




Îţi mulţumesc mult pentru prezenţa ta la „aniversarea comună” despre care nu ai 
scris, scriind(!) câteva rânduri pline de adevăr şi de umor. Îţi aminteşti?, ai o rublică 
„Sake ţine un jurnal (21)” în acea publicaţie deochiată care se dă pe daiboji pe la 
băcănii şi biserici, numai să o ia cineva. Eşti o căţeluşă de rasă, cu nume de băutură 
japoneză bună, şi te invit de pe acum la următoarea aniversare. Notează-ţi pe laptop. 
Dacă aş avea privilegii princiare (dar nu am, cu toate că şi eu am fost blagoslovit 
baron), te-aş unge baroneasă de Panciu, ba chiar şi de Odobeşti. O meriţi pe deplin.

Trebuie să-ţi mărturisesc – m-ai încurcat puţin numindu-mă cu drag (presupun) «preşedinte al PAS-
ului». Am «predilecţie de preşedinte» cum a dedus ăla mai bruneţelu, şefu' ziarului, dar ce înseamnă 
PAS? Nu cumva ai păpat din greşeală un «S»? – am cugetat la început. M-am gândit la mai multe 
acronime (abrevieri) fel de fel: Pump Action Shotgun, Parental Alienation Syndrom, Public 
Appoiments Secretariat, Post Abortion Syndrom, Polish Academy of Science etc. Vezi cum m-ai 
încurcat? Până la urmă, un Poet (ăla pletosul, beţivul şi urâtul, care nu se lasă de… poezit, cum bine i-
ai zis, punându-i numele alături de un puritan, «prieten» de-al lui atins de jigodie) m-a lămurit. Ca să 
dai întâietate – fără confuzie (ce subtilitate!), Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR), 
printre multe alte Asociaţii scriitoriceşti româneşti (în total… două până acum – prima înfiinţată acum 
10 ani şi cealaltă acum vre-un an şi ceva) ai numit-o «Prima Asociaţie Scriitoricească», pe scurt PAS. 
Gândire canină! PM, PM… (Pişicheră Mică! – asta vreau să zic, să nu-ţi imaginezi ceva urât, cu… Mă-
tii), te-am dibuit! Ce drăgălăşenie din partea matale! Mă întreb cum vei scrie (dacă vei scrie) acronimul 
celei de-a doua AS? ADAS sau numai DAS? Dar pe cea de-a treia – Asociaţia Scriitorilor Români din 
Montreal, sau a patra – Asociaţia Scriitorilor Români de pe Côte des Neiges etc. – să mă opresc aici, 
cum le vei boteza? Nu-i aşa că este bine să fim cât mai divizaţi şi să încurajăm căţeii să stea cuminţi pe 
lângă stăpâni şi să latre numai cum vor şefii de la ambasadă? Înţelegi ce vreau să zic? (vezi 
scrisoarea de felicitare la înfiinţarea ADAS a ne-excelenţei sale, ambasatricea României la Ottawa). 

Un nene scriitor (ăla mai mare şi puternic, oltean sadea – cred că l-ai remarcat la „aniversarea 
comună”) s-a cam „şifonat” de găselniţa mătăluţă cu PAS. L-am liniştit, fii pe pace, când i-am adus 
aminte vorba că «Oricât de inteligent ar fi un căţel, nu-şi poate aduce aminte numele mă-sii!», deci 
totul este OK. La următoarea aniversare nu ne va lua la… poceală.

Dacă îl întâlneşti cumva din întâmplare pe Sorin, te rog să-i transmiţi că am găsit explicaţia cum de 
ştia ţiganul (sic!) de pe Calea Victoriei, colţ cu Griviţei – „că c-ar fi inginer la avioane” în Canada. Iată 
răspunsul la dilema lui – este simplu: unchiul „naşparliului” în cauză s-a aciuiat la Montreal şi are ziar, 
numit şi… PŢ, la care colaborezi cu succes şi ai scris ce ai scris. Te invit să găseşti singurică de unde 
vine acronimul PŢ, asa cum eu am găsit de unde venea… PAS-ul. Nu-ţi va fi greu. Fereşte-te de 
căldură şi ai grijă de tine. 

Cu multă dragoste şi prietenie oltenească,
Preşedintele PAS-ului, ham, ham…

PS: Destine Literare se scrie cum se vede şi nu 
„Destinderi Literare”, cum ai scris matale – alea 
sunt la căţei. 

Ham, ham, hamhamhammm…



Sunt sigur cã nu îl cunoaşteţi şi nici nu aţi auzit de Dimitre. Eu l-am întâlnit prima datã în urmã cu 7 ani şi mă 
consider chiar norocos cã am avut şansa de a-l cunoaşte. Rar gãseşti oameni ca Dimitri (eu aşa îi spun), vã 
rog sã mã credeţi. Mi l-a recomandat Giani, un prieten bun, dealer de maşini, ca pe un competent şi cinstit (!) 
mecanic auto. Parcã nu-mi venea sã cred. Aşa s-a fãcut cã am trecut podul 
Mercier, am traversat tot oraşul Chateauguay ca sã ajung în micul orãşel 
Mercier (10.000 de locuitori), unde Dimitri avea şi are garajul de lucrãri 
mecanice şi în prezent. Evident, nu m-am prezentat la el înainte de a telefona 
pentru a stabili ora la care avea timp de mine. La ora fixatã, eram aşteptat. Nu a 
trebuit sã pierd timp niciun minut. Întâmplare şi noroc, mi-am zis în gând, pãţit 
cu mecanicii români din Montreal şi împrejurimi cu care am avut adesea doar 
experienţe negative.

Problema pe care o aveam la maşinã a fost rezolvatã în timp record, cu multã 
pricepere, iar preţul a fost rezonabil. De atunci, nu mi-a mai trebuit alt mecanic 
auto. De fiecare datã, mecanicul meu zis şi Bulgarul, de la mine citire, mi-a 
demonstrat punctualitate (niciodatã nu a trebuit sã aştept mai mult de maxim 10 
minute înainte de a-mi aborda maşina), cinste şi competenţã. Preţurile, 
întotdeauna sub aşteptãri, pentru intervenţii chiar de mare calitate. Sã nu mai 
vorbim de inventivitate şi experienţã. De câteva ori, „prins” cu probleme de 
maşinã în localitãţi îndepãrtate (cãlãtoresc foarte mult prin North America), cu 
sfaturi competente la telefon m-a salvat de lãcomia şi necinstea unor mecanici 
auto ce ne pândesc la drumul mare. Mulţumesc Dimitri!

Pasiunea lui pentru pilotaj la curse de maşini pe ghiaţã i-a adus numeroase trofee, expuse într-o vitrinã 
mare de la intrarea în garaj. Maşinile pe care le piloteazã sunt puse la punct de el, cu multã imaginaţie şi 
minuţiozitate (în tinereţe a fost ceasornicar!). 

Vorbeşte cu drag de Bulgaria şi de munţii Balcani (pe câinele lui – un superb german shepard l-a „botezat” 
Balkan), îl doare cã treburile nu merg prea bine pe acolo,adicã pe acasã, cã oamenii sunt cum sunt, dar ca şi 
mine, viseazã ca la bãtrâneţe sã se retragã totuşi în frumoasele lui locuri natale.

În urmã cu doi ani, la festivalul Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş l-am cunoscut pe academicianul 
Ivan Esenski, cunoscut scriitor şi cineast bulgar, secretarul Uniunii Scriitorilor din Bulgaria. Din vorbã în 
vorbã (eram într-un grup cu mai mulţi poeţi din diferite ţãri), i-am povestit de Dimitre din Mercier. Şi-a scos 

portofelul, mi-a întins o carte de vizitã şi m-a rugat sã i-o dau 
compatriotului sãu. Mândru cã existã bulgari de excepţie precum 
mecanicul nostru, adicã al lor, m-a rugat sã-i sã-i dau lui DIMITRI 
cartea de vizitã şi sã-l rog sã-l caute, dacã va merge cumva în 
vacanţã în Bulgaria, lucru pe care l-am fãcut cu bucurie. 

Încã o datã, îţi mulţumesc Dimitre Tchakarov!

PS. Dimitre nu are nevoie de reclamă pentru a avea clienţi. I s-a 
dus faima în urbe şi este destul de ocupat. Totuşi, în caz de mare 
nevoie, puteţi să-l găsiti la telefoanele: (514) 867-6860 sau (450) 
699-9040.



Trecând în nefiinţă (în mai 2008), cu puţin timp înainte de a împlini 75 de ani, Ilie Purcaru şi-a 

reeditat, la Rm. Vâlcea şi Bucureşti câteva cărţi care l-au (re)definit ca reporter şi ca poet.

Prin textele poetice publicate, Ilie Purcaru n-a prea avut de... umblat – ele rămânând la stadiul de 

modernitate marcantă, asimilată învăluitor. Însă la nivelul unor reportaje, de traversare socială şi 

politică a României, cu oamenii ei cu tot, gazetarul (la unele) a renunţat definitiv, pecetea timpului roşu 

fiind prea adâncă, devenind caducă în ciuda faptului că numai stilul, luat în sine, nu putea să mai 

comunice (izolat) valoarea în ansamblu. Pe alte reportaje, cu incizii de critică şi istorie literară, se 

gândea doar să le ... actualizeze (vezi cărţile scrise cu Ştefan Bănulescu şi Paul Anghel). Pe altele, le-

a supravegheat meticulos, fără operaţii chirurgicale dureroase.

În această ultimă categorie , se înscrie şi volumul de reportaje Coşmar în junglă, 308 pagini, 

Editura „Antim Ivireanul”, Rm. Vâlcea, 2006 (susţinători morali şi financiari – Ioan Barbu, în postura de 

consilier editorial, Fundaţia „Curierul de Vâlcea”).

Cartea, drapată de un mic... prolog (Roza verde) şi de un résumé, în l. franceză (Coşmar în junglă 

şi autorul său), se prezintă ca o zguduitoare depoziţie a unui corespondent de presă trimis în Vietnam 

şi Laos în perioada războaielor cu americanii, începute pe 29 iunie 1966 şi prelungite, prin necâştig, 

timp de 11 ani, fiind „cel mai lung război al veacului XX”.

O datorie lapidară, după încheierea textelor – „septembrie 1956 – noiembrie 2005” – se poate 

interpreta ca fiind un gând dat la iveală despre soarta cărţii , rămasă provocator în aria rescrierii şi 

îmbunătăţirii ei. Dacă nu sub raportul informaţiilor, deşi cele 9 caiete (de note) erau paznicii şi 

mărturisitorii adevărului, sigur sub raportul stilului. Acesta, în cazul reportajului literar de tip clasic, se 

obligă să informeze de la faţa locului, dar să şi sensibilizeze, apelând la cele mai variate figuri de stil. 

Utilul şi plăcutul sunt dimensiuni mereu alternante, îmbogăţite în funcţie de realitatea dramatică 

întâlnită. Acolo au fost oameni, clădiri oficiale, locuinţe, spaţii urbane şi rurale, o natură extrem de 

diversificată şi de necunoscută. Peste toate însă, a existat un interes al capitaliştilor şi alt interes al 

statorniciei oamenilor din zonă.

Fiind corespondent de presă, Ilie Purcaru era obligat să-şi controleze în permanenţă informaţia, 

dincolo de ceea ce vedea pe viu, dar să şi consulte presa locală, - pe însoţitorii săi translatori, ca şi pe 

cei acreditaţi din alte ţări ale lumii – Franţa, Anglia,Austria, Spania, China, Germania, Italia 

Cehoslovacia. De asemenea , să ţină permanent legătura cu personalul diplomatic român acreditat 

în Vietnam şi în Laos.

Reiese din întregul demers reportericesc grija enormă, frăţească a patrulei(de 3-4 oameni) care îl 

însoţea pe Ilie Purcaru de fiecare dată în locurile desfăşurării operaţiunilor militare, ca şi în clipele de 

răgaz ori în cele de odihnă. Fiindcă trebuie spus că americanii au purtat războiul după un program de 

...funcţionari ! Adică, mercenarii dezlănţuiau asaltul aviatic, cu precădere, între 7,30- 17,30. Şi luptau 



mai puţin la sol, unde băstinaşii (ca peste tot în lumea săracă) erau cu toţii mobilizaţi în războiul de apărare a 

ţării. În zeci de locuri întâlnite aceştia nu posedau arme de luptă, ci doar unelte fabricate artizanal, multe 

dintre ele folosindu-le în gospodăriile proprii sau la vânătoare. Asemenea îndeletniciri fireşti în lumea satelor, 

în condiţiile războiului, au fost stopate de-a lungul unei zile, dar continuate noaptea, aproape inexplicabil. 

Până şi culturile de orez, plantaţiile de pomi exotici...., bivolii au fost ţinte de atac, nediferenţiindu-se nimic.

Mai mult, conducerea statului din Vietnam, forurile de execuţie s-au mutatt în peşteri special amenajate. La 

fel s-a procedat şi cu marile industrii, spitale , farmacii, şcoli, magazine de aprovizionare ş.a. Ilie Purcaru 

urmează drumul tuturor. I se oferă îmbrăcăminte de soldat, cu întreg echipamentul cerut de regulamentul 

militar, deci şi revolver, în Vietnam fiind ca orice maquisard.

Foarte interesat, aproape ireal, mi s-au părut detaliile cu privire la operaţiile efectuate...pe viu, spitalele de 

campanie fiind adăpostite într-o casă sau alta. Dar şi grija mai marilor zilei de a planifica instituţiile de cultură, 

cu precădere ansamblurile artistice, de a se deplasa în taberele militare vietnameze şi a căuta să aducă un 

dram de bucurie acelor tineri înrolaţi de bună voie de la vârste extrem de fragede – 12, 14 ani.

Impresionat sincer de relatările Ansamblului de Cântece şi Dansuri din Hanoi, întors dintr-un turneu prin 

zonele de front, Ilie Purcaru, atât de simpatizat în toate cercurile vietnameze de luptă, notează iradiant : 

„trupa, compusă din 41 de artişti, între care 15 femei, a străbătut în cele 93 de zile, aproape 1000 km; 500 au 

fost parcurşi în camion, restul pe jos, prin arşiţă, prin ploi torenţiale, pe creste de munte, prin dunele de nisip 

de pe coasta oceanului, în care piciorul se-ngroapă; nu poţi face mai mult de 4-5 kilometriu pe zi. Au 

prezentat scene, cântece, poeme dramatizate, numere de circ şi de pantonimă în faţa câtorva zeci de mii de 

spectatori. Ţărani, muncitori, ostaşi, marinari, pescari, tăietori de păduri, şcolari. Cifra spectacolelor 150 (...) 

A fost greu cu decorurile(...) ; suntem o ţară a artelor (spunea regizorul Bich Lam, conducătorul formaţiei) (...) 

Am dat spectacole şi în tranşee, şi în păduri, şi în peşteri. Într-un sat, Vun O, la câţiva kilometrii de Paralela 

17, nu mai era nici o clădire întreagă, numai ruine. Scena a fost carcasa unui avion doborât în ajun”.

În plaja documentară bogată a cărţii, dincolo de atrocităţile războiului în cifre şi-n grafice a bestialităţii cu 

care au fost omorâţi oameni nevinovaţi, nu numai din rândul localnicilor, ci şi a americanilor, ofertaţi pentru 

dolari, se-nscriu şi asemenea acte de cultură, semn că drepturile vieţii, oriunde s-ar afla ea , trebuie să-şi 

urmeze cursul, pe cât posibil, în mod firesc. Toate acestea în condiţiile când limita de vârstă a oamenilor era 

coborâtă cu mult sub 50 . Copiii de 5 ani ştiau să lucreze argintul şi fildeşul cu o reală măiestrie. Ş.a.m.d.

Cu „A cincea plecare din Hanoi” , informaţiile ne provin din Laos. Ajuns aci, corespondentului de presă din 

România i se instalează în permanenţă comparaţia. Se vorbea că în Laos se desfăşura un război special , cu 

totul altfel decât în Vietnam. Ziariştii străini scriau că aici e „un război uitat”. Adevărul era însă altul . Aparenta 

calmitate se manifesta la nivelul vieţii obişnuite, căci două tabere politice se-nfruntau pe faţă: stânga 

laoţiană, de sub comanda prinţului roşu – Sufanouvong sprijinit din umbră de generalul Kong Lee (fost 

caporal în armata franceză) şi dreapta, avându-l în frunte pe prinţul Suvanna Fuma, frate vitreg al primului.

El , Ilie Purcaru era supravegheat de oamenii stângii. Ba a avut posibilitatea să dialogheze (în franceză) cu 

prinţul roşu , aşa cum o făcuse cu primul ministru al Vietnamului (Pham Van Dong) în prezenţa lui Ion 

Gheorghe Maurer şi Paul Niculescu Mizil, veniţi la Hanoi pentru diverse treburi diplomatice.

De la Caietul VII, înaintăm, prin lecturi de mare priză stilistică şi informaţională, către spaţii de junglă din 

Laos. Şi aici, populaţia, care s-a mai salvat din calea bombardamentelor repetate, s-a retras în peşteri. Într-

una dintre acestea, Ilie Purcaru a locuit 15 zile. Se găsea în localitatea Sam Neua.

Reporterul înregistrează aceeaşi rigoare a americanilor de a ataca în perioada orară prestabilită. Apoi se 

retrăgeau spre portavioanele din golful Tonkinului, spre Vietnamul de Sud sau spre Thailanda .Abia atunci 

„oamenii Laosului ies din peşteri. Se duc să-şi muncească ogoarele şi să-şi pască vitele, iar copiii încep să se 

joace, lăsaţi liberi în noapte ”.



Despridem din Caietul lui Purcaru ce arbori a întâlnit în jungla laoţiana : „bambuşi, pini, cocotieri, palmieri, 

arbori de smirnă, de santal, de mango, de pâine, de fier, tamarini, arbori de camfor, liane, arbori necunoscuţi” 

(în treacăt- pădurile acoperă două treimi din suprafaţa Laosului).

Ilie Purcaru le vede, le aude şi le fotografiază cu trăirile parcă ale lui Sadoveanu despre pădurea 

românescă, ori ale lui Mircea Eliade despre pădurea Indiei.

Înconjurat mereu de militari, chiar dacă el avea o „garde-corps”, gazetarul întâlneşte soldaţi şi ofiţeri, ţărani 

care pronunţă acelaşi cuvânt – războiul. El înseamnă bombe, tranşee, morţi, răniţi, tunuri şi puşti.

Cititorul de literatură...militară, de război cu precădere – de la André Malraux, la Corneliu Vlad, şi ei cândva 

în Indochina, îşi mai racolează amintirile din literatura despre păduri, ori despre oamenii care le-au locuit ori 

le-au părăsit. Întotdeauna, cultura revitalizează gândurile şi viaţa paşnică a unora dintre noi. Ah, sfântă 

receptare !

Nu lipsesc nici acum tablourile producătoare de senzaţii tari – vânătoare de elefanţi, de tigri, de şerpi uriaşi, 

de canibalism, forme de evadare, dar şi de pedepsire inimaginabilă.

O revelaţie pentru scriitor este descoperirea unei comunităţi umane în vârf de munte, ca-ntr-un roman de 

G.H.Grandea. Oamenii „Meo” sunt una din cele 65 de naţionalităţi ale Laosului. Din informaţii culese, aflăm 

că sunt „cei dintâi, se pare, în ordinea purităţii sângelui, a nobleţei; neam de războinici, satele sunt singurele 

în care n-au prea pătruns francezii (...). Au acolo, pe piscuri, ateliere în care topesc argintul şi fierul, fabrică 

podoabe căutate până-n Japonia, ştiu să fabrice şi arme de foc. Practică agricultura prin „ray” (raze), dând 

foc pădurilor de pe coaste ca să îngraşe terenurile; iar când un munte se goleşte de arbori, se mută pe 

altul(...) .Deviza lor: „să ari cu focul şi să semeni cu lancea”.

Aşadar, oameni deosebiţi, pe bună dreptate numiţi „părinţii munţilor”. Intraţi în războiul de apărare, ca 

mercenari, primesc leafă, în funcţie de gradul militar, de 5-10 ori mai mare „decât ale luptătorilor de la 

Vientiane”.

Refuză din tată-n fiu înrolarea în vreun sistem politic sau social, ori în vreo ţară. Patria lor este în inimă, 

acolo unde se află libertatea deplină.

Cu toate grozăviile produse de război, localnicii vor să-şi trăiască viaţa : prin naşteri, botezuri, nunţi , 

moarte, cu bucuria sărbătoririi unor noi roade agricole. La toate, reporterul a luat parte, fiind cinstit, ca un alb 

onest, trimis să scrie numai ce vede şi ce aude. Nu-i lipsesc portretele făcute la cald, care vor defila prin cele 

mai multe pagini ale cărţii. Nici animalele nu sunt sustrase de la o asemenea metodă specifică naraţiunilor 

vivante. La loc de cinste, elefanţii(„În Laos , trăiesc un milion de elefanţi şi două milioane de oameni”, îi 

precizează un înalt oficial al vremii). În iulie 2009, după internet, Laosul avea o populaţie de 6.834.942 

locuitori.

-X X X -

După cum se ştie în diplomaţie, toate deplasările în străinătate, indiferent de scopul încredinţat, sunt 

avizate într-un mod ierarhic, atunci când sunt interese de stat. Nu în puţine cazuri, unii membri ai ambasadei 

române de la Hanoi i-au făcut tot felul de greutăţi lui Ilie Puraru în privinţa a te miri ce informaţie cerută ori a 

vreunui aviz pentru a se deplasa încolo şi-ncoace. Adesea, sub pretextul că ...Bucureştiul aşa a ordonat. Şi 

reporterul prezintă o astfel de situaţie recalcitrantă după ce dorise să viziteze oraşul Saigon. Caietul IX se 

deschide abrupt, milităreşte, deloc maliţios: „Saigonul şi Sudul vietnamez le-am văzut după multă vreme, 

abia prin anii '80, în cursul câtorva călătorii. Mai întâi , însă, au fost Bucureştiul şi surprizele ce mă aşteptau 

aici. Nici n-am apucat să-mi îmbrăţişez soţia, că am fost chemat la ...”. El a fost primit de Paul Niculescu – 

Mizil,secretarul cu propaganda, care s-a mirat de cele relatate: „ Cine să contramandeze o hotărâre a 

secretariatului C.C., în frunte cu „tovarăşul”?!

Strivit de întortocheatele căi ale domnului, reporterul se resemnează trist : „N-am aflat niciodată ce s-a 



întâmplat”. Şi numai aşa se motivează subtitlurile Caietului IX : Saigon, capitala disperării, Bucureşti, 

capitala indiferenţei.

Un moment de referinţă al capitolului îl constituie vizita – peste timp – de la Asociaţia Scriitorilor din Hanoi. 

Sediul se găsea într-o curte plină de găini. Secretarul Asociaţiei s-a scuzat în timp ce găinile i-au urmărit până 

în sala de protocol. Cum el locuia cu familia într-o asemenea gospodărie , s-a rostit de-ndată: „La noi e o 

deviză – fiecare trebuie să-şi asigure hrana, să nu împovăreze statul care-i sărac”.

La Saigon, vizita a avut loc peste două zile. Aci, altă lume, altă viaţă.

La Asociaţia Scriitorilor, Purcaru fiind trimis acum de U.S.R., întâlnirea a început sub semnul unui banchet 

în toată regula. De la mobilier, la bucatele alese, până la participanţi „veselie, glume, bătăi pe umăr, râgâieli 

satisfăcute după înfulecare, nimic despre popoarele- fraţi vietnamez şi român. Seara, adjunctul primarului 

mă unge „cetăţean d eonoare”. Iar banchet, nu însă înainte de o scurtă lecţie despre „Saigonul liber”. 3,5 

milioane de locuitori, din care 300.000 de muncitori industriali”.

Războaiele americanilor din Indochina, coordonate, la vârf, de preşedinţii statului - Lyndon B. Johnson 

(1963-1969) şi Richard Nixon (1969-1974) - s-au soldat cu pierderi uriaşe: „ 56550 ostaşi ucişi, 303622 de 

răniţi, 141miliarde de dolari (atenţie, la cursul de atunci !) aruncate în luptă, plus alte 10 cheltuite cu titlu de 

„ajutor umanitar şi economic” acordat Vietnamului. Un „bilanţ negativ” de 151 miliarde, echivalând cu totalul 

producţiei anuale a Canadei ”.

Victimile din rândul ziariştilor: „47 corespondenţi de presă, fotografi şi cameramani, ucişi; 165, răniţi, 26 

dispăruţi”.

Cât priveşte pierderile de război ale celor două state din Indochina, ele nu vor putea niciodată fi evaluate, 

deoarece dispariţia miilor de vieţi omeneşti este irecuperabilă. În schimb, pagubele produse asupra 

drumurilor, şoselelor, industriei, depozitelor de carburanţi, unităţilor militare, caselor, câmpurilor de recoltă, 

şcolilor, spitalelor, satelor întregi, pădurilor şi câte altora n-au putut fi cuantificate decât aproximativ. Pe când, 

la armatele americane totul a fost posibil, deoarece ei au avut...obiecte înregistrate statistic. Chiar soldaţii, 

gradaţii şi ofiţerii lor, nelegaţi de glia bombardată, intrau în categoria obiecte. Iată de ce a zis Ilie Purcaru că a 

citit undeva : „Cu acest război, se încheie o epocă şi se deschide o epocă. Fiindcă, după experienţa lui 

tragică, nimic nu mai este şi nu va mai fi ca înainte. Nici în America, nici în lume”.

 Abia acum se va înţelege de ce Ilie Purcaru a ţinut să-şi revadă textele din prima ediţie, să le marcheze şi în 

2005 veridicitatea. Numai aşa orizontul informaţional nu a rămas doar al lui, ci şi al celorlalţi, interesaţi de o 

pace durabilă. Sau măcar presupusă a fi astfel în vremea computerelor şi a sateliţilor umblători pe deasupra 

pământului. Din păcate, şi în veacul XXI, pământul este tot mai buimac din cauza atâtor altor focare de 

război, deschise fără noimă, nu numai în Europa, ci şi în Asia sau Africa. Oare chiar nu este posibilă o pace 

durabilă ?

Partea finală a capitolului se-nfăţişează ca o caldă pledoarie pentru cuvântul tipărit din operele scriitorilor. 

Ei nu au dreptul să dezinformeze, prin scrisul lor, ori de câte ori sunt chemaţi să slujească o cauză folositoare 

tuturor. Mai cu seamă când sunt şi gazetari.

Avertismentul fusese formulat în noiembrie 2005. Ediţia a doua a cărţii Coşmar în junglă a văzut lumina 

tiparului în 2006. Iar eu scriu despre ea în amintirea lui Ilie Purcaru în noiembrie 2009; ca şi în amintirea 

vecinului meu din U.S.A. Chuck, sergent în războiul din Vietnam. Din păcate şi el dispărut în noiembrie 2005. 

Pe zdrahonul luptător l-am mai evocat într-un poem tipic american Stelele ca despre plante (în vol. „Oglinzile 

din Chicago”, 2006).

Marian Barbu

14 XI 2009, Algonquin (Chicago)



Pentru că în Israel există o Organizaţie Internaţională atât de importantă pentru 
salvarea copiilor cu suferinţe cardiace ce vin din toată lumea, am dorit să stau de 
vorbă cu cineva din cadrul echipei medicale israeliene a „Save a Child`s Heart” 
pentru mai multe informaţii.

În acest sens am contactat pe domnul Prof. Dr. Tiberiu Ezri, Şeful Departamentului 
de Anestezie din spitalul Wolfson, Holon, afiliat cu Universitatea Tel Aviv.

Stimate domnule Prof. Dr. Tiberiu Ezri, vă rog să ne vorbiţi despre această 
organizaţie, „Salvează inima unui copil”, despre începuturi, când şi cum s-a 
ajuns la fondarea acesteia?

Fundaţia „Save a Child's Heart” (SACH) care tradus în româneşte înseamnă 
„Salvează inima unui copil”, se datorează viziunii medicului israelian de origine 
americană Ami Cohen care, în 1995, a creat fundaţia şi a transformat-o într-unul 
dintre cei mai importanţi contribuitori la însănătoşirea unor copii suferind de afecţiuni 
cardiace grave din ţările în curs de dezvoltare. 

Ce implică misiunea acestui proiect umanitar israelian internaţional?
Misiunea Fundaţiei SACH este de a îmbunătăţi calitatea serviciilor cardiace medicale pentru copii, 

indiferent de naţionalitate, religie, culoare sau posibilităţi financiare. De asemenea, fundaţia ajută la 
înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre pentru chirurgie cardiacă în diverse ţări.

Care este deviza echipei medicale?
„A salva inima (viata) unui copil este ca şi cum ai salva o întreagă lume”.
Dacă un copil cardiac, de oriunde din lume – inclusiv din România, are nevoie de intervenţie 

medicală, cum se procedează şi care ar fi costurile?
Trebuie contactată fundaţia prin secretara ei, D-na Dawn – dawn@wolfson.health.gov.il sau prin 

mine – tezri@netvision.net.il 
Costul operaţiei, a spitalizării, un loc de dormit, masa pentru copil şi un membru de familie sunt toate 

platite de SACH. Familia şi copilul plătesc numai biletele de avion.
Practic, care este primul pas pe care trebuie să-l facă familia copilului în cauză?
Trebuiesc trimise aici documentele medicale preferabil DVD cu ecocardiografia şi/sau 

cateterizarea cardiacă, iar cardiologul nostru va decide operabilitatea cazului şi prioritatea în funcţie 
de urgenţa şi disponibilitatea sălii de operaţii, considerând că noi operăm şi copii israelieni şi avem 
numai o sală de operaţie pe zi pentru proceduri cardiace la copii. Unele probleme se pot rezolva fără 
operaţii, prin cateterizare cardiacă dar şi acest laborator este foarte solicitat.

Vorbiţi-ne, vă rog, despre performanţele medicale, de la înfiinţarea SACH şi până în prezent.
În cei 15 ani de activitate, SACH a finanţat operaţiile a peste 2400 de copii din 40 de ţări, inclusiv 

România.
Există programe de finanţări pentru SACH? Sponsorizări? Voluntariate?
Toate acestea există şi practic totul depinde de „suflete mari” care sunt disponibili să doneze. Sunt şi 

mulţi voluntari. Aş putea s-o amintesc aici pe doamna Eva Grosz (vara soţiei mele), medic stomatolog 
pensionară, absolventă la Timisoara, care găseşte în acest voluntariat multe clipe de satisfacţie.



Ce proiecte sunt pentru perioada următoare, a anilor 2010 
– 2011?

Privitor la copiii din România, peste zece au fost operaţi anul 
acesta şi mai mulţi sunt candidaţi la operaţii anul acesta şi anul 
viitor. Recent, o echipă de medici de la noi au consultat 49 de 
copii cardiaci la Iaşi cu ajutorul generos al domnişoarei Magda 
Iorga care a fost persoana de contact.

Dacă întâmpinaţi greutăţi în derularea etapelor 
programate pentru salvare de inimi la copii, care ar fi 
acestea?

Lipsa de informaţii suficiente înainte de venirea copilului.
Operaţia nu poate fi facută urgent din cauza aglomerării care 

prelungeşte timpul de aşteptare.
Ce capacitate pentru tratamente cardiovasculare la copii 

are SACH în Israel? S-a întâmplat ca vreun pacient să nu 
poată fi rezolvat din cauza aglomerării în Spitalul Wolfson 
din Holon, Israel?

Se fac în jur de 250 de operaţii pe an. Nu am anulat cazuri ci 
numai le-am amânat din cauza aglomerării.

Pentru că SACH are birouri în toată lumea (SUA, Canada, 
Regatul Unit, Olanda, Elveţia, Germania, Franţa, Kenia, 
Australia, Ghana, Vietnam), pe când ar fi posibil şi unul în România?

Asta depinde în primul rând de iniţiativa românilor, iniţiativă care există dar mai trebuie să ia amploare.
Deoarece sunteţi originar din România, vă rog să ne spuneţi câte ceva din biografia 

dumneavoastră, să vă cunoaştem mai bine, considerând că sunteţi un model pentru mulţi alţii dintre 
noi.

M-am născut în 1951 şi am crescut la Marghita, Bihor. Am terminat medicina în 1975 la Timişoara. După 
serviciul militar şi stagiul făcut la Cândeşti, Neamţ, am emigrat în 1978 în Israel.

M-am specializat în anestezie în Israel şi în USA. Din anul 2000 sunt şeful departamentului de anestezie şi 
a sălilor de operaţii de la spitalul Wolfson din oraşul Holon (vecin cu Tel Avivul). Sunt profesor de anestezie şi 
terapie intensivă la Universitatea Tel Aviv. Am doi baieti, unul inginer şi celălalt student. Soţia a fost născută şi 
crescută la Timişoara.

Ce propuneri aveţi pentru eventualii copii cardiaci din România? Dar şi pentru copii cardiaci 
români de pretutindeni?

Este de preferat să se lărgească în mod substanţial serviciul de operaţii cardiace la copii în ţara lor de 
baştină. SACH poate şi aici să ajute prin acordarea de burse de studii chirurgilor şi anesteziştilor. Până acum 

5 medici anestezişti români s-au specializat la 
noi in acest domeniu.

Aveţi un mesaj de transmis cititorilor 
acestui interviu?

Doua mesaje:
1. Nu ezitaţi să apelaţi la noi pentru a „salva 

inima copilului” dumneavoastră.
2. Oamenii generoşi, cu posibilităţi financiare 

sunt invitaţi să doneze SACH-ului pentru 
această cauză filantropică.

Vă mulţumesc şi vă doresc succes pe toate 
planurile!



* * *
Strânşi în jurul lui Moş Gogu, cei de faţă aproape că uitaseră de porc. Doar o mâţă 

şireată cerşea fără a o băga nimeni în seamă. Îşi încovoia, din când în când, coada şi i 
se ridica părul pe spinare. Alături, o potaie a Elenei îşi arăta colţii spre ea. Mai spre 
fundul curţii, dădeau târcoale şi alţii.

- Marş, javra dracu! Mă, fraţilor, hai să facem porcul omului, că de-aia venirăm aci! 
Altfel, noi ne tot dăm cu părerea şi javrele îi iau omului bucătura după masă! Că sunt peste tot! 
Rămâne sărac şi are şi el copil de crescut! Bă, Matei, dă-o dracu de treabă, te găsişi tu, ba cu politica, 
ba cu baba, ba că nu ştiu ce cu Moş Gogu... – l-a certat tata Costică. 

- Ho, mă, că-l facem! Mai e până diseară! Să scoată şi Gheorghe o oală cu vin şi gata, nu ne mai 
oprim până nu punem şuncile pe coş, la fum. Şi, după aceea, pomana porcului! Altfel, nu e în rândul 
lumii! Am dreptate, Moş Gogule, sau n-am?

Bătrânul nu i-a mai răspuns, însă tatăl Elenei, parcă din ce în ce ma abătut, a intrat în beci. A ieşit de-
acolo gâfâind, şi, din nou, vânăt la faţă. Le-a turnat în pahare, au băut şi, fără a mai sta pe gânduri, s-
au apucat de treabă. 

- Apă clocotită e? – a întrebat Ghici.
- Este! – i-a răspuns Elena.
- Atunci, toarnă aici, să-l spăl, să iasă şoricul moale!... Dar, vezi, să nu mă opăreşti, că am mai păţit-

o! Uite, vezi mâna asta? S-a mai luat pielea de pe ea o dată! Atunci, n-am simţit, că eram beat, dar 
după aceea... Pe la doctori... Ăştia nu te bagă-n seamă dacă nu le dai! Vai de mamă de om!...Şi să am 
pe aproape sarea, să-l frecăm, că aşa se face! Ori aţi uitat?!

În timp ce Matei punea în practică cele învăţate din tată în fiu, iar ceilalţi mai mult se învârteau pe 
lângă el, un soi de vacarm se rostogolea dinspre Satul Nou. Parcă se adunaseră, la comandă, şi cei 
de pe Stupineaua şi cei din Frăţila de sus, iar acum curgeau şuvoi, în cârduri, la vale, spre centrul 
comunei, la primărie. Dintr-o dată, Ghici a încremenit. 

- „Libertate! Ceauşescu, nu uita, a venit şi ziua ta!” „Huăăă! „Ceauşescu judecat pentru morţii din 
Banat!” „Jos Ceauşescu!” „Huăăă!”

- Bă, voi aţi auzit? 
Niciunul nu a răspuns nimic.
- Ce dracu, bă, aţi surzit? I-auzi: 
- „Hoţilor! Hoţilor! Hoţii Ceauşeştilor! Jos Ceauşescu! Primaru-i şarlatan! Primaru-i şobolan! Afară! 

Jos primarul, şarlatanul! Huăăă!”
- I-auzi! Să fiu al dracu dacă aş fi crezut!
Toţi cei de lângă porc muţiseră. Gheorghe se învineţise din nou la faţă, iar Ghici parcă era năuc!
- „Hoţilor! Hoţilor! Hoţii Ceauşeştilor! Jos Ceauşescu! Primaru-i şarlatan! Primaru-i şobolan! Afară! 

