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Ce cautã un canadian în Româ-
nia de douã - trei ori pe an? Este
România «þarã de trãit, sau e þarã de
murit ?, cum se întreba poetul Cezar
Ivãnescu. Veþi afla, dacã veþi avea
rãbdare sã citiþi „da capo al fine”
aceste rânduri.

Am mai povestit cât de greu este
de trecut oceanul ºi o parte din
Europa de vest pentru a ajunge în
România ºi înapoi în Canada cu alte
ocazii, deci nu îi voi mai plictisi pe
distinºii mei cititori (dacã voi avea
cititori) cu rânduri anoste.

Important este cã avionul nu a cã-
zut, am ajuns în România, dar „obnu-
bilat” în primele zile de diferenþa de
fus orar. Mã aflu în Bucureºti – ºi în-
cerc sã mã adaptez, sã intru în me-
diu, participând la cât mai multe acti-
vitãþi, unele culturale. Slavã Domnu-
lui, Bucureºtiul nu duce lipsã de cul-
turã. Dar sã încep cu... începutul:
Prietenul meu Stelian Pleºoiu, care a
avut ºansa sã treacã de multe ori
pragul casei lui Mircea Eliade din
Chicago, acum repatriat, mi-a comu-
nicat prin email cã trebuie neapãrat
sã merg la o conferinþã – nu mi-a
spus despre ce este vorba. „Ceva
foarte interesant!” doar atât. Evident,
dacã nu cumva întârzie avionul. Cum
avionul a ajuns la timp, am ajuns ºi
eu cu numai 10 minute întârziere la
întâlnirea cu Stell, lângã impresio-
nanta statuie ecvestrã a regelui
Carol I al României din faþa Palatului
«Republicii». Am aflat acolo un fapt
îmbucurãtor: CULTURA BATE
CRIZA! Oare chiar aºa sã fie? Meta-
foric, sunã bine. Oricum, seria de
conferinþe iniþiate de Biblioteca Cen-
tralã Universitarã „Carol I” din Bucu-
reºti (pe vremea când trãiam în Ro-
mânia se numea Biblioteca Acade-

miei) se desfãºoarã sub acest gene-
ric dãtãtor de speranþe. 

Acum, când scriu aceste rânduri
este ora 3 dimineaþa la Bucureºti ºi
10 – tot dimineaþa, la Montreal. Cum
sã mai dorm la ora 10 dimineaþa? Ieri
searã, aºa cum am spus mai sus, am
uitat de oboseala lungilor voyaje
Beijing – Montreal, Montreal – Bucu-
reºti), ºi la numai câteva ore de la
aterizarea pe aeroportul Otopeni, am
ajuns deci la BCU pentru a fi prezent
la conferinþa BUNÃ SEARA DOM-
NULE MIRCEA ELIADE!, din cadrul
sus numitei serii de evenimente. De
remarcat faptul cã în salã se aflau
aprox. 160 de persoane, în ciuda zã-
pezii cãzute peste Bucureºti în
ultimele ore. 

Nu regret efortul. Regret numai cã
nu am avut cu mine sculele repor-
tericeºti – aparatul de fotografiat ºi
reportofonul, pentru a reda mai exact
ºi convingãtor evenimentul, deci tre-
buie sã mã credeþi pe cuvânt - a fost
o searã de neuitat, în care invitatul,
prof. univ. dr. Dan C. Mihãilescu
(„Omul care aduce cartea” cum este
numit cu drag în România) împreunã
cu iniþiatorul ºi moderatorul confe-
rinþei - prof. dr. Sorin Alexandrescu,
nepot de sorã al lui Mircea Eliade, au
excelat în prezentãrile ºi discuþiile
care au avut loc.

Trebuie sã recunosc – nu ºtiam
decât foarte puþine lucruri despre cei
doi erudiþi, dar am aflat mai multe la
faþa locului. Ce oameni minunaþi,
câte lucruri noi am aflat! 

Pe Internet se pot gãsi multe
informaþii interesante dacã veþi cãuta
aceste douã nume - o sã vã convin-
geþi. Referitor la conferinþa de excep-
þie BUNÃ SEARA DOMNULE MIR-
CEA ELIADE! la care am avut ºansa

de a fi prezent mulþumitã lui Stell - nu
mã voi referi decât la un singur su-
biect: Am tresãrit când s-a menþionat
o carte mai puþin cunoscutã a lui Mir-
cea Eliade numitã FRAGMENTA-
RIUM, pe care o credeam de mult ui-
tatã, mai ales cã la mulþi nu le-a prea
convenit. Aceastã carte rarã mi-a fost
fãcutã cadou de un prieten de la
Montreal pe nume Emil Belu. Era un
exemplar bine conservat din prima
ediþie (se pare cã ºi ultima) apãrutã
în anul 1939. Cartea în cauzã se aflã
în prezent în colecþia de cãrþi rare a
Universitãþii din Chicago. Ce este
special cu acea carte, este faptul cã
are o dedicaþie a lui Mircea Eliade
pentru un fost coleg de liceu pe nu-
me Lãzãrescu, „...în amintirea anului
de chin trãit împreunã...” sau cam
aºa ceva. Probabil se referea la un
profesor exigent din liceu care le-a
fãcut viaþa amarã celor doi. 

FRAGMENTARIUM este o cule-
gere de eseuri politice ºi studii so-
ciale publicate pânã în 1939 în dife-
rite ziare ºi este o dovadã clarã cã
Eliade nu împãrtãºea teoriile extre-
miste ale anumitor legionari, nici
chiar cele extremist anticomuniste.
Cu toate astea, mã întreb: dacã ar fi
rãmas în România, oare ar mai fi ieºit
vreodatã din puºcãriile comuniste? 

Am fãcut cadou cartea Universi-
tãþii din Chicago, cu ocazia Conferin-
þei Internaþionale Eliade din anul
2007, conferinþã la care am fost ac-
ceptat, ba chiar mi s-a dat ºi cuvân-
tul. Evident, cu aºa dovadã în mânã,
am fost convingãtor, am creat puþinã
senzaþie ºi am putut sã-l apãr mai
bine de detractori pe marele nostru
savant român, atât de neîndreptãþit ºi
atacat toatã viaþa de duºmanii comu-
niºti, pasãmite anti legionari. Mai
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mulþi savanþi prezenþi în amfiteatrul de
la Divinity School unde a predat Eliade
au vrut sã o vadã ºi sã o atingã, precum
pe un odor sfânt. Am simþit cã am fãcut
ceva util, cã a doua zi nimeni nu s-a mai
legat de perioada ”legionarã” din tine-
reþea savantului. Asta am povestit pe
scurt ºi la conferinþa BUNÃ SEARA
DOMNULE MIRCEA ELIADE!, dar
nimeni nu a pãrut prea impresionat.
Evident, am evitat sã spun cine sunt ºi
de unde vin – dar este adevãrat cã ni-
meni nu m-a întrebat. 

Vis a vis de casa din bulevardul
Dacia în care a locuit Eliade, locuieºte
acum un alt mare scriitor. Este vorba de
Corneliu Leu, nepotul episcopului martir
Grigorie Leu – cine nu a citit «Cartea
episcopilor cruciaþi» - sã o citeascã.
Este o carte cutremurãtoare. 

Întâlnirea cu Maestrul, a fost pentru
mine o adevãratã sãrbãtoare. Mã con-
sider deosebit de norocos cã am avut
aceastã ºansã de a cunoaºte o aºa
personalitate. Cine nu a auzit de scrii-
torul Corneliu Leu, un titan al literaturii
române? Unde mai pui cã avem prieteni
comuni – este prieten cu marele meu
prieten din Florida, Claudiu Mãtasa*,
deci «les amies de mes amies, sont
mes amies»! Apoi, cine se aseamãnã –
se adunã!, înþeleaptã vorba franþu-
zeascã. 

Ce om extraordinar este Mae-
strul Leu! Un om de culturã ºi un patriot
cum puþini mai existã printre noi! ªi în

câte activitãþi îºi împarte timpul! Câþi
prieteni scriitori din elita româneascã
culturalã care îl stimeazã ºi cât de
implicat este în cultura româneascã,
este greu de cuprins ºi explicat!

În lunga activitate pe altarul literaturii
romaneºti a întâlnit ºi cunoaºte sute de
scriitori ºi oameni de culturã români.
Este o adevãratã enciclopedie. 

Nu am cuvinte sã-mi exprim admi-
raþia ºi uimirea pentru o asemenea
personalitate complexã ºi fascinantã.
Site-ul internet http://cartesiarte.ro
poate convinge pe oricine, fãrã cuvinte
în plus. Revistele PORT@LEU ºi
ALBINA ROMÂNEASCÃ pe care le
conduce sunt de asemenea conclu-
dente în privinþa înaltului standard pe
care îl menþine în literatura românã ca
scriitor profesionist. Aºa cum este
firesc, cãrþile Maestrului se vând bine
pe Amazon, cãutaþi ºi veþi vedea. 

Am avut onoarea de a fi invitat la
recepþia de decernare a premiilor la
Conferinþa Anualã a Primarilor de
Comune din România. S-au decernat
ORDINUL DE MERIT, TROFEUL ºi
DIPLOMA DE EXCELENÞÃ Corneliu
Leu 2010 unor comune ºi unor primari
care s-au remarcat în mod deosebit în
activitatea publicisticã ºi literara în
mediul rural. Am remarcat dragostea,
admiraþia ºi popularitatea de care se
bucurã scriitorul Cornelia Leu în toatã
þara ºi mi-a crescut inima de bucurie.
Cu aceastã ocazie l-am cunoscut pe
preºedintele Asociaþiei, domnul Emil
Drãghici, ºi pe Mariana Gaiu ºi Vasile
Cozan, vicepreºedinþi. L-am cunoscut
pe primarul poet Ioan Belbe care a
recitat ºi a primit un premiu. Mi-a oferit
cartea de versuri SPIRALE ETERNE.
Este autorul volumului «DACUL LIBER
DIN OAª». Primarul cântãreþ Nicolae
Sãbãu a înmânat de asemenea di-
plome. Au cântat - renumitul ansamblu
„Ciocârlia” (ce emoþionant a rãsunat
Rapsodia Românã in memoria mea!) , o
fetiþã talentatã pe nume Viorela Stoian,
de care vom mai auzi si evident,
Nicolae Sabãu. Nu au lipsit dansurile
populare si voia buna.

Aceastã reuniunea a primarilor s-a
þinut la imensul complex hotelier Rin
Grand de pe ºoseaua Vitan-Bârzeºti. O
minunãþie de complex, cu o mie de
camere (!), cel mai mare din Europa de
est! Sala de reuniuni poate gãzdui pânã

la 600 de oaspeþi! Deci existã ºi mari
realizãri în România, iar aceastã reu-
niune a primarilor din comunele Româ-
niei este de admirat. Tematica bogatã
abordatã ºi schimbul de experienþã în
diferite activitãþi specifice comunelor
României nu poate fi decât beneficã
acestora. Le urez mult succes ºi LA
MULÞI ANI! 

În una din primele nopþi la Bucureºti
l-am visat pe prietenul meu plecat în
veºnicie Cezar Ivãnescu. Dimineaþa am
sunat-o pe Clara, minunata copilã a
marelui Bard din Baad - aºa m-a îndem-
nat un gândul venit peste noapte. De ce
sã o sun? Sã-i spun cã am ajuns în Ro.
ºi sã ne întâlnim sã mai discutãm una-
alta. Dar ceva mã îndemna sã o sun de
dimineaþã, cu toate cã mai era timp. Aºa
se face cã am aflat de ce o voce lãun-
tricã mã tot îndemna sã o sun în grabã:

D Lestine iterare

Poeta Gabriela Creþan vorbind
despre Cezar Ivãnescu

Cãtre discipoli de Cezar Ivãnescu
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în aceiaºi zi, la ora 17.00, la Muzeul
Naþional de Istorie din Calea Victoriei, în
cadrul Târgului de carte AMPLUS avea
loc un eveniment de excepþie – lansarea
cãrþii CEZAR, FIUL XANTIPEI – Cu
poetul Cezar Ivãnescu, în viaþã ºi
dincolo de ea. Ce surprizã! 

Dar cum sã mã împart în douã, -
trebuia sã-l ascult neapãrat pe Radu
Cârneci vorbind despre Grigore Vieru, la
Biblioteca Metropolitanã „Mihail
Sadoveanu”, ºtiindu-se cã a fost prieten
apropiat cu marele dispãrut. Apoi, pro-
misesem cã voi fi prezent. Am fost noro-
cos, simpaticul Radu Cârneci a vorbit în
prima parte a programului ºi am putut
afla lucruri interesante despre marele
Grigore Vieru. Evident cã am plecat cu
regret de la locul cu pricina – respectiv
cenaclul «Marin Mincu» fost Euridice,
condus în prezent de scriitorul Iulian
Neacºu, pentru a ajunge la timp la eve-
nimentul Cezar Ivãnescu. 

Am mers pe jos ºi am ajuns fãrã
întârziere la muzeu, unde într-o salã
plinã cu admiratori (a fost prezent ºi
ambasadorul Albaniei la Bucureºti,
Sami Shiba împreunã cu Renata
Topciu), am asistat la momente înãlþã-
toare. Memoria marelui dispãrut este
încã vie în România ºi va rãmâne peste
secole. Au þinut scurte alocuþiuni poeta
prietenã Gabriela Creþan, dna deputat
prof. Oana Manolescu, pictoriþa Aurelia
Cãlinescu (prezentã cu picturi dedicate
lui Cezar) ºi ambasadorul Sami Shiba.

Meritul de a pune sub coperþi îndo-
liate o seamã de poeme reprezentative
ale Poetului, comentarii, destãinuiri,
aprecieri, mãrturii etc. aparþine scriitoa-
rei Maria Dobrescu, soþia scriitorului
Ion Dobrescu, prieten cu Cezar ºi care
trebuia sã meargã cu noi în Albania. Eu
am fost „cãpitanul” micuþului automobil
Logan în care ne-am încumetat sã mer-
gem (eu, Luan Topciu, Clara ºi Cezar)
pânã la Tirana ºi înapoi la Bucureºti cu
o sãptãmânã înainte de teribila moarte
ciudatã a Maestrului. O felicit din inimã
pentru acest mare act comemorativ de
culturã ºi de respect pentru cel care a
fost marele poet neînþeles Cezar Ivã-
nescu! Evenimentul a fost organizat de
Asociaþia Liga Albanezilor din România
(ALAR) ºi Asociaþia Jurnaliºtilor ºi Scrii-
torilor Minoritãþilor Etnice din România
„Europa 21”. 

Este remarcabilã admiraþia albane-

zilor pentru Poet, care dupã mamã este
albanez. Este remarcabil ºi efortul
comunitãþii albaneze din România de a
publica tot felul de cãrþi ºi broºuri despre
Albania ºi despre culturile puternic
înrudite ale celor douã þãri. Am vizitat
standul albanezilor din cadrul Târgului
de Carte al Minoritãþilor - AMPLUS ºi am
vãzut. Felicitãri ºi mulþumiri pentru cãr-
þile pe care le-am primit cadou, precum
ºi pentru minunata revistã Prietenul
albanezului (!) 

În Bucureºti nu ai timp sã te plicti-
seºti, dacã ai timp! Evenimentele cultu-
rale se înlãnþuie unul dupã altul, care de
care mai atrãgãtoare ºi mai importante.
Pe data de 3 martie, am participat la
lansarea de carte, de altfel de cãrþi, a
scriitoarei Mariana Brãescu, soþia ma-
relui ºi regretatului om de culturã ºi de
omenie Artur Silvestri. Evenimentul a
avut loc la librãria Mihail Sadoveanu, de
care mã leagã amintirea lansãrii cãrþii
mele de debut Un român în Canada.
Interesul pentru cãrþile lansate de Ma-
riana Brãescu, a adus la lansare multe
personalitãþi culturale precum ºi cititori,
de nu au ajuns scaunele. Pot menþiona
pe cunoscuta poetã Carolina Ilica, pe
marele eminescolog – de altfel cel mai
mare eminescolog al tuturor timpurilor –
profesorul Nae Georgescu cu Doina
Rizea, Daniel Vorona, Theodor Rãpan ºi
alþii pe care, cu scuzele de rigoare, nu îi

cunosc sau i-am uitat. 
Cãrþile lansate - Imperfecþiuni pro-

vizorii ºi Îmi amintesc ºi îmi imaginez,
cu un istoric interesant, atemporare (au
fost scrise pe vremea comunismului, în
urmã cu 25-30 de ani, dar nu au vãzut
tiparul decât acum!), au fost prezentate
cu mult umor ºi talent oratoric de au-
toare precum ºi de scriitoarea poliva-
lentã Cleopatra Lorinþiu ºi de înþeleptul
scriitor Tudor Octavian, cel care a zis: -
Sã te fereascã Dumnezeu de cei care
au doar convingeri ºi nici o îndoialã!
Excelentã cugetare! Doamne, câþi ro-
mâni valoroºi ºi simpatici foc mai sunt

Radu Cârneci citind o scrisoare
de la Grigore Vieru

Radu Cârneci ºi Iulian Neacºu la cenaclu
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pe lumea asta! Sã nu mai vorbim de
actorii Florina Cercel ºi Adrian Pãdu-
raru, care au citit din minunatele cãrþi
ale autoarei cu mult patos ºi talent. 

Felicitãri, Mariana Brãescu ºi la mai
multe cãrþi la fel de valoroase! 

De la «Sadoveanu» am mers pe jos
pânã la «33», restaurantul neoficial al
scriitorilor bucureºteni. Se aflã pe Bd.
Dacia lângã Piaþa Romanã la staþia
autobuzului 33. Acolo avea loc un alt
eveniment cultural – un recital de
poezie ºi muzicã, organizat de poetul
Daniel Vorona. A recitat superb versuri
alese un scriitor despre care nu ºtiam
nimic – respectiv Florentin Popescu (ce
personalitate, ce poeme, ce discuþii
interesante!) iar muzica a fost la
înãlþime. O seara de neuitat. Mai spre
capãtul unei mese «lunge» au stat Nae
Georgescu ºi Doina Rizea cu un domn
care îmi pãrea cunoscut de undeva. Am
aflat cã nu era altul decât apreciatul
poet ºi publicist (revista LUMINÃ
LINA!), preotul Teodor Damian de la
New York. I-am transmis salutãri „din
Montreal spre New York” peste masã ºi
apoi ne-am strâns mâinile cu bucurie.
De când îmi doream sã îl cunosc pe
poet! Ce micã este lumea! – o spunem
de atâtea ori, ºi aºa este. L-am invitat la
Montreal, m-a invitat la New York ºi sunt
sigur cã ne vom revedea pe undeva în
lumea asta mare – ºi destul de micã.

Tot în acea searã minunatã la «33»
am întâlnit-o pe scriitoarea Nastasia
Maniu, care mi-a oferit cartea Bilet de
intrare în Paradis pentru care nu am
cuvinte sã-i mulþumesc. Rãmân cu
speranþa cã ne vom reîntâlni pe
undeva. Este micã lumea, nu? 

Am întâlnit-o la „33” ºi pe temerara
traducãtoare în englezã a poeziilor lui
Cezar Ivãnescu, Muguraº Maria Pe-
trescu. Spun «temerara» deoarece este
foarte, foarte greu de tradus o poezie
atât de complexã ºi plinã de simboluri.
M-am bucurat mult sã îi strâng mâna. 

Drumurile m-au dus apoi ºi la Cra-
iova, unde împreunã cu marele profesor
scriitor Marian Barbu, am trecut pe la
Târgul de Carte Gaudeamus. Ediþia
jubiliara a acestui Târg (ediþia 10-a) s-a
þinut în foaierul Teatrului Naþional «Nico-
lae Sorescu». Mulþi iubitori de carte –
multe cãrþi interesante. 

La Craiova am avut bucuria de a-l în-
tâlni pe epigramistul Ionel Maglaviteanu,
colaboratorul nostru la aceastã revistã,
cãruia îi mulþumesc pentru ospitalitate. 

În faþa teatrului, pe cine credeþi cã în-
tâlnesc – sã nu-mi vinã sã cred ochilor? 

Pe nimeni altul decât pe profesorul
Nicolae Andrei (fratele fostului ministru
Stefan Andrei), bunul ºi scumpul meu
director al liceului «Nicolae Bãlcescu»
(acum «Carol I»), pe vremea când era
elev acolo. Nu îl mai vãzusem de peste
45 (!) de ani! – o viaþã de om! Emo-
þionantã întâlnire, de când îmi doream
sã-l întâlnesc! Dacã nu era acest mare
ºi sufletist român, probabil viaþa mea ºi
a colegilor din Asociaþia Secretã Crucea
Neagrã ar fi avut un alt curs. Ne-a apã-
rat cât a putut ºi nu am înfundat puºcã-
riile comuniste cum încã era la modã pe
vremea aceea. ªi-a adus aminte de
mine – este drept ca ºi numele meu este
de... vinã, ºi am plâns de bucuria
revederii. LA MULÞI ANI, domnule profe-

sor! Sã dea bunul Dumnezeu sã ne mai
revedem la Craiova mai pe îndelete. 

Nu pierd niciodatã ocazia de a mer-
ge la teatru când ajung în România. Pã-
cat cã timpul este întotdeauna prea
scurt ºi nu am timp sã fac tot ce ar
trebui fãcut. Meritã chiar sã treci
oceanul, numai sã vezi piesele de
teatru din România, unde cultura încã
mai iese la suprafaþã din noroiul în care
se zbate þara, ºi strãluceºte, exceleazã.
Am vãzut numai trei piese de teatru,
despre care ar fi multe de spus. Sã le

menþionez pe scurt:
Comedia norilor, dupã Aristofan în

regia lui Dan Tudor – un spectacol de
anvergurã, cu Mircea Albulescu în rolul lui
Socrate, Alexandru Bindea, Simona Bon-
doc, Oana Vânãtoru, Carmen Ionescu ºi
alþi talentaþi actori ºi actriþe. Am rãmas
impresionat ºi parcã aº vrea sã mai vãd
odatã acest spectacol de excepþie, care
descreþeºte frunþile cele mai încruntate. 

REGINA MAMÃ, de Manlio Santa-
nelli, în regia lui Gelu Colceag – un spec-
tacol cu numai doi actori – Olga Tu-
dorache ºi Marius Bodochi. Am rãmas ºi
sunt încã mut de uimire vãzând vigoarea
ºi interpretarea magistralã a inegalabilei
regine a scenei, Olga Tudorache. Este o
minune, de unde atâta energie sã stea pe
scenã aproape 4 ore? Rolul «reginei
mame» i s-a potrivit de minune, ºi
spectacolul va intra cu siguranþã în istoria
de aur a teatrului românesc. Evident,
alãturi de marea Olga, Marius Boldochi a
strãlucit deopotrivã. Un spectacol care
meritã vãzut neapãrat.

SINUCIGAªUL, piesa care l-a
costat pe dramaturgul Nikolai Erman
ani grei de Gulag, este pusã în scenã
de Felix Alexa. Personajul principal -
Semion Semionovici Podsekalnikov
este interpretat – cum altfel decât
magistral, de «Eminescul» teatrului
românesc, genialul Dan Puric. Atâta
dãruire pe scenã, atâta profesionalism,
numai în spectacolele cu Dan Puric se
pot observa. Ileana Olteanu, Adela
Marculescu, Tania Popa apoi Costel
Constantin, Marius Bodochi, Silviu Biriº
ºi absolut toþi actorii – inclusiv copilul
Nikita Dembinski joacã magistral, alãturi
de Maestrul Dan Puric. Este un
spectacol de zile mari, la care cu greu
se pot gãsi bilete. Dacã ajungeþi în
România, faceþi tot ce vã stã în putinþã
sã îl vedeþi. Nu veþi regreta, o sã vã
rãmânã tipãrit în memorie pe viaþã. 

În încheiere, revin la întrebarea mea
iniþialã: Ce cautã un canadian în Ro-
mânia? Rãspunsul ar fi - culturã, dacã
este avid dupã aºa ceva. V-am con-
vins? Referitor la întrebarea a doua –
încã nu mã pot pronunþa. Se poate
spera cã (nu ºtiu cum sã evit cacofonia)
„CULTURA BATE CRIZA”. Sperare hu-
manum est!

* Când am scris rândurile de mai sus, profe-
sorul Claudiu Mãtasa era în viaþã. S-a ridicat spre
Ceruri pe 24 Aprilie a.c. Sã-i fie îngerii aproape!

La Craiova, cu prof. Nicolae Andrei



Mama mea, Elisabeta Gh. Costeanu, mã întreba ori de câte ori ajungeam pe la Amãrãºti sã o vãd – ºi treceam
oceanul Atlantic destul de rar: 

- Sãndele mamã, ce se va întâmpla cu tot ce ne-a mai rãmas pe aici, dupã ce nu voi mai fi ? Eu rãspundeam de fie-
care datã fãrã ezitare :

- Mã voi întoarce aici, la Amãrãºti, Miþo, sigur mã voi întoarce. Ea mã privea dând din cap cu neîncredere:
- Nu te mai întorci tu aicea, Sãndele mamã. Va rãmâne pustiu ºi se va fura totul, vei vedea. 
În privinþa furatului, a avut dreptate. Au dispãrut roþile de tun din primul rãzboi mondial pentru care bunicul meu era

gata sã ajungã la puºcãrie (ce frumuseþe de roþi, nu le voi uita niciodatã !) au dispãrut scândurile groase ºi mari pe care
le pãstra ca pe ochii din cap pentru sicriu (am preferat sã cumpãr un sicriu gata fãcut, deci nu le-am folosit) ºi câte nu
au dispãrut ! În privinþa întoarcerii mele la Amãrãºti, nu a avut dreptate. Aºa cum i-am promis, am decis ca atunci când
voi împlini 65 de ani sã mã întorc pe pãmântul meu natal, la Amãrãºti. Deci promisiunea fãcutã mamei mele ar fi primul
motiv al întoarcerii acasã. Dupã ce am colindat lumea în lung ºi în lat în cãutarea unei comori nedefinite, precum ciobã-
naºul lui Paulo Coelho din Alchimistul, mã întorc acasã, unde voi regãsi ce nu am gãsit ºi nu existã nicãieri în lume:
copilãria mea de mult trecutã ºi trecutul meu oltenesc de copil necãjit. Dar nu e numai asta – probabil cã de acolo, din
Rai, mama mea m-ar ierta dacã nu mi-aº þine promisiunea, chiar dacã m-a educat sã fiu cinstit ºi patriot ca renumiþii mei
strãmoºi Costenii (oamenii de pe coaste!) ºi sã mã þin întotdeauna de cuvânt. Când venea vorba de familia Costenilor,
prietenul din tinereþe al mamei mele, Valeriu Anania devenit cunoscutul IPS Bartolomeu, spunea: 

- Da, mai rar oameni distinºi ºi nobili precum Costenii – am toatã stima pentru ei. 
Când l-am întâlnit pe Bartolomeu la Cluj penultima oarã, i-am dus o sticlã de vin din via mamei mele de pe deal,

nemuncitã de 7 ani! Cum de s-au fãcut atâþia struguri chiar în anul când mama mea ne-a pãrãsit pentru totdeauna ºi
dupã atâþia ani lãsatã pãrãsitã, este un mister. Dupã ce a gustat vinul limpede, galben arãmiu, dulce, bun ºi aromat – cu
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De ce mă întorc la Amărăști 

Ministrul Afacerilor Externe
al României - Teodor Bacon-

schi, a fãcut recent o scurtã vizitã
în Canada. Nu este prima, a mai fost
în Canada, dar în altã poziþie ºi cu altã
ocazie. Am aflat chiar în seara eveni-
mentului (cu surprindere) cã domnul

Baconschi a mai cãlcat pe aici cu peste 10 în urmã,
când acþiunile culturale erau aranjate de „reprezentanþi”
ne-reprezentanþi ai românilor din Montreal, nealeºi de
nimeni decât de guvernul de la Bucureºti pe „ochi fru-
moºi” albaºtri sau verzi, cine ºtie! 

Cu toatã oboseala drumului ºi cu toatã diferenþa de
fus orar, a þinut sã întâlneascã chiar în ziua sosirii repre-
zentanþii românilor din Montreal (vedeþi ºi pozele de pe
coperta 2). De admirat efortul ministrului! Într-o salã plinã
cu români, în mare parte sosiþi în Canada înainte de
1989, a þinut o scurtã prezentare a situaþiei internaþio-
nale, a vorbit despre locul României în lume, despre
votul prin corespondenþã, relaþia României cu românii din
diaspora etc. A fãcut o impresie excelentã, de om demn,
om de culturã, diplomat subtil, stãpân pe sine, bine infor-
mat (mai puþin despre romanii din Canada – pãrerea
mea) clar ºi concis în exprimare. S-au pus întrebãri ºi a
rãspuns sincer ºi convingãtor la toate subiectele abor-
date. Este clar, actualul guvern al României a înþeles

bine potenþialul pe care îl reprezentãm ºi face eforturi de
a se apropia de noi, românii rãtãciþi prin lumea largã.
Pentru asta am pledat ºi eu pe vremea când eram mem-
bru PDL ºi nu pot decât sã mã bucur cã s-au schimbat
mentalitãþile comuniste. 

Nu mi s-a dat cuvântul (au vorbit cei mai „înfigãreþi” ºi
cei care au fost numiþi în mod special), dar, la insistenþa
mea, am fost prezentat ministrului mai la sfârºit, în timpul
consacrat socializãrii la un pahar de vin ºi gustãri apeti-
sante. I-am oferit ultimul numãr al revistei Destine lite-
rare, la care s-a uitat mirat, acel 10 (10 ani de existenþa
ai ACSR) de pe coperta atrãgându-i atenþia în mod
deosebit. Câþiva membri de seamã ai guvernului, inclusiv
preºedintele Traian Bãsescu au avut contacte cu noi ºi
ne ºtiu bine, dacã nu cumva ne-au uitat. Este clar cã
domnul Ministru nu a auzit cã ar exista Asociaþia Scriito-
rilor Romani din Canada, probabil a auzit numai de anu-
mite asociaþii româneºti (mai mari sau mai mici, mai
mãrunte sau mai cu „pile”), bãgate în faþã de „amba-
satricea” care ar fi trebuit sã plece acasã mai de mult ºi
nu înþeleg cum de mai „respirã” pe aici. Dar acesta este
alt subiect.

Personal, mã bucur cã România are un ministru de
externe de talia domnului Teodor Baconschi ºi îi doresc
multe succese în activitatea Domniei-sale, spre binele
þãrii noastre de dor!

De ºtiut ºi
reþinut:
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gust de flori de toamnã, la fel de pur ca pe vremea dacilor (cu siguranþã cã dacii nu stropeau viile cu chimicale) , IPS
Bartolomeu a exclamat:

- Acesta este vin dãruit de Dumnezeu ! ªi cred cã avea dreptate, pe misterioasele dealuri sfinte ale Drãgãºanilor,
dealurile copilãriei mele, am simþit cã strãjuieºte Duhul Sfânt. Puteþi deci sã intuiþi al doilea motiv pentru care mã voi
întoarce la Amãrãºti? 

Întoarcerea dintr-o lume nouã (Canada) în altã lume (România) trebuie pregãtitã din timp. Aºa se face cã am rãscum-
pãrat pãmântul pe care a existat renumita culã olteneascã a Costenilor, cu zidurile groase de un metru ºi jumãtate! A
fost casa în care am copilãrit, demolatã pentru a nu deveni sediul CAP ºi mi-am propus ca exact pe acelaºi loc sã
construiesc o casã modernã, confortabilã. Ce pãcat cã s-a distrus acea casã a Costenilor, în care au copilãrit viitori
profesori universitari renumiþi, eroi ai României, ofiþeri superiori ºi generaþii de oameni admiraþi pentru cinstea ºi hãrnicia
lor!

Are cineva o pozã a acelei case? Dacã da, îl voi rãsplãti cu dãrnicie când mi-o va împrumuta. Aº vrea sã o revãd –
îmi este dor de ea.

În prezent, o casã nouã între dealuri, casa pe care am visat-o în timpul pribegiei mele prin lume se materializeazã,
dar prietenii mei mã tot întreabã nedumeriþi: De ce mã întorc în România? Casa mea de pe malul mãreþului fluviu St.
Laurent nu mai este bunã? Mulþi romani viseazã sã emigreze în Canada ºi eu mã întorc în România?, în þara unde este...
aºa ºi pe dincolo – ºtiþi ce vreau sã spun, nu? 

Finul meu Ion Gheralia, oltean din Tunarii Vechi, prieten de nãdejde, a gãsit la aceste întrebãri chiar un rãspuns plin
de umor ºi fãrã echivoc : 

- Naºului meu i s-a urât cu viaþa bunã din Canada, de aia se întoarce la Amãrãºti!!!!
Nu vreau sã îl contrazic pe bunul ºi dragul meu fin, dar mai sunt ºi alte motive pentru care mã voi întoarce acasã,

trecând peste factorii subiectivi de ordin sentimental. Mã întorc în Amãrãºti nu neapãrat pentru ce este astãzi, ci pentru
ce sper cã va deveni mâine: o localitate liniºtitã, cu aer curat, înmiresmat, cu multã verdeaþã, cu pârâul Pesceana curat
ºi cu apã limpede cã pe vremea copilãriei mele. Acest pârâu în care copii satului îºi petreceau vara, era plin cu fâþe ºi
baboi – ºi nu cum este acum - groapa de gunoi a comunei; visez o localitate fãrã hoþi, cu oamenii trãind în armonie ºi
pace! Nu râdeþi – repet – fãrã hoþi! Cine nu ºtie cã strãbunii noºtri lãsau vinul în butoaie pe deal, în aºa numitele cãsoaie,
neîncuiate. Oricine putea sã bea pe sãturate, dar nimeni nu fura vin niciodatã. De ce nu am ”deveni ce am fost, ba chiar
mult mai mult”? 

Amãrãºtenii mei nici nu-ºi imagineazã cât de norocoºi sunt cã trãiesc la Amãrãºti, numai cu produce organice,
naturale, nu ca amãrâþii de canadieni ºi americani de pe aici, pe unde îmi duc eu povara vieþii. Puþini sunt prin aceste
locuri cei care îºi permit sã cumpere ouã de la gãini «ne stresate» hrãnite cu boabe ºi care scormonesc prin curte – care
costã de zece ori mai mult decât ouãle de la fermele «criminale» cu producþie mare, unde sãracele galinacee sunt
hrãnite cu chimicale, concentrate ºi sunt crescute artificial! 

Apoi, fructele de la Amãrãºti sunt dulci, au gust de fructe, nu ce cele aproape artificiale de pe aici, cu gust de
chimicale. Corcoduºele roºii ºi galbene pe care amãrãºtenii le dau la porci (dacã nu sunt mofturoºi) cresc pe oriunde,
chiar ºi în garduri. În Canada, sãrmanii canadieni plãtesc scump pentru un pumn de corcoduºe acre, culese crude ºi
aduse de prin sudul continentului. 

Laptele ºi produsele lactate sunt chimizate la maxim cu fel de fel de substanþe eventual cancerigene. Unde gãseºti
pe aici lapte direct de la vacã, de la oaie sau de la caprã, aºa cum consumã amãrãºtenii mei ? Dar vinul ºi þuica fãrã
chimicale de conservare, unde sunt mai bune decât la Amãrãºti? 

Iar carnea fãrã hormoni, de la animale care pasc «iarba verde de acasã», cine o poate cumpãra pe aici? Evident,
existã orice, dar costã „ochii din cap”. În Amãrãºti nu cred cã s-au descoperit încã hormonii care forþeazã creºterea
forþatã, nesãnãtoasã a animalelor, care au început sã înnebuneascã ºi sã îmbolnãveascã ºi pe sãrmanii canadieni. La
Amãrãºti animalele sunt duse la pãscut pe deal ºi trãiesc aºa cum trãiau pe vremea dacilor, în mediu sãnãtos ºi curat.
Nici vopseaua roºie, poate cancerigenã, care se dã puilor înainte de tãiere ca sã aibã carnea roz în etajere, nu cred cã
existã pe valea Peºenii (ºtiu cã acum se zice Pesceana, dar eu am rãmas pe moda veche). 

Sunt convins cã microelementele din pãmântul din care te-ai hrãnit în copilãrie ºi în care te vei întoarce, compoziþia
chimicã miraculoasã a mediului în care te-ai nãscut ºi ai crescut, foitul pãdurilor, cântul pãsãrilor, apa vie, energiile pozi-
tive, nu pot fi gãsite identic nicãieri în lume. Aceste elemente cu efecte încã necunoscute sunt necesare omului ca aerul.
Numai în locurile unde ai vãzut pentru prima orã lumina zilei vei gãsi echilibrul perfect, fizic ºi psihic pe care îl cãutãm
în viaþã ºi deci FERICIREA. 

Aºa cã, mesajul meu este acesta: Amãrãºteni rãspândiþi prin lumea largã, urmaþi-mi exemplul ºi ÎNTOARCEÞI-VÃ
ACASÃ!
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Citesc în aceastã nesuferitã dimineaþã de toamnã au-
stralianã, în Canberra, douã texte semnate de doi oameni
atât de diferiþi ºi totuºi atât de asemãnãtori prin soarta ce
le-a fost datã, sã respire acelaºi aer pestilenþial al
României proletare, într-o societate multilateral dez-
voltatã în centrul cãreia nu se afla omul, ci grija pentru
om. Este vorba de rãspunsul clar ºi rãspicat al domnului
Nicolae Breban la tentativa neruºinatã a pletorei jur-
nalistice de a-l defãima „pe surse” ºi textul de o candoare
adolescentinã a domnului Ovidiu Creangã: ”Am fost
controlor economic”, postat pe Reþeaua Literarã. Nu voi

comenta mai mult aceste texte, fac doar o invitaþie la
lectura lor. Cei din generaþia pãrinþilor mei, a mea, chiar
ºi cei din generaþia fiicei mele, care la vremea aºa-zisei
revoluþii era în liceu, cu toþii ºtim care erau atunci valorile
ºi etalonul acestor valori.

Îi invit la lecturã pe toþi cei care au încã instinctul de
conservare viu ºi care dupã adâncã reflecþie vor putea

ajunge la aceeaºi concluzie la care am ajuns ºi eu. Cred
cã a venit vremea sã spunem împreunã: „Pânã aici cu
demolarea, domnilor! Opriþi-vã, sau vã oprim noi.”

Sunt puþine momentele când am lãsat revolta sã mã
scoatã afarã din matca mea de moldovean liniºtit ºi
îngãduitor, gata sã recunoascã oricui dreptul de a exista
sub soare. Oricui, da, dar nu oricum!

La Seul fiind în misiune permanentã, am aflat cu
stupoare cã bunul meu prieten Cezar Ivãnescu a fost
executat public de indivizi perfizi care s-au servit de liota
lor de clienþi din presa de scandal, lovindu-l cu precizie ca
în artele marþiale, exact în punctul care avea sã-i inducã
moartea fizicã, pentru cã nemurirea nu i-o vor putea lua.
Nu, câtã vreme mai trãim noi cei care l-au iubit ºi preþuit,
unii declarativ, în spaþiul public, alþii discret, în spaþiul
intim. Orgoliul lui Cezar nu a suportat sã fie acuzat pe
nedrept de o vinã pe care el însuºi o aducea altora,
aceea de a fi fost colaborator al securitãþii. ªi tocmai
aceia l-au lovit miºeleºte, cu propriile lui arme.

Coincidenþã, sau nu, mã aflu tot în misiune perma-
nentã, de data asta la Canberra, ºi primesc de la buna
mea prietenã, scriitoarea Aura Christi, un text pe care
abia la a doua lecturã îl descifrez cu adevãrat. Nicolae
Breban, uriaºul la propriu, dar mai ales la figurat, scriitor,
este ºi el victimã a aceleiaºi pletore jurnalistice, care vai,
nu e de capul ei, în cursa nebunã dupã rating. ªi gãsel-
niþa este veche, patentatã de acum dupã succesul repur-
tat în cazul lui Cezar Ivãnescu: aruncã gurilor hãmesite
din piaþã, nu pâine ci sânge! 

Adun la un loc experienþa anilor, mulþi la numãr, mai
mulþi poate decât vârsta multor jurnaliºti angajaþi în presa
de scandal, ºi nu pot sã nu aduc în discuþie - ºi cine ºtie,
chiar sã le ofer o temã de refleþie - ce înseamnã demni-
tatea personalã ºi demnitatea colectivã la unele popoare,
pe care Dumnezeu mi-a îngãduit sã le cunosc din expe-
rienþe fãcute la prima mânã, cum se spune. N-am întâlnit
niciodatã un ungur sã nu fie mândru de neamul lui, de
personalitãþile culturale sau de istoria sa. N-am întâlnit
niciodatã un evreu care sã permitã atacuri la adresa
neamului ºi care sã nu fie mândru de fiecare Premiu
Nobel câºtigat de un cosânger al lui. Îmi amintesc de o
vizitã la Muzeul Yad Vashem din Jerusalem când Joshua
Erlich, îndrumãtorul nostru de grup, ne întreba ºi se în-
treba, retoric fireºte, în faþa unui colaj cu poze ale victi-
melor copii din lagãrul de la Auschwitz: „Vã daþi seama

„Atitudine”

Dispariþia din context - Vasile Mic



câte Premii Nobel a pierdut Israelul în acest Holocaust?” 
Trecând peste „hazul de necaz” din subtextul întrebãrii,

oare chiar este nevoie ca un popor sã treacã prin Holocaust
ca sã atingã acest nivel de conºtiinþã a valorii sale ca neam,
ca sã poatã sã-ºi respecte identitatea spiritualã,
personalitãþile culturale, moºtenirea istoricã ? Întrebare,
iarãºi, retoricã. 

Tot experienþa mi-a arãtat cum un popor, dupã ce a fost
înrobit secole de-a rândul, când cuceritorul a fãcut tot ce-a
putut ca sã ºteargã de pe faþa pãmântului urmele existenþei
sale, se poate ridica din propria cenuºã ºi poate reconstitui
dupã arhive ºi dupã alte relicve istorice moºtenirea sa
culturalã. Am mai spus-o ºi o repet, misiunea de diplomat la
Seul a fost o nouã studenþie pentru mine. Participând la
festivalurile coreene ºi dând curs invitaþiilor de a vizita zonele
de interes economic, dar mai ales cultural, am asistat la
adevãrate demonstraþii de mândrie naþionalã. Un popor a
cãrui culturã a fost distrusã rând pe rând de chinezi apoi de
japonezi, ale cãrui manuscrise au fost jefuite de soldaþii

francezi, englezi sau americani, se luptã astãzi sã-ºi
recupereze, prin tribunalele internaþionale, memoria captivã în
marile muzee ale lumii. ªi odatã recuperate manuscrisele
devin sursã de inspiraþie pentru scriitori, regizori, autori de
manuale ºcolare. Da, mândria de a fi coreean se manifestã
astãzi documentat, dar aceastã manifestare nu ar fi fost
posibilã dacã de-a lungul timpului nu ar fi existat conºtiinþa
valorii sale ºi respectul de sine al fiecãrui om în parte.

Mai nou, aborigenii din Australia, oameni care pânã prin
anii ’70 erau împuºcaþi de albi la fel ca ºi cangurii, cu deo-
sebirea cã aceºtia din urmã constituie încã o sursã de hranã,
îºi spun astãzi tot mai rãspicat cuvântul ºi îºi reclamã un drept
patrimonial asupra pãmântului pe care albul cuceritor nu e
dispus, deocamdatã, sã i-l recunoascã decât asupra deºer-
tului australian. A evoluat societatea? Cu siguranþã, da. A
recunoaºte valorile spirituale ale aborigenilor, consideraþi cu
numai câþiva ani în urmã sãlbãticiuni, dreptul lor de a se

manifesta nestingheriþi pe pãmântul strãmoºilor este un semn
clar al evoluþiei unei societãþi. Doar un exemplu: pictura
punctiformã practicatã de aborigeni din timpuri imemoriale
este protejatã de legea australianã la nivel federal ºi este
inclusã în patrimoniul intangibil UNESCO. Este ºi aceasta o
dovadã a tãriei de caracter a aborigenilor conºtienþi de
valoarea culturii ºi tradiþiilor lor.

În schimb, noi cu ce ne prezentãm noi astãzi în faþa lumii,
a istoriei? Ce-am fãcut noi dupã revoluþie? Cãutãm în gunoa-
iele securitãþii ºi fabricãm dosare. Nu pentru a susþine vreun
scriitor român pentru Premiul Nobel, nu, Doamne fereºte, ci
pentru a-i înfunda odatã pentru întotdeauna pe cei care au
mai rãmas ºi care ar mai putea nãzui la aceastã recunoaºtere
internaþionalã. Am tot cãutat „în sertar” o literaturã de rezis-
tenþã împotriva comunismului care, evident, nu exista. ªi de
ce nu exista, domnilor? Vã spun eu, ºi puteþi verifica: pentru
simplu motiv cã autorii acestei literaturi luptând, calcând pe
orgolii, uneori pe suflet ºi-au publicat cãrþile în plinã teroare
comunistã. Ei sunt adevãraþii scriitori din rezistenþã, ei,
Nicolae Breban, Augustin Buzura, Cezar Ivãnescu, Nicolae
Balotã. Cine nu a citit cãrþile lor, sã facã bine sã le citeascã.
Cu creionul în mânã, aºa cum am fãcut ºi eu. Da, probabil cã
au fãcut unele compromisuri pentru a-ºi vedea cãrþile pe raftul
unei biblioteci. Dar cine nu le-ar fi fãcut? Cine ar fi refuzat sã
stea de vorbã cu un general de securitate? Cine ar fi refuzat
sã se prezinte la o anchetã? Sã fim serioºi, domnilor!

Ajungând pânã la mine aceastã mizerie de presã, cum pe
bunã dreptate o numesc toþi cei ale cãror luãri de poziþie le-
am citit, în cazul Breban, m-am întrebat desigur, cum ar fi
procedat un ungur, sau un israelian, sau un coreean, sau un
maor, sau un aborigen, atunci când cineva din comunitate sau
din afara ei, ar fi ridicat mâna goalã, sau cu noroi, asupra celui
mai reuºit semen al sãu. Din nou întrebare retoricã la care se
poate rãspunde, totuºi.

Acel cineva ar fi fost pus la stâlpul infamiei în locul victimei
sale. Da. Numai cã deosebirea în cazul nostru este cã la noi
lipseºte o instanþã moralã care sã punã stavilã pornirilor
antropofage ale unora.

Nu e timpul trecut ca aceastã instanþã sã se constituie.
Oameni care încã mai au sentimentul mândriei de a se fi nãs-
cut într-o þarã binecuvântatã de Dumnezeu cu frumuseþi
naturale unice în lume dar ºi cu oameni care au adãugat de-
a lungul istoriei la valorile naturale o valoare spiritualã de
necontestat sunt datori sã reacþioneze, legal, în faþa acestor
tentative de nivelare pânã la neantizare a fiinþei noastre
culturale.

Da, propun, în cazul în care nu existã deja, întemeierea
legalã unei asociaþii care sã îºi asume prin statut atât apãra-
rea imaginii publice a scriitorilor români cât ºi susþinerea
candidaturii lor la Premiul Nobel pentru literaturã. 

N.R. 1 - Mulþumim colaboratoarei noastre, Lucreþia Berzintu
pentru trimiterea acestui articol al doamnei Ileana Andrei. 

N.R. 2 - În România pãrerile sunt împãrþite - unele justi-
ficate, altele nejustificate. Opera scriitorului este dintotdeauna
ºi în toate þãrile cea care edificã valoarea scriitorului ca atare.
Vedeþi cazul Gunter Groose, laureat al Premiului Nobel. 
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Semãnai cu parfumul unei flori,
dansând pe obrajii ruºinaþi 
ai nopþii îndrãgostite.

*
Aº fi vrut sã fiu nisipul
din trupul tãu clepsidrã.

*
În fiecare vineri
gustam anafura trupului tãu
cu clinchet de post.

