai putin.

Hu vad acest volum in felul urmator, un turn babel al cuvintelor,
indrazneala omului de a ajunge la creator, construindu-si din cuvinte
scara spre cer, incercand sa se faca auzit, sa se goleasca de singuratate
in preaplinul unui sfant graal din cane toti am dori sa sorbim pana la
tultirna respiratie.