Jos primarul, şarlatanul! Huăăă!”
- Ce să mai… I s-a înfundat, a dat de dracu! – şi-a zis Ghici, ca pentru el, şi a înfipt cuţitul în slănina 

porcului.
- Am dat! Adică, v-am spus eu, am dat! 
- Bă, nea Gogule, zău, mă pui în încurcătură! – s-a supărat tata Costică – Ba zici una, ba zici alta! O 

întorci aşa, ca la Ploieşti! După cum bate vântul! Noi, ăştia de aci, ce Dumnezeu să credem? – vorba 
lui Ghici, că nu om fi toţi tâmpiţi!

- Mă, Costică, mă copii, ascultaţi-mă pe mine, o să vină vremuri grele!
- Dă-o dracu de treabă! Mai greu decât aşa nu se poate!
-  Ba se poate!
- Bă, moşule!... Gheorghe, ia mai pune, mă, un pahar! Deci, unde rămăsesem?... A, da! Ia spune, 



mă, de unde ştii dumneata ce se poate şi ce nu se poate? Ai? Ai visat azi-noapte? Ţi-a dat baba cu bobii!? 
Spune, bă, frate, dar spune drept, ca să ştim şi noi! 

- E, şi cu tine! Bă, Ghici, eu vorbesc serios! – l-a întrerupt bunicul.  Acum, chiar că nu-mi arde de băşcălie! 
Se schimbă sau nu lucrurile?

- Dar ce, mă, copii, au fost vreodată înţepenite? Mai uitaţi-vă şi voi pe câte-o carte de istorie sau citiţi măcar 
Vechiul Testament! Că la şcoală aţi fost! Bă, Matei, câte clase ai, mă?

- Patru! Dar diplomă, am parcă de şapte, dacă nu o fi de opt! Dracu ştie, că nu m-am uitat! Că doar ştiţi! 
Diplome ne-au dat!

- Patru, zici?! E, câţi domnitori a avut, mă, Ţara Românească?
- Moşule, ne scoţi dracu din minţi pe toţi, şi vorba fetei ăştia, vine revoluţia peste noi! Ce are sula cu 

prefectura?
- Are! Dacă ştii, răspunde!
- A avut... câţi o fi avut! Ce, eu am stat să-i număr? 
- Spune, mă, şi tu măcar unul! Să văd că ai auzit măcar de unul! 
- Nu ştiu!
- Dar zici că a avut! Află atunci şi tu că fiecare domn, cu domnia lui! Cu rânduielile lui! Când s-a urcat pe 

tron,... au mai căzut capete... Dregătorii vechi au mai tras pe dreapta! Adică, vreau să zic că se schimbă câte 
ceva. Ce-i drept, din rău, în mai rău, iar între două belele şi câte un pustiu de bine, ca să orbească poporul... 
De! Osul de ros!...

- Ehe, vai de mama noastră!
- E, şi, în concluzie, ca la ăştia, la şedinţa de partid: bă, tată, se schimbă ceva, sau nu? – a întrebat, revoltat, 

şi tatăl Elenei.
- De schimbat... da şi nu prea, şi nu cine ştie ce!
- Moşule, ce să mai,... ne-ai lămurit! Gheorghe, ia mai toarnă, mă, un pahar şi hai să terminăm dracu de 

ciopârţit porcul ăsta, că ne-apucă miezul nopţii aci! Şi te pomeneşti că mai găsesc acasă şi pe altul în pat?!
„Hoţilor! Hoţilor! Hoţii Comuniştilor! Huăăă! Primaru-i şarlatan! Primaru-i şobolan! Afară! Jos primarul, 

şarlatanul! Huăăă!”
* * *

 Mulţimea zgomotoasă, ca un tăvălug, se apropia din ce în ce mai mult şi strivea parcă, în cale, şi trecutul şi 
prezentul. Din spatele ferestrelor sau de pe prispa caselor, oamenii trăgeau cu urechea şi priveau uimiţi. Unii, 
parcă fără să vrea, ieşeau la poartă şi se alăturau celor de pe drum. Un steag găurit flutura deasupra lor. La 
fel, am făcut şi noi. Lângă porc, străjer a rămas doar Gheorghe, tatăl Elenei. Când au ajuns în dreptul nostru, 
un grup de tineri, ca nişte colindători, s-au oprit.

„Şi voi aveţi copii!” „Şi voi sunteţi copii!” „Şi voi aveţi copii!” „Veniţi şi voi cu noi!” „Veniţi şi voi cu noi!” – au 
scandat întruna.

Ca şi paralizaţi, toţi am aplaudat, iar eu, aproape inconştient, am sărit şanţul şi m-am alăturat lor. Câţiva, 
deşi necunoscuţi, m-au îmbrăţişat. Erau de vârsta mea. 

- Ştefi, te rog! Ştefi!... Nu vrei să asculţi? Atunci, merg şi eu! 
- Elena, fata mea, să nu-l lăsăm pe taică-tău singur! Casa e încurcată... Nu vezi că nu mai sfârşim cu ăl 

porc?! – a oprit-o moş Gogu. 
- Lasă-l, de-acum e bărbat şi trebuie să lupte! Poate, ei, copiii ăştia, dacă-i ajută Dumnezeu, o să schimbe 

multe! Dar nu acum, nu la noapte şi nici mâine! Trebuie timp! Încă 50 de ani, să îndrepţi ce-au stricat alţii în 
50! Nici dracu nu mă crede, dar asta e! – şi-a zis Moş Gogu, mai mult ca pentru el, însă l-am auzit.

Dinspre cimitirul cu lilieci, s-a auzit iarăşi dangătul clopotului, iar de-a lungul văii, bubuitul puştilor. Pentru o 
clipă, m-au trecut fiorii.

- Ştefi, tu n-auzi? Ce să cauţi acolo? Hai, vino, vino, că vreau să îţi spun ceva! Te rog! – m-a implorat Elena, 
copilăreşte.

- Când mă întorc, trec pe la tine!- i-am răspuns şi i-am zâmbit stângaci
- Bă, tată, fata are dreptate! Vino şi... hai să ne vedem de-ale noastre!- mi-a zis şi bunicul.
Nu am mai putut renunţa. Necunoscuţii mă ţineau pe după gât şi cîntau „Desteaptă-te, române!”. Am 

început să cânt şi eu. În juru-mi, nu mai auzeam nimic. Mi se părea, că, în curând, vom cuceri lumea, vom 
schimba dealul cu valea şi invers, că munţii vor îngenunchea la picioarele noastre şi că soarele va răsări tot 
timpul când şi de unde o să vrem noi. Cu greu, am răsucit doar capul spre ei şi am ridicat din mâini, în semn 
de victorie.



- Lasă, că vii tu! Ţi-arăt eu! – m-a ameninţat Elena în timp ce şi-a acoperit cu podul palmelor ochii 
înlăcrimaţi.

După câteva sute de metri, parcurşi alături de ceilalţi, sentimentul de frică a dispărut, chiar dacă auzeam, 
din ce în ce mai bine, şi clopotul bisericii şi focurile de armă. La un moment dat, ultimele au tăcut. Cei ce se 
aflau în faţa grupului s-au oprit şi au schimbat sloganurile:

„Armata e cu noi!” „Armata e cu noi!” – au strigat ei, iar noi am repetat milităreşte.
 La un moment dat, din casa lui Chirţu, ani la rând, magazin sătesc, au ieşit mai mulţi. Printre ei, şi Bircă 

beat. În mână, ţinea o sticlă cu ţuică.
- „Ceauşescu reales la al nouălea congres”! „Ceauşescu şi poporul!” „Ceauşescu reales la al nouălea 

congres!” – a strigat el şi a ridicat, în semn de cinste, sticla.
- „Huăăă!” „Huăăă!” „Ceauşescu judecat pentru morţii din Banat!” „Huăă!” „Jos Ceauşescu!” – am replicat 

noi dintr-o dată furioşi.
- Na, că n-aţi nimerit-o! „Ceauşescu şi poporul!” Asta e! „Ceauşescu şi poporul!”
- „Huăăă!” „Jos dictatorul!” „Huăăă!”
- V-a dat să mâncaţi, băăă, fir-aţi ai dracu, v-a trimis la şcoală, că mureaţi proşti... „Ceauşescu şi poporul!” 

V-a făcut fabrici, bă! Fabrici, bă, fir-aţi ai dracu de orbeţi! „Ceauşescu reales la al la al nouălea congres!” 
- „Huăăă!” „Huăăă!” „Jos Ceauşescu!”
- Jos pe mă-ta! Fir-aţi ale dracu de puşlamale!
- Pe cine înjuri, mă? Crucea mă-tii de nenorocit! – şi-a ieşit din fire un tip care auzise bine injuriile, şi l-a luat 

de piept.
- Eu... ce să spun...! „Ceauşescu reales”... Eu,... „Ceauşescu şi poporul”
- Băăă, lua-te-ar dracu cu el cu tot! Băă, te strâng de gât! Ai înţeles?
- Înţeles, adică,... Da! Trăiţi!... Înţeles... 
- „Fără violenţă!” – au dat din nou tonul cei din capătul coloanei, iar noi am repetat.
- Lasă-l, domnule, dă-l... Doamne, iartă-mă! Ăsta aşa e de când îl ştim noi, cei de pe aici!... 
-Aşa o fi, dar de-i ca el!... Eu i-aş trimite în mijlocul Bărăganului! O palmă de pământ la fiecare...
- 15 ari! – l-a completat un altul.
- Atât! Şi să trăiască... Să stea acolo cu Ceauşescu lor şi să facă tone de grâu pe metru pătrat. Mă, pe ăştia 

i-aş ţine aşa, măcar vreo 20 de ani, doar cu măceşe şi porumbe...Din ălea sălbatice, să vadă şi ei ce e aia 
foame! Sau aş mai croi un canal! Uite, unul, pe-aci, pe vale, pe la noi, până la munte sus! Să mă duc pe el cu 
barca, să-mi iau brânză de la Novaci! Că de săpat, s-ar găsi destui!

În dreptul lui Mardale, ne-am oprit din nou. Peste drum, Dragu, cel mai vechi activist din sat! Casa îi părea 
pustie. Iarăşi, m-am temut. Clopotul tăcuse. I-am simţit lipsa. O clipă am tăcut şi noi, apoi am început din nou 
să cântăm „Deşteaptă-te, române!” şi am plecat.

„Of, bine că am scăpat. Puteau să-i dea foc şi... nu era bine!” –mi-am zis în gând. „Am fi şi noi ca ei! Aşa, are 
Dumnezeu grijă! Şi-apoi, câţi l-or fi blestemat, numai El ştie!”

- Să se ducă preotul să tragă iar clopotul!... Să se deschidă Biserica şi să facă slujbe pentru victoria 
poporului!... – a îndemnat unul aflat mai spre capătul coloanei.

- Popa? Lasă-l, bă, nene, în plata Domnului! Că s-au mai dus şi când cu colectivizarea şi... ce-au făcut... s-a 
văzut! – s-a arătat, supărat, unul mai în vârstă, Lulea, de prin Prejoi, care tocmai trăgea cu foc dintr-o pipă ce 
abia scotea fum.

-Ptiu, fire-ai să fii! S-a înfundat, bă, nene! – a vrut omul să-mi spună. 
– Tutun prost! Foi din grădină, din faţa casei, că altul, de unde? Şi baba, hoaşca dracu, l-a pus tocmai la 

ştreaşină şi-a tras! Că, pe sobă, cică pute! E, o să vadă ea ce pute! Păi aşa cum?! Tutun neam, rachiu neam! 
Turtă, mai rar! Trăieşte, dacă poţi, dintr-un căcat de pensie?! Aud că ne-ar mai da o sută, două... Dumneata 
ce zici, o da?

- Cine, domnule?
- Partidul, ăştia ai mari... Că, Ceauşescu, aud că s-a dus dracu, a fugit...
- Eu nu cred, adică, nu ştiu!
- Cum nu? Păi, noi ce facem aci!? 
- Facem! Eu ştiu ce facem?! N-auzi ce zice lumea? Ascultă!
- „Huăăă!” „Huăăă!” „Jos Ceauşescu!” „Jos dictatorul!”
- Lasă-l, bă, nene, asta e altceva… Eu, adică eu,… s-a bâlbâit el supărat, din ce în ce mai rău, pe pipa sa. A 

dracu, se-nfundă definitiv! Eu am înţeles – a revenit el - că schimbăm primarul. Porcul dracu, mi-a luat lotul 



ajutător! Auzi dumneata? Să n-ai o palmă de pământ?! Bă, nici cât să te pişi! Zice că n-am muncit la colectiv şi 
baba n-a făcut norma. Păi, n-am muncit, că am fost la mină! Tocmai la Moldova Nouă! Scoteam de-acolo, de 
sub pământ, nu ştiu ce şi uite, mi-au căzut dinţii! Mi-a picat părul… Mi-a căzut şi sula şi... neam!… Ăştia o ţin 
pe-a lor!

 Lângă Mardale, cârciuma, alături, Căminul cultural, iar lângă el, şcoala în care învăţasem carte. Tot acolo, 
şi Sfatul Popular!

,,Mărine, pleci? Iar pleci? Und`-te duci, mă? Că mi-ai mâncat dracu zilele!” – mi-am amintit-o pe Foaca, 
vecina Elenei. Făcea farmece, iar, dacă înfingea cuţitul în grindă, ăla erai!,,La sfat, fă, la sfat!” – îi răspundea 
Focu, singurul pe care nu-l dovedise, bărbatul ei de-al doilea, iar, peste un ceas, se întorcea acasă beat. Fără 
să vreau, am zâmbit. Lulea şi-a ieşit din fire.

- Ce e, bă, de râs? Ai? Pământ n-am, aia n-am, baba s-a dat dracu..., iar luleaua nu ia foc! Şi tu râzi! E, lasă 
că-l schimbăm noi pe ăsta şi o să vedeţi voi...!

 * * *
În faţa primăriei, doi miliţieni şi un soldat. Fiecare în uniformă de campanie, cu câte o cască metalică pe cap 

şi pistolul mitralieră atârnat de umăr cu ţeava în jos. Mulţimea s-a oprit cântând din nou „Deşteaptă-te, 
române!”. Cei care conduseseră grupul se găseau şi acum în frunte. Alături lor însă, pe nesimţite, veniseră şi 
toţi cei din structura ceape-ului, mai puţin Tropăneaţă, preşedintele, un analfabet, care ţinuse sub papuc, o 
viaţă, şi contabili şi economişti… L-am recunoscut pe Calujnai, ultimul inginer ajuns aici, la ordinele unui 
terchea-berchea, cu ochii în lacrimi. Cânta alături de noi. Miliţienii nu au schiţat nici măcar un zâmbet. La fel şi 
soldatul ce nu părea a fi unul în termen. Atunci, am schimbat ritmul şi, odată cu el, şi cele zise:

- „Hoţilor!” „Hoţilor!” „Hoţii Comuniştilor!” „Huăăă!” „Primaru-i şarlatan!” „Primaru-i şobolan!” „Afară!” „Jos 
primarul, şarlatanul!” „Huăăă!”

 Cei din faţa noastră au rămas neschimbaţi. La un moment dat, totuşi, militarul a ridicat mâinile, în semn de 
ascultare. Ne-am oprit. 

- Tovarăşi, armata e cu voi!
Am izbucnit în aplauze şi am scandat îndelung aceeaşi expresie. Când a considerat suficient momentul, 

soldatul, din nou, a ridicat mâna, iar noi, ca hipnotizaţi, am tăcut. Atunci, ceva, ca un fulger, mi-a trecut din 
creştetul capului până în vârful picioarelor. 

- Domnule, face ăsta, când vrea, ce vrea cu noi! – mi-am şoptit, ca pentru mine, însă şi Lulea şi ceilalţi din 
jur au auzit. M-au privit încruntaţi, gata să mă repeadă.

- Tovarăşi, în momente ca acesta, când poporul trece prin grea încercare, trebuie să dăm dovadă de 
răbdare şi... – le-a atras atenţia cel în haină militară, şi am scăpat.

- Ce e, bă! Răbdare, ai?! Păi, rabdă tu, că noi am tot răbdat! Ştii ce? Să iasă ăla afară! Dumnezeii mă-sii de 
golan! Că, altfel, facem moarte de om! Răbdare, ai?! 

M-am speriat. Crispat, mi-am adus aminte de Elena, de ochii ei înlăcrimaţi şi de glasul înăbuşit. „Ce caut 
eu, Doamne, aici?!”- m-am întrebat, de data aceasta, în gând. Un fel de frică m-a chircit sub hainele devenite, 
dintr-o dată, ca date de pomană. Hăituit de gânduri negre, m-am uitat într-o parte şi în alta, cu intenţia de a 
mă strecura cumva printre cei mulţi, şi de a fugi. În acel moment, nu mi-am dat seama însă că hora, în care 
mă prinsesem, trebuia jucată. 

- Cine să iasă, tovarăşi? – a întrebat soldatul, autoritar.
- Primarul! „Primarul şobolanul!” „Jos primarul, jos golanul!” „Huăăă!” „Afară!” 
- Clămpan nu e aici! Primăria e goală! În clădire sunt doar acte, iar cine îndrăzneşte mai mult şi-o face cu 

mâna lui! –au ameninţat miliţienii în timp ce au îndreptat ţevile pistoalelor spre noi.
- Nu e, ai? E, las` că vedem noi! 
- Nu e astăzi, o fi mâine! – a încercat un altul de lângă el să tempereze spiritele.
- De scăpat, nu scapă! – a strigat un altul
- Nu are cum! O să vedeţi!
- Să se ducă-n mă-sa! 
- Asa e! Să se ducăăă!...Şi să ne lase!
- Să mai conducă şi alţii cu carte! – l-am auzit pe inginer.
- Cu carte! Cu carte! – l-au susţinut cei din jur.
- Că proştii au tot fost şi... ne-am săturat! 
- Proşti şi nesimţiţi! Fir-ar ai dracu! – a ţinut să completeze şi Brichiş, apărut printre noi, ca din senin.



 În cele zece săptămâni cât am stat în ţară în vara acestui an, nu pot spune că am făcut descoperiri în 
slujba vieţii care să răstoarne drumurile croite în ultimii 20 de ani. Desfăşurarea evenimentelor majore 
era previzibilă într-un anume fel şi totuşi, aşa cum s-au derulat sub ochii mei aspectele politice au fost 
o adevărată rană vie. 

Prima impresie pe care o ai în contact cu ţara după o absenţă mai mare, este aceea a unei ţări 
răvăşite, o ţară în fierbere dar care nu dă în clocot, o ţară care încă nu-şi găseşte drumul spre locul 
care i se cuvine alături de ţările cu civilizaţie avansată, o ţară împotmolită, care nu se mai poate mişca.

Deşi dezvoltarea tehnicii şi hărnicia unor oameni de treabă ai ţării împing progresul şi-l fac vizibil în 
unele aspecte, acestea par neînsemnate fiindcă sunt mult mai izbitoare neîmplinirile şi rănile sociale. 
Coborând din avion, te întâmpină un Bucureşti ce pare tot mai vizibil un conglomerat de clădiri 
diverse, “trântite” la întâmplare, fără niciun stil, fără nicio noimă, făcute după gustul şi interesul te miri 
cui. Primăria nu şi-a putut impune un punct de vedere şi a lăsat să dicteze haosul arhitectonic. Haitele 
de câini rămân ca o emblemă a oraşului, ba mai mult, ceea ce nu s-a pomenit până acum, câini 
vagabonzi şi în sate, aduşi de orăşeni şi lăsaţi fără stăpâni. Dar toate neîmplinirile de tot felul, par 
nimicuri pe lângă răul cel mare perceput de întreaga populaţie ca venind de la îmbogăţiţii din avutul 
ţării în cel mai scurt timp posibil, cu uriaşe averi pe care în alte ţări oamenii le acumulează de-a lungul 
mai multor generaţii. 

E tot mai vizibil cum scena politică a României a fost luată-n stăpânirea unor persoane inferioare 
moral şi intelectual, adevăraţi panglicari. Aceşti oameni fără suflet şi fără minte n-au nimic comun cu 
cei pe care-i reprezintă, căci problemele ţării au doar valoare de paravan. Incultura şi mârlănia lor este 
sufocantă. Te înspăimântă gândul că se poate distruge imaginea naţională şi încrederea în ceea ce 
suntem dacă nu găsim o contrapondere a răutăţilor care s-au aşezat greu şi înspăimântător pe ţară. 
Societatea şi individul se degradează continuu, devin cetăţeni de mâna a doua, mai uşor de 
manipulat. Mulţi vizitatori, trecând prin ţară, remarcă feţele întunecate ale românilor. Sunt neplăcut 
impresionaţi de lipsa lor de încredere, de suspiciune chiar în cele mai nevinovate gesturi sau cuvinte 
de bunăvoinţă, sau de nervozitatea cu care sunt gata să sară la arţag. 

Ţara condusă cu vinovăţie ticăloasă de aceşti răpitori hulpavi a fost împinsă fără remuşcare pe buza 
prăpastiei economice şi sociale. Bate un vânt rece în suflet la gândul că ne paşte ruina şi catastrofa 
finală, o adevărată apocalipsă. Lipsa unei perspective a pus stăpânire pe întreaga ţară ca un adevărat 
ţol întunecat. Nu se mai întrezăreşte potenţialul unor uragane care să măture răul ce a pus stăpânire 
pe ţară.

Oamenii nu au cum să mai lupte împotriva lor, căci hoţii aceştia îmbrăcaţi în straie politice şi-au făcut 
legi ca să fure avutul ţării în mod legal şi şi-au subordonat justiţia. Populaţia pare epuizată, năucită, 
fără repere, deposedată de speranţe, pare încremenită în inerţii. Se uită nepuntincioasă cum 
jecmănesc, cum fac să nu mai existe demnitate naţională de parcă nici n-a fost în dicţionar, cum fac să 
dispară criteriile valorice lăsând în urmă o derută îngrijorătoare. Sunt de-a dreptul înfricoşători aceşti 
jefuitori care au dat la pământ avutul şi economia ţării. 

Şi peste răul acesta aşezat temeinic în ultimii 20 de ani, a căzut în vara aceasta ca un adevărat 
blestem, criza care clocea de la o vreme încoa mai abitir în ţara noastră ca în alte părţi ale lumii. 
Măsurile de austeritate pentru unii de-a dreptul cutremurătoare, au dat naştere la mari frământări. Nici 



aceste măsuri nu se desfăşoară după un concept politic, după un plan având o direcţie, nici măcar o intenţie, 
totul este improvizaţie de moment. In mod deosebit, măsurile prevăzute de reducerea pensiilor au adus un 
adevărat cutremur în rândul pensionarilor. Cu inima strânsă şi cu lacrimi în ochi am privit zbaterile 
neputincioase ale acestora adunaţi la porţile închise ale Cotrocenilor, acolo unde m-aş fi aflat şi eu dacă nu 
mă strămutam în Canada. Erau bătrâni care se zbuciumau în gol, cu chipuri pe care deznădejdea săpase 
cute adânci, doborâţi de arşiţa nemiloasă a soarelui torid şi duşi cu ambulanţele. Unii încercau să dea trânta 
cu braţele de fier ale poliţiştilor, alţii tremurau sau plângeau de revoltă neputincioasă, lipsiţi de orice fel de 
apărare, oameni ai nimănui, care în viaţa lor au realizat ceea ce jefuitorii de azi le-au smuls cu viclenie, iar 
acum vor să le scoată chiar şi sufletul din ei. La cârma ţării, în opoziţie sau pe lângă politică, jefuitorii au fost 
neînduplecaţi, nu i-a mişcat nicio suferinţă, s-au ţinut tare pe poziţie. “Politica în asemenea vremuri cere 
OAMENI TARI”, s-a auzit glasul lor dârz şi răspicat. În România parcă a dispărut înţelesul cuvântului 
“umanitate”. Deşi Curtea Constituţională a respins reducerea pensiilor, s-au găsit alte portiţe de reducere a 
pensiilor – impozitarea - chiar şi mai mare decât era planificată reducerea. Şi mai dureros este că şi aceste 
măsuri nu sunt de mare ajutor redresării ţării, fiindcă nu producem nimic, doar cumpărăm imprumutându-ne 
de la FMI.

Peste această perioadă a furiei vieţii politice care m-a marcat pentru multă vreme s-au aşternut 
evenimente ieşite din comun, fenomene meteorologice periculoase, călduri toride alternând cu ploi 
torenţiale iscate ca din senin de parcă se rupea cerul cotropind zone mari ale ţării, canale prin care ieşea apa 
de un metru şi jumătate, inundaţii catastrofale, căci un necaz nu vine singur. “Aici a fost casa unei bătrâne pe 
care au luat-o apele cu bătrână cu tot” arăta un om la televizor un loc rămas neted. În unele locuri casele 
zăceau în apă până la streşini, au fost şi oameni duşi de ape, unii cu maşini cu tot. 

Un proverb zice că: “apa trece, pietrele rămân” numai că pietre prea grele rămân legate de gâtul bieţilor 
oameni. O vină aparţine şi populaţiei care s-a lăsat păcălită de noua generaţie de comunişti născută din 
sânul celei de care am vrut să scăpăm, o generaţie şi mai hulpavă, şi mai fără Dumnezeu, şi mai mincinoasă, 
şi mai înecată în incultură şi mârlănie. Sunt mulţi oameni decenţi, muncitori care pot şi vor să construiască 
lucruri care să rămână, dar nimic nu-i mai încurajează să muncească, să respecte regulile succesului prin 
muncă. Mulţi au renunţat şi au luat calea străinătăţii, să muncească pentru alţii, iar unii se conduc după 
sloganul: “dacă munceşti, n-ai timp să mai câştigi un ban”, un pericol care paşte ţara şi care trezeşte în noi 
spaima spectrului falimentar.

Mi-aş dori ca aceste imagini dureroase să fie o umbră trecătoare amplificată de voalul crizei, căzut peste 
ţară, dar am mari îndoieli, fiindcă răul cel mare vine de la criza interioară pentru care nu se urneşte nimic din 
loc.

Mi-a rămas nădejdea în Dumnezeul cel Atotputernic să nu lase nimicirii acest popor trăitor pe tărâmuri de 
frumuseţi dumnezeieşti.



Existã poeţi pe care îi încape aceastã lume şi poeţi pe care aceasta 
plesneşte la încheieturi. Existã unii care iau ninsoarea ca atare şi poeţi 

care o despicã pânã la ADN. Exilul românesc cunoaşte poeţi 
remarcabili dar ei nu totdeauna îşi suportã personalitatea şi egoul 

pronunţat printre strãini. George Filip, poetul român de la malul Mãrii 
Negre, hãituit de destin şi de comunism la Montreal, în Canada, este 

un caz cu totul special, un frumos nebun, amalgam mirific de jar încins 
şi spumã de mare. Nu voi începe sã îl laud ca în cãrţile de criticã, ci 

am grijã sã arunc în el cu pietre pentru cã ştiu cã îşi va face casã. Nu 
îl cruţ pentru cã ştiu cã nu meritã. Nu îi place pluşul lingãilor, ci barda 

tãioasã a talentului nativ. Aşa barbar, suav, dur şi floral, ca o doinã 
tehno, poetul îşi scrie cãrţile şi se luptã cu convenţiile contemporanilor 

aşa cum alţii luptã cu prostia. Cu convenţiile politice, chiar şi cu convenţiile limbii 
române. E prea direct şi pentru virgule. Aţi vãzut dumneavoastrã avalanşã cu virgule? 
Nu, zãpada nu are frazeologie. Are numai înec şi strigãt. Aşa trebuie privit acest poet 
certat cu toatã lumea pentru cã e certat întâi cu el însuşi şi, din solidaritate cu lumea 
o urãşte cu un vitalism şi tinereţe pe care vârsta de om nu i le aratã. Destrãbãlat ca 

Esenin, nelegiuit ca Viilon şi poet ca sine însuşi, George Filip ar trece pe toate 
rugurile vieţii şi prin toate ştreangurile recitându-le pânã şi criminalilor sãi iar apoi 

plecând cu femeile lor. E un libertinaj care se vede şi în versuri şi în viaţa de toate 
zilele. E o viaţã trãitã în libertatea doritã şi răsfrântã în poezia sa pe jumãtate cultã, pe 
jumãtate folcloricã, impulsivã uneori, metaforicã şi strãlucitoare ca luciul apei. Tocmai 

impuritatea şi imperfecţiunea îl fac un adevãrat talent deoarece nu e dintre cei care îşi 
sug cuvintele din deget sã „se ajungã” literalmente, ci un poet de care versul se roagã 

sã fie scris. Paranoic pânã în pânzele albe, narcisist pânã la extrem, zilier al 
cãmãşilor de forţã şi al urilor de tot felul, om cu teacã pentru limbã, poetul e 

ambasada românã a statului Paradox, deşi, când îi telefonezi, rãspunde: Alo, aţi 
sunat la Ambasada Sovieticã! Sau îşi pune robotul telefonic sã îi recite versurile şi, 

dacã greşeşte, îl împuşcã. Dar pânã şi distanţa de la ţeava puştii pânã la împuşcat e 
tot un vers. Poetul nu se „poartã” aşa, ci aşa e întocmai cum iarba e verde. E un om 

imposibil şi un poet care îşi ştie valoarea. E şi profund, e şi inegal, frumoase sunt 
poeziile sale de dragoste, cele pure şi tãioase. De unde sã aibã timp România de 

poeţii din afara ei, valoroşi, când nu poate sufla drogatã de mulţi oportunişti, inclusiv 
literar, la ea acasã? Dar, cum am spus cã nu îl apãr, tocmai pentru cã fiind un poet 

crâncen de adevãrat, un poet – verdict, se apãrã singur, afirm cã nici el nu face tot ce 
ar putea pentru aceasta. Nu se cãciuleşte. Nu îşi dã jos cãciula din cap nici sã îi tai 

capul. Bine cã nu e turban! Se şi joacã, e şi cuţit în spinarea tuturor, nu ştii când 
mângâie, când loveşte. Se înţelege cã vorbind astfel despre om vorbesc despre 

poezia sa, pentru cã, în acest caz, nu se diferenţiazã deloc. Amândouã sunt un uriaş 
ghem de contradicţii, care acum te poate înjura şi care tot acum te ia în braţe sau îţi 

dedicã un poem. Vina cea mai mare care nu i se iartã acestui formidabil „entertainer” 
e talentul care îi dã libertatea sã fie aşa. Între poeţii din Montreal, talentaţi şi zdraveni, 

George Filip e unul special, e un demon, un om de care te temi în autobuz şi pe 
stradã, ca şi în cãrţi. Chiar şi trotuarul trece pe celãlalt trotuar când umblã el pe 

stradã, într-un adulter al bordurilor deflorate. E de temut, e de iubit. E un monstru de 
poezie şi un animal care consumã hârtie. Dacã sunteţi slabi de înger vã recomand sã 
lãsaţi aceastã carte din mâini sau dacã sunteţi cardiac sã staţi cu nitroglicerina alãturi. 

Sau nu, la cât e de exploziv poetul v-o asigurã el. Altfel nu îl puteţi înţelege. Într-o 
epocã ar fi trecut drept eretic, în alta drept duşman al poporului. De atunci cãlãreşte 

ruguri şi le stinge inconfundabil, veţi bãnui cum. Dar scapã cu viaţã. Şi cu operã în 
plus.

Dar unde sunt zãpezile de altãdatã?
Ei bine, ele s-au mutat acum la Montreal. Le e mire.



Pipai coaja copacului cu bratele mele de paianjen omenesc, cu buzele uscate de durerea sarutului 

mort, ce-l port prin lume, pacatuind. 

Coaja copacului, dezvelita de poleiala zapezilor, ma naste a doua oara, cu carnea ei cruda, moale si 

umeda…

Uitat, între umbrele copacilor îndragostiti de toamna, ma risipesc în mine, cautând padurea…

Sângele îmi clocoteste în piept, înrobindu-ma cu iubire, îmi numar coastele, înmugurind din ele 

femeie dupa femeie…, zi de zi..., noapte de noapte…

Ninsorile s-au împreunat cu padurea în drumul spre Paradis… 

Sub coaja copacului, vin primaverile mai din timp, ucigând ninsorile, îngenunchind viscolele, 

îmbatrânite de atâta asteptare. 

Mugurii copacului, biciuiti cu sageti de foc, explodeaza în lumina diminetii, grabiti sa nu-si piarda 

seva visului nascuti din luceferi…

Copacul a-ngenunchiat în sângele meu, daltuind cu ramurile lui o umbra de femeie matur 

nascuta…, iz de gutuie prea coapta, îmi inunda narile, abandonându-ma într-un vis interzis…

Paralizat de dragoste, fumeg la marginea padurii, cu sângele otravit, de umbra însingurata a femeii, 

ce-si cânta primul sarut al vietii… 

Ratacind în nedumerire, ma pierd între soldurile femeii matur nascute, ucigându-i visele, 

întroienindu-i amintirile, cu zeci de copaci doborâti de cruda civilizatie…

O respiratie sacadata îmi mângâie tâmplele, daltuind flacari de sânge sub trecerea anotimpurilor… 

Copacul a dat buzna peste noi, pietrificându-ne sentimentele sub radacinile lui, plecate matinal sub 

pamânt…, ne ratacim în noi cu sufletele goale de dorinta…. 

Mai freamata un gând, mai zvâcneste o amintire, iar noi, copac si Om sângeram de dragoste, 

înmugurind ramurile uscate ale unui cires trasnit… 

Lacrimile femeii matur nascute ne arde înflorirea, ucigând treptat bulbul de floare… Copacul 

plânge..., o lacrima..., alta lacrima..., roi de lacrimi…

Copac si Om, o singura moarte!



Se ratacesc crinii albi în viata noastra, inundându-ne cu perenitate…, prea murdari pentru a plânge…, prea 

tacuti pentru a tipa, acceptam talpile crinilor ce ne înfioara…

Hohotim învinsi, pe la colturi de lume, murmurând în surdina, rugaciuni neîntelese de oameni…

Îngerii sunt plecati din cer, nu ne aude nimeni…, doar Diavolul sta de veghe rânjind de placere…

Cu sufletele patate de trecerea iernilor, culegem crinii albi si rosii presarati în viata noastra, torturându-i cu 

vise ciuntite, amagindu-i cu umbrele Îngerilor disparuti cu prea multe treburi…

Viermii pamântului, ne cauta radacinile îndemnati de Diavol, sa nu cedeze descântecelor soptite de 

fecioare despletite si goale, vara, la ceasul amurgului…

Crinii înainteaza spre Moarte, cautându-ne… 

Târziu, aproape de miezul noptii, ne ivim de dupa stâncile unei pesteri necunoscute…

Goi, necunoscând rusinea, înaintam spre civilizatie cu alti crini pe brate..., sunt crinii vietii! Ne însotesc din 

umbra Credinte, Speranta si Dragostea…

De învins vom învinge în lupta cu Diavolul, cu noi este Dumnezeu… 

Cântecele noastre, se pierd, ascunzându-se la temelia castelelor de piatra, pe când Diavolul se ascunde la 

temelia castelelor de nisip, prima ploaie îi va arata adevarata fata…

Printi si printese ne întâmpina, daltuindu-ne lacrimi de ceara pe trupurile noastre, calcinate de atâta 

dragoste…

Crinii albi, nasc vise rosii, amestecându-le cu umbra crinilor de pe pamânt…

Peste lacrima norilor, învinsi de rana amintirilor noastre, picura sânge de Înger…

Crini si Om, ajung împreuna în fata Creatorului, în genunchi si în rugaciune… Poarta raiului e închisa azi, si 

mâine, si saptamâna aceasta si luna viitoare, si anii urmatori, si… Doamne, sufla peste noi iubirile Îngerilor 

de dimineata, sarutarile lor si dragostea Ta, ce o porti pentru oameni… 

Doamne, sufla vise albastre peste crini si om, pentru ca Speranta, sa dainuie în fata Diavolului…

Dă-ne Doamne, stele cu coadă, pentru a lumina drumul Îngerilor rătăciţi, prin culturile de crini albi şi nu uita, 

Doamne: Crini şi Om, o singură Moarte!



Îmi place să cred că nu sufăr nici de mania persecuţiei, şi că nici nu văd pretutindeni doar complotişti 
şi comploturi.

„Orice aluzie la «conspiratie» trezeste un cor de proteste din tabara «javrelor cu staif» autohtone 
încadrându-se cu entuziasm în spectacolul mondial regizat de cinicii dirijori. Exemplul cel mai actual 
este acuzatia de «holocaust» adusa poporului român”. (Nicador Zelea Codreanu, România ca un 
hotel, în Cuvântul legionar, An III, nr. 39, noiembrie 2006, pag. 2) „Lasând la o parte monstruozitatea 
vinei colective, dreptul pe care si-l aroga diversi(;) de a fi şi acuzatori şi judecători; am vrea sa stim 
daca acuzatiile ce ni se aduc vin din partea unor persoane private, a unor asociatii sau pur si 
simplu din partea statului Israel.

Daca vin din partea unor persoane private sau O.N.G., ramâne de neînteles[:] de ce statul român în 
frunte cu presedintele trebuie sa sarute mâna calaului; sa accepte orice acuzatie la adresa statului 
român?