*
Inima ierbii murise
pe buzele ciutei.
Pãdurea sta ascunsã
dupã draperia lunii.

*
Dimineaþa pãrea o femeie
cu trupul umezit de roua
culcatã-n poala cerului.

*
Oasele fluturilor lovesc florile
cu perciunii strãzii,
când dimineaþa se furiºeazã
în patul tãu lipsit de maniere.

*
Eu am venit sã mã rog.
Diavolul trage cu urechea,
certând lacrima apusã 
pe trupul icoanei.

*
Un ciob al ecoului tãu, 
în mine spart, 
alerga proaspãt, 
fãrã glas, 
în snobismul propriei iluzii.

*
Aveai carnea aproape veselã,
oasele roase de ierburi,
trupul, fântânã fãrã ciuturã,
pe buze o singurã lacrimã: eu.

*
Ascult psalmul mâinii
cum curge pe umbra ta
spânzuratã în mine.

*
Adorm pe pieptul tatuat 
al crucii,
fãrã sã ºtiu cã ieri
am murit.

*
Viaþa mea are coperþi mov.
Fila în care eºti tu
are pântecul rupt.

*
Fata cu ciorapi negri
mã iubise, într-o noapte albã,
rãtãcitã, pe furiº,
în zãvoiul gândului.

*
Emoþia crucii surâde în trupul
Evei
ca o oglindã despuiatã 
de lutul lui Iisus.

*
Florile au scheletul alb.
ªi peste el un adaos de vis
cãzut din pleoapa ierbii.

*
Ploaia cade 
printre ulucile grãdinii 
ghemuitã într-un sfert de lunã.

*
Cu fiecare copac mort
frunza e mai singurã,
ca o fotografie dezlipitã
din albumul toamnei.

*
Stãm amândoi 
în noaptea cu inima goalã.
Numai anticarul ne citeºte
buzele.

(din volumul în curs de apariþie „ÎN VESTIARUL INIMII)

Mormântul balaurului -
Vasile Mic

CONFESIUNI
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*
Florile se uitã la foºnetul pãsãrilor
ºi iarba tremurã 
ca un ºold de femeie.
Pe sub bãrbia cerului
trece vântul.

*
Toamna-ºi ºterge pantofii
pe obrazul bãncii
sub care atârnã emoþia
primei îmbrãþiºãri.

*
Mi se întâmplã sã fiu calul din
Troia,
mergând prin tine, filã cu filã.
Nu cumva eºti o Iliadã 
ce-ºi priveºte tendoanele cuvintelor
cu ochii lui Homer?

*
Ora îºi bea ceaiul, singurã,
rostogolitã pe plajã.
Pãrul îi deseneazã inima pe nisip.

*
Sunt acolo,
în cimitirul abia respirând
neliniºtea pãmântului din oase.
Cheamã-mã în cântecul
lacrimii tale.

*
Urechea mea stângã
te þine pe ºolduri
pentru ca ochiul drept
sã te priveascã torenþial.

*
Priveai în oglinda desfrânatã
scheletul unei biografii
ºoptite într-un atac de cord.

*
Ia seama, 
moartea þi-a rãmas întreagã, 
înþelesul pe jumãtate,
emoþia, un sfert.
Ce bine cã te þin pe buze!

*
Nu e greu sã mori dimineaþa,
în pãrul de rouã al ierbii
ºi pãmântul sã urce spre cer
în genunchi.

*
Noaptea asta tãcerea e proaspãtã
ca somnul femeilor 
abia începute.

*
Mi-e fricã de primãvarã.
Psalmul trupului ninge îngheþ.

*
Mai ºtii omul de zãpadã?
A putrezit de-atâta nins...

*
Curgi din mine,
sudoare de dragoste,
pe cãmaºa inimii.

*
Sunt singur.
Iau degetele ºi le prind de umeri,
poftindu-le sã-þi pipãie somnul
cãzut pe talpa nopþii.

*
Piatra palidã cu gene de nisip
îºi legãna pântecul,
aºteptând sã nascã piramide.

*
Ieri, timpul se uita-n oglindã
sã-ºi vadã sufletul.

*
Perdeaua luase târziul
în palme, þopãind prin camerã
ca o cadânã.

*
Dacã luna s-ar sparge pe sânul tãu
trupul ar plânge cu licurici.

*
Voi îmbãtrâni la noapte,
fãrã sã ºtiu cã
pe buletinul meu de identitate

e fotografia nudã 
a icoanei din tine.

*
Singurul portret
ce-þi atârnã în altarul trupului
e cel al frunzei sinucise
pe cuvântul coapsei.

*
Pãmânt eºti
chiar dacã sentimentele
au inima spânzuratã-n biserici.

*
Pânã sã te iubesc
manechinul din vitrinã
îmbãtrânise sub jaluzelele
primului sãrut.

*
Tata, ostenit de muzica 
plesnitã a ninsorii,
pâlpâia în ograda gândului. 

*
Mama se furiºase pe cruce.
Venise vremea sã mã nasc.

*

POEM DE SFÂRªIT

Un scaun, o masã, un vis,
o tãcere, o hemoragie de suflet, 
un rând pe crucea din cimitir.

Atât va rãmâne
dupã ce voi trãi moartea,
în vreme ce ea, 
va sta în colivia din odaie,
cu ochelarii pe nas,
rânjind absent la fiece vers,
legãnat de ciutura spartã 
a fântânii crescute înlãuntrul
ierbii din mine. 



Gheorghe Cârþan, adicã Badea Cârþan, a fost un þãran român care a luptat pentru independenþa românilor din
Transilvania, distribuind cãrþi româneºti, aduse clandestin din România, la sate. A cãlãtorit pe jos pânã la Roma
pentru a vedea cu ochii lui Columna lui Traian ºi alte mãrturii despre originea latinã a poporului român. În 1877.

S-a înrolat voluntar în rãzboiul de independenþã al României. s-a nãscut în Cârþiºoara, Sibiu, la 24 ianuarie
1849, al doilea din cei ºapte copii ai lui Nicolae ºi Ludovica Cârþan. De la mãtuºa sa, Raºila, ascultã primele basme,
iar legendele despre semnele lãsate de cei vechi pe pãmântul Þãrii Fãgãraºului au fost primele lui învãþãturi de
istorie.

Când în 24 ianuarie 1859 împlinea 10 ani, românii din Moldova ºi Muntenia s-au unit sub domnia lui Cuza.
Copilul ce auzise vorbindu-se de unirea cu þara nu înþelegea de ce românii au fost nevoiþi sã nu stea laolaltã

ºi de ce cei din Þara Fãgãraºului trebuie sã stea încã despãrþiþi de ceilalþi.
În 1860, Gheorghe se tocmeºte mocan la stânã. Începe o viaþã asprã, o luptã cu adversitãþile naturii, cãreia

trebuia sã-i pãtrundã tainele ºi pe care trebuie sã ºi-o apropie. În faþa lui se deschide o lume nouã, destinatã
bãrbaþilor, pasionantã ºi emoþionantã, cu ademeniri ºi primejdii la tot pasul.

Ciobãnaºul visa, de pe atunci, sã treacã dincolo, „în þarã” ºi numea vama dintre Transilvania ºi Muntenia,
„graniþa drãceascã”. Se întreba el: „cine a mai vãzut graniþã prin mijlocul þãrii? ”, graniþã care a separat romanii doar
politic ºi administrativ pentru cã sufletul ºi conºtiinþa n-au avut graniþã. 

În vara anului 1865 are loc prima trecere a lui Cârþan în „þarã” prin „Vama cucului“ prin locul vegheat de cei doi
soli ai pãmântului românesc trimiºi cãtre înãlþimi: Negoiul ºi Moldoveanul. Aude aici legenda lui Negru Vodã. Din 2
oct. 1865 rãmâne în fruntea familiei cãci îºi pierde tatãl. În 1867 îi spune mamei sale: „Anul aista am sã plec
dincolo”. ªi-o face în 22 mai, ajunge în Bãrãgan unde, spre mirarea lui, câmpul se termina departe, acolo unde
cerul se uneºte cu porumbul verde sau cu grâul galben. Aici alãturi de ciobanul Cotigã, Cârþan aflã despre dacii cei
drepþi ºi viteji, despre împãratul Traian, despre moartea lui Decebal. ªi întreabã: 

„- Cum aº face bade Ioane sã învãþ ºi eu a ceti?
- Ai sã înveþi dacã vei voi
- D-apãi cum pãcate sã nu voiesc?”
Gheorghe Cârþan, elevul, i-a relevat învãþãtorului sãu, ciobanul Cotigã Ion, o minte capabilã sã reþinã multe

informaþii. Dupã cãþiva ani a ajuns sã citeascã ºi sã scrie destul de bine. Întors în Þara Fãgãraºului aflã cã l-au
cãutat „jandarii”s ã-l ia la oaste. Auzind, a rãspuns cã „ai noºtri de dincolo”, se pregãtesc de rãzboi cu turcii. ªi
pleacã voluntar pânã în 1881. Oile îi sunt „robite” ºi el atâta ºtie: „trebe sã stau de vorbã cu împãratul ºi gata
treaba”. A stat la Viena douã zile pentru a intra la împãrat, 7 zile în „beciurile Vienei”, arestat ºi apoi trimis la Pesta.

„Dumnezeu Viu Este!”. Cu aceste vorbe începe cererea lui Badea Cârþan, mai degrabã plângerea lui cãtre
Impãratul Franz Josef. Dupã ce aratã cã i-a slujit cu credinþã, îi spune cã a fost batjocorit de „aceºti satrapi
deregãtori care m-au jefuit ºi mi-au robit oile de atâtea ori.” Scrie mai departe Badea Cârþan: „M-am rugat iarã de
solgabirau sã-mi dea drept sã vânz cãrþi, sã-mi cãºtig pânia. De la Rusale m-am rugat, m-a respinsu. Aºa darã noi
numai datorinte facem ºi avem (...). Mã rog deci Maestãþii tale sã fii judecãtoriu ºi sã fie traºi la rãspundere...”. Nu
i-a fãcut dreptate împãratul, cãci n-avea cum sã fie de partea unui român aflat în judecatã cu ungurii, dar l-a eliberat
din închisoare, mai ales cã însuºi Regele Carol I a intervenit pentru eliberarea lui, miºcat profund de dragostea lui
de þarã, de drumurile nenumãrate pe care le-a fãcut pentru a cãra cãrþi spre folosul neamului sãu asuprit din Ardeal.
Ca sã ºtie cã au pãrinþi. Cine li-e „tatã ºi mamã”.

Se întoarce în þarã ºi se îngrijeºte de oi, dar doreºte sã facã negoþ cu cãrþi româneºti. I se refuzã aceastã cerere.
Când împlinea 42 de ani, la 24 ianuarie 1891, la Bucureºti îºi începea activitatea „Liga pentru unitatea culturalã

a tuturor românilor”, sub preºedinþia istoricului V.A. Urechia. Din iniþiativa ei, s-a publicat, în limba francezã,
memoriul studenþilor universitari români, privitor la situaþia românilor din Transilvania ºi Ungaria, adresat opiniei
publice din Apusul Europei, prin care se evidenþia politica de oprimare a celor peste trei milioane de români din
Austro-Ungaria. Memoriul a avut un puternic ecou în lume.

Aceleaºi simþãminte îl fãceau ºi pe Cârþan sã caute cãi noi prin care sã circule slova româneascã printre
despicãturile munþilor Fãgãraº ºi Bucegi. Aºa cã, atunci când Memorandiºtii din Cluj sunt întemniþaþi, el spune: „Eu,
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cioban George Cârþan./ Nici n-oi bea, nici n-oi mânca/ Pân-de Seghedin n-oi da,/ De iubiþii osândiþi/ Ce-s în temniþe
zvârliþi.”

Face drumuri la Vacz (lângã Budapesta) unde este închis Ion Slavici ºi la Seghedin unde erau închiºi
Memorandiºtii ºi se plânge: „La grãdinã-n Seghedin/ Plâng florile de iasomin/ De rãsunã uliþa/ ªi tremura temniþa./
De la Seghedin la Vacz/ Numai drumuri de la fraþi/ Numai lacrimi, jale, dor/ Pe fetele tuturor”.

Fiindcã cere din nou autorizaþie pentru a difuza cãrþi româneºti este arestat în 1895. 
Citind în 1895 Cronica românilor a lui ªincai, cumpãratã la Viena, ºi recitind „Istoria românilor supt Mihai Voievod

Viteazul” a lui N. Bãlcescu, doreºte sã vadã
statuia marelui voievod. ªi pleacã la
Bucureºti. Ajuns la statuie îi mulþumeºte
Domnului pentru reuºitã ºi-i cere realizarea
Unirii. Este gãsit de Ion Grama ce-l slujea
pe V. Alexandrescu Urechia. Istoricul îl
gãzduieºte, îl plimbã prin muzeele
Bucureºtiului, îl duce la Liga culturalã unde
cunoaºte personalitãþi cãrora le cere cãrþi
pentru românii din Transilvania ºi ajunge
personajul principal al unor articole din
ziarele vremii1.

Revine de multe ori ca sol al Transilvaniei
la Bucureºti ºi ca militant al Ligii culturale pe
pãmântul Transilvaniei, trecând prin „vama
cucului” ziare ºi cãrþi româneºti. 

Povestea pe care Badea Cârþan o citea
ºi o recitea este aceea relatatã de Titus Liviu
despre întemeierea Romei ºi-i spune lui
Urechia cã „e musai sã merg la Roma”. Îºi
pregãteºte straiþa ºi pleacã din Cârþiºoara la
3 ian. 1896 , a trecut prin Timiºoara, Buda-
pesta, Tirol(Austria), Alpii Sloveni, Apenini,
Genova, Pisa, Livorna ºi dupã 45 de zile de
drumeþie a ajuns la marginea oraºului etern
l-a salutat cu: „Bine te-am gasit, maicã
Romã”. 

A pãtruns în Roma prin Via Compana a
trecut pe lângã Terme, ruinele Coliseului,
bazilica Maxentiu ºi Palatinul, Forul Roman
ºi…deodatã - Columna. „- No cã asta este!

Aici, obosit ºi cu ochi înlãcrimaþi,
ciobanul din Cârþiºoara s-a învârtit în jurul
stâlpului uriaº pânã când a citit toatã istoria
de pe el. ªi-abia apoi ºi-a adus aminte cã
avea o misie, cã nu venise cu mâna goalã la
Maica Roma. Din desaga lui din lânã
vârstatã, mirosind a mãmãligã ºi caº, a scos
un sãculeþ cu pãmânt luat din grãdina casei
din Cârþiºoara ºi l-a vãrsat la piciorul

Columnei. Apoi, dintr-o nãframã legatã cu nod a scos ºi un pumn de boabe de grâu, pe care le-a semãnat în þãrânã.
ªi fiindcã venise noaptea ºi datoria era împlinitã, s-a întins pe cojocul lui ciobãnesc, visând, pe aripi de somn, cã
intrase ºi el în mulþimea de pe Columnã, printre dealurile sãpate în piatrã, pe sub pãdurile dese, pãºind pe un drum
care nu mai urca spre vârful coloanei, ci spre munþii lui de acasã. Sus, pe cer, Cloºca cu pui ºi Ursa Mare dovedeau
cã ajunsese în Cãrþiºoara, pe malul Balei, împreunã cu tot neamul sãu. Când s-a trezit a doua zi, dimineaþa, în jurul
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lui erau strânºi o mulþime de gurã-cascã: poliþiºti, pompieri, mãturãtori, precupeþe... Presa din Roma a scris în ziua
urmãtoare:„Un dac a coborât de pe Columnã: cu plete, cu cãmaºã ºi cuºmã, cu iþari ºi cu opinci”. I s-a publicat
fotografia, i s-au luat interviuri. Badea Cârþan a fãcut senzaþie la Roma, a fost invitat la mediile politice, culturale,
jurnalistice din Italia, fiind primit cu simpatie ºi prietenie, iar Duiliu Zamfirescu, secretarul reprezentantei noastre la
Roma i-a fãcut cunoscut oraºul ºi l-a introdus la mari personalitãþi ale vremii.

S-a mai abãtut apoi încã de douã ori la Roma, tot pe jos, ultima oarã fãcându-ºi intrarea triumfalã în mijlocul
Congresului orientaliºtilor, care întrunea 700 de învãþaþi din 40 de þãri. I-a fost încredinþatã misiunea de a depune
o coroanã de bronz la Columna lui Traian, din partea Congresului, moment consemnat de toate ziarele Europei.
Cu vorba scurtã, ruptã din cremenea Fãgãraºilor, Gheorghe Cârþan a spus atunci doar atât: „Roma e mama
noastrã!”.

Dupã prima cãlãtorie la Roma, Badea Cârþan a fost imediat primit în lumea intelectualã a Capitalei. În cinstea
lui s-au organizat banchete, drumurile lui au devenit legende ºi se vorbea despre el ca despre cel mai exotic
personaj al vremii. Dintr-o datã, ochii mai-marilor s-au aþintit asupra lui. Era in centrul atenþiei, era la moda, era „ºic”
sã-l prezinþi invitaþilor. Iatã cum suna o invitaþie la un astfel de banchet: „Cred cã am plãcerea sã cunoaºteþi pe
pãstorul român Cârþanu, care, plin de sentimente românesti, s-a dus pe jos la Roma, sã sãrute Columna lui Traian.
Sunteti rugatã sã luaþi parte la ospãþul ce dau astãzi, marþi, 2 aprilie, 7 seara, 1896, în cinstea cãlãtorului reîntors
din Roma. N. Th. Mandrea, str. Diaconeselor, 2”.

Haiducul cu cãrþi în desagã a fost hãituit de cãtre duºmanii neamului mai crâncen decât cei mai mari rãufãcãtori
ai vremii. „Aici, pe vârfurile munþilor, nu trebuie sã fie graniþã cãci ºi dincolo de ei au locuit moºii ºi strãmoºii noºtri,
dacii ºi romanii”, „Cine a mai vãzut graniþã prin mijlocul þãrii?” spunea Badea Cârþan. În 1903 Badea Cârþan e
arestat de autoritãþile maghiare, iar marele lui depozit de carte, cu sediul în mai multe locuri, confiscat. Inventarul
era uluitor: 76.621 de volume s-au aflat numai în podul casei lui din Cârþiºoara.

Badea Gheorghe Cârþan a fost invitat ºi în Parlamentul Þãrii, de mai multe ori, ºi acolo, în preajma anului 1907
fiind, i-ar fi întrebat pe înalþii preoþi ºi parlamentari de ce are nevoie un þãran ca sã facã un gard. I s-a rãspuns: de
cuie, de lemne, de scânduri. Dar Badea Cârþan i-a oprit pe toþi cu rãspunsul cel drept: „De pãmânt are nevoie, ca
sã aibã unde-ºi pune gardul”. Era un înþelept fãrã astâmpãr, voia sã ºtie, sã cunoascã. Îl interesa mai ales începutul
neamului ºi al tuturor lucrurilor, obârºia lor, rãdãcina istoricã dãtãtoare de nobleþe ºi demnitate. Istoricului Vasile A.
Urechia, protectorul sãu, îi scria la 24 martie 1896: „Onor Domnule Preºedinte, astãzi am fost unde este Dunãrea
aproape de obârºie2. Am þinut mult sã vãz Mama noastrã Roma. Am vãzut-o. Apoi am dorit sã vãz Mama Regelui
(Carol I, n.n.). N-am ajuns încã acolo. Fiþi sãnãtoºi - George Cârþan”. 

În primãvarã anului 1911, Gheorghe Cârþan este surprins de o avalanºã pe crestele munþilor, cu desagii încãrcaþi
de cãrþi în spinare. Vreo douã zile s-a chinuit pânã a putut sã iasã de-acolo. A rãmas bolnav ºi slãbit mult dupã
acea întâmplare. N-a mai avut putere sã ajungã acasã ºi a fost adãpostit de familia Lahovary, la Sinaia. Simþindu-
ºi sfârºitul, le-a cerut celor care-l îngrijeau sã-l îngroape acolo, în pãmântul liber al þãrii, unde sã poatã aºtepta
împlinirea visului de-o viaþã - întregirea neamului românesc. În august 1911 a murit, fiind înmormântat la Sinaia. La
cãpãtâiul sãu stã scris: ,,Aici doarme Badea Cârþan, visând la întregirea neamului sãu”.

1. „Mama trãieºte, tata e mort de trei ani, însurat n-am fost. 17 ani am fost cioban, am pãzit pe Bãrãgan câte 3-4 sate de oi. În
’77 mã uitam cum se bat romanii pe malurile Dunãrii. Acolo, pe câmpurile Bãrãganului, am citit „Istoria romanilor” ºi alte cãrþi. În ’78,
am venit acasa, am tras sorþ ºi am jurat. Am cãtanit în Bosnia. În ’81, m-am liberat. Era tocmai conferinþã la Sibiu, cã se luase iarã
pricinã între români ºi unguri. Pânã în ’93 am stat pe-aci, pe la noi, apoi iar m-am dus în þarã. Vine ’94, ºi cu el, Memorandul. Eu
urmãream din doascã în doascã daravelile ºi eram necãjit cã, ziceau ei întruna, suntem neam rãu de oameni noi, românii. Ceteam
eu, nu-i vorbã, multe bune ºi frumoase, da nu le prea credeam. Îs eu aºa, un fel de Toma. De-aceea mi-am zis: „Tu trebuie sã te duci
la Roma, sã vezi: ai tu tatã, ai tu mamã?”. Si-apoi am vãzut, dragii mei... De trei ori am fost la Maica Roma. Ultima oarã, eu am dus
coroana de bronz pânã la Columnã ºi mergeam în fruntea tuturor, aºa îmbrãcat de cioban, cu hainele mele. Mi-au cumpãrat un
costum, da le-am spus sã nu cheltuiascã, cã ºi-aºa nu umblu cu sãrãcii de acelea nemtãºti. La Bucureºti am fost de peste o sutã
ºaptezeci de ori. Bucureºtiul ºi Roma ar trebui sã le vadã tot românul, cã dacã nu ºtie de Moºu-sãu ºi de Tatã-sãu, zici de el cã-i
orfan.” (Fragment din interviul pe care Badea Cârþan l-a dat cu câþiva ani înainte de moarte, revistei „Poporul român”).

2. De-a lungul vieþii sale a cãlãtorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elveþia, Egipt, Germania, Ierusalim.

(Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cârþan, Ed. Sport-Turism, Bucureºti, 1979.)
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Am admirat încã din timpul facul-
tãþii bucureºtene poezia scrisã în lim-
bile lui Lamartine ºi Puºkin, pe care,
prin teoria cercurilor orientate, am
aprofundat-o temeinic ºi stilistic.

Dupã întâlnirea cu ºtiinþa compa-
ratistã a literaturilor lumii, datoratã
profesorilor mei – academicienii
Tudor Vianu, Edgar Papu, Zoe Dumi-
trescu-Buºulenga –, am înþeles rolul
sau importanþa unor valori culturale
româneºti în arealul universal. De
asemenea, ce reprezintã traducerile
ºi cât de profesioniºti trebuie sã fie
traducãtorii!

De aceea, m-am aplecat într-un
mod special asupra volumului de
versuri De dragoste, ediþie bilingvã :
românã /francezã, datorat lui Al. G.
Croitoru.

Autorul, venit pe lume la 8 decem-
brie 1933, în comuna Bogza, judeþul
Vrancea, este absolvent al I.A.T.C.,
din Bucureºti.

Cum între timp, el a devenit un
nume de referinþã ca regizor, dar ºi
ca scenarist, cu o fiºã de filmografie
impresionantã, premiat ca atare în
Franþa, Italia, Cehoslovacia, Austria,
Bulgaria, R.P. Moldova, Germania,
Cehia ºi, desigur, în România, gân-
dul meu de recenzent autorizat a de-
venit mai precaut, comparatismul
sãrindu-mi înainte fãrã bariere.

Aºa cã, ºtiind multe din peliculele
sale, mi-am amintit, cu o realã sa-
voare, de filmele a cãror trimitere
duce spre poezie, filme care au ca
scenarist pe regizorul de notorietate
europeanã Alecu Croitoru: Miezul
fierbinte al pâinii (1972, 1980, 1983),
Cãutãtorii de aur (1986).

Tot în cadrul reflecþiei invocate, n-
am uitat impulsul cârcotaº, sãgeata
de ironie, cu bãtaie spre sarcasm,

chiar când a venit vorba de comedie
– cum a fost cazul filmului – Am o
idee (1981), având ca actori pe Jean
Constantin ºi Dem. Rãdulescu – sau
când filmul a îmbrãcat haina… aven-
turii (vezi Rãzbunarea; coautor la
regie fiind Wolfgang Staudte , actori
– Edward Meeks, Raimund Harm-
storf, Sergiu Nicolaescu). Ba, mai
mult, în completitudinea fiinþei lui de
stãpân al scenei de teatru ºi al pla-
toului de filmat, Alecu Croitoru a in-
terpretat roluri secundare, unde s-ar
fi putu altfel?, decât…în filme artis-
tice de lung metraj: Aproape de
Soare, Pãcalã, Secretul lui Bachus,
Secretul lui Nemesis, Sosesc pãsã-
rile cãlãtoare, Gãoacea.

Cu o activitate cinematograficã
prodigioasã, copleºitoare chiar ºi
pentru confraþii de breaslã, Alecu
Croitoru a poposit în grãdinile Semi-
ramidei ca un avizat, ca un baron, nu
numai al imaginii ºi sunetului, al
cuvântului rostit, ci ºi al expozeului
lexical, virtual în duratã, adicã al lite-
raturii, prozã ºi poezie.

Ispita cuvântului tipãrit se insta-
leazã confortabil începând din 1988.
Atunci, dupã uzanþele vremii, a debu-
tat la Editura Dacia în volumul colec-
tiv Doisprezece prozatori, cu nuve-
lele Primãvarã târzie ºi De dragoste.

Ca poet, Alecu Croitoru ºi-a înre-
gistrat debutul la Editura Eminescu
cu volumul De dragoste, în 1998 .
Cel la care ne referim, din anul 2000,
la aceeaºi prestigioasã editurã, pare
nu numai îmbunãtãþit, ci ºi trans-
ferat...lingvistic, ba, vizibil ºi stilistic,
în limba francezã, traducerea aparþi-
nând Paulei Romanescu. ªi grafic,
actualul tom, cu ingenioase ilustraþii,
datorate Elenei Forþa, are o splen-
didã copertã, realizatã de Daniel
Nicolescu, dupã Sfânta familie, de
Michelangelo.

Nu întâmplãtor am indicat ca
enunþ terminal... familia, care presu-
pune armonie, unitate, înþelegerea
între vârste diferite, iubirea aproa-
pelui. Cãci poetul de faþã este un
martir al singurãtãþii, prin forþa profe-
siunii care te cere mereu flacãrã, om
viu, contributor la toate etapele de
realizare ale filmului. Iar ca scenarist,
se cuvine sã despici firul în patru ºi-n
patruzeci ºi patru, deoarece viziunea
cere legãturi, popasuri, platforme ºi
zboruri, cât mai multe, fiindcã rotun-
dul artistic presupune perfecþiune, fie
cã se obþine un lungmetraj, un docu-
mentar, un portret, un ansamblu, o
secvenþã cu încãrcãturã simbologicã.

În afarã de dragoste – ca temã, ºi
de nostalgie faþã de cea care i-a dat
viaþã, mama, axis mundi se reuneºte
din secvenþele lui pantha rei, care ºi-
a început deja caruselul neliniºtii. Ori
aceasta nu poate fi temperatã în
vreun fel, de-ndatã ce anii vin cu în-
trebãri istovitoare – de ce plutim în
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derivã de la o vârstã înainte?, de ce
acel ºi totuºi (eminescian, arghezian)
nu poate fi oprit sau strãpuns cu lumina
din clipa lui Goethe? ori cu ceva de la
marginea orei lui Nichita Stãnescu?

Toate alcãtuiesc o biruinþã în ge-
nunchi pe care o fortificã acel carpe
diem. Revelaþia ºi pentru aceste clipe
vine din interiorul credinþei, chiar dacã
aproapele, pierdut în alte orizonturi, nu
poate sã mai dea semne fireºti de viaþã.
Iatã o strofã zguduitoare, cu vizibile
tuºe filosofice: „Mã-nvãluie chinul în
trup pãtrunzând, / de ºtiut nu ºtiu de mai
ºtiu, /rãmâne privirea uitatã-n apus, /dar
unde, de unde veni-va Iisus...”
(Aºteptare). Sau o arghezianã, minu-
natã, de referinþã: „Au încremenit / bra-
þele / pe cadranul rotund / al bãtrânului
ceas. / Nu mai colindã / ungherele
casei, / tic-tac-ul sunând / ca potcoava./
Acum sângele / coboarã ºi urcã / în
artere / rotindu-se singur...” (Singur).

Dispariþia fiinþei carnale este trecutã
în mitologia popoarelor care au sacra-
lizat apa sau focul. Întoarcerea în
naturã, prin contopirea organicã, este
supravegheatã de Soare, chemat mio-
ritic sã-i vegheze somnul. Mai mult,
pãstrarea sub giulgiul luminii va rãmâne
continuã sub „nesfârºitele liniºti” ale
timpului. Metaforizând într-un mod unic
racla, care pluteºte pe apã, poetul scrie
genial, ca un cititor pãtruns de lecturile
fidele din religiile lui Mircea Eliade:
„Sfintele gratii de aur /.../ Voi curge de-a
pururi întins pe un plaur”. (Soarele,
noaptea) .

Un impersonal îndemn de (auto)
încurajare descoperim în poemul În
voie... Ca ºi când n-ar fi propriul eu,
rosteºte apãsat, dar strângând din dinþi,
cu ochi oþeliþi: „Pãmântului în voie sã-i
intri / când vei pleca...// ªi teamã nu-þi
va fi / cã vei fi dus/ în lut // Martori ai
acestei zvoniri, / adâncul suflet/ al
þãrânii/ ºi „Nu credeam sã-nvãþ / a muri,
vreodatã”.

Nici spaþiul liric nu este ferit de impli-
caþiile fenomenalului filosofic fugit
irreparabile tempus. Oricât de dinamizat
ar fi permanentul remember, în care
iubirile ºi-au fãcut sãlaº, înviorarea
atmosferei din prezent rãmâne tot sub
semnul întrebãrilor. Ele par doar
curtenitoare, dar nu aduc niciun fel de
ameliorare: „Au rãmas pe buza paha-
rului, / Buzele tale înscrise.../ Chem iar

ursitoarele / Sã-mi aducã noroc. //
Sfânt, paharul / Sã mã poarte în vise.../
Câte pahare ascund prin cãmãri/ Cu
atâtea sãruturi uscate? / La cine, la cine
sã mã închin / Sã-mi aducã înapoi /
Iubirile adevãrate?... (La cine?...).

Atunci când iubirea nu este împãr-
tãºitã, nu trebuie sã se intre în crizã de
cauzã, eminescian, codrul cu verdeaþã
primeºte cu bucurie confesiunile intime
dacã sunt „semãnate” cu grijã. (Iubire
semãnând).

Mai existã o scãpare de sub iadul
iubirii neîmpãrtãºite ori pierdute – bles-
temul. El rãcoreºte gândul, devin justi-
þiar, fãrã întoarcere: „ Închingã-þi-s-ar
trupul cu dragoste grea, / sã-l prindã
cârceiul când s-o împreuna, / sã-l
sfârtece chinul de nesomn peste
noapte, / sã-þi lunece trupul prin þâþe de
lapte, / sã nu afli clipã de zbatere linã, /

sã te zvârcoleºti de dragoste-n tinã, /
dacã nu te rupi chiar acuma din loc, / în
braþe, dor sã-mi alini, vâlvãtaie de foc” .
(Blestem de dragoste).

Consolarea, ieºirea teafãrã din
crunta suferinþã a iubirii, poetul o reali-
zeazã printr-o armonie a esenþelor din
seminþe ºi flori, precum la Blaga,
urmând, cu sub hlamida cosmicului, sã
pluteascã în univers de-a pururi: „Iar
mâine, de nu voi mai fi, / Vorba-mi ºi
plânsul, /Coclauri, / Aolo în liniºti râ-
zând...// În ghindã, în strugur, în floare
de sori/ Vã veþi prinde cu mine, / Cinsti-
vom / Beþii de lumini fulgerând printre
nori.// ªi vom mai trãi”. (Pãtimaºe iubiri).

Tot de consolare, þine ºi poemul La
ceasul : „Sunt pradã / iubirilor vechi, /

ascunse. /în cãmãri / sã adoarmã
adânc./ Peste ani / sã mai am / cu cine
sporovãi/ la ceasul...”

Existã câteva poeme, de o aceeaºi
scurtisimã întindere, care sunt calate pe
o idee ce iradiazã dintr-un cuvânt-em-
brion. Luãm câteva exemple: logosul,
relevat biblic prin Cuvânt („Sfântã floare
/ de cais/ înflorit în decembrie...// Nu
urcãm noi / din rãdãcinile pãmântului, /
trunchiul ºi floarea legãnând/ pruncul
Cuvântului?... – Leagãnul); geniul, cu
trimitere directã la sculptorul Brâncuºi
(„Brâncuºi / trecea pe drum / supãrat /
cã lovise / o piatrã. / ªi Piatra, / ridicân-
du-se, / L-a însoþit / toatã viaþa”. –
Piatra).

Aº încadra, fãrã rezerve, într-o altã
temã – cea a umbrei , atât de prolificã în
epoca medievalã a Europei Occiden-
tale, poemul O umbrã, a cãrui strofã
finalã, cu trimitere blagianã, este unicat
în literatura noastrã. Iat-o : „Pe miriºti, /
picioarele / s-au scurtat / ºi trupul îl duc/
bãtrânele boante.//Pe miriºti, / pe
miriºti/ cãtre-o umbrã/ neîntâlnitã
nicicând// Soarele-n spate, / pe miriºti,
pe miriºti, / spre-o umbrã”.

Expresioniºtii austrieci ºi germani,
prin mãreþia gândirii blagiene, au trecut
prin fiorii viziunii poetului nãscut în
spaþiul curburii Carpaþilor, în zona Vran-
cei. Trãitor în preajma duritãþii munþilor,
poetul Alecu Croitoru se lumineazã în
spaþiul liniºtit al ºesului, unde soarele
parcã stã în spinarea miriºtilor. El cautã
pe Omul care l-a invocat, pe care l-a
chemat printr-un farmec al descânte-
cului ºi, îndelung zãbovind, observã
doar ...o umbrã. Tãcere ºi iar tãcere! Nu
mai este întinsa câmpie a Bãrãganului,
în care dropiile, din eseul lui Odobescu,
mãsoarã distanþele ºi anotimpurile
pentru vânãtorii încercaþi. Nu sunt nici
câmpiile cu poezia lor din creaþiile lui
Duiliu Zamfirescu, Panait Istrati, Fãnuº
Neagu, ªtefan Bãnulescu, Vasile Ru-
sescu ºi atâþi alþii. Câmpia lui Alecu
Croitoru pãstreazã doar… focul soarelui
pentru fiinþa-i aflatã în degradare fizicã,
tot mai insistent chematã a se apropia
de Styxul veºnic.

O comparaþie subtilã, acþionând prin
substituire cerb-poet, descoperim în
Predicã de început : „Înfricoºate liane, /
Clãtinându-se-ncet, temãtoare, / Cine
tihna în zori le-o-ntrerupe? // Pe sub
norii verzui de pãduri, / O gloatã încer-
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cuie cerbul, / ªi cerbu-nþelege...// Cu
pleoapele-nchise lumini aprinzând, / Cã
viaþa-i ofrandã.

Chemãrile – multe – puþine, de la
sfârºitul vieþii, spre apusul nostru atât
de cert, desluºesc, ca în viziunea lui
Zaharia Stancu din romanul Ce mult te-
am iubit – chipul de fum al Mamei, acum
atât de real ºi dumnezeiesc pentru fiul
îmbãtrânit în mite. Vezi poemele Loc de
nuc, Nucile. Amândouã sunt departe de
nostalgia poeþilor de la „Contempora-
nul”, ori a lui Coºbuc, Goga, vizând
vatra satului pãrãsit.

O privire tãioasã, asprã, te însoþeºte
de pe coperta a IV-a dintr-o fotografie
policromã a autorului, semn de garanþie
a unei trãiri intense a vieþii, a jocului de
studiat regizor, pentru ca vãzul sã rã-
mânã dominanta cunoaºterii, niciodatã
finitã. Parcã îndurerat, Alecu Croitoru
constatã cã atâþia brazi, din zona lui
montanã, au coborât la ºes, pregãtindu-
le o moarte sigurã printre „marmurã ºi
asfalt” . Adicã, poetul deplângea a doua
moarte a brazilor! De aceea, întoarce-
rea în timp, pe vremea Columnei lui
Traian, strãpuns de fiorul tragic al
sculpturii dacilor, poetul Alecu Croitoru
vrea sã fie contopit cã mãreþia înainta-
ºilor noºtri, ca pescarul Amin în îmbrã-
þiºarea lui cu morunul antediluvian din
proza cu titlul omonim, al lui Vasile
Voiculescu.

Metafora revelatorie – „Câmpie de
trupuri zvâcnind” -, un vers medianã din
poemul La Roma, lâgã Columna Tra-
ianã, este premonitorie pentru informa-

þia din ultima strofã, care urcã puternic
în tonalitãþi wagneriene: „Vuietul acestui
câmp, / mã învãluie, mã doare.../ ªi o
clipã, mã cheamã / acolo-n vâltoare”.

Aici, metafora, ca în atâtea zeci de
exemple, are suficienþi indici contex-
tuali, însã ea rãmâne nucleul enunþului
formulat – alãturarea prin suferinþã,
asumarea acestuia, deci luare în pose-
sie a ei, în sensul unei contopiri con-
ºtiente cu arta. Numai încape îndoialã
cã istoricitatea de pe Columna de la
Roma rãmâne vie, datoritã artei baso-
reliefului care a încremenit-o în veacuri.

Ar fi prea mult, desigur, speculativ,
sã vedem în acest formidabil poem,
imaginea artistului absorbit de Arta
altcuiva. Dar subiectul ei îl vizeazã pe
poetul de acum. Vâltoarea, compo-
nentã viabilã a circuitului apei în naturã,
s-ar înscrie în eternizarea Artei, a crea-
þiei proprii. Ar fi un fel de dragoste miticã
à la Narcis sau Pygmalion. Numai cã
poetul Al.G. Croitoru se considerã soli-
dar cu strãmoºii noºtri daci, devenind
astfel parte integratoare a unei suferinþe
milenare.

Am în suita de argumente prepoziþia
„la” ºi reflexivul impersonal „îþi rupe
(rãsuflarea) / o zbatere de lut, / de mar-
murã, / de ceva neºtiut./ Rãdãcinile
înnodate / de curgerea vremii / pe sub
pãmânt, / pãdurile lumii, poate / înco-
lãcite de vânt./ Câmpie de trupuri zvâc-
nind, / rupând aerul, / braþe repezindu-
se, / parcã þipând .// Vuietul acestui
câmp, / mã învãluie, mã doare.../ ªi o
clipã, mã cheamã / acolo-n vâltoare.”

Dincolo de excerptele oferite, toate
poemele lui Alecu Croitoru sunt scrise
cu o vizibilã studiere – atentã, nuanþatã
– a lexicului românesc. În aceastã
ordine de idei, versul liber propune in-
genioase cadenþe interioare, dezinhi-
bate de corsetele clasice ale cutãrui
ritm cunoscut.

Foarte important cã omul de realã ºi
solidã culturã cinematograficã a gãsit
drumul Damascului prin cuvinte tipãrite
care degajã, cu dezinvolturã, viziuni,
imagini sincopate despre destinul nos-
tru în univers.

În plin postmodernism – adesea
despletit, cauzator de frivolitãþi ºi non-
sensuri –, poetul Alecu Croitoru, apro-
piat în multe privinþe de Nichita Stã-
nescu (ºi nu numai, cum în treacãt am
mai spus) ºi-a instituit o voce proprie
prin: culturã, talent ºi echilibrul limba-
jelor. 

Împãrtãºesc pe deplin opinia ilus-
trului critic de artã Cãlin Cãliman care
se exprima lapidar ºi semnificativ des-
pre placheta intitulatã De dragoste :
„Demascându-se, poetul Al.G. Croitoru
se povesteºte pe sine se cautã ºi se
gãseºte, se regãseºte .”

1-2 decembrie 2010

N.B. Poetul, într-o înþelegere deplinã
cu Muza lui ...cârtitoare, a provocat-o sã
fie buniºoarã pentru a struni ºi pe
corzile prozodiei folclorice. Dânsa i-a
oferit în dicteu... automat Doina ºi De
m-ar chema.

Cunosc câteva þãri cu
stãruitoare relevanþã edito-
rialã din Europa (Germania,
Franþa, Spania, Italia), ca ºi
din USA, unde scriitorul gã-
seºte în partenerul instituþiei
de a-i face cartea tipãritã ºi
importantã pe adevãratul
comiliton gândit ºi gãsit.

Demersul relevant în a i
se tipãri cartea începe de la
editor. El întâmpinã venirea
ºi apariþia cãrþii dupã ce
constatã valoarea sau non-

valoarea acesteia. Ba, la
edituri devenite celebre, toc-
mai prin randamentul pro-
ducþiei ofertat, se ºi cumpãrã
manuscrise, prin negocieri
(convenabile) cu autorul.
Atunci când evenimentele
politice, de culturã, de litera-
turã sunt vizibile a se întâm-
pla, editorul este cel care
intrã în jocul perspectivei, nu
numai prin sondaje, ci prin
fleru-i de balanþã a valorii, de
chibzuinþã a anticipãrii prin-

derii textului comandat în
planul editorial.

Cazurile de o asemenea
facturã sunt extrem de nu-
meroase ºi nu în puþine
cazuri funcþioneazã ca un
ceasornic elveþian. Exem-
plele le-au oferit câþiva pre-
ºedinþi de la Casa Albã, cã-
rora li s-au comandat cãrþi de
memorii, de jurnale, de
corespondenþã º.a., plãtindu-
le în avans texte, dupã ce ei
au trecut în linia comunã a ...

civililor.
Dar nu este numai cazul

acestor mari demnitari, ci ºi a
unor ºefi de gazete, de politi-
cieni, chiar de Kileri (dacã au
acceptat!) º.a.m.d.

În România, sondajele
editoriale pe care le provo-
cau instituþiile de culturã,
înainte de ’89, în privinþa sta-
bilirii tirajelor de carte, pentru
anii imediat urmãtori, se
realizau cu ajutorul ºi iniþia-
tiva de orientare tematicã a
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editorilor.
Exprimându-mã laconic,

se cuvine sã spun cã editorul
recunoscut, ºi în nomencla-
torul de salarii, reprezenta
punctele de pornire ºi de so-
sire a unui manuscris în
vederea evaluãrii în perspec-
tiva tipãririi ºi difuzãrii lui.

Sigur cã este de bon ton
de a dezvolta precizarea cã
editorul trebuia (ºi trebuie!)
sã fie un intelectual specia-
lizat, rafinat ºi civilizat în
toate demersurile lui – ime-
diat practice sau de duratã.

Un asemenea protocol de
indicatori atribuiþi editorului
mi-au fost induºi de apariþia
unei cãrþi sobre, de þinutã
ºtiinþificã indubitabilã, sem-
natã Ion Nistor (Bucureºti
2009, 304 pagini).

Absenþa mea din þarã în
timpul ajungerii cãrþii în Str.
Criºului 10, din Craiova, nu
mi-a dat posibilitatea sã cu-
nosc pe de-a-ntregul temei-
nicia subiectelor tratate de
Ion Nistor în volumul Con-
semnãri în labirint. Nu adju-
dec acum titlul lucrãrii – titlu,
care în toate spaþiile de cul-
turã ale lumii, rãmâne un
semnificant încãrcat de
nuanþe ºi trimiteri subtex-
tuale. Întâi, ca luat în sine, iar
dupã parcurgerea materia-
lului din interiorul coperþilor,
întregit ºi asumat în cercul
activitãþii ordonate.

Aici, termenul „consem-
nãri” ne conduce spre... note
fugare, tablete, enunþuri,
microsioane critice. Limba-
jele au tot cadenþa criticii de
întâmpinare ori impulsul isto-
riei literare care a dorit sã
reþinã valori, doar în primã
instanþã, anunþând subiacent
o revenire mai amplã, mai
aplicatã asupra cãrþii respec-
tive.

Al doilea termen, „labi-
rint”, cu noiciana prepoziþie
în (< lat. in), implicatã în
toate actele de comunicare –
oralã ºi scrisã – (de la Can-

temir la Hasdeu, de la Odo-
bescu, pânã la filosoful
Noica ) – indicã numai spaþii
interioare, de la vãzute, la
nevãzute, de la concrete, la
abstracte. Acum, expresia în
labirint devine aproape tau-
tologicã. Dacã sensurile lui
în sunt de neclintit în con-
creteþea lui, chiar ºi când au-
zim în suflet, atunci termenul
de labirint ne trimite spre
mitologie (în Egipt ºi în Gre-
cia). Cât ºi cum, dar mai ales
când, termenul s-a rãspândit

în lume, cu pletora lui de
identificãri ale unor situaþii,
altfel decât cele bãnuite a fi
fost construite de Minotaur.

Aºadar, consemnãrile
sunt ale filologului, criticului
ºi istoricului literar Ion Nistor,
iar labirintul îl constituie (l-a
constituit!) deopotrivã editura
(editurile), ca ºi actele critice
de evaluare a textului.

Fiind redactor la douã
edituri bucureºtene (Editura
pentru Literaturã ºi Artã – un

timp mãsurat în puþini ani – ºi
Editura „Albatros”, suficientã
vreme pânã la pensionare),
Ion Nistor se aratã îndrituit
sã-ºi intituleze cartea de faþã
aºa cum a ºi fãcut-o.

Editura „Albatros”, înfiin-
þatã în decembrie 1969, a
avut ca director pe Mircea
Sântimbreanu (1926 – 1999).

Din prima lui echipã de
lucru a fãcut parte ºi Ion
Nistor. La acea datã, el înce-
puse a publica în presa
cultural-literarã, tot mai des

dupã debutul din „Gazeta
literarã”, survenit în 1964. Aº
putea spune astfel cã ridica-
rea pe... orizontalã... a edifi-
ciului, în fapt, a labirintului,
îºi numãrã anii de acolo.
Firul Ariadnei se compune
din cãrþi, din truda editorului
de a le face concurenþiale,
de fiecare datã .

Filologul Ion Nistor nu
deconspirã, pentru moment,
politicile editoriale de ieri, dar
ºi de astãzi. Poate cândva

un... jurnal, ceva memorii?
Arealul trecutului sãu edi-

torial se sprijinã pe ofertele
de criticã ºi istorie literarã,
selectate riguros, de la 1966
la 2005.

Cu bunã ºtiinþã, survolul
din 2005 despre Fabuliºti
români ºi strãini se prezintã
ca o parabolã fenomenolo-
gicã a vremurilor pe care am
început sã le trãim într-o altã
paradigmã politicã (ºi cultu-
ralã!) dupã acea datã!

Ca puþini editori români
de referinþã, cu flerul occi-
dentalului de profesie, Ion
Nistor ºi-a grupat în depar-
tamente specializate o parte
din producþia risipitã generos
prin presã, ori apãrutã în
postura unor prefeþe, studii
introductive, referinþe de an-
tologie sau pur ºi simplu cri-
ticã, varia, tabele cronolo-
gice (strict necesare într-o
documentare exactã).

Sunt nume de referinþã,
de piloni veritabili ai literaturii
române asupra cãrora fraza
limpidã a lui Ion Nistor se
mlãdiazã ºi curge în mod
citabil – Mihail Sadoveanu,
Ion Creangã, I.L. Caragiale,
Gib Mihãescu, George Baco-
via (poate cea mai bunã edi-
þie, a poetului, îmbunãtãþitã
de la 1965, prin anii urmãtori:
1972, 1981, 1987, 1990),
Mihai Eminescu, Ion Barbu,
Damian Stãnoiu.

La unele cãrþi, ale acestor
clasici, profesorul Ion Nistor a
avut contribuþii recunoscute ºi
comentate în con-sens.

Amintesc o antologie
demnã de interesul marelui
universitar Ion Zamfirescu,
intitulatã Dramaturgia isto-
ricã românã contemporanã
din 1988, pe care aº zice cã
a completat-o în aceastã
carte cu o binevenitã Crono-
logie a dramaturgiei din
perioada 1827 – 1987. Nu
forþez sensurile unui C.V. al
teatrului românesc care,
dacã n-a avut tragedii, nu-
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meroase ºi înalte, precum
comedia, în schimb, prin
dramaturgia istoricã a exce-
lat diferenþiat, în funcþie de
istorie ºi societatea partizanã
au ba a culturii. Sã nu se uite
talentul dramaturgilor,ca ºi
cel al actorilor,sub bagheta...
regizorilor!

Multe cãrþi semnate de
scriitori din generaþia lui Ion
Nistor sunt aduse sub lupa
comentariilor pertinente ºi la
obiect. Ei se numeau Marin
Mincu, Aurel Petrescu, Dimi-
trie Rachici , Laurenþiu Ulici
º.a. Dar ºi autori apropiaþi,
prin timp, mileniului al treilea
– Mihai Coman, Dan Pãcu-
rariu.

Pentru cei care îºi pregã-
tesc teze de doctorat (poate
plouã mai rar ºi nu mai ies
ciuperci aºa multe!), le pot
oferi studiile de încredere
semnate de Ion Nistor des-
pre H.Y. Stahl, Lucia Deme-
trius, Pan M. Vizirescu,
controversatul Mihai Beniuc.

Iar postpostdecembriº-
tilor, ediþiile ºi studiile lui Ion
Nistor, nu numai din aceastã

carte despre Damian Stã-
noiu („cãlugãr prin hainã ºi
har, dar laic prin tempe-
rament ºi viziune”) sunt o
nesperatã manã cereascã.
Ei care exaltã libidoul, în cele
mai fermecãtoare excres-
cenþe, producãtoare de vise
erotice, mai abitir ca dro-
gurile sau ca femeile de
odinioarã care beau absint.
(Citeascã-se unele proze ale
lui Mircea Cãrtãrãscu, unele
poeme ale lui Mihai Gãlãþanu
sau Nicolae Tzone ori
Rodica Draghincescu!).

Dacã titlul cãrþii cu douã
componente ne duce cu gân-
dul încolo ºi încoace, unde s-
a instalat cultura durabilã,
textele diferite, ca-ntr-un
puzzle uºor vandabil, pre-
zintã pe Minotaur (!) ºtiutor al
tuturor încãperilor literare din
editurile (de ieri!), al mobilie-
rului existent, cu furnir ori cu
pal.

Rãmân la pãrerea cã Ion
Nistor sporeºte imaginea
istoricului literar clasic din
ºcoala cãlinescianã. Profe-
sional, el a trãit fericit printre

cãrþi ºi manuscrise, cãci ri-
goarea afiºatã în studiile sale
deconspirã pe critic, dialec-
tolog, lingvist (vezi recupe-
rarea incontestabilã a lui
George Acsinteanu – o rudã
nu prea îndepãrtatã a cole-
gului Ion Nistor.). Stilisticia-
nul se vede în conservarea
admirabilã a sensurilor pro-
prii din lexicul folosit – dezin-
volt, fãrã inhibiþii ºi retoricã
facilã.

Cu toatã activitatea lui
editorialã, Ion Nistor (nãscut
la 1 octombrie 1937) a avut
timp rezervat ºi pentru pu-
blicisticã. La Bucureºti, pen-
tru revistele „Contempora-
nul”, „Luceafãrul”, „România
literarã”, dar ºi la Iaºi, Buzãu
sau Constanþa. Poate de
aceea, contribuþiile proprii au
fost comentate cu folos ºi
imparþial, de cãtre unii con-
temporani ca Mihai Drãgan,
Ilie Dan, Aurel Martin, Valeriu
Râpeanu, Teodor Vârgolici,
Al. Sãndulescu.

Mi se pare firesc ca sã ne
bucurãm de orizontul infor-
maþional aparte al lui Ion

Nistor, nu numai din aceastã
carte!, fiindcã el vine dintr-o
raþiune a echilibrului de va-
lori, vãzute printr-o grilã a
comparatismului. Corect
spus, prin prisma discernã-
mântului impus de timp ºi
de... timpuri! Enumerãm alte
nume de scriitori asupra cã-
rora s-a învrednicit autorizat
Ion Nistor sã-i menþinã într-
un fericit lanþ al continuitãþii:
Lucia Blaga (Poezii, ediþie,
1982), Ionel Teodoreanu
(Arca lui Noe – ediþie ºi post-
faþã, 1991), Alexandru Davila
(Vlaicu Vodã – ediþie ºi c.v.,
1998), Petre Pandrea (Me-
moriile mandarinului valah –
ediþie ºi c.v., 2000), Ion Pillat
ºi Perpessicius (Antologia
poeþilor de azi, vol. I-II, ediþie
ºi fiºier bibliografic, 2000),
I.L. Caragiale (Momente.
Schiþe – prefaþã ºi ediþie,
2002), George Coºbuc
(Poezii, ediþie ºi c.v., 2007).

Ave, domnule Ion Nistor,
din Promoþia Centenar a Uni-
versitãþii Bucureºti!

24 ianuarie 2011

Ierarhiile în literaturã nu întotdeauna sunt folositoare.
Rolul lor de orientare vizeazã pe cei care stãpânesc miezul
înþelesurilor degajate de cuvinte, într-un anume context de
comunicare. Ori al reunirii acestora în sintagme memorabile,
ori în formulãri aforistice. Acestea au darul de a proveni dintr-
o experienþã bogatã de viaþã, uneori de secole, sau dintr-o
culturã universalã asimilatã creator, în timp. Deloc în
parantezã, la spiritualitatea milenarã a românilor, proverbul ºi
zicala au þinut loc de îndreptar moral, psihologic ºi filosofic. 

Ca indicatori nominali, la origine, verbe, cele douã cuvinte
îºi definesc substanþa ºi datoritã întrebuinþãrii lor tot mai
accentuate ºi flexibile. Ele încorporeazã o stare, o acþiune, un
proces care – sedimentate de-a lungul timpurilor, au trecut în
noi forme de comunicare : aforisme, maxime, sentinþe. Mai
nou – parabole. Toate degajând o învãþãturã, o pildã. Poves-
tea vorbei, a lui Anton Pann, a pãtruns pânã departe în Þãrile
Române, ca ºi culegerea de folclor în cele 10 volume a lui
Iuliu Zanne (apreciatã de Eminescu ºi Lucian Blaga).

Datã fie puterea de sintezã pe care o induce termenul
aforism, el a fost agreat ºi impus în toate limbile europene, de
la greci citire, conþinutul fiind apodictic. Cu alte cuvinte,
aforismul rãmâne o piatrã de hotar în cultura unei naþiuni, pe
care nu numai cercetãtorii vor s-o dezlege, dar ºi vorbitorii
unei limbi s-o foloseascã, fie invocând textul ca atare, în
începutul unei comunicãri / convorbiri, fie în finalul acesteia,
ca o concluzie suficientã. Graniþa spre alte discipline de
cugetare sau de interpretare nu mai devine suspectã, ci, dim-
potrivã, aforismul folosit capãtã aurã de nimb. Numai cã,
dupã teoria modernã a comunicãrii, acesta, nimbul, se for-
meazã în funcþie de particularitãþile cãrturãreºti ale recep-
torului ori procesatorului. Dar, fie vorba între noi, pe creatorul
de aforisme nu-l intereseazã cine-i va procesa textul ºi cum o
va face – astãzi, mâine,poimâine, în viitor (mai apropiat sau
mai îndepãrtat). Cu atât mai mult, cu cât zona folcloricã,
popularã, se-mbogãþeºte pilduitor pe cale oralã, deoarece
actanþii creatori devin anonimi. Gândul lor este de a se fi
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exprimat. Atâta tot.
ªi totuºi, lângã sau peste învãþãturile din satul de obârºie,

în care s-au inclus ºi cele biblice, s-a creat o osmozã pildui-
toare pentru încrengãturile ºi experienþele de viaþã ale lui
Brâncuºi. Toate afirmate vizibil pânã la experienþa indianã,
care a adãugat profundele parimii din þara Gangelui, de o cu
totul altã coloraturã moralã ºi filosoficã.

Aflãm din zecile de cãrþi dedicate sculpturii lui Brâncuºi,
mai rar ºi scrisului sãu, cã jurnalul lui de creaþie, care se
poate circumscrie suitei de aforisme, n-a putut prinde viaþã
din cauza unei atitudini reticente, dar nu 

Nihiliste, a marelui artist de a le publica. Îºi înrãdãcinase
credinþa, parcã de tip hasidist, zicem noi astãzi, deºi el era
ortodox convins, ocazional, fãcând parte din corurile unor
biserici din România sau din Franþa, ca sã câºtige un ban.

Matricea formãrii copilului, apoi a adolescentului, a rãmas
imuabilã ori câte straturi de existenþã ºi de culturã a primit
peste. Ea poate reverbera în timp în funcþie de starea indivi-
dului, socialã, profesionalã ºi de psihologia lui – normalã, în
parametrii caracterului stabilit, derutatã, supravegheatã,
oscilatorie de cãtre factori perturbatori ai conºtientului etc.

Ori Brâncuºi a crescut într-un spaþiu al satului ancestral în

care obiceiurile ºi credinþa se perpetuau din tatã-n fiu, aºa
încât memoria colectivã, pe diverse paliere ale menþinerii ei,
era drãmuitã în mod chibzuit fiecãrui membru al comunitãþii.

Prin grila teoriei hasidinilor, memoria colectivã ca ºi iden-
titatea religioasã se cuvine a fi consemnate „nu prin înscrisuri
sau alte hrisoave pieritoare, ci prin poveºti ºi oralitate, consi-
derând cã în lume nu existã texte, existã doar cititori”.

Cu o rarã îndârjire, adepþii hasidini refuzau preamãrirea ºi
fariseismul, refugiindu-se în smerenie ºi anonimat. Ei insistau
: „Dacã vrei sã trãieºti mai mult, cautã sã nu ajungi vestit (...),
sã nu notezi nimic, ci doar sã asculþi, sã nu rãmâi în lenevia
lecturii, ci sã acþionezi prin muncã ºi rugãciune, în simplitate
ºi trezvie, asemenea monahilor retraºi în pustiul pãdurii.
Memoria îi aparþine cuvântului rostit prin viu grai, o memorie
niciodatã întreagã, ci veºnic reîntregitã din fãrâmele de amin-
tiri ale fiecãruia (dinspre tatã spre copil, dinspre cel vârstnic,
spre cel necopt la minte”.

O precizare de tip informaþional: hasidismul a fost iniþiat de
iluminatul Baal ªem Tov, aflat într-un conflict deschis cu inte-
lectualismul rabinic. În prefaþa unei cãrþi de prozã – semnatã
Costan Mândrilã, Mesia a sosit la Vatra Dornei? (2009,
prefaþã de Sorin Preda ) – citim: „hasidismul a apãrut pe la
1780 în Podolia ucraineanã ºi s-a rãspândit printre evreii
trãitori din Galiþia, Sighet sau Vatra Dornei. Apoi, circulaþia
doctrinei nu mai poate fi urmãritã în difuziunea ei. Ceea ce
însã Brâncuºi moºtenise prin obârºii ºi dincolo de ele se
pierduse în negura vremurilor pânã la strãmoºii strãmoºilor.
Numai într-un asemenea context motivat deducem reticenþa
sculptorului de a-ºi publica mãrturiile aforistice.

ªi totuºi...
În 1980, la Editura „Scrisul Românesc”, din Craiova, Con-

stantin Zãrnescu a tipãrit cartea Aforismele ºi textele lui
Brâncuºi, 250 de pagini, cu o prefaþã de Marin Sorescu.

Criticul din Cluj-Napoca preciza cã reunirea aforismelor
brâncuºiene este o operaþie editorialã (deºi selectivã) în
premierã, cartea incluzând 13 aforisme, publicate de sculp-
toriþa Irina Codreanu, 22 de aforisme, publicate de Carola
Giedion – Welcker ºi altele recuperate din mers, pe care
editorul le-a grupat tematic Despre artã (de la 1 la 69), Despre
viaþã (de la 170-254).

Întârzierea cu care se produsese tipãrirea aforismelor a
fost datoratã exclusiv sculptorului însuºi. Brâncuºi „susþinea,
potrivit unei credinþe mai vechi, cã orice idee, odatã scrisã, îºi
pierde caracterul oral, viu, de circulaþie permanentã ºi ºlefuire
continuã, devine un lucru închis , mort, în zidul de cãrþi, din
bibliotecã”.

Cum multe dintre aforisme – adevãrate pilde de viaþã ºi
cugetare – erau rostite de Brâncuºi în diferite ocazii pariziene;
ºi cum capitala Franþei devenise centrul cultural al Europei
încã de pe vremea iluminismului, în lumea artiºtilor din toatã,
lumea vorbele de duh ori de înþelepciune ale lui Brâncuºi
circulau ca orice folclor asimilat pe cale oralã.

Devenit un vizitator constant al expoziþiilor personale ori
de grup, deschise în Franþa, începând cu primul deceniu al
sec. al XX-lea, Brâncuºi obiºnuia cu aceste ocazii sã se
exprime aforistic în cataloage. Mai apoi în interviurile oferite
presei ºi, fapt notabil, cãtre prieteni, apropiaþi, ca ºi în carne-
tele individuale. Multe, foarte multe dintre rostirile brâncu-
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ºiene se circumscriau operelor sale de sculpturã. Dar, tot de
foarte multe ori, ideaþia lui Brâncuºi viza domenii de cugetare,
intrând spre principii, reguli ºi teorii ale artei, ale filosofiei, ale
vieþii, atingând cosmicul sau abstractul. Viziunea lui ca
arhitect al ideii îl ducea spre contemplaþii, juisând când à la
Socrate, când à la Platon, când à la Aristotel.

Din aceastã perspectivã, aforismele lui Brâncuºi nu
reprezintã jocuri pure ale unei inteligenþe combinatorii, ci o
complementaritate perpetuã a vieþii personale, dar mai cu
seamã a înþelegerii simbolurilor sculpturilor aflate în diferite
faze de lucru. Obsesia lui a fost zborul, desprinderea de
pãmânt, de materia-biftec. Ruperea legãturilor cu efemerul,
cu accidentalul l-a apropiat categoric de Henri Coandã, cel
aflat atunci în perioada stabilizãrilor zborului cu avionul, apoi
cu supersonicul!

Relaþia sculpturã – arhitecturã sau arhitecturã – sculpturã
s-a îngemãnat cordial la Constantin Brâncuºi, alimentatã, de
ce nu?!, de goticul marilor catedrale ale Europei. Numai cã
românul vedea o sculpturã locuibilã. Astãzi, în multe þãri
asiatice, zgârie-nori, de zeci ºi sute de etaje, constituie o
înãlþare pe verticalã destul de ameþitoare, dar nu sunt
sculpturi.

O întrebuinþare utilitarã, Constantin Brâncuºi i-o conferea
doar Coloanei infinitului. Dar viziunea de arhitect se poate
descoperi ºi în cazul multor realizãri – de la cele de început,
vezi Rugãciune, pânã la Monumentalul ansamblu, de la
Tg. Jiu.

Eminescian vorbind, cei care nu-ºi deschid ochiul
înãuntru, spaþiul nemãsurabil ºi de necuantificat, nu pot
înþelege sculpturile brâncuºiene. Contemplaþia austerã nu-i
ajutã cu nimic dincolo de cercul strâmt al existenþei.

Zicea Brâncuºi:
„Contemplaþi lucrãrile mele pânã când le vedeþi. Cei

aproape de Dumnezeu le-au vãzut”.(5)
Sau :
„Arta trebuie sã apropie, iar nu sã depãrteze; sã umple, iar

nu sã sape prãpãstii – în bietele noastre spirite, ºi aºa
îndestul de rãscolite de întrebãri”.(7)

„A «vedea» în depãrtare este ceva, însã a ajunge acolo,
este cu totul altceva”. (14)

„Materia însãºi trebuie sã sugereze (uneori) subiectul ºi
forma. ªi ambele trebuie sã vinã din interiorul materiei, iar nu
sã îi fie impuse din afarã”. (17)

„Colaborarea intimã între artist ºi materialele folosite,
precum ºi pasiunea care uneºte bucuria meseriaºului – cu
elanul vizionarului, îl duc pe rând la esenþializare, la forma
ideii în sine.

„Sculptorul trebuie sã îºi punã spiritul în armonie cu spiritul
materialului”. (19)

„Forma ºi proporþiile sale echilibrate sunt marele DA, prin
ele, noi ajungem sã ne cunoaºtem pe noi înºine2. (30)

„Arta trebuie sã odihneascã ºi sã vindece contrarietãþile
interioare ale omului. Aceste contrarietãþi derivã din însuºi
destinul lui ºi din tragedia lui. Arta are ºi aceastã misiune
terapeuticã: sã ne amintim numai de Catharsisul aristo-
telic.(31)

„Cine nu iese din Eu n-atinge Absolutul ºi nu descifreazã
nici viaþa (35)

„Lumea poate fi salvatã prin artã. Artistul face, în fond,
jucãrii... pentru oamenii mari, el este ca ºi viermele de mã-
tase” (36)

„Când creezi, trebuie sã te confunzi cu Universul ºi cu
elementele. ªi pentru ca sã realizezi ceva, nu trebuie sã nu fii
tu însuþi ºi sã te distrugi. ªi trebuie sã cauþi mereu sã scapi de
maeºtri. Nu ajunge sã posezi idei. Simplitatea formei, echili-
brul precis ºi matematic, arhitectura trebuie sã le preþuim tot
atât de mult, cât ºi materialele. Hedonismul acestora este
ultima mea preocupare, în acest sens, ºi puþini o înþeleg”.(41)

Deductiv, am reþinut doar câteva rostiri brâncuºiene,
circumscrise viziunii de arhitect, pe care Sculptorul le-a notat,
ele devenind o portiþã de deschidere a unei gândiri mereu
neliniºtite. În ultimul aforism (41) sunt reunite câteva noþiuni
de geometrie-n spaþiu, specifice, intrinseci, atât arhitecturii,
cât ºi sculpturii. Dacã Schelling definea arhitectura drept
muzicã solidificatã, am conchide ºi noi cã multe opere de
sculpturã ale lui Constantin Brâncuºi sunt forme ale unei
arhitecturi muzicale. Iar omul Brâncuºi, „cu natura lui afu-
risitã”, cum reiese dintr-o scrisoare din iulie 1964, trimisã lui
Petre Pandrea de arhitectul Octav Doicescu, a avut o „perso-
nalitate aforisticã”, un fel de „silence dans l’oiseau”.

Craiova, sept. 2010
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Deºi, veºnic, ocupat peste mã-
surã, ce-i drept, uneori, ºi cu ches-
tiuni de trei parale, deschid, întâm-
plãtor, o adresã de internet (),
trimisã de cãtre un amic, nu dau
nume, însã persoanã importantã,
vorba Maestrului, ºi vãd scris:
„Prelipcenii ºi Hodorodnicenii”,
„Local de întâlnire al celor ce se
cheamã Prelipcean”. Titlul, ce sã
zic, nevoie mare! Mintea mi-a zbu-
rat undeva, în antichitate, la Platon
(427- 347 î.Hr., perioada încã
suportã, ºi astãzi, dupã atâtea cer-
cetãri, aproximãrile), la cel care a
pus, pentru prima datã, bazele
învãþãmântului superior în lumea
occidentalã, la cel fãrã de care
chiar ºi Kant nu ar fi fost filosoful pe
care îl ºtim noi astãzi, mai ales cel
din Critica raþiunii pure (o spune,
însuºi autorul în Prolegomene:
„fãrã Platon ºi empirismul lui John
Locke, apriorismul meu...”). Deºi
nu cred cã e cazul, amintesc,
totuºi, despre Academia din Atena
ca despre o instituþie ºi idee, func-
þionale, în acelaºi timp, chiar ºi pe
vremea când, pentru o nouã carte,
trebuia sã treci marea, pânã în
Egipt, sau sã te laºi prãjit de arºiþa
soarelui, pânã departe, pe drumuri
pustiite, spre ºcolile zidite în
îndepãrtata Ionie. Asta e! Nimic, de
când lumea, nu a cerut un mai
mare sacrificiu decât setea de
cunoaºtere, de culturã, de civili-
zaþie! Mã întreb însã (fireºte, având
în vedere relaþionãrile anterioare),
dacã Platon, filosoful, ar fi avut po-
sibilitatea, prin absurd, ca la vre-
murile de atunci, sã fii avut acces la
internet, ºi-ar fi creat oare o paginã,

pe care sã o fi numit ,,Platonicienii
ºi Hodorodplatonicienii”, „Locul de
întâlnire al celor ce se cheamã
Platonicean”? Sunã uºor ridicol,
însã tocmai de aci, din ridicol, ºi
întrebarea! Când vãd însã cã
pagina () se reduce la vãicãrelile
specifice unei babe frustrate, sau
înjurãturile unui tractorist, abia ieºit
de pe brazdã, când vãd cã la
capitolul comentarii (adicã întâlniri),
stã, la loc de cinste, cifra 0 (zero),
când mai vãd ºi cã Ablog.ro (adicã
domeniul de internet cu pricina)
este, la data scrierii acestor rân-
duri, 25 03 2011, de vânzare, deºi
mã dumiresc niþel, când însã vãd
scris: ,,13. (sic). Noi, cei care am
avut marele noroc de a nu face
puºcãrie la comuniºti, am fost,
totuºi, închiºi între zidurile unei
culturi imbecile, am fost opriþi de
la lectura marilor cãrþi, pe care le
vedem astãzi ºi ne gândim unde,
cine am fi fost, dacã le-am fi citit
la timpul potrivit”, n-am ce face ºi
tot întreb: Sadoveanu, Labiº, Ni-
chita, Sorescu, Preda, ca sã nu mai
zic de Blaga etc., unde, Doamne
iartã-mã, or fi învãþat carte încât au
fost în stare sã scrie „Carte” pentru
noi ºi generaþiile viitoare. Un fel de
rãspuns (cel puþin în privinþa lui
Sorescu, valabil chiar ºi pentru cei-
lalþi), mi l-am dat în „Viaþa ca Iluzie
ºi clipa ca destin”, pp. 137-138,
când personajul principal masculin,
Nick, se opreºte deasupra Gurii
Racului, locul din care se vede uºor
Valea Bulzeºtiului (acolo a vãzut
poetul lumina zilei), ºi îi spune
Olesyei (o ucraineancã): 

,, – Pe aici, prin vãgãuna asta,

s-a plimbat, într-o zi, Cel de Sus. 
– Ca sã vezi!
– Nu glumesc! …Cu cercul,

de-a lungul drumului! Vâºti, la
deal, vâºti, la vale! Dãdea lumii
de veste! Asta, cândva, de mult! 

– Mã, uite, de-aia îmi vine sã
te mânânc! Cã ºtii sã spui
poveºti!

– Ascultã-mã! La plecare, s-a
înfipt spre cer copac. Îl vezi?
Acolo, departe… Stã rotit, ca un
paºã! Tot semn! Cum ar putea sã
stea, altfel, Dumnezeu?”

Mda! Abia acum îmi dau seama
ºi vã spun ºi vouã cã, pe unde s-a
plimbat Dumnezeu ºi s-a mai lãsat
ºi semn, pentru cei de acum ºi cei
ce vor fi, poþi sã te pui de-a curme-
ziºul cu neamul, cu întreg arsenalul
nuclear al omenirii, cã tot degeaba!

În pagina urmãtoare (139), din
aceeaºi carte, împins, ce ºtiu eu de
cine, scriu ºi mai ºi afiºez la ve-
dere, pe ultima copertã (nu de alta,
dar deºtepþii prezentului doar atât
citesc, apoi se bat cu pumnii în
piept cã au înþeles totul!): 

„Peste tot, în jur, alãturi nouã,
liniºtea, simfonie a zãrilor ºi a
aducerilor aminte. Alãturi ei, viaþa,
oricând gata, parcã, sã trãdeze. La
þãrmul clipei, misterul!… Sau, alter-
nativ, când Dumnezeu, când dia-
volul! Totuºi, ultimul, mai rar. Între
unul ºi celãlalt, urcuºul, destinul,
ruleta, cifra 6. Repetatã, punere pe
gânduri!… Apoi, moartea, cortinã a
zãdãrniciei! Domnule, dacã ai
putea sã mori în picioare, semn?!
Sã rãmâi, aºa, stanã de piatrã ºi sã
te îngropi singur, perpendicular pe
axa vremurilor! Sã fii un fel de
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antenã, prin care, musai sã treacã ºi
timpurile, ºi cuvântul! În realitate, noi,
tot una cu pãmântul, un fel de umbre
stinse în amurgurile disperãrii. Te
zbaþi sã fii ºi… Una, douã, þi se
încurcã iþele! Pãcat de oasele frânte ºi
de alergatul pe te miri unde! Asta e!
Una e sã vrei ºi alta e sã fii!”, tot un
fel de rãspuns! (Vã asigur, nu e
plagiat, cum s-ar fi exprimat un nu mai
ºtiu care!). Un rãspuns însã a cãrui
luciditate ,,Una e sã vrei ºi alta e sã
fii!” te duce la demenþã (mai ales
când, cu vârsta, ,,þi se încurcã iþele”,
adicã, mai pe româneºte, þi se mai
împuþineazã minþile, în condiþiile, în
care, cândva, le-ai mai ºi avut!).

Pânã aici, mai nimic deosebit!

Încã nu am puterea de a absolutiza
banalul! Trebuie sã fii omul dracu, sau
sã-þi dea Dumnezeu ºi minte ºi talent,
cu carul, sã faci, în formã genialã, o
chestiune de genul ãsta. Nu se ºtie
însã niciodatã când se crapã de ziuã! 

În problema ridicolului, nu ºtiu de
ce, dar parcã am fãcut-o în romanul
„Pe apa sâmbetei”, când un personaj,
Cercelaru, primar în timpul colectivi-
zãrii, îºi înscrie un consãtean mort,
punându-i degetul pe o hârtie, în mo-
mentul în care s-a dus cu lumânare la

el. („Pe apa Sâmbetei”, Ed. Horion,
pp. 178-79). Oricum, scena e unicã în
literatura românã ºi este scrisã înainte
de ’89, pe vremea când unii regizau
spectacole ºi închinau ode iubiþilor
conducãtori, iar acum într-un picior, ºi
ãla de lemn, þin lecþii despre cum tre-
buie sã fie scriitorimea românã.

,,Stan ºi Bãcanu au apucat sã
fugã. Florea, Boade ºi ceilalþi au
îngroºat însã rândurile celor dintâi.
Câteva ceasuri, Cioacã a rãmas
singur. Lumânãrile puse într-un
sfeºnic s-au stins. Norocul lui avea
sã-i fie cu Cercelaru care abia
venea prin mijlocul satului, de unul
singur, cu o lumânare în mânã. Din
dosul ulucilor, îl priveau cu ochi

speriaþi, femeile.
- Doamne, ãsta nu e om sã-l laºi

sã punã în mânã lumânarea mor-
tului! – îºi ziceau toþi, fãrã a în-
drãzni sã-i iese în cale.

Cercelaru a intrat. S-a uitat în
jur. A scos repede hârtia lui Cioacã
de înscriere în colectiv, i-a înmuiat
degetul în cernealã, apoi i l-a
apãsat pe ea. A aprins dupã aceea
lumânãrile în sfeºnic. S-a mai uitat
cu fricã într-o parte ºi-n alta, de
parcã s-ar fi luat mortul dupã el,

apoi a plecat.
- Credeai cã scapi? Ei, uite cã nu

poþi!
În vreme ce primarul îºi îndepli-

nise sarcina, Tingiricã ºi ceilalþi,
luaþi de jandarmi, îºi dãduserã
aproape tot ce agonisiserã, dupã
ce mâncaserã bãtaie ca hoþii de cai.
Pe Stan ºi Bãcanu, fiindcã nu-i
putuse prinde, le luaserã jandarmii
tot, fãrã sã mai întrebe dacã vor
sau nu colectivizare. La poartã, au
rãmas Anica ºi Bãcãnica cu mâinile
împleticite de durere ºi cu lacrimi
pe obraji.

Vremea ca Cioacã sã intre în
mormânt sosise.

Bodericã ºi Boade au pus coº-
ciugul pe loitrele carului. Crucea au
aºezat-o lângã el. Popa ºi gornistul
au luat-o înaintea boilor. Lângã
mort, bocea femeia lui Vãrzaru. Din
mers, în urma lor, se adunaserã ºi
alþii.

– Uite, aºa ne ducem unul câte
unul, dacã nu ne îngroapã ãºtia de
vii!”

Ridicolul supunerii, slugãrnicia vre-
murilor de atunci ºi parcã, la noi, din
toate timpurile, este, în aceste rân-
duri, o absolutizare a absurdului, dacã
cuvântul absurd suportã absoluti-
zarea. 

Pânã una, alta, ca sã ne mai ºi
descreþim frunþile, ºi pentru cã anul
acesta mi-am propus un serial al
destãinuirilor, am sã vã povestesc mai
întâi, cum eu ºi soþia mea, Beatrice
Silvia Sorescu, am aºezat în jurul unei
mese de bucãtãrie, într-o sufragerie
de bloc, din apartamentul în care lo-
cuiesc ºi astãzi, apartament din
Craiova, strada Nicolae Iorga, nr. 134,
bl. A32, sc1, ap 13, tocmai la etajul 4,
pe Eugen Simion, D.R. Popescu,
Maya Simionescu, regretatul Grigore
Vieru, Cãtãlin Þîrlea, Ioana Drãgan,
Tudor Nedelcea, Tudor Gheorghe,
George Sorescu... 

Se împlinea un an de când murise
Marin Sorescu. Sã vã mai amintesc
faptul cã unii au savurat momentul
încetãrii lui din viaþã?! Nu e, cel puþin
acum, cazul! Probabil am sã revin, am
sã nuanþez, am sã mã întorc undeva,

Un gardian al sufletelor - Vasile Mic
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,,Sã iubeºti pe Domnul,
Dumnezeul tãu, cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu
ºi cu toatã puterea ta (...),
iar pe aproapele tãu, iu-
beºte-l ca pe tine însuþi” -
este îndemnul biblic asupra
cãruia gânditorii omenirii ºi-
au plecat fruntea, au zã-
bovit, au cugetat, ºi-au pus
întrebãri. Rãspunsul? Greu
de dat! Uneori chiar riscant,
din considerente ce pot
merge de la contextul so-
cial-istoric (pe vremea In-
chiziþiei, ehe!), pânã la
starea omului, conºtient de
sine, într-o lume ca repre-
zentare (evident, exprimatã
la nivelul limbajului).

Puþini sunt cei care au

îndrãznit, în timp, sã spunã
ceva de substanþã (distan-
þaþi mai ales de dogme), în
legãturã cu citatul de mai
sus! Enumerarea lor nu îºi
are rostul! Printre ei însã, ºi
Jean Jacques Rousseau,
filozof francez de origine
(nãscut - decedat). El se
încumetã sã proclame ca
neputinþã a omului expresia
,,iubeºte-þi aproapele ca pe
tine însuþi’’, din conside-
rente specifice: 

1. conservatorism (ce
þine de structura mentalã); 

2. instinctul de conser-
vare, locul în care natura
umanã subiectivã, univer-
sal manifestã, îºi spune cu-
vântul.

Versetul biblic citat, la
care s-au adãugat frãmân-
tãrile din veacuri, nu ne-au
dat nici nouã pace, nu ne-au
lãsat sã vegetãm, mai pe
româneºte, nu ne-au lãsat
sã mergem cu capul între

umeri, ºi surzi, ºi muþi, la
bãlmãjelile contemporanilor,
etalate, zice-se, doar spre
binele omului. Aº! Poveºti ºi
nici mãcar atât, câtã vreme,
la baza construcþiei lor (a
poveºtilor), stã ºi ºtiinþa de-a
le scrie ºi de a le spune
(chestiune ce þine de minte
ºi limbaj, ca sã nu mai amin-
tesc de mãreþia omului care,
dupã noi, ar consta tocmai
în puterea de a povesti ºi a
ne lãsa povestiþi). 

în timp, înainte de ’89 ºi, imediat,
dupã aceea... Când însã mã gândesc
cã cei ce îºi lingeau degetele atunci
când Sorescu era pe catafalc, ei erau
deja, cadavre ambulante, cã erau
morþi de dinainte (paradoxal, un fel de
morþi mergãtori!), parcã îmi vine sã o
las baltã! Voi vedea eu cum ºi în ce fel
voi face! Subiectul e încãrcat de
mizerii umane pânã dincolo de limite.
Repet, voi vedea! 

Revenind, la un an dupã moartea
scriitorului, Primãria Craiova, Consiliul
Local împreunã cu Teatrul Naþional,
ce astãzi îi poartã numele, au orga-
nizat prima manifestare sub genericul
„Zilele Sorescu”. S-a dat ºi un premiu,
pe care l-a primit dramaturgul D.R.
Popescu. Seara, dupã spectacol,
domnul Emil Boroghinã, la vremea
aceea, directorul teatrului, din toatã
sãrãcia, a pus pe masã, în sala biblio-
tecii, de la etajul 1, câteva castronele
cu fasole bãtutã, pâine, niºte suc,
apã... ªi cam atât! Sãrãcie mare la
noi, ºi atunci, ca ºi acum! Vorba lui
Creangã! Nu o mai amintesc pentru
cã abia am terminat cu înjurãturile pe
ziua de astãzi. Parcã vãd momentul:
niºte actori mai tineri, chemaþi de la

Bucureºti sã recite din opera poetului,
au înghiþit în sec. În acel context,
ºtiind cã acasã am o oalã cu sarmale,
fasole pregãtitã de nevastã-mea
(Dinescu, în privinþa asta, ar trebui sã
ia lecþii de la ea), precum ºi carne ºi
cârnaþi rãmaºi de la Crãciun, i-am
invitat la mine. Nu, n-am uitat: vinul,
cei ce mi-au trecut pragul casei, îl ºtiu.
ªi alb, ºi roºu, o minune! Astãzi, dupã
atâþia ani, ar trebui sã-i mai cer scuze
domnului Academician, Eugen Si-
mion, pentru faptul cã mai mult de ½
dintr-o sticlã, deja spumatã peste
mãsurã, la deschidere, i-am turnat-o
pe sacou. E, asta e! În ultimã instanþã,
ºi întâmplarea cu pricina a fãcut parte
din spectacolul prelungit al serii.
Vârful distracþiei s-a conturat în jurul
momentului în care toþi cei prezenþi,
înfometaþi, aºteptau sã îi aºez,
cumva, la masa în jurul cãreia nu
puteau sta mai mult de patru per-
soane. Acum, când scriu, ºi mi-i aduc
sub priviri, îmi dau seama câtã dispe-
rare, lipsa mesei! Forþat de împre-
jurãri, pe la miezul nopþii, am scos o
uºã din balamale, ºi, în sfârºit, am
improvizat o masã de cel puþin 12
persoane. Seara (pentru exactitate),

noaptea s-a sfârºit cum trebuia. S-a
mâncat ºi s-a bãut bine! ªi bine cã a
fost aºa, pentru, cã a doua zi, în post,
invitaþi la masã, (Eugen Simon, D.R.
Popescu, Grigore Vieru, Tudor Ne-
delcea ºi eu, Nicolae Bãlaºa), la
Mitropolie de cãtre Î.P.S. Nestor
Vornicescu, am fost serviþi cu nu mai
ºtiu câte feluri de mâncãruri de urzici.
Domnilor, credeþi-mã, atunci, nu am
putut sã o spunem, dar parcã pânã ºi
vinul ni s-a oprit în gât. 

Ca sã închei: un an de la moartea
lui Sorescu, Eugen Simion stropit de
viu cu vin, la mine acasã, în jurul unei
mese improvizate, personalitãþile
neamului (de aici ºi de dincolo de
Prut), Platon, Kant, pagina de internet
ºi ,,Prelipcenii ºi Hodorodnicenii”,
„Local de întâlnire al celor ce se
cheamã Prelipcean”! Sunã ca prost!
Numai cã ãsta e, cu siguranþã, felul de
a bate cu graþie câmpii (în termeni
literari de acum, se cheamã eseu).
Mai diplomat spus, întrebãri ºi mirãri
la masa trecutului, câtã vreme viitorul
încã îþi mai curge din podul palmei, pe
linia vieþii, prin vârful degetelor. 

24.03.2011
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Revenind, nu ascundem
faptul cã, cel puþin la nivel
raþional, ne situãm undeva
alãturi de Rousseau. Emo-
þional însã, a-þi iubi aproa-
pele (în sensul biblic) a
cãpãtat (în sensul larg ºi
nobil al cuvântului) o altã
conotaþie: „iubeºte-þi aproa-
pele ca pe tine însuþi” în
forma sa manifestã echi-
valeazã cu preþuieºte-þi
aproapele, ca pe tine în-
suþi!” Cã în preþuire, con-
textual, picurã din noi ºi
dragostea de lume, ºi
iubirea pentru aproapele
nostru, este o altã ches-
tiune ce vine sã com-
pleteze, ba, mai mult, sã
dea forþã cuvântului ,,pre-
þuire’’. Altfel spus, dacã nu
avem puterea sfinþilor mer-
gãtori prin lume, putem fi
asemenea lor, cã doar pre-
þuirea stã la îndemâna
oricui, mai ales atunci când
nu suntem plesniþi de cine
mai ºtie ce tip de mitocãnie
(la noi un fel de patologie
cu iz naþional, dacã ne
gândim la versiunea cu
capra vecinului cãreia i s-a
dat, spre îndestulare, frun-
za ºi falusul carpatin (sim-
boluri, spre cunoaºterea
noastrã în lume). Nu de
alta, dar cicã am fi popor
potent, chiar ºi numai cu
verdeþuri sau murãturi,
dacã alãturi lor stã fie ºi
numai oala cu vin! Aiurea!
Se vede de la o poºtã cum
tremurãm ca piftia la ieºirea
din aºternut, ºi cum con-
fuzia stãruie în noi pânã
spre searã, când suntem
din nou la pãmânt. Apropo
de asta: am sã propun
Parlamentului României
reintroducerea articolului
402 [dacã nu mã înºel, cel
care interzicea consumul
de alcool mai devreme de
orele 10 ºi în timpul progra-

mului], mãcar pentru insti-
tuþiile de culturã, spre a mai
struni creaþia ce curge,
dupã câte se pare veºnic
cu falusuri!). Dacã mai
adãugãm miºcarea din bu-
ric ºi manelizarea la nivel
naþional, imaginea e com-
pletã.

În consecinþã, de aici,
din mitocãnie, ºi diferenþa.
Preþuieºti însã pe cine? 

Pentru a clarifica, oare-
cum, orizontul deja creio-
nat, trebuie sã amintesc
faptul cã, nu putem preþui la

întâmplare, chiar dacã, de
exemplu, postmodernismul
îþi dã voie (ce-i drept, doar
cu partea aceea a lui de trei
parale, adicã cu aia ce stã
sub sintagma ,,cine a pus
cãcat pe clanþã?”. Sã mai
spun cã sub umbrela ex-
presiei ºi izul emanat, stã
rangul de mare creator?
Nu, o las pentru altã datã! 

Ori aici e aici! În chestiu-
nea cu preþuirea, stã, un fel
de premergere, povestea
cu înþelegerea, concept
complicat ºi nu la înde-
mâna oricui bãlmãjeºte sub
starea halucinant-acustico-

vizualã, urmare a vreunei
intoxicaþii cu poºircã vân-
dutã de nea cutare ce pune
preþ pe dispreþ la a sa
bodegã în care...

Norocul nostru cu cei
care au fãcut din ºtiinþã ºi
ºtiinþa de carte, profesie!
Greu îi mai suportã, astãzi,
tot felul de al de fute-vânt,
dar, pânã una, alta, dacã
vrem sã fim în rândul lumii,
nu avem încotro! În acest
sens, amintesc spusa lui
Priddy, R. C., profesor la
Universitatea din Oslo, Nor-

vegia: 
„Nu putem exclude din

cadrul înþelegerii nici expli-
caþia cauzalã, nici raþiona-
mentul logic, nici interpre-
tarea teoreticã ºi nici cali-
tãþile umane, precum sensi-
bilitatea, respectul, identi-
ficarea compãtimitoare sau
aprecierea calitativã. Pe
scurt, înþelegerea autenticã
nu exclude niciodatã astfel
de elemente non-cognitive
ca identificarea personalã,
eticã ºi respectul pentru
ceilalþi. Diversele forme de
activitate mentalã – gân-
dire, memorie, analogie,

interpretare, raþiune, intui-
þie, precum ºi alte operaþii
sau resurse nenumite – ne
permit sã descoperim co-
nexiuni ºi relaþii între posi-
bilele obiecte ale intere-
selor noastre’’. Înþelegere,
în zilele noastre, vizeazã
ansamblul, iar natura sa de
tip holistic vine odatã cu
procesul globalizãrii. (...)
„Principiul înþelegerii ºi al
metaºtiinþei este de a des-
coperi unitatea în diver-
sitate. Ipoteza principalã
este cã, aºa cum fiinþa
umanã este în esenþã la fel
peste tot în lume, la fel este
ºi facultatea esenþial
umanã a înþelegerii”
(Beyond Science. On the
Nature of Human Under-
standing and Regeneration
of Its Inherent Values,
http://home.no.net/rrpriddy/
indexbey.html)”

Asta pe de o parte! Pe
de altã parte, gradul de
înþelegere, dar ºi calitatea
ei þine de inteligenþa noas-
trã. Simplificând, într-o
analizã practicã a înþele-
gerii, trebuie avut în vedere
cã fiecare dintre noi vorbim
cel puþin o limbã. Dacã am
defini inteligenþa umanã ca
fiind descrisã de raþiona-
mentul creativ obþinut prin
adunarea diverselor infor-
maþii (vechi ºi noi), pe baza
cãrora pot fi obþinute noi
concluzii, am observa cã
limbajul uman este una din-
tre dovezile inteligenþei ºi,
evident, a superioritãþii
umane. Chiar dacã argu-
mentul anterior este relativ
firav, el permite, totuºi,
câteva concluzii

a) cuvintele noastre fac
dovada gândurilor noastre,
iar sunetele care dau gravi-
tatea lor aratã cât de intel-
igenþi suntem; 

b) s-ar putea demonstra

Cuptorul sufletelor - Vasile Mic
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cã, fãrã comunicarea
lingvisticã, nu ar mai fi
literaturã, poezie, ºtiinþã, pe
scurt, acumulare de cu-
noºtinþe teoretice ºi prac-
tice (poezie în sensul demn
al cuvântului, ºi nu aceea
de forma: ,,scârþa, pârþa,/
þaca, paca/ mulge vaca/,
foaie verde laba gâºtii,/latrã
mâþa-n pom/...),; 

c) nimic nu poate stabili
mai bine inteligenþa ºi
superioritatea noastrã, de-
cât existenþa comunicãrii
verbale. (Dupã Descartes,
,,chiar ºi nebunii care spun
lucruri nebuneºti, dau do-
vadã de o formã de inte-
ligenþã pe care nici un alt
animal nu o are” - R. Gher-
ghinescu, Anotimpurile em-
patiei, Editura Atos, Bucu-
reºti, 2001, p. 30). 

În altã ordine de idei,
mai amintim cã: 

1. Înþelegerea reprezintã
semnul distinctiv al gândirii
care nu poate fi conceputã
în afara sesizãrii ºi corelãrii
atributelor esenþiale ale
obiectelor ºi fenomenelor, a
faptelor în general. Ea este
trãsãtura esenþialã ºi per-
manentã a gândirii umane
(exceptând cazurile patolo-
gice sau de rea credinþã),
fãrã de care nici celelalte
activitãþi ale gândirii (con-
ceptualizarea, sistemati-
zarea, axiologizarea, crea-
þia etc.) nu ar fi posibile,
chiar dacã, de exemplu,
gestaltiºtii o cantoneazã
între un act brusc, spontan,
de „prindere” a unei relaþii
sau situaþii, ºi o iluminare
instantanee, intervenitã în
procesul rezolvãrii anumitor
probleme.

2. Din perspectiva lui I.
P. Pavlov, înþelegerea ar fi o
“închidere bruscã de cir-
cuit”, închidere care, în opi-
nia sa, reprezintã utilizarea

vechilor cunoºtinþe (cu-
noaºterea acumulatã, sto-
catã, care este de fapt
cunoaºterea teoreticã), în
vederea deprinderii unor
noi noþiuni, momentul înþe-
legerii fiind echivalent cu
încadrarea noilor cunoº-
tinþe în cele vechi. 

3. Tucicov, în anii ‘70,
defineºte înþelegerea ca „o
activitate de pãtrundere ºi
de relevare a relaþiilor din-
tre obiectele ºi fenomenele
realitãþii’’ (A. Tucicov-Bog-
dan, Psihologie generalã ºi
psihologie socialã, vol. II,
Editura Didacticã ºi Pe-
dagogicã, Bucureºti, 1973,
p. 9.) 

4. Dacã înþelepciunii
noastre ( în mãsura în care
nu am fãcut umbrã pãmân-
tului degeaba), suntem în
stare sã adãugãm înþelep-
ciunea altora, puterea
noastrã de a înþelege, tinde
spre forma sa manifestã,
iar preþuirea este atrasã,
direct, fãrã efort, de cãtre
repere. 

(...) A fi în stare sã recu-
noºti înþelepciunea în alþii,
ne aminteºte acelaºi autor,
R. C. Priddy, ºi sã ai
calitatea de a putea învãþa

de la o astfel de persoanã
nu este un lucru obiºnuit,
nici pentru oamenii de rând,
nici pentru cei educaþi
formal. Tradiþia secolelor
susþine cã un înþelept apare
în calea oricui cel puþin o
datã în viaþã, dar rar el este
vãzut ºi ascultat. Calea
spre adevãr este presãratã
cu certitudini abandonate.
Nivelul puritãþii morale,
claritãþii mentale, veri-
dicitãþii intelectuale ºi sta-
bilitãþii emoþionale decide
adevãrul pe care ne putem
baza. Când orizontul se lãr-
geºte, valurile se astâm-
pãrã ºi furtunile dispar, mai
multe aspecte ale adevã-
rului ne vin la îndemânã”
(R. C. Priddy, Conversa-
tions with Bhagavan Sir
Sathya Sai Baba, Dr. John
Hislop, 1984, p. 43.) 

5. Despre înþelegere, s-au
scris cãrþi. Adunate, pro-
babil ar forma biblioteci,
însã noi, în scurtul demers,
nu putem tinde spre un
rotund fãrã a mai adãuga
mãcar faptul cã înþelegere
fãrã conºtiinþã este aproa-
pe un non sens. 

(...) ceea ce este corect
sau greºit ne este cunoscut

doar prin conºtiinþã. Ceea
ce este corect, uneori se
face simþit de o certitudine
interioarã, astfel încât avem
convingerea cã ºtim fãrã a
avea îndoieli. “Cunoºtinþa…
este Spiritul Suprem omni-
prezent, Singura Realitate
dominantã. Din ea, vine
Conºtiinþa, care este vocea
adevãrului din interior” (N.
Kasturi, ,,What is Truth?”,
în Indian Journal Sa-
nathana Sarathi, January,
1987, p. 35).

Ca sã încheiem, dacã
alãturi spuselor anteriore,
adãugãm trãirea empaticã
(despre care o sã vorbim cu
alt prilej), dacã reuºim re-
cunoaºterea aproapelui
prin ratarea specificitãþii
acestuia (prin a da la o
parte ceea ce îi este spe-
cific), preþuirea lui, a aproa-
pelui, este tot una cu
preþuirea de noi înºine. 