Daca ar fi venit din partea statului Israel trebuia sa vina pe cai oficiale, diplomatice si facute publice 
prin presa.

Deci cine a stabilit vinovatia poporului român în cazul acuzatiei de holocaust si, mai grav, 
cine a acceptat aceasta vinovatie? S-a facut vreun referendum, s-a discutat în legislativ, s-a facut 
macar vreun sondaj de opinie, s-a facut publica suma exorbitanta ceruta de…; şi aici mă opresc: 
cerută de cine? De o entitate «superioară» care trece peste orice convenţie între naţiuni? 

De ce statul român nu da un comunicat în care sa spuna: cine ne acuza, pe baza caror dovezi 
acceptate de un tribunal, care tribunal, când s-a judecat.

Daca statul român accepta sanctiunea si statul Israel nu declara oficial nimic, trebuie sa 
acceptam existenta unei supraputeri oculte si a unui complot împotriva românilor – evident, cel 
putin începând din secolul 19”. (Nicador Zelea Codreanu, România ca un hotel, în Cuvântul legionar, 
An III, nr. 39, noiembrie 2006, pag. 2) 

A compara argumentele, si a o face cu tonul linistit al bunei-credinte reciproce, constituie esenta 
oricarei discutii serioase – nota Eminescu înca acum mai bine de o suta de ani. (Mihai Eminescu, 
«Românul» continua a se ocupa…, Timpul, VI, nr. 20 din 27 ianuarie 1881, în Mihai Eminescu, Opere, 
vol. XII, PUBLICISTICA, 1 ianuarie 1881 – 31 decembrie 1881, Timpul, cu 28 de reproduceri dupa 
manuscrise si publicatii, Editie critica întemeiata de Perpessicius, Editura Academiei, Bucuresti, 
1985, pag. 46)

De-aceea, în stiinta, „totdeauna, indiferent de subiectul abordat, se obisnuieste un examen critic si 
senin al tuturor argumentelor, pro si contra. În privinta holocaustului însa – capitol din istoria 
contemporana a umanitatii, indicatia din programa scolara este aceea de a nu se admite nici o 
discutie libera cu privire la aspectele controversate sau poate chiar controversabile. Cui foloseste ca 
în aceasta problema sa fie ascunsa complexitatea faptelor si, mai ales, complexitatea vinovatiilor?” 
(Ion Coja, Nota explicativa(2), cuvânt introductiv la lucrarea: Situatia Evreilor în România, vol. I, 1939-
1941, partea I, Coordonatori Locotenent-colonel Alesandru Dutu si Dr. Constantin Botoran, Editura 
Ţara Noastră, Uniunea Vatra Româneasca, Bucuresti, 2003, pag. 10) 

„Nu le dau dreptate celor ce neaga holocaustul, iar daca prilejul se iveste, caut totusi sa înteleg 
acest fenomen, real, al «revizionismului», si asta nu ma împiedica sa citesc cu cel mai mare interes 
dezvaluirile, mai vechi si mai noi, facute de autori evrei [ca de exemplu Roger Garaudy în studii 
precum Procesul Sionismului Israelian - vezi editia româneasca Editura Samizdat] privind 
complicitatea unor persoane si cercuri evreiesti la producerea holocaustului. Li se va preda oare 
elevilor o lectie si despre vinovatia care revine unor lideri evrei, unor institutii evreiesti, unor doctrine 
politice evreiesti, în initierea si întretinerea holocaustului?” (Ion Coja, Nota explicativa (2), cuvânt 
introductiv la lucrarea: Situatia Evreilor în România, vol. I, 1939-1941, partea I, Coordonatori 
Locotenent-colonel Alesandru Dutu si Dr. Constantin Botoran, Editura Ţara Noastră, Uniunea Vatra 



Româneasca, Bucuresti, 2003, pag. 11) Sau despre „declaratia data în 1955 de WILHELM FILDERMAN, 
fost presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti în anii '40: 

«Subsemnatul Wilhelm Filderman, Doctor în Drept la Facultatea din Paris, fost Presedinte al 
Uniunii Comunitatilor Evreiesti din România si Presedinte al Uniunii Evreilor Români, domiciliat 
actualmente în New York, USA, Hotel Alameda, Broadway at 71 St, declar urmatoarele:

(…) În timpul perioadei de dominatie hitlerista în Europa, eu am fost în legatura sustinuta cu 
Maresalul Antonescu. Acesta a facut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expusi la 
persecutia germanilor-nazisti (s.n.). Trebuie sa subliniez ca populatia româna nu este antisemita(;). 
Am fost martor al unor miscatoare scene de solidaritate si de ajutor între români si evrei în 
momentele de grea încercare din timpul infernului nazist în Europa. Maresalul Antonescu a rezistat 
cu succes presiunii naziste, care impunea masuri dure împotriva evreilor. As aminti doar câteva 
exemple:

 Gratie interventiei energice a Maresalului Antonescu, a fost oprita deportarea a mai mult de 20.000 
de evrei din Bucovina;

El a dat pasapoarte în alb, pentru a salva de teroarea nazista evreii din Ungaria, a caror viata era în 
pericol;

Gratie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub un regim de administrare tranzitorie, care, 
facându-le sa para pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii la momentul oportun.

Mentionez aceasta pentru a sublinia faptul ca Poporul Român, atât cât a avut, chiar în masura 
limitata, controlul Tarii, si-a demonstrat sentimentele de umanitate si moderatie politica.»” (Uniunea 
Vatra Româneasca, Liga pentru Combaterea Anti-Românismului LICAR, Uniunea Veteranilor de Razboi si a 
Urmasilor Veteranilor, Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, Federatia Româna a Fostilor Detinuti 
si Luptatori Anticomunisti, Liga Nationala a Luptatorilor din Decembrie '89, Fundatia George Manu, 
Comunicat, Bucuresti, 16 aprilie 2002 – Textul se regaseste în volumul: Ion Coja, Holocaust în România? 
Suita de documente si marturii adunate si consemnate de ION COJA, în folosul parlamentarilor si al 
autoritatilor implicate în elaborarea, aprobarea si aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 31/2002 a Guvernului 
României, Editura Kogaion, Bucuresti, 2002, pag. 13, 14)

Şi oare la cunoştinţa câtor elevi va fi adus conţinutul articolului lui Nicolae Iorga, «De ce atâta ura?» (6 iulie 
1940): 

„Se aduna si cresc vazând cu ochii documentele si materialele, actele oficiale si declaratiile luate 
sub juramânt.

Înalti magistrati si bravi ofiteri cari si-au riscat viata ca sa apere cu puterile lor retragerea si exodul 
românilor, au vazut cu ochii lor nenumarate acte de salbaticie, uciderea nevinovatilor, lovituri cu 
pietre si huiduieli. Toate aceste gesturi infame si criminale au fost comise de evreimea furioasa, ale 
carei valuri de ura s-au deslantuit ca sub o comanda nevazuta.

De unde atâta ura?
Asa ni se rasplateste bunavointa si bunatatea noastra? 
Am acceptat acapararea si stapânirea iudaica multe decenii si evreimea se razbuna în ceasurile 

grele pe care le traim. Si de nicaieri o dezavuare, o rupere vehementa si publica de ispravile bandelor 
ucigase de sectanti sangvinari. Nebunia organizata împotriva noastra a cuprins târguri, orase si 
sate.

Fratii nostri îsi paraseau copiii bolnavi, parintii batrâni, averi agonisite cu truda. În nenorocirea lor 
ar fi avut nevoie de un cuvânt bun, macar de o farâma de mila. Sprijin cald si un cuvânt întelegator, fie 
si numai sentimental, ar fi fost primit cu recunostinta. Li s-au servit gloante, au fost sfârtecati cu 
topoarele, destui dintre ei si-au dat sufletul.

Li s-au smuls hainele si li s-a furat ce aveau cu dânsii, ca apoi sa fie supusi tratamentului hain si 
vandalic. Românimea aceasta, de o bunatate prosteasca fata de musafiri si jecmanitori, merita un 
tratament ceva mai omenesc din partea evreimii, care se lauda pâna mai ieri ca are sentimente calde 
si fratesti fata de neamul nostru în nenorocire”. (Nicolae Iorga, De ce atâta ura?, 6 iulie 1940, Neamul 
Românesc – Regasiti textul în volumul: Ion Coja, Holocaust în România? Suita de documente si marturii 
adunate si consemnate de ION COJA, în folosul parlamentarilor si al autoritatilor implicate în elaborarea, 
aprobarea si aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 31/2002 a Guvernului României, Editura Kogaion, 
Bucuresti, 2002, pag. 23)



„Adevarul se dovedeste cu argumente si contra-argumente, nu prin ordonante guvernamentale, 
armata, politie, închisori, calai si trântori, cu care trebuie dat de pamânt!

Ce are de ascuns regimul de la Bucuresti?
Guvernele care au ceva de ascuns, care încearca sa ascunda realitatea istorica în dosul uneia sau a mai 

multor ordonante de urgenta, sunt în afara legii”. (Teodor Usca, Apel la ratiune (II), în Cuvântul legionar, An 
IV, nr. 60, iulie 2008, pag. 12) 

„Articolul 31 din Constitutia României: (1)Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes 
public nu poate fi îngradit. 

Or, tocmai acest drept este anulat de prevederile O.U.G. 31/2002, care obliga cetatenii la dopaj si 
îndoctrinare cu versiunile fabricate de politia politica a gândirii si de fostii (;)academicieni plini si 
corespondenti de la «Fane Babanu»”. (Teodor Usca, Apel la ratiune (II), în Cuvântul legionar, An IV, nr. 60, 
iulie 2008, pag. 12)

„Unde sunt gropile comune cu zeci sau sute de vagoane de schelete umane, unde sunt restul de 
dovezi care ne incrimineaza? 

Dupa ce se vor gasi dovezile, ele vor trebui evaluate de niste comisii de experti si transformate în 
probe ale procesului. Am zis proces! Care proces? Acela care judeca si condamna!

Unde sunt executantii, criminalii, ca nu se vede nici unul, ca nu or fi omorât atâta puzderie de oameni 
Antonescu si Alexianu?! Sa-i aducem în fata unui tribunal, sa marturiseasca, nenorocitii!

 Cine ne acuza? Tovarasul Ellie Wiessel? Pai ce-o fi el, acuzator, judecator si pluton de executie?” 
(Nicador Zelea Codreanu, Despre Miscarea Legionara, în Cuvântul legionar, An IV, nr. 56, martie 2008, pag. 
5)

„Daca ne acuza statul Israel, sa o faca la nivel diplomatic, cum cere uzanta internationala.
Vreau sa vad în ziare(;) scris mare: «Statul Israel acuza România de Holocaust!» Copie dupa actul oficial, 

si, ca tot românul, cu antet, stampila si semnatura!” (Nicador Zelea Codreanu, Despre Miscarea Legionara, 
în Cuvântul legionar, An IV, nr. 56, martie 2008, pag. 5)

„De ce se ascund Poporului Român anumite adevaruri? Simplu: pentru a-l mentine pe mai departe în 
sclavie. Sclavia iudeo-comunista de ieri a fost înlocuita de cea iudeo-americana si occidentala de azi”. 
(Teodor Usca, Apel la ratiune (II), în Cuvântul legionar, An IV, nr. 60, iulie 2008, pag. 12)

Jewish Banker : „S-ar putea spune că Marxismul este cel mai înverşunat duşman al Capitalismului, care 
pentru noi e sfânt. Pentru simplul motiv că ei sunt poli opuşi, ei ne dau nouă cei doi poli ai Pământului şi ne 
permit să-i fim noi axa. Aceşti doi oponenţi Bolşevismul şi noi înşine ne găsim identificaţi în Internaţionala. 
Aceşti doi oponenţi, care constituie doctrina celor doi poli ai societăţii, se întâlnesc în unitatea de scop, care 
este reînnoirea societăţii de sus prin controlul avuţiei şi de jos prin revoluţie”. (Citat din Jewish Banker, de 
Comte de Saint-Aulaire din Geneve contra la Paix, Librarie Plan, Paris, 1936, apud Obiectiv Legionar, An II, 
nr. 1(7), ianuarie 2004, pag. 10)

Din perspectiva (;)Ordonante[i] guvernamentale 31/2002 stiinta devine dusmanul politiei politice, care o 
combate pe toate caile ipocriziei democrate de tip occidental, prin toate mijloacele teroriste de tip KGB”. 
(Teodor Usca, Apel la ratiune (II), în Cuvântul legionar, An IV, nr. 60, iulie 2008, pag. 12)

Dupa decembrie 1989 „Românii au devenit cetateni liberi, într-un stat ce se pretinde ca ar fi de drept, NU de 
drepti. Drepturile lor fundamentale, garantate de numeroase tratate si conventii internationale, ca si 
de art.37 din Constitutie, au fost golite de orice continut si anulate prin abuziva Ordonanta de 
Urgenta 31/2002.

Art.1 din O.U.G. 31/2002 nu ne spune care autoritate de stat este îndreptatita si împuternicita sa 
constate «ura nationala, rasiala sau religioasa», discriminarea sau infractiunile contra pacii si 
omenirii. Nu se stie cine constata acestea, dupa cum nu se stie nici cine, cum, în ce fel si între ce 
limite trebuie sa le combata!

Prea usor se ajunge la încheierea din art. 1 cu privire la promovarea cultului «persoanelor vinovate de 
savârsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii». Ce înseamna de fapt «promovarea» unui astfel de cult? 
Nu cumva legiuitorul alogen vrea sa ne interzica pâna si pronuntarea numelui maresalului-erou Ion 
Antonescu?” (Teodor Usca, Apel la ratiune (II), în Cuvântul legionar, An IV, nr. 60, iulie 2008, pag. 12) Adica a 
omului care:



„…sunt arderea de-o clipã/o 
aripã de-albastru;/nu prigoniţi 
femeia/şi nu daţi foc la astru…”

Citesc, citesc şi raza înserãrii 
îmi alungeşte gândurile ca pe 
nişte fâşii ascuţite, unul prin 
celãlalt, şi încã unul, şi altul 
care se insinueazã în lumina 
a s f i n ţ i t u l u i  c ã t r e  
dimensiunile în care se 
orânduieşte existenţa şi îmi spun, 
fãrã sã vreau, în pauze mici, ca o 
înghiţiturã de apã când gâtul ţi se usucã 
de arşiţã:au mai rãmas… câte minute, 
câte secunde pânã ce orizontul se va 
dezbrãca uşor-uşor de soarele, izvor de 
luminã adãugat vieţii izbucnitã în flãcãri? Şi nu bag de seamã cum se lasã noaptea decât atunci când 
strâng pleoapele şi literele-cuvinte rãmân în adâncul lor ca o luminã fierbinte, între ţãrmuri suprapuse. 
„sunt ardere/eşti ardere-suntem/incandescente flãcãri/spre marele blestem..”(Despre ardere).

Am în mânã Cartea. Cu „C” mare. Cartea care îmi aduce acum, dupã atâta amar de vreme de când l-
am cunoscut pe Poet, pe George Filip, rãspunsul la câteva întrebãri pe care i le-am pus obsedant de 
fiecare datã când am scris despre el şi mi-a rãspuns doar pe jumãtate. Rãspunsuri la întrebãri pe care 
mi le pun şi eu adesea şi vi le puneţi şi voi, atunci când vremea trece şi parcã intri în panicã pentru cã 
nu ştii dacã viaţa ta, dacã trãirile tale chiar au existat, dacã tu chiar eşti tu, cel cu care ai fãcut 
cunoştinţã într-o viaţã de om. Care sunt hotarele, limitele între a fi şi a şti cã eşti? Şi unde se aflã 
infinitul tãu?

George Filip s-a nãscut la hotarele a douã infinituri. Este rezultatul aproape matematic al deplasãrii 
pe orbitã a unui punct care jaloneazã atât dinspre interior spre afarã cât şi dinafarã spre interior. Şi 
asta o face permanent. În cel mai recent volum de poeme „ŞI TOAMNA VINE…” semnat de George 
Filip, îl simt adâncit în transcendenţã pânã, aş zice, într-a noua treaptã a percepţiei unde zvârcolirea 
de suflet, aceastã mişcare de geniu, atinge ultima valoare sub zero şi apoi revine la cea pozitivã, 
atingând celãlalt vârf, în timpul subţire ca o bucatã de mãtase ce nu se poate, însã, sfâşia în bucãţi. 
„se zbat în obscur ideile/de geniu din rãdãcina plãpândã/de dincolo de timpul de azi..” (Spre Golgota).

Parcurg, adâncitã în poemele „grele”, adânci idei filosofice, nãscute din trãiri, din stãri, din momente 
dramatice de viaţã, din frumuseţi, din iubiri pierdute, iubiri regãsite, şi o ultimã luminã de suflet, 
Mãriuca lui, a Poetului. Şi nu ştiu cum aş putea sã dau cuvântului meu valoarea aceea care se simte 
ca o rãdãcinã adânc crescutã înlãuntrul unei pãrţi de univers care i-a fost acordatã Poetului şi de care, 
iatã, aflu acum, cu certitudine, cã este conştient de ea. De aceea, glasul meu rãmâne ca un clopot fãrã 
limbã, purtând în pântec sunetul ca pe un fãt nenãscut, pentru cã eu, nu pot decât sã înţeleg, dar nu 
ştiu. „blazoane, incerte blazoane/pe culmile lumii cazoane /ca hãrţile false am fost/la ţãrmul hipnotic 
şi-agnost…” (Regina credea).

Gãsesc aici, în acest volum, un fel de sfredel strãpungând un timp ce pare rarefiat strãmutându-şi 
efemeritatea în cantitate materialã, contrar felului în care este zugrãvit, uşor ca o aripã de fluture. În 
poemele din acest volum, bunul şi rãul, agonia şi extazul, durerea şi fericirea momentului stau ca nişte 
pãsãri gemene în acelaşi cuib. Aici, pãcatul şi virtutea sunt libere sã coexiste, dar ura pare a nu se fi 
inventat, doar istoria este ca o presimţire analogicã în condeiul unui zeu exilat. „fug din mine/strig din 
suflet/spre idei/mai transparente/demascat printre destine/de incertele-mi amprente…” (Din eul).

Citesc şi încep sã mã tem pentru cã versurile Poetului mã trimit într-o stare de translaţie şi frica de 
„sens” îmi blocheazã reacţiile. Dar îmi fac curaj şi citind înţeleg cã trebuie sã trec dincolo, acolo unde 
existenţa pare micã, atât cât e un vad de trecut cu pasul. Îmi suflec „sufletul” şi pãşesc . Şi ce credeţi cã 
gãsesc dincolo?! Grãdini imense de stãri, de sentimente, mese încãrcate cu concepte de soi, lacrimi 
şi zâmbet, dar altfel de lacrimã şi altfel de zâmbet. „îmi cântã florile/şi se mai tem supuşii/când nu le 
dorm/în lacrimã Iisuşii…” (Dezleg).

Reflexele sufletului, orizont interzis realitãţilor noastre, poate prea dure? Şi mã întreb, doamne câte 
întrebãri!- dacã acum, dupã ce am citit aceste versuri, aş mai putea trãi, aş mai putea muri fãrã acest 
sâmbure de gnozã sãdit în mintea mea, înlãturând pentru o clipã germenele instinctului ce pãrea sã 
îşi multiplice la infinit, indivizibilitatea primarã?

Poetul îmi induce ideea de viaţã prin fiecare vibraţie de suflet, dar îmi pune şi problema morţii şi caut 
prin ungherele jocului ale cãrui reguli Poetul le fixeazã fãrã drept la replicã, şi iatã cã aflu un infinit atât 
de simplu încât simt cã am învins teama de ea, de moarte, într-un fel de ceremonial ca o adiere 
binefãcãtoare pe fruntea obositã şi mã simt toropitã de aceastã binecuvântare pânã când un fulger 
deschide o nişã şi mã reîntreb: dar ce…? „Diana mea bãnuitoare/în agonie mã seduce/atomul ei infim 
de soare/îmi ţine echilibru-n cruce/şi trece lebãda prin somnul/risipitor precum tãmâia;/dormiţi c-un 
ochi deschis spre Domnul/vecia nu-i a nimãnuia…” (Cântecul lebedei).

Şi toamna vine…în neştiuta, neostoita ardere.



De când am pus piciorul pe pământul Canadei, în anul 1951, am înţeles că succesul pe plan 
profesional şi personal nu poate veni decât printr-un efort susţinut pe linia culturii antreprenoriale. Din 
anul 1954 am pus pe picioare prima mea întreprindere în domeniul petrolului continuând în acelaş 
timp lucrul de prospecţii miniere în timpul verilor şi toamnelor canadiene. Sper să pot edita la 
Bucureşti o carte care să expună succint, clar şi precis condiţiile esenţiele ale unei reuşite materiale 
pentru o persoană lipsită de capital dar înzestrată cu simţul responsabilităţii, al cinstei, al 
perseverenţei şi al voinţei de a reuşi. Preparasem un volum în anul 1994 sub forma originală de 
AGENDĂ cu proverbe pe fiecare pagină, în versuri, reprezentând filozofia succesului într-o lume de 
competiţie şi de întreprindere liberă. Dar persoana căreia i-am înmânat banii pentru editare i-a cheltuit 
pentru nevoile sale şi proiectul a căzut...

Volumul la care lucrez va cuprinde 25 de capitole şi va expune clar cum trebuie procedat pentru a 
reuşi în afeceri.în România de azi. Este cu atât mai necesar un efort în această direcţie, deoarece 
marii oligarhi au pus mâna pe tot ce mişcă pe plan de comerţ sau producţie, iar parlamentarii, de toate 
culorile, lipsiţi de experienţă sau interesaţi numai de interesele lor personale, crează legi care nu 
concordă nici pe departe cu nevoile populaţiei.

Este posibil, când posezi o cultură antreprenorială şi multă perseverenţă, să realizezi lucruri de 
calitate şi să-ţi creezi un standard de viaţă ridicat.

Eu am condus mai multe întreprinderi mici dar rentabile şi continui să gerez imobile lucrative din 
plăcerea de a lucra, de a continua activitatea pe teren, deoarece viaţa unui om se compară cu mersul 
pe bicicletă. Ca să nu cazi trebuie să mergi înainte. Prin activitate fizică întăreşti pe cea a creerului, 
care, la rândul său, dă sănătate tuturor organelor vitale.Este absolut necesar să se întărească o 
cultură antreprenorială în România şi mai ales la cei tineri. Pun o distanţă între cultura antreprenorială 
şi aceea de impresariat sau de „entrepreneurship”.

Impresariatul şi activitatea de antreprenor înseamnă dorinţa de te lansa în afaceri, pe când cultura 
impresariatului constă din voinţa de a depune un efort constant, de a-ţi modela viaţa pe drumul 
atingerii unei libertăţi financiare reale.

În fond, ca să punem lucrurile pe calapodul realului, e vorba de ARTA de a face bani.
Ori, această cultură, ori cum ai numi-o, este o noţiune extrem de importantă pe care toate liceele şi 

şcolile superioare din România ar trebui să o interoducă şi să o predea în toate universităţile noastre. 
Înainte de a aborda marşeul lucrului, fiecare tânăr ar trebui să înţeleagă că totul devine posibil dacă 

ştii să fii cumpătat la începutul vieţii, aplicând câteva procedee simple şi mai ales fugând de 
împrumuturi cum fugi de ciumă! Numai aşa vei putea să te sustragi, în faza cea mai importantă a 
începutului, de lăcomia băncilor şi de ispitele unei lumi de consumaţie fără bariere...

Numai în acest fel vei putea visa să realizezi un viitor şi o viaţă de retragere la pensie cusută cu fire 
de aur...



Nimeni nu se gândeşte să sfătuie tineretul că un aparat stereo nu costă numai aproximativ 1000 de dolari 
pe care-i cheltui la cumpărare ci de fapt înseamnă o sumă de 80 de mii de dolari în minus în fondul tău de 
pensie la vârsta de 65 de ani! Nimeni nu le explică, că, prin cumpărarea unui triplex, la numai zece ani mai 
târziu, investitorul nu va mai fi obligat niciodată să cheltuie bani pentru plata unei chirii, deoarece după ce 
ipoteca va fi plătită în întregime, veniturile triplexului vor fi suficiente pentru a plăti toate taxele şi toate 
cheltuielile de întreţinere. Despre asta e vorba. De cunoştinţe practice, nu de teorii neclare.

Vă vorbesc din experienţă. Venit la Halifax cu 40 de dolari în buzunar, după ce împrumutasem 20 de dolari 
inginerului Stanciu, coleg de pe acelaş vapor cu mine, am reuşit la numai doi ani după aceea să posed un 
duplex iar la 38 de ani să fiu un inginer minier şi un om de afaceri împlinit.În acest fel mi-am permis să ajut şi 
comunitatea punând pe picioare şi un partid federal de succes, care s-a sabordat prin 1975 din cauza 
luptelor dintre francofoni şi anglofoni care nu m-au ascultat din cauză că eram un imigrant...Dar eu am mers 
înainte. A trecut mult timp de când nu mai fac economii pentru a mă deplasa în Europa şi în special în 
România. Anul acesta am serbat cea de a suta traversare dublă a Oceanului Atlantic, pentru a fi aproape de 
băştinaşii noştri români.Vorbesc de băştinaşi şi nu de români, deoarece român înseamnă un produs 
material, sufletesc şi cultural prin amestecul dintre locuitorii geto-daco-scito-cumani, cu influenţe marginale, 
ai României de astăzi. Şovinismul îngust, ura faţă de semenii tăi, bazată pe prejudecăţi negative trebuie 
combătut fără milă, deoarece numai unirea în diversitatea fiecăruia dintre noi, uniţi în jurul patriei comune, ne 
va putea aduce prosperitatea materială şi victoria asupra duşmanilor noştri.

Din anul 1960 am schimbat maşinile aproape la fiecare doi ani, plătindu-le peşin. Este plăcut să poţi să-ţi 
plăteşti tot luxul dorit în măsura în care nu devii maniacul luxurii, ci un adept al unei vieţi sănătoase într-un 
mediu liniştit, fără necazuri şi plăcut. Familia este un nucleu de bază şi plăcerile unei vieţi familiale, atunci 
când există o unitate de gândire şi acţiune pe planuri mari, întrec orice alte plăceri. Din nenorocire, pentru că 
potentaţii de astăzi nu mai au nici o morală şi nu se sinchisesc de generaţia tânără, pentrucă tinerii sunt 
dezorientaţi şi mai ales orientaţi spre căi negative la începutul vieţii lor, marea majoritate se vor mulţumi să 
trăiască din visuri niciodată împlinite! Ajutorând tineretul să cunoască ce înseamnă o cultură impresorială 
sau de antrepreneurschip i-am ajuta să-şi mărească norocul de aşi realizeza visurile, dar am contribui, în 
acelaş timp, la eliminarea problemelor şi metehmelor, în orice caz a majorităţii dintre ele, care le întunecă 
viaţa.

Este cunoscut că 75 % din probleme sunt direct legate de bani şi mai ales de DATORIILE CONTRACTATE 
la BĂNCI. Datorii pentru scopuri negative, de luxură, de cheltuieli bazate pe megalomanie, pe linia imitării 
altora pe care am dori să-i întrecem....în loc să împrumutăm cu judecată, pentru întreprinderi folositoare şi 
aducătoare de venituri substanţiale.

Azi pot să spun că sunt un om fericit, dacă fericirea există pe pământ, chiar după ce ţi-ai pierdut ortaca de o 
viaţă, părinţii, un frate şi chiar un fiu. Dar viaţa merge înainte. Am făcut comerţ, am fost şi sunt un inginer 
prospector împlinit, am făcut politica pe care am vrut-o, chiar dacă nu am reuşit să-mi împlinesc vrerea. 
Vreau să spun că am luptat şi continui să lupt pentru omenie şi românitate adevărată.Sunt mândru că la 
vârsta de 16 ani am fost recepţionarul UNEI DIPLOME din partea lui STALIN ca să intru fără examene în 
orice universitate sau POOLITEHNICĂ din U.R.S.S. Cu o stipendie –bursă- de 400 de ruble pe lună, când un 
profesor de liceu câştiga 300. Nu am acceptat, sau, mai bine zis nu am PROFITAT de această ofertă, pentru 
că în sânge-mi curge sânge domnesc cuman de Panciu. Pentru că nu am acceptat dictatura, oricare ar fi 
culoarea ei. Pentru că, aici în Canada nu am ACCEPTAT să devin deputat şi MINISTRU liberal când mi s-a 
propus aşa ceva în anul 1962... Dece, dacă nu din dorinţa de a fi liber şi din cauza posibilităţii REALE de a fi 
propriul meu stăpân? În practică, pentru că eram în poziţia FINANCIARĂ de a refuza...

Sunt trei condiţii esenţiale pentru a deveni un om împlinit şi independent pe plan financiar:
1.Să lucrezi pe cont propriu, adică să intri în afaceri...
2.Să lucrezi fără preget şi să nu numeri orele suplimentare.
3.Să depui din fiecare dolar câştigat cel puţin 50% într-o afecere pozitivă.
Pentru aceasta tânărul trebuie să se pună în mişcare de la vârsta de 18 ani...când încă nu are nici un 

angajament de împlinit, când nu are cheltuieli de familie...



Încă astăzi, unii, în România, socotesc că cei care au bani...sunt nişte HOŢI!.Din păcate este adevărat în ce 
priveşte pe cei care au recuperat averile Statului Socialist cu JAPCA. Dar oamenii care lucrează dur, cei care 
din 1989 nu şi-au precupeţit energiile şi timpul ar TREBUI SĂ FIE ONORAŢI şi daţi în exemplu.

Este adevărat că oamenii de afaceri prosperi nu lucrează mai mult decât oamenii de rând...şi în timpul vieţii 
lor. E adevărat că am lucrat 12-14 ore pe zi în primii 10 ani după ce am pus pe roate prima mea întreprindere 
de încălzire cu mazut şi de servicii mecanice. Cel puţin 10 ore pe zi timp de încă 15 ani. Dar din anii 1960 nu 
mai lucrez, ci mă distrez să fac ce-mi place. E drept că am învestit mult timp pentru conaţionalii din Montreal. 
De exemplu am pus pe roate ORA DE RADIO ROMÂNEASCĂ din Montreal în anul 1961.Am organizat, 
dirijat, susţinut şi am actat în calitate de comentator şi de animator al OREI DE TELEVIZIUNE 
ROMÂNEASCĂ DIN MONTREAL. Prima oră de televiziune ÎN CULORI din Ameraca pentru români.

Am prezidat toate asociaţiile culturale fără să acaparez postul de preşedinte mai mult decât un an. Am 
iniţiat, fondat şi dirijat PRIMA BISERICĂ ROMÂNEACĂ ORTODOXĂ DIN MONTREAL legată spiritual de 
B.O.R., din anul 1972, pe timpul iubitului conducător. Şi ce este mai amuzant, am creat-o pentru a pune 
bazele unei schimbări politice în România. Despre asta voi scrie într-o carte care va apare probabil la 
anul...Ceauşescu a căzut pentru că nu a acceptat propunerile mele în calitate de Vice-Preşedite executiv al 
Partiduluii Naţional Ţărănesc din Refugiu....Când va apare această lucrare se vor nărui multe 
mituri...iliescene, constatinesciene, coposiene sau altele.

Să revin la cultura amntreprenoriatului. Trebuie dărâmat mitul că unii devin bogaţi pentru că lucrează de se 
rup...Adevărul e că un om devine prosper şi chiar bogat pentru că ştie să-şi pună în valoare capitalul câştigat 
prin sudoarea frunţii. Pentru că o persoană a înţeles că banii câştigaţi

i se înmulţesc. Pentru că acea persoană a înţeles că banii câştigaţi se înmulţesc şi îl ridică pe plan material 
şi social. Pentru că acea persoană a înţeles că singură nu va putea întrece niciodată lucrarea câtorva sute de 
locatari sau angajaţi. 

Ar fi de dorit ca în România să fie create cenacluri dirijate de oameni prosperi, din personalitţi ale vieţii lumii 
afacerilor, din personalităţi ale lumii academice...Să se dea premii pentru studenţii care vor cunoaşte şi vor 
aborda problemele culturii antreprenoriale. Să se facă concursuri în această perspectivă cu ajutorul 
STATULUI şi a oamenilor de afaceri. Să se creeze ŞCOALA BANULUI pentru tinerii care nu mai urmează 
studiile normale, cărora să li se arate cât de nefaste devin împrumuturile şi creditul nejustificat, care devine 
nefasc când încercăm să economizăm!

Trebuie create bazele unui învăţământ care să vorbească şi să predee bazele CULTURII 
ANTREPRENORIALE.

Din anul 1951, m-am orientat pentru a lucra pe cont propriu. După şase luni m-am căsătorit cu baroana 
Casei de Boian Aurora Caba, tatăl căreia a clădit PRIMA BISERICĂ ORTODOXĂ Românească DIN 
MONTREAL.Eu am făcut-o pe cea de a doua, care, azi este CATEDRALA SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL 
DIN MONTREAL.Căsătoria mea a durat 52 de ani. Fiul meu, Principele de Panciu Gheorghe Iuran, este vice 
preşedintele uneia din cele mai importante industrii imobiliare din S.U.A. Anul acesta secţia lui a câştigat 
premiul I pe S.U.A. în domeniul ECONOMIEI DE ENERGIE. Inginer geolog, ca şi mine, fiul meu urmează 
aceeaşi linie, dar în cadrul unei mari întreprinderi, cu scopul de a prelua întreprinderea familiei şi de a merge 
înainte pe drumul Casei de Panciu. O întreprindere trebuie să se autofinanţeze chiar în domeniul ajutoarelor 
sociale, punând inima în folosul celor mai săraci. Pentru cei curioşi îi sfătuiesc să vizioneze situl internet: 
cumanroyalhouse.us

Voi continua, în alt articol, să vă transmit ideile care mă preocupă.



344. Pacea dintre clipe înseamnă Timp.
345. Toate cuvintele duc în cele din urmă la moarte.
346. Ce s-ar face această lume fără de visul cunoaşterii? Unde ne-am trezi dacă nu 

în realitatea a ceea ce ar trebui să fim noi şi lumea?
347. Să fie viaţa o repetiţie a unei piese pusă în scenă de moarte?
348. Ce poate fi mai divin decât să simţi respiraţia Cuvântului din gândurile tale?
349. Nu există vârf mai înalt de cucerit decât propria ta viaţă.
350. Sinceritatea este o armă a uitării de tine însuţi.
351. Nimeni nu poate spune încotro se îndreaptă moartea.
352. Urma paşilor Destinului tău se vor pierde în ninsoarea clipelor acestui timp 

iluzoriu.
353. Nu contează lungimea vieţii ci menirea ei.
354. Timpul este o suprapunere de rupturi dintre viaţă şi moarte.
355. Marea schismă tragică a lumii constă în despărţirea acesteia de realitatea propriului său sine.
356. Nu spune nimănui încotro vei merge fiindcă nu s-a născut omul care să înţeleagă moartea.
357. Nimeni nu a suferit mai mult decât Iluzia Vieţii sale.
358. Nebun este cel ce plânge viaţa ignorând cât de mult l-ar putea înţelege moartea.
359. Din norii viselor nu se vor scurge niciodată fulgere atât de mari încât să ardă zorii.
360. Diferenţa dintre vis şi faptă constă în trezirea din ambele.
361. Care vânt poate bate mai profund decât o inimă?
362. Viaţa este o loterie unde cu toţii sperăm.
363. Cea mai adâncă groapă este cea săpată de iubire.
364. Nu există ziduri mai groase decât zidurile dorului.
365. Apusul diferă de răsărit prin sărbătoarea ochilor tăi.
366. Care cruce este mai grea? Aceea dusă de tine pe Golgota ce-ţi leagă naşterea de moarte sau 

aceea dusă de lume prin nesăbuinţa de a exista?
367. Copacul cel mai falnic este cel ce are norocul să rămână netăiat.
368. Tăcerea este balanţa caracterului unui om.
369. Prostia este limita dintre tine ca individ şi ceea ce-ţi oferă societatea.
370. S-au spus atât de multe cu privire la fericire încât cu toţii ar trebui să ne lăsăm visele, speranţele 

şi dorinţele deoparte spre a trăi fericirea altora?
371. Orice mare bucurie a Iluziei Vieţii devine deopotrivă şi o insultă la adresa lumii.
372. Nu există loc sub soare fără de griji şi nici moartea fără de viaţă.
373. Cât praf poate cuprinde întreaga lume ce este un grăunte de praf în Univers?
374. Râul se îndreaptă spre ocean iar acesta spre norii cerului ce vor uda ţărâna plămădită de viaţa 

datoare cu moarte.
375. Ce înseamnă a fi neînsemnat într-o lume la fel de neînsemnată faţă de Univers?
376. Ninge cu freamătul stelar al apocalipsei peste Dumnezeul din sufletul fiecăruia dintre noi.
377. Am văzut cuvinte bolnave, fără articulaţii, dorite sau nedorite, însângerate sau indiferente, 

chiar şi cuvinte moarte fiindcă toate sunt la rândul lor una din feţele omului.
378. Ce s-ar face gândul fără de cuvânt?
379. Şi cuvintele îşi au propriul lor Destin.
380. Nu există bogăţie mai mare decât iubirea.
381. Sfatul cel mai înţelept pe care ţi-l poate da cineva este să gândeşti singur.
382. Nu trebuie să pronunţi numele deşertăciunii ci doar să vrei a înţelege această lume.
383. Ce poate fi mai nimic decât nimicul dacă nu Totul?
384. Liniştea are rădăcină în teamă.
385. Cum moara vieţii este făcută să macine clipe, suferinţa este făcută să macine speranţe.
386. A oprit vreodată cineva ploaia fiindcă putrezea un fir de iarbă?
387. Înainte de învăţături şi dogme crede în propriile tale simţuri.
388. Oricât de multă apă a vieţii va curge la vale, nu uita că şi valea este ţărână.
389. Dorinţa este începutul fiecărei iluzii.