În cazul în care însã
ratãm tot ce am spus ante-
rior, rataþi suntem. În acest
caz, ºi noi ºi preþuirea
aproapelui nu depãºeºte
preþul pe dispreþ în bodega
lui nea cutare... 

Craiova,
Duminicã, 10 04 2011

Colina osemintelor - Vasile Mic
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PRICOLICIUL ȘI...
ÎNVIEREA!

folclor sacral daco-românesc
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Noi considerãm cã figura Lupului Fenrir (zeitate
majorã daco-geto-goticã, identificabilã, funcþional, cu
însuºi Zalmoxis!) aduce, în toate cazurile, sugestia de-
miurgiei, a întemeierii Neamului Dacilor-DAOI
(Poporul CÃII DREPTE, dar ºi Poporul LUPULUI!) -
sau, cel puþin, a dorinþei de schimbare a lumii (prin
PURIFICARE – PURIFICAREA presupunând trecerea
prin INIÞIEREA [MIORITICÃ] A MORÞII). Munca
acelor “Collegia fabrorum” (societãþi secrete, de la
începutul mileniului I, cu misiunea de a “împãca”, în
esenþa lor spiritualã, simbolurile divine ale antichitãþii –
zalmoxiene, în cazul României! - cu cele creºtine)
vãdeºte efecte limitate, din moment ce LUPUL
SUPREM/ARHETIPAL, AXÃ DEMIURGICÃ A SPI-
RALEI LUMILOR, îºi pãstreazã, pentru valahi, un chip
aproape exclusiv negativ...!

Aceasta, în ciuda încercãrilor unor Romulus Vulcã-
nescu, Paul Lazãr Tonciulescu sau Adrian Bucurescu
de a-i restabili/restaura “aura” originarã...ªi, dupã ei,
vin ºi alþi ucenici – dar, din pãcate, dacã eficienþa
“Collegia fabrorum” a fost atât de limitatã ºi de
aproximativã, cum altfel poate fi cea a unor cercetãtori
singuratici ºi priviþi chiorâº, de cãtre “modernitatea”
cea cu mintea blocatã, în borborosul materiei-
Prakrti...?! “Lupul a fost un animal respectat în
regiunea istorico-culturalã din sud-estul Europei. El
deþine un loc important în fauna sgraffitatã si pictatã pe
ceramica de Cucuteni, cu rost ritual sau ceremonial.
era un corp de balaur cu cap de lup, care apare figurat
si pe columna lui Traian. Mircea Eliade raporteazã
numele dacilor la termenul frigian dàos, dat “unui zeu
sau strãmoº mitic lykomorf sau care s-a manifestat
sub formã de lup“, patronul unei confrerii secrete de
luptãtori de tipul Männerbünde -ului german. În plus,
romanii au adus cu ei cultul imperial al lupului, ce þinea
de întemeietorul Romei si al statului roman. Aceastã
moºtenire a întãrit si resemnificat unele aspecte ale
culturii lupului la daci, care, combãtut de creºtinismul
primitiv, a cãpãtat în cele din urmã un caracter
anticreºtin. Este vorba de lycantropie si de sãrbãtorile
populare numite zilele lupului sau lupinii. Pentru a
contracara puterea magico-miticã a lupilor, creºtinis-
mul primitiv i-a dat pe lupi în stãpânirea lui Sânpetru,

care îi tine în frâu, îi judecã si pedepseºte dupã voia
lui. Semnificaþia extraordinarã a acestui animal e
doveditã si de faptul cã în cultura noastrã popularã îi
sunt consacrate 35 de zile pe an. Aceste zile în care
apar practici dedicate lupului sunt concentrate în
perioada de toamnã si iarnã a anului: Sânpetru (29
iunie), Circovii Marinei (15-17 iulie), Martirul Lupu (22
august), Teclele (24 septembrie), Berbecarii (26-28
septembrie), Osie (17 octombrie), Lucinul (18
octombrie), Sâmedru (26 octombrie), Ziua Lupului (13
noiembrie), Filipii de Toamnã (14-21 noiembrie), Filipul
cel ºchiop (21 noiembrie), Sf. Andrei (30 noiembrie),
Sâmpetru de Iarnã (16 ianuarie), Tãnase de Ciumã (18
ianuarie), Filipii de Iarnã (25-31 ianuarie), Stretenie (2
februarie), Martinii de Iarnã (1-3 februarie)” - cf.
Cristina Cioarã, Lycantropia1. Extrem de slabul efort
al creºtinismului de a asimila energetico-simbolistic
zalmoxianismul este mai mult decât evident. Mereu,
Lupul este expediat în tenebrele nopþii ºi groazei ºi
pustiului demoniac, în loc sã i se ofere/pãstreze Tronul
Solar-Demiurgic…sau, mãcar, bivalenþa nocturn-
diurn. (Bivalenþã evidentã, totuºi, dacã luãm în
considerare „postarea” prioritarã, a Sãrbãtorilor
LUPULUI, în zona calendarului de toamnã-iarnã –
din septembrie ºi pânã, hãt, în februarie - 24
septembrie-2 februarie: de la A FACE/”FÃCÃ-
TORUL” =”cvasi-etalarea”/cel puþin, sugestia funcþiei
circular-cosmico-demiurgice!!!): LUPULUI, deci, îi
datorãm „berbecirea”-împingerea duhurilor demo-
nice/întunecate/”iernatice”, spre... SOLARITATEA
ÎNVIERII NOULUI CICLU VITALISTIC-COSMIC!!!).

Iatã, spre exemplu, cazul PRICOLICIULUI (a se
observa cât de adânc a lucrat propaganda insi-
dioasã a Bisericii Creºtine “de zid”, “DISCURSUL
TERORII”, în oamenii tradiþiei rurale - deci, în
esenþa lor, adepþi ai zalmoxianismului, ca “umbrã
vestitoare” a Lui Hristos-Mântuitorul, Lumina
Lumii ºi Învierea de Veci a Duhului) – cu atenþie pe
Obsesia Sângelui (“sângerozitatea” pricoliciului,
“suge sângele” – de fapt, îl preschimbã, prin
metanoia... - “sângele spurcat/blestemat”, de fapt,
garant al acelei “race faée”, de care vorbeºte
Vasile Lovinescu2):
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“O analizã «pozitivistã» a textelor populare
referitoare la pricolici relevã faptul cã prin acest
termen era desemnat un lup deosebit de rãu, a cãrui
cruzime ºi abilitate nu-ºi puteau afla explicaþia decât
prin invocarea unui amestec al puterilor demonice“
(cf. Mihai Coman).

ªi: “Cel de-al doilea tip de strigoi este strigoiul
mort, omologul vampirului din cultura occidentalã,
care, mort fiind, îºi poate pãrãsi mormântul, în general
cu scopul de a suge sângele rudelor mai apropiate sau
al altor persoane. Existã numeroase cazuri în care
pricoliciul este încadrat aici, superstiþia afirmând cã
acest strigoi mort se poate transforma în lup. De fapt,
este vorba, în majoritatea cazurilor, de un pricolici sau
un strigoi viu care, dupã moarte, devine strigoi mort,
pãstrându-ºi, însã, capacitatea de a se face lup.
Marianne Mesnil aratã cã “aceste cuvinte se reaºeazã
într-o serie de denominaþii populare, care merg de la
omul-lup la devoratorul de astre, trecând prin vampir
(…)El apare în douã serii de termeni: vârcolac –
priculici – striculici (devorator de astre – om-lup –
formã compusã) pe de-o parte, priculici – striculici –
strigoi (om-lup – formã compusã – vampir) pe de alta”
(cf. Cristina Cioarã, Lycantropia).

Dar ºi: “Pricoliciul poartã uneori cap de om pe trup
de lup, alteori cap de lup pe trup de om. El acþioneazã
numai noaptea, în pustietãþi, pãduri neumblate (…).
Împotriva puterii diavoleºti a pricoliciului se foloseºte
o iarbã rozacee, care creºte în pãduri, în locurile în
care un om blestemat sau un lup, dându-se noaptea de
trei ori peste cap, se preface în pricolici. Aceastã
plantã se numeºte coada pricoliciului (Auruncus
silvestris)” – cf. Adrian Bucurescu, Dacia Magicã. 

Mai amãnunþit ºi chiar mai relevant (n.n.: a se vedea
cum Lupul Cosmic este asimilat, perfid-propagan-
distic, cu cele mai cumplite pãcate ale sângelui –
incesturile!): “Multe credinþe populare atribuie origi-
nea lycantropiei unei întâmplãri ciudate la naºterea
copilului ce va deveni , sau unui atribut cu care se
naºte. În concepþia popularã, cei nãscuþi cu cãiþã sunt
predestinaþi sã aibã stãri extatice. Dacã aceastã
“tichie” este albã, avem de-a face cu un spirit pozitiv,
un “dreptmergãtor”; dacã e neagrã sau roºie, cu unul
malefic. Particularitãþile, ciudãþeniile legate de naº-
terea cuiva, de momentul sosirii sale în lume, nu pot fi
ignorate ºi par a-l urmãri pe copil, pe tot parcursul
vieþii.

a) “Pricolici sunt toþi oamenii care se nasc cu capul
acoperit cu tichie (XI 19)” (cf. Ion Muslea, Ov. Bârlea).
“Dacã «chitia» pruncului este roºie, moaºa o apucã
repede, iese cu ea afarã ºi strigã: «Auziþi lume, s-a
nãscut un lup pe pãmânt! Nu e lup sã mãnânce lumea,
ci e lup sã munceascã si sã aibã triste de ea!»” (cf. T.
Pamfile) (n.n.: iatã un prim semn - … din pãcate, ºi
singurul! - al DEMIURGIEI LUPULUI: nu doar distruge,
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ci… ”MUNCEªTE”!!!). “Strigoi e acela ce se naºte cu
«cãciulã» pe cap. Pe ce lucru îi sparge moaºa cãciula,
pe ce va arunca-o mai întâi, pe acel lucru e acel om
strigoi... Dupã moarte, aceºti strigoi se hrãnesc... cu
fiinþe ºi lucruri... de acelea pe care au fost puºi. Astfel,
se spune cã o fatã, fiind pusã strigoaicã pe un câine,
dupã ce a îmbãtrânit ºi a murit, s-a prefãcut în lup ºi a
mâncat toþi câinii din sat.“ Aceastã credinþã descrisã
de Tudor Pamfile este un caz particular, deosebit de
cele care afirmã, pur ºi simplu, cã cei nãscuþi cu cãiþã
vor fi pricolici (n.n.: tocmai între aceste contradicþii,
trebuie cãutat…”Adevãratul LUP”!).

b) “Pricoliciul se face din oameni sau femei cu
coadã“ (cf. Muºlea, Bârlea). Tot aceastã coadã, ca una
dintre cauzele lycantropiei periodice, este menþionatã
ºi de N.L. Kostaki. “Ãia care sã naºte de strigoi are o
coduþã dinapoi, din naºtere. Aia aºe-i. Aia nu vre ei, da’
aºe-i nãscut.“ (cf. Despre omul-lup, în Maria Ioniþã,
Cartea Vâlvelor).

c) “Pricoliciul se face din copil bastard, a cãrui
mamã a fost de asemenea «de dupã garduri» (XVII 103)
(cf. V 194, IX 76, XVIII 28)“, “din a treia spiþã de fatã
necãsãtoritã (VI 231 / 19)“, din al treilea rând de copii
din flori, cãsãtorit cu un alt individ, provenit tot din trei
grade de naºteri din flori (IX 290)“, din “al ºaptelea fiu
nelegiuit (XVII 126, 156), din a noua foachie (fatã din
flori) (XVII 22)“ (cf. Muºlea, Bârlea). Pamfile afirmã ºi el
cã, “dupã unele credinþi, tricoliciul se face dintr-un
copil din flori, dupã altele este copilul unei fete greºitã
cu un flãcãu, nãscutã ºi dânsa tot astfel, dintr-o mamã
zãmislitã la fel.“

d) Nãscut din pãrinþi incestuoºi. Pricolici se fac din
“copii din doi veri primari ºi chiar de gradul doi ºi trei
(XV 168), din împreunarea tatãlui cu fiicã-sa sau a
mamei cu fiu-sãu. «Devenind mare, la epoci nehotã-

râte, îi vine o nebunie, fugind pânã se vede singur.
Atunci se dã de trei ori peste cap, se preface în lup,
câine sau altã fiarã ºi pleacã aºa turbat, sã sfâºie pe
cei din calea lui – chiar ºi pe ai sãi » (VIII 92)“.

e) Nãscut din încruciºarea cu lupi infernali. Este
una din credinþele pe care le expune Romulus
Vulcãnescu în lucrarea sa, Mitologie româneascã.

f) Nãscut din al nouãlea frate din nouã fraþi lunatici.
Pamfile citeazã aceastã credinþã , conform cãreia
mezinul unei familii, în care toþi cei nouã fraþi sunt
nãscuþi în aceeaºi lunã, este predestinat sã devinã
pricolici”.

…Cu alte cuvinte, prin intermediul Sângelui (ca-ntr-
un POTIR GRAAL re-suscitat!), Esenþa Sacrã-LUP
infiltrezã ºi transcende esenþa ne-sacrã umanã – RE-
SACRALIZÂND-O!!!

...LYCANTROPOS este (sau devine, ceea ce, în
situaþia data, de METANOIA, e acelaºi lucru!), de fapt,
ARCHANTHROPOS/OMUL PRIMORDIAL!!!

…Ce pãcat cã Biserica Creºtinã “de zid” (cel puþin
începând din Evul Mediu, când scopul Bisericii era ºi
acela de a elimina foarte brutal ºi deloc “fair”, PRIN
TEROARE, “adversarul” Religiilor Primare3, cum este
ºi ZALMOXIANISMUL… despre care Religii Primare,
Hristosul, prin spãlarea picioarelor Sfinþilor Apostoli,
sugereazã cã sunt “rãdãcinile arhetipal-religioase”,
faþã de care trebuie sã arãtãm profund respect!... -
…dar neexistând bunã-credinþã ºi bunãvoinþã de Duh,
re-integratoare întru divin, nici pânã azi!) nu
exploreazã hristicul implicit, ascuns sub exagerãrile
“distructive”: de fapt, “demonismul (pretins!) al
Morþii” nu e altceva decât indiciul (conþinând valenþa!)
Morþii Hristice, INIÞIATOARE ÎNTRU ÎNVIERE/VIAÞA
VEªNICÃ!

1. , în Dictionar de mitologie generalã, defineºte LYCANTROPIA ca o “tradiþie totemicã la unele populaþii primitive, intratã în deprinderi ºi ritualuri simbolice din
antichitate, de autodefinire sau de raportare obiectivã, în cadrul unor superstiþii, a anumitor fiinþe umane la posibilitatea metamorfozãrii omului în lup“.

2. Cf. V.Lovinescu, Incantaþia sângelui, Institutul European, Iaºi, 1993, pp. 100-126: “(…) Elementul care unificã ºirul voievodal prin veacuri (…) se spune cã ar fi un
sânge blestemat (…) e mult mai just sã definim acest sânge dupã datele tradiþionale, ca fiind venin infinit de preþios, VITRIOLUL, ostil vieþii ºi morþii, aºa cum se întâmplã
totdeauna cu sângele neamurilor alese, adevãrate neamuri regale ºi sacerdotale, races-faées. (…) Muºatinii sunt Ciubãreºti (…) Gãsim în opera lui Eminescu elementul
unificator, de care am vorbit mai sus, definitor al neamului muºatin, specificaþie a OMULUI PRIMORDIAL-ARCHANTHROPOS, în numele unui neam ºi al unei dinastii -
s.n. (…) . Elementele bazice ale strigãtului ºi numelui sãu (COCORULUI - care zboarã în unghi ascuþit, ca vârful lãncii Graalului, conducând la Nedeia Cetate! - ºi
simbolizeazã Axa Lumii) se reduc la GR sau KR. Le gãsim în numele arhaic al Grecilor, Graii, în cuvânt sau limbã - care se mai zice ºi GRAI, iar în aspectul regal - Karl,
devenit Kral, apoi Kra(i). Grai e sacerdotal, Krai este ºi regal. (…) KR se aflã în coroanã, Krone, principiul dublei puteri, sacerdotale ºi regale Sefira supremã din Arborele
Sephiroth, numitã Kether, înseamnã Coroanã, in divinis. Legãtura acestei rãdãcini cu Graalul este vizibilã(…). Graalul conþine Sângele Divin, deci numele Gruiu Sânger
devine (…) Sangraal – Sânt Graal, Sangreal, adicã Sânge Regal, dar ºi Sânge Real, indicând precis Prezenþa Realã a Divinitãþii în Sângele Sfânt – s.n.(…). Graalul este
adus de un înger, identic cu pãsãrica, deasupra arbustului (…) e mai firesc sã presupunem cã pasãrea divinã era un Cocor ºi cã strigãtul sãu onomatopeic, KRA, era
un Mantra (formulã ritualã; sunet) care devenea Yantra (imagine ritualã), spaþializându-se în cupã ºi licoare interioarã, venin ºi balsam(…). Sânger este o contracþie a
lui Sân ºi Înger – Sfântul Înger(…) ªi Ciubãr Vodã ºi Grui Sânger sunt Regi ai Graalului; dar cum rege al Graalului nu poate fi decât unul singur, înseamnã cã e vorba
de aceeaºi fiinþã fãrã nume, deºi mirionimã – s.n.(…). Începutul noii ere a lui Manu este ceea ce, în antichitate, era numit VÂRSTA DE AUR, simbolizatã de Copilul cu
Pieptul de Aur al Pescarului. Aceastã bruscã îndreptare o face MATSYA-AVATARA ( Avatarul Peºte - Peºtele este simbolul lui Hristos), ultimul din Avatarele ciclului trecut
ºi primul din cele 10 Avatare Majore ale ciclului al X-lea. Ciutura ºi Ciubãrul sunt cvasi-identice – s.n. (…) . În romanul Grand Saint Graal, toþi cavalerii Graalului sunt
hrãniþi printr-un peºte pescuit de Alain; de aceea, cavalerul acesta avea numele de le riche pêcheur, titlu care s-a transmis dinastiei Graalului. Bãiatul devenit le riche
pêcheur, prin darurile Peºtelui, este deci Rege al Graalului(…). Ciutura cu Peºtele Primordial în ea nu este altceva decât cupa Graalului – s.n. (…)”.

3. „În Evul Mediu, lycantropia pãrea asociatã irevocabil practicilor magice - se credea cã vrãjitorii erau singurii capabili a se transforma în lupi, mai mult decât atât,
ei aveau puterea de a-i preface si pe altii în animale.

În Formicarius, Johann Nider vorbeste despre vrãjitori care se transformã în lupi, la fel Giordano da Bergamo în Questio de strigis. În procesele de la Valais, de la
începutul anilor 1400, acuzatii au mãrturisit cã luaserã temporar forma de lupi, atacând vitele. Cronicarul Johann Fründ are pretentia cã descrie vrãjitoarele din Valais:
dupã opinia lui, diavolul cãuta femei si bãrbati necãjiti, cãrora le promitea putere si bogãtie. Totusi, acestia erau obligati mai întâi sã i se închine, sã-i aducã jertfe si sã-
si renege credinta. Apoi, el îi învatã sã zboare cãlare pe scaune unse cu substante magice, sã se preschimbe în lup, sã se facã invizibili prin anumite ierburi si sã-si
vrãjeascã adversarii. Dacã comit fapte bune, se confeseazã “stãpânului” lor, datori fiind sã facã penitentã. Ucid si mãnâncã prunci, distrug recolte, vrãjesc vacile pentru
a le lua mana. Este imaginea generalã despre vrãjitorie în Evul Mediu. În majoritatea cazurilor, ele povestesc despre animale (în general lupi) trimise de diavol, pe care
le cãlãreau ca sã ajungã la Sabat. Este evident vorba despre elemente samanice - spirite ajutãtoare” – cf. Cristina Cioarã, Lycantropia.
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CCuurrăăţţeenniiee  ddee  pprriimmăăvvaarrăă
nimeni pe nimeni nu mai ia în seamã
ºi toþi ucid spre a se sinucide –
privitul dincolo de nori e-o dramã:
Mumele Lumii nu rãmân gravide!

suntem sãraci – picioru-n fund diurn
e singura dovadã cã trãim:
Molohul stãpâneºte – taciturn –
nu ºtim de ce – mereu ne tot cãim...

e zi de curãþenie – în lume:
toþi amãrâþii ne simþim gunoaie –
dar ºtim cã va veni o ploaie

ºi ºtim cã se sisteazã orice glume...
...va fi surprizã pentru cei bogaþi:
vom fi,-ntre stele, singurii curaþi!

* * *

AAșștteeppttâânndd  fflloorriillee
bat florile-n noapte la poarta de Nord -
nu le deschide Cetãþi Împãratul:
mai e pânã stele – petale-n acord
lumina-vor Copacii ºi – mistic – Palatul!

atunci când Hristosul a fost rãstignit
þâºnit-au ºi sânge ºi apã din rane:
sângele – sferã de foc – a cercuit
lumile: vãpaie-n furtuni de dojane

iar apa botezului nou – în potop
s-a nãruit pânã la noi rãdãcini:
de-aceea se-aºteaptã ca flãcãri ºi strop

Miri veºnici sã fie-n Copaci – nu vecini!
...aºteaptã – aºteaptã nuntirea de vis
fermecat ning cireºii – în Paradis!

* * *

HHrriissttooss  șșii  mmaarreeaa
jelitul pescãruºilor din spume
sãgeþi – apoi – spre unde nu se vede –
ºi toatã fierberea din marea fãrã nume
urmeazã – toate – o frazã-n care crede

palma-I mângâie vanitãþi de valuri
dar ºi aþâþã beznele barbare:
sã nu mai fie spectatori în staluri
ci doar actori – arzând în foc de sare!

Hristos e pace - Hrist e ºi rãzboi
cu tot acest gigantic muºuroi – 
El e neliniºtea de-a fi prea liniºtit

dar ºi rãsplata celui ce-a trudit...
...nu-I poþi fi frate Hristului din mãri
decât vãpaie-n vãi de-ntunecãri!

* * *

NNeebbuunniiaa  vviieeţţiiii
suntem - în viaþã - doar ce vrea Dumnezeu
nu ce ne-nchipuim – pretindem – ori plãtim:
nu ne-nvãþarãm – ºi ne este greu
sã-ngenunchem în Templu – sã ne umilim!

mult ne mai doare când – proºti – ne dãm de gol!
uitãm de naºterea din apã ºi din foc
uitãm prin Duhul Lui sã dãm ocol
ca – astfel – orice împãrat ne facã loc...!

un pian de rãni e sufletul din noi
la cari Satana bate genial
concert turbat – cu-orgolii tot de soi!

...ºi suntem goi – pierdut-am Sfânt Graal!

...oricât de osteniþi – am lua de la-nceput
o viaþã – -oricare! – chiar de împrumut!

* * *

Culori, pe o razã albastrã - Vasile Mic
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Que Paris est donc merveilleux au
réveil d’une étreinte longtemps rêvée !
Quand deux cœurs purs s’y retrouvent
sans passé pour vivre l’instant présent et
s’aimer de toute éternité. 

Les effluves de la ville envahissent la
chambre; dehors la rumeur du jour
bourdonne et tu te prélasses encore mon
âme dans les moiteurs du lit. Sortons
visiter Paris !

La lumière tamisée des allées de
châtaigniers illumine ton incarnation divine.
Même les agapanthes s’émeuvent à la
fraîcheur de ton allure mutine, alors que les
ombrages abritent de leur grandeur nos
effusions mystiques. 

Et voilà que soudain mes yeux se
dessillent, c’est la révélation : comme si
Paris avait été construit uniquement pour
accueillir notre amour. C’est inouï : tout y
parle de nous. Un soleil radieux dévoile au
grand jour l’humidité nocturne des
obélisques, dressés dans toute leur fierté.
Des bosquets verdoyants exposent à notre
contemplation des nymphes et naïades
fraîchement échappées des attouche-
ments de quelque silène. Tu vois, même
les amazones monumentales frémissent
sous leurs cottes d’une sémillante
tumescence. Comme ton seyant corsage
confirme avec impertinence la troublante
pureté de ta ligne, ma sylphide. 

La Seine dessine sur la carte du
Tendre la fente sinueuse de ton pénil
épanoui. L’île de la Cité culmine des
feuillages comme le montjoie de tes
fronces purpurines. Une vraie luxure de
splendeurs. Longeons un instant
l’abondante frondaison qui embrasse les
ombres riveraines. Le soleil dore amoureu-
sement de ses rayons les vaguelettes qui
renvoient aux chalands leurs sourires.
Butinons d’échoppe en étalage, de libraire

en brocanteur, tout au plaisir de savourer
ensemble le charme de l’instant. Suivons
enlacés les méandres de la rive au pas
d’une complaisante nonchalance. Mon
bras autour de ta taille fine j’attire ton
attention en effleurant discrètement ton
sein de la paume de la main. 

Regarde-moi cet album de dessins de
Rodin. Comme si tu lui avais servi de

modèle ! Ce ne peut être par hasard que
ce volume trouvé sur les quais affiche
précisément les poses que tu prends dans
notre intimité.

Nous avons salué de loin nombre de
lieux mythiques, reconnus d’emblée pour
les avoir longtemps fréquentés dans
l’imaginaire du livre et du rêve. 

Mais voilà que la brunante allume les
réverbères. Allons nous mêler aux dîneurs
et observer médusés la foule des fêtards et
des spectateurs pressés. Sous les feux de
la rampe Paris se donne en spectacle.

La cour des miracles est traversée de
joyeuses compagnies qui sèment dans

leur sillon des éclats de rire et des sympho-
nies de mots d’esprit. Elles s’engouffrent
dans de grands restaurants, expositions
permanentes de foire mondaine animée de
brillants causeurs et de radieuses
convives. Entrons. Laissons-nous tenter.
Le plaisir d’assister à la fête redouble celui
d’être ensemble à Paris au comble du
bonheur dans la foule anonyme. 

Les longues heures passées à nous
aimer se condensent dans le souvenir de
ce séjour capital. Mutuel pari de femme et
d’homme. Inique destinée du rêve précipité
dans la réalité.

Depuis ton départ — ou le mien — la
vie s’est arrêtée. Alors j’ai tenté de fixer les
instants de joie intense que dans l’extase
nous nous sommes donnés. Un album
d’instantanés avec cet hymne à l’ardeur de
ta peau et à la munificence de ta poésie.

Peau-aime
Je te picore tes prunelles de pyromane
Je t’écarte tes pétales d’églantine 
Je te bois ta sève carnassière
Je te broute ton cygne de sylphide
Je te vénère tes saints martyrs
Je te croque tes raisins d’Acrocorinthe
Je te dévore tes plaines côtières
Je te hume ton bosquet de santal
Je t’aspire ton pistil de florilège
Je te lape ta source diluvienne
Je te fourrage tes portes de l’enfer
Je te darde ton ardent labyrinthe
Je te saccage ta sacristie
Je t’immerge ton cratère en irruption
Nous nous extasions au firmament du paradis
Je t’adore criminelle ... et tu me tues !

L’amande
de l’abricot



31

D Lestine iterare

EL
EN

A
B

U
IC

Ã
(C

A
N

A
D

A
)

Pentru cã am vãzut de câteva
ori cum aratã Florida - þinutul cu
nume crescut din petalele florilor -
în anotimpul de maximã înflorire
a naturii ºi a spiritului de orga-
nizare turisticã, am vrut sa ºtim
cum aratã ºi iarna. Aºa cã am
fãcut o vacanþã în anotimpul hi-
bernal, de Sãrbãtori, în apropiere
de parcul Disney World Orlando,
locul pe unde, cu câþiva ani mai
înainte, ne rupsesem picioarele
de atâta alergare. ªi acum a fost
o vacanþã frumoasa, chiar dacã
”iarna nu-i ca vara“. Florida este o
zonã a pãmântului sãrutatã de
soare în mai toate zilele anului.
ªtiam cã nu îi pier frumuseþile nici
în vreme de iarnã ºi dupã felul
cum trag aici seniorii canadieni
sã-ºi petreacã iernile. Frumu-
seþea exuberantã a zilelor de
varã acum era înlocuitã parþial cu
cea a bogãþiei decorului orna-
mental care se întrecea pe sine în
frumuseþea multicolorã a luminilor
revãrsate pe clãdiri ºi grãdini, pe
oglinzile apelor ce împânzesc
terenul ºi în tot locul unde putea fi
agãþat un fir de luminã. Pe teme
ºi forme diferite, decorurile ºi
luminile formau un univers spiri-
tual omogen deosebit. Ne lãsam
furaþi de magia luminilor, trãiam o
stare de sãrbãtoare, eram
încântaþi cã puteam vedea cum
petrec sãrbãtorile oamenii din alte
pãrþi ale lumii ºi încercam sã
desluºim modul lor de a înþelege

ºi a-ºi trãi viaþa. ªi totuºi… res-
piram ºi aerul prea îmbibat de izul
afacerilor comerciale, iar registrul
stãrilor sufleteºti îl trãiam altfel
decât cel în care am crescut ºi
care azi ne creazã starea înaltã,
liniºtitã, curatã, fericitã ca pe
vremea copilãriei petrecutã în
acel loc-icoanã numit cu emoþie
“acasã”. Bucuria acestor zile pe
care o trãiam acum se împletea
cu amintirea altei vacanþe asemã-
nãtoare petrecutã în Andaluzia
Spaniei acum 5 ani, dar ºi cu
retrãirile îndepãrtatelor vremuri
ale copilãriei de care nu ne putem
desprinde niciodatã. Aici era cu
totul o altã lume, e adevãrat, fru-
moasã ºi interesantã, dar care nu
fãcea parte din fiinþa noastrã. 

Încântãtoare a fost ºi vremea,
fiindcã aici a îmbrãcat hainele
celor patru anotimpuri într-o sin-
gurã zi. Dimineaþa ne întâmpina
un soare strãlucitor cu luminã
dãtãtoare de fiori plini de viaþã,
încât ne trezeam cântând ºi
sãltând de bucurie venitã tiptil nu
ºtiu de pe unde. Ne venea sã ne
credem mai frumoºi, mai tineri,
mai generoºi, gata sã dam din
prinosul de bunãtate numai sã fi
fost cine sã-l primeascã ºi com-
pletam tabloul primãverii cu amin-
tirea pãstratã în urechi a cânte-
celor pãsãretului chemându-ºi
perechea. La amiazã era o varã
mai domoalã. Ca sã nu pierdem
“anotimpul” de câteva ore ne-am

dus la plajã ºi ne-am aruncat în
bazinul de afarã cu apã încãlzitã.
Ne-am rãsfãþat în nisip ºi în
razele soarelui acum calde, dar
prea repede trecãtoare. Ne-am
fãcut fotografii, fiindcã nu e de ici
de colo amintirea scaldelor pe
malul apelor în anotimpul numit
“scurta varã din timpul iernii”.
Seara gustam din anotimpul
toamnelor târzii, cu natura ador-
mitã. Noaptea, temperatura ne
încerca pielea ca o iarnã blândã,
dar tot cu “nãravul” ºtiut. 

Satisfacþii deosebite ne-au
oferit ºi vizitele împrejurimilor. În
localitatea St. Petersburg am pe-
trecut o zi întreagã atraºi de fru-
museþea oraºului cu aer patriar-
hal ºi de muzeul care adãpos-
teºte colecþia tablourilor lui
Salvador Dali. Acolo am ascultat
iarãºi uimitoarea poveste a
acestei importante colecþii, un
omagiu, nu doar pentru Dali, dar
ºi pentru familia Morses, care a
pus baza acestei colecþii. Am
scotocit iarãºi ideile din tablourile
lui Dali, acest artist mereu tânãr
care în mod repetat s-a reinventat
pe sine. Am revãzut acele as-
pecte dense ºi complexe, cu
unghiuri diferite, cu peisajele
deformate, ambigui, cu obiectele
care curg, sau nelalocul lor, cu
formele ameninþãtoare sau con-
trastele puternice ale tablourile
lui. Ne provocau obsesiile ºi ciu-
dãþeniile ºi ne punea pe gânduri

IARNA ÎN FLORIDA



perpetua dorinþã de schimbare în
confruntarea sa cu aceastã lume.
Tipic adolescentin… Aºa se explicã
de ce, revenind la acest muzeu
dupã câþiva ani, tablourile aveau
încã multe de spus din bogãþia de
înþelesuri rãmasã ca o promisiune
pentru mereu “data viitoare”.

În aceastã vacanþã, nu noutãþile
au avut precãdere în atracþia ºi
satisfacþia noastrã, ci bucuria redes-
coperirii ºi reevaluãrii celor vãzute în
alte dãþi. Când te afli la primul
contact cu lumea în care ai intrat,
trãieºti noutatea care te întâmpinã,

încerci sã o intuieºti, sã o cuprinzi
cu toate simþurile, sã o cântãreºti,
sã-i gãseºti un loc în scara valorilor,
sã-þi întipãreºti ce crezi cã trebuie
sã rãmânã în zestrea memoriei pe
viaþã. Ca ºi tablourile lui Dali,
tablourile de viaþã care se succedau
înaintea ochilor noºtri aveau ceva
mereu de redescoperit, de contem-
plat, de pus în alþi termeni, de privit
din alt unghi. Revenind dupã un
timp, imaginile îþi par o carte des-
chisã pe care ai citit-o, dar acum a
venit timpul sã observi nuanþe sau
amãnunte relevante, sã reevaluezi,

sã redescoperi, sã guºti mai pe
îndelete ce ai ingurgitat înainte la
repezealã, sã verifici ce þi-a mai
rãmas din înregistrãrile memoriei
afective. “De asta îþi aminteºti?” era
întrebarea cea mai frecventã a
acestor zile. 

Chiar ºi drumurile de sosire ºi
plecare au fost într-un fel o re-
constituire. Alergând prin aeropor-
turi de la un terminal la altul, ne-am
lãsat furaþi de frumuseþea construc-
þiilor ºi de buna funcþionare a servi-
ciilor. Cu 15 ani în urmã, primele
impresii despre uriaºele aeroporturi
americane mi-au stârnit multã
admiraþie. Acum, optica era alta.
Datoritã internetului, am putut sã
vãd aeroporturi noi în Dubai, China,
Japonia ºi aiurea prin lume, clãdiri
sau chiar oraºe construite pe apã,
sub apã, în plin deºert devenit un rai
de frumuseþe, vapor uriaº, cât un
oraº de mare ºi câte alte minu-
nãþii… Pentru acestea s-au folosit
tehnici de ultimã generaþie, s-au in-
vestit cutremurãtoare sume de bani,
fãcând sã stãpâneascã un lux exor-
bitant, iar serviciile sã se ridice la
cea mai înaltã clasã posibilã. Aero-
porturile americane care formaserã
obiectul deplinei mele admiraþii nu
cu mult timp înainte, acum pãliserã.
Funcþionau bine ºi acum, dar mi se
pãreau prãfuite, modeste ºi la mare
distanþã de cele construite recent
acolo unde s-au adunat cele mai
mari bogãþii ale lumii, iar tennica
moderna ne-a creat sentimentul de
uluire.

În final, ne-am adunat ºi noi
gândurile, am fãcut ordine în senti-
mente ºi am plecat acasã, în To-
ronto, unde ne-a întâmpinat albul
zãpezii prin care întrezãream ino-
cenþa copilãriei. Poate din cauzã cã
m-am nãscut în toiul iernii, oricât de
frumos ar fi în Florida sau în alte
locuri pãmântene, nu mi-ar place sã
lipseascã iarna cu puritatea zãpezii
din peisajul vieþii mele.

Vasile Mic
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Les FÊTES
,, Entrez, ne vous faites pas attendre ! Vous accepterez, sûrement, dîner avec nous. De toute façon les discussions

ne prendront pas fin avant quatre heures. ’’
,, Ma chère, saisit le moment opportun Tamara, Carmen m’a prévenu avant notre départ. Elle était heureuse de rester

seule. Pour terminer le travail à la cuisine. Elle est arrivée ce matin. Et, toi, de quelle manière as-tu brûlé le temps, après
ta visite à Bucarest ? ’’

,, Vous arrivez exactement à la veille de Noël. Je me disais que je ne resterai pas seule, sans votre présence, pour
les fêtes. Je ne me suis pas croisé les bras. Tout est déjà préparé. Par surcroît, l’invité principal est venu sans
avertissement. Lui, nous ne l’attendions pas. Le Maréchal lui ordonna de lui soumettre un compte rendu des derniers
développements en Crimée. La situation n’est pas du tout rose. Je suis heureuse qu’il puisse faire un détour à la maison.
’’

,, Quelles sont vos intentions concernant le Réveillon ?’’
,, Comme d’habitude tout se déroulera au Cercle militaire ! Sans le moindre doute. Nous n’avons jamais fait défaut

à cette tradition. Même quand nous étions à l’étranger nous revenions au bercail. C’est un grand événement dans une
petite bourgade. Toutes les forces sont mobilisées ’’

,, Quoique cette année est tout à fait spéciale, à cause de la situation militaire. Nous avons eu peur que ces fêtes
n’aient pas lieu à cause des problèmes sur le Front. ’’

,, Le nouveau colonel, chef du Régiment local a été d’avis qu’il faut garder le moral le plus haut possible. Il prit, donc,
la décision de ne rien changer aux habitudes normales.’’ Intervint Mioara.

,, Comment se fait-il que cette unité d’élite n’a pas été envoyée en Russie?’’ Demanda Chantal. 
,, C’en est un secret de polichinelle. Les officiers l’éventent partout. Il paraît que le Maréchal garda à sa disposition

quelques divisions dans des endroits stratégiques pour parer une éventuelle attaque hongroise ou un coup d’État
fomenté de l’extérieur. C’est ça le motif ! ’’

,, Je ne suis pas retournée à Rome, ce qui aurait été normal, après une visite de travail à la demande du Ministre
des Affaires extérieures. Avant hier j’ai rencontré Moczony-Styrcea pour une seconde fois. Il est en liaison permanente
avec l’homme de Maniu, le prof. Hudita. Il paraît que chez eux règne l’euphorie. En étant convaincus que l’année l944
apportera un retour à la démocratie. Ils font confiance totale aux Alliés. Ça, c’est pas mal enfantin. Trop, c’est trop ! Ils
surévaluent leur puissance militaire. Le garagiste Mihailescu, l’ami de Hudita et partenaire dans une affaire de
réparation d’automobiles, a rapporté que les Alliés forceront Staline à démocratiser la Russie d’après guerre. ’’

,, Soit-il naïf à ce point là ? ’’ Demanda Vranceanu. Ce n’est pas croyable. La réalité nous saute aux yeux. Les
Russes possèdent trois cent divisions. Les Alliés seulement soixante cinq. En France.

,, Hudita prétend qu’ils ont sauvé Staline ! ’’
,, C’est réciproque. Staline a sauvé leur peau. Autrement, Hitler aurait pu envahir l’Angleterre et anéantir le régime

démocratique. La mer de La Manche n’était pas un réel obstacle.’’ Répondit Vranceanu.
,, Il s’ensuit que Hitler a signé sa propre sentence de mort en ignorant le corollaire de Bismarck lequel soutenait q’une

puissance ne peut pas faire face à des attaques sur deux fronts opposés, simultanément. Varia m’a expliqué cette vérité.
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Les événements confirment l’axiome. Une seule puissance n’a aucune chance contre deux adversaires attaquant sur deux fronts
opposés.’’

,, Hitler se fiait aux Japonais. Le Japon a fait l’immense gaffe d’attaquer les États-Unis au lieu de s’en prendre aux
Soviétiques. Par sa politique indépendante le Japon devint le facteur décisif du désastre de l’Axe.’’

,, C’est le général qui t’a informé, Mioara ? ’’
,, Oui, Chantal. Il y a un an, il griffonna sur un morceau de papier une esquisse pour me montrer ce qui c’est passé sur le

plan stratégique. Il prétend que l’Amérique ne serait pas intervenue dans ce conflit ne fusse-elle pas lâchement attaquée par les
militaristes japonais. En l939 eut lieu une manifestation monstre à New-York de la part des sympathisants du National
Socialisme. Quatre vint quinze milles de protestataires contre l’hégémonie de la Finance internationale dans les affaires internes
des nations. L’attaque japonaise a déclenché le sentiment de riposte et d’auto-défence. Cela aida Roosevelt pour changer
l’opinion publique en sa faveur. Il savait bien, qu’en fin de compte, la guerre avantagerait seulement les banquiers! ’’

,, J’accepte les théories du
général. Il me parlait souvent quand
tout roulait bien sur le Front et
personne n’aurait pas cru que la
situation se dégraderait-elle à tel
point ! ’’

,, Comprenez-vous donc la
faiblesse des positions de nos
politiciens ? Ils vont prétendre,
demain, nous avoir sauvés. Avec
quelles forces intellectuelles et avec
quels appuis politiques ? Ils rêvent en
couleur. ’’

,, Cher Vranceanu, continua
Chantal, Les libéraux et les manistes
croient dur comme fer qu’un
redressement matériel est possible
dès que la Paix sera signée. En
réalité, si le Maréchal ne sait pas
comment s’en sortir du guêpier il est
en retour conscient du désastre qui
nous frappera après la guerre. ’’

,, Le général, le Groupe Dolj et Mihalache ne s’illusionnent point ! Les forces bolcheviques opportunistes seront au pouvoir
en Roumanie bientôt ’’ Conclu Puica.

,, Laissons la politique aux politiciens. La table est prête. C’est midi ! Passez s.v.p. dans la salle à manger, car mon mari ne
tardera pas. Il me l’a promit. ’’ Ordonna la colonelle.

Elle n’avait pas terminé la phrase quand son mari apparu dans le cadre de la porte. Il paraissait de bonne humeur, habillé
d’un costume neuf, accompagné de son gendre, Eracle. Le général serra la main des invités et s’excusa du retard.

,, Mon cœur bat de joie, en voyant tant de figures connues. Je ne croyais pas vous rencontrer, car la situation est
désastreuse. Le Maréchal demande l’évacuation des élites. Nous manquons cruellement de vaisseaux de transport, l’aviation
allemande est inexistante et celle des Russes en pleine expansion. Je me suis faufilé en volant au raz de la mer pour éviter la
chasse russe. Nous avons été chanceux ! ’’

,, Mon général, commença Vranceanu, je suis le premier à penser continuellement à vous. Ce que vous dites ne me plait pas
du tout. Que se passera-t-il quand cessera la résistance ? ’’

,, C’est une question difficile. Je m’arrangerai pour quitter la Crimée aux premiers signes du désastre. Je jugerai le moment
ou un retard serait fatal pour les intérêts nationaux et les miens. Pratiquement parlant, nous perdrons l’artillerie lourde, les dépôts
de munitions et beaucoup de soldats et d’officiers. Des dizaines de milliers. Plus que devant Stalingrad. ’’
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,, Pour quelle raison ? ’’
,, À Stalingrad nous pensions faire un retrait à la dernière minute. Ce qui ne fut pas le cas. Je demandais, en Crimée, depuis

un an, un repli stratégique sur nos frontières nationales ou, au moins, un repli de tous nos armements lourds ainsi que des
troupes d’élite. Je demandais un retrait quand les Russes étaient à l’est de Taganrog. Avec une couverture aérienne adéquate
et une flottille de transport normale, nos risques auraient pu être minimes. ’’

,, C’est un grand plaisir de vous revoir. De te revoir, mon général, sourit Chantal. Tu as une adorable femme et une fille
d’exception. Varia te transmet les meilleurs vœux. Il ne t’a pas oublié, mon cher. J’ai une question à te poser. Pourquoi les
généraux à la retraite et ceux en charge de nos divisions n’interviennent pas pour demander au Maréchal de mettre fin à la
guerre ! Une rupture avec Hitler lui serait salutaire. ’’

,, Je te répondrai car nous sommes en cercle fermé. Des initiatives sporadiques ont eu lieu. De la part des manistes, des
libéraux et de moi-même. Naturellement que tout ce beau monde ne voit pas les choses d’un même point de vue. Je parle de
l’intérêt national en premier lieu. Sauvegarder l’État roumain et la dignité nationale. Les politiciens pensent à leurs privilèges.
Seulement après à ceux du Pays. Les communistes, politiciens de carrière, ne pensent qu’à eux. Sauf, peut-être Patrascanu,
un idéaliste perdu dans une forêt d’étrangers. Petru Groza et les politiciens qui se sont associé à Carol II, qui ont délaissé les
vieux partis, sont les seuls à penser de la bonne façon, car ils ont tout à gagner. Personne ne peut pas se coller sur le front un
idéalisme à toute épreuve. Ça n’existe pas en politique. Mais revenons aux généraux. Que dois-je penser d’un Mihail, qui, en
l9l8, pour obtenir la Croix Mihai Viteazul, la plus prestigieuse décoration de l’Ordre des Chevaliers, s’est fait opérer pour avoir
l’air un grand blessé. Le roi Ferdinand fut induit en erreur. Plus tard, quand les racontars envahirent les salons de la haute volée,
il fut obligé de lui donner une position administrative pour gérer ses propres avoirs, acquis d’une façon plus ou moins orthodoxe.
Ce qui n’empêcha pas Mihail de garder sa décoration et poursuivre sa nouvelle tache de serviteur. Antonescu le mit à la retraite.
Dans la même position se retrouve le général Cihoski. Carol II s’en est servit de lui en qualité de suppôt pour ses propres intérêts
personnels. Un autre serait Iacobici. Il n’accepta pas les plans du Maréchal et démissionna de son poste de chef d’État Major.
Mais il n’a pas de sens politique. Il obéit aux ordres aveuglement. Il ne veut pas sortir des rangs…Passons plus loin. Le général
Ionescu est sur le même diapason. Il tient à ses privilèges. Point ! De qui pourrais-je parler encore ? Du général Stavrescu. Il a
été impliqué dans l’affaire de la répression contre les communistes juifs et les détenus de droit commun qui ont tiré sur nos
troupes qui se retiraient de Bessarabie, à la suite de l’ultimatum soviétique. Il était dans son droit. Mais il a sauté par-dessus le
cheval. Il sera emprisonné par les Soviétiques à moins qu’il ne change le fusil d’épaule. Il est capable, je le connais bien ! Un
autre est le général à la retraite Negrei, un homme du cercle intime de Maniu. Lui n’a rien à perdre et tout à gagner. C’est un
minable stratège. Il prétend encore que la Grande-Bretagne changera ses positions en faveur de l’Allemagne. Il croit que les
Anglais désirent stopper les Russes sur la rivière Vistule. Vous voyez qu’il est très difficile, une telle action. J’ai l’impression que
nous pourrons compter sur des officiers supérieurs dont le rang ne dépasse pas celui de général de brigade.’’

,, Quand retournez-vous en Crimée ? ’’ Demanda Vranceanu.
,, Immédiatement après le Réveillon. Le premier jour de la Nouvelle année l944 ! ’’
,, Je prierai pour vous. Nous avons besoin de vous, mon général. ’’
,, Parce que nous ne fêterons pas la veille du Noël chez nous, ce soir, dit Mioara, je vous prie de manger et de boire comme

si nous la fêtions ! Ce soir nous resterons chez nous. Demain nous sommes tous invités chez Mitrica. Nous nous reverrons chez
lui. Le réveillon, nous le passerons ensemble selon le plan élaboré cet après midi. Je vous souhaite santé et bonheur ! ’’ Dit la
colonelle trinquant à la santé de tous. 

Les invités levèrent leurs verres à leur tour. Les discussions continuèrent joyeusement jusqu’à la fin de repas. Vers deux
heures, les dames se retirèrent dans le boudoir de Mioara pour mettre au point le calendrier du temps jusqu’au 31 décembre et
l’organisation de la rencontre au Cercle Militaire. 

Le général, Vranceanu et Eracle partirent chez Gherasse avec l’auto du général. Le Cercle Dolj se réunissait comme à
l’accoutumée. 