390. Fructele iubirii şi simţămintele firii, sunt perfecţiunea noastră. 
391. Cine nu înoată în viaţă se îneacă.
392. Cu toţii mergem întreaga viaţă din sinele nostru pentru a avea de unde veni în noi înşine.
393. Numai cel ce nu cunoaşte moartea va iubi cu adevărat viaţa.
394. Oricât de amar ar fi cerul acestei lumi ne este teamă să îl pierdem.
395. Cine poate spune de ce întreaga lume este o răscruce de drumuri desfundate cu un Destin comun prin 

moarte?
396. Lasă lumea să orbească prin vorbele ei, tu priveşte numai către Lumina Divină din tine.
397. Nu există fericire mai mare decât uitarea în lumea deşertăciunii.
398. Numărul versurilor de laudă necesar Dumnezeului din tine va fi întotdeauna infinit.
399. Nimic nu este mai important în această lume decât moartea pentru care ne pregătim întreaga viaţă.
400. Cel mai mare dar făcut de Dumnezeu acestei lumi deşarte este că nu există ramură care să nu se 

frângă în copacul deşertăciunii.
401. Fără de moarte am fi mult mai singuri de noi înşine.
402. Suntem o aripă de înger căzută în păcat.
403. Totul se bazează pe valoare în lumea deşertăciunii noastre, dar care este aceasta?
404. Nu există flori mai frumoase decât cele ale sufletului.
405. Cel ce nu priveşte în trecut nu va înţelege niciodată viitorul.
406. Fără suflet nu există împlinire.
407. Fi atent la moment, poate fi mai important decât întregul timp al vieţii tale.
408. Din grâul suferinţei se plămădeşte pâinea fericirii.
409. Oricât de mult ai căuta frumuseţea în formă aminteşte-ţi că cel care o contemplă, sufletul, nu are nici o 

formă ci doar simţăminte.
410. Cel mai înalt munte nu este cel care măsoară foarte mult ci acela care nu poate fi cucerit.
411. La ce bun să fii în cea mai liniştită zonă din mijlocul naturii dacă natura sufletului tău este într-o continuă 

furtună?
412. Respectul este umilinţa dorită şi acceptată fără de care coloana vertebrală a societăţii s-ar frânge.
413. Cu toţii dansăm tangoul vieţii cu lumea, până când înţelegem că totul a fost o simplă iluzie cu un sens 

dat.
414. Dumnezeu este unicul ce poate înţelege neînţelesul ce are ca rădăcină cunoaşterea.
415. Fără cunoaştere nu ai şti nici ce este înţelesul şi nici neînţelesul.
416. Lumina călăuzitoare a cunoaşterii stă în Dumnezeu.
417. Existenţa fără cunoaştere nu ar mai exista, de aceea cunoaşterea devine existenţă.
418. A nu cunoaşte existenţa nu înseamnă că ea nu există.
419. A nu cunoaşte existenţa de către rădăcina cunoaşterii, înseamnă că nu există deloc cunoaşterea.
420. Limita dintre un adevăr şi un neadevăr constă în cunoaştere, iar fără cunoaştere atât adevărul cât şi 

neadevărul ar dispărea.De aceea nici unul şi nici altul nu pot fi Adevărul Absolut care se află în afara 
oricărei cunoaşteri, fiind rădăcina Totului.

421. Cel mai distrugător val este cel ce lasă cele mai adânci urme pe ţărmurile sufletului tău.
422. Nu te încrede în nimic mai mult decât în tine însuţi fiindcă Dumnezeul tău se află numai în tine.
423. Fericit este cel care bea apa modestiei fiindcă nimic în această lume nu poate fi mai măreţ decât 

propriul său suflet.
424. Înţelepciunea nu face casă bună cu trufia şi mărirea fiindcă a fi înţelept înseamnă să ai întreaga lume la 

picioarele tale fără să mai simţi nevoia să te laude vreodată cineva.
425. Mulţi caută aurul fericirii în metalul preţios cu acest nume fără să înţeleagă că cea mai mare fericire în 

această lume este mulţumirea de sine.
426. Experienţa este sabia cu două tăişuri: cunoaşterea şi uitarea, care în loc să te taie cu unul din ele, te va 

împunge cu un anumit moment atunci când te vei aştepta mai puţin.
427. A îngheţat vreodată frigul căldura sufletului?
428. Oare ce ne-am face fără  lacrimile iubirii?
429. Ar fi mai bună lumea dacă am şti de ce ştim?
430. Ascultă-ţi sufletul şi spune-mi dacă a strigat vreodată la tine fără ca tu să meriţi?
431. Cu cât te vei afla mai aproape de vârfurile ierarhiei sociale, prăpastia dintre tine şi adevăr va deveni 

mai adâncă.
432. Doar malul adevăratei iubiri nu se va surpa niciodată.
433. Cum florile luptă pentru frumuseţe prin colorit omul luptă pentru frumuseţe prin ierarhizare.
434. Nu-ţi pierde timpul căutând aripi atunci când poţi zbura cu sufletul oriunde vrei.
435. Cel ce plânge după lumea deşertăciunii este la fel ca şi ea.
436. Cum ar arăta această lume dacă marile iubiri nu ar lăsa urme adânci în suflete?



This is the first line. This line means nothing.
And this is the second line, in which you are no longer you,

i.e., you're not the person from the first line,
and now even you're not who you were

in the second and third, and fourth, and on top of that

the fifth. This poem is life, I'm doing all I can
to be myself in every line, to bend every line 

by some miracle to fit myself; meanwhile you,
like it or not, have to live through this life, and in

the last line of all, as near the end as possible,
dare to make an appraisal, the object of which will be

you. You will only live through life when you recognise

the poem spoke of God. Yet the last line will come up
quicker

than
* * *

Acesta este primul vers. Acest vers nu are importanţă.
Iar acesta este versul al doilea, în care deja nu mai eşti tu însuţi,

adică nu eşti bărbatul din primul vers,
iar acum nu mai eşti nici cel care fuseseşi

în versul al doilea şi al treilea, şi-n al patrulea şi, în plus

în al cincilea. Această poezie este viaţa, am să fac totul
ca să fiu eu însumi în fiecare vers, pentru ca fiecare vers

printr-o minune să mi-l supun, deocamdată tu,
vrând-nevrând, trebuie să trăieşti această viaţă, iar în

ultimul vers, cât mai aproape de sfârşit cu putinţă,
să dobândeşti un calificativ, al cărui subiect vei fi 

tu. Ai să supravieţuieşti doar atunci când vei recunoaşte

că poezia vorbea despre Dumnezeu. Ultimul vers va veni
totuşi mai repede

decât



The word apple doesn't contain any truth
about an apple, just like its shape, colour, smell
and taste. The truth isn't for looking at, sniffing
or tasting. In saying apple you're almost eating one.

In the space between the word apple and the truth of an apple
an apple happens. The space between the word death
and the truth of death is the greatest. Within it
life happens. Between the word truth and the truth what happens is

death.
* * *

Cuvântul măr nu conţine în el niciun adevăr
despre măr, cum ar fi forma lui, culoarea, mirosul
şi gustul. Adevărul nu este pentru privit, mirosit
şi gustat. Spunând măr, abia îl vei mânca.

În spaţiul dintre cuvântul măr şi adevărul mărului 
se petrece mărul. Spaţiul dintre cuvântul moarte 
şi adevărul morţii este cel mai mare. În el se 
petrece viaţa. Între cuvântul adevăr şi adevăr se petrece
 
moartea.

In between the ebb of thoughts and the flow
of sleep I have a minute of eternity for gathering

metaphors.

But before I can bend to pick up the first
one, a wave washes over me and the turbulent deep engulfs me. Some

time later I wake up, because the sun
is sticking its fingers in my eyes. I don't remember much.

In my right pocket I've a pebble, a jellyfish in my left,
in my mouth – sand.

* * *
Între refluxul gândurilor şi fluxul

somnului am un minut de veşnicie pentru a strânge
metafore.

Dar până reuşesc să mă aplec după prima 
dintre ele, mă acoperă un val şi o vâltoare mă-nghite. Ceva

mai târziu mă trezesc, căci soarele 
îmi bagă degetele în ochi. Nu-mi amintesc prea multe.

În buzunarul drept am o pietricică, în cel stâng o meduză, 
în gură - nisip.



O zi în viaţa de doctor începe la 7:00 dimineaţa şi se termină la 7:00 seara. Nici nu e nevoie de un 
ceas deşteptător căci creierul cunoaşte foarte bine acest program. Eu nu sunt un «early bird» ci mai 
degrabă o pasăre de noapte.

În primul rând mă ocup de "camarazii de viaţă", cei doi câini – un german shepard şi un mic chiuaua, 
care păzesc proprietatea în lipsa stăpânului; o scurtă plimbare prin pădure, câteva lătrături puternice 
şi marcarea teritoriului cu pipi, apoi îi las cu treburile lor. Eu trebuie să mă pregătesc în grabă pentru 
ziua de muncă.

Nu trebuie să uit s-o anunţ pe Judy, să treacă la ora prânzului să plimbe din nou pe cei doi prieteni 
buni căci altfel ar fi afectaţi de multele maladii care îi ameninţă. Depresia este foarte frecventă la câini 
precum şi artrita, mai ales la rasa german shephard. La noi casele sunt în pădure; după câteva coturi 
de stradă, trecem peste un pod şi fără să lovim cerbii care trec în grupuri de zece-douăzeci, ajungem 
acasă. Funcţie de sezon, avem şi alte surprize în drumul spre casă : uneori câte un sconcs ne iese în 
faţă pe şosea – care atins ne-ar stropii maşina cu secreţiile lui urât mirositoare, imposibil să mai stai pe 
aproape ; primăvara trebuiesc evitate raţele sălbatice cu cardul lor de boboci cam ologi.

Trebuie să fi vigilent, căci dacă mergi în viteză şi loveşti un moose poţi să-ţi fracturezi splina, fapt 
fiind că impactul cu acest mamifer uriaş, până la o tonă, este foarte puternic. Nu o să uit pieptul de la 
prepeliţa pe care am scos-o din grătarul din faţă al camionaşului (vehicul la modă prin zonă) - Ce mai 
delicatesă!

Poţi foarte uşor să ajungi cu maşina în şanţ, mai ales iarna când drumurile sunt alunecoase. Norocul 
este că echipele de salvare sunt mereu pe aproape şi apar fără întârziere. Am «vizitat» şi eu ditch-ul, 
chiar de câteva ori, dar fără leziuni importante.

Pentru breakfast, noroc cu Tim-Horton's Cafe unde mai întâlneşti şi cunoştinţe cu care schimbi 
câteva cuvinte înainte să începi programul.

Pat (Patricia) – secretara este deja la locul ei iar telefoanele încep să sune. Începutul zilei are mereu 
ceva pozitiv în sine; oficiul are un miros plăcut, este cald (iarna) şi bine luminat. Muzica de la radio, în 
surdină, relaxează atmosfera. Good Morning-ul primilor pacienţi ne pun-BINE-pe picioare şi de aici, 
trecând prin aproape toată patologia umană, ziua se derulează până spre seară. Uneori trebuie mers, 
în mare grabă, până la spital unde un caz de 
urgenţă are nevoie de ajutor! - atunci ziua se 
mai prelungeşte. La 5:00 după masă, Pat îşi 
termină programul şi pleacă acasă nu înainte 
de a-mi lăsa o listă - TO DO. Îmi ia câteva ore să 
rezolv şi acest " ordin" apoi fac un tur cu maşina 
la Poştă, să-mi ridic corespondenţa şi la Spital 
să văd pacienţii internaţi. La sfârşitul zilei mă 
întorc, se înţelege, acasă, unde prietenii mei 
căţeii au chef de plimbare şi alintare. Le ofer 
acest «treat» şi vine în cele din urmă, timpul să 
mă ocup de mine. Frumoasă mai e Viaţa de 
Doctor!



 PEPITA

Tăcerea se înstăpânise peste toate lucrurile şi în tot universul domnului 
Constantinidi. Pendula îşi contenise bătăile, aşa după cum cerea obiceiul pământului, 
iar restul rămăsese în nemişcarea firească tuturor lucrurilor.

Doar vântul mai tulbura din când în când frunzele duzilor din faţa intrării, din ale căror fructe ar fi 
trebuit să se înfrupte vrăbiile şi ciorile oraşului. Câinii dezlegaţi, părăsiseră cuştile, hoinărind care 
încotro prin oraş. Porţile din fier forjat, larg deschise sugerau, libertatea întoarcerii sau plecării acestor 
făpturi până dincolo de limite.

Păianjenii somnoroşi, începură a-şi ţese veştmintele străvezii printre perdelele încremenite de 
tristeţi apăsătoare. 

Parcul pustiu, îşi mai arăta încă frumuseţea, aşteptându-se de la o zi la alta, la atacul buruienilor 
lacome, ce-şi făcuseră deja apariţia. Păunii plecaseră care-ncotro şi nici o vieţuitoare nu se mai găsea 
acum în parcul atât de frumos altădată. 

Moartea celei ce a fost stăpâna sufletului domnului Constantinidi, stinsese toată strălucirea vieţii din 
această curte. El însuşi căzuse în acea stare din care se spunea că nu mai avea nici o scăpare. 
Fusese dus, cu câteva zile în urmă la spitalul municipal, de către vecinii care-l găsiseră mut, nemişcat, 
în capătul scării de la intrare. Starea cataleptică, ochii ieşiţi din orbite, trădau petrecerea unei mari 
grozăvii din viaţa lui Constantinidi, pe care nimeni nu şi-o putuse explica.

Suportase tratamentul doctorilor fără nici o transformare în bine. Medicii ajunseseră la capătul 
răbdării. Inerţia trupului n-o putuseră învinge. Aceeaşi ochi îngroziţi şi imobili, aceeaşi rigiditate a 
trupului stăruia în faţa tuturor încercărilor. Se hotărâseră să-l trimită la o clinică psihiatrică din capitală.

Singurul lucru ce-i mai oprea să-l trimită, era Pepita. 
Se instalase fără voia nimănui în rezerva spitalului, încă din prima zi. Sosise după salvare, cu limba 

scoasă de un cot, mârâind şi scheunând, împotrivindu-se tuturor acelora ce încercaseră să-i 
despartă. În seara când sora şefă reuşise s-o scoată afară din clinică, urletele căţeluşei se auziră 
tânguitor până în centrul oraşului. Directorul clinicii însuşi dăduse telefon s-o primească. Nimeni nu 
ştia cum o chema. Doar zgarda emailată, purta inscripţia: „Pepita, cocker nr. 1411, proprietar 
Constantinidis”. 

Odată hotărârea luată, corpul medical se întreba ce decizie va lua directorul spitalului cu Pepita. Nici 
nu putea fi vorba s-o ducă atâta distanţă, socotind şi faptul că ar fi creat destul scandal la organele 
superioare dacă Pepita s-ar fi pripăşit şi acolo. 

Aşa că într-una din zile, îl scoaseră pe Constantinidis pe targă şi-l urcară în salvarea pregătită de 
drum. 

Căţeluşa nu se putuse ridica la înălţimea maşinii care să-i permită însoţirea stăpânului. Sări cu 
încordare fără nici un spor, în vreme ce maşina porni într-un iureş grăbit. Pepita se porni s-alerge după 
maşină, cu lăbuţele zgâriind asfaltul străzilor. 

Distanţa dintre maşină şi căţeluşă creştea văzând cu ochii. Până la ieşirea din oraş, Pepita îi pierdu 
urma. 

Se aşeză urlând sub o bancă de pe strada mare. Trecătorii puţini din dimineaţa aceea se opreau 
miraţi, apoi după ce-i lăsau câte ceva din pachetele şi sacoşele lor, se depărtau nedumeriţi. 

Într-un târziu, obosită, adormi sub razele soarelui, fără a se atinge de bunătăţile azvârlite de 
trecătorii matinali. 

O trezi o mamă obosită de povara unui copilaş plângăreţ, care se aşeză să-şi odihnească braţele, 
pe banca sub care Pepita-şi găsise culcuş. Ieşi clătinându-se. Se îndreptă spre spitalul pe care îl 
părăsise. Spera să-şi regăsească stăpânul. Strecurându-se pe poarta întredeschisă, ajunse cu 



uşurinţă la uşa de la intrare, aşteptând un moment prielnic. Ca niciodată, uşa rămase închisă mai multă 
vreme. Nerăbdătoare Pepita începu să zgârie cu labele în tocul uşii, scâncind uşor. Spre nenorocul ei, în 
cadrul uşii se ivi asistenta şefă. 

?  Iar a venit boala asta! zise ea lovind-o cu piciorul. 
Luată prin surprindere, căţeluşa se rostogoli pe treptele de la intrare schelălăind uşor. Tăvălită în praful 

treptelor nemăturate, se ridică tremurând, mai întâi pe labele din faţă, apoi şi pe celelalte, se mai uită o dată 
înapoi şi se îndreptă din nou spre stradă. Din când în când se oprea, de parcă ar fi vrut să se încredinţeze că 
nu mai era nimeni acolo. Dar uşa rămase tot închisă şi nimic n-o mai făcu să mai spere că s-ar putea întoarce. 
Ieşi pe poarta spitalului, mergând clătinat pe strada ce ducea spre casa Constantinidis. 

Ajunsă în parcul din faţa casei, căţeluşa se opri nehotărâtă. 
Se întoarse de câteva ori spre casă şi tot de atâtea ori spre strada plină de trecători. Apoi o luă printre 

răzoarele cu flori, până sub straşina casei. Pustiul ce dăinuia în nemişcarea casei şi a grădinii o înfiora. 
Deodată, Pepita se opri la rădăcina dudului din faţa intrării în vilă, apucând un colţ dintr-o bucată de 

năframă roşie, rămasă acolo din pricini numai de ea cunoscute. Dinţii sfâşiau cu furie materialul textil, 
vaporos, de parcă ar fi avut de rezolvat ceva ce nu mai avea amânare. Când bucăţica de năframă se 
destrămă, mârâitul căţeluşei încetă. Obosită, se aşeză la rădăcina răscolită de furie acoperindu-şi botul cu 
labele, ce mai purtau încă fire din ţesătura sfâşiată. Cu ochii prăbuşiţi, începu din nou să scâncească, ca 
nişte litanii canine pentru suferinţe de nimeni înţelese. Se înserase. Aleea străjuită de o parte şi de alta de 
duzii tunşi scurt, cu tulpini contorsionate după priceperea lui Constantinidis, lăsa o dâră de lumină între 
umbrele vegetale din straturile cu flori părăsite. Pietrişul alb, din calcare sfărmate, lumina în penumbra 
înserării, de parcă ar fi înmagazinat razele soarelui de peste zi, iradiind opalescentă frontonul ce străjuia 
intrarea casei pustii. Vântul de seară alinta şăgalnic în trecere, frunzele duzilor. 

Deodată Pepita se ridică mârâind înfundat. Se mişca agitat, cu privirile împărţite între poarta dinspre stradă 
şi rădăcina dudului de lângă treptele casei. Ferestrele pustii, sporeau şi mai mult furia sau spaima cockerului 
agitat. Casa, pe care mulţi o numeau „vila cucoanei”, era ceva mai mare decât cele din jurul ei. Acoperită cu 
tablă zincată în solz de peşte, constructorul permiţându-şi un fel de fantezie ciudată în rezolvarea 
problemelor de faţadă, prelungind peste norma obişnuită a ţinutului ferestrele şi uşile. Acoperişul însuşi 
fusese fragmentat de planuri ciudate, în interiorul cărora se încastraseră ferestre la fel de lungi, de parcă 
îndărătul lor s-ar fi aflat cine ştie ce încăperi. În realitate, interiorul nu se deosebea prea mult de casele 
vecinilor. 

Camerele erau ceva mai înalte, iar uşile de la intrare dădeau într-un hol cu o scară circulară ce ducea la 
ciudatul hol. Din acest hol, uşi înalte, terminate în arc de cerc, masive şi albe dădeau în camerele ce 
alcătuiau restul „vilei”. 

Numai sufrageria mai avea o uşă cu un glazvand ce dădea spre una din camerele vecine, putând fi mărită 
şi o uşă ce ducea spre o bucătărie mare şi frumoasă ce avea acces direct cu exteriorul clădirii printr-o uşă 
adecvată. Spre uşa aceasta se îndreptă Pepita, mai mult târându-se. Se aşeză pe preşul încălzit peste zi, 
adormind cu tresăriri în tot corpul. 

 * * *

Victoraş se uita îngrijorat în urma porumbelului slobozit din cuşca ce o purtase până la capătul celălalt de 
ţară. Membru al asociaţiei columbofile de mai mulţi ani, reuşise în sfârşit să-şi aibă porumbeii necesari 
participării la concursurile naţionale din acel an. Călătorise mai bine de jumătate din cale, se urcase în 
trenurile personale ce-l depărtau tot mai mult de casa la care trebuiau să se întoarcă porumbeii inelaţi 
conform regulamentului. Era ferm convins că îi dresase cum se cuvine. Îi mai slobozise de câteva ori, de la 
distanţe mai mici, şi se întorseseră cu bine. 

Acesta era ultimul. Îl urmări cu ochii mijiţi de soare cum se depărta grăbit. La fel de mare îi era şi graba lui 
Victoraş de a se întoarce acasă şi de a-şi aştepta atleţii înaripaţi pentru concursurile viitoare. 

Odată slobozit, porumbelul se ridică spre înaltul cerului. 
De sus, de acolo unde se putea orienta, se îndreptă cu siguranţa instinctului spre casa lui. 
Odihnit, îşi fâlfâia aripile cu uşurinţă pe deasupra oraşului străin, grăbit să ajungă cât mai repede în locurile 



de unde plecase. 
Doar setea îl chinuia. Coborî din înălţimi, căutând un ochi de apă. Deodată ceva îl izbi cu putere în coşul 

pieptului, ameţindu-l. Apucă să mai zărească în curtea unei case, părul negru şi cârlionţat al unui copil ce 
trăsese cu praştia. Căzu, fâlfâindu-şi dezordonat aripile, pe trotuarul plin de trecători. 

Cineva se aplecă să-l ridice. Îl prinse de-o aripă. 
Trupul îi tremura nebuneşte. Bărbatul îl ridică la înălţimea ochilor, privindu-l cu atenţie. Zări inelul de la 

picior. Îl citi şi se dumeri. Strânse porumbelul la piept şi se îndepărtă, pierzându-se în vălmăşagul trecătorilor. 
Câteva zile, bărbatul îl îngriji cum se pricepu mai bine. Adusese chiar şi un veterinar, care, după ce-i dădu 

cele trebuincioase, îl sfătui pe străin să scrie stăpânului despre cele întâmplate. 
Peste câteva zile, veterinarul îi spuse că-i poate da drumul. 
Întremat, porumbelul porni la drum. 

 * * *

Înserarea prelungea formele arborilor peste aleea străluminată. 
În spatele „vilei” căţeluşa dormita neliniştită. Deodată, îşi ciuli urechile. Mai întâi una, apoi alta. Din faţa 

casei se distingeau din ce în ce mai clar, paşi scrâşnind pe pietrişul aleii. Cu simţurile treze, Pepita se ridică 
plină de nelinişte. Mârâi uşor, îndreptând-se spre colţul din faţa clădirii. Nu zări nimic, deşi paşii se auzeau tot 
mai clar apropiindu-se de intrarea casei. Mârâitul Pepitei se distingea din ce în ce mai tare, transformându-se 
odată cu trecerea timpului într-un lătrat furios. Zgomotul paşilor încetă brusc, speriat parcă de vehemenţa 
cockerului. 

Lătratul nu încetă. Deveni din ce în ce mai furios, semn că ceva o irita peste măsură pe căţeluşa istovită de 
foame şi de oboseală. Privirile se îndreptau spre locul unde sfârtecase bucăţica de năframă găsită la tulpina 
celui mai apropiat dud din faţa intrării. Acolo nu era nimic. Paşii fuseseră numai în închipuirea ei, sau mai bine 
zis, fuseseră în amintirea celor întâmplate cu câteva zile în urmă.

 Tot aşa se întâmplase cu o zi înainte, când o înmormântaseră pe stăpâna casei Constantinidis. Mersese 
cu puteri sleite în urma coşciugului neînsoţit decât de câţiva curioşi şi de preotul cu cădelniţa fumegândă. În 
faţa lor mergeau săracii târgului, ducând prapurii bisericii. Trecătorii se opreau, unii îşi făceau cruce, dar cei 
mai mulţi îşi vedeau de treburile lor. Bătrânul Constantinidis, sprijinindu-se în bastonul său, mergea 
clătinându-se, cătrănit de durere. 

Nici, acum, nu-i venea a crede că-şi pierduse femeia. 
Un guturai banal o pusese-n sicriu. La început, nici doctorii nu aveau cum să-şi explice asta. Abia după ce-i 

repetară analizele în laboratorul central se dumiriră. Organismul femeii nu putea sau nu mai dorea să se 
apere. Un guturai banal, o infecţie ce-i cuprinse tot corpul, o topi în câteva săptămâni. Iar trupul încetase 
lupta. La început, bătrânul Constantinidis, îşi făcuse remuşcări din cauza diferenţei de vârstă. Se însurase cu 
ea ca un nesăbuit. Crezuse c-o va ferici, dar se convinsese uşor de contrariu. Uşor, uşor, răceala dintre ei 
luase proporţii. Începuseră mai întâi discuţiile, apoi certurile, de care nimeni din oraş nu aflase. Curând îşi 
făcură apariţia curtezanii. Neputinţa lui Constantinidis favorizase toate acestea. Apoi venise boala şi 
moartea. Bătrânul o iubise, iar pierderea ei o îndura cu greutate. După înmormântare, fusese adus acasă cu 
o birjă. Altfel, nu mai putea să meargă. 

Intrase în casă sprijinit de birjar, sub ochii miraţi ai Pepitei. Seara sosise atunci la fel ca acum. Bătrânul nu 
aprinsese nici o lumină. Şedea cufundat în întunericul nopţii, când pe alee se auziră paşi. 

Bătrânul îşi întoarse privirile spre geamul dinspre alee, înmărmurind. Rezemată de tulpina dudului din faţa 
casei, soţia îi făcea semn cu mâna. 

Se ridică în întâmpinarea ei, se îndreptă spre uşă, apucă cu mâini tremurânde clanţa şi căzu în uşa 
întredeschisă. 

Pepita îl văzuse din culcuşul ei de pe hol prăbuşindu-se. Auzise paşii, dar nu reacţionase în nici un fel. 
Păreau şi nu păreau străini. Abia după ce căzu Constantinidis, o zări pe „cucoană”, privind prin deschizătura 
uşii, rezemată de copacul acela. Se repezi la ea să o întâmpine. Rigiditatea trupului, nemişcarea şi răceala 
nefirească o nedumeri. 

Începu s-o miroasă. Mirosea a pământ şi a cârpe. 
Înspăimântată, Pepita lătră. Privi spre casa unde căzuse bătrânul. Nu se mai ridicase. O cuprinse frica. 
Se duse spre el lătrând cu disperare. Toată noaptea până se puse pe urlat. Aşa o găsiră vecinii dimineaţa. 



I) PAULESCU AND THE GLYCOGENIC FUNCTION OF THE LIVER
In 1847 and again in 1855 Claude Bernard proclaimed that the liver contained a substance that 

produced glucose from „glycogen” (he coined this term) thanks to „une matière diastatique” – the 
equivalent of today's term „enzyme”. He also introduced the concept of the milieu intérieur (1850). 
This concept of the internal environment of the organism led to the present understanding of 
homeostasis. 

Following Bernard and until Paulescu the most relevant but rather distant research was by Arthur 
Harden in 1910 when he studied the breakdown products of glucose and the chemistry of the 
fermentation of sugar by yeast juice.

Between 1907 (likely he started even earlier) and 1916 Nicolae Constantin Paulescu dedicated an 
enormous amount of time and energy to the study of the glycogenic function of the liver.

a) In 1907-1916: He published no less than 16 articles on this subject, mostly in French medical 
periodicals, and no less than 13 in 1913 alone. 

b) In 1907: In his Handbook of human Physiology” (in Românian: Curs de fiziologie umanã”), based 
on Paulescu's lectures, lithographed in handwriting by Rosenthal, he gave a surprisingly detailed 
historical, physiological and clinical review of the double function of the pancreas, the internal and the 
external secretions, followed by a magisterial description of diabetes, mentioning the two kinds: the 
thin variety and the fat diabetes. He arrived at the seminal conclusion: „when the pancreas no longer 
exists, the liver no longer can store glucose in the form of glycogen”. 

c) In 1912: In volume III of his Traité de Médecine by Lancereaux &  Paulescu published in French in 
1912, on page 344 he clearly states (by the way for the first time in medical history): „the glycogenic 
function of the liver depends on the 'internal secretion' of the pancreas.”

He further states:
The original experiments by one of us (Lancereaux was already dead, a.n.) appear to indicate that 

the internal secretion of the pancreas plays an important function in the storage of the glucose in the 
portal vein, into glycogen in the liver (p. 1020). 

The functions of the liver (pp. 1013-1145) and of the pancreas (pp. 925-927) are described with 
astonishing accuracy with regard to the ethiology and pathology of diabetes. In the same volume, pp. 
925-927, Paulescu writes: “Thus, in the absence of the internal secretion of the pancreas, the blood 
sugar, not being any longer assimilable, is neither stored as glycogen nor is used by the tissues. 
Accordingly it accumulates in the blood (hyperglycemia), induces osmotic effects (dehydration of 
tissues, polydipsia), and not being able to be used (weight loss, increased urinary nitrogen loss, 
polyphagia) is eliminated in urine (glycosuria) as a foreign body.”

Considering that this was published in 1912 it certainly represented the most accurate, scientifically 
advanced concept of diabetes at the time. 

1916-1920: In the Traité de Phisiologie médicale (Textbook of Medical Physiology” vol. II, 1920, but 
mailed already in September 1919) he describes the results of his exhaustive experiments, prior to 
August 1916 (the date of România's entry into WW1 and written between 1916 and 1919, but only 
published in 1920 because of the war. 

d) Some of these experiments had been included in many previous articles published between 1911 
and 1913. Six of these articles were: 1) Le glycogène dans le diabète par extirpation du pancréas. 



C.R. Soc. Biol., Paris, 1911; 2) Origines du glycogène, (Hydrates de carbone) C.R. Soc. Biol., Paris, 1913. 3) 
Origines du glycogène. Substances albuminoïdes, C.R. Soc. Biol., 1913; 4) Origines du glycogène. 
(Substances grasses). C.R., Paris 1913; 5) Origines du glycogène. C.R. Soc. Biol., Paris, 1913; 6) Sur la 
formation du glycogène dans le foie, par suite d'injections de divers sucres dans la veine porte. C.R. Soc. 
Biol., Paris, 1911, etc.] 

In his „Traité” Paulescu reveals in all details his exhaustive study on the influence of carbohydrates, 
proteins and lipids intake, on the accumulation of glycogen in the liver and on the important function of the 
pancreas, that we cannot render in detail in this brief presentation. 

In order to study the effects of pancreatectomy on hepatic glycogen, between 1911 and 1913 Paulescu 
developed an original surgical technique of total ablation of the pancreas often associated with the ablation of 
a hepatic lobe. Thus he was able to prove that: “Following total pancreatic ablation, the power of the liver to 
store glycogen is considerably reduced”.

Most relevant to the subject of glycogenesis is the second volume of his Textbook of Physiology, vol II 
1920, in particular the subchapter „The Assimilatory Liver”, pp. 342-353. It is here that Paulescu states 
succinctly the most important element of this equation: 

Glycogen is stored in the cells of the liver. This storage appears to be aided by the internal secretion of the 
pancreas”(p. 344)

Certainly his studies on the glycogenic function of the assumed hormone of the pancreas were a huge step 
forward in this area of research and required an enormous effort. They were the most accurate and 
significant contributions prior to the work by Robinson and Embden and particularly by Otto Frtiz Meyerhof 
and Archibald Vivian Hill. Robison-Embden will establish the connection with phosphoric acid and Meyerhof 
will show that glycogen is converted into lactic acid in the absence of oxygen, whereas in the presence of 
oxygen only a small portion of lactic acid is oxidized and the rest is converted back into glycogen. Meyerhof 
and Hill won the Nobel Prize 1922 for their analysis of the lactic acid cycle.

II) PAULESCU, „PANCREINE” and DIABETES 
In 1877 Étienne Lancereaux introduced the term pancreatic diabetes and in 1888 he distinguished 

between the two forms of diabetes: diabète maigre and diabète gras. He proclaimed that diabetes was not a 
disease but a syndrome.

In 1889 Joseph Freiherr von Mering and Oskar Minkowski performed the first extirpation of the pancreas 
and proved that this was fatal. Unaware of Lancereaux's work they also used the term 'pancreatic diabetes'. 
Their experiments with pancreatic extracts however failed to produce any positive results. 

While still in Paris in 1998-1899 Constantin Paulescu, together with Albert Dastre, decided to study the 
function of the pancreas. Only few months later Paulescu left Paris. Nothing was published. At that time he 
was closely associated with Étienne Lancereaux. 

In 1907 in his Lectures on human physiology (Curs de fiziologie umanã), in Rumanian, not printed but 
lithographed for students by Rosenthal, Paulescu comes to the conclusion: “So the pancreas is a gland with 
both internal and external secretion; the internal secretion plays a role in the processing of glucose for its 
assimilation.”

In 1920 he published the second volume of his „Medical Physiology” (Traité de physiologie médicale), 
th

mailed on Sept. 27  1919 according to C. Ionescu-Tîrgovişte. Here on p. 60 he states that „total extirpation of 
the pancreas is immediately followed by a severe diabetes”. On p. 321 he publishes his method of the 
extirpation of the pancreas. It is also here that on pages 321-327 he first described in print his results with 
injection of pancreatic extracts following pancreatectomies:

If, – in an animal rendered diabetic by ablation of the pancreas, – a pancreatic extract is injected into the 
external jugular vein, we can notice a temporary suppression of hyperglycemia and glycosuria, as well as a 
considerable diminution of blood urea and also of urinary urea.

In same work Paulescu further states: “This diabetes represents a considerable accumulation of glucose in 
the blood – as well as of imperfectly assimilated protein and lipid products. The result is glycosuria, azoturia 
and acetonuria and manifests itself as polyphagia, polydipsia and polyuria. And  extirpation of only the 
duodenal portion of the organ does not produce diabetes.”

These findings are followed by a detailed description of four experiments describing the diabetes resulting 
from extirpation of the pancreas, including glycosuria, glycemia, azotemia and azoturia. 

In July 1921 Paulescu published his preliminary studies in Comtes rendus des Séances de la Société de 



1)Biologie et des ses filiales , Séance du 23 Juillet 1921, Tome LXXXIV, (nr. 27), in the chapter Réunion 
Roumaine de Biologie, pp. 555-558 (25-29). These had been presented to the Românian Section on April 

st th th rd
21 , May 18 , June 9  and June 23  1922 as we are informed by Constantin Ionescu-Târgovişte . Obviously 
these „comptes rendus” were only preliminary results in order to pre-empty possible publications by other 
authors. 

These comptes rendus were entitled 1) Action de l'extrait pancréatique injecté dans le sang chez un animal 
diabétique; 2) Influence du laps de temps écoulé depuis l'injection intraveineuse de l'extrait pancréatique 
chez un animal diabétique; 3) Influence de la quantité de pancréas employé pour preparer l'extrait injecté 
dans le sang chez un animal diabétique and 4) Action de l'extrait pancréatique injecté dans le sang chez un 
animal normal.

The complete work by Paulescu however is his Recherches sur le rôle du pancreas dans l'assimilation 
3)nutritive  (Research about the function of the Pancreas in the Nutritional Assimilation), published 30 August, 

1920 in Archives Internationales de Physiologie, Liège. Among its editors we encounter such celebrities as 
M. Arthus, R. Dubois, E. Hédon, I. P. Pawlow (Pavlov, Nobel Prize 1904), etc. This is for the information of 
those who claim it was an „obscure publication”. 

It is here that in its 36 pages (as reprinted by Ion Pavel in 1976) Paulescu describes his method of obtaining 
the pancreatic extract; demonstrates Insulin's property in reducing the blood glucose, that its passage 
through the liver does not alter its glycolitic properties; that its effect varies with the amount of pancreatic 
extract used; its effect on blood urea (proteolytic effect); its effect on acetonic bodies (lipidic effect); injection 
of physiologic solution does not produce same results; extracts of other organs fail to produce similar results; 
simply inducing fever does not produce same results; its effect depends on the amount of pancreas in 
obtaining the serum to be administered. 