,, Je suis bien content de mon repas. J’ai bien mangé. J’avais faim. À chaque retour dans notre foyer j’ai l’impression de
n’avoir pas mangé depuis des semaines. Le stress du Front me coupe l’appétit. Je bois trop. Je ne fréquente pas des femmes
de petite vertu. Je fume très peu. Ce n’est pas facile. ’’

,, Qui seront-ils présents, les mêmes personnages bien connus? ’’la présence du Khan. Il paraît nerveux et indisposé.’’
VA CONTINUA
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(urmare din numãrul trecut)

801. Fericirea constã în visul pe care-l trãieºti ºi din care te vei trezi ca dintr-un coºmar sau ca dintr-
un vis de neuitat direct în moarte.
802. O pleoapã de reverie peste o geanã de luminã a Cuvântului întrupat de Dumnezeu. Asta eºti tu.
803. Nimeni nu poate fi mai presus de Dumnezeul din el însuºi.
804. Simþurile sunt poarta pãrãginitã a visului vieþii.
805. Te ador înger al frumuseþii cu nume de Moarte care dai întreaga strãlucire vieþii.
806. Nicãieri nu-þi vei gãsi liniºtea decât în moarte fiindcã esenþa vieþii constã în propria ei neliniºte.
807. Care val nu s-a spart ºi care viitor nu are un trecut?
808. Luna iubirii noastre a devenit soarele nopþii din care ne amintim argintul sãruturilor sub poarta
unui zâmbet al Destinului.

809. Nimic nu poate fi mai trist decât atunci când îngheaþã pânã ºi Cuvântul în braþele cãruia ne-am ascuns speranþele
surde ale inimii. 
810. Romantismul este cea de-a ºaptea minune a lumii sufletului uman.
811. Pãcatul originar a survenit abia atunci când ne-am rãcit de sentimente.
812. Oare câte va mai avea de îndurat Cuvântul întrupat din Tine Doamne în aceastã lume a deºertãciunii?
813. Decât o mie de vorbe prefer o singurã privire.
814. Cu cât îþi doreºti mai multã bogãþie materialã cu atât te umpli cu mai multã sãrãcie spiritualã.
815. Harul este darul Cuvântului Lui Dumnezeu.
816. Instinctul vieþii este tot ceea ce ne separã de noi înºine ca suflete ale absolutului ºi nemãrginirii.
817. Cine poate înþelege de ce trebuia sã avem nevoie de o naºtere ºi o viaþã înaintea morþii?
818. Ce deosebire poate fi între natura sufletului ºi natura care ne înconjoarã?
819. Am crezut în absolutul privirii tale pânã când am înþeles cã pânã ºi Lumina Divinã a iubirii poate fi încãtuºatã de
þãrâna trupului ce se vrea atât de adesea profanã.
820. Oarã dacã nu am vieþui între limitele binelui ºi rãului am mai trãi cunoscându-L pe Dumnezeu?
821. Dacã Dumnezeu este unic, este singur ?
822. Sã fie acestã lume numai a Dumnezeului omului?
823. Trãim în lumea compromisului deºartã.
824. Ce altceva poate însemna vârful ierarhiei în aceastã lume a pierzaniei decât cea mai de sus treaptã a acestei pierzanii?
825. Cel ce a îmbrãþiºat mãcar odatã-n viaþã o ºoaptã de iubire îºi va pierde întunericul sufletului pentru totdeauna.
826. A prins cineva în pumni cel puþin o frânturã din timpul vieþii sale?
827. A fi alãturi de inima ta înseamnã sã fi alãturi de Dumnezeu.
828. Nu te ascunde de tine fiindcã oricum nu te vei gãsi niciodatã.
829. Disperarea este o notã proastã primitã de propriul tãu Destin la ºcoala înþelepciunii.
830. A existat vreodatã un adevãrat înþelept disperat?
831. Nu te amãgi ºi nu amãgi iluziile acestei lumi fiindcã sunt ele mai înainte de tine amãgite de moartea care te aºteaptã.
832. Cum nu vei ºti niciodatã ce înseamnã întâiul în Univers sau cel din urmã tot aºa nu vei afla ce anume însemni cu adevãrat tu.
833. Nu existã ninsoare de speranþe care sã nu se topeascã de cãldura timpului uitãrii.
834. Solitudinea tristeþii, deseori, poate fi unica mãsurã realã a necunoscutului din tine.
835. Câte aripi au brãzdat cerul inimii tale ºi câte au rãmas în ea?
836. Fiecare floare are toamna ei.
837. Cu ce este mai deosebitã þãrâna trupului tãu de praful cuvintelor care se pierd în depãrtarea sufletului strãin din tine?
838. Marea regãsire a ta cu tine însuþi nu va putea fi decât dincolo de viaþã.
839. A nu crede în fericire înseamnã a nu avea un sens în lumea deºertãciunii noastre.
840. Viaþa se vrea un poem al fericirii dar ale cãrui versuri se pierd negreºit numai în moarte.
841. Ce s-ar face întreaga fericire a acestei lumi fãrã de moarte?
842. Dacã nu am fi cunoscut posibilitatea de a spune nu am mai fi reuºit vreodatã sã fim de acord cu ceva?
843. Sã fim cu toþii martirii Lui Dumnezeu pentru cã ne naºtem într-o astfel de lume?
844. Fãrã deºertãciune ºi suferinþã ar mai exista sfinþenia?
845. Cred cã orice altceva ar fi fost mai bun dacã ar fi fost pus în locul acestei lumi a iluziei deºarte.
846. Care foc nu-ºi are viaþa lui ºi care viaþã focul ei?
847. Lasã lumea sã-ºi cearnã deºertãciunea la moara absurdului, fiindcã este înfometatã dupã aluatul nimicniciei.
848. Care gând nu a fost gândit, care viaþã nu a trãit sau care moarte nu a murit în Cuvântul lui Dumnezeu?
849. Nu-þi cãuta niciodatã fericirea fiindcã ºi aceasta se aflã scrisã în destinul tãu dinainte de a fi trãit tu ca sã poþi muri
fãrã sã ºtii vreodatã de ce.
850. Spune-mi un numãr care nu face parte dintr-o enumerare a unei ierarhii!
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851. Viaþa este o repetiþie absurdã înainte de spectacolul dat de moarte în cinstea Existenþei.
852. Nu te lupta cu morile de vânt ale timpului tãu dacã nu vrei sã mãnânci doar pâinea deºertãciunii cernutã de acestea.
853. De câte ori vãd norii arºi de focul zilei îi întreb de ce nu pot sã plângã cu lacrimile ploilor din ei? Parcã ar fi imaginea unei
dureri surde faþã de care nici o lacrimã nu ar avea curajul sã inunde amintirea unei iubiri apuse.
854. Lasã cerul sã-ºi reverse întregul sãu senin în privirea ta dacã vei dori sã înþelegi ce anume este iubirea.
855. Sã nu cauþi niciodatã un sens iubirii.
856. Sã nu uiþi niciodatã cã pânã ºi ziua oricât ar fi de împlinitã va sfârºi prin apus.
857. Acceptã-þi Destinul pentru ca între tine ºi Dumnezeu sã existe înþelegere.
858.Sexul nu poate fi niciodatã iubire fiindcã iubirea este forma supremã a sacralitãþii, este sfinþenia acesteia iar sexul sfinþenia profanului.
859. Petalele profunzimii ce izvorãsc din lumina destinului tãu mã îndeamnã sã înþeleg pânã ºi necunoscutul iubirii de pânã acum.
860. Singurãtatea ta este unica monedã care odatã dãruitã va alunga singurãtatea celuilalt.
861. Ai obosit de atâtea clipe câte þi-au fost scrise sã le duci pânã acum fãrã sã te poþi refugia în nici una dintre ele? Înseamnã
cã trãieºti degeaba.
862. Rupe foile din calendarul trecut al amintirilor tale ºi aruncã-le spre viitor pentru a le readuce în prezent.
863. Ce sã facem cu paradisul tãu Doamne dacã suntem orbi ca sã-l vedem ºi surzi sã-l auzim?
864. Ce ne-am face dacã am avea toate dorinþele împlinite? Am fi mai fericiþi fãrã sã ne mai dorim nimic?
865. Rãbdarea este una din monedele ce trebuie plãtite împlinirii.
866. De cele mai multe ori tristeþea spalã apa murdarã a pãcatului originar din noi.
867. Ce ne-am face fãrã pãcat originar ºi biserici, fãrã preoþi ºi curve, am fi mai puri?
868. Fiecare ne ducem Destinul pe Golgota aleasã de acesta ºi nu de noi.
869. Oare câte stele nu existã fãrã sã rãsarã vreodatã pe bolta sufletului nostru într-o mare iubire pierdutã de noi ºi fiecare
stea în parte?
870. Oricât de hotãrât ai fi în ceea ce faci decizia o va lua tot Destinul tãu.
871. Lasã-þi steaua Iluziei Vieþii sã-þi rãsarã peste toate suspinele acestei lumi fiindcã în curând va urma rãsãritul morþii pe bolta
cãreia va strãluci.
872. De ce sã-þi fie teamã dacã tot ce þi se întâmplã este dat dinainte de a fi aici.
873. Lumea este oglinda a ceea ce a fost dinainte de ea.
874. Crede numai în lumina iubirii.
875. Oare am mai exista dacã ar absenta Destinul de la masa vieþii noastre?
876. O viaþã fãrã Destin este ca un cer fãrã boltã, o stea fãrã luminã sau o cunoaºtere necunoscutã niciodatã.
877. Lasã-þi Destinul sã þi se împlineascã pânã la capãt ºi nu încerca sã te sinucizi evadând din propria ta lume.
878. Ce minunatã poate fi oglinda lacului gândurilor tale care se reflectã în nuferii luminii de un alb imaculat al iubirii.
879. Vântul potrivnic al Destinului, aduce valurile care ºterg întreaga sacralitate a imaginii sentimentelor noastre. 
880. Frumuseþea speranþelor lumii este spulberatã de timpul unor întâmplãri care sunt cel mai adesea nedorite.
881. Imaginea Destinului acestei lumi ne pare mereu una ciudatã ºi nelalocul ei.
882. Lumea este un stindard al absurdului.
883. Tocmai în veºnicie timpul lipseºte.
884. Cântecul este corola nemuririi.
885. Vraja lumii se destramã doar prin farmecul morþii.
886. Care viaþã nu-ºi poartã durerea ºi fericirea, deznãdejdea sau speranþa?
887. Nimic nu este mai sigur faþã de tine ca ºi propriul tãu Destin.
888. Chiar ºi cei mai frumoºi ochi fãrã de Lumina Divinã a Iubirii pãlesc.
889. Nu înota împotriva valului vieþii tale dacã nu vrei sã te îneci la picioarele propriei tale morþi fãrã a înþelege de ce ai trãit vreodatã.
890. Ce am mai respira dacã ar dispare aerul speranþei din aceastã lume?
891. Încearcã sã te lipseºti de tine însuþi, vei reuºi?
892. Uitarea este boala cea mai sãnãtoasã.
893. A respecta viaþa înseamnã a respecta ºi pãcatul originar al ei primit din greºeala Lui Dumnezeu de a se încrede în Satan? 
894. Dacã nu respecþi viaþa nu-L vei înþelege pe Dumnezeu.
895. Un Dumnezeu credul care greºeºte mai este Dumnezeu?
896. Ar mai fi un Dumnezeu dupã chipul ºi asemãnarea omului dacã nu ar fi greºit atunci când la facerea lumii nu a prevãzut
cã va fi înºelat de viitorul Satan?
897. Cum nu existã cale care sã nu ducã undeva, nu existã Dumnezeu care sã nu fie în fruntea a tot ºi a toate, mai puþin în
fruntea relelor fiindcã I se va gãsi mereu o scuzã.
898. Chiar ºi nicãieri tot undeva înseamnã.
899. Fiindcã eºti luminã nu te teme niciodatã de întuneric ci lumineazã-l!
900. Respectã-þi viaþa dacã vrei sã-þi înþelegi moartea.
901. Numai orizontul poate ºti dacã l-a atins cineva vreodatã.
902. Dacã nu-L vei cãuta pe Dumnezeu în tine nu-L vei afla niciodatã.
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903. Mulþi vor sã fugã de ei înºiºi în moarte fãrã sã înþeleagã cã ºi moartea la fel ca ºi viaþa se aflã numai în ei.
904. Acceptã urma lãsatã de tine trecutului fiindcã nici un viitor nu o va putea spãla.
905. Care roatã nu a fost zãmislitã sã se învârtã ºi care moarte nu a fost precedatã de o naºtere?
906. Ce vei culege din cioburile clipelor vieþii tale sparte de Destin în faþa morþii?
907. Existã timp sau trecere fãrã de moarte?
908. Care rãdãcinã a vieþii nu a fost zãmislitã din sãmânþa trecerii ºi care sãmânþã a iubirii nu-ºi are rãdãcina ei în moarte?
909. Lipseºte - te de orice în afarã de iubire fiindcã oricât de inuman ar deveni Dumnezeu faþã de tine, atunci când vei înþelege
cã a creat iubirea nu vei putea sã nu-L iubeºti.
910. Cu toþii suntem un nimeni înaintea Lui Dumnezeu ºi atunci de ce am fost creaþi?
911. Ador amintirea ochilor tãi în care am crezut cã sunt sufletul Luminii Divine.
912. Doar dorul care doare este dor.
913. La malul speranþelor nu prea acosteazã niciodatã împlinirea.
914. Nu încerca sã repeþi timpul unei trecute iubiri fiindcã acesta e plecat demult odatã
cu eternitatea sa în care îþi era ascunsã iubirea.
915. Ce sã-þi fac dacã ai lipsit din gara sentimentelor vieþii tale atunci când a oprit
ºi la peronul inimii tale trenul marii iubiri.
916. În locul iubirii ce anume va rãmâne din noi în afarã de o amintire prãfuitã
undeva într-un colþ de cimitir al unor speranþe ce se vor deºarte ºi vor trece odatã
cu ziua acestei lumi?
917. Nu spune nimãnui ce este iubirea fiindcã înseamnã cã nu ai întâlnit-o cu adevãrat.
918. Repetã-þi într-una cât de singur eºti fãrã de Dumnezeul Iubirii ºi astfel vei
ajunge sã-L întâlneºti.
919. Nu te amãgi singur crezând în lumea ce nu poate crede decât în ea, fiindcã
nu va crede niciodatã în tine.
920. Care ocean nu-ºi are adâncimea sa ºi care suflet nu-ºi are Cuvântul Lui
Dumnezeu din care a fost întrupat?
921. Nimeni nu va ºti vreodatã de ce s-a nãscut un nimeni pentru a muri acelaºi nimeni.
922. Priveºte la vântul cuvintelor neînþelese cum spulberã pãrul învolburat de eveni-
mente ale acestei lumi ºi înþelege-þi speranþa.
923. S-a învins cineva pe sine fãrã sã moarã?
924. Oricât de mult ai dori sã devii un altul pânã la moarte tot tu vei rãmâne chiar ºi cu amintirile propriului tãu trecut.
925. ªi-a schimbat vreodatã cineva trecutul ca sã poatã spune cã posedã voinþã?
926. Nu trezi fiara din om fiindcã va fi mult mai fioroasã decât orice animal hãituit de natura acestei lumi.
927. Aruncã tot ce este omenesc din tine pentru a fi înþeles de Dumnezeu.
928. Nu existã luptã mai mare decât în sânul unei mari iubiri.
929. Cine vrea sã piardã agoniseala unei vieþi pentru a înþelege moartea care te primeºte la fel de gol precum te-ai nãscut?
Doar acela este cu adevãrat aproape de lumina creatorului sãu.
930. Ce ºtii tu suflet pribeag câte clipe îþi cheltuie Destinul doar pentru a se îmbãta cu apa vieþii tale?
931. Nici mãcar propriul tãu Destin nu-þi aparþine. El este urma lãsatã de Cuvântul Lui Dumnezeu numai pentru tine.
932. Ce altceva suntem noi decât albia secatã a lacrimii Lui Dumnezeu prin care ºi-a exprimat iubirea neînþeleasã de neantul eternitãþii.
933. Rãmâi cu bine suflet drag ce ai crezut în viaþa morþii când eu mai rãmân în viaþa unde existã moarte.
934. Poþi opri lumea din mersul ei nebun?
935. De ce ne-am nãscut sub cerul unde calea cãilor este moartea?
936. Fãrã tine pânã ºi primãvara sufletului devine toamnã iar mugurii viselor, frunze ruginite ce cad peste veºmântul unei
amintiri din ce în ce mai dureroase.
937. Nu existã comediant mai mare decât lumea în care trãim.
938. Tinereþea ar trebui sã fie adevãrata senectute a sufletului iar bãtrâneþea copilãria lui.
939. Iubirea este Lumina Divinã a morþii pentru care ne-am nãscut.
940. Ascultã-þi vocea inimii ºi întreabã-te de ce îþi bate fiecare clipã a Destinului tãu ce ar fi trebuit sã devinã propria ta eternitate?
941. Care dintre vise este mai adevãrat? Cel al ierarhiei lumii sau al mântuirii ei?
942. Eºti o petalã de timp, ruptã din floarea cu nume de Dor, þinutã cândva în mâna Lui Dumnezeu.
943. Sã fie mai multe stele decât clipe pe cerul Cuvântului Lui Dumnezeu?
944. Nu te îndemn sã speri în nimic dar dacã nu ai mai spera cu ce ai rãmâne?
945. Care opus nu-ºi are sensul lui ºi care moarte viaþa ei?
946. Fiecare vis ne aratã imaginea realitãþii din care ajungem sã înþelegem iluzia precum fiecare iluzie ne aratã visul din care
înþelegem realitatea.
947. Orice facere este un verb ce are în spate un subiect, precum orice subiect devine opera unui verb.De aceea nici Cuvântul
Lui Dumnezeu nu putea fi singur fãrã de verbul sãu.
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948. Deºi ne credem stãpânii acestei lumi nu suntem decât niºte creaturi jalnice fiindcã fiecare vietate are propria ei lume. 
949. A plecat cineva din aceastã lume cu cel puþin un fir de pãr din corpul pe care l-a hrãnit o viaþã întreagã?
950. Care sfârºit nu a avut vreodatã propriul sãu început?
951. Cel mai departe de tine nu poþi fi decât tot tu însuþi, precum ºi cel mai aproape.
952. Dovada existenþei constã în Iluzia Vieþii ºi astfel existenþa devine de la sine trupul acestei iluzii.
953. Care rãmãºag poate suplini moartea?
954. La botezul zilei sã nu duci niciodatã stele oricât ar fi acestea de frumoase.
955. Ce s-ar fi fãcut amintirea ochilor tãi fãrã îngerii privirii ce-o însoþeau aievea învingând neantul uitãrii?
956. Care rãdãcinã nu-ºi va susþine arborele ei?
957. Te-am vãzut cât eºti de fermecãtoare frumoasã zânã a morþii ce alungi fiecare durere ºi trecut la coºul unor amintiri
disperate pe care urmeazã sã le spele viaþa care le-a dat naºtere.
958. Suspinul este frontiera dintre lumina speranþei ºi posibilul întuneric al neîndeplinirii ei.
959. Cine poate înþelege neînþelesul va ºti ce anume este cunoaºterea.
960. A crede înseamnã înainte de toate aþi aminti.
961. Ascultã mai curând de adevãrul morþii decât de minciunile vieþii.
962. Dacã nu ar fi binele ºi rãul ar mai fi lupta sau viaþa acesteia pe care o trãim?
963. Totul nu are nici o valoare în faþa morþii care te aºteaptã pentru ca viaþa ta sã-ºi împlineascã destinul.
964. Nu te întrista vãzând alergãtorii de ocazie ai oportunismului acestei lumi fiindcã toþii merg spre acelaºi þel: Moartea!
965. Bogãþia este drogul Iluziei Vieþii.
966. Viaþa este nebunia prin care nebunii se cred mai sãnãtoºi decât moartea ce îi aºteaptã.
967. Nu existã pãrere care sã nu poatã fi ruptã de minciuna cu nume de adevãr a acestei lumi.
968. Lauda este mãsura ce-þi aratã cât ar mai trebui ca lumea sã devinã mai bunã.
969. Câte cãrãmizi i-ar trebui Cuvântului Lui Dumnezeu sã adauge la edificiul acestei lumi pentru ca aceasta sã poatã fi cu
adevãrat înþeleasã de oameni?
970. Doar cel ce luptã ºtie cã trãieºte.
971. Marele învins al acestei lumi este adevãrul!
972. Cine va putea spãla crimele din lumea Cuvântului lui Dumnezeu?
973. Ce putem învãþa din aceastã lume a Iluziei Vieþii Doamne Dumnezeule, unde adevãrul rãmâne mereu marea necunoscutã?
974. Ce s-ar face sfinþenia fãrã de îngeri ºi sacrul fãrã Dumnezeu?
975. Doamne, Tu eºti totul, iar noi toate celelalte din afara Totului unde nu a mai rãmas nimic? De aceea suntem atât de goi
ºi înstrãinaþi de noi înºine?
976. Orice neant este un Tot la rândul sãu.
977. A gãsit cineva mãsura iubirii?
978. Casa inimii este unica ce nu-ºi poate încuia ferestrele privirii niciodatã.
979. Risipa este o formã de a umple ceea ce lipseºte din noi.De aceea suntem atât de risipitori!
980. Nimic nu poate fi mai trist decât sã vezi Cuvântul iubirii noastre cum zace în ruinã sprijinit de gardul uitãrii.
981. Orice minune este o razã umilã din adevãrul ce ar fi trebuit sã-l ºtim despre noi în Iluzia Vieþii.
982. Doar cel ce se întreabã va ºti cât de mult nu ºtie.
983. Durerea este o virgulã ce pare eternã dupã o întrebare fãrã de rãspuns.
984. Ce s-ar face viaþa fãrã intrigã iar ambele fãrã de Destinul care sã le tempereze prin moarte?
985. Vorba lumii este refularea Iluziei Vieþii conºtientã în subconºtient cã totul este o deºertãciune.
986. Deºertãciunea este Tot ce se aflã dincolo de Dumnezeul pe care-l considerãm a fi un Tot. Adicã noi!
987. Care zãpadã a iubirii nu a fost albã la început, înainte de a fi un torent înspumat ce distruge totul în calea sa?
988. Toate limbile Pãmântului nu fac cât singurul Cuvânt al Lui Dumnezeu, acela de A Fi!
989. Nu existã duºman mai mare decât propria ta viaþã.
990. Dumnezeu nu poate fi gãsit decât în tine la fel ca ºi moartea, de aceea fiindu-þi teamã de moarte îþi este teamã de tine
ºi de Dumnezeu.
991. Nu înºela niciodatã Cuvântul Lui Dumnezeu din care ai fost plãmãdit dacã nu vrei sã te înºeli pe tine.
992. A-L asculta pe Dumnezeu înseamnã a te privi în oglinda lumii ºi a te întreba dacã-þi place ce vezi.
993. A fi, trebuie sã fie pentru noi a iubi.
994. Nimeni nu poate rãmâne în urma morþii.
995. Doar prin sacrificiu ne comparãm cu divinitatea.
996. Cel mai înspãimântãtor ar trebui sã fie neînþelesul ºi nimic altceva, doar cã lumea ar deveni imediat un iad.
997. Cum moartea poate fi învinsã numai prin moarte ºi visul vieþii poate fi învins numai prin vis.De aceea cel ce nu viseazã
nu va ieºi niciodatã învingãtor din lupta sa cu viaþa.
998. Rãmâi cel ce eºti fiindcã Dumnezeu nu va recunoaºte în numele tãu pe nimeni altcineva.
999. Frumuseþea este eul nostru oglindit pe bolta stelelor eternitãþii.
1000. Ce poate fi mai frumos decât sã simþi cum rezoneazã imaginea corpului cu eul tãu?
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Frankly it is a miracle this column got written at all,
this author having been snowed-under with all
kinds of responsibilities since becoming a dad last
October. I had promised Alex several deep and
insightful columns every year, but since the advent
of fatherhood it has been all work - look after baby
– eat – sleep - repeat. No complaints though,
because having a mini version of myself to play
with is arguably the most wonderful experience a
human being can ever have. 

In some ways I am fortunate to be raising the baby
in China, where the dad’s responsibilities are
limited: wallet, chauffeur, masseur, plus
occasionally playing with the baby. In five months
on the “job”, I have not had to change even one
diaper, or even to wake up at night. My super-wife
has been doing most of the hard work, and we
have had plenty of help from grandparents and
“aunties” (which in China means any old lady who
helps around the house, not just relatives). It helps
that the cost of employing an “auntie” here is
considerably less than the money I spend at
Starbucks.

In China the first month after birth is an age-old
tradition called “yuezi”. During the yuezi the mother
is not allowed to do almost anything, such as to
walk, or eat any food that is not hot (fruit or
vegetables for example), or even to take a shower
or brush her teeth! The mother is just supposed to
stay in bed and recover. During the first month,
Chinese parents hire a “yuesao” which is an auntie
who specializes in helping mothers and babies
during the yuezi. Our baby’s grandma was also
with us, and together with the yuesao they made
sure that my wife did not even get up to answer the
phone, or give into the temptation to eat anything
with any kind of nutrition. Being a Western-
educated medical type person I was of course
appalled by the more extreme aspects of the yuezi

(what do you mean she can’t brush her teeth?!),
which meant plenty of tension between myself and
the old ladies.

Eventually I just had to put up with most of the
yuezi rules. I figured that in the first month the
bringing up has not yet begun – it is just feed
change feed change – so we got through the yuezi
with as little drama and as much help as we could.
Besides it is a really good bonding opportunity
between the ladies in the family of all generations,
which is rare in China due to the massive
generation gaps and filial piety that gets in the way
of a good heart-to-heart conversation. Besides,
yuezi in China is a tradition as deep and long as
for us Romanians having a good dinner on Easter
day. 

Yuezi aside, the first few weeks can be tough - little
sleep, baby needs something all the time it seems
(feeding, changing, comforting). It gets a lot better
after the first couple of months. At about 7 or 8
weeks, the baby starts going to bed around 7PM and
sleeps through to 2-3AM. Things are a lot more
routine and we understand the baby’s signals much
better. Hungry sounds different from wet, from gas,
from tired, etc. So if you are a new parent, hang in
there and know that things will get easier! 

Anyway, our little girl is growing like a weed and I
am enjoying every minute I spend with her (well,
most minutes anyway). You tend to block out the
screaming spells from your memory. She is now 5
months old and has started being very giggly and
smiley. It is a really fun period - well worth the
tricky first months. She is much more interactive
and will play with people and with things like small
stuffed animals, which is really cute. 

So having survived the hardest part of parenthood,
here is some random advice for new parents:

Father in China



1. Learn, learn, learn everything to do with bringing up
a baby. Do not rely on help from others. Even for us
with all the “helpers” we had, in the end it was really
up to my wife and I to know the how to raise the baby
and to make the important decisions. The Chinese
grandparents didn’t really have a clue, even how to
hold the little girl - when they were parents they also

had an auntie for most things. The yuesao was
enthusiastic and well-intentioned but she was also full
of weird Chinese superstitions completely contrary to
science or common sense – such as being against
breastfeeding or holding the baby upside down to dry
her hair. So it was quite weird expecting to be shown
what to do but actually all of us were totally clueless! In
the end my wife turned out to be the most fluent and
had to stamp down her authority on how things should
be done

2. Get your baby skin lotion ready and USE IT! Our

little one had some nappy rash which could have been
avoided, but eventually cleared up. Zinc Barrier cream
is key; baby’s skin is not like ours yet, but just wafer-
thin.

3. Breast is best; our baby likes it a lot more than the
formula, and it is also supposed to be much better for

her health. Start pumping and stock up the fridge.
Daddies: get some feeding time with the bottle, which
is awesome. Breastfeeding can be difficult, so look for
people who can help with advice on how to do it
without a) damaging your back and b) feeling like your
nipples are going to fall off. 

4. It gets better, and fast; after about 2 months the
baby will start sleeping for 5-6 hours, starting in the
early evening. Do likewise – going to bed early is also
good for your constitution. The fun you will have with
your baby makes it is all worth-while, so hang in there!
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Navigam pe internet cãutând ªtiri
din lumea largã. Despre români. ªi
românce! La zi. Nimic în Africa,
America, Asia. Nu se poate! Realizez
cã trebuie sã caut SUA. Aici lista e
lungã. Afaceri, informaþii culturale,
politice. Sport. Nu mã tenteazã
nimic, am acea stare când n-ai nici o
poftã de treabã, dar nici de somn nu-
þi arde...Decid sã caut un nume,
ceva...deosebit. Un nume de floare,
sau o femeie cu Floarea în nume! O
iau alfabetic. Care sunt oare numele
florilor furate, transferate în nume?
Anemona? Am avut o elevã colo-ºa
indo-romo-color! ªi o Azalee cam
botoasã! O Begonie, care ºi acum
pãstreazã cortul. Consãtenii spun cã
l-a vârât în casã. Crina? Dalia,
Cactus. Ce flori frumoase face, ce
urât ar suna un nume.? Of! Uitai de
Floare, Florina, Florinela, Florenþa,
zic ºi navighez pe ºtiri. Ghiocica,
Primãverul cãreia-i spune ciubotãþica
de cuc? Zambilica? Lãcrimioara! Aa!
Aveam o colegã de clasã, cãreia-i
spuneam Ara? Tresar, revin. De ce
mi-am amintit de ea? Am trecut cu
ochii peste o ºtire cu acest nume...
Citesc: O Lãcrimioarã de 72 de ani
în lacrimi de fericire! 

Hm. Apãs ºoricelul, casc ochii.
Doamne! Dar eu cunosc zâmbetul
ãsta “Poznaº, cu uºoare urme de
perversitate”? Aºa-i spuneam în
mileniul trecut unei colege de facul-
tate. Cum o chema? ... Este în grupul
celor peste douã sute de români care
au marea fericire de a fi cãpãtat
cetãþenia americanã! Uao! Wow!
Mutre comune, zâmbete timide,
dispreþuitoare, spontane, cãutate,
naive, studiate...ªi acum dominã
grupul. Oof! Coanã Memorie, fii te

rog bunã ºi nu-mi fã figuri! Uraa! Este
ea, hambalista, prãjinoasa cu care
se mândrea târgul nostru, grupul de
studenþi în vacanþe când lumea era a
noastrã...În mintea mea o pãstram
cu moaca de studentã mereu puse
pe pozne, cam zãpãcitã, cu replici
care ne uluia prin conexiuni la care
constatam cã nu ne gândisem. O
chema Ghiuta. Americanii i-au extir-
pat semnele diacritice. Ghiuþã era
numele “nefericitului” ei soþ, dupã
noi, cãci pe cât de zvârlugã, de
neaºteptatã era ea, pe atât de placid,
tontoman voiam sã-l vedem noi. El î

Vecini ºi de cartier, am copilãrit
într-un gropan din spatele casei lor,
unde pãrinþii ei au amenajat loc de
joacã, teren de volei, tenis. Dar “vie”
o pãstrez mai ales dintr-o întâmplare
când eram studenþi. Un amic al unei
prietene de-a ei s-a luat de mine,
care pãream jumãtatea lui, deºi sãri-
sem cu un centimetru peste 1,65 m.
Mi-amintesc ce i-am spus:.

- Bebe, dacã e adevãrat cã mã-
sura nasului reflectã sexul, eu o com-
pãtimesc pe viitoarea ta jumãtate.
Bebe, cu þumburucul acela crezi cã
vei contribui la Politica demograficã a
þãrii? Ara a bãtut din palme ºi a
strigat: 

- Þumburuc, þumburuc! Vrem sã
te vedem la cuc!

- Vezi sã nu te plesnesc!
- Nu zãu, a spus Ara. S-a fãcut

liniºte. Erau de aceiaºi înãlþime. 
- Nu crezi cã ºi reciproca e

valabilã?a spus Ara. S-a dat un pas
îndãrãt, a ridicat mâna simulând cã
vrea sã loveascã, dar ºi-a pus-o în
faþã. Bebe însã i-ar fi stâlcit obrazul
dacã ea nu ºi-ar fi dus mâna la ochi.
Lovitura a fost aºa de puternicã încât

Ara, care nu se aºtepta la aºa ceva
s-a trezit peste un scaun. S-a ridicat
a tras faþa de pe prima masã cu
farfurii, sticle ºi pahare ºi i le-a trântit
în cap lui Bebe.

- Scuzã-mã, Zizi, dar eu cu bu-
cata asta de excrement moral nu mai
pot rãmâne. Haidem!

Bebe apucase o sticlã în mânã.
Cineva i-a spus sã se astâmpere,
Ara fãcuse karate

- Pe mine nu m-a lovit micron de
curvã patentatã? ªtii voi cine-s?

Ara s-a învârtit, l-a pocnit cu
piciorul stâng, trecându-ºi crãcanele
peste un scaun. Apoi cu dreptul.
Bebe era din nou sub masã.

- Maþ cu ochi!
Am terminat facultatea. Ara a

ajuns într-un oraº universitar.
Ne-am, întâlnit în Spania, unde

lansam un roman
- Ce dor mi-a fost de voi, de

gaºcã. Chiar ºi de Þuimburuc. ªtii cã
ne-am împãcat? Scurt! Am emigrat
în State. Vorbim dupã, da? 

*
Au trecu de atunci 13 ani. Mã uit

în ochii ei. A celei din fotografie. De
ce am senzaþia cã ºi ea se uitã în
ochii mei? 

Recitesc: Fericita româncã.
Dupã 13 ani de aºteptare i s-a
împlinit visul de-o viaþã! 

Eu am crescut cu Lãcrimioara.
Am vãzut-o plângând la moartea
tatãlui ei. A unei colege. Când a
pierdut un copil. Dar ºi când l-a
nãscut pe al doilea. Când bãiatul ei a
terminat primul pe liceu. ªi atunci
plângea, dar era un plâns fericit,
dacã am putea spune aºa... Acum
Ara nu plângea de fericire. Ea nu era
prezentã la acest eveniment decât
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Lacrămioara



cu trupul! Mintea ei era în altã parte. Ce
bine ar fi fost dacã uitându-te la o
fotografie sã poþi ºi comunica cu per-
soana respectivã. Dau clik, caut alte
ºtiri pe subiect!

În minte-mi þâºneºte întrebarea: De
ce nu este prezent ºi soþul? El era cu un
an mai tânãr, ar avea 71 de ani! Cel
care-i urmeazã Lãcrãmioarei pe lista cu
fericiþii nou-americani are doar 47 de
ani! Un fior de teamã...Butonez. Încã o
ºtire. Ara cu bãiatul ei, acum bãrbat. Om
de afaceri dar ºi...artist. A jucat filme în
compania unor celebritãþi. E cotat
printre viitoarele foarte curând stele.

Fac valuri printre cunoscuþii de aici.
Un amic îmi trimite un filmuleþ. O vilã
dintr-un oraº al statului Nevada. Doliu
legat de stâlpul porþii. ªi pe perete, tot
ca la noi o placã de marmurã neagrã,
(La noi “placa” este din cârpã) E sã se
scrie numele lui ºi datele terminus.
Lumânãri ºi un sfeºnic într-un spaþiu
special amenajat la intrare. Se vede
acolo ºi crucea de lemn cu numele:
AUREL GHIUÞÃ - 14 august-1941 - 8
ianuarie, 2011! Nu se poate! Azi suntem
în 22 ianuarie! Filmul este datat ieri! Sã
înþeleg cã Aurel a murit de douã sãptã-
mâni ºi-l privegheazã de atunci?! Dar
aºa ceva e imposibil! 

Mã ridic ºi-mi fac cruce, rugându-mã
printre lacrimi “Iarã-l Doamne!”! Pe
trepte stã o femeie în doliu, cu bro-
boada trasã peste ochi. Nu vrea sã fie
filmatã. Imaginea ne poartã în biroul
fostului profesor. Pe birou e portretul
îndoliat. Alãturi un sfeºnic, cu o lumâ-
nare aprinsã. Pe peretele dinspre rãsã-
rit sunt icoane ºi candela aprinsã. În
casã, nimeni. Imaginea se plimbã prin
camerele goale. Operatorul filmeazã
fotografiile de pe un album, de la
Washington cu Lãcrimioara râzând
printre lacrimi. Comentariu scris: Gazda
e în capitalã. Îºi primeºte actele de
cetãþenie.

Alte comentariile apãrute într-un arti-
col dintr-un ziar românesc din America.

Fost profesor universitar …nu i s-au
recunoscut studiile din România. A dat
diferenþele. A reuºit! Carierã de excep-
þie… Ultima lui dorinþã a fost sã fie înhu-
mat lângã pãrinþi, în þarã. A murit cu o zi
înainte de a i se comunica ºtirea cu
cetãþenia. Au anunþat decesul. I-a retras
“post-mortem” tilul de cetãþean american!

Eroilor li se dau, emigranþilor li se iau!
Alte ºtiri. Lãcrimioara NU plânge

de bucurie! Ea trãieºte o mare dramã,
pe care n-o poate explica. Eu am
impresia cã Lãcrãmioara îi înjurã
mental pe cei care au chemat-o aici!

Articolul e lung. Scris de o femeie.
Îmi place. ªi ea cred cã citeºte dincolo
de sticla ecranului! Ea îºi plânge soþul
lãsat acasã. Face asta dupã ce credea
cã i-au secat lacrimile.

Nu-l plânge, nu blestemã, nu-ºi face
reproºuri. Nu are de ce. Omeneºte a
fãcut tot ce se poate. E conºtientã cã
viaþa omului normal, dupã cum o spune
ºi Biblia, este de 70 de ani. Cã dupã
aceea încep necazurile. Ea nu se teme
sã rãmânã cu trupul soþului singurã.
Face asta de aproape un an, de când
acesta nu mai putea vorbi. Este
supãratã pe rude cã n-o lasã în pace.
Este surprinsã de câtã lume a cunoscut
pe soþul ei, lume care vine la morgã,
care se roagã îl privegheazã. Nu ºtie
cine dintre cei cu care trãieºte de peste
13 ani a organizat ca permanent cineva
sã facã de priveghi la catafalc. Ar vrea
sã le zâmbeascã cu aceeaºi cãldurã cu
care crede cã e compãtimitã. Simte cã
pe faþã i-a îngheþat un zâmbet “oficial”. 

Alt articol. “Ce faptã glorioasã!
Câtã omenie pe statul nostru! America
nu mai este mamã vitregã pentru alþi
peste 200 de fericiþi!”. Prostul! Oare o
spune cu intenþie? America a fost, este
ºi va mai fi încã multe secole mama
vitregã pentru toþi exilanþii! America a
pãstrat legile imigraþie la nivelul mile-
niului trecut. Americoo! Intrã, rogu-te ºi
aici cu buldozerul progresului, al adevã-
ratului umanism cerut de lumea de azi,
cea concretã, în care trãim!

ªI: “Suntem slabi! Suntem prea mi-
loºi, prea toleranþi! Imigranþii vin ca sã
ne ia joburile! Cei mai mulþi hoþi,
drogaþi, certaþi cu legea din lumea lor
provine. Afarã cu imigranþii” Semneazã
un roman.

Ce, cine i-a vârât otrava naþionalis-
mului ºovin în suflet? De ce-i miroase
urât mexicanii, sudamericanii care-i
tund gazonul, spalã copiii de mizeria
omeneascã? 

- Alt articol, la fel de jegos. De ce n-
a rãmas baba asta acasã? S-a sãturat
de salamul cu s-o ia mama Dracului? În
fond ºi-a trãdat þara, lãsându-i pe alþii sã

munceascã acolo. No, acum dacã tot
are cetãþenie, de ce nu se înscrie
voluntarã în Afganistan? Cel care
semna nu avea nici el cetãþenie. Oare
ce a gândit cretinul? Ale cui interese la
apãrã?

- Alt original! “Sunt sigur cã bãbãtia
ºi tot neamul lor de opincaro-mãmãli-
gari au venit aici fiindcã acasã crãpau
de foame. ªi-a adus ºi odraslele care
desigur ºi-au cumpãrat fel de fel de
diplome universitare ºi vin aici sã ne
sufle posturile. Ia zi, fã, la seral sau la
fãrã frecvenþã ai terminat liceul? Câþi
ani ai fost comunistã? Dar ciripiþã? Sau
e mai corect ciri-pistã?

- Lãcrãmioara dã un interviu. O
constatare pe care o consemnez: “ªtiþi
cã se poate muri ºi fãrã sã fi primit
cetãþenia americanã? Eu aº fi tare
curioasã dacã s-ar putea face o
estimare...” ªi: “Plozii mei nu cerºesc,
nu furã, nu se drogheazã. Bãiatul mai
mare este artist. “...el a reusit perfor-
manta sa joace in cateva filme, alaturi
de mari stele americane, recent alaturi
de Miley Cyrus. Nici un ziar romanesc
din SUA sau marile trusturi din Romania
care au preluat stirea asta, n-au cautat
informatiile astea, nu le-au mentio-
nat...”. Fata mai mare lucreazã în de-
partamentul de stat, împreunã cu soþul
ei. Eu am venit în America obligatã fiind
sã am grijã de nepoþi. Da, eu sã fiu
mexican, chinez, sudamerican aº lua o
lunã de concediu neplãtit sã-i vãd pe
Jhonii ºi Bilii ºi Samii cu fundul lor de
butoi de 20 de vedre tãindu-ºi iarba,
spãlându-ºi ceºtile de cafea de import,
paharele de cristale. O-la-laa!”

- Ambasada a acceptat sã ne
transporte sicriul peste o sãptãmânã.
Suma pe care trebuie s-o plãteasc..fãrã
persoanã însoþitoare este de... Cu o
pesoanã... este de... La a treia per-
soanã se face o reducere la costul
biletelor de 10%! Vedeþi cât de umaniºti
suntem noi, americanii!?

- Lacrimioara zâmbeºte sau ºi-a
pãstrat masca de râs. Are doar 24% din
suma pentru a transporta sicriul. ªi
niºte promisiuni. 

Oare ce fete cu flori cu nume de fete
mai avem rãspândite prin lume? Marga-
reta, Narcisa, Primula,Viorica. Sulfinica.
Begonia, Calancioe!? Primãvãrel, adicã
Ciubotãrica de cuc?
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Venind dinspre Calea Cãlãraºilor, dacã dãdeam colþul intrând pe strada ªtefan cel Mare, mângâiam cu
privirea fiecare clãdire, fiecare poartã pe care le ºtiam aºa de bine cã le-aº fi putut desena din memorie.
Pe dreapta se afla casa lui Bârlãdeanu unde fusese cândva o cârciumã vestitã, acum închisã ºi goalã, unde
locuiau la etaj soþia lui împreunã cu fiica ei Adelina ºi colega mea din clasele primare, frumuºicã ºi palidã
ca o statuetã din alabastru. În continuarea casei lor, ce ocupa tot colþul strãzii Cãlãraºi cu ªtefan cel Mare,
se afla o altã casã frumoasã cu o poartã de fier forjat, tot proprietatea Bârlãdenilor, închiriatã unei doamne
fugite din Basarabia, care locuia acolo cu fiica ei Olga. Cum doamna Bârlãdeanu nu avea vreun mijloc de
existenþã trãia descurcându-se din chiriile celor ce ocupaserã parterul casei lor ºi al celei de alãturi. 

Înaintând tot pe dreapta strãzii urmau câteva case mai mici, apoi o curte lungã cu gardul vopsit în
albastru , unde locuia doamna Iutzi, o coafezã foarte cochetã care-ºi flutura din mersu-i þeapãn un pãr blond
platinat , totdeuna aranjat impecabil. Arãta ca scoasã din cutie la orice orã o întâlneai, iar noi, copiii, o
urmãream cu simpatie ºi curiozitate fiindcã lãsa în urmã un parfum de violete ce ne amintea de primãvarã.
Era unguroaicã venitã din Ardeal la timpul conflictelor dintre unguri ºi români , iar dupã rãzboi a rãmas în
Regat. Dupã casa doamnei Iutzi, urmau câteva case vechi, dar frumoase, cu stucaturi maiestoase în jurul
ferestrelor, cu uºi grele sculptate ºi porþi înalte din fier forjat; unele fuseserã pãrãsite de armatorii greci când
a venit rãzboiul, apoi închiriate diverºilor oameni veniþi în oraº cu servicii la marile întreprinderi dunãrene,
sau refugiaþi din alte pãrþi ale þãrii ocupate de ruºi, mai ales din Bucovina ºi Basarabia. Într-una din aceste
case locuia amica mea Medi cu familia ei, care a plecat printre primii în Israel, apoi doamna profesoarã
Ungureanu cu fiul, Mihai, coleg de generaþie cu mine, mai târziu doctor.

Alãturi de casa lui Medi urma o casa cu etaj , cu ziduri groase ºi o poartã grea de lemn care scârþâia
îngrozitor când o împingeam s-o deschid ca s-o strig pe Pipina (Despina) ºi Hrisula sã vinã la joacã cu noi,
sau la cules de zarzãre cãþãrându-ne în pomul plin din curtea noastrã. Erau douã grecoaice foarte
manierate ºi destul de retrase de restul strãzii, dar prietenoase cu mine. În aceiaºi curte misterioasã cu
clematis ºi iederã cãþãrându-se pe ziduri, locuia ºi Mia Bâzu, o altã colegã de ºcoalã cu care ne întâlneam
la ºotronul din mijlocul strãzii.

Lângã casa grecoaicelor, cu ziduri ca de redutã se afla a noastrã, unde ne mutasem dupã rãzboi . Casa
era situatã în fundul curþii , aºa încât de la poartã de intrare nu se vedea mare lucru. Lipit de gardul nostru
se vedea casa avocatului Ispas, cu o poartã galbenã, apoi a doamnei Dancu, care avea un bãiat, Puiu, cu
câþiva ani mai mare decât mine. Dupã ei urma un teren viran ºi vreo douã case, dupã care bãteam la poarta
fraþilor Terente , prietenii mei de bazã la jocurile din stradã. Mãmica lor era o grecoaicã frumoasã ºi tare
blândã, iar tatãl lor un vaporean solid ºi nãbãdãios care îºi bãtea nevasta când venea bãut; parcã s-ar fi
tras din neamul celebrului Terente-furã-fete din legendele Bãlþii Brãilei.

Dupã casa lor urma cea a familiei Beizadea, de sorginte turceascã, cu doi bãieþi mai mari decât mine,
iar urmãtoarea era a familiei Viºinescu care avea tot doi flãcãi lungi ºi deºiraþi ca niºte plopi cãrora le uitase
Dumnezeu mãsura; ºi aceºtia erau corcituri de greci cu macedoneni ºi români.

Partea dreaptã a strãzii ªtefan ce Mare se sfârºea pentru mine la strãduþa Primãverii perpendicularã pe
strada noastrã. Cam acolo se încheia bucla comunitãþii în care ne învârteam ºi þopãiam zilnic noi, copiii
strãzii. 

Strada ªtefan ce Mare, ca toate strãzile Brãilei, începea ºi se termina la Dunãre formând un imens
semicerc, ca ºi la Odessa, planul oraºului fiind fãcut de acelaº celebru inginer civil Kisseleff. 

Dacã la Primãverii traversam pe partea opusã, sã fac turul înapoi spre Cãlãraºi, întâlneam o casã
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dãrãpãnatã , fãrã gard, cu o curte neglijatã, a Angelei Stoian, tot colegã de ºcoalã, care avea o droaie de
fraþi mititei ºi necãjiþi, pe care noi îi bãnuiam a fi þigani.

Trecând de casa ei ajungeam la cea unde locuia italianul Boniciolli, venit de la Genova la Brãila ca
specialist în þintuit vapoare la ªantierul Naval , împreunã cu alþi italieni care rãmãseserã în þarã
câºtigândfoarte bine înainte de rãzboi. Domnul Boniciolli era cãsãtorit cu una din fiicele lui moº Dimocri (
Democrit), cizmarul care ne repara pantofii ºi locuia exact vis-a-vis de casa noastrã cu cea de a doua fiicã
a lui , mama Aniºoarei ºi colega mea de ºcoalã primarã , pe care o poreclisem Þoloi.