He had mastered the technique of performing pancreatectomies as early as 1911 when he started his 
experiments on hepatic glycogen (Lancereaux-Paulesco, Traité de Médicine III, pp. 925-927). 

He was an exceptional surgeon and as such it is no wonder that he had been the first to perform end-to-end 
4)anastomosis of the ureter . Likewise he apparently was the first to perform anastomosis of the bile duct in the 

same year. And at last but not at least he was the first to perform transcranial hypophysectomies on dogs 
(Recherches sur la physiologie de l'hypophyse du cerveau, 1907) and thus earned the admiration and 
friendship of H.W. Cushing. This will be treated in the next chapter.

We know that in December 1921 John James Rickard Macleod in Toronto became familiar with the 
succinct publication, „Comptes rendus…,” and he interpreted its findings correctly, as he confirmed this in his 

5)
1926 work Carbohydrate Metabolism and Insulin , on page 294. Here Macleod renders correctly Paulescu's 
findings. But strangely enough, this work by Paulescu had come to the attention of Banting and Best even 
earlier, certainly before they finished their first published article, likely in November 1921. This article by 
Banting will be published in 1922, after beeing read and corrected by Macleod, as The Internal Secretion of 

6)
the Pancreas . 

It is only too painful to again render their falsifications of Paulescu's text, but for the sake of completeness 
of our text we shall render them below: 

Paulesco has recently demonstrated the reducing effect of whole gland extract upon the amounts of sugar, 
urea and acetone bodies in the blood and urine of diabetic animals. He states that injection into peripheral 
veins produce no effect and his experiments show that second injections do not produce such marked effect 
as the first.

This falsification of Paulescu's results is grotesque to put it mildly.
We shall not dwell into Best's ridiculous mistranslation of Paulescu's  findings where non plus becomes „no 

bono”, as these were written on a loose piece of paper and only published by Bliss in 1982. 
 All the facts about Paulesco's actual work were completely ignored in Toronto, including the respected M. 

Bliss, and still are! On the Internet we find in the Digital Collections of the University of Toronto, Libraries, 
Fisher Library, Paulescu's preliminary article published in Comtes Rendus, 1921 and his later articles of 1923 
and 1924, but not his seminal article, (Research on the role of the Pancreas…) published on August 31 
(received June 22) 1921.

2)

 1) C. Paulesco, Comtes rendus des Séances de la Société de Biologie et des ses filiales, Séance du 23 Juillet 1921, Tome LXXXIV, (nr. 27)
2)  C. Ionescu-Tirgovişte et all, Documents regarding the discovery of Insulin and its Clinical utilisation, Ilex Publishing House, Bucharest, 

Romania, 2005.
3)  N. Paulesco, Recherches sur le rôle du pancreas dans l'assimilation nutritive, Archives Internationales de Physiologie, 17, 85-109.
 4) Paulesco et Paul Reynier: Urétéro-anastomose, Bulletin et Mémoires de la Société de Chirugie de Paris, (Juillet 1897)
 5) Carbohydrate Metabolism and Insulin, Longmans, Green and Co., p. 294
 6) The Internal Secretion of the Pancreas, Journal of Laboratory and Clinical Medicine VII, 5, Feb. 22 1922 in St. Louis. 



Înainte de a rãspunde la aceastã întrebare,se cuvine sã fac anumite precizãri.
Ca mulţi dintre scriitorii de pe acest pãmânt, nu contest originea noastrã divinã, însã am unele 

obiecţiuni. Am fost eu întrebat vreodatã, de cãtre cineva, dacã vreau şi sunt gata sã mă nasc? M-am 
trezit zvârlit în jungla asta terrianã, fraged, fãrã sã cunosc limba, nevertical…obligat sã inhalez 
oxigenul impus şi sã mã descurc.

Psihanalistul-embrion, viitorul homo faber, în faţa uimirii haosului, am fost obligat sã gândesc şi sã 
acţionez. Repede am dedus cã universul este o AXIOMÃ – iar în perimetrul ei, se desfãşoarã VIAŢA – 
aceastã comi-tragedie, cu actorii ei – OAMENII.

De când am început sã gândesc, am considerat cã scrisul meu în versuri este o arma tellum, care se 
metamorfozeazã, odatã cu poemele finite, în arma habebant, la umbra cãreia mã odihnesc, rod 
oxigenul primordial şi vâslesc mai departe. 

Şi scriu mereu. 
Abordez toate genurile de poezie şi, culmea, îmi place chiar sã scriu la comandã. Este vorba despre 

rutinã şi profesionalism. Eu scriu lucid, departe de îndrãgitele licori bahice. Nimeni nu mã vede 
scriind, nimeni nu pãtrunde în sacralitatea mea. 

Sunt convins cã poemele mele plutesc prin aer, ca stelele noaptea – şi eu le adun precum un solitar 
culegãtor stelar. 

Nu ştiu dacã am talent. Am succes bun când recit în public şi ştiu cã trebuie sã scriu. 
Scriu în somn şi-mi ţin minte poemele. Tresar, sar din pat şi alerg spre hârtia care mã aşteaptã. 
Nu-mi plac cei-cele care mã aduleazã în faţã sau la telefon.
Îmi plac blasfemiile suple şi cei ce-mi zic blestematul muzelor, prinţul sãlbatic, Poetul, monstrul 

sacru, poezarul etc.
Vedeţi?, vreau sã rãmân pãmântean, adicã printre oameni.
Pe mine nu mã surprind sau deranjeazã iregularitãţile inimaginabile şi infinite de pe aceastã planetã 

geoidã şi temporar cãlduţã. 
Nu mã minunez de nimic şi nu azvârl cãciula în sus, când apar clipele de rar extaz, însã am învãţat 

sã plâng pe lângã abuzurile de aberaţii psihice, fizice, carnale, umane…
Pe decorul aparent static al planetei acesteia, OMUL este actorul alternanţei pozitiv/negativ, al 

vãzutelor şi nevãzutelor, al aplauzelor din lojele semenilor homo sapiens. 
Nu consider scriitura o competiţie care sã-l desemneze sau califice pe „cel mai bun.”
Poeţii sunt sau nu sunt, cad pe pãmânt când vrea destinul şi nu se vând la bucatã, cu sau fãrã 

ambalaj.
Doar fragmentele de timp îi pãstreazã pe socluri pe cei merituoşi. Phanta rei…
Creştinismul afişeazã sloganul cã OMUL a fost creat cu voinţã liberã… Dar eu întreb: a cui voinţã?!?
Excludeţi, vã rog, bãnuiala cã aş fi un deprimat. Încã din faza de morulã, noi pulsãm prin aer şi apã. 

Ne-am ridicat pe verticalã şi – poeţi –,ne imortalizãm visele cele mai imateriale, în statui, poeme, ode, 



dar instinctele primare şi cinicul camarad Maltus ne încrânceneazã adesea, prin gâlceve sau mãceluri 
mondiale. Ştim, deci, cã nu suntem eterni şi lãsãm pe coaja pãmântului semne ale alunecãrii noastre prin 
clepsidrele eterne.

Recent am aflat cã originea vieţii pe pãmânt s-ar rezuma la vreo patru miliarde de ani. Ce repede trece 
timpul! Iar eu sunt fudul cã respirãm împreunã în aceeaşi galaxie. Doar bãtrânul Darwin şi broaştele lui 
ţestoase rãmân ca o istorioarã naivã pentru adormit bebeluşii neinformaţi şi inculţi.

Cred cã scriitura mea, poezia mea, este de fapt o atitudine frondistã, o rãzbunare a neputinţei mele. În 
ciuda darwinismului ipocrit, scriu versuri spre a demonstra la ce performanţe am ajuns eu, divinul animal-
poet, mânat de combustibilul dãruit mie de zeiţele cele blânde – VINUL.

tocmai de aceea beau vin
pânã la ceasul oprit – ca un zeu,
sângele nebunilor se mutã în mine;
ştiu: vinul este sângele meu…

Pot sã fiu şi sentenţios: toţi suntem nişte drogaţi convenţionali.
Eroii legendelor şi poveştilor lumii au avut aceeaşi meteahnã: au plecat de acasã, pe jos sau cãlãri pe 

rossinante, sfidând toate legile terriene impuse. Chiar glumeţul ceh Haşek vroia sã înfiinţeze un partid 
reacţionar… dar în limitele legii.

Şi iatã-ne pe muntele sacru: ARTA POETICÃ! 
Aceasta este, dupã mine citire, tot un meşteşug cu norme şi reguli foarte stricte, din care – şi în cazul meu, 

se naşte POEZIA. 
Mai am o senzaţie, deloc stranie: în mine se ascunde o dublã personalitate, o simbiozã, un amalgam, douã 

vieţi suprapuse, sau în paralel. Este vorba despre un cal-purtãtor şi un poet-locatar. Ambii se înţeleg de 
minune: unul trage, altul… rage!

Acum poposesc niţel pe lângã Aristotel – mimesis .
Rãsfoiesc literaturile antice cu Horaţiu; citesc nesãţios Epistolele lui Quintilian şi fac o mai lungã escalã în 

principiile clasicismului mumificat în Arta poeticã a mai tânãrului confrate – Boileau (1674).
Pentru a concentra scrisele mele în parantezã mare şi verticalã a grafiei, eu am ajuns la concluzia cã poetul 

total este încorsetat între trei mari verbe lucrative: a gândi, a bea, a iubi.
Spre încheierea acestui proces-verbal (scris!), afirm din nou cã nu înţeleg: cine m-a obligat sã mã nasc, 

apoi sã mã mor?!?
Pânã la urmã, convivii mei comapamondieni m-aţi dresat şi aţi pus în recensãmânt numele impus al unui 

nou şi prosper animal-social. Dar eu v-am prevenit:
nu-s george filip, ăsta-i doar un nume
bãtut cu fierul roşu – un stigmat,
sã nu mã rup de cârdul meu prin lume
când pe idei mã vreau crucificat…

În plus: m-aţi însurat, cu greu, cu o femelã de rasã şi mi-aţi ordonat sã vã zidesc şi progenituri. Greu, dar m-
am conformat.

DE CE SCRIU… ziceaţi? Habar n-am!

George FILIP

PS:
Întrebarea aceasta totalã de mai sus mi-a pus-o stimatul meu Prof. dr. Marian Barbu, din Craiova. Zice cã e 

profesiune de credinţã ceea ce am scris eu. O fi oare adevãrat?!
Vã rog sã fiţi discreţi!



ERA POEŢILOR

tulburătoare frunze, răzbunători copaci,
soldaţii îşi usucă obielele-n araci.

la nuntă n-a fost nimeni, sau am fost numai noi,
caii s-au dus să pască al doilea război.

de unde vii bătrâne, te-ntorci din Ararat?
în numele prea fraged se zbate un bărbat.

pe Lună cad sau urcă preapământeni de-ai mei,
femeile se scaldă în lacuri pantha-rei
şi cine e regina acelor mulţi şi proşti?

lozinci pe bulevarde-s răgnite de agnoşti.
nu-ţi vin la nuntă frate, prea tânăr te-ai temut,

îmi ţipă pulsu-n sânge apoi adoarme mut.
la balul cu prinţese locotenenţii vin,
poeţii îsi vând versul tiparului aldin.

să fii cârciumăreasă în ţara fără regi,
tu du-te, te aşteaptă cosmogonii întregi.

fraţi gemeni fac războaie în secolul prea crud,
magnaţii-şi adorm puii la polul nord sau sud.

rostogolirea lumii are un sens etern,
părinţii dau cu barda în raiul lor patern.

vă spun secretul zilei – să nu-l spuneţi la robi:
în grota madam Circe vrăjeşte încă-n bobi.

femeie-domnişoară, n-ai mai născut de mult,
sunt sclavii trădătorii sau omul tău e smult?

şi nu mai trec corăbii pe prea uscate mări,
spinii din fruntea noastră n-aşteaptă alinări.

e Terra-n agonie iar noi o vrem fecundă
şi vânzătorii lumii doresc să ne-o ascundă.
planeta se-nvârteşte cu blânzii-i precupeţi;

tulburătoare vremuri: incandescenţi poeţi… 

CAD STELE

a trecut destinul
pe la vârsta mea
nu eram acasă
şi-a căzut o stea
stelele… din stele
una mi-am ales:
trubadura – dura
unde nu se ţes
nici cruci de-a-npicioare
roase de paragini
şi mi-am dus copita
peste-aceste pagini.
nimeni nu alege
veşnicul mă vrea;
vei veni Maria?
a căzut o stea…



Intr-o scurta vacanta petrecuta pe meleagurile mioritice in luna august, am avut sansa unei intalniri 
cu unul dintre ultimii supravietuitori ai Aviatiei Romane de vanatoare din cel de al Doilea Razboi 
Mondial. Este vorba de Generalul de flotila aeriana Ion Dobran, cel care a fost vizitat in luna ianuarie 
anul curent de fostul pilot de bombardament al aviatiei militare americane colonelul Barrie Davis, venit 
special pentru a-l cunoaste pe cel care il doborase in cursul unei actiuni de bombardament asupra 
campurilor noastre petrolifere, dar nu il omorase.

Intalnirea celor doi asi ai aviatiei militare a fost mediatizata pe toate canalele de televiziune si pe 
statiile de radio, presa scrisa acordand acestui eveniment o importanta deosebita. Fiul colonelului 
Davis care a sosit impreuna cu tatal sau, i-a declarat textual: „Va multumesc pentru ca nu l-ati omorat 
pe tata!”. Un regizor roman l-a contactat pe nonagenarul aviator roman pentru a-i propune 
transpunerea pe ecran a volumului memorialistic „Jurnalul locotenetului Dobran”, iar autoritatile 
locale din cartierul Pajura au hotarat ca Scoala nr.178 sa se numeasca in viitor „Scoala Ion Dobran”. 
Distinsul general Dobran ne-a primit in apartamentul sau din strada Popa Nan pe mine si pe sotia 
mea. Bine dispus si volubil, ne-a aratat vitrina cu numeroasele ordine si medalii primite cu ocazia 
actiunilor intreprinse pe front, colectia de miniaturi ale catorva avioane si fotografiile camarazilor lui de 
arme. Ne-a impresionat in mod deosebit voluminosul dosar in care tinea toate articolele aparute in 
presa referitoare la eroii aerului, printre care si articolele scrise de mine pe aceiasi tema. Servindu-ne 
cu cafelute si cu o peltea de gutui facuta de el personal din fructele pomului care se profila pe 
fereastra, a depanat in continuare din amintirile lui, amintiri care constitue un adevarat roman de 
aventuri pline de eroism.

Venerabilul general de aviatie Ion Dobran este un reprezentant 
al elitei pilotilor de vanatoare care s-au distins prin fapte 
deosebite de vitejie in inclestarile aeriene ale celui de al Doilea 
Razboi Mondial. Alaturi de alti asi ai aviatiei militare, precum 
Constantin-Bazu Cantacuzino, Alexandru Serbanescu, Teodor 
Greceanu, Horia Agarici si multi altii, generalul Dobran face parte 
din galeria barbatilor ilustri ai neamului nostru care au scris pagini 
de legenda in Epopeea Aviatiei Romane. „Tenace, hotarat, cu 
sange rece si spirit de sacrificiu”, cum l-a caracterizat 
comandantul Corpului Aerian Roman generalul Emanoil Ionescu, 
el a participat la unele dintre cele mai riscante misiuni de lupta, pe 
care le-a inregistrat cu obiectivitatea unui reporter de razboi in 
caietul sau intitulat „Jurnalul locotenentului Dobran:”, document 
de o importanta covarsitoare pentru cercetatorii istorici care 
studiaza contextul conjunctural al participarii Romaniei la cea de 
a Doua Conflagratie Mondiala.



Ion Dobran a absolvit in primavara anului 1941Scoala de Ofiteri de Aviatie din Bucuresti si cea de piloti de 
vanatoare de la Ghimbav cu gradul de sublocotenet, fiind repartizat la Flotila 1 si incadrat in Grupul 9 
Vanatoare Escadrila 48, Grup care a primit misiunea de a apara teritoriul tarii dupa primul bombardament 
aerian american. La data de 15 martie 1943 a plecat pe frontul de Est, iar dupa 23 august 1944 pana la 
terminarea razboiului a participat la luptele de pe frontul apusean.S-a distins in peste 340 misiuni la inamic, a 
purtat 74 de lupte aeriene obtinand 10 victorii in aer si una la sol, fiind doborat de 3 ori dar reusind sa se 
salveze. A fost citat de 2 ori prin Ordine de Zi ale Corpului 1 Aerian Roman pentru „spiritul de sacrificiu, curajul 
si deosebita pricepere dovedite in luptele aeriene” si a fost avansat de 2 ori la „exceptional” in gradul de 
capitan si apoi de maior. A fost propus prin Raport Special in luna noiembrie 1944 pentru cea mai inalta 
distinctie militara, Ordinul „Mihai Viteazul” si a primit urmatoarele Ordine si medalii: „Virtutea Aeronautica” 
clasa „Crucea de Aur” cu 2 barete si panglica de „Virtute Militara”, „Coroana Romaniei” cl. V-a, „Steaua 
Romaniei” cl. V-a, Ordinul „Virtutea Aeronautica” clasa ”Cavaler cu barete”, Ordinul „Virtutea Aeronautica” 
Clasa Ofiter, decoratia cehoslovaca „Leul Alb”, medalia „Victoria Sovietica” si medalia „Eliberarea de sub 
jugul fascist”. In ciuda acestor impresionante distinctii primite in urma victoriilor obtinute in actiunile de lupta 
pe cerul Patriei, sau dincolo de fruntariile aeriene ale tarii, pilotul de inalta scoala Ion Dobran este indepartat 
din cadrele active ale Armatei in luna aprilie 1952, deoarece facuse parte din Aviatia Regala, fiind obligat sa 
se recalifice ca strungar la Uzina „Timpuri Noi”. I se recunosc insa calitatile de pilot in anul 1964 si este 
reincadrat in Aviatia Utilitara, pensionandu-se in anul 1973 de la TAROM, unde indeplinise functii de 
conducere. Ca o tardiva recunoastere a meritelor acestui brav aviator, fostul presedinte Emil Constantinescu 
a semnat in ultimul an al mndatului sau deecretul de avansare a Comandorului Dobran la gradul de general, 
reparand astfel greseala impardonabila a regimului fesenist care scosese generali pe banda rulanta din 
consideratiuni politice. 

Marea aventura a sublocotenentului Dobran incepe in ziua de 15 august 1943 cand iese in prima lui 
misiune de lupta, angajandu-se impreuna cu un alt aparat romanesc de vanatoare intr-o confruntare aeriana 
doi impotriva a 11 avioane sovietice. Aceasta lupta a constituit pentru tanarul sublocotenent botezul focului 
care avea sa-i jaloneze destinul de zburator ce a parcurs toate gradele pana la cel de general. In avionul sau 
de vanatoare care raspundea cu precizie tuturor comenzilor sale se simtea invulnerabil si ardea de 
nerabdare sa participe la cele mai difcile misiuni, avand o incredere netarmurita in steaua sa calauzitoare. 
Moartea primilor lui camarazi a constituit insa contactul cu partea mai putin romantica a aventurii in care se 
angajase cu tot elanul sau tineresc. La data de 27 august 1943 este incadrat in Escadrila printului Bazu 
Cantacuzino care avea la activ la acea data 23 de victorii asupra unor avioane inamice, iar peste cateva zile 
tanarul sublocotenent Dobran repurteaza prima sa victorie intr-o lupta aeriana contra a 13 avioane de 
vanatoare rusesti reusind sa doboare unul dintre ele. Capitanul Bazu Cantacuzino are mare incredere in 
capacitatile lui de pilot si ies impreuna in cateva misiuni de vanatoare impotriva avioanelor inamice care 
atacau si bombardau necontenit. Corespondenta primita de la cei de acasa ii mentine moralul la cote ridicate 
si intre doua atacuri gaseste timp sa le raspunda. Intr-o scrisoare adresata unei prietene el lasa sa se 
intrezareasca prin uniforma militara o inima romantica. „M-ai miscat din adancuri (scrie el) si viorile sufletului 
meu au inceput sa cante singure aruncand in raspantii valuri de armonii”. Erau efuziunile firesti ale tanarului 
sublocotenent care, in ciuda vietii deosebit de dure de pe front isi manifesta cu multa gingasie nevoia de 
dragoste si iubire. 

In luna septembrie trupele germane incep o asa zisa „repliere” in urma spargerii frontului de catre rusi, 
atacurile inamnice intetindu-se si intr-o lupta aeriana coechipierul lui, adj. Florea Iordache este atins si se 
prabuseste la pamant unde avionul explodeaza. Aceasta tragica intamplare l-a indurerat profund si ca o 
razbunare a camaradului ucis loveste la randul sau un avion IAK rusesc care se prabuseste si explodeaza in 
contact cu solul.

La data de 5 octombrie 1943 avionul lui Dobran este lovit intr-o lupta aeriana si este nevoit sa aterizeze 
fortat in liniile armatei germane unde este ingrijit si coplesit cu atentii, politetea ofiterilor germani sufocandu-l 
pur si simplu, dupa cum marturiseste el. Intre doua iesiri in misiune gaseste timp si pentru cate o partida de 
poker, sau pentru a raspunde atentiilor unor tinere rusoaice care il viziteaza. Din pacate, in sufletul militarilor 
romani incepe a se cuibari indoiala cu privire la victoria finala, datorita unor serii continue de retrageri 
„strategice”.

Luna noiembrie este plina de evenimente pentru Ion Dobran. Este propus pentru „Virtutea Aeronautica” 
clasa Crucea de Aur si realizeaza a 99-a misiune de lupta. In luna martie 1944 este avansat la gradul de 



locotenent, iar in luna aprilie aviatia noastra de vanatoare este supusa unor eforturi deosebite, datorita 
deselor raiduri de bombardament ale aviatiei americane si engleze care urmareau distrugerea campurilor 
petrolifere de pe valea Prahovei si a industriei de razboi care alimenta armatele noastre din Rasarit. Desi 
americanii au pierdut in acest interval peste 300 de avioane de bombardament si de vanatoare iar englezii 
48, pierderile noastre s-au cifrat la 75 piloti de vanatoare ucisi, ceace, raportat la efectivele armatei romane si 
la numarul aparatelor de zbor insemna o pierdere uriase.

O zi pe care generalul Dobran nu a uitat-o nici pana astazi, desi de atunci au trecut peste 60 de ani, a fost 6 
iunie 1944 cand s-a dat o noua alarma, anuntandu-se o formatie de peste o suta de bombardiere americane 
insotite de 42 Mustanguri de vanatoare care zburau in directia Tecuci. A decolat avand coechipier pe 
adj.Panait care s-a pierdut insa pe parcurs si a ajuns deasupra orasului Galati care prezenta mari distrugeri 
in urma bombardamentului la care fusese supus de aviatia americana. Ramas singur in fata unei formatii de 
4 Mustanguri care alcatuiau ariergarda grupului masiv de bombardiere „Liberator”, locotenentul Dobran se 
angajeaza in lupta contra lor desi este constient ca acest lucru echivaleaza cu o sinucidere. Un aparat ii 
apare in vizor si atunci apasa pe tragaciul celor 2 mitraliere cu percutor electric, lovind avionul american care 
incepe sa cada si sa scoata fum. Celelalte 3 aparate il ataca insa insistent si atunci incearca o degajare 
pentru a scapa de 2 dintre ele, dar al treilea reuseste sa-l loveasca perforandu-i instalatia de racire a 
motorului. Glicolul incepe sa se scurga si in acel moment realizeaza existenta pericolului aprinderii motorului 
si arderea ca o torta a avionului. Broboane mari de transpiratie ii apar pe frunte iar spatele ii devine lac de 
sudoare. Secundele ii par lungi cat o vesnicie si il cuprinde teama ca motorul va lua foc. Dupa o serie de 
manevre de acobatie deosebit de complicate si dificile, zburand in zig-zag-uri stranse pentru a scapa de 
rafalele Mustang-urilorcare il urmareau cu inversunare, reuseste sa aterizeze fortat intr-un lan de cereale. 
Dupa 66 de ani, Generalul Dobran a fost vizitat de pilotul avionului pe care il doborase, col. Barrie Davis care 
a venit in persoana sa-i multumeasca pentru faptul ca nu l-a omorat in lupta aeriana.

Una dintre cele mai mari pierderi ale aviatiei noastre militare din acea perioada a fost moartea 
comandantului Grupului 9 cpt. Alexandru Serbanescu, asul pilotilor romani de vanatoare, care efectuase 
pana la data disparitiei sale 590 misiuni de lupta sustinand 235 angajamente aeriene in cursul carora 
doborase 47 de avioane inamice. Era cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, poseda „Virtutea Aeronautica” cu 
spade, precum si alte Ordine si medalii. Tragica intamplare s-a petrecut cu numai cateva zile inaintea 
semnarii Armistitiului de incetare a ostilitatilor, in ultima confruntare aeriana cu aviatia americana in cel de al 
Doilea Razboi Mondial. Generalul Dobran poarta in suflet si acum regretul ca nu l-a putut apara in acea lupta 
inegala cu o formatie compusa din peste 600 de aparate de zbor americane. Dupa ce avioanele noastre de 
vanatoare au intrat in dispozitiv, au primit ordin de a nu se angaja in lupta cu o formatie inamica atat de 
numeroasa. „Nu pot, pentru ca sunt angajat deja in lupta aeriana cu Mustang-uri”, a raspuns Serbanescu. 
Acestea au fost ultimele lui cuvinte deoarece contactul radio s-a intrerupt dupa aceea si nu a mai putut auzi 
mesajul disperat al lui Dobran care il urmarea ca un inger pazitor: „Virati, D-le Capitan!” A fost deajuns ca lt. 
Dobran sa-l piarda din vizor pret de cateva secunde cat l-a cautat cu privirea, pentru ca avionul lui 
Serbanescu sa intre intr-o rafala de trasoare lansate de un Mustang american si sa cada in linie dreapta 
lasand in urma o usoara urma de fum. „Sunt dezolat si am sufletul greu. A cazut o stea. A cazut din inaltimi un 
titan fulgerat. A fost deajuns strafulgerarea unei clipe pentru a se scrie un destin”, scrie Dobran in jurnalul sau 
la data de 18 August 1944.

Dupa participarea la dezrobirea Transilvaniei si la luptele din Vest, urmeaza la 31 iulie intoarcerea acasa 
din Cehoslovacia, intoarcere de care Dobran s-a bucurat mult mai putin ca la plecarea pe front, cunoscand 
schimbarile nefaste care se petrecusera in tara dupa capitulare. A urmat casatoria cu „Pusy” Orasanu la 5 
decembrie 1946 avand ca nasi de cununie cuplul Nadia si Bazu Cantacuzino, apoi scoaterea lui din cadrele 
active ale armatei in anul 1952, demobilizarea si desfiintarea multor unitati militare, valurile masive de 
arestari si deportari, recalificarea ca strungar, apoi reintoarcerea in aviatia civila si pensionarea. Pentru a 
intelege mai bine profilul moral al acestei legende vii a Aviatiei Romane, redau in incheiere un scurt pasaj din 
„Jurnalul locotenentului Dobran: „Memorialul Durerii este o palida imagine, poate nici a suta mia parte din 
grozaviile pe care rezistenta romana, intelectualii, muncitorii si taranii au trebuit sa le suporte dupa 
minutiosul plan KGB-ist de desfiintare a masei acesteia latine, ramasa o insula in marea slava. Am trait sa 
vad cum se prabuseste acest imperiu al crimei care a terorizat lumea, dar revolutia noastra furata ramane 
mica, mica de tot si lupta continua pana ce omul de tip nou, va fi remodelat”.



Este greu să alegi unde să mergi pe timpul verii în Montreal, pentru că sunt prea multe oferte. Este 
adevărat că nu trebuie ratată nicio ocazie. Dar cum să împarţi timpul liber când n-ai concediu? Iar 
când ai concediu, te gândeşti cum să evadezi mai repede din metropolă, ca să respiri un alt aer, 
indiferent care, important este să spargi rutina cotidiană ca să trăieşti iluzia relaxării, altundeva, 
departe, de ce nu exotic, de undeva de unde ai ce să povesteşti colegilor de serviciu aventurile 
interesante petrecute. Cauţi un alt aer, poate mai poluat sau nu, dar sigur pe alţi bani. 

Montrealezii evadează pe timpul verii, iar oraşul se umple de turiştii veniţi special să profite de toate 
aceste festivaluri, spectacole, parade, concerte, care fac din Montreal capitala culturii canadiene.

După marile festivaluri de jazz şi "Juste pour rire", care tocmai s-au încheiat, iată că a venit rândul 
Orchestrei Simfonice de Montreal (OSM) să ne delecteze cu spectacole gratuite în aer liber.

Ieri, 27 iulie, a avut loc concertul OSM în imensul parc Maisonneuve de lângă Grădina Botanică. 
Lumea, cu mic cu mare, veneau în valuri cu ore înainte. De la familii cu copii mici, la tineri şi vârstnici, 
majoritatea era înarmaţi cu scaune pliante. Dar erau şi destui veniţi cu pături, pregătiţi pentru un picnic 
în toată regula, înaintea concertului. Era ora cinei. Vremea era superbă. O lungă zi de vară fierbinte se 
apropia de sfârşit, iar în poiana imensă din pădurea seculară în care ne aflam, greierii ţineau morţiş să 
ne prezinte propriul lor spectacol.

Concertul a început exact la ora prevăzută, 19h30 şi s-a terminat fix la ora 21, după care la 
insistenţele publicului extaziat a mai urmat Bolero 

Totul a fost într-o interpretare impecabilă şi sono
Seria de concerte OSM  în aer liber continuă t  

primul director al orchestrei, Wilfrid Pelletier.
Muzica clasică prezentată a fost în mare parte a  

filme celebre, opere de Gershwin şi Bernstein, d
tangouri argentiniene.

În timpul concertului, dacă te întindeai pe i  
verde, moale ca un covor, închideai ochii şi te lăs  
purtat pe aripile muzicii, simţeai cum pacea îţi 
picură în vene, era o asemenea linişte plină de 
respect încât uitai că în jurul tău sunt mii de 
oameni. Iar la sfârşitul pieselor, oamenii 
aplaudau în picioare, ridicându-se de pe 
scaunele pliante sau de pe iarbă, iată adevărata 
artă de a iubi şi a aprecia cultura!

Îmi amintesc cu nostalgie de prima piesă de 
operă văzută din loja plătită cu 2 lei studenţeşti: 
Liliacul de Strauss. Am fost vrăjită. Dragoste la 
prima vedere. A urmat apoi abonamentul la 
Teatrul de Operetă de pe Splai şi mai târziu de 
lângă Inter. Ce vremuri, ce timpuri...!

Muzica, această formă de energie vibratoare care 
ne aminteşte că suntem parte din divinitate! 

de Ravel.
rizare perfectă.
radiţia iniţiată în 1938 de către

mericană, piese muzicale din
ar şi simfonia lui Dvorak sau 
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there is a place where clouds are high
and eagles' feathers more reluctant
to cross white abysses of sky
and maintain their royal gentle glide

that is the place where i shall find you
short tempered and short lived
spoiled relative of happiness 
bursting when you reach the infinite 

iubirea este o arta
hai sa fim artişti 

hai să distram cerul cu jocurile noastre de lumini
sa luminam noaptea cu stralucirea trupurilor noastre goale
sa acompaniem greierii din ierburi si pasarile 
cu gemetele noastre virtuoase

sa desenam sprijiniti pe nisipul ce ne-ngroapa coatele
litere neinventate si figuri abstracte
ce vor dainui în bataia vântului
împreuna cu amintirea malului îngropat de ape

sa numaram stelele micsorând ochii si aratându-le cu degetul
şi sa ne oprim la a cincizecea si doua
uitând de ce am început 
distrati, caci doar suntem artisti

sa ne sculpam în doua statui adormite si sprijinite una de alta
luminate de rasaritul soarelui si mângâiate de adierea vântului
vom dormi putin, adânc si fara vise
pregatindu-ne pentru a crea o noua capodopera. 

Arunc zarurile, mă rog la Fortuna
Bachus, al meu mentor, îmi dirijează mâna
Trag în piept adânc aer viciat
Ce geamăn e cu gândul, cu trupu-mi răsfăţat

Şi fără de seamăn văd ochii mei beţi
Camera gri cu versuri pe pereti
Şi fără de seamăn văd ochii mei tulburi
Buzele roz si jegul de pe trupuri

Mai sărut odată paharul cu gust de pelin
Şi trag mai aproape scrumiera cu venin
Cu privire rea chem iar cârciumarul
Şi âmi toarnă vin dar nu umple paharul

Şi fără de seamăn găsesc mâinile mele
Pulpele slinoase si părul de pe ele
Şi fără de seamăn găsesc umerii mei
Bratele încolacite si bătăile pe ei

Arunc zarurile dar nu stiu să mă rog
Bachus, al meu mentor, insistă pisalog
Fără de seamăn găsesc vinul venin
Sarut cu tandrete scrumiera cu scrumul pelin
Cârciumarul are puple slinoase si trupul răsfăţat
Face vânturi si-i aer viciat
Buzele-mi roz sorb iarăşi amarul
Sărut peretii cu versuri gri… s-a umplut paharul 



PRIBEGIE CEREASCÃ
 

Sub cerul fãrã puncte cardinale,
Un semn stârneşte un potop de riduri.

Doamne!, ce faci cu fulgerele tale,
De le-ntrupezi în purpurã şi lieduri.

 
Cu douã raze te arãţi în mânã:

Una strãpunge zidul ce desparte
Culori şi sunet; alta le adunã

Într-un mãnunchi de viaţã şi de moarte.
 

Sub geana ta nu timpu-mbãtrâneşte,
Ci tot ce vezi şi câte sunt uitate.

Treimea Ta peste pãmânt domneşte,
Dar ziua se-negreşte de pãcate.

 
Sãrut ţãrâna: boltã sã se facã,

Iar buza mea atinge piatra seacã.

DINCOLO DE GARDUL STELELOR

Priviţi-i peste gardul stelelor
Cum stau cuminţi pe prispa Domnului,

Cum torc la şezătoarea umbrelor
O rugă peste pleoapa cerului.

Spălaţi-le părerile de rău
Cu lacrima salcâmilor posaci.

Şi ce-o rămâne: tot ce le-a fost greu,
Le-o duce bunul Domn în saci.

Aplaudaţi-i, chiar de nu s-a tras
Cortina peste scena de poveri.
Sufleorii cerului mai fac popas

În palma lor, să degere-n tăceri.

Pictaţi-i pe ai cerului pereţi
Când pensula vă mai respir-a dor

Şi nu-i uitaţi pe veşnicii valeţi
De dincolo de gardul stelelor.

DOUÃ VALURI

Iubite, plaja a încărunţit
A câta oară-n astă dimineaţă
Sub vina valurilor ce-au cosit
Nisipul zgribulit ca o paiaţă.

Cu tălpile rănite, peste scoici,
Mai calci un anotimp. Aştepţi să doară.

În urma ta, doar vocile din roci
Şoptesc încet, de frică să nu moară.

Te-arunci setos în valuri. Trupul tau
Îşi pierde umbra; într-o tresărire
O lumânare par, iar Dumnezeu

În flacăra-mi mai pune-o zvârcolire.

Un val mă ceartă, altul mă răsfaţă.
A câta oară-i altă dimineaţă!

UMBRA MEA

Ai să te-mbeţi cu umbra mea
Paharul n-o să- ţi pară plin,
Nici buza nu-ţi va tremura
Pe stropul dulcelui venin.

Ai să mă guşti în după-amiezi
În zaţul orelor târzii.

Din ceaşca-ntoarsă de aezi
Când am să vin, tu ai să ştii.

Că-n cearcănele din urechi
Lăsa-vor riduri paşii mei

Şi-or să te doară, când perechi,
I-or pune timpului cercei.

Sub greul lor or picura
Secundele pe umbra mea.



pe sub poarta himerei

singurãtatea calcã cu grije

lacomã gurã de foc 

sous la porte des chimères

la solitude passe attentivement

bouche gourmande de feu

fãrã tine
ziua mea este
un copac în flãcãri
miraj

nici dragoste
nici ploaie
nici raze X

bat la fereastrã

cum sã explic cãderea
de frunze reci şi febrile
colectate simultan sub umbra ta
purtatã de nori

când soarele ascunde
momentul emisferic

în mine?

sans toi
ma journée est

un arbre
mirage

pas d'amour 
pas de pluie 
ni raillons solaires   
frappent près de ma fenêtre 

comment expliquer 
la chute simultanée

de feuilles collectées  
tant froides que brûlentes

l'instant où le soleil cache
le moment d 'hémisphère
à l'intérieur de moi-même  



I shelve 
a poor second 

sliping to the time's skate;
the gesture from the noisy convoy

was beating abrupt
the carpet from the front door;

the second reeks of hot winter
on the shineing snow 

and fires it on the day's cheek
in order to amuse it;

 the echo within questions
ponders desperate a nonentity

with white
layed over black

from the old tin plate
a poor second.

mi-am dus o biata secundã
la fier vechi

alunecând pe patina timpului
gestul din convoiul gãlãgios

sacadat bãtea
covorul de la intrare

secunda duhneºte a iarnã aprinsã
pe sclipiciul de omãt

ºi-l aprinde pe obrazul zilei
þinându-i de urât

ecoul din întrebãri
cântãreºte disperat o nefiinþã

cu alb
aºternut peste negru

din pleul cel bãtrân
o biatã secundã

j'ai amené ma pauvre seconde
au collecteur du fer
en glissant en passé
le geste de la défilée brouiante
battait saccadée
le tapis d'entrée 

la seconde a l'odeur d'un hiver incendié
sur la neige brillante
il allume sur le joue d'une journée
en lui parlant
l'écho dans des questions
pesse desésperé une chose
avec le blanc
mis sur le noir
du vieux tapis
une pauvre seconde



5
Je me suis levée tôt, parce que les fermiers voyagent de bonne heure, et je suis 

partie avec Lucia en haut de la colline, car c'était là que ce Nicolo habitait et là aussi la 
route pour descendre vers Selinonte.

Nicolo m'a pris avec enjouement en charge.
– Savez-vous qu'est-ce-que signifie Selinonte, où vous allez ?
– J'ai cru comprendre que c'est l'une des deux rivières qui embrassent la ville et qui lui a donné son 

nom.
– Oui, mais le mot Selinonte signifie quoi ?
– Ça je ne sais pas, je pensais que ce n'est qu'un nom.
– Oui, un nom, celui du céleri sauvage qui poussait ici partout et figurait même sur les monnaies.
– Donc c'est comme pour Athènes qui a pris le nom de la déesse de la Pensée, ou Bucarest qui a 

pris le nom du berger Bucur qui a fondé la ville, en s'établissant là avec ses troupeaux.
– Quelque chose comme ça.
– J'ai appris que cette ville fut jadis l'adversaire d'une autre fameuse ville de l'antiquité en proximité, 

Ségeste. Quelles ont été les causes de ces guerres ?
– Ah ! C'est facile à comprendre. Les villes sont comme les hommes. Dès que l'un est plus prospère, 

plus riche, les envies naissent. Selinonte, à son apogée, était une ville d'une puissance considérable 
qui avait environs cent mille habitants et qui a suscité la jalousie de Ségeste, des Carthaginois aussi.

Mon bonhomme eut l'amabilité de m'amener près de la zone antique et me dit qu'il repasserait pour 
me retrouver et rentrer ensemble au commencement du soir au plus tard, peut-être plus tôt s'il arrivait 
à tout vendre. Comme il s'agissait d'une zone vaste je savais que j'allais bien employer ma journée.

Là, à Sélinonte, ce que Hannibal n'a pas terminé (la destruction de la ville) en 409 a. J.Ch., un 
tremblement de terre a achevé 150 ans après.

Comme Athènes et Sparte, toujours en conflit et guerres, Sélinonte, la plus occidentale colonie 
grecque en Sicile, était l'ennemie jurée de Ségeste. Les Carthaginois venus pour soutenir Ségeste 
ont saccagé la ville et les temples, ont massacré la population et ont pris 6000 habitants de Sélinonte 
en captivité. Tombée dans l'oubli, abandonnée même par les survivants, Sélinonte fut redécouverte 
en XVI-ème siècle, mais les travaux de fouilles n'ont commencé qu'en XIX-ème, comme pour 
l'Égypte.

Je suis arrivée dans un énorme parc archéologique. Un tas de troncs de colonnes, des rochers de 
dizaines de tonnes sont tombés les uns sur les autres. Parmi eux se sont mélangés des acanthes, du 
fenouil, des fleurs sauvages, jaunes en majorité. Mais ci et là on voyait quelques colonnes à la 
verticale, comme des gardiens de ce cimetière sacré.

J'avance et je me renseigne sur une carte que les huit temples en ruines sont désignés par des 
lettres de l'alphabet comme nul part. La raison est que personne n'a pu identifier les divinités 
auxquelles ils étaient dédiés.

À l'ouest, se dresse parmi les ruines désolantes de quelques temples une rangée d'une douzaine de 
colonnes doriques monolithiques. Elles portent encore une partie de l'architrave et soutiennent même 
des dalles qui faisaient partie du mur supérieur. Cet alignement de colonnes jaunes, quasi dorées, 
projeté sur le ciel bleu d'été est d'une rare beauté. Il appartient au Temple C qui était le plus grand et le 



plus ancien de l'acropole occidentale.
Mais la merveille de ce site est le Temple E, qui se trouve sur la colline orientale. Il a été récemment 

restauré et met en valeur un temple dorique avec six colonnes sur le devant et quinze sur les cotés.
Je monte les quatre gradins qui le contournent et pénètre à l'intérieur. Comme dans nos églises, il possède 

à l'entrée un pronaos séparé par des colonnes. Lui, il était à l'origine orné de superbes métopes avec des 
figurations mythologiques, qui se trouvent à présent au Musée d'Archéologie de Palerme. D'après les sujets 
de ces métopes on suppose qu'il était consacré à Hera.

La majesté et la beauté de ce temple me retiennent longtemps parmi ses colonnes d'une gracieuse 
simplicité. Je m'attarde au long de son naos en respirant l'air pur et sec de cette journée claire et chaude. 
Dans la lumière mûre du couchant de soleil toute l'antiquité grecque renaît et se dresse autour de moi avec 
une patine d'ambre et de miel. Les quelques visiteurs passent aux alentours sans troubler ni la splendeur de 
cet édifice isolé, ni ma méditation. Car un facteur très spécial de cette zone archéologique est l'isolement de 
ces temples. La ville moderne, avec ses maisons et ses boutiques, ne l'a pas envahie. Ce qui reste de l'une 
des plus importantes cités grecques est somptueux. Ainsi elle vit dans son temps, son époque d'il y a 2500 
ans et son âge respectable me rappelle un proverbe français qui dit que « la vraie tragédie n'est pas de vieillir, 
mais de ne plus être capable de voir la beauté qui nous entoure ».

6
J'arrive en fin d'après-midi à la maison de Lucia et de son père.
Que j'étais contente de ma journée, de mon exploit ! Des splendeurs pareilles pouvaient enfin m'arracher à 

ma tristesse.
Mais qu'il fut mon étonnement en trouvant la maison pleine de monde, de policiers et d'une Lucia effondrée 

!
Elle m'a regardé et m'a dit avec fougue :
– J'ai tué le monstre !
Et c'est à peine alors que j'ai vu et compris. Le capitaine gisait mort sur le sol, derrière la table. Des voisins 

s'entassaient muets dans la cuisine. On attendait le procureur et le médecin légiste. Des ragots sur un 
probable empoisonnement me parvinrent.

Je me suis effondrée moi-même. J'ai compris que la confession du capitaine que j'ai écouté à la veille, fut 
entendue, au moins en dernière partie par sa fille. Elle aurait du entrer bien avant que je remarque sa 
présence. Je maudissais en ma pensée sa façon lente de se déplacer, comme un chat furtif. Même si elle 
était bornée, ça ne l'empêchait pas d'être rusée et revancharde. Et même son manque de jugement la portait 
peut-être à une exacerbation de ces traits de caractère. Les dires de son père sur sa mère et sur elle-même, 
des choses que sa propre mère lui avait caché, la troublèrent et la poussèrent à la vengeance. Une 
vengeance aussi inutile qu'injustifiée, puisque le capitaine n'était pas mauvais, mais était lui-même la victime 
du destin.

Le médecin et le procureur arrivèrent ensemble. Je me suis présentée au dernier, en lui disant que j'ai une 
déclaration à faire. Il m'a regardé surpris, s'est enquerri de mon identité et m'a demandé si j'ai été témoin du 
meurtre.

– Non, je n'ai pas été témoin, car j'étais partie pour toute la journée à Sélinonte et je viens à peine de rentrer, 
mais j'ai eu hier une longue conversation avec le capitaine et il m'a dit des choses qui ont probablement 
poussaient sa fille à cet acte extrême.

– Était-elle présente ?
– Non, au commencement, mais je pense qu'elle est revenue du village et entrée dans la maison sans que 

nous nous rendions compte.
Alors il a demandé au policier le plus hautement gradé de prendre ma déclaration, mais pas là, mais au 

siège de Police du village.
Il m'a dit que la femme Lucia va être arrêtée, le corps du mort enlevé après les photos de rigueur et la 

maison fermée, car une enquête sera ouverte. Ainsi je devrais prendre mes bagages et suivre le policier, qui 
va me trouver une gîte pour la nuit. Et je fut priée de rester 48 heures au moins au village à la disposition de la 



police, en cas de nécessité pour l'enquête.
J'ai observé ces dispositions et je fis de mon mieux pour dégrever le poids de ce meurtre de la 

responsabilité de Lucia. J'ai écrit sur le témoignage du capitaine, en insistant sur la non-culpabilité de la mère 
de Lucia, sur le désarroi de cette dernière, son enfance difficile étant orpheline d'un père absent, le manque 
de tendresse et d'amour paternel quand sa fille est venue vivre avec son père et la douleur et la révolte de sa 
fille concernant son comportement envers sa mère et envers elle-même. Que son geste criminel a des 
circonstances atténuantes venant d'un être anormalement développé intellectuellement et qu'une maison 
de traitement de maladies mentales serait peut-être plus appropriée pour elle que la prison. Pourtant, je 
n'avais pas beaucoup d'espoir pour que ma défense soit prise au sérieux, car le capitaine n'avait dévoilé sa 
vie à personne. Donc il n'y aurait pas d'autres témoins pour soutenir mes dires.

Par contre, tout le village savait que depuis une longue date la fille vivait dans la maison de son père qui ne 
l'avait pas maltraité. Et le manque de reconnaissance de sa fille sera vivement condamné. Un meurtre 
prémédité surtout, car elle ne s'est pas manifestée tout de suite sous l'emprise de la colère, mais le 
lendemain, après une nuit de réflexion et après qu'elle est restée seule avec son père.

Que pourrais-je faire de plus ? Je savais que la main du Destin tombera lourde de conséquences sur elle, 
qui était sa victime depuis le commencement de sa vie. Je me demandais s'il existe vraiment des êtres 
prédestinés pour vivre les malheurs, les tragédies. Je méditais sur l'Électre d'Euripide, celle d'O'Neill, et sur 
l'Œdipe de Cocteau, des personnages tragiques devenus des points de références. Rien de plus clair et 
terrible pour donner vie à la théorie de la prédestination.

Le policier prit ma déclaration et me trouva un gîte pour la nuit au curé du village, qui avait l'espace et la 
bienveillance de me recevoir. On m'a renouvelé la demande de ne pas quitter le village avant deux jours le 
plus tôt. D'ici là on me le dira.

Pour ne pas être importune je partis le lendemain pour l'île de Lampedusa.
Ce qui m'a attiré là-bas était le livre et le film « Le Guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le grand 

acteur Burt Lancaster interpréta avec une parfaite dignité, élégance et sagesse la vie de ce prince solitaire 
qui vivait dans un magnifique palais. Dans la superbe décadence de l'aristocratie sicilienne, de laquelle 
l'auteur a voulu nous laisser un portrait amer et réaliste, je n'ai pas vu que la splendeur des lieux et des 
acteurs (Alain Delon et Claudia Cardinale y compris).

Lampedusa est la plus grande des îles de l'archipel Pélage, située à mi-chemin entre Agrigente et Tunisie, 
au-delà de l'île de Malte.

L'île este couverte d'une végétation typiquement méditerranéenne de chênes-lièges, myrtes, bruyères et 
lauriers roses. Dans la rade d'un port se trouve l'unique bourgade de l'île. Le travail principal de ses habitants 
est la pêche et surtout celle des éponges. J'ai profité de l'occasion pour me procurer quelques-uns à prix 
modique. J'apprends dans le port qu'on peut faire le tour de l'île en bateau. Je me décide sur l'instant et je 
pars pour la journée. En revenant, je trouverai à me loger pour la nuit dans une auberge et je rentrerai le 
lendemain en Sicile. Le tour de l'île se révèle intéressant, agréable et bon marché. Ce plateau de calcaire a 
deux curiosités. Au nord une falaise escarpée impressionnante et au sud une coté déchiquetée avec des 
bais et des criques. Je découvre dans la falaise des nombreuses grottes qui donnent sur la mer et des 
étonnants rochers, comme les écueils de Sacramento et le Faraglione. Par contre au sud alternent 
promontoires allongés et des criques profondes abritant des petites plages de sable. Parmi celles-là se 
trouve la baie Tabaccara accessible seulement en bateau, baignée de flots cristallins bleu-turquoise. 
Quelques jeunes-hommes font des plongeons pour voir le monde sous-marin qui promet ici un merveilleux 
spectacle.

Un marin bavard me renseigne sur le passé de l'île qui fut longtemps un repaire des brigands, des bandits 
et des femmes de mauvaise vie.

L'île a été sujet à la déforestation incontrôlée, ce qui offre à présent un paysage lunaire, et me rappelle les 
mots de Chateaubriand : « les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent ».

Mais je suis bien contente de mon voyage à Lampedusa. Même sans forêts, l'île est envahie par ce maquis 
méditerranéen qui sent bon et divertisse les yeux.



Luciano Pizziconi este tipul omului universal, un „renascentist” in aceasta lume a 
superspecializarilor.

Educaţia sa tehnicã s-a întreţesut cu vocaţia umanistã, fapt 
ce îi conferã un echilibru şi o forţã care reuşesc sã adune 
laolaltã valori din diferite domenii şi, mai ales, din diferite ţãri, 
continente, civilizaţii. 

Este eseist, poet, filosof, dar şi educator şi filantrop. Deţine 
numeroase premii din Italia şi din multe alte ţãri. Aş aminti câteva dintre cele 
mai recente: „Poet of Millenium” din partea Comisiei Internaţionale a 
Academiei Mondiale a Poeţilor, „Acclaimed Author and Educator” din partea 
Statului New York (şi tot acolo este şi „Cetãţean de Onoare”), Diploma de 
Onoare din partea Catedrei de Limbi Romanice de la Universitatea 
Binghampton din NY, „Honoris Causa” din partea Academiei Internaţionale 
„Citta di Roma”.

Asociaţia „Progetto Athanor” pe care o patroneazã este cunoscutã la Roma 
(şi nu numai, ci şi în România, la Timişoara) pentru multe şi interesante 
activitãţi, în care cultura – în sensul strict al cuvântului – se alãturã socialului, materialului şi pãrţii 
afective pentru ca, în final, termenii de incluziune socialã şi de respect reciproc sã nu fie nişte vorbe 
care zboarã, ci realitãţi palpabile. Aceastã organizaţie este de fapt transpunerea în practicã a 
conceptului filosofic al domniei sale, prin care arta, cultura adevaratã trebuie sã coboare în strada şi 
sã mângâie pe cei în nevoie, sã-i ridice pe cei cãzuţi şi sã-i aducã la masa rotundã pe cei care vãd în 
culturã liantul perfect într-o lume plinã de imperfecţiuni.

Interviul complet, în limba română, va apărea în numărul următor al revistei.

Yesterday and Today
(Tegnap és ma) 

Otherwise does the voice of the birds within me grieve
Otherwise today than yesterday have our soles been bleeding 
The star fallen down onto the earth, is my face in your hand
The leaf shed by the poplar and waited for by the wind 

Translation by Olimpia Iacob

Ieri şi azi
(Tegnap és ma)

Altfel mă doare azi glasul păsărilor în mine
Altfel azi decît ieri tălpile noaptea însîngerează
Steaua căzută pe pămînt e soarta mea în mîna ta
Frunza scuturată de plop ce o aşteaptă vîntul

Tradus de Nicolas Eberlein şi Vasile Dan



C'est mercredi
 (Szerda van)

De lundi jusqu'au vendredi je vis,
L'avenir est samedi, le passé dimanche

Ce que je sois entre les deux, il est important.
Tout le reste n'est que parole

Parce que le troisième jour c'est mercredi
Et moi, dans la fibre de mon existence fastueuse

Je suis couché
Avec toi, jusqu'à ce que le soleil meurt en toi

Et aux fenêtres on allume des chandelles.

Traduction Georges Mocuta

E miercuri
 (Szerda van)

De luni pînă vineri trăiesc.
Viitorul e sîmbătă, trecutul duminică
Ce sunt între acestea două, e important,
Restul e doar explicaţie
fiindcă în a teria zi e miercuri
şi eu în fibra existenţei străucitor sunt culcat
cu tine, pînă cînd Soarele moare în tine
şi în ferestre se aprind opaţie.

Tradus de Nicolas Eberlein şi Vasile Dan

 A la fin de la foire de Paris...
 (Párizsban, piac végén…)

C'était la fin de la foire et le nègre
offrait des fruits à ceux qui voulaient s'en servir
des squelettes de vélo pendaient au bout d'une 

chaîne
ni roue, ni guidon

tout ce qui était blanc devient tout d'une fois noir
au dessus du marché brûlaient des paysages 

étrangers
et brusquement une parole connue, un salut

c'était un roumain d'Arad
qui reconnut mes paroles hongroises

il m'a embrassé comme un frère
et j'ai été surpris

et c'est comme ça qu'entre deux peuples
a une foire parisienne

un nouveau pacte est né.

Traduction : Georges Mocuta

 Spargerea  pieţei din Paris...
 (Párizsban, piac végén…)

Era sfîrşitul pieţei şi negrul
fructele le oferea gratuit
schelete de bicicletă atîrnau pe capăt de lanţ
deja de mult nici roată, nici coamă
ceea ce era alb, deveni negru
pe pieţe ardeu peisaje străine
şi ne-a salutat neaşteptat
un romîn chiar din Arad
auzind cuvîntul meu maghiar
m-a îmbrăţişat de parcă îmi era
rudă şi eu m-am mirat…
şi între două neamuri 
pe o piaţă pariziană
s-a născut un pact.

Tradus de Regeczy Sabina Perle şi Vasile Dan



Cu mulţi ani în urmã, l-am vizitat pe scriitorul avangardist Saşa Panã. 
Mi-a oferit atunci, în afarã de o listã exhaustivă a scrierilor sale, catalogul 
editurii „unu” şi numãrul 00185 al unui album de colaje editat în 299 de 
exemplare, numerotate şi semnate de autor. Cu o dedicaţie: confratelui 
Dorel Schor acest „Atentat la bunele tabieturi” cu menţiunea „colajul 
rãmâne cel mai suprarealist din suprarealism”.

Adevãrul este cã nu ştiam atunci prea multe despre colaj şi nici 
suprarealismul nu era subiectul la modã în România socialistã. Dar putea 
fi pentru mine un foarte bun motiv ca sã mã pun la punct cu materia.

Colajul este un concept artistic asociat cu începutul modernismului. Se 
pare cã originea colajelor se pierde în urmã cu sute de ani, dar el reapare 
dramatic la începutul secolului 20, ca o noutate absolutã. George Braque 
şi Pablo Picasso, aflaţi atunci în perioada de creaţie cubistã, îl lanseazã 
ca o parte distinctivã din Arta Modernã. În fond, colajul este format din 
asamblajul unor forme diferite, în intenţia de a realiza o nouã imagine. Formele sunt materii: colajul 
poate include tãieturi din ziare, ambalaje, lemn. fotografii, fragmente din alte lucrãri de artã, hârtii 
decupate, timbre şi ce nu?!

Din el s-au desprins mai târziu, ca subdiviziuni, decupajul şi fotomontajul… Mai mult decât atât, a 
intrat ca metodã în muzicã, în arhitecturã, în literaturã. Şi nu s-a mulţumit numai cu începuturile 

cubiste. A fost adaptat, aşa cum susţinea convins Saşa Panã, în 
surrealism, care i-a extins foarte mult utilizarea, dar şi în alte curente 
artistice precum Dada, Pop Art, Noul Realism, Abstracţionism… Colajul 
oferã o nouã perspectivã în picturã, cu componente neomogene şi forme 
care îmbogãţesc suprafaţa planã a lucrãrii. Astfel este reexaminatã relaţia 
dintre picturã şi sculpturã, din moment ce rezultã adesea o creaţie 
reliefata, chiar tridimensionatã, punct de plecare pentru o altă generaţie 
plasticã: asamblaje, construcţii, unele nici mãcar foarte bine definite sau 
încadrate. 

Deşi primit cu oarecare reţineri de privitorul neavizat, colajul şi-a cucerit 
repede un loc respectabil, lucrãrile de 
acest gen fiind expuse în mari muzee, 
precum Tate Gallery din Londra, 
Museum of Modern Art (MOMA)din 
New York sau Muzeele de artã 
modernã din Paris, din Roma, din 
Berlin etc. În România începutului de 

secol 20, au folosit colajul pictori avangardişti precum Marcel 
Iancu, M.H.Maxy, Victor Brauner, Jean David, Jules Perahim. Pe 
unii i-am reîntâlnit în Israel, alãturi de alţii precum Lea Nikel, Igael 
Tomarkin sau Yair Garbuz, aliniindu-se unui lung şir de artişti cu 
renume internaţional (Francis Picabia, Jean Arp, Max Ernst etc)



Jumatatea de adevar te încurca mai rau decât jumatatea de minciuna.

Dar din dar se face rar (varianta originala).

Problema e sa-ţi amintesti câte ceva si când îti scrii memoriile.

Cu cât vehicolul e mai mare, IQ-ul soferului scade proportional (statistica).

Fiecare gâsca manânca boabele care-i plac, nu pe cele care-i trebuie (Nae 

Cernaianu).

Ideologia e buna când ne ajuta…

„I s-a aprins calcâiul lui Achile…”

Buna sa va fie inima si celelalte organe interne… (med.).

Traim într-o lume colorata de ochiul si creierul nostru. În „realitate”, realitatea 

nu e colorata (Liviu Lazarescu).

Multi sunt spalati pe creier, dar la unii a intrat total la apa.

Nu înjura, dar nici nu uita înjuraturile…

Întâmplarile relatate de mine arata câta dreptate am eu întotdeauna! 

Unul scrie ce crede si apoi altul crede ce scrie….

Cine avea baia în perete? Baiazid! (George Roca, calamburist).

Sedentarii se înmultesc tocmai în secolul vitezei.

Îl detestăm si îl admirăm pentru acelasi motiv.

Toti pomenesc de mama dracului, nimeni de taică-său (Zoltan Terner).

Dupa cum sunt puse întrebarile, banuiesti cam cum vor fi raspunsurile.

Despre ce nu se poate vorbi, se poate urla (varianta).

Ai restanţă, n-ai vacanta (folclor studentesc).

Unele rezolvari se află în carti dar, pentru a le gasi, ele trebuie totusi deschise.

Şi bunul simt are limitele lui… (Mihai Batog-Bujeniţă).

Nu construiesti catedrale în mlastina…

Subiectul acesta ma intereseaza de la putin la deloc (citat).

Caut femeie de serviciu. Gasitorului, recompensa.



Şcoala de meserii care avea în curte o machetă de locomotivă şi un tren în miniatură, pe care le 
vedeam în fugă, neoprind caii pentru asta. Abia când aveam să intru la liceu aveam să vin să mă satur 
privind.

Dupã care urma Oborul (Mi se pare cã şi astãzi, când nu mai e nimic din ce a fost odinioarã, cãci s-au 
construit blocuri pe toatã suprafaţa dintre pod, linia feratã şi biserica-cred cã Sf. Ion-, se numeşte tot 
cartierul Obor

În obor -era spaţiu berechet-se ţinea târgul sãptãmânal de vite şi se instalau şi circurile când veneau 
în turneu. Chiar şi pe mine, cred cã aveam trei-patru ani, m-au dus de douã ori la Circul Krateil de unde 
reţin pe un clovn caraghios. Unul Ciacanica (un mare artist, pe care peste ani de zile aveam sã-l 
cunosc personal, punând în scenã la Bucureşti un spectacol de circ) şi pe un scamator care scotea 
dintr-o sticlã alte sticle, apoi le punea la loc şi scotea pahare, apoi le punea pe masã şi sticlele şi 
paharele, cã ne minunam toţi cum face.

Au mai fost şi alte lucruri dar îmi era fricã sã mã uit, mai ales când sãreau unii la trapez. În orice caz, 
ceeace a fost bine, e cã a trebuit sã rãmânem la Râmnic sã dormim. Şi am rãmas la cãpitanul Simoiu, 
nişte prieteni ai pãrinţilor mei, la care vara urmãtoare aveau sã mã lase pãrinţii mei douã sãptãmâni cã 
mã împrietenisem cu Gicã şi cu Mira, copii lor, cam de aceiaş vârstã cu mine.

De fapt din asta mi s-a şi tras cã nu am mai pupat Râmnicul pânã la examenul de admitere, adicã 
peste cinci ani. Cãci fiind împreunã cu copii de pe strada respectivã (era strada ofiţerilor şi a 
profesorilor, un cartier de elitã ca sã zic aşa) eu mai înfipt m-am luat la harţã cu un vlãjgan mai mare şi 
m-am luat în colţ cu el, crezând cã-mi merge ca la mine la ţarã. Dar huiduma dracului mi-a tras douã 
palme de mi-au trosnit urechile. Şi nu a fost deajuns. Mergând cu şleahta de copii de pe strada cu 
pricina spre ştrandul din Zãvoi, am trecut pe bulevardul Tudor Vladimirescu şi eu, ca la ţarã, am mers 
desculţ. Trebuie sã recunosc cã eram singurul care aplicam cura doctorului SNAPS dar nu dimineaţa 
pe rouã, ci la 11 ziua pe bulevardul din centrul oraşului. Şi m-a vãzut o altã cunoştiinţã a mamei care a 
doua zi m-a şi turnat la mama la Bârzeşti care a venit special la Râmnic şi în decursul unei sãptãmâni 
m-am ales cu douã labe zdravene peste fãlci de la zdrahon şi cu o bãtaie sorã cu moartea de la mama.

Cã m-a trimis la oraş dupã ce m-am jurat cã o sã fiu cuminte şi eu i-am fãcut de râs.
Şi aşa s-a terminat prima mea escală mai prelungită la Râmnic din care nici nu mai reţin alte lucruri.
Ba da.
Într-o zi, stând pe o bancã în faţa casei cãpitanului, ţâfnos cum am fost de cum mã ştiu şi nici acum 

nu mi-a trecut de tot, mã certasem cu Gicã, mi-am adus aminte cã trebuie sã fiu bine crescut. Şi la 
toatã lumea care trecea pe stradã, mã ridicam în picioare, (la ofiţeri luam şi poziţia de drepţi) şi 
spuneam

- "Bunã ziua"!
La care oamenii mã privau miraţi, unii mai şi rãspundeau, iar cei mai mulţi dupã ce treceau mai şi 

întorceau capul sã mai mã priveascã odatã.
Iar eu eram tare mâhnit că orăşenii sunt prost crescuţi şi nu răspund la bună ziua, ceeace la mine în 

Bârzeşti, nu se întâmpla.
*****

Şi uite-aşa, pe nesimţite, am ajuns să mă prezint la examenul de adimitere la liceul Alexandru 
Lahovary.

O clãdire impozantã în formã patrulaterã toatã în ziduri de cãrãmidã roşie, cu o curte mare în interior.
Situatã pe strada Traian (pe unde era intrarea elevilor), pe strada ce cobora dealungul digului de la 

Capela pânã la spital, pe strada ce ducea la liceul şi internatul de fete şi la Prefecturã (pe unde era 
intrarea profesorilor), şi de un gard ce ne despãrţea de biserica protestantã.

Biserica catolicã fiind pe terasa din centrul oraşului.
Uite cã nu ştiu unde era cimitirul catolic. Cred cã era la un loc cu cel ortodox, sau la marginea 

oraşului, lângã Cetãţuia, unde era mormântul eroilor.
Examenul de admitere a mers bine, dar aveam sã ştiu asta abia când am venit peste câteva zile de 

la ţarã cu tata şi cu mama care abia îşi stãpâneau emoţia.



Eu însumi aveam sã cunosc aceste sentimente când citeam listele cu adimişii la facultãţi ale copiilor mei
Citind lista cu candidaţii reuşiţi mare a fost mirarea pãrinţilor mei şi mai ales a mea când m-am vãzut cã 

obţinusem premiul trei.
Eram trei pe premiul trei.
Cernãianu Liviu, Ogrezeanu Dumitru şi Sacerdoţeanu Virgil, adicã subsemnatul.
Pãrinţilor mei nu la mai venea sã se deslipeascã de listã de parcã ar fi vrut sã ştie toatã lumea, dacã se 

putea sã se publice şi în Universul ştirea. Bineânţeles erau multe pesoane care se înghesuiau sã priveascã 
listele şi deodatã aud în jurul meu.

- Uite tatã cã mai sunt doi premiul trei. Cine dracu o mai fi şi Sacerdoţeanu ãsta?
- Eu sunt. Am rãspuns prompt, oarecum întrebat eu, spre stupefacţia pãrinţilor mei, şi mai ales ai lui.
- Îţi aminteşti Liviule?
- Cãci tu erai împricinatul.
- Tu, Cernãianu Liviu, nepotul episcopului Vartolomei şi prietenul meu de o viaţã, având mândria de a mã 

numãra şi azi printre prieteni tãi...
Primii trei ani au trecut cu mare importanţã numai pentru mine, cãci în clasa doua am pierdut pe tata. Dar 

pânã acum am povestit numai despre mine pentru a mã introduce în subiect. Înainte de a începe povestirea 
pãţaniilor de elev vreau sã încerc sã descriu Vâlcea din memorie, de la trei mii de kilometri distanţã ca spaţiu 
şi la 60 de ani distanţã ca timp. Sã descriu Vâlcea aşa cum am descoperit-o pe parcursul acestor trei ani. 
Cãci micul"pui de om"de la ţarã a avut nevoie de timp pentru a se desbãra de un langaj, care deşi era cât de 
cât mai elevat decât al consãtenilor lui, era totuşi departe de şlefuirea orãşeneascã. A avut nevoie de timp 
pentru a deveni orãşan.

Oraşul era bine delimitat şi bine marcat de nişte aşa zise frontiere aşa zise naturale. Adicã, dupã ce treceai 
de şcoala de meserii şi de obor ajungeai la prima fontierã;

Podul peste râul Olãneşti.
Un pod de lemn cu nişte mari arcade de fier care despãrţea"restul lumi"de"râsul lumii"cum era 

împãmântãnitã printre liceeni rãutãcioasa expresia vizavis de şcoala de meserii.
Dealul Capela strãjuia oraşul înspre Olãneşti, periferia fiind parcul Zãvoi, ctitoria prinţului Bibescu. În parc 

se afla (şi cred cã se mai aflã şi astãzi) stadionul şi ştrandul.
În continuare la hotarul oraşului era moara unui Neamţ, cred cã Gherman se numea. Moarã vestitã nu 

numai prin mãrimea ei cãci avea o capacitate de producţie de aproviziona cu fãinã şi mãlai nu numai 
Râmnicul ci şi Olãneştiul şi Ocnele Mari ci şi prin un pitoresc aparte.

Pentru a transporta grâul şi porumbul de la garã la moarã(distanţã de 4-5 kilometri) Gherman avea un 
camion imens pentru acele vremuri. Avea pneurile din cauciuc masiv fãrã camerã, cu transmisiunea pe lanţ 
în exterior, cu schimbãtorul de viteze afarã pe aripa maşinii cã şoferul trebuia sã scoatã mâna pe geam sã 
schimbe vitezele, deşi nu prea avea ce schimba cã mergea foarte încet. Acest mastodont putea încãrca pe 
platformã douã vagoane de grâu, ceeace era colosal pentru acel timp. Deci când trecea prin oraş era un 
spectacol cãci se oprea lumea ca la urs sã priveascã.

Spre Nord, pe Valea Oltului spre Sibiu, în vãrful unei coline, strãjuia Cetãţuia.
Ctitoria domnitorului Radu de la Afumaţi era pe vremuri o bisericã întãritã fiind un punct strtegic. Dupã 

legendã chiar aici a fost omorît domnitorul de Turci pentru a fi pedepsit cã încerca sã aibã o oarecare 
independenţã. Se spunea cã din pivniţa bisericii ar fi fost un tunel ce ducea pe sub Olt pânã la"Malul Alb"o 
localitate pe celãlalt mal al Oltului, vizavis de Cetãţuie. Am fost şi eu deseori la Cetãţuie şi am încercat cu alţi 
elevi sã vedem dacã e adevãratã istoria cu pasajul subteran. E drept cã din pivniţa bisericii se gãsea un tunel 
care dupã câţva metri era blocat de o surupãturã şi nu ştiu sã se fi fãcut cercetãri sã se descopere ce era 
adevãrat din misterul acestei legende.

De fapt acesta este farmecul legendelor, sã fie învãluite în mister.
Cetãţuia era înconjuratã de averea familiei Seltea, (nemilos umilitã şi decimatã de regim prin anii 1945) 

dupã care urmau comunele Bujoreni, Dãeşti, Jiblea, Cãlimãneşti, etc.
Spre sud frontierã naturalã Oltul cu podul peste Olt, cu comunele Goranu şi apoi Dealul Negru spre Pieşti-

Bucureşti.
Revenind la intrarea în Râmnic, dupã podul peste Olãneşti erau o serie de restaurante mai spãlate, pentru 

intelectualii de ţarã şi moşierii sau chiaburi ce veneau la Râmnic. Restaurante care aveau şi curţi spaţioase 
pentru a fi"trase"ca sã nu zic"parcate"cãruţele, gabrioletele sau mai rar docarele ale celor ce veneau cu 
treburi la oraş. Bineînţeles oblgaţia pentru a avea mijlocul de transport la adãpost şi mai mult sau mai puţin 



bine pãzit (deşi nu am auzit sã se fi furat ceva), era sã mãnânci la restaurant. Clienţii siguri erau însã orãşenii 
ce veneau pentru a bea o ţuicã fiartã cu o chifteluţã sau un cârnãcior iarna sau o bere cu un"mic"cu muştar 
vara iar burlacii luau, cu abonament, şi masa de prânz si seara.

Cei mai vestiţi restauratori erau Mântulescu zis şi"Încurcã lume"(unde de obicei trãgeau pãrinţi mei) şi 
Stoica,(erau pe strada principalã, str. Traian).

Spre Zãvoi, dar pe pitorescul drum ce ocolea zãvoiul şi se împreuna cu drumul principal spre Olãneşti dupã 
moara lui Gherman (de fapt cred cã era o arterã creatã special pentru el, pentru a nu stânjeni circulaţia prin 
oraş cu mamutul lui de camion) era cârciuma lui"Mãrunţelu”, care îşi luase numele dupã specialitatea casei, 
tocanã de mãruntaie. Cu timpul nu-l mai striga nimeni pe numele lui, toţi îl strigau"Domne Mãrunţelu”. deşi nu 
era deloc mãrunţel şi se numea Carametescu, o familie foarte cunoscutã şi respectatã din Stoineşti..

Vreau sã vã povestec o anecdotã în legãturã cu Mãrunţelu mai ales cã el, fiind Vâlcean sadea, cred cã îşi 
are locul în încercarea mea de a descrie oraşul Vâlcea şi orãşenii pe care am avut ocazia şi posibilitatea sã-i 
cunosc eu, în perioada pânã în 1946 când am pãrãsit Râmnicul pentru a pleca la facultate

În clasa doua stãteam la gazdã la Doamna Cãlinescu, soţie de ofiţer şi profesoarã de limba românã la liceul 
de fete şi locuiam împreunã cu Gicã Popescu, din Stoeneşti.

-Ascultã bã Gogoaşe -poreclã datã bineînţeles tot de Şefu-de ce n-ai venit la întâlnirea supravieţuitorilor a 
50 de ani de la absolvenţã?

Gicã era dupã mamã din familia lui Carametescu şi deci nepotul lui Mãrunţelu
El mi-a povestit urmãtoarea întâmplare care denotã o anumitã stare de sprit şi un profund respect faţã de 

un unchi vârstnic din familie.
Lucru care sper sã se mai pãstreze şi azi, mãcar"de sãmânţã".
În afarã de Mãrunţelu, Gicã mai avea un unchi"mândria neamului", un om adorabil pe care am avut 

onoarea sã-l cunosc, fiind apropiat familiei Cãlinescu şi venind uneori în vizitã. Era avocat la Bucureşti şi 
fusese ministru subsecretar de stat la ministerul de finanţe în unul din guvernele liberale. Acest unchi avea 
pasiunea cãrţilor şi cum pierduse o sumã mare de bani în timpul unei partide prelungite de poker s-a 
împrumutat la vãrul lui Mãrunţelu de bani. Cum acesta era de principiul"rudã-rudã-dar brânza e pe bani"l-a 
împrumutat contra unei chitanţe specificând cã dacã nu dã banii la data stabilitã sã -i revinã câteva zeci de 
hectare de pãmânt, Carameteştii fiind mari proprietari de pãmânt pe acele vremuri. La data scadenţei 
Gheorghe Carametescu a adus banii, dar cum Mãrunţelu avea"dever"mare cã era Marţi, zi de târg la 
Râmnic, i-a spus cã nu are timp sã caute chitanţa şi cã i-o va da ulterior.