Fraþii Boniciolli, Berto (Roberto), cel mare de o seamã cu mine ºi Metodi cel micuþ ºi ºugubãþ care ne
tot stãtea în cale când ne jucam, ne spiona ºi ne turna la maicã-sa dacã fãceam ceva nepotrivit, erau
favoriþii mei prieteni de joacã , dupã Titi ºi Gigi Terente. 

Trecând de casa Aniºoarei Niculiþã vedeam curtea unde locuia profesorul Leu cu soþia ºi fiica lor Luria
, în aceiaºi clasã cu mine, care însã nu ieºea la joacã cu de-alde noi. Nu se arunca în praful strãzii la
jocul de-a v-aþi-ascunselea, nu i se dãdea voie sã se amestece cu copiii zgomotoºi ºi cu atât mai puþin
sã joace þurca , leapºa pe ouate , hoþii ºi vardiºtii, ºotronul sau fotbal, fiind fetiþã; eu cu Þoloi (Aniºoara )
ºi Mia Bâzu þineam toatã strada la jocurile bãieþilor, eram deci bãieþoi fiindcã nu eram atât de
simandicoase la alegerea partenerilor de zbenguialã; nu conta decât sã fie cât mai mulþi la numãr ca sã

ne formãm echipele pentru bãtãlii. 
Alãturi, parcã vãd casa unde locuia Puiu

Christoloveanu, mutat mai târziu la Braºov, apoi
a familiei Stoica ce avea o fatã înaltã ºi drãguþã
care mergea la ºcoala catolicã, aºa cã nici ea nu
ieºea niciodatã la joacã cu plebea zgomotoasã
a strãzii. Jeni ieºea numai duminica cu pãrinþii,
însã eram în foarte bune relaþii cu ea, fiindcã
mãmica ei, tanti Chiþa, îmi cosea rochiþe fru-
moase , fiind o maestrã de lucru plinã de talent
ºi pricepere la modã.

Mai vizualizez o altã casã îngrijitã unde se
mutase mai târziu o familie de basarabeni tare
cumsecade cu douã fete, dintre care Olea
venise tot la ºcoala noastrã ; în aceiaºi curte cu
ei locuia sora renumitului profesor Edmond
Nicolau, specialist în ciberneticã, care preda la
Politehnica din Bucureºti ºi la Academia de
Stiinþe Economice.

Urma un set de case cu câteva familii de
greci înrudiþi întrei ei: Eros cu pãrinþii ºi doamna
Marica, mãtuºa lui cu cãþeii pechinezi, apoi veri-
ºoara lui Tasia, (Anastasia), o persoanã destul
de retrasã, poate puþin mai timidã. Cu aceºtia nu

eram în relaþii apropiate fiindcã erau cu cel puþin zece ani peste mine, deci mã tratau ca pe o „mucoasã”,
sau nu mã bãgau în seamã de loc, mai ales cã noi ne mutaserãm de curând pe strada unde ei locuiau
de zeci de ani într-o armonie ºi încredere reciprocã bine consolidate de-a lungul anilor. Nimeni n-ar fi dorit
sã-ºi „bage în cârd” cu noii veniþi neºtiindu-i cine sunt.

Dupã 1951 nu l-am mai vãzut pe Eros; plecase cu pãrinþii în Grecia ºi de acolo în America.
Dupã casele grecilor urma cea a familiei Butuc cu douã fete foarte drãguþe si liniºtite, mai mari decât

noi, apoi casa unde locuia domnul Graff, un neamþ plecat mai târziu în Germania, iar alãturi Marica, o altã
colegã de ºcoalã, ai cãrei pãrinþi erau greci: tatãl vaporean , iar mama casnicã , precum majoritatea
soþiilor din aceste familii ale cãlãtorilor pe apã. Casa lor care era situatã chiar peste drum de doamna Iutzi. 

De acolo mai fãceam câþiva paºi ºi dacã traversam Calea Cãlãraºilor, coborând pe ªtefan cel Mare
spre Dunãre, ajungeam la Vadul Budurului unde aveam o altã colegã de clasã, Aniºoara Albu cu fratele
ei mai mic Radu; ºi ea era o corciturã bunã de ungur cu româncã, cam cum erau mai toþi vecinii noºtri
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veniþi cu serviciul din toate colþurile þãrii sau ale lumii, aduºi de destin. Aniºora cu Radu au ajuns în
America cu mult înaintea mea.

Un ciudat univers concentrat într-o singurã porþiune de stradã! 

Din faþa porþii Aniºoarei Albu se deschidea toatã priveliºtea spre Dunãre, cu ºantierele navale ºi vasele
lunecând alene pe apele vieþilor noastre, cã numai cine a trãit într-un port ºi a bãut din Dunãre ºtie ce
înseamnã botezul dragostei eterne pentru locurile acelea fermecate. Apele Dunãrii noastre parcã fãceau
transcendenþa dintre toate continentele lumii ºi toate secolele purtându-te imaginar prin câteva
dimensiuni în acelaº timp.

Dacã am fi adunat toþi vecinii de pe strada ªtefan cel Mare, numai de la Dunãre pânã la strada
Primãverii, puteam face ceace astãzi s-ar numi „comunitate globalã”, adãugând celor descriºi mai înainte
mai mulþi evrei, câteva familii de turci, armeni, nemþi, bulgari, macedoneni ºi lipoveni care locuiau pe
strãzile paralele cu a noastrã.

La ªcoala primarã nr. 6, care se afla atunci la colþul Cãii Cãlãraºilor cu Griviþa ºi paralelã cu a noastrã,
eram vreo nouã naþionalitãþi în aceiaºi clasã, dar nimãnui nu-i pãsa de asta; eram un fel de model-
miniaturã al corabiei lui Noe comportându-ne firesc, trãind laolaltã destul de armonios pânã la
adolescenþã, când ne-am risipit pe la ºcoli superioare, care încotro. 

Dupã 1951 au început sã plece armenii în Liban, grecii în Grecia, de unde se îmbarcau pentru America
sau Noua Zeelandã, iar evreii spre Israel sau altundeva unde aveau sponsori.

Acolo am învãþat noi de mici ºi fãrã efort, lecþiile de convieþuire cu oameni de diferite etnii, fãrã sã ne
educe nimeni despre „diferenþele” care sunt acum motiv de ciocniri brutale între naþii. Copiii nu au decât
o singurã problemã: sã-ºi gãseascã prieteni cu aceleaºi preocupãri sau cu care sã se joace. Nimic
altceva!

Puritatea nealteratã a sufletului de copil nu are ºtampila naþionalitãþii pusã-n frunte, are numai dorinþa
de a comunica ºi a-ºi face prieteni. Din acest motiv singurele prietenii sincere ºi durabile rãmân cele
înjghebate la copilãrie ºi ºcoalã când nu existã încã interese de vreun fel.

ªcoala vieþii a fost pentru noi ºcoala strãzii pe care ne-am jucat, bãtut ºi împãcat fãrã a cere
intervenþia pãrinþilor sau vecinilor. Micile conflicte s-au rezolvat iute între noi, dupã care ne continuam
jocurile ºi alergãtura ca ºi când nimic nu se întâmplase. Genunchi zdrobiþi, zbenghiuri pe nas sau cucuie
pe frunte, zgârieturi peste tot, le acopeream cu grijã sã nu ne vadã pãrinþii ºi sã ne ia la rãfuialã; nimeni
din prietenii strãzii nu scotea o vorbã despre eventuale neînþelegeri dintre noi , nu ne pâram; care „ciripea”
primea câteva ghionturi bune ca sã nu mai repete figura. Aºa s-au format „caractere”, acolo la jocurile de
pe caldarâm, aºa am învãþat noi ce înseamnã spiritul de echipã ºi aºa am ajuns oameni de ispravã,
inhalând atmosfera strãzilor pe care ne-am jucat ºi confruntat cu binele ºi cu greul. A fost cea mai bunã
terapie farã psihologi ºi fãrã bani!

În aºa ziºii „ºapte ani de-acasã” au intrat ºi anii de joacã cu copiii de pe stradã, cu care am rãmas
prieteni adevãraþi pânã la maturitate, uneori chiar mai târziu. Magia strãzii! 

Strada noastrã , pe care în orice direcþie o luai ajungeai tot la Dunãre, ne-a stârnit tuturor dorinþa
arzãtoare de a cãlãtori , mai ales când am început sã ne pierdem prietenii de joacã ce pãrãseau corabia
iluzorie a visurilor noastre, pentru una realã care se îndrepta cãtre alte mãri ºi þãri ºi cel mai mai mult când
regimul comunist ne þinea sechestraþi în cuºca de fier a securitãþii.

Ne-am mai regãsit cu unii dintre ei prin Canada, America, Australia, Israel, Italia, Germania , Olanda,
Danemarca, Suedia sau Franþa. Ne-am povestit, am comunicat ºi scris pe internet, ne-am felicitat de
sãrbãtori, vorbim la telefon, dar liantul solid al relaþiei noastre a fost închegat acolo, pe strada unde am
jucat ºotron ºi ne-am îmbrâncit care sã pasãm mingea mai repede ºi mai departe.

Casele ºtiute de noi nu mai sunt, au fost înlocuite cu alte clãdiri de beton impuse de sistematizarea
oraºului, dar strada noastrã se aflã acolo sub acelaº nume al lui ªtefan cel Mare. Strada cu casele vechi,
cu personalitate ºi culori diferite, a rãmas adânc numai în memoria copilãriei noastre ºi va pieri odatã cu
noi.

februarie, 2011S
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Apãrutã în ediþie de lux la Editura
«Semne», în primãvara anului 2010,
cartea cu poeme domneºti, pe care
ne-o dãruieºte poetul Theodor
Rãpan, este un mirific labirint prin
care transcendenþa metaforei scapã
din gravitatea a ceea ce am fost
învã-þaþi sã denumim „timp fizic”.

Învrãjbirea vorbelor, domolirea lor,
tot acel fastuos colorit al unui „A fost
odatã ca niciodatã” - basm dublat de
pojghiþa tot mai subþire de realitate,
cartea poartã colb de aur pe file. Po-

vestea personalizatã, mitul ºi ridicarea
textului la rangul de Artã, toate sunt
doar detalii ale unui întreg prin care
talentatul Poet umblã fãrã clintire, ca ºi
cum cotidianul nici nu mai existã.

Într-o perioadã în care literatura
din colþuri diferite de lume se globa-
lizeazã, se toacã ºi se realcãtuieºte
într-un fel de „puzzle” metaforic, din
ce în ce mai rar întâlneºti poeþi nãs-
cuþi, nu fãcuþi în paginile revistelor.
Theodor Rãpan ne demonstreazã cã
a fi original este egal cu acea simpli-
tate celebratã de cei aleºi.

Poemele, în pereche, stratifi-cate
pe falii ºi în stiluri evident, voit dife-
rite, stau ca domniþele din dedemul-
turi, în oglindã. 

Dansul Inorogului nu este o carte
care se cere cititã pe peronul gãrii,
nici în tramvai, nici când nu ai rãgaz
pentru clipa de tainã. Este Cartea
care are locul ei pe noptierã, de
acolo unde o ridici ºi… în lumina di-
fuzã te laºi dus cu mintea ºi inima
într-o lume dispãrutã în spuma side-
furilor unui Rãsãrit prin care însuºi
Cantemir umblã pe vârful botinelor.

„Cântul lui Teleor” (Teleorman/De-
liorman/Pãdurea Nebunã) - text pre-
firat cu solzi smulºi de pe cuvintele
vechilor hrisoave - este un imn pentru
Libertate, un exerciþiu repetat dinain-
tea zilei în care autorul aºeazã ºi Ino-
rogul ºi Arlechinul în faþa viitorului cãrþii
sale. Povestea poate sã înceapã!

Bine, rãu, intrigã ºi frumuseþe dia-
fanã, paginile urmãtoare mustesc de
magie ºi mierea vorbelor se decan-
teazã în sintagme pe care, pentru a
le prinde înþelesul, trebuie sã le ci-
teºti o datã, de douã ori, de câte ori
simþi cã þi-e foame ºi sete de neînþe-
lesuri. Eroii sunt ca ºi vii în codrul cel
de frasini, sunt entitãþi distincte, dar
care îºi duc dansul laolaltã în hiero-
glife ºi arabescuri fantastice. Doar
valorile umane, intangibile, rãmân la
locul lor, cum Soarele ºi Luna stau
pe firmamentul Cerului fãrã teama de
nimicnicie.

Prin Yggdrasil, codrul poematic,
lupta pentru bine, frumos ºi pentru
inima Arunei se dã pe viaþã ºi pe
moarte, cavalereºte.

Un rãtãcitor atemporal, un cheltui-
tor de frumuseþi demult apuse, auto-
rul cãrþii de faþã a plonjat în poveste,
devine el însuºi personaj, dupã cum
glãsuieºte: „Pun 10 cãrþi din 22 toate!
Porunca lor în mine mã strãbate!
Arcana mare sufletul cunoaºte ºi
doar lumina minþii o împarte!”

Vina de a simþi plãcerea lumii este
un capitol de carte de o dulce durere
umanã, zbaterea bãrbatului îndrã-
gostit, între lumea realã ºi cea de
dincolo de ceaþa imaginaþiei devine o
geografie a sufletului, chiar dacã
uneori, Theodor Rãpan ne plimbã pe
sub un cer de stele reci.

Cu mascã sau fãrã mascã, iubi-
rea îºi face jocul pânã la capãt!
Într-un dans, ca ºi ritualic, prin
poeme separate, sau unite între ele
de ilustraþia fabuloasã a Aurorei-Spe-
ranþa Cernitu, Theodor Rãpan duce
firul basmului sãu pânã la capãt.
Asistãm fãrã voie la o iniþiere mascu-
linã la care participã martori, perso-
naje mai mult sau mai puþin mitice.

Senzualitatea clipei, în care dra-
gostea pare aproape lumeascã, este
redatã cu fineþe, eleganþã ºi în culori
voievodale.

Carte de duminicã la amiazã! O
carte de artã ºi pentru care autorul,
dar ºi ilustratorul meritã toatã admi-
raþia noastrã!

Aruna - zeiþa cu degete trandafirii,
Arlechinul ºi cãrþile de tarot, cele
câteva mãºti ale zeiþei (femeii iubite),
mirajul ºi cavalerul puternic… tot zei-
tãþi ºi tristeþi, Melanholia cu Daimonul
care vegheazã creaþia însãºi, sunt tot
atâtea motive pentru care autorul
acestei cãrþi unice sã ardã pe rugul
primordial, sã-ºi mistuiascã patima de
cavaler rãtãcitor prin focul creaþiei.

Lucrarea, ca un remember al Epo-
cii Luminilor, un soi de dans al lebedei
pe luciul pãrelnic de apã - aºa mi se
aratã cartea cu poemele îngemãnate
peste pasta vopselurilor - carte pe
care Theodor Rãpan a adus-o ca pe
un omagiu al cavalerismului vechi,
într-o lume modernã, adicã… bezme-
ticã ºi totuºi, frumoasã!

Theodor Rãpan,

DANSUL INOROGULUI
(Elogiul Melanholiei)



The city of white stairs 
Lisbon, city of white stairs, numberless poets 

have descended your stairs, your loin-like stairs,
describing that descent towards 

the glimmering blue Tagus with its 
hints of yellow. Or they’ve 
sat in the furthest corners

of dark bars wondering why their
lives are so miserable, why their destinies

are too long for something that can’t be put into words,
drunk these little cups dry and asked for more, asked why

life hadn’t given them a different role to play. And they have
described descending the stairs, described longing for something 

unsaid that they would never achieve and, as if to prove these words, they
drink more booze so they might feel something, even for a moment, even the 

oblivion of drunkenness and they write about getting drunk and at the same
time get even drunker. And they drain their cups dry, write verses

on the stairs that lead down to the Tagus, on other cups still to be emptied so that 
this rolling downhill might be forgotten and life might take an upward curve, like

the idea of flying or the act of flying itself, they rise from their chairs 
as if they were just getting up and heading out through the bar door while

A rose, also a rose
A rose, also a rose, Lisbon is not perfect without a rose blooming in every season,
and the rose flourishes everywhere, but in the middle of Rossío
its thorns scratch no-one more gently than the passer-by,
that rose is Lisbon’s rose, it is all the gentle feelings that flourish in this
city, it is the rose of crooks, whores and drug-dealers,
the rose that with its thorns strokes anyone who wishes it,
that rose does not mock, does not hate, it accepts anyone regardless of
skin colour, that’s why it flourishes in the
middle of Rossío and that rose is the rose of
mad men and drug addicts, given
when one wants to be friends with
a stranger, it is
the rose of
friendship 

Poems

(Poems are fro
m the book Tuhansien

portaiden lumo)
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There is a desire in me
There is a desire in me for nights without night, dawn
breaking, many suns simultaneously
rising, there is a desire for rain, falling
like a veil. There is a desire in me, but
no will, I use simple tools, a voice of hammer and 
chisel in the darkest night. As if by hammering
I might try achieving something, a night descending on a dark
wall, runes, a name perhaps. 



Autio maa

Autio maa, täyttyy aina uudelleen toiveikkaista
vaeltajista, maanosista, maista joiden leveitä
selkiä metsästäjät askeltavat afrikat, euroopat, 
aasiat, amerikat, kulkevat suurilla saappailla
läpi kuin halkaistun maankuoren historian, sodan, 
rauhan, konfliktin ja metsän – ennen kaikkea metsän –
tuodakseen kaupunkiin sen soihdun, joka siellä
kerran paloi mutta jonka joku erehdyksessä 
sammutti ja samalla meni valot kaupungin 
kaikista ikkunoista koska yhdenkin valotuikun
puhaltaminen sammuksiin väkivaltaisesti on 
anteeksiantamaton rikos, johon ei kenenkään
pitäisi suostua vaan hänen on kaikin voimin 
pyristeltävä vastaan kuten lintu pistää hanttiin
metsästäjälle. Luonnon lait ovat yksinkertaiset: 
polkua näytetään vain sille, joka polun haluaa
löytää, eikä kukaan pakota polkua löytämään: 
kuinka tulla toimeen? Pienentääkö askelia, kulkea
hitaammin, poimia polun varrelta kaunis, mikä
poimittavissa on ja jättää jälkeen marjoja muillekin? 
Tässäkö olisi alku maanosien hitaalle yhdentymiselle,
kansalaisuuksien kadottamiselle, veneelle, joka
arjessa sokeana lipuu ja törmää kallioon kuin 
maahan jota se oli etsimässä tietämättään, aina
tietämättään, koska mailla ei ole rajoja, maanosilla
ei ennaltamäärättyjä reittejä eikä linnuilla ainoaa
oikeaa muuttoreittiä: siksi ihmisenkin pitäisi uskoa
siipiensä kannattavuuteen ja pienennettävä askeliaan. 
Vauhti on asia johon totutaan, kun autolla täytyy 
tavoittaa kaksisataa, ja kierre jatkuu, maanosat kovenevat
ja pullot lentävät ojaan korkeammassa ja
nopeammassa
kaaressa, eikä paikalla enää ole väliä koska näin 
tapahtuu Lekkin ja Helsingin kaduilla, luonnolla
ei ole hintaa, eikä kilometrirajoituksia, ne on
kyltteihin turhaan merkitty, ja moottoripyörän
pyörät takovat vauhtia harmaaseen aamuun joka
valuttaa bensiiniä haavoille ja ne märkivät lisää
ja sairas kudos lisääntyy ja leviää kaduille kuin
sinilevät Itämereen ja kyllä se paisekin saadaan
tähän vielä, kuolio, kasvot kuolleet, kiinalainen
siirtotyöntekijä ahtaissa työolosuhteissa, ohimenevät
länsimaiset autot, jokin pieni vihje, lintujen irronneet
siivet ilmassa joista höyhenet yksi kerrallaan leijailevat
hiljalleen alas maahan hiljaisuudessa joka on kuin
törmäyksen tai pitkän, loppuneen matkan jäljiltä

The waste land

The waste land, fills always again with hopeful
wanderers, continents, countries whose wide
backs hunters walk along africas, europes,
asias, americas, walk in big boots
through a split earth, history, war,
peace, conflict and forest – first of all forest –
to bring to the city a torch that was burning
there once but was put out by mistake by 
a somebody and at the same time the lights went out
from all the city windows because even violently
blowing out one faint light in is an unforgivable crime
which nobody should commit but he must
resist like a bird resists in the hands of the
hunter. The laws of nature are simple:
the path will be shown only to the one who wants
to find it, and nobody is forced to find the path:
how to come along? To shorten the steps, to walk
slowler, to pick beautiful flowers along the path,
and leave berries for others too?
Would this be a start for a slow integration of
continents, the disappearing of nationalities, to a boat that
floats blindly in everyday life and crushes a rock
like a country that it was searching for without
knowing, always without knowing, because
countries do not have borders, continents
do not have pre-ordered routes and birds not only one
correct migration route: that is why a human being
must also believe in her wings and to shorten his steps.
Speed is the only thing we grow up to, when one has to
reach 200 km with a car, and the circle goes on,
continents
get harder and bottles are thrown to ditches in bigger and
quicker curves, and the place does not matter because this
happens in the streets of Lekki and Helsinki, nature
has no price, no speed limits, they have been
marked in the signs for no use, and the wheels
of a motorcycle hammer speed to a grey morning that
runs gasoline to the wounds and they fester more
and the sick tissue increases and widens to the streets like
blue-green algae to the Baltic Sea and we get the boil
here too, gangrene, dead face, Chinese
migrant worker in tight working conditions, passing
western cars, some little hint, loosened wings 
of birds in the air, from which feathers hover one by one
quietly down to earth in a silence that is like
after a crash or the end of a long journey

(From Elämää Lagoksessa – Life in Lagos)
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Somnul era departe de mine. Asearã, târziu în noapte, încercam sã uit tristeþea care mã
copleºise de câteva zile (am pierdut pe singura ºi scumpa mea sora Valeria, aflatã departe
în România) ºi citeam poezii. Uite ce-am gãsit, rãsfoind cartea Rãdãcini cu mirãri ºi
miresme a poetei Beatrice Silvia Sorescu - un DAR pentru mine? M-a surprins coinci-
denþa. Doamna Silvia a presimþit ceva, mult înaintea mea... sufletul artistului este mai
sensibil. Surioara mea mai mare ºi-a luat adio de la noi. 

O fiinþã generoasã, prietenã ºi sorã, greu de egalat. 
Ea este sigur, în Rai, acum.

DAR
de Beatrice Silvia Sorescu

Noru-acela brun ºi rãu
S-a oprit în dreptul meu
ªi mi-a spus, în gura mare,
Cã n-aduce supãrare.

O sã vinã-n curtea mea
Sã-mi aducã altceva !
Poate - un strop de alinare
De la sora mea mai mare,

Care e acolo, sus,
Lângã El, Domnul Iisus.
Îl primesc, cã nu e rãu,
E dar de la Dumnezeu !

Aprilie, 2011

Adio, sora mea
scumpă!

Printre comori arzând - Vasile Mic
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Honorable Joseph Biden, March 16, 2011
Vice-President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington DC 20500

Subject: The United States and the Republic of Moldova

Dear Mr. Vice-President Biden,

On behalf of the Romanian-American community we
congratulate you for your recent visit to Chisinau in which
you expressed U.S. support for the sovereignty and
integrity of Moldova. Ever since its independence in 1991,
Moldova has been a battleground between Russia and the
West. More recently, after securing again its influence in the
Ukraine, Russia is reasserting itself in what it considers its
“near abroad areas” from Moldova to Georgia. 

Mr. Vice-President, your encouragement for a
democratic and pro-Western policy is reassuring the
Moldovan authorities which are trying to join the
European family of nations. By helping Moldova stabilize
politically, United States is promoting stability in the area
and, at the same time, is advancing its national security
interests. But there is an additional problem. Moldova is
historically and ethnically a Romanian land. It is hardly
possible to understand Moldova outside its Romanian
past. Why is Washington ignoring this essential fact?

Mr. Vice-President, we are loyal and responsible
American citizens of Romanian origins from both
Romania and Moldova. We recommend that the U.S.
policy makers take a hard look at Moldova and place it in
its natural Romanian context. Romania is now a member
of the EU and NATO and the Romanian troops have
fought and died alongside American soldiers in
Afghanistan and Iraq. Yet, while Washington is
befriending the Bucharest and Chisinau governments, it
is ignoring the feelings of the Romanian nation. It would
be a good idea if Washington will start to consider the
possibility of a future reunification of Moldova with
Romania. Our Committee and a million Romanian-
Americans will be with you in this regard and together we
shall build a lasting American-Romanian friendship.

With all our sincerity,
Prof. Dr. Nicholas Dima, Executive Vice-President

Honorable Joseph Biden, March 16, 2011
Vice-Presedinte al Statelor Unite
The White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington DC 20500

Subiect: Statele Unite si Republica Moldova

Domnule Vice-Presedinte Biden,

In numele comunitatii romanesti din America va
felicitam pentru recenta dvs. vizita la Chisinau in care ati
exprimat sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea si
integritatea Republicii Moldova. Inca de la declararea
independentei in 1991, Moldova a devenit un teren de
disputa intre Rusia si Occident. Apoi recent, dupa ce a
redobandit controlul asupra Ucrainei, Rusia a inceput sa-
si extinda din nou influenta asupra asa-zisei strainatati
apropiate din Moldova pana in Georgia.

Domnule Vice-Presedinte, pozitia dvs. privind politica de-
mocrata si pro-occidentala a Moldovei incurajeaza autoratatile
de la Chisinau care depun eforturi sa se alature familiei Euro-
pene. Sprijinind Moldova pe plan politic, Statele Unite promo-
veaza nu numai stabilitatea regionala, dar in acelasi timp isi
urmareste propriile lor obiective de securitate nationala. Cu
toate acestea, exista o problema nerezolvata. Din punct de
vedere etnic si istoric, Moldova face parte din Romania. Este
imposibil ca cineva sa inteleaga Moldova inafara trecului ei
romanesc. De ce ignora Washingtonul aceasta realitate?

Domnule Vice-Presedinte, Comitetul nostru reprezinta o
oraganizatie de cetateni Americani de origine Romana atat
din Romania cat si din Republica Moldova. Recomandam ca
liderii politici Americani sa examineze profund Moldova si sa
o plaseze in contextul ei natural romanesc. Romania este in
prezent membra a Uniunii Europene si a aliantei NATO. Sol-
datii Romani lupta si se sacrifica alaturi de cei Americani in
Irak si Afganistan. Si totusi, in timp ce Washingtonul curteaza
guvernele de la Bucuresti si Chishinau, ignora simtamintele
natiunii romane. Ar fi o idee foarte buna daca Washington-ul
ar incepe sa ia in considerare reunificarea Moldovei cu
Romania. Comitetul Americano-Roman pentru Basarabia si
milioane de Romani vom fi alaturi de Dvs. si impreuna vom
consolida si mai mult prietenia Americano-Romana.

Cu toata sinceritatea,
Prof. Dr. Nicholas Dima

The Romanian American Committee
for Bessarabia

5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA 22302-1030.
E-mail : Bessarabia44@gmail.com
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DOAMNE, CE SE ÎNTÃMPLÃ CU NOI?! 

Doamne, ce e cu noi, ce se întâmplã cu noi? 
Ce se petrece, Þara mea, cu dumneata? 
Istoria a devenit demult o hazna, 
Ne târâm gemând pânã la gât în noroi! 

Îmi vine sã plâng, sã urlu, sã blestem, 
M-aº sinucide, îmi este ruºine, vomit, 
Politicienii te cred un popor tâmpit, 
Scârbit Dumnezeu nu ne mai dã nici un semn! 

Cum de am ajuns în halul acesta, neamul meu? 
Nu te doare, nu-þi e milã de tine, nu þi-e ruºine? 
Cã þi-ai pune ºtreangul de gât mai bine, 
Nu þi-e silã de tine, nu þi-e fricã de Dumnezeu? 

Neamul meu asasinat, ce ne facem acum? 
Îþi pleacã oamenii din þarã ca ºobolanii, 
Îºi freacã mâinile de bucurie duºmanii, 
Doamne, ce frig e în istorie, ce urât! ªi ce fum! 

INTELECTUALITATEA ROMÂNEASCÃ 

Intelectualitate de lichele, de criminali, 
De parveniþi, de curve morale, 

E-n þara aceasta atâta jale, 
Cã-þi vine sã urli o mie de ani! 

Clasã nenorocitã care i-ai dat 
Pe aceºti politicieni blestemaþi, 

Se cutremurã de silã munþii Carpaþi 
Þara aceasta a devenit un iad blestemat! 

Cum ai putut sã dai asemenea orori, 
Asemenea scârbe, jigodii, hoþi ºi borfaºi, 

Popor inconºtient, sinucigaº ºi laºi, 
Sã nu urli de durere, neamul meu, sã nu mori? 

Ce Þarã e aceea ce-ºi bate joc de ea, 
De oamenii ei cinstiþi ºi de valori? 

Care-ºi pupã în fund jigodiile de mii de ori, 
Intelectualitate asasinã, scursori de mucava 

ÞARA SE DUCE, ÞARA SE SCUFUNDÃ 

Þara se duce, Þara se scufundã, 
S-a descompus ca un hoit ºi miroase, 

I-au intrat viermii în ficaþi ºi în oase, 
Istoria este o cloacã imundã!

Plâng strãmoºii noºtri zguduitor în morminte, 
Le e ruºine de urmaºii lor, hoþi ºi laºi, 

Dumnezeu s-a prãbuºit în hohote peste oraº, 
Timpul nu mai vrea sã curgã-nainte!

Ce ne facem, Doamne, acum?
Suntem ai nimãnui, ultimii cerºetori pe pãmânt, 

Se rãsucesc ªtefan ºi Mihai în mormânt, 
Sfinþii orbecãiesc cu lumânãri în mâini pe drum!

POLITICIENILOR!

Sunteþi cel mai mare pericol pentru neam, 
Huidume blestemate, buboaie otrãvite, 
O mie de ani sã vã rãsuciþi în morminte, 
Popor nefericit, mai bine nu mai eram!

Mai bine nu ne-am fi nãscut în istorie, 
Am spurcat pãmântul acesta mii de ani, 
Umiliþi, batjocoriþi, scuipaþi de toþi ºi sãrmani, 
ªi-am fi pierit de la-nceput în glorie!

Cum am putut sã dãm aceste excremente odioase?
Oamenii politici, aceºti cãlãi blestemaþi?
Mai bine, bestii nenorocite, nu mai eraþi!
Creaturi criminale, abjecte, hidoase!

NU ÞI-E RUªINE, POPORUL MEU! 

Nu þi-e ruºine, poporul meu, nu-þi e ruºine? 
Am ajuns ultimul popor de pe pãmânt, 

Se uitã Dumnezeu la noi plângând, 
Te târãºti pe pãmânt ca un câine! 
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Ce e poporul meu cu dumitale? 
Sã fii cel mai tembel popor, cel mai nerod? 

I-auzi viermii în temelia ta cum rod, 
ªi cum toatã Þara e un munte de jale! 

Ce se întâmplã neamul meu cu noi? 
Hohotesc pãrinþii noºtri în lumea ailaltã, 

Decebal se mai sinucide încã o datã, 
Dealurile ºi munþii sunt numai puroi! 

Nu þi-e ruºine, poporul meu, nu þi-e ruºine? 
Am ajuns o adunãturã de hoþi, 
Nesimþiþi ºi laºi suntem cu toþi, 

Treziþi-vã dracului, o datã, mai bine! 

POLITICIENILOR BLESTEMAÞI 

Ce politicieni jegoºi, ce scârbe odioase, 
Ce-a avut poporul acesta în el mai ticãlos, 
Mai urât, mai criminal, mai scârbos, 
I-ai vomitat în sus, pe gâtlej, ca pe oase! 

Cum ai putut poporul meu sã dai asemenea hoþi? 
Asemenea bestii, asemenea jigodii scârboase? 
Îþi urlã suferinþa ca un câine a morþiu prin oase, 
Vai de noi, neamul meu, inconºtienþi ºi netoþi! 

Blestemaþi sã fiþi, politicieni, odioºi, 
Pe ce puneþi mâna se transformã-n otravã, 
Cum n-avuserãþi voi milã de-o þarã întreagã, 
Urlând de durere sã mergeþi pe lume cu ochii scoºi! 

Sã se aleagã praful de voi, vipere scârboase! 
Jefuirãþi poporul acesta ca niºte tâlhari 
Sã vi se punã þestele-n pari, 
ªi sã vã sufle jalnic crivãþul prin oase! 

RUªINE, POPORUL MEU, RUªINE! 

Poporul meu mi-e o milã adâncã de tine, 
De durere îmi vine sã urlu, sã hohotesc, sã plâng, 

Popor inconºtient, sinucigaº ºi nãtâng! 
Nici milã n-ai de tine! Nici ruºine! 

În loc sã te revolþi, sã-i scuipi în faþã, 
Pe cei ce te cãlcarã în picioare, 

Sã-i strângi de gât ziua-n amiaza mare! 
Þie nu-þi pasã de nimic! Mi-e greaþã! 

Sunt îngrozit, sunt scârbit, sunt revoltat! 
Parcã am fi un popor de slugi, de viermi, 

O sã dispari ca pulberea prin vremi, 
Pãcat de cât ai suferit, neamul meu, pãcat! 

Pãcat de cei care care-au luptat pentru tine, 
Care ºi-au dat viaþa ca sã exiºti, 

Îi auzim în morminte cum plâng triºti! 
Ruºine, poporul meu, ruºine! Ruºine! 

VAI DE TINE, POPORUL MEU! 
Vai de noi ºi de noi, Þara mea, 
Toþi ºi-au bãtut joc de tine, toþi te-au scuipat 
Au urinat pe tine ca pe-un rahat, 
Nimic n-ai zis! Dar nici cã îþi pãsa! 

Ce-ai avut tu mai scârbos în tine, 
I-ai pus în fruntea Þãrii, în parlament, 
Popor nerod, sinucigaº ºi dement, 
Cum nu-þi e fricã de Dumnezeu! ªi nici ruºine! 

Pânã când sã-þi baþi joc de tine, sã te nenoroceºti? 
Te-ai fãcut de râs în lumea întreagã, 
ªi þi se dã se bei numai podagrã, 
Iar tu cânþi ºi te distrezi! În loc sã boceºti! 

DE CE-ÞI BAÞI JOC, POPORUL MEU DE DUMNEATA? 
Nu vrei ºi dumneata, poporul meu, sã-þi fie mai bine? 

Tot jefuit sã fii, cãlcat în picioare, scuipat? 
Neam de hoþi, neam de jigodii, neam blestemat, 

De n-ai fi existat era mai bine! 

Unde sunt patrioþii tãi sã te salveze? 
Doar hoþi ºi imbecili ºi ticãloºi ai dat, 

Valorile þi le-ai asasinat, 
ªi Domnului în cer îi vine sã turbeze! 

De ce vrei, neamul meu, sã te distrugi? 
Toþi sã te scuipe ºi sã te jefuiascã? 

Popor inconºtient, cu suflet de iascã, 
Popor de trãdãtori, de viermi, de slugi! 

De ce-þi baþi joc, poporul meu, de dumneata? 
Pânã când sã mai fii cãlcat în picioare? 

Îmi vine sã urlu, Þara mea, hohotesc, mã doare! 
O, neamul meu, cum te mai poþi rãbda! 

CU DEZNÃDEJDE TE IUBESC, POPORUL MEU! 

Cu deznãdejde te iubesc, poporul meu! 
Sãlbatic, dureros, nebun, sfâºietor 
Mi-e dor de tine, neamul meu, cumplit mi-e dor, 
Te-aº lua în braþe ca pe Dumnezeu! 

Ce se întâmplã neamul meu cu noi? 
De am ajuns ruºinea astei lumi? 
Sã fim noi blestemaþi, proscriºi, nebuni? 
Sã ne târâm ca viermii prin noroi! 

Poporul meu, durerea mea adâncã! 
Revoltã-te, ridicã-te de la pãmânt, 
Zdrobeºte-þi trãdãtorii blestemând, 
Viermii demult adânc în noi mãnâncã! 

Sãlbatic, dureros, scrâºnind, sfâºietor, 
Cu deznãdejde te iubesc, poporul meu, 
Nu þi-e ruºine oare, nu þi-e greu? 
Sã-ºi batã joc de tine toþi cum vor?!
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(Fragment)

În anii aceºtia am studiat în detaliu ºi
în profunzime acest Tip de rãzboi mas-
cat, (filozofia, logistica, metodele, mij-
loacele, strategia, obiectivele rãzboiului
mascat) ca ºi pe acest Al Patrulea Rãz-
boi Mondial Mascat care se desfãºoarã
pe tot mapamondul, lucrând insidios la
ºubrezirea ºi distrugerea societãþilor ºi
a economiilor naþionale. Obiectivul ma-
jor al acestui Al Patrulea Rãzboi mon-
dial este distrugerea naþiunilor, a po-
poarelor, a economiilor naþionale, sãrã-
cirea societãþilor umane, a naþiunilor,
haosificarea ºi îmbolnãvirea lor psihicã,
moralã, educaþionalã, biologicã ºi so-
cialã pentru a fi realizatã Noua Ordine
Mondialã când întreaga Civilizaþie
umanã va fi condusã de Marii Bancheri
Internaþionali, cei care deþin peste 80 la
sutã din tot Capitalul Mondial.

Actuala Crizã financiaro-economicã
Mondialã nu face altceva decât sã înro-
beascã ºi mai mult þãrile, distrugându-le
economiile, punând astfel Sisteme
socio-economice naþionale, naþiuni în-
tregi sã lucreze ca niºte sclavi pentru
Marii Bancheri Internaþionali.

Deci în prima fazã Marile Bãnci Mon-
diale din afarã au utilizând Rãzboiul
Economic Mascat au pãcãlit Þãrile din
fostul lagãr socialist cã dacã vor fi pri-
mite în Uniunea Europeanã ºi în NATO,
(pentru aceasta trebuind sã facã re-
forme în toate domeniile), vor beneficia
de avantajele democraþiei, ale Siste-
mului capitalist, ºi de ajutorul Uniunii
Europene, urmând ca sã se dezvolte
susþinut din punct de vedere economic
ºi social, astfel cã vor atinge în perspec-
tivã standardul de viaþã al Europei
Occidentale, din Þãrile Dezvoltate. A fost
desigur o pãcãlealã, o capcana foarte
subtilã ºi convingãtoare, în care au cã-
zut Þãrile din fostul lagãr socialist...

Am vãzut însã, în cazul României
(care este ºi cazul tuturor þãrilor foste

socialiste) cã dupã ce am trecut de la
Socialism la Capitalism, dupã ce am
intrat în Uniunea Europeanã, Economia
României în loc sã se dezvolte, ºi stan-
dardul de viaþã al românilor sã creascã,
economia României, Victimã a unui
Rãzboi economic de o parºivenie ºi efi-
cienþã extraordinare, a fost pur ºi simplu
distrusã, iar România adusã la sapã de
lemn. Ne-am distrus în numai câþiva ani
tot ce a construit un popor întreg mun-
cind din greu, cu mari sacrificii, o jumã-
tate de veac! România a fost deci mani-
pulatã, pãcãlitã, (datoritã prostiei popo-
rului român, a laºitãþii Intelectualitãþii
româneºti, dar ºi a trãdãrii neruºinate a
celor care s-au aflat la cârma Þãrii, ºi
care au fost slugile Asasinilor Eco-
nomici mondiali) împinsã în situaþia de a
se împrumuta la FMI. Aºa se face cã
România a devenit sclavul FMI, obligatã
fiind de acum încolo sã tot facã împru-
muturi de la FMI… 

Altfel spus România, poporul român,
întregul Sistem socio-economic român
au devenit un Mijloc care produce bani
pentru Marii Bancheri Internaþionalei,
jefuind ºi ruinând în acelaºi timp Econo-
mia româneascã, ºi resursele pe care le
mai avem. De aceea Sistemul socio-
economic românesc se va afla mereu în
starea de involuþie, (el trebuie sã se afle
mereu în stare de involuþie) stare în
care consumã mai mult decât produce.
În situaþia aceasta cu cât ne vom împru-
muta mai mult la Marile Bãnci Inter-
naþionale, FMI, Banca Mondialã, alte
Bãnci, cu atât ne vom îngloda ºi mai
mut în datorii. Cu cât suntem mai de-
pendenþi de ei, cu cât ne înglodãm mai
mult în datorii, cu atât va trebui sã ne
împrumutãm mai mult la ei. Sã fim
sclavii lor !

A treia cauzã fundamental a faptului
cã România (ca ºi toate celelalte þãri
aflate în aceastã situaþie, cum ar fi Gre-
cia, Portugalia, Spania) se aflã în situa-
þia de Crizã financiarã ºi bugetarã (de
fapt criza în care se aflã România este

una complexã, totalã, suntem în crizã
economicã, în crizã moralã, educaþio-
nalã, informaþionalã, psihologicã, axio-
logicã, de identitate, de sistem, suntem
în cea mai gravã Crizã istoricã, de când
existã pe acest pãmânt poporul traco-
daco-român. Aceasta este deci Pro-
blema româneascã pe care trebuie noi,
românii  s-o rezolvãm!) se datoreazã
faptului cã Sistemul socio-economic
românesc este unul Capitalist. 

Noi am arãtat atât în lucrarea "Pe-
dagogia Sistemelor socio-economice",
cât ºi în lucrarea "Noua ªtiinþã econo-
micã a secolului XXI sau Psiho-econo-
mia" cã Sistemul economic capitalist
este un Sistem economic învechit,
depãºit, care ºi-a îndeplinit rolul în
istorie, ºi care de aceea trebuie sã
pãrãseascã scena istoriei, aºa cum s-a
întâmplat în mod natural cu Sistemul
economic sclavagist, ºi cu Sistemul
socio-economic feudal. Sistemul eco-
nomic capitalist a devenit, pentru cã
este un Sistem economic învechit,
depãºit, un Sistem economic negativ,
periculos pentru societãþile naþionale ºi
pentru Civilizaþia umanã, pentru cã el
produce mult mai multe efecte negative
decât efecte pozitive. Fiind un Sistem
economic învechit Sistemul economic
capitalist nu mai este capabil sã mai
asigure rezolvarea problemelor pe care
viaþa ºi istoria le pun societãþilor umane
ºi oamenilor. De aceea el trebuie nea-
pãrat înlocuit în istorie cu un Sistem
socio-economic mai evoluat, superior,
aflat pe urmãtorul nivel de evoluþie al
societãþii umane, capabil sã rezolve
problemele pe care viaþa ºi istoria le
pun spre rezolvare oamenilor, societãþii
umane ºi Civilizaþiei, Speciei umane.
Acesta este sistemul Socio-economic al
viitorului descoperit de noi, descris,
prezentat ºi teoretizat în cartea "NOUA
ªTIINÞÃ ECONOMICÃ A SECOLULUI
XXI SAU PSIHO-ECONOMIA". 

(va urma)

ADEVĂRATA PROBLEMĂ A IEȘIRII ROMÂNIEI
ȘI A POPORULUI ROMÂN DIN ACEASTĂ

CRIZĂ FINANCIARĂ ȘI BUGETARĂ
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Fii tu cuib, îmbrãþiºarea mea,
Pânã-n noaptea toamnei n-o zbura
Libertatea, sufletul din stea…
*
Cea mai sigurã comoarã, este cea a orbului.
*
Iartã ceea ce þie nu þi se iartã.

Rugãciunea întrebãtoare strãbate mai iute noaptea…
*
Pentru corp, foamea ºi setea, pentru suflet temerea ºi prudenþa, fac dinamica existenþei…
*
Între prudenþã, rãbdare ºi laºitate, este doar o firidã infimã.
*
Fii sceptic când conceptele strigã retoric : unde se poate ascunde Minciuna, decât în Adevãr? Diavolul, în
Dumnezeu? Disimularea este mimesis-ul naturii, vezi cameleonul.
*
Aºa eºti tu, îþi plãsmuieºti idolul, apoi i te închini ºi el te devorã. Cum am înþeles: energiile sunt reciproc
energofage, canibale, precum zeii.
*
Unde Timpul este nelocuit, acolo nici Dumnezeu nu este.
*
Poeþii spun lucruri trãsnite, geniul înnãscut al copilãriei, tipic - atipic…
*
Poeþii cântã plânsul lumii…Îl fac suportabil…Inteligenþa este iubitoare de sine, iar din preaplinul ei,se dãrui altora.
Amorul este supremul egoism, dar conflictul spiritului fiind gemelar, partea mai activã va absorbi partea pasivã.
Pasivitatea se rãzbunã feminin: furã sãmânþa activã, spre a o renaºte…
*
Viaþa este aceea pe care zi de zi, noapte de noapte, o reînþelegem, glosând, cuantificând esenþele. Astfel ,
acestea nu ne vor mai asupri, ci ne vor reface imunitatea binarã, a dualitãþii : triadic, vom recupera quadtratura
cercului..
*
Geniul este cel care distileazã, sau se autodistruge. Geniul este daimonul pe care îl iei prin surprindere, îl
îmblânzeºti, orfic.
*
Creaþia în naturã fiind ciclicã ºi oarbã, este continuã apocalipsã. Spasmele Timpului locuit (!), glaciaþiunile ºi
ciclicele paradisuri sãlbatice, se perindã ciclic inversând miºcarea Universului, aºadar a Spaþiu-timpului infinit.
*
ACUM, iatã unicul adevãr. Iar ca factor metafizic, mirajul necesar pentru a gravita pe orbitele divinitãþii auto
creative, Mater – Materia, gravidã de Pater - Unul.
*
Ceea ce este reflectat în Enorm, îl numim Abnorm. Nimic nu poate fi - exista, transcende, 

Seminþe de poem sau ochiul compus al textului

Poezii
Se dedică domnului Alexandru Cetăţeanu
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Necuprins în Proporþii….Unica dovadã din noi ºi tot ce „ existã”, este Pulsaþia….Eludând spaima de proporþii, diferenþierea,
suspendând adicã bezna din Cogito, temporar, ne va mângâia absurdul, paradoxul de a fi. ªi al nostru plânset va cânta…
*
Divinul nu trebuie maimuþãrit, ci umanizat.
*
Electricitatea latentã din cuvinte, din nume ºi cifre, este sublunarã.
*
„ Ce dracu’, doamne, ce dracu !?”- strigã acel bãtrân nebun rãtãcit în pãdure, cã doar ºtiam drumul, era în capul meu!”.
*
Tot ceea ce trãim este Memorie ºi se descarcã ,ori se decanteazã în vis. Dar ºi în starea visãtoare a omului…Ca o inocenþã
paradiziacã, ne pierdut….Uneori aceasta este handicap, este suferinþã, „ sângerare spiritualã”…
*
Câinele „tãu” , este subconºtientul tãu…Eºti stãpân iubitor sau satrap sadic masochist?
*
Vers al meu din anii 70, în revista Familia : „ Între seminþe-ngenunchez/ doar Om”…
(„ Zeul rãbda în seminþe” …)

*
Poeta precoce Olga ªtefan, pe care am debutat-o la nici 11 ani…Îi spune lui Vakulovski cã ea scrie un fel de „ amintiri
inventate”, cam aºa ceva…ªi chiar inventeazã plasticizând hieratic, straniu, o memorie falsã, o memorie ca un pansament
peste frustrãrile, traumele ºi avatarurile juvenile, erotic – refulate, Freudiene….Iar Dorian, într-o cronicã cinicã, scrie
psihanalitic cã ar fi vorba de „ texte extrauterine” ! Horribile vero. Mai târziu, negându-ºi primele douã cãrþi, Olga vede aiurea
generaþiile premergãtoare ei, ca fiind „ mutanþi”… Dar, mai ºtii? Iluminãrile precoce au morfologia rãnilor purulente, unicã
drenare ºi eventualitatea de a se purifica sângele psihic…
*
În fapt, scribii devoaleazã un trecut pe care îl repudiazã, care i-a mutilat, refuzându-le ºi refulându-le dorinþele sexuale.
Pornolirismul de pârloagã al anilor de dupã generaþia 2000, ( a debutului, nu a naºterii!) – este doar un reflex al refulãrii
sexuale, iar violenþa de limbaj este violenþa clitorisului, ambiguu, hermafrodit. Grecii numeau „ zeiþa ascunsã” acest organ
reprimat…Scrisul acestora este unul orgasmic…Sau anorgasmic ! Astfel ºi în text.
*
Majoritatea liricilor de acum sunt sexualiºti. Textele deconpensatorii, textele recuperative virtual, textele noii Kamasutra, de
celuloid, de holograme, de stihial pseudo-vizionar, de vedenii delirante….Delirul abisal se reflectã pe luciul
apei…Structuraliºtii savureazã asta, critica lor este drogul lor de îmbãtrâniþi, de anorgasmici, de onaniºti.,. Semiotica
lor…aparþine acestui personaj (Onan), ºi el biblic, neh? Bestiarul deºertic al lui JHWH, cu geloziile sale, cu prozeliþii sãi…
*
Nu tu ai timp, ci timpul te are pe tine. Nu tu scrii, ci Memoria te scrie.
*
Textul fie voaleazã, unduind cum spune Blaga, fie devoaleazã, ºi atunci îºi înghite coada, ca Uroburos.
*
Gândirea ne este hologramã , ea „vine” de peste tot, ca ecourile. Existã un risc de schizofrenie în gesticulaþia virtualã a
cugetului…, un fel de reflex neantic, poate al Fiinþei, de a replia entropic în nefiinþã? A cui este lupta care continuã în
psihicul uman, nemiloasã vreodatã, necruþãtoare ? În naturã nu existã milã, nici iubire: ea deschide ochi subiectivi în plante
ºi vietãþi, ea deschide chiar ochi compuºi, în efemeride…
*
Fascinaþia plãsmuie zei sau eboºe, totuna. Aici este chinul poetului, avatarurile creaþiei. Între abject ºi sublim. Omul
modificat, de la „ modã”, disimulare, perversitare. „ Perversitare Diabolicum est”. Sau poate Sacrum est ?

Tot ce gândeºti dumneata, a mai fost gândit. Este gândit în continuul Acum. Reînvãþa sã guºti, sã te înfrupþi, sã primeºti ºi
sã dãrui, aºa cum prin sãrut, îþi sublimezi primitivul instinct al muºcãturii.
*
Parafrazând, somnul Naþiunii naºte monºtri.
*
Atunci când devii funcþie, deja ai murit. Eºti Zombi, eºti bântuire, eºti lipsit de umbrã.
Entitate electronicã, sublunar mortificat. Arãtanie sau þipenie.
*
Existã rãni curabile, ºi rãni incurabile. Rãni care se aratã, ºi rãni ascunse. Acestea sunt cele mai cumplite….Când purtãtorul
lor are geniu, are Har, le face sã cânte. Le descântã.
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Existã rãni curabile, ºi rãni incurabile. 
Rãni care se aratã, ºi rãni ascunse. 
Acestea sunt cele mai cumplite….
Când purtãtorul lor are geniu, 
are Har, le descântã. Le face sã cânte. 
Poetul ( le) cunoaºte. 
Vindecarea este în tine..
Dilema este dacã tu eºti
Sinele sãu Alter Ego. 

Alpha. Litera A este a respirãrii/ A cuvântului/ A ne sufocãrii/ Ea este miezul pulsaþiei: Deschide corolã.
*
ªansa lui: înnebunise, dar nu ºtia. Conºtientizarea unei boli nu e întotdeauna jumãtatea vindecãrii.
*
Absurda (!?) vanitate a omului este aceea de a ºti ( afla) totul într-o viaþã, pe când prin milenii, nici un geniu nu a aflat, ci
doar ceva relativ. Cu atât mai mult a scriitorului.
*
Cântec drag revenit, singur adus pe undele radio….ªi era noapte, m-am trezi, ºi mi-am spus ceea ce tot mai rar îmi spun, în
gând: exist.
*
Cântec al cuiva, fãrã de moarte. Prin aceea cã ne cautã.
*
Aflu cã valoroºi critici ca M. N. Rusu sau Aurel Sasu, sunt stabiliþi în State, foarte activi în New Babilon. Dar sunt mult mai
mulþi. Cine sau ce sã îi numere ? Cu Sasu m-am întâlnit fugar, boematic, la Sibiu. Desigur e în dimensiunea d-sale, vag ºi
nuanþat departe de a mea. Dar oare nu suntem fiecare propria-ne dimensiune, cu utopia vital (!) comunicãrii elevate ? ªi
cum sã ne descoperim pe noi înºine prin alþii? Eroarea metodei a fost ºi a lui Steinhard, evreul convertit la ortodoxism. Sau
a lui Noica, reiterând zamloxismul? Ori între astea douã, Cioran ? 
*
Dogma deconstructivã,versus paradigma reminiscenþa ºi în entropicã extincþie?
*
Nu mã striveºte viteza gândului, dar mã cutremurã ºi uneori meridianul frunþii trece prin inimã ºi tinde a redeveni orizontal. O
metaforã pierdutã suna : îngenunchierea cu fruntea.
*
Clopotele, ca niºte cuiburi ale neantului. Efemere, captive temporar, suspendând spaima cãderii în sus. Sau a mã dezice de
la astfel de enunþuri preþioase?
*
Dacã eventual viaþa ta, moartea ta, este de folos altuia, ºi tot e ceva. Unele daruri sunt prin cuprindere, altele prin culegere,
altele prin jefuire, ca orice fruct la rãscrucile veacului…
*
Existã labirinturi ( creiere ) cu clopoþei, cu dinamitã, cu bombe cu ceas, labirinturi cu moºi, cu gheare, sulfuroase la oracole,,
cu gorgone, cu autodafeuri,..inundabile, submersibile, de- gravifiate, … labirinturi felurite….Fiecare cap cu labirintul sãu.
*
Cogito, ergo sum vs. Dubito ergo sum. Pluralitatea e polisemanticã : summum.
*
Facerea ºi corpul” inspirat studiu al lui Ion Popescu Brãdiceni…Facerea prezumã condiþia „ cãderii în corp”, a eternului
inefabil în organic. Tot astfel ºi în text.
*

Seminþe de poem (ÎI)

Celule Stem

Vasile Mic
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A observã dintr-un unghi ( virtual) relativ al levitaþiei, aºa cum foarte plastic explica un clarvãzãtor panormarea „
timpului” : ca fiind situat într-un turn la intersecþii, de unde vezi cum se perindã, aflueazã maºinile ( sau oamenii); cei
care vin sunt din trecut, cei care au trecut de intersecþie, sunt viitori…Este situarea idealã în ACUM-ul continuu, unic
exact perceptiv…Este timpul interior al Poeziei, al cunoaºterii revelatorii.
*
Deplina neconsolare : dintotdeauna omul se pregãteºte de un rãzboi pe care ab initio l-a pierdut.

Ceea ce ne determinã de fapt trecerea, acel neînþeles pe deplin sieºi dintre cuget ºi afecte,
nu se vrea îmblânzit ºi deci supus, de unde nefericirea ce ne este însãºi neconsolarea de a muri. ªi mai îndeaproape,
a muri „ la timp”, a nu fi rãpuºi de boalã, de hazard, de accidental. Nici mãcar aceastã perspectivã „ justiþiarã”, atribuitã
interogativ – religios
( rebel) unui Tatã Cosmic ( ceresc, extraterestru!) – probabil reminiscenþã a omului telepatic în actualul om „ electric”,
tehnologist, recuperativ pe colateralele descoperirii..
Ce sau care anume este acel timp ( latent, rãbdãtor, al probabilitãþii reînvierii), din seminþe (ºi din cuvinte, din
concepte, din teorii, din invenþii…) ºi ce sau care este timpul manifest, arzãtor, consumat în acest continuu-acum, care
ni-l numim „ existenþã”?
Un „ dintotdeauna” în divergenþã cu un „ imediat fiind” (al fiinþei) – o cosmogramã, un grafem inefabil în delirul nirvanic
al viului gânditor (îngândurat) ( În gând durat…)…
Ce hiper-simþ rege se zbate în înrobirile lui uneori decadente în sãlbãticire, în paranoie, în schizoidizare ºi tragic risc al
negãrii de sine?
Cei care ard fãrã fum…, cei ce nu au suportat absurdul insultei de a adora o „ entitate” invizibilã, care devorã, fie ºi
din „ iubire” faþã de filiaþie…, cei ce au rãsturnat abisul din ei ºi l-au restituit în tragicul lor reproº unui dumnezeu
neutru, unui dumnezeu mereu deductibil, niciodatã arãtat, unui dumnezeu semnificat, ce se auto-sacrificã în trupul
chinuit infernal… Niciodatã al milei, însã clamând mila, sâmbure primitiv al iubirii dintre oameni?
„Este ceva în om strãin omului”, parafrazând enunþul despre muzicã, arte…ªi atunci rãzboiul contrariilor ( dualismul),

este al tãu? Al meu ? Timpul ( durata vieþii tale), este cel din sãmânþa care s-a auto –strãpuns pecetluind astfel
propria-i înãlþare de „ trestie gânditoare” ( Voltaire) , dar ºi ( astfel) moartea? Tu, impropietate absolutã, moarte ce nu
te saturi de viu, de mine ºi ramura mea, a noastrã, agent monstruos al nefiinþei ce tinde mereu spre frigul inerþiei
primare?
Captivi în condiþia ( mizericordia) sãrãciei, cei ce se nasc în foame, frig ºi umilinþe, cu tot geniul „ neîmblânzit” al

„Pruncului Isus”, sunt deja determinaþi, sunt deja abuzaþi din Monstrul Hazardului, damnaþi a fi nu Nume ci Cifre ale
canibalismului haotic în cosmos.
Eroismul lor este deja teogonic, este deja complice criminal cu marele timp, orbul.
Logici divergente, logici convergente, toate instabile, toate ale fugii în deriva spre roºu a tot ce devine efemer
structurã, ia trup ºi arde ori îngheaþã, spre a imploda sau exploda în atemporal? Reducerea la absurd : legea auto-
sacrificiului ca perpetuã ( ?) reciclare aºa zis 
Trans - cedentalã…Iar timpul din seminþe este un intrus al Legii, deja stigmã, deja aliaj disimulat al încolþirii, creºterii ºi
muririi…Cine recolteazã? Spermatozoizi sau multiplu al spicelor, al ciorchinilor: cine recolteazã ?
Cuvântul este orb ca ºi „ strãbunul „ lui, imago. Îl reumpli de „ inefabilul clipei tale, de pulsaþia ta reductiv-solarã, ºi

apoi îþi împinge, monstruos dincolo de „ estetici ºi morale”, în groapa comunã a metafizicii. Delirul culturilor, acolo, aici,
în estetismul steril ºi jubilaþiile ce îl maimuþãresc pe dumnezeul deductibil, pe Deus Otiosus sau pe cel la revers, al
Iubirii paternale. ªi în aceastã ecuaþie sado-masochistã, victimã-cãlãu, monstrul dialectic, consolator ca drog, iar
pentru fanatici, monstrul auto-mortificãrii, monstrul Marelui Orgasm care este al Nopþii nãscãtore de luminã.. Ci nu
invers.

În fractalia proporþiilor, ochiul compus al libelulei, pulseazã totuºi fãrã a-ºi înþelege zborul.

Amintiri din Hermeneia (II)
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TEACHERS and administrators of any institution of education are faced in this Information Age era with
one of the greatest challenges – CHANGE. This small word incorporates both structural and personal
barriers, which ultimately interfere with education or promote success. As an educator, I call for all teachers
and administrators to have a flexible mind and see change as a friend for a lifetime; they should have an
ability to embrace new ideas, routinely change old ones and for them change should support the overall
process of teaching, otherwise there could be chaos.

I believe in education and the education of all students. Learning is possible for all students, special
education students or general education ones (K-12) as well as adult students. As a teacher, I have high
expectations for all my students to achieve and become proud members of the society.

Students learn in different ways. Because they deserve an equal chance to learn, it is my responsibility
as a teacher to meet these different learning styles to the best of my ability. This is done by me by
presenting the material in a variety of ways as well as incorporating as many hands-on experiences as
possible.

As an educator/teacher, I bring positive guidance and positive learning experiences to all students. I feel
that students learn from the experiences of others as well as their own and then they will display their best
qualities. At school, I give every student the chance to develop and learn. Every day I spend at least two
extra hours on preparing and gathering the material for my students, calling the ones who have a lot of
challenges and „forgot” about their „educational promises”, and many other administrative duties. I also
encourage full participation in class and try to motivate all students to succeed. Learning flourishes in my
classroom. There is no time for other activities: learning is the only activity.

A framework for fundamental change in any class should address this issue of change and I call for every
teacher and administrator to serve as an agent in this Information Age era. Times are changing so rapidly
that we, the teachers of these institutions, must react quickly and continuously. For us, critical concepts of
the change process must become reality. These concepts are: thinking holistically, applying new technology
to the overall needs of every teacher, student, and the institution, cultivating new and stronger relationships
with all constituencies and focus on change.

A fundamental change could result in all programs if we, the ones who adapt policies or teach the
culturally diverse and adult students, will transform to meet the conditions and requirements of this new age.
Simply put I call for fundamental change to most programs where active teaching and learning should take
place in all schools and every classroom. I also focus on leadership and faculty roles, opening practices
and delivery systems.

Administrators from Los Angeles Unified School District, Division of Adult and Career Education (DACE),
all teachers and policy makers as well as all staff members must structure new roles and design new work,
diversify the institution’ services, and focus on the output side to demonstrate students’ success. My
emphasis is placed again and again on active student teaching and not „passive teaching”, on student
achievement and the diversity of programs which reflect students’ needs. Improving students’ competitive
advantage means strengthening outcome based learning, assuring fast-track start-up capability, and
developing better assessment process.

Being a normal person motivated by an unprecedented achievement motive, I DO NOT turn down any
adult student from his/her way of learning but guide ALL of them on the right track and support them all the
way. Through helping people from all walks of life, I have a sense of giving students choices. And nothing

TEACHING FOR EXCELLENCE AND SUCCESS 
A call to all Adult Education Teachers and Administrators

Los Angeles Unified School District – Division of Adult and Career Education 
By

Adrian Fercu
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could be better than choices because each student fits in some sort of learning or another. Students will make
something out of themselves when they are given choices and when they know the value and return of their work.
Students have a greater motivation to achieve their best. At LAUSD-DACE this is proved to be workable and
effective.

As a hands-on experienced person both in business and the educational fields, an inclusion specialist and a life-
long learner, I use my body of knowledge accumulated over the years, my heart and my hands in finding, as I
always did, the „Motivation Button” of every student and push it, push it, push it…

The time is right for adjustments. Students have to feel that they fit in this educational process. They have to
have a sense of being wanted and helped with their daily challenges of learning as well as other challenges. When
all teachers and administrators realize that, then the moment for these programs to leap forward in their
commitment to quality education has come. The signs may be right for a breakthrough that will place teaching and
learning at the students’ hearts in all schools. At LAUSD-DACE we have to give students new directions, new
sense, new hope and new expectations for visible outcomes.

ADRIAN FERCU, Ph.D.

March 14, 2011

Dear Friend:

Thank you for sharing your thoughts on education. I appreciate hearing from you. I am committed to providing
the best possible education for our Nation’s students because our children deserve it and because, today more
than ever, America’s prosperity rests on how well we educate them.

Across the country, we have many great schools and dedicated teachers. We should be proud of these
successes, and eager to discover and support what makes them great. We must also realize that not all children
get the education they deserve, and many schools need urgent reform to better help our students reach their full
potential.

Through the Recovery Act, my Administration has made a historic investment toward improving public education
and providing greater access to a complete and competitive education for every child. This investment will make
high-quality, early learning programs available to more young children. The Recovery Act will also help strengthen
the teaching profession by recognizing talented teachers who improve learning and by encouraging them to stay
in the schools that need them most. We are committed to exploring innovative approaches that advance teaching
and learning through high standards and expectations for all students, and to developing meaningful assessments.
These steps can ensure our graduates are prepared for success both in their higher education and careers.

A child’s education does not begin and end with a school bell, and responsibility must extend beyond a school’s
walls. Our future success depends on a greater level of engagement between parents, communities, and schools
on behalf of children. We all share the duty to educate our students, and if we hold them to the highest standards,
they will meet them. Please join me online to read more at: www.WhiteHouse.gov/issues/education.

Sincerely,
Barack Obama
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Cetãþenei
L. Nemþeanu

ca stãpânã de cenaclu
dã scatoalce cu grãmada.
stau poeþii sub ºperaclu
câtu-i de largã - Canada!

Amicului
Miky Farkaº

a brodit o epigramã
dar pe-al gloriei urcuº
se cam screme de pomanã
fiindcã boss - e tot Gãrduº!

Glumeþului
F. Oncescu

el ºi Sake, prin ziare,
ne-au rupt mutrele ºi basta,
da-ntrebarea moarte n-are:
ce-i mai trebuie nevasta?!

Gureºei
Cãtãlina Stroe

am gãsit acum momentul
sã i-o spun cã mie-mi place.
forfoteºte-n ea talentul
ºi...vorbeºte ºi când tace!

ªefului
Alex Cetãþeanu

ºeful nostru - oltenaºul,
s-a-ncuscrit
de-un timp prin China.

scrie rar, findcã pe-acolo
ghiºeft bun e - rogojina!

Unui hozrasciot poetic

carmacel ºi troscotreanu
îºi latrã fala din cer,
însã ºtiþi, când vin hingherii
javrele de-ndatã – pier!

Fecioarei
Irina Egly

cicã s-a gãtit de-o nuntã
într-o zi de vinere
ºi se-ntreabã toatã lumea:
cine-o pica... ginere?!

Domnului
Puiu Popescu

Puiu... da, e pui de treabã.
toþi l-alintã-n chip ºi fel,
dar puicuþele se-ntreabã:
când ajungi bre... Cocoºel?!

Directoarei
Ligya D.

ce pot eu
sã scriu de-o doamnã?
chiar de-o fac, o fac cu fricã
fiindcã-i durã ºi la toamnã
poate va fi... soacrã micã!

Falnicului
Eugen Caraghiaur

prinþe, am o întrebare
ºi vreau sã-mi rãspunzi acu:
dintre voi care-i mai mare,
Rex, Tutancamon sau TU?!

Actorului
Septimiu Sever

timpul curge pe-ndelete,
prin clepsidrã, batã-l vina,
dar el e sever - la fete
nu trage de loc... cortina!

Septagenarului
G. Filip

nu mã-ndoi ºi nu am teamã
c-o sã mã zvârliþi la coº
ca poet - de bunã seamã
eu sunt cel mai tânãr... moº!

NIȘTE EPIGRAME
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Existã în viaþa noastrã întâmplãri ce par a fi determinate
de jocul hazardului, de acþiunea unor factori imprevizibili
sau de anumite situaþii conjuncturale, ca o rezultantã a
concursurilor de împrejurãri. În realitate ele sunt opera
destinului implacabil care dirijeazã toate acþiunile noastre,
conducându-le spre un final inevitabil. Uneori dez-
nodãmântul acestor situaþii este neîndurãtor, cum a fost în
cazul slt. aviator Theodor Lisaniuc, care ºi-a frânt aripile în
locul camaradului sau de arme, lt. aviator Florian Buchiu,
ale cãrui amintiri au stat la baza acestui remember. 

Capitularea necondiþionatã a României la 23 August
1944, cunoscutã sub eufemismul “Armistiþiu”, a avut
consecinþe dezastruoase pentru þara noastrã. Armata
românã din Moldova a primit ordinul de a înceta luptele,
hoardele armatei roºii pãtrunzând în þarã fãrã a întâmpina
nici cea mai micã rezistenþã, dupã care au urmat o serie
de jafuri, violuri ºi crime. Ruºii s-au comportat în România
cã într-o þarã ocupatã, ucigând, jefuind ºi furând tot ce se
putea fura, chiar ºi ceasurile de la mâna oamenilor, pe
care nu le vãzuserã în “raiul” lor bolºevic. “Davai cias” era
cuvântul la ordinea zilei, astfel încât oamenii se fereau sã
mai iasã chiar ºi ziua din casele lor, deoarece riscau sã
fie prãdaþi sau împuºcaþi în plinã stradã. Dupã încetarea
ostilitãþilor ruºii au încãlcat cu cinism acordurile încheiate
luând prizonieri peste 150 de mii de ostaºi, subofiþeri ºi
ofiþeri ai armatei noastre, dintre care peste 40 de mii au
fost deportaþi în lagãrul de la Bãlþi, împreunã cu circa
zece mii de militari germani, unguri, italieni ºi slovaci.
Neavând posibilitatea de a-i alimenta, ruºii i-au împuºcat
pe toþi, aruncându-i în gropi comune. Pe acel loc a fost
ridicat mai târziu un monument în amintirea mãcelului
care aminteºte crimele de la Katyn unde a fost asasinatã
de KGB floarea armatei poloneze. Restul prizonierilor
români au luat drumul Siberiei ºi al lagãrelor morþii din
Asia Centralã, rãspândite în vastul teritoriu al gulagului
rusesc pânã la Vladivostok. În acest timp Aviaþia Romana
care era angajatã în luptele pentru eliberarea Transilva-
niei de nord a primit ordinul de a schimba semnele de
identificare de pe fuselajul ºi aripile avioanelor, semnul
crucii tricolore cu litera “M” la fiecare capãt au fost înlo-
cuite cu un cerc tricolor având în centru steaua cu cinci
colþuri. Cu toate acestea, avioanele romane erau dobo-
râte sau incendiate la sol de ruºi, care aveau o urã visce-
rala împotriva aviaþiei noastre care le dãduse câteva lecþii
de înaltã mãiestrie în arta pilotajului, atât în luptele

aeriene cât ºi în bombardamentele obiectivelor terestre.
Escadrila 113 se afla cantonatã în acele zile fierbinþi pe
aerodromul improvizat de la marginea pãdurii Coandã,
lângã comuna Produleºti, gara Mãtãsari, aflându-se la
dispoziþia Statului Major al Aerului care era dispersat în
oraºul Titu. În aºteptarea ordinului de plecare în misiune
câþiva aviatori jucau remy la o masã în jurul cãreia se
aflau lt. aviator Florian Buchiu, slt. aviator Theodor Lisa-
niuc, adj. ºef aviator Ion Moise ºi serg. aviator Francois
Hillerin. Jocul era anost ºi lâncezea deoarece toþi erau cu
gândurile la camarazii lor plecaþi în misiuni deosebit de
riscante încã din zorii acelei zile de la sfârºitul lunii sep-
tembrie 1944. Printre cei plecaþi se aflau lt. av. Ionicã Voi-
culescu, sergenþii aviatori Dumitru Istrate, Ionescu Vasile
ºi cel mai tânãr dintre toþi, Nicolae Crivãþ. În jurul orelor
10 dimineaþa comandantul Escadrilei 113 cpt. aviator Ion
Goranescu s-a întors de la Statul Major al Aerului având
în mânã un plic mare de culoare galbenã, plin de sigilii.
Acest ofiþer rezervist care a condus Escadrila de la înce-
putul rãzboiului pe toatã perioada luptelor, era cu câþiva
ani mai în vârstã decât ceilalþi aviatori, dar era iubit pentru
înþelepciunea manifestatã cu diverse prilejuri, pentru dra-
gostea faþã de întreaga Escadrilã ºi nu în ultimul rând
pentru înþelegerea arãtatã fiecãrui component al Esca-
drilei compusã din piloþi, tehnicieni, mecanici, servanþi de
bord ºi ostaºi în termen. Era un adevãrat catalizator al
energiilor tinerilor aviatori, în jurul lui Escadrila fiind strâns
unitã ca un monolit. Apropiindu-se de lt. Buchiu care era
cel mai mare în grad, i-a spus arãtându-i plicul pe care îl
þinea în mânã: “Zbori imediat la Craiova ºi predai acest do-
cument ªefului Statului Major al Armatelor Terestre Ro-
mane. Fã-þi foaia de misiune ºi adu-o la mine la semnat.” 

Destinul unui pilot 
Sublocotenent
aviator Theodor
Lisaniuc
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Existã momente în viaþã când o voinþã mai puternicã decât
a noastrã ne determinã sã luãm unele hotãrâri care ne vor
schimbã radical cursul existenþei. Aºa s-a întâmplat în acel
moment când slt. Theodor Lisaniuc s-a ridicat de la masã ºi
apropiindu-se de lt. Florian Buchiu i-a spus : “Te rog lasã-mã
sã zbor în locul tãu la Craiova unde locuiesc, deoarece soþia
mea a nãscut acum câteva zile un bãiat ºi aº vrea sã-i
îmbrãþiºez”. Cu aceste cuvinte slt. Lisaniuc ºi-a semnat sen-
tinþa, urmându-ºi necruþãtorul destin scris în stele. “Desigur
dragã prietene, i-a rãspuns lt. Buchiu. În primul rând dã-mi
voie sã te felicit pentru noul tãu nãscut, ai acordul meu pentru
schimbare, dar avem nevoie de aprobarea comandantului”.
Cpt. Goranescu a semnat foaia de zbor, dându-i câteva sfa-
turi lui Lisaniuc: “Fii atent deoarece misiunea aceasta este
foarte importantã. Ai în total trei zile pentru a o îndeplini ºi
pentru a-þi vedea moºtenitorul”. Fericit cã un copil care a
primit cadou jucãria preferatã, Lisaniuc l-a îmbrãþiºat atât pe
comandant cât ºi pe camaradul lui, Buchiu, dupã care ºi-a
luat foaia misiunii de zbor, a îmbrãcat salopeta de pilot, a luat
casca ºi ochelarii ºi s-a urcat în “Fieslerul” care îl aºtepta cu
motorul pornit la capãtul pistei. A decolat apoi fericit fãcând
tuturor un semn prietenesc cu mâna, plecând în ultima lui
misiune, la capãtul cãreia îl aºtepta nu întâlnirea cu familia, ci
cea cu eternitatea. Dupã plecarea slt. Theodor Lisaniuc, lt.
Buchiu a decolat împreunã cu generalul aviator Garleanu pe
o rutã lungã de inspecþie a unitãþilor de aviaþie din Braºov,
Buzãu, Bacãu, Roman, Iaºi, Suceava ºi Botoºani. Peste tot
au întâlnit atât în viaþa civilã cât ºi în cadrul unitãþilor militare
inspectate oameni dezamãgiþi ºi timoraþi datoritã comportãrii
trupelor ruseºti care jefuiau, violau ºi sechestrau persoane cu
o sãlbãticie rar întâlnitã. Dupã înapoierea din misiune, Lt
Buchiu nici nu a apucat sã-ºi scoatã costumul de zbor, când
furierul Escadrilei, serg. Ion Bratu îi spuse cã autoritãþile mili-
tare din Craiova insistã sã vorbeascã cu comandantul Esca-
drilei 113. Deoarece era singurul ofiþer la acea orã pe aero-
drom, a preluat receptorul ºi s-a prezentat conform uzanþelor
militare. La celalalt capãt al firului, Slt. Nicolae Pelin i-a
raportat urmãtoarele: ”Astãzi... orele... avionul “Fieslerstork”
nr...aflându-se pe pista de aterizare a fost doborât cu o rafalã
de mitralierã, pilotul avionului, slt. Theodor Livasiuc fiind
omorât”. La aflarea acestei veºti, lt. Buchiu a rãmas pentru
câteva minute fãrã glas. Mai târziu, dupã cercetãri pe care le-
a fãcut, inclusiv la Ministerul Aerului ºi la Marele Stat Major,
avea sã afle cã în urma anchetei unei comisii mixte româno-
sovietice care a urmat, s-a stabilit cã doi ostaºi ruºi în stare
avansatã de ebrietate au pariat cã vor dobori primul avion
care va ateriza din prima rafalã de mitralierã. Preþul acestei
mârºavii era o sticlã de vodcã. 

Dupã participarea activã la luptele pentru eliberarea
Ardealului de nord, la data de 1 noiembrie 1944 Escadrila 113
a primit ordinul de a se prezenta la Bazã, la Flotila nr. 3
Aviaþie-Informaþie de la Buzãu. A urmat apoi scoaterea unor
Unitãþi de aviaþie de pe linia frontului ºi dezarmarea avioa-
nelor româneºti de vânãtoare, bombardament ºi recunoaº-
tere. Acest ordin dat la indicaþiile Comandamentului sovietic
dezonora Armata Românã ºi în special Aviaþia militarã. Din
acest motiv lt. Florian Buchiu a refuzat sã facã parte din
Escadrilele aviatice care urmau sã însoþeascã trupele române

ºi sã participe alãturi de cele ruseºti în luptele din Ungaria ºi
Cehoslovacia ºi în ziua de 11 noiembrie 1944, dupã 3 ani ºi
patru luni de front, s-a prezentat la ªeful Serviciului Mobilizãrii
cãruia i-a cerut sã fie demobilizat, fiind rezervist. - “ Te înþeleg
foarte bine, eºti decepþionat ºi eu aº face la fel, i-a rãspuns
cpt aviator Comãnescu, dar nu pot deoarece sunt ofiþer activ
ºi trebuie sã rãmân la datorie”.

Luând ordinul de demobilizare, lt. Buchiu s-a îndrepta
spre dormitor pentru a-ºi face bagajele. Avea sufletul îndu-
rerat. Imaginea camarazilor sãi care ºi-au frânt aripile în
marea încleºtare a luptelor aeriene îi reveneau în minte, defi-
lând prin faþa lui ca la apelul de dinaintea plecãrii în misiune,
zâmbindu-i de dincolo de viaþã cu mâna la cozorocul cas-
chetei de aviator. Îºi aminti de camarazii sãi din Escadrila 113
care cãzuserã în misiuni de luptã ºi sufletul lui se umplu de
tristeþe. Retrãi momentele petrecute alãturi de ei ºi le revãzu
chipurile aºa cum îi cunoscuse. ªi-l reaminti pe Cpt. av. post-
mortem Alexandru Stârcea care arsese în carlinga avionului
sau, pe Adj. av. Tomac, pe Sergentul mitralior Constanti-
nescu, cãzuþi în luptele aeriene, cât ºi pe sergentul t.r. Trâm-
biþaº împuºcat în frunte lângã el în luptele de la sol împotriva
unui comando german. Îºi mai aminti ºi de alþi aviatori cãzuþi
la datorie, precum adjutantul Theodor Negulici citat prin Ordin
de Zi pe întreaga Aviaþie ºi decorat cu Ordinul “Virtutea
Aeronauticã” clasa “Crucea de Aur cu Spade” pentru condu-
cerea avionului sau de bombardament “Stukas” ºi aterizarea
în bune condiþii, deºi fusese lovit de un glonþ care îi atinsese
nervul optic ºi orbise pe loc. Fapta lui de eroism impresionase
profund ºi fusese relatatã pe larg într-o cunoscutã revistã de
rãzboi germanã. Îºi mai aminti ºi de asul aviaþiei de vânãtoare
române, Comandorul postmortem Alexandru ªerbãnescu, cel
care se angajase singur în lupta împotriva unei formaþii de
câteva sute de avioane americane de bombardament ºi se
prãbuºise ca un vultur cu aripile frânte pe un povârniº de
stâncã pe frumoasa Vale a Buzãului. Urcând în trenul care îl
aducea la Bucureºti, copleºit de amintiri, lt.Buchiu îºi ºterse
discret o lacrimã, cu gândul la toate întâmplãrile pe care le
trãise în anii petrecuþi alãturi de toþi camarazii lui decedaþi în
încleºtãrile cumplite ale rãzboiului.

Aceasta este povestea morþii Slt. aviator Theodor Lisaniuc,
pe care autoritãþile comuniste de atunci aflate în slujba
Moscovei au ascuns-o. ªansa a fost însã cã unii dintre cama-
razii lui de armã au supravieþuit, precum Comandoul av.(r)
Florian Buchiu, decorat printre alte cu “Virtutea Aeronauticã cu
Spade” care ºi-a amintit unele fapte eroice din Epopeea Aviaþiei
Române în cel de al Doilea Rãzboi Mondial în care trupele
ruseºti în drumul spre Berlin, cu kalaºnikovul într-o mânã ºi cu
sticlã de vodcã în cealaltã au lãsat în urma lor ruine, lacrimi ºi
morminte, printre care a fost ºi cel al Slt. av. Theodor Lisaniuc,
cãzut jertfã pe altarul crudului zeu Marte, ucis de doi membri ai
unei armate care a adus în Europa ciuma doctrinei comuniste. 

P.S. De curând, bunul meu prieten ºi colaborator coman-
dorul av. (r) Florian Buchiu a decolat într-un zbor fãrã întoar-
cere, pentru a-ºi întâlni camaradul cãruia i-a datorat viaþa, cât
ºi pe ceilalþi aviatori cãzuþi în încleºtãrile marei Conflagraþii
Mondiale, care a secerat fãrã milã floarea tineretului din þãrile
participante la acel cumplit mãcel.
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Pe Cornel Popescu l-am cunoscut în anul 2001 la Teatrul Naþional
din Târgu-Mureº, pe când avea 57 de ani. Era o searã geroasã de
febrar, în 16 a lunii ºi aveam sã-l vãd interpretând unul din cele mai
bune roluri ale sale, Regele din Amorphe de Ottenburg, personaj
tragic ºi grotesc în acelaºi timp, realizat de Cornel Popescu cu o uimi-
toare bogãþie ºi varietate a mijloacelor de expresie. O adevãratã încu-
nunare a disponibilitãþilor sale artistice. Însuºi autorul piesei, Jean-
Claude Grumberg, unul dintre cei mai apreciaþi dramaturgi francezi
contemporani, afirmase cã spectacolul târgumureºean (nn. pus în
scenã de Cristian Ioan) este mai bun decât cel de la Comedia Francezã
(nn. care se juca în aceeaºi perioadã), iar creaþia lui Cornel Popescu
este cea mai bunã dintre toate cele ºase interpretãri de pânã acum ale
acestui rol complex ºi dificil. M-a privit câteva clipe fix cu ochii sãi
shakespeariani, fãrã sã zicã o vorbã. Complet fâstâcitã am bolborosit
câteva vorbe apreciative. M-a primit cu deschidere în acel tumultuos
anturaj, care avea sã-mi devinã casa de ucenicie artisticã. Întruniri,
discuþii, proiecte, detalii regizorale, turnee, forfotã, repetiþii... tot atâtea
secvenþe de formare, lecþii de viaþã, pe care le-am pãstrat în anii ce-au
urmat. La ultima noastrã întâlnire (era la fel de preocupat de viitorul teatrului românesc) am avut o lungã ºedinþã la
Asociaþia noastrã Art Verba, unde pusesem bazele unei trupe de teatru, Prospero. Urma sã fie pusã în scenã piesa
lui Gèrald Sibleyras, În drum spre Indochina, cu Cornel Popescu alãturi de Mihai Gingulescu ºi Aurel ªtefãnescu. 

În foaierul Teatrului Naþional din Târgu-Mureº, pe buzele – acum – inerte ale înzestratului actor Cornel Popescu se putea
desluºi veºnica întrebare: A fi sau a nu fi… încã pe scena târgumureºeanã, cãruia îi fusese credincios timp de 38 de ani. 

ªi-a închinat întreaga viaþã Teatrului. Teatrului cu T mare, Teatrului care înseamnã artã, pasiune, dãruire, sacrificiu,
uitare de sine, Teatrului în care se regãsesc îngemãnate valoarea operei de artã, modestia adevãratului creator ºi
respectul permanent faþã de spectatori, Teatrului pe care-l faci, desigur, ºi pentru bucuria ºi împlinirea ta, dar, mai ales,
pentru desfãtarea ºi satisfacþia celor mulþi, care vin, cu inima deschisã, sã te vadã, sã te admire, sã-ºi încarce mintea
ºi sufletul cu vorbele, cu ideile, cu sentimentele ce pornesc de pe scenã pentru a inunda sala – cum îl apreciazã unul
dintre cei mai buni prieteni ai sãi, eruditul devotat, Zeno Fodor, aºa cum Gheorghe Harag este regizorul, sau cum
Romulus Guga este dramaturgul.

Cornel Popescu a învãþat sã preþuiascã necondiþionat teatrul de la maestrul sãu, marele regizor ºi pedagog Ion
Cojar. ªi a slujit cu conºtiinciozitate ºi neodihnã acest Teatru cu T.

Din 1972, când a absolvit Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã din Bucureºti, ºi pânã în ultima clipã a
existenþei sale pãmânteºti, el a realizat pe scenã interpretãri antologice. A creat un remarcabil Hamlet, ca ºi un
irezistibil Cetãþean turmentat, roluri care ilustreazã elocvent întinderea extraordinarã a gamei sale interpretative. A fost
unul din actorii preferaþi ai lui Gheorghe Harag (sub îndrumarea cãruia a realizat creaþii precum: Antioh Elpidiforovici
Oh în A murit Tarelkin! ºi Trofimov în Livada de viºini), Dan Micu (în regia cãruia a debutat, pentru a se impune
apoi, foarte curând, cu o primã mare creaþie: Opriþescu Mititelu din Piticul din grãdina de varã), Dan Alecsandrescu
(cu care a avut o colaborare îndelungatã ºi foarte de fertilã, concretizatã în câteva personaje de referinþã – Viniciu din
Noaptea cabotinilor, Chitlaru din Opinia publicã, Tufaru din Cartea lui Ioviþã, Nebunul din Moartea accidentalã a
unui rebel). De neuitat sunt însã ºi alte creaþii ale sale de mare profunzime ºi subtilitate, lucrate cu inteligenþa ºi
migala care-l caracteriza: Smerdeakov (Fraþii Karamazov), Contele de Warwick (Ciocârlia), Crãcãnel, Soldatul
Honterius (Evul mediu întâmplãtor), Profesorul de filosofie (Burghezul gentilom), Topaze, Locatarul (Existã nervi),
Richard II, roluri de o complexã ºi diversã varietate. De fiecare datã talentul sãu de netãgãduit a radiat cu aceeaºi
strãlucire ºi putere de penetrare. 

Un ultim omagiu
Omului, Actorului, Profesorului...
Cornel Popescu

(06.09.1944 – 10.03.2011)
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Cornel Popescu nu a fost numai un actor de mare talent. A obþinut rezultate remarcabile ºi ca profesor. Pedagogia teatralã,
specializarea predatã cu pasiune de el. Cinci generaþii, azi, mulþi dintre ei, certitudini ale teatrului românesc: Marius Bodochi,
Daniel Vulcu, Sorin Dinculescu, Viorica Geantã-Chelbea, Radu Bânzaru, Ada Milea, Sorin Leoveanu, Dan Rãdulescu ºi încã
mulþi alþii. De câteva ori ºi-a exersat capacitãþile creatoare ºi în regie (ºi a fãcut-o cu succes!).

Acum vocea lui s-a stins, precum cea a lui Hamlet. În ropot de aplauze, ne luãm rãmas bun de la minunatul prieten ºi om de
teatru CORNEL POPESCU, un admirabil Om, un strãlucit Hamlet. Cum altfel decât aºa cum Horaþio se desparte de bunul sãu
prieten Hamlet: Se frânge-un suflet nobil. Noapte bunã, / Iubite prinþ, ºi cetele de îngeri / Te poarte-n cânt spre veºnicã odihnã!

DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ ALÃTURI DE ÎNGERI!

Pe Cezar Ivãnescu nu l-am cunoscut
decât prin spusele prietenilor sãi. ªi nu
sunt puþini. La o rapidã radiografiere a
þinerii mele de minte, realizez cã nu am
auzit nici mãcar o vorbã de tãgadã des-
pre cel ce-a fost unul dintre cei mai im-
portanþi poeþi ai generaþiilor postbelice1,
totodatã, dramaturg2 ºi traducãtor3, dar,
mai ales, prietenul de cuvânt românesc
nealterat, Cezar Ivãnescu (v. foto 2).
Incomod ºi erudit…4, douã cuvinte care
sugereazã esenþa portretisticã a celui
cãruia Constantin Noica îi mãrturisea cu
admiraþie: Am vibrat deosebit la glasurile
unor poeme… am rãmas rece la atinge-
rea altora, dar peste tot am simþit cã este
vorba de ceva „sacru” în scrisul d-tale.

Scurtele întrevederi bienale cu neo-
bositul nostru ambasador cultural Alex
Cetãþeanu, stabilit de mulþi ani în Ca-
nada, mi-au rãscolit spiritul de bârlã-
deancã, cãutãtor ºi, totodatã, promotor
de frumos, intim legatã de oraºul în care
a vãzut lumina ochilor cel evocat (6
august 1941).

10 aprilie 2011, o dimineaþã aproape
rãpusã de o neaºteptatã ºi deloc
binevenitã vântoasã de prier. În fiecare
an prescriu alt canon sufletului meu

înaintea pãºirii în Sãptãmâna Patimilor.
ªi, cum în acest an primim Lumina În-
vierii în 23-24 aprilie, zi în care-i come-
morãm adormirea ºi lui Cezar Ivãnescu,
puhoi de entitãþi imateriale mã îndem-
narã înspre Cimitirul Eternitatea din
Iaºi. Inimii Clarã Luminã i-ai fost mie,
Proscrisul, / balsam ºi Þarã a Verii cu
Tinereþea în ea, / (…) Dacã mã-ntunecã
azi de suferinþã abisul, / Clarã Luminã
din inimi, nu te-ntuneca! [Cezar Ivã-
nescu, Jeu d’amour (Clarã luminã)].

Aveam sã-l revãd la mormântul lui
don Caesar pe nimeni altul decât pe
poetul Lucian Vasiliu, un alt neostoit spi-
rit baaadenesc. Unul dintre puþinii gene-
roºi ºi aspiranþi la rostiri, gândiri ºi simþiri
oneste, creatoare, durabile (v. foto 1).

Merg des la Bârlad. Totdeauna cu
bucuria de a-mi îmbrãþiºa pãrinþii, dar ºi
de a-mi revedea profesorii. Nu micã mi-
a fost bucuria, la ultimul eveniment de
comemorare a inegalabilului dramaturg
Victor Ion Popa, organizat la Muzeul
„Vasile Pârvan” în 30 martie a.c., sã-l
revãd pe magistrul Gruia Novac, re-
dactorul revistei Baaadul, dar, mai ales,
pe profesorul de limbã ºi literaturã
românã la liceul, nu altul decât presti-
giosul „Gheorghe Roºca Codreanu”,
prin care au trecut ºi Cezar Ivãnescu,
Alexandru Vlahuþã, Vasile Pârvan,
Garabet Ibrãileanu, Raicu Rion ºi multe
alte personalitãþi de mai târziu. 

Drag i-a fost târgul lui Take, Ianke ºi
Cadâr… Vãdit preocupat de originile
muzicale ale poeziei, a pus bazele, de
timpuriu, unei mici orchestre numitã „la
Baaad”, denumire ce va anticipa capo-
dopera sa liricã de dimensiuni remarca-
bile. Volumele La Baaad, Ed. Cartea Ro-
mâneascã, 1979, La Baaad, Ed. Emi-
nescu, 1996 ºi La Baaad / In Baaad, edi-
þie bilingvã româno-englezã, Ed. Juni-

mea, 2006, reamintesc, prin forþa lor
vizionarã, de maeºtri înaintaºi precum
Eminescu, Arghezi, Aron Cotruº etc.

La ceasul unor mari reaºezãri socio-
culturale, ne lãsãm inimile sã înalþe o
rugãciune ºi pentru Cezar Ivãnescu, cel
care - aºa cum spunea, în urmã cu trei
ani, bunul sãu prieten - întâlnit încã de pe
vremea debutului sãu cu versuri în „Fla-
cãra Iaºului” (1959), într-o rubricã de „Ce-
nacliºti bârlãdeni” - Ion Murgeanu: A su-
ferit de toate nedreptãþile, într-o lume prea
confuzã ca sã-l înþeleagã ºi pe veci
nepregãtitã pentru a trãi graþia de a fi con-
temporanã marilor ei poeþi ºi libertãþii lor…

1. Debutul sãu editorial vine în anul 1968 cu volumul
„Rod”, despre care criticul Nicolae Manolescu avea sã
scrie: „Când în prozã se va debuta cu cãrþi de valoarea
Rodului lui Cezar Ivãnescu, vom putea vorbi nu de o
evoluþie, ci de o adevãratã revoluþie”.

2. Debutul în teatru vine un an mai târziu, 1969, cu
piesa „Micã dramã”, jucatã la Piteºti, la Teatrul „Alexan-
dru Davila”, într-un spectacol coupé cu „Vin soldaþii” de
Gheorghe Astaloº.

3. Traduce împreunã cu soþia sa, Maria Ivãnescu,
lucrarea lui Mircea Eliade De la Zamolxis la Genghis-
han, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1980, dar ºi celebrul
roman al lui Céline, Cãlãtorie la capãtul nopþii, Cartea
Româneascã, 1978.

4. A se citi Ordinul poeþilor. Don Caesar (convorbiri
fragmentate), în Lucian Vasiliu, Sciaticã de Copou, Ed.
Niculescu, 2010, pp. 133-195.
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În numele celor ce l-au preţuit…

Cezar Ivănescu la trei ani de preumblare celestă
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Micã rugãciune

Ai grijã, Doamne, de mãicuþa mea, 
Cã a îmbãtrânit de-acum ºi ea.
ªi toate i se scad ºi i se ieu,
Cã ºi uºorul i se pare greu.
Ai grijã, Doamne, de mãicuþa mea!

Ai grijã, Doamne, ºi de fata mea, 
Cã-i singurica ºi e singurea.
ªi are capul crud ºi-ncrezãtor
ªi ia tot greul lumii în uºor.
Ai grijã, Doamne, ºi de fata mea!
Ai grijã, între ele, ºi de mine
ªi numa-n bine, Doamne, mi le þine!
Cã am rãmas decât o grãmãduþã:

O rãdãcinã, - un trunchi ºi o mlãduþã.
Ne cruþã, Doamne, alþii nu ne cruþã!

Dar care, dintre noi, e mai bogatã:
E mama mea, cu fatã ºi nepoatã?
E fata mea, cu mamã ºi bunicã?
Ori eu, ce am ºi mamã am ºi fiicã,
Fiicã fiind ºi mamã totodatã?! 

Am furat un trandafir

Am furat un trandafir
Trandafirul un copil
Un copil de-al crengii lui
Creangã lui de-a rugului
Rugul de-al pãmântului

LA MULŢI ANI,
CAROLINA ILICA!

Scurtã bio-bibliografie
Crolina Ilica s-a nascut in data de 19 martie 1951, in satul Vidra, comuna Virfurile, jud.

Arad, la poalele Muntilor Apuseni. Licentiata, in 1975, a Facultatii de Filozofie din Bucuresti.
Debut editorial, la 23 de ani, in urma castigarii Premiului I, poezie, la Concursul de debut
organizat de Editura “Eminescu” din Bucuresti. Din 1975, membra a Uniunii Scriitorilor din
Romania.

Profesor, ziarist, diplomat; dupa 1997, director artistic si presedinte al Juriului Festivalu-
lui International “Noptile de poezie de la Curtea de Arges” (la cele 12 editii de pana acum
au participat peste 700 de invitati de pe toate meridianele lumii), festival organizat de
Academia Internationala Orient-Occident, pe care a fondat-o impreuna cu scriitorul Dumitru
M. Ion.

Poeta, traducatoare, eseista. A publicat: 22 volume de poezie; un vplum de eseuri despre
mari poeti ai lumii - “Divina Poesia”, un amplu studiu despre folclorul romanesc; 75 volume
de traduceri (de la texte ale Egiptului Antic pana la poeti contemporani laureati ai Premiului
Nobel); a obtinut 26 de premii nationale si internationale; peste 60 de participari la
festivaluri si congrese literare internationale; poezia sa a fost tradusa in 23 de limbi. 