Numai cã trecuserã câţva ani de atunci şi Mãrunţelul tot nu gãsise timp sã caute în casa de bani chitanţa.
La Stoeneşti era Nea Tãchinã, unchiul unchilor lui Gicã, un bãtrân respectabil, mare bonom, care când 

spunea o vorbã, era vorbã. El, ca toţi ţãranii cu câteva clase primare, avea mult respect pentru cei cu multã 
carte şi întâmplarea fãcea ca Gheorge sã fie cel mai titrat, deci cu cea mai multã stimã la Nea Tãchinã.

Marea pasiune a lui Nea Tãchinã era jocul de table şi mare lui plãcere era ca atunci când îl prindea pe 
Gheorghe prin Stoeneşti, sã facã"cinci partide".

Dar Gheorge dupã o partidã se plictisea.
Ca sã nu-l supere şi sã nu-l jicneascã, continua jocul, dar numai de formã. Ca sã se amuze îşi desfãcea 

butonii de la manşeta cãmãşii şi când arunca pulurile, trãgea cu butonii pulurile unde îi convenea lui, la care, 
când se prindea, deşi era aşa de absorbit de joc cã se prindea greu, când se prindea, îi spunea:

Joci muldar domne avocat!
Cã de atunci rãmãsese celebrã zicala;
"Joci muldar".
În timpul unei partide de table, la care Gheorghe nu şi-a mai desfãcut butonii de la cãmaşe, nepotul i-a spus 

unchiului tãrãşenia cu chitanţa datã lui Mãrunţelu.
Nea Tãchinã a rãmas o clipã cu mâna în aer, cã era pe cale sã arunce zarurile. Şi-a mângâiat muştaţa cu 

mâna stângã, şi a zis:
- Mâine mergem la Râmnic
Bine înţeles, a doua zi, Nea Tãchinã, Gheorghe şi tot Gheorghe, dar Popescu, tatãl colegului meu Gicã, 

care era dascãl în comunã, au plecat la oraş cu trãsura (Cãci familia Carametescu avea trãsurã, lucru rar pe 
acele timpuri.)

Dupã cum era normal au tras la Mãrunţelu care deşi avea"dever"cã era Marţi, a lãsat chelnãrii sã se ocupe 
de clienţi şi el a venit la masã la Nea Tãchinã, având toţi un profund respect pentru unchiu. Masa a trecut într-



o veselie şi o bunã dispoziţie ca de sãrbãtori. La sfârşitul mesei, când Nea Tãchinã îşi ştergea mustãţile cu 
şervetul, a spus:

- Dã-i hârtia bãiatului!
- Da Nea Tãchinã!
Şi până să se ridice de pe scaun Nea Tăchină, a adus chitanţa fără nici-un comentariu.
Cine avea ocazia sã vinã la târg şi sã intre prin Obor peste podul Olãneşti pe la începutul lunii Mai, putea 

asista la un spectacol însolit, cãci nu avea cum sã-l evite. Mai ales cã spectacolul era gratuit şi întotdeauna 
cu mulţi spectatori care umpleau podul peste Olãneşti, de era pericol sã se dãrâme. Trecãtorii ce veneau de 
la ţarã cu mare greutate îşi fãceau loc cu cãruţele, cãci svonul se propaga cu viteza fulgerului şi toatã suflarea 
oraşului era pe pod. Dacã era Marţi, se alegea praful şi de piaţã şi de vânzarea prin magazine.

Era bãtaia peştelui.
Abia atunci am înţeles semnificaţia zicalei.
Râul Olãneşti îşi avea izvoarele în munţii Builei şi avea apa mai rece ca a Oltului. Dar vara când începea 

cãldura se încãlzea puternic, albia râului find largã de cum intra sau mai bine zis de când traversa oraşul. 
Cum nu mai avea mult pânã sã se verse în Olt, cred cã nici un klometru, mrenele şi crapii veneau sã-şi 
depunã icrele unde era apa mai caldã, adicã chiar mai sus de pod. Cum albia era foarte largã, deci apa nu era 
adâncã, se vedea cum peştii se zbãteau cu furie, cum crapii loveau cu coada femelele sã-şi verse icrele, iar 
ei apoi aruncau lapţii peste icre într-o forfotealã de nedescris.

Tot spectacolul nu dura decât douã zile în plin.
Mai era şi a treia zi, dar numai peştii întârzâiaţi sau cei ce nu apucaserã sã intre de pe Lotru la sorocul 

respectiv mai veneau la"Bãtaie”.
Cel ce vã povesteşte ştie ce spune, cã trei ani a chiulit de la liceu la începutul lui Mai sã asiste la spectacol.
Ce vreţi, natura îşi are legile ei pe care modernizarea albiei râului, cât mai ales construirea barajului pentru 

hidrocentralele de pe Olt au privat atât peştii de nevoia atavicã de a se reproduce în râul Olãneşti, cât şi 
Râmnicenii de la asemenea spectacol.

Dupã ce treceai podul, intrai în oraşul propiu zis, în oraşul"intra-muros""dintre ziduri”. Reminiscenţã din 
vremurile de bejenie când orice aşezare omeneascã era înconjuratã de ziduri de întãrire pentru apãrare. 
Zidurile naturale ale oraşului fiind Oltul, Capela, Cetãţuia şi râul Olãneşti. În limitele acestea desvoltându-se 
oraşul, cu clãdirile impozante administrative-era totuşi oraş reşedinţã de judeţ-, adicã prefecturã, tribunal, 
spital, şcoli, biserici, etc. Pânã sã termin eu liceul hotarele se numeau:

1) Podul Olãneşti (la sud)
2) Casa lui Hozoc (Dr. generalist) la nord.
Mai era alãturi o vilã mult mai impozantã, a profesorului de matematicã Preda Antonescu-când am intrat eu 

la liceu ieşise la pensie dar ani de zile se vorbea de el cu spaimã fiind un bun, dar foarte sever pofesor-dar 
nimeni nu vorbea de aceastã casã ca hotar al oraşului. Pentru toţi era casa lui Hozoc. Dupã care pe partea 
stângã se întindea ţigãnia pânã spre Cetãţuie şi metocul Mânãstirii Frãsinetu, iar pe dreapta erau nişte 
magherniţe. Abia pe strada Dr. Hatman şi Matei Basarab începuserã sã-şi facã case şi lume mai acãtãrii. Pe 
strada Matei Basarab erau multe case ale coloniei de italieni,

Ei da! În Râmnicul de odinioarã era o puternicã colonie germanã, erau Italieni ba pânã şi Francezi.
Mai era şi atelierul unui pietrar de morminte funerare, unul Frederik Hizek, care având casã mare, mai ţinea 

şi elevi în gazdã.
- Îţi mai aduci aminte Moculescule? Cãci bietul Petricã Monea nu-şi mai poate aminti.
De fapt în Râmnic erau numai douã ateliere de morminte funerare; Frederik Hizek şi Olteanul, care avea 

atelierul la intersecţia Bul. Împãratul Traian cu strada ce venea de la liceu, trecea prin dreptul internatului 
liceului şi se unea cu Traian. Dar mare concurenţã între ei nu era deoarece, dacã nu mã înşealã memoria, 
populaţia oraşului numãra în jur de 10.000 sau 11.000 de suflete. Bine înţeles populaţia stabilã, fãrã militari, 
elevi sau pensionarii de la Mititica -inchisoarea de la intrarea în oraş, lângã Boţocan -Deci aveau berechet de 
lucru amândoi fabricanţii de morminte.

3) Spre sud, oraşul era limitat de Olt iar înainte de Olt de bariera liniei ferate strãjuitã de santinelele 
cazãrmii"2 Vâlcea"!"2 Cãţea"cum era numit în jargon regimentul

Acestea erau frontierele oraşului pe cât îmi aduce aminte. Ce vreţi, sunt 50 de ani de când am pãrãsit 
oraşul şi nimic, sau aproape nimic nu a mai rãmas din farmecul şi pitorescul ce dãdeau parfumul oraşului. Au 
mai rãmas numai marile clãdiri care deveniserã reci şi impersonale prin vopsirea uniformã şi cu aceleaşi 
lozinci stereotipe pe toate faţadele şi pe toate acoperişurile.



George (Valentin, Istrate) Sarry (n. 8 ianuarie 1928), trăieşte azi în Canada, dar face 
parte dintr-o familie greco-engleză vestită în Constanţa anilor '20–'30 ai secolului 
trecut, unde Constantin N. Sarry, fratele mai mare al tată lui, era proprietar al celui mai 
longeviv ziar din oraş, Dobrogea jună, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie şi 
important cetăţean al comunităţii, cu rude la fel de active şi implicate în viaţa acesteia, 

ca, de pildă, Demostene Tranulis, care construise faimosul Teatru Tranulis, ulterior Fantasio, pe la 
1927. 

Autorul însuşi are o familie numeroasă – opt fraţi, provenind dintr-un frate al lui Constantin, cu studii 
politehnice în Occident, revenit în România exact în acel an, cu o soţie englezoaică. 

Sunt ceea ce se cheamă exponenţi ai clasei de mijloc interbelice, întreprinzători, buni cetăţeni, 
filantropi şi cu viziune asupra dezvoltării oraşului lor cosmopolit şi deschis, în care vor locui toţi în bună 
armonie între ei şi cu localnicii. Asta până când comuniştii îi vor băga practic pe aproape toţi adulţii, 
inclusiv femeile, în închisori. (La un moment dat, ieşit el însuşi din închisoare, autorul constată că din 
acest neam mare şi solid, şase se aflau sau trecuseră prin închisorile politice ale regimului. Iar un văr 
după tată, dr. Ahile Sarry, scrie el însuşi o evocare – cunoscută în mediile foştilor deţinuţi politici – 
Pahod na Sibir. Semnificativ, fiindcă tragic, cartea apare în Bucureşti, la o zi după moartea autorului 
ei, în 1994. [...]

Doina Jela

Cuvânt înainte

Am scris acest memorial fără nicio intenţie de a face literatură. Dorinţa mea cea mai vie este să las 
iubiţilor mei descendenţi o mărturie despre o perioada grea din tinereţea mea, despre care, din 
prudenţă şi din delicateţe, pentru a nu-i răni pe cei dragi, am vorbit prea puţin. 

Născut în România într-o familie mixtă, tatăl de origine greacă iar 
mama englezoaică, am fost educat şi îndrumat încă de mic copil să 
înţeleg ce înseamnă dragostea de patrie şi iubirea de familie. 

Această mărturie este istoria unui coşmar despre suferinţa 
românească. Acolo, în temniţele şi lagărele de muncă forţată şi de 
exterminare unde am fost ţinut timp de aproape unsprezece ani, am 
avut prilejul să cunosc feţele văzute şi pe cele necunoscute ale omului. 

Acolo, răul diabolic ne pândea, se propaga în tot locul. Mizeria, 
pedepsele corporale fizice şi cele morale, frigul, foamea, izolarea, 
tortura, lipsa oricărei activităţi şi multe asemenea cazne ajunse la 
paroxism au întregit pe deplin tabloul apocaliptic al regimului ce ni se 
aplica cu râvnă şi zel de către cei care dispuneau de vieţile noastre 
după bunul lor plac. 

Dar alături de nişte oameni minunaţi, de caracter şi certă valoare, 
viaţa, chiar în condiţiile de acolo, parcă se derula altfel, căpăta un alt 
sens, avea o altă semnificaţie. 

şi în acele situaţii de maximă încercare la care am fost supuşi, noi am 
rămas statornici în convingerile şi aspiraţiile noastre spre mai bine, spre 
adevăr, dreptate, credinţă care ne-au însufleţit şi pe 

care am dorit să le vedem concretizate într-o regenerare morală 
generală. 



Contrastul între ce am vrut noi şi intenţia celor ce au devenit torţionarii noştri şi torţionarii poporului român, 
la scară largă, era totală. 

În anul 1960, după aproape unsprezece ani de recluziune, pe când mă aflam în penitenciarul Piteşti în 
lanţuri, am fost scos, pe neaşteptate, de la izolare. Mă aflam acolo, pedepsit pentru aşa-zisa încălcare de 
regulament, cu încă un deţinut politic, Leonard Kirschen, ziarist la Associated Press. 

Două luni mai târziu am aterizat la Londra unde o aveam pe mama, două surori şi doi fraţi. Ceilalţi trei fraţi 
erau, unul în Canada, altul în Arabia Saudită, iar al treilea, care lucra pentru Foreign Office în Bangkok, 
capitala Thailandei, unde ocupa un post de secretar comercial la Ambasada Britanică. 

După o şedere de aproape doi ani în Anglia, am plecat în Canada unde mă aştepta unul dintre fraţi, şi m-am 
stabilit în LaSalle, provincia Québec. 

Doi ani mai târziu m-am căsătorit, iar cinci ani după ce m-am stabilit aici, am devenit cetăţean canadian. 
M-am bucurat de multe ori, pe parcursul anilor, de sincere clipe de bunăvoinţă, încurajat şi cinstit fiind de o 

parte din acei oameni de seamă, minunaţii mei colegi de suferinţă din România, cu care am comunicat peste 
ani prin scrisori şi vizite personale în care evocam evenimentele tragice trăite alături. 

Tuturor prietenilor şi cunoştinţelor de pretutindeni un sincer şi cald mulţumesc! 
Iar celor morţi, dăruieşte-le, Doamne, Împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor tale bunătăţi! Fie-le memoria 

eternizată! 
George Sarry 

Familia Sarry şi începutul războiului 

Dumitru N. Sarry, cel care avea să fie tatăl meu, urma, pe la 1914, cursurile unui institut de construcţii 
navale din Anvers. De aici este trimis în Anglia, la Bristol, pentru efectuarea unei expertize tehnice. Îl prinde la 
Bristol Primul Război Mondial şi este îmbarcat pe un vas comercial englez care alimenta vasele de război 
engleze. La sfârşitul războiului, primeşte două medalii din partea regelui Angliei, George al V-lea, pentru 
serviciul adus în timpul conflictului mondial. Tot în Bristol, cunoaşte pe Louise Coomes, o tânără englezoaică 
văduvă de război, cu doi băieţi, Ted şi Stanley, care mai târziu are să fie mama mea. Dumitru Sarry se 
căsătoreşte cu aleasa inimii lui, din căsnicie rezultând cinci copii (Nicu, Hariclea, Chrisanti, Alec şi Costică). 

Deşi născut în România, la Constanţa, dar din părinţi veniţi din Grecia, Dumitru Sarry avea spirit de 
negustor. Astfel că după război a deschis cu banii strânşi un restaurant stil englezesc care se numeşte pub. 
Găsise o locaţie bună unde lipsea un asemenea restaurant, a avut un mare succes şi totul mergea foarte 
bine. Ca orice negustor, apoi, a început să investească din câştig, a deschis 

o mică fabrică de îngheţată într-o clădire pe care o cumpărase alături de restaurant, probabil ştiind că 
îngheţata va avea căutare. Numai după şase luni de la deschiderea fabricii de îngheţată a comandat zece 
vehicule speciale, ca nişte biciclete, dar cu trei roţi, pe fiecare dintre ele fiind montată o cutie mare prevăzută 
să transporte un fel de cazan cu îngheţată până la un parc mare de la marginea oraşului, cunoscut ca „the 
Dawns”. Era, pe vremea aceea, singurul loc unde popu laţia oraşului putea ieşi la aer liber şi acest parc era 
plin tot timpul zilei; tricicletele erau conduse de fete angajate, care odată ajunse în parc, ştiau să răspundă şi 
de vânzarea îngheţatei. 

În septembrie 1927, tata vinde afacerile şi proprietăţile şi se întoarce în ţară, la Constanţa, oraşul natal. La 
sosirea în gara Constanţa este întâmpinat de trei fraţi şi două surori cu familiile lor. Totuşi, Louise izbucneşte 
în lacrimi. Când soţul ei, Dumitru, o întreabă de ce plânge, Louise îi răspunde: cum să nu plâng, când surorile 
tale îi scuipă pe copiii noştri? Louise nu cunoştea obiceiul locului, anume acela de a-ţi exprima admiraţia 
pentru ceva frumos, scuipându-l ca să nu-l deochi. După ce Dumitru i-a explicat obiceiul românesc, a încetat 
să mai plângă. Multă vreme după sosirea lor, Louise a continuat să scuipe la rândul ei când vedea copii sau 
chiar adulţi, fie că erau, fie că nu erau de admirat. O făcea doar aşa, din politeţe. Până când Dumitru i-a 
explicat din nou că nu trebuie să scuipe pe oricine.

Situaţia noastră a fost una excepţională. Trei luni după sosirea în ţară, Dumitru Sarry este angajat ca 
inginer la Uzina Electrică din Constanţa. La 8 ianuarie 1928 vede lumina zilei George Valentin Istrate Sarry 

1(subsemnatul). În luna aprilie sunt botezat în sala cinematografului Tranulis , al cărui proprietar era o rudă a 

1 Rezultat al unor îndelungate demersuri ale Ligii Culturale animate de Nicolae Iorga, pentru care municipalitatea donase terenul, teatrul-cinematograf Tranulis 
este opera lui Demostene Tranulis, grec el însuşi, proprietar al unu teatru şi al unui ziar, aflat la a doua generaţie în Constanţa. La inaugurarea lui, în septembrie 
1927, participă C. N. Sarry, unchiul autorului, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie, printre alte notabilităţi locale.



familiei Sarry. La botez au fost invitate toate personalităţile oraşului Constanţa deoarece fratele cel mare al 
tatălui meu, Constantin N. Sarry, era directorul şi proprietarul ziarului local Dobrogea jună şi era cunoscut în 
tot oraşul. În acest ziar a fost publicată, cu opt luni înainte, ştirea privind sosirea familiei Sarry din Anglia. A 

fost un eveniment important despre care a vorbit tot 
oraşul. 

Botezul meu a fost public şi am avut trei naşi: 
George, Valentin şi Istrate. La 21 august 1931 s-a 
născut sora noastră, Ema Caliopi. Acum suntem 
nouă copii, inclusiv Ted şi Stanley, şase băieţi şi trei 
surori. În 1934, Ted se întoarce în Anglia, la Bristol, 
iar in 1936, Nicu îl urmează şi el în Anglia. Stanley 
este angajat ca secretar la Consulatul Englez din 
Constanţa. Sora noastră, Chrisanti, era bolnavă de 
la naştere şi aşa a rămas toată viaţa ei. 

În 1939 termin cele patru clase primare şi tatăl 
meu mă înscrie la Liceul Comercial. Tot în acelaşi an 
izbucneşte cel de-al Doilea Război Mondial. Fratele 
meu, Stanley, părăseşte România, împreună cu tot 
personalul diplomatic de la Consulatul Englez. La fel 
soţia lui Stanley şi fiul lor. 

În ce mă priveşte, îmi continui şcoala. Şi chiar dacă în clasele primare fusesem elev bun, acum, la liceu, nu-
mi dădeam silinţa deloc. Primul an l-am trecut cu mare efort din partea şi Alec. mea, dar următorii trei ani, am 
absolvit numai graţie faptului că numele meu era Sarry. Cum am spus mai sus, unchiul meu era o 
personalitate şi cunoscut de toată lumea intelectuală din Constanţa. Aşa treceam clasa. Întotdeauna aveam 
media cea mai mică şi eram ultimul din cei care treceau clasa. Când tatăl meu a văzut că nu-mi place cartea, 
nu m-a lăsat să continui. Hotărârea tatălui meu să nu mai continui liceul, nu numai că nu m-a decepţionat, dar 
chiar m-a bucurat. 

România s-a aliat cu Germania şi eram în război contra ruşilor. Aveam trupe germane în Constanţa, ruşii 
bombardau Constanţa zi şi noapte. Bateriile antiaeriene germane care erau plasate deasupra silozurilor din 
port şi în jurul Constanţei nu încetau să riposteze. De fiecare dată când suna încetarea alarmei, cu un grup de 
băieţi de vârsta mea ieşeam pe stradă şi culegeam schije căzute de la proiectilele antiaeriene germane care 
explodau în aer în timpul bombardamentului. Aceste schije le vindeam la fier vechi unde aveau mare căutare 
şi le vindeam foarte uşor. 

În curtea noastră săpasem tranşee sub formă de „N”. Aici în timpul bombardamentului ne refugiam cu 
întreaga familie şi stăteam până auzeam încetarea alarmei. În aceste tranşee depozitasem o căruţă de 
pepeni cumpărată de tata de la ţărani. În şanţul săpat ca adăpost era destul de răcoare chiar ziua când era 
foarte cald, era motivul pentru care pusesem pepenii aici. 

Începuseră lipsurile şi apăruseră cozile la magazinele de alimente şi brutării. Dimineţile ne sculam la două-
trei, luam un scăunel fiecare şi ne aşezam la rând la brutărie sau la vreun magazin care mai avea alimente. 
Fiind mulţi în familie, erau multe guri de hrănit, dar şi mulţi care şedeam la rând, aşa că puteam cumpăra 
aproape cât ne trebuia. Cât priveşte carnea însă, dacă exista, o lua armata germană. Cu timpul şi pâinea 
începuse să se schimbe. Au început să amestece făină cu mălai, pâinea cântărea la fel, însă era mai mică şi 
mai grea. Nu au trecut nici două luni şi au început să amestece cartofi cu făină. Şi asta nu ar fi fost chiar grav, 
dar au început să raţionalizeze pâinea: două sute cincizeci de grame de persoană de pâine pe baza 
cartelelor care se introduseseră în toată ţara. 

Fiecare cetăţean, de la mic la mare, avea cartelă. Cum am spus, carne nu era, ulei sau grăsime de gătit 
foarte rar. Fratele nostru, Alecu, avea porumbei de rasă şi pentru că nici pentru ei nu aveam destule grăunţe, 
tata a început să taie patru pe zi şi astfel aveam carne pentru ziua respectivă. Mie nu mi-a trebuit să-mi spună 
cineva ce să fac; cum se lumina de ziuă, pe unele străzi pustii ale oraşului erau porumbei sălbatici şi cum 
eram bun cu praştia, profitam de această scurtă perioadă de timp (de cum se lumina până începea să circule 
lumea, circa şaizeci de minute) şi reuşeam să vin acasă cu doi-trei porumbei vânaţi cu praştia. 

A mers vânatul cam trei săptămâni, însă cum orice început are şi un sfârşit, de la o vreme vânătoarea mea 
nu mai producea decât un porumbel sau niciunul. Or fi fost ei porumbeii sălbatici, dar nu erau şi proşti. Nu mai 
puteam să mă apropii de ei, mă recunoşteau şi zburau. Am observat când cineva trecea pe lângă ei, chiar la 

Eu în braţele mamei, sora Ema nu se născuse



mai puţin de douăzeci de metri, nici nu se sinchiseau, iar eu nu puteam să mă apropii de ei nici la cincizeci 
de metri. Aşa că am renunţat să mai vânez porumbei sălbatici. 

Ruşii continuau să bombardeze oraşul. Majoritatea populaţiei era refugiată pe la sate. După fiecare 
bombardament, noi, cei tineri care locuiam pe aceeaşi stradă şi care nu eram refugiaţi cu familiile la sate, 
mergeam să vedem pagubele rămase în urma bombardamentului. De multe ori eram surprinşi pe străzi când 
suna alarma. Fugeam pe unde găseam un adăpost. Ne era frică mai mult de schijele proiectilelor antiaeriene 
care cădeau ca ploaia, decât de bombele pe care le lansau avioanele ruseşti. Străzile oraşului erau aproape 
goale chiar când nu era bombardament. Odată, un vecin de-al mătuşii noastre care se refugiase la ţară, s-a 
întors să ia nişte haine. Ne-a trimis vorbă dacă vrem să mergem la el acasă unde avea un porc pe care l-a 
lăsat şi nu ştia ce să facă cu el şi dacă noi îl vrem, putem să mergem să-l luăm. Tata nu era acasă. Eu cu doi 
fraţi ai mei, Alec şi Constantin şi cu un căruţ pe care îl confecţionase tata ca mijloc de transport universal, am 
plecat spre casa vecinului mătuşii noastre. Nu am găsit pe nimeni. De altfel nici nu ne aşteptasem să găsim 
pe cineva. Ne-am îndreptat spre coteţul porcului care nu mâncase de opt zile, era flămând. Când Alec a sărit 
în ţarcul porcului, unde urma să sar şi eu cu Constantin, porcul s-a năpustit pe Alec să-l mănânce, trântindu-l 
la pământ. Cu greu s-a ridicat şi a reuşit să sară afară din ţarc. Ne-am dus la mătuşa noastră care locuia 
alături şi care era refugiată la ţară, am reuşit să deschidem o fereastră din spatele casei, iar eu m-am 
strecurat înăuntru. Am intrat în bucătărie şi am luat două cuţite, cele mai mari pe care le-am găsit. Ne-am 
întors înapoi la porc şi a trebuit să facem un plan. Am smuls din curtea stăpânului o grămadă de iarbă care 
crescuse mare. Am aruncat-o în ţarcul porcului care a început să mănânce. I-am câştigat astfel încrederea şi 
am sărit toţi trei lângă el în ţarc. Porcul care nu mâncase de opt zile, era ocupat să mănânce iarba şi nu se mai 
dădea la noi. Costică şi Alec au sărit pe animalul vizibil slăbit şi l-au pus la pământ. Am sărit şi eu pe el. Porcul 
guiţa dar nimeni nu-l auzea. Alec a luat cuţitul şi a început să-i taie gâtul. Porcul guiţa şi mai tare. Văzând că 
porcul nu se decide să moară, Constantin îmi cere celălalt cuţit şi aşa, toţi trei călare pe porc, Alec încerca să-
i taie gâtul, iar Constantin încerca să-i găsească inima. După vreo zece minute am simţit toţi că porcul nu se 
mai opunea. 

Am stat vreun sfert de oră să ne odihnim, dar nu a trecut mult şi am auzit alarma şi zgomotul tunurilor 
antiaeriene. Ne obişnuisem cu toate astea. Imediat ce a sunat încetarea alarmei, toţi trei am ridicat porcul 
care cântărea aproximativ nouăzeci de kilograme. Dacă era hrănit ar fi cântărit cu douăzeci de kilograme mai 
mult şi ar fi fost mai greu pentru noi să-l punem jos şi să-l tăiem. Cu greu îl punem în căruţ şi, cu o pătură 
veche luată de la mătuşa noastră, îl acoperim şi ne grăbim să mergem spre casă pentru a nu fi surprinşi de un 
alt bombardament. Aveam de mers vreo doi kilometri până acasă. Pe străzi rar vedeai pe cineva. 

Nu plecasem bine din ograda de unde luasem porcul şi ne întâlnim cu o femeie. Deşi foarte grăbită, cum ne 
vede, se uită la căruţ şi ne întreabă: „Este mort?” I-am răspuns: „E mort.” „Dumnezeu să-l ierte, aveţi grijă de 
voi, copii” şi a plecat şi mai grăbită. Noi ne uitam unul la altul şi nu ne-a fost greu să ne dăm seama de ce 
femeia a crezut că noi transportam un cadavru. Nu numai căruţul, ci şi noi eram mânjiţi cu sânge. Plus, 
căruţul era lunguţ, cam de un metru trei sferturi. Porcul nu se vedea şi era normal să creadă că era cineva 
mort. 

Nu mai aveam mult până acasă, când ne pomenim că trec pe lângă noi un bărbat şi o femeie. Când s-au 
apropiat de noi s-au uitat la căruţ şi o văd pe femeie că face semnul crucii, iar bărbatul se descoperă, fără ca 
vreunul dintre ei să se oprească sau să ne întrebe ceva. Ajungem acasă şi povestim părinţilor că ar fi fost 
imposibil să aducem porcul viu şi a trebuit să-l tăiem. Le-am spus de unde aveam cuţitele şi, desigur, le-am 
spus ce au crezut despre cargoul nostru cei pe care i-am întâlnit în drumul nostru spre casă. Am pus porcul la 
pârlit şi după aceea l-am despicat şi tăiat în bucăţi. Nu mâncasem de mult carne de porc. Cu toţii am simţit că 
am mâncat carne. 

Bombardamentul nu înceta. În special noaptea era strict interzis să ai vreo lumină aprinsă în casă sau 
oriunde pe proprietatea ta. Cine era prins era împuşcat pe loc. Această măsură era luată pentru ca avioanele 
ruseşti, când veneau noaptea peste Marea Neagră, să nu poată vedea când ajungeau deasupra oraşului şi 
să lanseze bombele. În ultimul timp, cei responsabili cu apărarea oraşului au găsit o strategie care a salvat 
mii de oameni de la moarte şi anume au ancorat în largul mării câteva sute de platforme plutitoare pe care 
erau instalate nişte lumini puţin camuflate, alimentate de baterii, astfel încât agresorilor din aer, să le pară că 
sunt deasupra Constanţei. Când veneau avioanele lansau bombele în mare. Mi-aduc aminte cum în fiecare 
dimineaţă plecau din portul Constanţa trei şalupe care se îndreptau spre largul mării să inspecteze aceste 
plute sau să le înlocuiască bateriile. 



La Santiago de Chile este o noapte ploioasă de toamnă. Nu este frig, nici măcar răcoare, dar 

umezeala pare că pătrunde prin piele până la os dând o senzaţie ciudată, apăsătoare. La Hotelul 

Colon vin şi pleacă permanent cohorte de turişti ce dau impresia unui furnicar zgomotos. La bar mai 

toată lumea bea Tequilla sau bere locală Crystal (Regal sau Imperial) după buzunar, iar din difuzoare 

se revarsă şiruri infinite de muzică latino. Până şi sticlele de bere au o capacitate ce nouă europenilor 

ni se pare aiurea, ceva între trei sferturi şi un litru

Este ultima seară, a doua zi urmând să plec spre Argentina şi de acolo mai departe spre Uruguay. 

Ora la care trebuia să mă întâlnesc cu amicul meu din călătoria din Insula Paştelui trecuse de mult, dar 

îmi amintesc insistenţa mesajelor sale SMS şi hotărăsc să-l mai aştept preţ de o sticlă de bere.

Pe timpul şederii în Insula Paştelui îmi prezentase o teorie promovată de un grup ştiinţific exclusivist 

numit Silent Circle, care căuta să difuzeze informaţii despre lucruri pe care guvernele le excludeau 

cunoaşterii publice, prin metode ţinând de teoria conspiraţie. Teoria în sine argumenta faptul că ceea 

ce noi înţelegem prin „cunoaştere” este difuzată în public pe niveluri şi niveluri de acces, existând 

pentru omul de rând zone de cenzură a informaţiei de care nu are cunoştinţă.

Din câte ştiam în urma participărilor la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale din zona ştiinţelor 

nonconven-ţionale, exista un „cartel” supranumit neoştiintific şi antisistem, polarizat în jurul revistei 

cosmopolite NEXUS din care, alături de Silent Circle mai fac parte grupările Disclosure Proiect, Alien 

Hunter Group, The Odin Trolli, ARES, IRON Eagle şi chiar grupări, foste dizidente sovietice, ca 

Anomalia şi Rasputin sau ruse precum gruparea Arhimede.

Regula acestor grupări este acea că ele te caută şi te cooptează, nimeni neintrând aici la cerere.

Informaţiile pe care amicul meu mi le prezenta nu erau toate noi pentru mine, dar o mare parte din 

ele alcătuiau de această dată o poveste care se lega, pe alocuri ireală dar în mod ciudat era foarte 

argumentată şi mai cu seamă în final devenea foarte credibilă.

Pe când plăteam şi mă pregăteam să mă retrag a apărut pe neaşteptate şi cel aşteptat şi împreună 

am plecat într-o plimbare nocturnă prin capitala chiliană. Era o oră, undeva, trecut de miezul nopţii…

După un lung ocol am ajuns în piaţa centrală unde ne-am oprit la un restaurant ce servea în principal 

specialităţi de peşte. Ne-am aşezat la masă într-un fel de minisepareu unde, un ospătar ce-mi părea 

simpatic, ne-a adus un soi de menu ce semăna mai degrabă cu o carte de telefon, având în vedere 

abundenţa felurilor de mâncare oferite.

Juan, însoţitorul meu, părea foarte nervos şi tot răsfoia o carte groasă cartonată, care la prima 

vedere părea că tratează yachtingul şi sporturile nautice. Din primul moment mi-am dat seama că se 

cunoaşte cu personalul localului ceea ce nu mi-a plăcut deoarece stabilisem de comun acord să 

mergem într-un local ales la întâmplare, detaliu asupra căruia insistasem. Deşi mai mâncasem o dată 

în acea seară, preparatele din peşte au fost delicioase. Juan, în schimbul unei bancnote date pe furiş 

se ospătase cu supă de aripioare de rechin, iar eu, printre alte bunătăţi marine, cu broască ţestoasă 

de Pacific. Aveam să aflu mai târziu, după câteva zile, că mâncărurile servite erau prohibite şi 



vieţuitoarele marine respective apărate de lege.

De câteva ori am încercat să abordez subiectul întâlnirii cu Juan, dar acesta parcă era amnezic, dădea 

impresia că nu-şi aminteşte nimic. Nici cele trei sticle de vin şi interminabilele seturi de apropouri nu l-au trezit 

la realitate.

Culmea a constituit-o faptul că la mii de kilometri de casă într-un restaurant pescăresc chilian eram serviţi 

de un ospătar chilian get-beget ce vorbea… româneşte! Totul a pornit de la faptul că pe la trei-patru 

dimineaţa în timp ce servea clienţii el fredona Valurile Dunării de Ivanovici. Aflu că a stat cinci ani în România 

şi a locuit în cartierul Militari vizavi de Şcoala Militară de Muzică… O întreagă poveste, dar vorbea foarte 

frumos despre România şi români!

Într-un târziu spre ziuă când începuse să se lumineze am plecat, deoarece Juan, în mod ciudat mă întreba 

în mod constant despre anumite realizări ale lui Nikola Tesla, iar eu nu prea aveam chef la ora aceea de 

dialoguri ştiinţifice.

Taxiul m-a lăsat în apropierea hotelului şi Juan a coborât rugându-mă să-l însoţesc la un market din 

apropiere să-şi cumpere îngheţată de lămâie.

La ieşirea din magazin mi-a dat o pungă de plastic şi mi-a spus sec: „Ai CD-ul în carte, foloseşte-l, nu-l ai de 

la mine şi nu te pune rău cu Cartelul! Ne vom mai revedea…” După care s-a urcat în taxiul cu care venisem şi 

care, a demarat imediat în trombă, pe mine abandonându-mă pur şi simplu.

În câteva minute la hotel voi constata că eram posesorul unei plase de plastic, unei cărţi de yachting şi a trei 

îngheţate cu lămâie. Nici urmă de CD…

Totuşi, căutam să înţeleg ce voise Juan să-mi transmită!

După câteva ore de întrebări fără răspuns, din cartea pusă neatent pe un colţ de masă, care a căzut cu 

zgomot pe parchet, ceva s-a rostogolit prin cameră. 

Din interiorul coperţii a căzut un CD de format mic (în diametru 10 centimetri) pe care era scris TOP 

SECRET! Am mers la recepţie şi am verificat ce conţinea. Nu am modificat nimic din cuprins, omiţând numai 

adresele de e-mail pe care mi le lăsase Juan pentru comunicare. A fost o întreagă aventură salvarea 

conţinutului său şi aducerea sa în România… Abia atunci am înţeles insistenţa lui Juan în a afla informaţii 

privitoare la Nikola Tesla, care în America de Sud era mai puţin cunoscut. Despre faptul că era, prin origine, 

un istroromân, nici nu mai putea fi vorba! 

Conţinutul era redactat sub forma unui raport, concis şi exact, fără a avea însă menţionat autorul, forul sau 

persoana de destinaţie! Conţinutul integral al CD-ului are legătură  cu incredibila poveste ce urmează.

Dezvăluirea conexiunilor  între căutarea „armei supreme” şi actualele agresiuni energoinformaţionale şi 

infoenergetice, vă vor convinge o dată în plus de lupta acerbă ce se dă pentru controlul şi stăpânirea 

psihicului uman, la nivel de individ cât şi de comunitate umană .

Conform unor informaţii venite de la specialiştii în psihotronică, marele brad de Crăciun realizat în anul 

2007, în zona Pieţei Unirii, ar mai fi avut o menire şi anume: imensul său schelet metalic a fost folosit ca 

antenă pentru experienţe psihotronice pe populaţie. Aşa se şi explică „marea nebunie” din perimetrul său de 

amplasare, agitaţia nejustificată a persoanelor ce se aflau în zonă, senzaţia de rău, rătăcirea unui mare 

număr de copii pe care părinţii lor parcă îi uitau etc. Interesant de aflat al cui a fost experimentul…!?



Chiar aşa şi procedez. În frumoasa poieniţă construiesc vatra Zânei Florilor cu un diametru de circa 
patru metri. Circumferinţa o fac solid din două rânduri de pietre de râu. O închin apoi Zânei Florilor 
mulţumind spiritelor pământului pentru darurile florilor şi spiritelor străbunilor noştri daci şi romani 
care hălăduiesc încă pe aceste meleaguri. Vatra, prin poziţia ei, flancată de râu şi brazi împrejur, este 
un altar natural. Un loc superb de meditaţie pe susurul apei cu cascade. Poate în timp deveni altar 
construit, apoi templu.

Îmi continui mersul către grotă, pe cale sunt atras de un loc mic aflat între drum şi râul Ialomiţa. Se 
pretează foarte bine să construiesc aici o vatră dacică mică. Dar cui?

Încep oricum lucrul. Am piatră uşor la îndemână, o colectez chiar din râu. Trecătorii se opresc, din 
când în când, curioşi să afle ce fac aici. Le explic că este vorba de o vatră dacică. După punerea 
primelor pietre pe circumferinţă, din josul râului se iveşte o turistă deosebită. Observă ce fac şi este 
foarte curioasă. 

- Construiesc o vatră dacică, explic. Deocamdată nu ştiu cărei zâne să o dedic, dar până la sfârşit voi 
afla.

Irina, aşa o cheamă pe noua venită, se oferă să mă ajute. Îi vorbesc despre zâne şi proiectele 
întreprinse de mine privind vetrele dacice.

- Voi fi inspirat cumva cărei zâne va aparţine, explic. 
- Eu sunt Zâna Mama Naturii, spune Irina cu convingere.
- ...Ei atunci vom face această vatră pentru Zâna Mama Naturii.
Cu o circumferinţă de circa un metru, vatra dacică are două rânduri de pietre de râu. În mijloc Irina a 

dorit să facă ceva aparte înconjurând piatra centrală, ce ţine loc de flacără şi inimă a vetrei, cu un 
medalion din pietre mici. La terminare Zâna Mama Naturii îşi consacră vatra proprie. Ce 
binecuvântare! 

Seara înnoptez tot la Vila Coteanu. Aprind iarăşi un foc sacru. Se formează împrejurul lui un grup de 
turişti americani curioşi. Le explic despre spiritualitatea neamului românesc şi despre focul sacru.

- Very interesting, spune unul. N-am ştiut că aveţi o tradiţie aşa de bogată.
A doua zi mă întâlnesc cu Irina din Bucegi (aşa am numit-o eu) la staţia de telecabină Peştera. Ea 

are cazare în zonă şi-mi aranjează şi mie pentru noaptea ce urmează. Îl reîntâlnesc pe Vali, Dacul din 
Bucegi, căruia îi dădusem trei cărţi Pe calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor în cursul excursiei mele 
anterioare în zonă. Îl pun la curent cu activităţile mele recente. Este foarte încântat de proiectele mele. 

Împreună cu Irina, acum Zâna Mama Naturii, pornesc spre Valea Doamnelor. Ea a mai vizitat-o şi 
îmi este ghid. Curând traversăm râul Ialomiţa. După trecerea zonei pastorale începem urcuşul pe 
traseul din pădure. Îi spun Irinei despre planul meu de a construi, undeva sus, o vatră a Zânei 
Pământului. Luasem deja legătura cu Ancuţa, prima personificare modernă a Zânei Pământului.

După circa două ore de urcuş suntem aproape de creasta muntelui. Găsesc un loc tocmai potrivit 
pentru a face o vatră dacică şi neobosit încep lucrul. Irina îşi continuă singură drumul dorind să 
exploreze partea de vârf a zonei. 

Vatra are o circumferinţă mare de circa şapte metri, şi un singur rând de pietre. Sfârşesc construcţia 
şi la mica flacără de la brichetă dedic vatra dacică Zânei Pământului. În viitor va trebui întărită cu pietre 
mai mari. 

Irina revine. Propune să coborâm pe partea cealaltă a râului, să putem astfel explora Cascada 



Doamnei. Pe traseu descopăr două pietre mari care portretizează un bărbat şi o femeie care se sărută. 
Formaţiunea naturală Sărutul poate fi observată numai cum se priveşte către vale. Între „parteneri” curge un 
pârâu de munte, marcând astfel sărutul lor de apa vie. În viitor poate cineva va construi acolo vatra Zânei 
Sărutului. Va deveni un loc de pelerinaj pentru cei îndrăgostiţi. Irina a observat şi ea pietrele Sărutul. 

Pe drum, privind în dreapta descopăr, pe o stâncă singuratică, formaţiunea în piatra capul Marelui Lup Alb. 
În legendele noastre Marele Lup Alb este protectorul neamului românesc. Deocamdată Marele Lup Alb nu 
are vatră dacică, aici pe Valea Doamnelor, dar sunt convins că cineva o va construi în viitor. Poate deveni loc 
de pelerinaj pentru oamenii curajoşi, militari de carieră, exploratori, etc.

Îi spun Irinei despre descoperirea mea. Ea, atentă ca de obicei, observase deja Marele Lup Alb care se 
vede bine chiar şi de la Cascada Doamnei unde în curând ajungem.

Pe o cărare strâmtă intrăm la cascadă. Zăbovim o vreme şi facem poze. Irina din Bucegi este fermecată de 
întreaga zonă. Locul este impresionant. Aici pot avea loc în viitor ritualuri cu iniţieri de mister zamolxian al 
apelor. Mai cu seamă cele de trecere în pubertate, adolescenţă sau maturitate a celor tineri, băieţi şi fete. Pot 
avea loc de asemenea căsătorii în stil zamolxian, numele de Cascada Doamnei rezonează foarte bine cu 
ideea de trecere iniţiatică după căsătorie a fetei în categoria doamnă. 

Ne desprindem cu greu de aceste frumuseţi. 
Ieşim de la Cascada Doamnei şi Irina observă o formaţiune naturală din pietre care o inspiră. Porneşte 

neîntârziat să o transforme într-un simbol al timpului. Vatra dacică Spirala Timpului, cum a numit-o ea, prinde 
contur. Mă alătur proiectului Irinei din Bucegi. Îmi arată cum sunt direcţionate cele şase braţe ale spiralei. Au 
o orientare dinamică în sensul invers acelor de ceasornic. Exprimă aspectul de absorbţie a timpului şi de 
trezire mentală la conştientizarea sursei timpului. În final proiectul, necesitând timp mai mult de lucru, are o 
circumferinţă de aproximativ 4 metri. Îi fac consacrarea ca vatra Spirala Timpului. 

După-amiaza ajungem în zona Peştera. Merg să mănânc la Vila Coteanu apoi explorez mai pe îndelete 
colinele muntoase din împrejurimi. 

Descopăr un loc minunat, pe partea cealaltă a râului Ialomiţa trecând podul şi pârâul din stânga. Urc până 
în vârf şi dau de o formaţiune naturală cu pietrele rotunjite, sugerând astfel formele fazelor Lunii. Mă gândesc 
că ar fi foarte potrivită ca vatră a Zânei Lunii.

A doua zi iau legătura prin telefonul mobil cu Adina, Zâna Lunii. Îi spun despre descoperirea mea şi ea este 
încântată. Îmi sugerează să intrăm împreună în meditaţie la o anumită oră. Vrea să participe personal la 
consacrarea vetrei. Ceea ce şi facem în prezenţa unui mic foc sacru aprins de mine. 

Vatra Zânei Lunii este un altar dacic natural. Zona este liniştită, tocmai bună de meditaţie şi de privit Luna 
seara. Trebuie lăsată neschimbată în forma ei primară. Poate fi folosită ca loc de iniţieri speciale de dragoste 
şi în misterele astrului lunar. 

Seara înnoptez la prietenul meu Vali, Dacul din Bucegi. A doua zi mi-o rezerv pentru odihnă. De mâine mă 
mut în zona Sfinxului, Irina din Bucegi a aranjat acolo cazare pentru mine. 

Ajuns la Sanctuarul lui Zamolxe de la Sfinx, îmi propun ca în următoarele zile să continui construcţia la altar. 
Cazat în proximitatea locului sacru fac meditaţii la Sfinx, atât dimineaţa cât şi seara. 

Sunt absorbit mai ales de lucrul la întărirea cu pietre a cercului sacru de la altar, ajutat fiind de vizitatorii la 
Sfinx. Din când în când repet cu mâinile şi capul sprijinite de piatra Sfinxului: Zamolxe vorbeşte-mi!

La sfârşitul zilei constat că cercul din pietre este destul de solid. La lucru au participat mai ales copii. 
Entuziasmaţi de proiect, au adunat pietre şi le-au pus singuri pe circumferinţă. 

Continui de-a lungul zilei ca din când în când, cu capul lipit pe piatră, să-l rog pe zeul nostru: Zamolxe 
vorbeşte-mi! Dar nu primesc nici un răspuns. Oare sunt uitat? Oare Zamolxe n-are încredere în mine ca să-
mi transmită ceva? 

Seara intru în meditaţie. Mă gândesc la mistica legăturii noastre, a celor de pe pământ, cu spiritele din alte 
lumi. Care ar fi felul în care Zamolxe îmi va vorbi? Oare voi auzi o voce venind din aer ca fiind de la El? Îmi va 
spune oare: Eu sunt Zamolxe, zeul străbunilor tăi? Iată ce îşi poruncesc! O astfel de revelaţie nu are sens 
pentru modul meu raţional de gândire. Nu pot concepe aşa ceva. Ajung la concluzia că Zamolxe îmi va vorbi 
prin oameni ca mesageri ai Lui. 

A doua zi de dimineaţă sosesc la Sfinx. Am cu mine hârtie şi creion, vreau să notez ceea ce Zamolxe îmi va 
spune prin gura vizitatorilor de la Sfinx. Iată ce aud:

- Hai că vin!
- Eşti liber!
- E bine aşa!



- Diana!
- Acolo e frumuseţea!
- Ce înseamnă Sfinx?
- Aici se ofereau ofrande!
- Cărarea asta e cea mai sigură!
- Sânziana iubire, vino aici!
- Aici e soarele! (cineva indică piatra Sfinxului)
- Aici este centrul energetic! (cineva indică piatra altarului vechi)
- Sunt în centrul universului! (afirmaţie făcută de dl. Almăşan, cameraman la filmul Dacii, 1966, stând pe 

piatra altarului vechi)
Din toate aceste cuvinte înţeleg mesajul de la zeul nostru. Astfel Zamolxe mi-a vorbit! 
Seara îmi informez prietenii prin SMS-uri despre mersul proiectului cu vetrele dacice în Bucegi. Primesc 

câteva binecuvântări din parte zânelor. 
- Forţa să fie cu tine, îmi urează Cătălin din Timişoara printr-un SMS. 
Astăzi am în plan să merg pe Valea Obârşiei să construiesc o vatră dacică pentru Zâna Apelor. O informez 

pe Georgiana despre proiectul meu şi ea îşi dă consimţământul. 
Cobor la Gură de Rai şi tai traseul direct spre Valea Obârşiei, printr-o zonă de jepi, fără să mai ajung la 

telecabina Peştera. Este o zi minunată. Găsesc platforma care m-a impresionat acum câteva zile. Este 
extinsă, netedă, un loc excelent pentru o vatră dacică. Spaţiul îmi permite să o fac de dimensiuni ample.

Circumferinţa pe care i-o dau este de circa opt metri. Devine astfel cea mai mare vatră dacică făcută de 
mine în Munţii Bucegi. Timpul de construcţie îmi ia câteva ore. 

Un grup de turişti se opresc veseli. Îmi povestesc că s-au rugat lui Zamolxe să afle cine făcuse vetrele 
dacice pe care le observaseră deja la Sfinx, apoi pe traseul dintre Sfinx şi Cabana Omu şi pe cea de lângă 
Cabana Omu. Le povestesc despre vetrele pe lângă care au trecut, cele ale Zânei Soarelui şi Zânei Iubirii. 
Sunt toţi zamolxieni dedicaţi trup şi suflet spiritualităţii strămoşeşti. Bucuroşi de împlinirea dorinţei lor de 
către Zamolxe, noii mei prieteni se grăbesc să coboare la Peştera.

Lucrul este terminat. Cansacru vatra Zânei Apelor. Înconjurată de izvoare din toate direcţiile acest loc 
minunat este un altar natural impresionant. Poate fi folosit pentru meditaţii în grup şi pentru iniţieri în 
elementul apă sacră şi botezuri dacice. Abundenţa de apă curată permite împărtăşirea rituală zamolxiană cu 
apa vie a acestor locuri. 

Cu mulţumirea lucrului bine făcut revin la Sfinx tot pe traseul scurt, direct pe la Gură de Rai.
În ziua următoare plănuiesc să merg pe Valea Doamnelor unde să construiesc un altar Zânei Sărutului. Cu 

puţin timp în urmă am cunoscut în zona Peştera pe Oana Ghiocel, o româncă din SUA. Personificată Zâna 
Sărutului, Oana a fost de acord să-i construiesc o vatră dacică. 

Noaptea a plouat, vremea închisă a continuat apoi şi în ziua următoare. Este timpul să închei periplul 
construcţiei vetrelor dacice în Bucegi. 

Sosesc în Bucureşti. Îmi amintesc de activităţile mele de la Zalău unde am invocat, la statui şi basoreliefuri 
din piatră, trezirea zeilor şi a spiritelor oamenilor care s-au rugat la zeii antici. Am făcut aceasta la Muzeul de 
Istorie din Zalău. Zânele Zalăului prin incantaţii au trezit spiritele străbunilor sus la cetatea Porolissum de la 
Moigrad. 

Proiectez acum să merg la Constanţa. Excursia mea urmăreşte trezirea spiritelor antice ale locului, ale 
zeilor şi oamenilor din civilizaţia greacă, acei întemeietori ai oraşelor pontice. Vechiul port Tomis, al culturii 
greceşti antice, este acum încorporat în portul Constanţa. 

Verişoara mea Lisandra mă aşteaptă la gară. Suntem în plin sezon estival şi Constanţa este aglomerată 
chiar şi seara târziu. 

A doua zi programăm vizita portului vechi. Trecem şi pe lângă muzeul din preajma portului unde multe 
exponate se găsesc în aer liber. Am astfel prima experienţă cu rămăşiţele în piatră ale unui trecut glorios pe 
aceste meleaguri. Le ating cu evlavie chemând spiritele zeilor şi oamenilor conectate cu aceste relicve 
istorice să se întrupeze: Treziţi-vă!

Îi explic Lisandrei ce fac. Este foarte curioasă:
- Dar cum să învie? Ce înseamnă întrupare pentru aceste spirite?
Narez în câteva cuvinte teoria mea privind trezirea spiritelor care au existat în oamenii acelor vremuri ca 

sufletele lor:



Iata, fac din nou imprudenta sa expun o creatie (m-am ferit sa-i zic poem) care cred ca nu va fi pe 

gustul multora. Acest poem nu este nici matematic, nici paradoxist (trebuie sa specific chestiunile 

astea de la bun inceput), ci o deviere a folclorului oltenesc. L-am recitat la un pahar de vin (il stiu pe de 

rost) unor prieteni din Phoenix, Arizona, cand lucram acolo ca software engineer, pan' a fi concediat…

Aurel, unul din ei, l-a faxat la Micromagazin, o revista de exil ce aparea la New York, condusa de 

Marius Ligi. Dupa ce a murit el, conducerea redactiei a luat-o fiica-sa, Lidia parca, dar intr-un accident 

a murit si ea. Atunci revista s-a impartit in doua redactii, Meridianul Romanesc, ce apare la Anaheim, 

si New York Magazin. 

A aparut, si s-a facut haz pe seama ei…  A placut publicului larg.

Am inteles ca [nadir] nu e cenaclu, dar sper ca poemul – revin la definitie – sa descreteasca unele 

frunti (pe altele le vor increti, nu ma-ndoiesc).

Berbecul de Vadim m-a injurat de mai multe ori pentru astfel de creatii – nu stiu ce-o avea burtosul 

ala cu mine de-mi face atata publicitate… Daca dictatorul de el ar fi castigat alegerile, n-ar mai fi ajuns 

Romania in NATO…

Da, stiu, voi fi o prada usoara pentru denigratori (Caraman, Rares), vreau sa zic, simplu de tot de 

apostrofat… D-l Vlasin o sa spuna ca nu este adeptul speciei, dar sper ca D-l Munteanu o sa-i 

gaseasca fiori lirici… Bogdan n-o s-o placa fiindca nu este poezie culta, dar posibil ca Dan Iancu s-o 

guste [de pilda mie mi-a placut maneaua lui… si nu-s vorbe de complezenta, mai ales ca el a vrut sa 

ma-njure, dar nu stiu cum de s-a abtinut?!]. Bianca sper sa se-amuze… [nadir]-ul asta mai e si un 

pass-time, mai ales eu, cum sunt izolat in campusul asta universitar,; pana la venirea internetului ma 

napusteam pe telefon pe la toata lumea… odata m-am suparat, acum vreo doi ani, si am iesit din grup; 

apoi m-am suparat si am intrat din nou in grup; cel mai simpatico am impresia ca este Adrian, el se 

supara si iese din grup ca sa intre imediat inapoi! As fi curios daca o sa scrie si el Imnul Olandezului 

Zburator?

Ziaristul Mircea Monu din Rm. Valcea mi-a dedicat recent intr-un email urmatorul distih paradoxist:

 PARADOXALUL DESTIN AL CREATORULUI PARADOXISMULUI:

"Si-a luat lumea-n cap" prin emigrare,

"Si-a pus lumea-n cap" prin crearea paradoxismului!

Nasurile fine o sa se strambe la citirea imnului meu de emigrant la infinit; un poet in varsta din Bonn 

(Al. Lungu) mi-a spus ca este poezie de prost gust [din volumul “Emigrant la infinit”]… si-atunci mi-a 

venit pe loc idea de-a compune un intreg volum de poezii (nu poeme) intitulat “Poezii de prost gust”! 

Pai, n-a scris Marta Petreu, “Poeme nerusinate”… “sa simt fierbinteala sexului tau… / si naduseala ta 

” (citat din memorie, cu multi fiori sentimentali). Insa Rodica Draghincescu le bate pe toate (o poetesa 

pe care am intalnit-o la Timisoara, era asistenta la franceza, si ne-am cunoscut prin intermediul unui 



poet din Bordeaux, Paul Courget; colaboram pe la tot felul de reviste francofone; pe drept, francezii m-au 

ajutat si baneste cand eram in lagar), deci Rodica le bate pe toate poetesele romance erotice cu versul ei 

ajuns celebru: “Poezia nu poarta chiloti”. Probabil ca e adevarat…?

Pentru mine literatura mai este si un haz de necaz, si o descarcare, si o comunicare… In lagar, v-am spus, 

jurnalu-mi a fost therapeutic… Pana si nevasta imi zice, “mai da-le dracu de poezii si mesaje, ca aia nu te 

platesc sa scrii poezii apa de ploaie!”… raspund, “da, ai dreptate, dar nu pot sa m-abtin, ma provoaca 

oamenii, uite, 'mi-njura cartile mele!”

Asadar, iata inca un risc pe care mi-l asum…

Imnul Olteanului-American 

M-a facut mama oltean

Port blue geans de-american,

Cu palarie sombrero

Si fumez tigari Marlboro,

Mananc praz si beau din toi,

In Craiova-s cowboy,

 Mai, Leano!

Cin' se ia cu mine bine

Ii aduc “whisky” de prune.

Cin' se ia cu mine rau

Il blestem de Dumnezeu –

(In româna deocheată

Si-n engleza mea de baltă)

Ca-s ganster de vin la trap

Si ii bag un glonte in cap,

 Mai, Leano!
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PREMIUL – MEZIN TALENT STARPRESS 2010  – MAYA MARIA MUŞAT (8 ani) – Bucureşti – 
România 

MENŢIUNI SPECIALE: 
 
CRISTIAN NEAGU – Bucureşti – România 
RODICA CAZACU – Geogia – USA 
CORNELIU IONUT VAIPAN – Londra – Anglia 
SGONDEA ELENA DANIELA – Oraştie – România 
FLAVIA COSMA – Ontario – Canada 
TRAIAN VASILCAU – Chişinau – R. Moldova 
RADIŢA ROXANA IORGULESCU – New-York – USA 
THEODOR DAMIAN – Woodside – USA 
GABRIEL GHERASIM – New-York – USA 
TARB OANA – Bãile Felix -România 
ALEXANDRU POPA – Bristol - Anglia
DANIELA GURGUIATU – Braşov – România 
GEORGETA JEANINA ENEA – Rm.Vâlcea – România 
GELA ENEA – Craiova – România 
LAVINIA DUMITRIU – Bucureşti – România 
LILIANA BRATAN – Giurgiu – România 
BOGDAN SEBASTIAN FILIPESCU – Neamţ – România 
LUCIAN MANAILESCU – Buzãu 
TEODORA MARIA BORCA– Genova – Italia 
CRISTIANA DIACONU (PURDESCU)– Bucureşti – România 
MARINA ANGELA GLODICI– Baia Mare – România
DANIELA VOICU – Constanţa – România 
ELENA-AURORA POPA– Rm.Vâlcea – România
DUMITRU POPITAN – Bistriţa – România
STELA IORGA – Galaţi – România 
GIGI STANCIU – Constanţa – România



CIPRIAN DRAGOMIR – Ploieşti – România
STELA IORGA – Galaţi – România
LILIANA NEGOI – România

Au fost nominalizaţi în vederea premierii şi: 
VALENTIN SORIN MACAVEIU, Hunedoara; ELENA HANGANU, Comune di Pontinia, Provincia di 
Latina, Regione Lazio, Italia; SORIN VASILE, Cãlãraşi; CÂRNU CRISTINA, Piatra Neamţ; 
BUZESCU MARIETA, Buhuşi; ELENA MÃDÃLINA, Medgidia, Constanţa; GRIGORE GHERMAN, 
Cernãuţi, Rep. Moldova; GEORGIU MARIA CRISTINA, Harghita; EGLANTINA MÃDÃLINA 
BECHERU, Târgu Jiu; MARIETA BUZESCU, ELENA VARGA, EMILIA ANDREEA LUCA, Iaşi; 
AMALIA LIANA BORLEA, Câmpeni, Alba, LAURA ŞERBAN, Târgoviste; CRISTINA SAVA, Baia 
Mare; MARIA DIANA LICA, Drãgãşani, Vâlcea; SYNTHIA ALBULESCU, Piteşti, Argeş; SORIN 
MICUTIU, Vulcan, Braşov, AUREL ALESSANDRESCU, Bucureşti; MORARU RALUCA, BIANCA 
C. DAN, Hunedoara; MISCOV ALEXANDRA, Suceava; DANIELA GHIMPU, Focşani; 
GHEORGHIŢA BINA, FLORENTINA LOREDANA DALIAN, ANDREEA USATENCU, ANA 
MOROŞANU, Fălticeni, Suceava; CIPRIAN DRAGOMIR, Ploieşti, Argeş; ION TOMA IONESCU, 
Argeş; ELIZA NIŢU; CARMEN DUVALMA, Târgovişte.

Felicitari tuturor! 

Director general STARPRESS
Ligya Diaconescu

Preşedinte Juriu 
poet George Filip (Montreal) 

POEZIE – NUNTÃ – POEZIE

George FILIP şi MARIA-SA

Dr. MARIUS DAMIAN şi Dna. GABRIELA.

VÃ AŞTEPTÃM CU PORŢILE SUFLETULUI DESCHISE:

Pe data de , imediat dupã ziua Sfintei 
Maria, a micã, 

va avea loc un eveniment absolut unic şi original.
Poetul  se vor cununa religios 

în biserica noastrã Buna Vestire, din Montreal.
Onoarea de naşi o va avea familia 

Cu acest prilej poetul va face şi lansarea noilor volume de 
versuri  şi 

Sunt invitaţi la dublul eveniment toţi românii comuniţãţii 
montrealeze şi – teoretic – de pretutindeni.

12 septembrie 2010

ŞI TOAMNA VINE… OM DE POVARĂ.



Doi îndrăgostiţi 

Când doi îndrăgostiţi se ţin de mână, 
Ei par ca ar deschide-o lume-ntreaga! 

El o saruta, – atât îi e de draga, 
Încât si stelele devin cununa. 

Când doi îndragostiti îsi spun iubirea, 
Vazduhul se-nfioara-a frumusete, 

Iar sufletele pline de blândete 
Le oglindeşte-n taina fericirea.

Şi cum să nu îţi vină a surâde, 
Când stii ca tinerii iubesc fierbinte 

Şi nu cunosc cuvântul rautate?

Şi când se-mbrăţişează, cerul râde 
Şi se deschide cu o rugăminte: 

Sa-i oferim iubirii puritate. 

Raza ta

Sub raza ta, încep sa lacrimez,
Lumina mea devine curcubeu,
Iar dincolo de mine, pari un zeu

Pe care în culori îl înramez.

Revino pe pamânt, minunea mea!
În sufletu-mi eu te-am pastrat curat,

Cu buzele-mi eu te-am îmbalsamat…
Revino-n gândul meu, precum o stea!

Sa te ating? Te-ai stinge imediat
Precum un astru-n cosmosul umbrit.
Când timpul a uitat de-al nostru dor,

Fiinta-ntreaga mi-a incendiat,
Şi-am explodat precum un răsărit,

Ca sa-mi strapunzi si cel din urma nor.

Zeita Sonetului

Izvor de poezie si sonete,
În forme-ale cuvântului, maiastre,
Ca trandafirii,-n unduire,-n glastre,
Îmi fura gândul, leganând versete.

În asprele contururi ale florii
Ma-ncred, ca-n vraja unei dulci copile:

Priviri de stea si buzele fragile.
E-o-ademenire când se-nalta zorii.

Se plimba mândra, gingas, prin vazduhuri,
Lasând în urma-i repezi pasi, drept semne,

Şi-o blândă adiere-n ploi şi aburi…

Frumoasa-i, Doamne… Ce-ar putea sa-
nsemne?

E Versul însusi! Cântecul în sine!
Iubiri amestecate cu suspine?!…

Omul frumos

Îmi place sa mi te imaginez
Un om frumos, ascuns în gândul meu,
Pe care îl pastrez când mi-este greu,

Sa-mi dea puterea ca sa recreez.

Sunt fericita-n visul meu amar,
De parca as conduce-un paradis; 
De esti real, ori poate doar un vis,

Esti cel mai scump, frumos si nobil dar

Din partea unei vieti nenorocite.
Te-am îndragit, nu-mi pare rau, nu-i joc…

Mai ai tu, oare, multe de-ntrebat?

Ramâi în dorul tinerei iubite – 
Adica-n gândul meu – un sfânt noroc,

Pe care (ilegal?) l-am câstigat.

CÂŞTIGÃTORI AI CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE 
POEZIE – STARPRESS 2010 

„PENTRU ROMANII DIN ÎNTREAGA LUME” 



CÂŞTIGÃTORI AI CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE 
POEZIE – STARPRESS 2010 

„PENTRU ROMANII DIN ÎNTREAGA LUME” 

 RONDELUL TICĂLOŞILOR 

Se-adună la vârf ticăloşii, 
Cu votul atâtor naivi,

Escroci, curve-alese, beţivi
Formează un clan, mincinoşii.

Hiene cu hohote roşii,
La halca puterii convivi,
Se-adună la vârf ticăloşii

Cu votul atâtor naivi.

Hulpavi ne dezbină… codoşii
Şi-n gheare le suntem captivi,

Ne mor înc-odată strămoşii
Că-n timp ce rămânem pasivi,

Se-adună la vârf – ticăloşii! 

RONDELUL OMULUI POLITIC

Carismaticul politic – 
Fiu legitim al minciunii,

Are faţa-ascunsă-a Lunii
Şi-o arată-n ceasul critic.

Atavism din neolitic,
Vrea puterea ca şogunii

Carismaticul politic – 
Fiu legitim al minciunii.

Un cameleon magnific
Susţinut de toţi nebunii,
Ca s-ajungă şeful mitic,
Le-ar amuşina colţunii -

Carismaticul politic.

RONDELUL TRASEISTULUI POLITIC

Dintr-un partid în celălalt,
Mimând al ţării interes,

El prinde-n gheare postu-ales
Ca o felină, dintr-un salt.

Motan parşiv, cu ţel înalt,
Îşi toarce visul de succes,
Dintr-un partid în celălalt,
Mimând al ţării interes.

Când după îndelung asalt
Partidul său intră-n regres,

Îşi miaună afonul psalt
Cântarea lui despre progres

Dintr-un partid în celălalt!

RONDELUL SEMĂNĂTORILOR DE ILUZII

Semănătorii de iluzii
Aruncă-n suflete speranţe,

Ce-ascund sub vălul lor creanţe 
De plată, pentru toţi mofluzii.

În lăcomia lor, zăluzii
Nu au vreo teamă de instanţe,

Semănătorii de iluzii
Aruncă-n suflete speranţe.

Şi pe hectare de confuzii,
Îşi cresc recolta de finanţe – 
Izvoru-ascunselor perfuzii,

Prin care-s vii în alianţe

Semănătorii de iluzii.
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CÂNTÃ PASÃRE…

 
Cântã, tristã pasãre, cântã!

Nu pot – am o aripã frântã…
M-a împuşcat ieri un vânãtor,

N-am sã mai pot nici sã cânt nici sã zbor!

Eu îmi jeleam puiul ce din cuib cãzuse,
I-o fi pãrut cântul prea trist şi glonţul lui mã 

strãpunse!
Zac şi eu lângã puiul cãzut,

El e mort, mor şi eu, iar cântu-a tãcut… 

A fost dat sã fiu o pasãre ucisã-ntr-o doarã, 
Mi-e jale de cântecul meu ce-o sã moarã…

Mâine în zori câmpia va fi fãrã mine
Şi nici trilul meu nu va mai rămâne!

Vor merge ţãranii pãmântul sã-l are
Cu doina pe coarne de plug şi lutul cãlcat în 

picioare,
Vor privi spre înalt încercând sã mã vadã,
Nu vor şti cã trupul meu, zace întors sub 

neagra brazdã!

Cântã, pasãre tristã, cântã!
Dar nu mai rãspunzi… şi mi-e inima frântã!…

SÃ POŢI PLECA…

Te-am dezlegat în zori de tot şi toate,
Ce mi-ai jurat pe iubire într-o noapte.
Şi vorbe-s puţine – multe sã spunem,
Amândoi, unui destin ne supunem. 

Sã poţi sã pleci, cã uite vara pleacã,
Cã şi aşa ne-a fost iubirea prea sãracã.

Ducând cu tine nopţile din crâng, 
Puţine amintiri îmi laşi sã strâng.

Un trunchi de fag e în povestea noastrã,
Ales pentru sculpturã de-o mânã mãiastrã,

Douã trupuri scrijelite, sãrutându-se pe gurã,
Blestemate sã nu poatã dãrui cuiva cãldurã!

Miroase în vii dulceag a busuioacã,
Sunt împãcat – inima-mi nu se-mpacã. 

Rãmân în toamnã fãrã de tulpinã 
Şi nu ştiu de-oi mai prinde rãdãcinã

 CICLURI 

Sunt 
muribundul ce 
plãteşte vama,

Grãunte de 
nisip în plaja 

lumii,
Marea-n 

talazuri sã-mi 
vindece rana

Sãratã şi 
sfântã, ca 

lacrima 

Cocori împliniţi de-anotimp,
Vâslesc pe un cer scãmoşat,
Fecioare la maluri de timp,
Îşi aşteaptã ursitul plecat.

Pãmântul prinde în palmã
Frunzele smulse din ram

Trupu-ţi dorit o s-adoarmã
În gondola lunii din geam.

Te aştept de-o viaţa iubire,
N-ai venit şi acuma-i târziu.
A sosit tainica desfrunzire

Şi ram înverzit- n-am să mai fiu.

Mâine, toamna stãpanã
Mã va prinde-n brumatu-i buchet.
Prinşi alãturi cu vântul de mânã
Vom dansa cel mai trist menuet.



From: agoraromagnalatina@hotmail.com
Subject: SOSESC ARTEFACTELE DE PREMIERE PT Concursul STARPRESS POESIS 2010 - 
Oferite de AGORA ROMAGNA LATINA -Canada
Date: Fri, 6 Aug 2010 12:37:41 -0400

Stimata d-na Ligya Diaconescu / StarPress Vâlcea România 
Veste BUNA !  Artefactele de premiere AGORA ROMAGNA LATINA pt Concursul StarPress Poesis 
2010 sunt pe drum !
Iatä aläturat lista cu fotografiile artefactelor pt Premiile I, II si III, plus Diplomele pt Premii si Mentiuni (în 
acest an diplomele au format carte-postalä ). Am trimis si mini-drapele si pins canadiene pt primii 16 
laureati dat fiind cä AGORA ROMAGNA LATINA reprezintä o structurä român-canadiana. Premiile I,II 
si III au primit si Distinctia FLORA TRICOLORA ROMÂN-CANADIANA pe care o pot purta cu mândrie 
la piept ( ca si dvs dealtfel) cu ocazia diverselor actiuni culturale sau reuniuni StarPress. Pt dvs si d-ra 
Andrada am trimis si douä Iconite cu Maica Domnului de la Consolata ( Biserica Italiana din Montréal 
adoptatä de AGORA pt inspiratie spiritualä ), icoane sfintite de preot. Deasemenea vä trimit tot dvs si 
d-rei Andrada si o tipsie argintatä pt prezentat pe ea apa sfintitä si pâinea sfintitä ( Pasca ) în Duminica 
Pastelui. Toate obiectele sunt binecuvântate prin  rugäciuni ce s-au rostit asupra lor. Trofeele literare 
pt Premiile I,II si III se numesc : I-SCRIPTA MANENT, II-DACIA FELIX, III-CUPA CONCORDIA. 
Premiul I are si o Coroanä Romanä Aurita.  Pt a face o comparatie cu alte trofee vä trimit aläturat o 
poza cu trofeul ( tip OSCAR canadin ) al Asociatiei Actorilor de FILM Canadieni ( ACTRA ) si veti vedea 
cä seamänä foarte mult cu trofeul DACIA FELIX al AGOREI. Poate faceti dvs sau Andrada un frumos 
articol  gen : SOSESC ARTEFACTELE DE PREMIERE PT Concursul STARPRESS POESIS 2010 - 
Oferite  de AGORA ROMAGNA LATINA -Canada si folositi si pozele ce vä trimit aici pt un montaj foto ( 
mozaic ) si publicati la StarPress, la Romanian Global News si la toate revistele colaboratoare ale 
Concursului de Poezie StarPress, anuntul cä AGORA ROMAGNA LATINA a trimis cu bucurie 
Artefactele de premiere si eu personal felicit toti laureatii. Sunt sigur cä si reviste ca DESTINE 
LITERARE a d-lui Alex Cetäteanu sau situri ca cel al ASRC sau ACR din Canada a d-lui Däncescu sau 
Asociatia Moldovenilor din Québec a d-nei Mindicanu sau revista CANDELA si D. ROSCA vor prelua 
cu bucurie stirea pe site-rule lor. Dânsii nu fac cenzurä tendentioasä si geloasä ca altii.   Aveti aläturat 
si recipisa cu dovada postalä PAR AVION a trimiterii. Le veti avea în 7 zile. SUCCES !
 
Stima AGORA ROMAGNA LATINA si
ing. DANIEL CONSTANTIN MANOLESCU
-Msc Médécine/Nutrition Biomedicale-



Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci si Cinci 

1. Activitate anticomunistã 20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist 20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice 20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste 10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în  Canada 10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate 10 puncte maxim

EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile 
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre. 
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu 

va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale. 
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã. 
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune 

candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele 
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate 
concludente şi pertinente.

Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de 
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,

 mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.

Data limitã de trimitere a propunerilor  1 august, 2010. 
Anunţarea rezultatelor : Ziua Naţionalã a României 2010. 

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.

Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din 

zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine 
seama de diferenţe.  În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii 
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste, 
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda 
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.

2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii  puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor 
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor 
eligibili.

3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara. 
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.

4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în 
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.

5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând 

diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni. 

Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã 
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie. 

8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care 
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru 
comportamentul lor demn. 

9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.

Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi 



N.R.:
Acest concurs, se va extinde şi în anul 

2010, anul în care ACSR va intra în cel de-al 
10-lea an de activitate.

Până în prezent avem următorii candidaţi:
La categoria Români de vază dispăruţi:

Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte

Prof. Aurel Manolescu 
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum

Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu

Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu

Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei „Destine Literare”, 
puteţi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus taxele de 

expediere.

Trimiteţi un mail pe adresa Asociaţiei 
cu toate informaţiile dvs.

romwriters@yahoo.com sau
valiluca@yahoo.com

Redacţia revistei Destine Literare, 

urează domnului 

Eugen Enea Caraghiaur

membru ACSR

fericire şi sănătate cu ocazia zilei de naştere

La categoria Români de vază în viaţă:
Farm. – publicist George Bălaşa

Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu – Matte

Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov

Ing. Eugen Enea Caraghiaur
Aşteptăm noi propuneri.

Redactia



(Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al revistei Destine literare - 
editorialul “2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”)

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor 
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii 
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 
Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se pare cã ştia de 
cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la 
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei creator era. A scãpat 
de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât, 
avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale 
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã cu poetul 
George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru 
el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care 
gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o 
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa 
Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie şi cu mâna 
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la 
Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la toţi 
romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, – din Canada, din România şi de 
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui 
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe internet 
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculpturã în 
bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici 
români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura 
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !

Alexandru Cetãţeanu

NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA 
(tel. 450-373-8399).

Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.

Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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