(preluatã cu mulþumirile noastre din site-ul Cronica Românã - www.cronicaromana.ro)



Iar pãmântu-al cerului 
Cer cu cer deasupra lui.

M-a vãzut ºi Dumnezeu
Dumnezeu ºi Fiul Sãu
Fiul sãu ºi Maica Sa
Maica Sa... Dar maica mea?
Mama mea de m-ar vedea
De-ar vedea m-ar ºi certa.

ªi certatã cu folos
Sã pun trandafirul jos
Când mã satur de miros

Pe-o movilã de pãmânt
Ca pe-o boltã de mormânt
Ce m-aºteaptã gol oricând.

Grandmother

My window sill is full of doves
Picking up the grains of wheat and pieces of
bread
(Is the Holly Spirit raining down with them ?)
They gaze from outside at me.

My house is full of moths
(Are they the souls of those dear to me that
have left ?)
They are so ugly with their wings closed
But when they open them, they become
wonderful ! 

One butterfly with a brooch on one of its leg
Two doves, a pair, enter like thieves from
behind the curtains
Looking to catch me in a net, to hatch me in
my room
So that I may become the grandmother of
doves. 

Two lives 

I am dressed as a peasant, and I feel like a
queen
Above a world full of light
And in the wax of the candle is my Christian
believe .

I have two lives, devouring me in the same
time
Competing one against the other to enrich my
life,
Both, as a traditional peasant and a highly
academic achiever. 

In my world, no gold, no money, no
advancement
Are as valuable to me as my heritage is :

Traditional riddles, clever words,
Memories and my ancestral emotions
Coming from country songs and traditions
Or traditional shirts, hand made masterpieces.

That I keep with me, displayed like in a
museum, in my poems.

Traducere - Alexandru CetãþeanuVasile Mic

67

D Lestine iterare



D Lestine iterare

68

C
O

R
N

EL
IU

 L
EU

 (R
O

M
Â

N
IA

)

(urmare din numãrul trecut)

Mijlocelul ei -
etalon în lei

Motto:
„... Pentru salarizarea personalului
bugetar se ia în calcul, drept bazã,

salariul de secretarã dactilografã,
mãrimea celorlalte stabilindu-se

prin multiplicarea acestuia.”
(Din nãzdrãvãniile guvernului)

Conform celor mai noi calcule de
salarizare fãcute de contabilii de la
guvern, etalonul nostru de viaþã - de
standing, cum spun occidentalii la
lipsa de foame - este secretara-dac-
tilografã. Ea - sãrãcuþa ºi drãguþa -
este cea care îºi împarte sau îºi mul-
tiplicã salariul pentru noi ºi pentru a
ne mãsura a noastrã fericire. La sala-
riul meu, eu pot sã spun cã sunt de
douã ori mai fericit decât acea fetiþã
angajatã pe ochi frumoºi. Iar, dacã
vreau sã ºtiu de câte ori este mai
fericit decât mine domnul prim minis-
tru, atunci îl înmulþesc pe dumnealui
cu secretara-dactilografã, împart
rezultatul cu mine, scad impozitele ºi
aflu exact, matematic, restul de
fericire de care mã pot bucura eu ºi
plusul de fericire de care se bucurã
el. Cã el se bucurã; cum sã nu se
bucure, dacã se înmulþeºte de opt ori
cu secretara- dactilografã!

Acesta este, deci, etalonul pe
care ni l-a adus viaþa noastrã demo-
craticã de astãzi. Sau, poate, intra-
rea în Europa. Pentru cã intrarea în
Europa presupune anumite stan-
darde, iar standardul nostru de trai
are drept etalon secretara-dactilo-

grafã. Cum s-ar spune în baladã:
Mijlocelul ei –
Etalon în lei!

Aºadar, fiecare cetãþean al Ro-
mâniei postrevoluþionare poate fi:
satisfãcut cât o secretarã- dactilo-
grafã, mai satisfãcut decât o secre-
tarã- dactilografã sau ºi mai satisfã-
cut decât o secretarã- dactilografã.
Din calculele finanþiºtilor aud cã
cineva, acolo sus, la Cotroceni, e de
nouã ori mai satisfãcut decât o
secretarã-dactilografã... Hm, posibil!
Sã-i ajute Dumnezeu pe toþi cei care
se pot considera - ca utilitate publicã,
bineînþeles - cât douã sau cât nouã
secretare- dactilografe! Pentru cã, în
etalonul nostru de salarizare, ele,
micuþele, îºi tot multiplicã aceastã
satisfacere!

Ce face populaþia de rând?…
Înghite-n sec de poftã când vede o
secretarã-dactilografã mângâindu-ºi
salariul. Iar pensionarii rãmân cu
limba scoasã spunându-ºi: „Eh, când
eram eu activ, fãceam cât o secre-
tarã-dactilgorafã ºi jumãtate!” Da; cã,
acum, bietul pensionar dacã atinge
cu pensia nivelul genunchilor ei sau
puþin, ceva puþin mai sus!

Cu acest calcul, ajungem la con-
statarea cã zece þãrani la un loc fac
cât o secretarã-dactilografã, iar trei
studenþi trebuie sã punã bursã lângã
bursã ca sã ajungã la satisfacþiile ei.
Asta pentru cã avem finanþiºti patrioþi
care cunosc folclorul ºi-au stabilit
exact ca-n baladã: 

Mijlocelul ei –
Etalon în lei!

Mai complicat e calculul cu
salariile directorilor. ªi e important,
fiindcã directorii ãºtia sunt cei mai
mulþi în viaþa românului! Poa’ sã
ningã, poa’ sã plouã – noi, directori

sã avem, cã treaba tot nu merge!
Aºa cã acest important tronson so-
cial care, chiar dacã nu decide soarta
producþiei, o decide pe cea a sala-
riilor, trebuie sã se bucure de un
calcul special. Aici nu mai merge cu
adunarea sau înmulþirea simplã. Aici
intri într-o ecuaþie algebricã din care
reiese cã: Directorul, supra secre-
tara-dactilografã, înmulþindu-se de...
În fine, „N” ori, se ridicã... (la pãtrat),
atunci când este satisfãcut sau se
împarte (cu altul), atunci când nu
ajunge sã corespundã... algebric.
Aici mai intrã în ecuaþie ºi salariul pe
care el trebuie sã-l ducã acasã, la
copilaºi. Aºa cã apare o operaþie de
împãrþire între familie ºi plãcerile
zilnice care sunt costisitoare ºi, pânã
la urmã, intervine calculul suplimen-
tar pe bazã de o necunoscutã pe
care o notãm cu litera „C” - fiindcã
poate fi ºi ciubuc mãrunt, poate fi ºi
corupþie mare. Iar în acest caz, când
la salariul directorului intrã în calcul ºi
secretara-etalon ºi una sau mai
multe necunoscute, iar el face înmul-
þiri peste rând, se ajunge în situaþia
cã vin bãieþii ºi-l ridicã... la cub,
rezultatul fiind între trei ºi paispre-
zece ani. Dar acest trei ºi paispre-
zece se mai cheamã „Pi” ºi, dacã
funcþioneazã, adicã dacã funcþio-
neazã Pi... lele, se ajunge la operaþia
de suspendare, iar de aici, prin
regula de trei simple...relaþii mafiote,
i se gãseºte omului un post în strãi-
nãtate, unde ia calculul de la capãt.
Fiindcã ºi acolo lucreazã cu cel puþin
un etalon ºi mai multe necunoscute.
Numai cea din þarã rãmâne aici,
etalon pentru alþii fiindcã, aºa cum
spune balada: 

Mijlocelul ei – 
Etalon in lei!

Bibaniada 
ºi altele...ºi altele...
momente, schiþe, dialogurimomente, schiþe, dialoguri
scrise pentru ºi rostite de Dem Rãdulescuscrise pentru ºi rostite de Dem Rãdulescu



Uite-aºa îmbãtrâneºte directorul
român ºi - indiferent care este rezultatul
pentru el - pentru noi, tot zero rãmâne!

Cât despre salariul meu, ce sã mai
vorbim! Å stare proastã, de tranziþie:
Cum te poþi ajunge în vremurile astea
doar cu douã secretare ºi jumãtate?!

Cunoscãtorul
de opere (I)

Ha!... Vorbesc ãºtia, azi, de opera
comicã!... ªi de manipulare!... Cunoaº-
tem noi “opere”, cã le-am studiat!... Io-s
manipulat?!... Io, dom’le, manipulez!...
Cã io am fãcut înalte studii sindicale ºi
la tãtuca Jdanov ºi la nea Fane Gheor-
ghiu! Sã se ºtie! C-aºa au zis ãºtia: cã
nu mai e ruºine. Dacã ne-am recon-
ciliat, nu mai e ruºine!...

(De aici, devine modest ºi timid,
revenind, încet ºi disimulat, de abia
spre final, la tonul obraznic ºi autoritar.)

Dom’le, io, pânã acum, am tãcut. Am
þinut nasu- n jos cã toatã lumea ºtia c-
am fost preºedinte de sindicat, adicã
cureaua de transmisie; adicã sindicat
din ãla seriosu, la care cotiza toatã
lumea, nu benevol ca acuma!... O fi fost
bine, n-o fi fost bine?... Nu ºtiu, nu mã
bag. Tac. Tac sã nu mã facã ãºtia
nomenklaturist. Cã, chiar dac-am fost,
tot prin tãcere am fost. N-am scos un
cuvânt. Am primit indicaþii, le-am
aplicat: Mi- a indicat de la partid sã-i dau
lu ãla casã, eu i-am aplicat o repartiþie.
Mi-a indicat cã unu cu galoane trebuie
sã ia salariu ºi de la noi, i-am aplicat
pontaju. Mi-a indicat cã nevasta lu tova-
rãºu trebuie menajatã, am pus-o nenor-
matã. Mi-a indicat cã familia lu ºefu
trebuie sã se recreeze, am golit casa de
odihnã... Eu am aplicat tot ce mi s-a
indicat. În rest, am tãcut. Cã de asta-s
sindicat ºi la asta mã pricep: sã aplic...
Sã aplic indicaþia partidului... Atâta ºtiu;
ºi uite cã ãºtia de- acuma spun cã-i
bine. Cã le trebuie experienþa mea. Cã
de ce stau deoparte ºi nu intru-n
rânduri!...

— Care rânduri? Cã-s mai multe...
— Nu conteazã! - zic ei - Experienþa

ta sindicalã, nea Bibi, e mare. Socie-
tatea are nevoie de ea!...

— Ca sã aplice linia partidului? -
întreb io disciplinat.

Iar ei rãspund bucuroºi:
— Da!...
— Dar care partid, cã acum sunt mai

multe? - mai întreb io; iar ei se supãrã:
— N-are a face, nea Bibi; intrã în

rânduri ºi, pe urmã, vedem noi! Peste
tot e nevoie de o curea de transmisie ca
a dumitale!...

— E nevoie? - mã mir eu...
— E nevoie! - îmi confirmã ei cu tot

spectrul larg al democraþiei pe care o
reprezintã...

— Pentru ce e nevoie? - încã mã
codesc eu...

— Pentru alegeri - zic ei - pentru
alegerile viitoare...

ªi m-au convins. Mi-am luat limbajul
sindicalist la purtare ºi-am tras un
discurs de-au zbârnâit toate sentimen-
tele democratice de la stânga la
dreapta. Pe urmã m-au instalat ºi mi-au
spus:

— Fã treabã!...
— Cu ce sã fac treabã? - am întrebat

eu...
Cu telelfonu, cu secretara, cu faxu -

au zis ei, crezând cã scapã uºor.
Dar eu, dacã mi-au apreciat expe-

rienþa, le-am zis:
— Ne, ne, ne, nu þine: astea-s de

formã; mie-mi spuneþi cine-mi dã
indicaþii; mie-mi trebuie cineva de care
sã-mi leg cureaua de transmisie...

S-au codit ei, c-au crezut cã-i trag de
limbã, dar, pânã la urmã, mi-au spus:
adicã m-au branºat unde trebuia ºi mi-
au spus:

— Asigurã-ne succesul!...
— Ne, ne, ne - am zis eu, încã nu-i

de succes; eu cunosc munca sindicalã;
acuma trebuie sã-mi spuneþi ºi la cine
torn...

A fost mai greu, dar, pânã la urmã, în
line, mi-au dat o... legãturã ºi iar au vrut
sã mã punã la treabã...

— Ne, ne, ne - am zis, eu stau în
prezidii, la ºedinþe; dar în mase?...

— Ce, în mase? - au întrebat ei...
— În mase cine se bagã? - am zis eu

- Bãieþii ãia cu ochiu, cu urechea, cu
caftu, cã doar la urmã le-a dat ºi rete-
veie - bãieþii ãia care þine masele sã nu
crâcneascã, unde-s? Cum vreþi, fãrã ei,
sã vã asigur succesu în alegeri?! Bã, io
cunosc munca sindicalã, bã!… Dacã
m-aþi luat drept specialist, pânã la urmã
refacem totul! Ni-i reconciliem cât ai
zice peºte ºi nimeni nu crâcneºte!

Pãi ce faceþi? Fugiþi? Nu vreþi
asta?... Staþi, mãi fraþilor: De ce-aþi che-
mat un specialist ca mine?... Specia-
list!... Nu-ntreb care partid; nu-ntreb în
ce direcþie turnãm...Dar mie, dacã vreþi
sã refacem, îmi puneþi la îndemânã tot
aparatul!... Aºa, taicã, vezi cã ne-nþele-
gem!... Altfel cum o sã refacem?... Cum
o sã refacem opera?... Opera tovarã-
ºului... Nu, nu: Opera, opera! Hai, dã-i
drumu la operã, cã, altfel, spunem prea
multe!

Cunoscãtorul
de opere (II)

Da: opera!... Opera noastrã politicã
e, toatã, cu gândul la starea naþiunii!...
Noi, obiectivi ºi neguvernamentali,
constatãm cã starea naþiunii e bunã, cu
toate cã ar putea fi ºi mai proastã. Pen-
tru cã, acuma, de pe urma impozitelor
mari, naþiunea are bani cu care sã-ºi
plãteascã miniºtrii, ministerele ºi chiar
deplasãrile partidelor politice, în vreme
ce guvernele dinainte, fiind populiste ºi
nepunând impozite, nu aveau bani,
ceea ce-i obliga pe guvernanþi sã-ºi ia
plata în naturã: ba o fabricã pe dai-boje,
ba un teren cu un leu metrul pãtrat, ba
o casã-douã pentru familii, pentru socri,
pentru cumnaþi. ªi ele au încurajat co-
rupþia pe care noi nu facem decât sã o
preluãm. Dar n-am preluat-o doar aºa,
ci ca s-o perfecþionãm, sã o moderni-
zãm, sã o accelerãm, conform progra-
mului guvernãrii pe care o susþinem.

De asta, noi declarãm sus ºi tare cã
susþinem acest guvern, cum am dori ca
ºi el sã ne susþinã pe noi cu un porto-
foliu-douã. ªi ne mirã faptul cã guvernul
nu-ºi susþine susþinãtorii tot sus ºi tare,
adicã sus în ministere ºi tare la buget,
cã de unde sã avem noi bani de propa-
gandã electoralã cum au ãia pentru
moþiuni de cenzurã?!... Cã putem ºi noi,
oricând, sã facem una: dar n-am vrut,
fiindcã ne intereseazã starea naþiunii
care plãteºte impozite. Dar, dacã impo-
zitul e numai pentru Vãcãrit, nu ne mai
convine ºi facem o pro-P.U.N.R. ca sã
nu mai fie doar ei cooptaþi. Ce, securiºtii
noºtri sã rãmânã fãrã posturi? Ce vinã
au bietele cadre cã s-au împãrþit: unii la
ei, alþii la noi?! Cã, tot ca sã susþinem
guvernul am fãcut-o! Dar noi SUS-þinem
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guvernul, însã guvernul ne þine jos. ªi
atunci starea naþiunii e proastã, ca ºi
casele naþionalizate pe care nu le mai
reparã nimeni! Aºa cã politica noastrã
este: Reparaþie fãrã separaþie ºi vrem ºi
noi douã posturi de miniºtri, cinci de
subsecretari ºi zece de alþi demnitari, ca
sã putem spune cu gura plinã cã starea
naþiunii este bunã!

Cronica latinã II
Din confuzie, recunosc, m-am adre-

sat unor aborigeni spunând:
— Fraþi romani!
— Ce mi-e romi, ce mi-e romani,

mâncate-aº! - au zis ei.
— Este; cã la voi se spune bulibaºã,

iar la ei se spune Cezar!
— Iulicã Cezar - au recunoscut ei -

da! Împãratul!... Împãratu Romanilor, ce
nu cunoaºtem noi restaurantu din
Sibiu?!...

— Mda, le-am explicat, voi sunteþi cu
„schimbãm dolari”, în vreme ce ãia
bãteau moneta... Mo-ne-ta!... Sistemul
monetar care ne intereseazã pe noi
astãzi în redresarea economicã!... Nu,
nu bãtutul ne intereseazã, ci moneta!
Bãtutul e la interne, moneta e la
finanþe!... Moneta pe care scrie Ave
Caesar - de când au bãtut-o prima datã
romanii!... E drept cã ºi pe moneta
noastrã ne-a bãtut-o Dumnezeu sã fie
atât de pârlitã... Dar acum moneta nu se
mai bate. Ci se toarnã... ªi a apãrut o
întregã profesie de turnãtorie, în aºa fel
încât pe moneta noastrã ar trebui sã
scrie „Ave Caesar, turnãtorii te salu-
tam!”... Aºa cã, fraþi romi ºi fraþi romani,
ascultaþi cronica în limba latinã despre
„Banca de la strada”, sau „Tzigan-
bank”!:... In anno mille nove cento...
nouãº’patru, calendele lui Aprilie,
guvernus Vacaroius cum Florinus
Georgescus ministrus biºtaribus, luatus
decizionem: Leus eliberartus et in dolce
concubinajum cum americanus dolarus
cohabitare in manu tziganis gentem.
Bruneta populazione est magna repre-
zentanta in Banca de la Strada - Tzigan
Bank, et activita biºniþa sull trotuarus
facet. Et tziganis populis brunetis
adresavit guvernatorus Mugurus Isa-
rescus protestus contra leonem libera-
lizatione. Considerantur magna þeapa,
impossibilitatae speculare in plus et fali-

mentus Banca de la Strada. Sed guver-
natorus respondit: Nihil sine ºpaga! Ave
tziganis populi brunetis biºniþaris!...
Adicã, pe limba voastrã:

ªomaicare! Tzigan-Bank, 
Cel mai bun banc! 
Puneþi inima cu toþii 
S-o sãltãm ca patrioþii! 
Ave Cezar ºi bruneþii 
Care schimbã corocleþii!...
Apud, tziganis gentes cantavit: „Nihil

sine ºpaga”... Aºa cã sã fim atenþi, mihi
fratris, cã ãsta devine imn naþional! Ia
repetaþi cu mine în ritm „Solemnis
martiale”! Hai: Ni-hil si-ne ºpa-gaaa...

Sunã miºto, nu?... Hai sã mor, cã se
poate pune ºi ca inscripþie pe un blazon
regal!... Sã moarã copiii mei din care
vreau sã fac prinþese, mânca-v-aº!

Comunicare
academicã

(de naturã financiarã)
- Iar acum, revenind la importanta

problemã financiarã a lichiditãþii, motto-
ul comunicãrii noastre este: «Ori se
rupe, ori se crapã, ori intrãm cu toþi la
apã”!...

ªi, dacã tot intrãm cu toþi la apã,
înseamnã cã revenim la problema lichi-
ditãþilor faþã de care am ºi eu o inter-
venþie ºtiinþificã: sã tot sugã din ea
guvernul lichiditãþi, aºa cum îi place!...
Nu; nu lichiditãþile. Îi place sã dea expli-
caþii false...

Parcã noi nu ºtim!... Parcã ei nu
ºtiu!... ªtiu, dar se fac cã nu ºtiu! Cautã
explicaþii. Ca ºi cum prostia nu explicã
tot!... Acuma au scornit asta cu „n-au
lichiditãþi”. Zic dumnealor cã numai de
data asta ne merge rãu: Cã n-avem
bani lichizi. Dar solizi avem?... ªi. dacã
liberalizãm leul, avem lichiditãþi?...
Poate. Poate cã liber se uºureazã mai
repede... Asta, mã rog, dac-o avea
dupã ce bea apã!... Dar, ca sã ajungi
acolo, trebuie belºug: Ai belºug, ai ce
mânca; ai ce mânca, ai dupã ce bea
apã. Bei apã, ai lichiditãþi... Asta-i, dom-
nule, soluþia!...

Oameni buni, ºtiþi de ce suntem
sãraci? Cã n-avem lichiditãþi. Ãºtia au
liberalizat leul. Dacã e liber, leul se duce
ºi face ce vrea. Iar banca rãmâne fãrã
lichiditãþi!... Morala: Prindeþi leul. Daþi-i

sã bea mult; dar mult!... Dar nu-i daþi
drumul! Þineþi-l bine ºi nu-l lãsaþi sã
ridice piciorul la vreun copac. Ci la
bancã. Direct în casa de bani! Ca sã
aibã ãºtia cât mai multe lichiditãþi!...
Ura! Le-am prins secretul. Asta-i, vom fi
bogaþi ca americanii!... Ei, pe asta se
bazeazã cã sunt bogaþi: pe lichiditãþi...
Au Atlanticul într-o parte ºi Pacificul într-
alta. Cum or sã nãvãleascã alþii peste
ei, când au asemenea lichiditãþi?!... Ce,
Pacificul e Nistrul?!

Vom fi bogaþi, vom avea lichiditãþi ºi
domnul Vãcãroiu va putea sã ne punã
impozite solide!... ªi vã rog: Nu mai tra-
geþi aºa în domnul Vãcãroiu! Mare lu-
cru: Toatã lumea trage în el!... Hm,
„Creºte impozitele”!... Pãi, dacã la asta
se pricepe omul, ce vrei?! Ne convenea
dacã puneau prim-ministru un veterinar
care se pricepea la castrat?!... Fiecare
cu ce se pricepe!... Aºa sunt tehno-
craþii... Unul se pricepea la salarii ºi ºi-a
fãcut o leafã mai mare; altul se pricepea
la mecanica fluidelor ºi a lãsat lotul sã
curgã pe apa Sâmbetei!... Ei bine: Ãsta
se pricepe la impozite. ªi atunci pune
impozite... Dacã alegeam unul care se
pricepea la potcoave, ne punea pot-
coave. Iar… dacã era unul care se
pricepea la cãtuºe?... Ei?.. Pãi nu-i mai
bine aºa?!...

Nene Vãcãroiule, pune dom’le im-
pozite inverse, adicã din alea care nu se
pot lua de la om, ºi sã vezi cum câºtigi
alegãtorii pentru... liniºtea noastrã!
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Pune mata la þãrani impozite mari pe
blocuri de locuinþe ºi-ai sã vezi cum nu
le mai pasã! Pune la ºomeri impozite pe
ce produc ºi-ai sã vezi cum îi câºtigi!

Pune la fumãtori impozite pe bãut, la
bãutori impozite pe fumat ºi, pe urmã
pune la pensionari impozite pe amor -
ºi-ai sã vezi cum îi câºtigi pe toþi.

Iar dacã ne pui la toþi, la toatã þara,
impozite pe ce mâncãm, în vreun an-
doi, cred cã ajungi sã nu mai deranjezi
pe nimeni.

Vezi, eºti specialist în impozite, dar
mai poþi primi câte un sfat! Eu te ajut, cã-i
mai bine sã fie acolo, la guvern, unul de
specialitatea dumitale decât, sã zicem, un
specialist în pompe funebre, nu?!

E mai bine, dar nu ºtiu cât mai du-
reazã pentru cã, dacã mergem tot pe
principiul iliescian al specialiºtilor-teh-
nocraþi numiþi dupã nevoile prioritare,
unul ca ãla o sã-þi ia în curând locul.
Bineînþeles, dacã faci un patrulater
politic cu pãrintele Tatu, cu un general
naþionalist care conduce fanfara de la
Ghencea, iar, la sãnãtate, în loc de un
specialist în alimentaþie, vine profesorul
Proca de la genito-urinare. Da, da; ãsta-
i patrulaterul viitorului; pentru legislaþia
urmãtoare, oricât de specialist ai fi în
impozite, n-ai nici o ºansã faþã de unul
care e specialist în „Regrete eterne”. Va
avea nevoie de serviciile lui intense ºi
guvernul ºi opoziþia ºi întreaga þarã!

„Vin americanii”
- eseu despre speranþa românilor de

la cel de al doilea rãzboi mondial
pânã astãzi prezentat la un concurs

despre influenþa culturalã a
descoperii lui Columb -

Motto din Coºbuc:
“ªi George nu mai vine”

La o vizitã a delegaþiei Senatului
S.U.A în C.A.P. „Drumul lui Lenin”, cei
care se strânseserã în ºosea au fost
împinºi de cordoanele de ordine, stri-
gãndu-se „Vin americanii”. Þãranii re-
traºi în resemnare n-au crâcnit, ci doar
au explicat: „Acum veniþi, mãi fraþilor,
dupã ce ne-au luat ãºtia pãmântul?!...
Pãi, noi vã aºteptam în 1944!”...

ªi, într-adevãr, dacã urmaºii lui Cris-
tofor Columb ar fi venit la noi în 1944, în

1945, hai, în 1947, când mai nutream
ceva speranþã de libertate, poate cã ºi
lucrarea de faþã ar ti putut proceda la o
cercetare de amãnunþire a fenomenului
propus, ajungând la o eseisticã inspi-
ratã pe plan socio-cultural. În aceastã
situaþie, însã (imaginaþi-vã o jumãtate
de veac în care nu a pãtruns nici un
american în afara gândacului de Colo-
rado), foamea noastrã de americani s-a
amestecat cu foamea propriu zisã. Aºa
cã nu putem face decât referiri eco-
nomice. ªi cel mult folclorice, pentru cã
s-a dovedit prin unele pãrþi cã folclorul
þine de foame.

Ca sã fim mai aproape ºi de culturã,
cum spune tema, afirmãm categoric fap-
tul cã sosirea lui Columb în America a
influenþat în þara noastrã nu numai cultura
cartofului, ci ºi cultura economicã: În
România, s-a reuºit, din punct de vedere
economic, un record de Guiness Book
prin creºterea preþului cartofilor de
ºaptezeci de ori într-un an. Aºa cã sã-i
vedem pe domnii din juriu când, cu pre-
miul lor de 10.000 de dolari, vom putea
cumpãra douã cartoane de þigãri!...

Nu ne putem exprima identic în
legãturã cu Oul lui Columb, fiindcã nu
ºtim dacã l-a descoperit înainte sau
dupã America. Dar nici cu preþul lui nu
ne este ruºine!...

Dupã cum spuneam, este categoricã
influenþa sosirii lui Columb în America
asupra folclorului românesc. Argumen-
tãm aceasta prin popularul refren „Ia
porumbu, / Na, porumbu!”. Dacã nu
ajungea Columb în America, noi n-am fi
avut habar ce-i aceea „Zeea mays -
plantã anualã din familia gramineelor
originarã din America “ ºi ne-ar fi lipsit
din folclor cel mai popular refren. Atât
de popular, cum devenise dupã rãzboi
refrenul „vin americanii!” cântat cu
speranþã, chiar ºi multã vreme dupã ce
au venit ruºii.

Aici aº îndrãzni, din punct de vedere
eseistic, sã ating locºorul unde se inter-
secteazã sfera noþiunii de „voinþã naþio-
nalã” cu cea a realitãþii de „nenorocire
naþionalã”. Rezultã din aceasta o ocu-
paþie ruseascã de þi-e mai mare dragul,
în care poporul denumit „oamenii
muncii de la oraºe ºi sate” viseazã cã
„vin americanii sã-i elibereze”! Pãi, dacã
n-ar fi sosit Columb, drãguþul de el,
acum cinci sute de ani în America, la
cine am mai fi sperat noi, bieþii români,

înconjuraþi aici doar de intenþii de ocu-
paþie?!.. Înþelegeþi odatã, dracului, asta,
americanilor! Pricepeþi cã nu vã iubim
fiindcã v-a descoperit Columb, ci fiindcã
sperãm sã ne descoperiþi voi pe noi.
Deci descoperirea Americii de cãtre
Columb vã obligã sã descoperiþi, la
rându-vã, cine are nevoie de voi ºi de
democraþia voastrã!

Ideea aceasta ne-a influenþat de
multã vreme cultura pe planul ei cel mai
frumos; pe planul visului care decurge
din ea. Numai cã noi am visat cã „vin
americanii?, iar ei ne-au lãsat pe mâna
ruºilor. Ca ºi cum Columb n-ar fi fost
gintã latinã ca noi ºi ºi-ar fi pornit expe-
diþia de la Yalta!... Ca ºi cum n-ar fi fost
fiul lui Domenico Colombo de Quinto, ci
l-ar fi chemai Cristofor Domenicovici, iar
în locul reginei Isabella ar fi fost Ecate-
rina a II-a!... Ca ºi cum ar fi cântat caza-
ciocul in loc de „yankee doodle”!...

Aceasta a fost confuzia istoricã ce ne-
a costal 46 de ani de inculturã. Cã toatã
vremea noi am stat ºi ne-am întrebat: „De
ce americanii beau whisky ºi nu vin, iar
ruºii pe care-i avem pe cap beau vodcã ºi
nu secarã?!”... Dar aceasta e o problemã
care depãºeºte graniþele culturii române,
aºa cã mai bine sã fie consultat Gorba-
ciov, care e un fel de revers al medaliei lui
Columb: Pentru cã n-a fost în stare sã
descopere puciul de la Moscova, cu toate
cã a stat la Malta bouche-a-bouche cu
George Bush!

Dar noi, românii, am stabilit, prin
evoluþia culturii noastre din ultima jumã-
tate de secol cã, între Yalta ºi Malta, tot
mai bine e sã rãmânem la visul nostru
cu „vin americanii”!

Prin aceasta, sper sã înþelegeþi ºi
rostul motto-ului din Coºbuc: Cerceta-
rea literarã va stabili cã era categoric
vorba de George Washington.

Motto finale
La despãrþirea de Dem

Inflaþie de autori, dragã Dem! Inflaþie
mare:

Se joacã o piesã de regele Mihai, 
se lanseazã o carte a principesei

Margareta 
ºi mai multe ale preºedintelui Iliescu.

Eu mã las.
Sã-þi scrie ei ºi-o sã vezi ce umor ai sã

mai ai!

(va urma)
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Se cuvine sã îþi vãd ochii,
Sã citesc în ei
Când plecãm pe o stea 
A noastrã,
Poate pe aceea de pe care am venit
eu,
Poate pe steaua ta natalã,
Important este sã respirãm acelaºi
aer,
Dacã existã aer pe acolo.

Se cuvine sã îþi vãd gura,
Buza de sus, la care visez,
Buza de jos, aceea a pãcatului,
Dacã pãcat poate fi numit un sãrut
În vis.

Se cuvine sã te vãd,
Vino, îþi spun,
Mi-e dor de curcubeul ascuns în
tine,
Cel cu o mie de fire de luminã.

NOI 
Suntem din nou prieteni, 
În anotimpul abia început al
Magnoliei, 
Când bobocii sunt ca ºtiuleþii de
porumb nedesferecaþi, 
Doldora de rod, 
Deºi mai deunãzi erau 
Gloanþe gata sã-mi strãpungã inima, 
Izvorând din þeava nepãsãrii tale, 
Printr-o simplã rãsucire a luminii
divine. 

Aspru certat când aºteptãm o
eglogã 
Pornitã din astral, 
Nãucitor. 

Culesul e de nepãtruns, 
Ca mersul stelelor. 
Rãmân tributar zeilor, 
Cã þi-ai desferecat inima plinã, 
Memoria-mi e spãlatã. 

Bine-ai revenit în visu-mi de bãrbat, 
Curcubeu peste 
Râul subteran al singurãtãþii! 
Cãlãtoria abia începe. 

ROMANTICÃ
- pe rime date
Curând va fi iar noapte, lunã plinã,
Revãd în gând iar lacul plin cu lotuºi,
Dar sufãr, vãduvit de-a ta luminã.
Bizare gheare toþi dragonii scotu-ºi,
ªi ele par de brad noua rãºinã
Iar mie mi-este dor de tine, totuºi.

Sunt singur ºi tresar la orice ºoapte
Oare voi adormi în astã noapte?

STAMPA
Computerul acesta îmi convine,
Îmi e tovarãº drag, dar rãmân trist.
Gândul se furiºeazã cãtre tine,
Cu armonia muzicii lui Liszt.

Pe keyboard, mâinile poveºti învie,
Îmi trec prin minte tâlcuri nebuneºti,
O aripã aroma ta adie
ªi mã întreb, MB, tu ce gândeºti?

CREANGÃ DE
MESTEACÃN
Din inimã izvorãºte iubire,
Cum tu eºti coborâtã din soare.
Trupul þi-e nepãmânteanã boare,
Pãºii tãi tivesc nemãrginire!

Zilele trec calme ºi înalte,
Pe când în ochi þi se strevede raiul.
Eu mã þin de Tine ca scaiul,
Te vãd când aproape, când
departe...

Sânul tãu este divinul leagãn 
În care se roteºte însuºi timpul.
Nãscutã eºti în anotimpul
Iubirii, Creangã de Mesteacãn.

DE NECUPRINS,
DE NEDESCRIS
Mã plimb pe strada Caracaº.
În faþã - un turn sever, trufaº,
În pãrþi sunt case cu cerdac,
În mine gândurile tac.

Din dreapta, de dupã perdele,
Mã iscodesc doi ochi de lele
ªi nu-i þipenie de suflet.
Picioarele se-nmoaie-n umblet,

M-aºez, sã meditez. Un câine
Se-apropie ºi-mi cere pâine,
Cu ochi apoºi, de peruzea,
Cum eu cerºesc iubirea ta.

Închid ochii. Mi-apari ca-n vis,
De necuprins, de nedescris…

ªTII CE?
Eu voi pleca pe munte, departe,
undeva,
Unde nici câinii aprigi sã latre nu
mai pot,
Voi hiberna cu urºii în peºteri ºi
socot
Cã tu a mea absenþã nici n-o vei
observa.

Poezii



73

D Lestine iterare

PO
M

PI
LI

U
 M

A
N

IA
(R

O
M

Â
N

IA
)

Am vizitat aceastã þarã în memoria tatãlui meu, a
consãtenilor mei din generaþia lui ºi a tuturor agricul-
torilor români, care fãceau parte din „Grânarul Euro-
pei”, ºi care atunci când s-au introdus „secerãtor-legã-
torile automate” în perioada interbelicã, cumpãrau
„sfoara de Manila”. ªi astãzi Philippine este primul
exportator de „rafie” din lume. Philippine, o þarã de
numai 299.000 km², inclusiv apa, care reprezintã 61%,
cu o populaþie de 96 de milioane, adicã o densitate de
321 de locuitori/km², cu numele oficial „Republika ng
Pilipinas” este situatã în Oceanul Pacific, Asia de Sud-
Est, cuprinzând arhipelagul cu acelaºi nume, format
din 1107 insule. Numele vine de la Filip al II-lea, Re-
gele Spaniei,care i-a încreºtinat ºi le-a împrumutat nu-
mele. Pânã acum, de mai bine de 50 de zile, de când
cãlãtoresc în Polinezia, Noua Zeelandã, Australia etc.,
aud peste tot numai de Cãpitanul James Cook ºi anii
1770, când ºi unde a debarcat. În sfârºit mai aud ºi de
Ferdinando Magelan care, în anul 1521, debarca la
Cebu ºi Matacan, inaugurând epoca „Cuceririi Spa-
niole”. Mai târziu, cu 50 de ani adicã, în anul 1571, se
formeazã oraºul Manila, oficial Malay, care astãzi este
o metropolã formatã din 16 oraºe cu 11,5 milioane de
locuitori, dintre care Quezon City este cel mai mare
dintre ele. Între 1565-1898, adicã 333 de ani, Philippine
este controlatã de cãtre Guvernul Colonial Spaniol,
fiind condusã de cãtre un Guvernator (Gobernador).

În anul 1898 îºi „Proclamã Independenþa”, însã, o
datã terminat Rãzboiul Hispano-American, prin Tra-
tatul de Pace de la Paris, arhipelagul este cedat Sta-
telor Unite, care înãbuºã miºcarea de eliberare naþio-
nalã. Totuºi îi învaþã democraþia, respectarea legilor ºi
organizarea. Deci, între 1898-1942 este sub controlul
SUA, când este ocupatã de Armata Japonezã. La 4
iulie 1946 se proclamã Republica Independentã. Aºa
cum le place sã-ºi spunã singuri, în vinele lor curge
sânge de Malay (filipinezii de bazã), chinezi, spanioli,
americani ºi arabi. Limba lor este filipineza ºi engleza,
cu alte 10 limbi, printre care predominã spaniola, ºi 87
de dialecte. Religia majoritarã este Romano-Catolica,
urmatã de protestanþi (vechi ºi noi), musulmani ºi
budiºti. Moneda naþionalã este peso (Php.) filipinez, 1$
USA = 44 Ph.

INTAMUROS este cetatea oraºului, sau „Old
Town”, înconjuratã de ziduri de apãrare fortificate, din
piatrã, late pânã la 30 m ºi înalte de 4 m, cu cinci porþi
de intrare ºi canale de apã, fãcute din timpul Guver-
nãrii Spaniole. Strãjuite la nord de Raul Pasig, la vest
de Golful Manila, la sud de Parcul Rizal ºi la est de
Grãdina Aurora. În partea de nord a Intramuros se aflã
Fortul Santiago, acesta fiind construit în 1714 ºi aici se
gãseau ºi Cazãrmile Militare ,fiind rând pe rând fort de
apãrare pentru armatele spaniole, americane, brita-
nice ºi Japoneze, dar ºi sediul Rajahului Suleyman.
Astãzi fortul este transformat din 1982 într-un minunat

Poºta CCentralã ddin MManila –– oomul dde bbazã,
Poºtaºul

Statuia eeroului nnaþional - JJose RRizal

MANILA-
PHILIPINE



parc de agrement, pãstrându-se ruinele cu poarta princi-
palã, reabilitate. În acest parc numit „Fort Santiago”, în
care este cea mai vie activitate turisticã din Manila, se aflã
ºi „Rizal Shrine”, adicã „mormântul sfânt” al Eroului Naþio-
nal Dr. Jose Rizal ºi un muzeu închinat lui ºi „Rizal Shrine”.

Dr. Jose Rizal, nãscut la Madrid, unde a ºi terminat me-
dicina, venit în Manila, ajunge cel mai mare luptãtor pentru
eliberarea ºi independenþa Statului Filipinez. Creând ºi
conducând o societate clandestinã de eliberare ºi
independenþã naþionalã, este arestat în 3 noiembrie 1896
ºi închis în fort, judecat ºi condamnat pe 29 decembrie,
executat prin împuºcare pe 30 decembrie 1896, orele 7:03
pm. Cu o searã înainte de execuþie, în celula sa din acest
fort, astãzi parte din muzeu, a scris poemul „Mi Ultimo

Adios” Am avut plãcerea nesperatã, ca pe unul din pereþii
muzeului, chiar la intrarea în celulã, sã citesc tradus inte-
gral în limba românã (16 strofe a câte 4 versuri), „Ultim
Adio Patria Mea”. Traducerea a fost fãcuta de cãtre Mihai
Ghiþulescu, de la Ambasada României din Manila. Cinste
lui ºi mulþumirile mele! Printre vestigiile din Intramuros, ar
merita prezentate: Piaþa Roma, în care gãsim Statuia lui
Carol al IV-lea, Catedrala Romano-Catolicã, Palacio Del
Gobernador, Bazilica Imacullata ºi douã sute de metri, mai
spre Grãdina Aurora, statuia Regelui Filip al II-lea. Intrând
pe Poarta de Sud, putem admira pe partea stângã
University of the City Manila, iar ceva mai încolo College of
the Nurssing, iar pe partea dreaptã, un mare Centru de
Creaþie, cu vânzare, Silahis. Urmând drumul spre Cate-
dralã, întâlnim Biserica St. Augustin, construitã în 1571,
monument UNESCO, din 1993, cu orga de 800 de pipe,
Casa Manila, muzeu cu tapiserii ºi mobilier originale, din
perioada colonialã. Apoi urmeazã Grãdina Preºedinþilor,
unde sunt expuºi toþi, începând cu Manuel Luis Quezon,
primul preºedinte, din 1935 ºi pânã astãzi, inclusiv Ferdi-
nand Markos. Mai avem ruinele fortificaþiilor Armatei
Japoneze, „Pietta”, statuia memoriei celor pieriþi în cel de-
al Doilea Rãzboi Mondial, 1939-1945, ºi Muzeul Chine-
zesc. Nu putem încheia pânã nu amintim ºi de PARCUL
RIZAL, cel mai mare ºi frumos parc al oraºului, cuprins
între bulevardele Bonifacio-Roxas ºi Padre Burgos, care
cuprinde cele douã grãdini minunate, Japonezã ºi Chi-
nezã. La capãtul dinspre vest se aflã statuia Eroului Naþio-
nal Dr. JOSE RIZAL, flacãra veºnicã ºi Garda Naþionalã,
iar la celãlalt capãt Statuia Eroului Corean, cuprinsã între
Muzeul Naþional de Artã-Pambansang ºi Edificiul Depar-
tamentului de Turism.

ªi, în sfârºit, doresc sã vã prezint Poºta Centralã – Post
Office, existentã din 1767, într-o clãdire monumentalã,
susþinutã pe faþada de coloane cu capitel-uri, iar în faþa
intrãrii principale se aflã statuia neobositului ºi harnicului
poºtaº, fapt ce nu l-am mai întâlnit pe unde am umblat ºi
de aceea vreau sã-l prezint ºi Poºtei Române.

Portul SSantiago –– PPoarta pprincipalã

Cimitirul SSoldaþilor AAmericani
Fanfara mmilitarã nne cconduce lla pplecare,

în ffrunte ccu pprimarul ooraºului MManila
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Viaţa neobișnuită a unui om de știinţă român
refugiat în Statele Unite

(Interviu consemnat de Nicolae Dima)
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(continuare din numãrul
trecut)

ND: Claudiu, ai sosit ºi þi-ai înce-
put cariera americanã la New York,
dupã care te-ai mutat în California
ºi apoi in Missouri. Ulterior ai ajuns
la New Orleans în Louisiana, ca în
cele din urmã sã te stabileºti la
Hollywood în Florida. Cum se
explicã aceste peregrinãri?

CGM: Cãlãtorind ºi având tot mai
multe contacte, am învãþat multe.
Astfel, de la New York am plecat pe
îndelete spre California, unde mai
fusesem ºi aveam deja câþiva prie-
teni. Am vãzut din plin þara, deoarece
cumpãrasem înca din Europa un
abonament de o lunã pe linia de
autobuze Greyhound, aranjament
care îþi permite sã-þi alegi orice rutã.
De la Unitek, companie cu profil
dentar, am învãþat multe. La St. Louis
m-am pus la punct cu cunoaºterea
proceselor metalurgice de care
aveam nevoie. La New Orleans am
învãþat cum sã înfiinþez, organizez ºi
conduc o companie americanã:
acolo i-am pus o bazã solidã asigu-
rându-ne în acelaºi timp ºi o viaþã
plãcutã. În timpul unei cãlãtorii la un
meeting din Florida, discutând cu
Jenny viitorul companiei, m-a între-
bat dacã sunt mulþumit de New
Orleans tot atât de mult cu cât ea
este mulþumitã de St. Louis. Faþã de
altãdatã, situaþia financiarã a compa-
niei precum ºi banii câºtigaþi prin vin-
derea proprietãþii din California, ne
permiteau acum sã ne instalãm ori-
unde am fi dorit. Statul în care eram
ºi aº fi dorit sã ne stabilim, Florida,
era însã un loc în care este dificil sã
pãstrezi balanþa între frumos ºi util.  

Ca atare, alãturi de Netty am ho-

tãrât sã facem o cãlãtorie de explo-
rare înconjurând Florida pentru a
gãsi locul cel mai potrivit pentru a ne
muta: coasta de vest era fãrã indus-
trie, cea de est era prea aglomeratã.
Cum nu mai doream frigul de care
avusesem parte în New Orleans, ne-am
orientat dupã vegetaþia tropicalã ca
sã ne gãsim o nouã reºedinþã.  

Am ales oraºul Hollywood, aflat la
jumãtatea distanþei dintre Miami
Beach ºi Fort Lauderdale, unde am
gãsit nu numai condiþii favorabile, ci
ºi o colonie de români care aveau
deja câteva biserici. Ni s-a pãrut nos-
tim închiderea ciclului reciclãrii: de la
Hollywood, California, unde înregis-
trasem pentru prima data firma, ne
stabileam în Hollywood-ul din Flo-
rida, numit astfel pentru cã se susþi-
nea cã în acest loc, deosebit de
frumos, ar fi trebuit sã se creeze
industria filmelor. Hotãrând sã ne
mutãm în acest oraº, am cumpãrat o
clãdire lungã cu o curte suficient de
mare în care funcþioneazã ºi astãzi
compania Ortho-Cycle. Cum clãdi-
rea, care fusese înainte o fabricã de
þigãri de foi, avea prea puþine încã-
peri, am fãcut un plan de reîmpãrþire
ºi reconstrucþie care s-a dovedit bun
ºi dupã un sfert de secol. Puþin dupã
aceea ne-am cumpãrat ºi reºedinþa,
casa unui fost senator aºezatã pe
artera principalã a oraºului, numita
Hollywood Boulevard, iar Jenny ºi-a
cumpãrat un apartament la ocean.. 

ND: Înainte de a trece la urmã-
torul subiect, ne poþi spune câþi
salariaþi ai la ora actualã ºi care
sunt activitãþile lor de bazã? Oferã
cititorilor ºi unele date statistice.
De exemplu, care sunt preþurile de
achiziþie ºi de vânzare ale bracke-
þilor reciclaþi în comparaþie cu

brackeþii noi. Care sunt avantajele
ºi eventual dezavantajele bracke-
þilor reciclaþi, ºi dacã se poate,
care e cifra anualã de afaceri la
care a ajuns compania? 

CGM: Avem în medie circa 20
salariaþi, între aceºtia fiind cuprinsã ºi
conducerea. Dintre aceºtia, un român,
care este cu noi de un sfert de secol,
ºi-a realizat o situaþie de invidiat inves-
tind în proprietãþi ºi dându-ºi copiii la
studii superioare. Alþii, în deosebi de
limbã spaniolã, au rãmas la un nivel
scãzut fãcând un lucru repetitiv dar
esenþial în prelucrarea ºi inspectarea
minusculelor aparate ortodontice. Aºa
cum au fost formaþi, salariaþii pe care îi
avem permit conducerii sã facã
cãlãtorii care dureazã câte odatã
peste o lunã de zile, iar salariaþii bene-
ficiazã la rândul lor de prime de lucru,
de împrumuturi fãrã dobândã ºi de
concedii dupã nevoi. 

Compania este prosperã, având
toate bunurile aferente achitate de
mult. Aceasta a fost posibil datoritã
disproporþiei între preþuri: atunci
când sunt noi, brackeþii se vând cu
circa 2-4 dolari, tuburile se vând cu
4-6 dolari ºi benzile cu tuburi cu 7-10
dolari. Brackeþii reciclaþi de noi se
vând, în funcþie de cantitate, cu pre-
þuri mergând de la 30-40 de cenþi
pânã la un dolar, maximum doi do-
lari. Ceea ce ne supãrã nu este atât
concurenþa, ci ieftinirea aparatelor
noi ºi apariþia a tot mai multor fabri-
canþi. O îmbunãtãþire substanþialã ºi
relativ recentã a unor brackeþi ne
ajutã însã: în loc ca arcul care trece
prin slotul (deschiderea) acestora sã
fie menþinut acolo prin elastice sau
sârmuliþe, este pãstrat la locul sãu
prin mecanisme care alunecã dupã
nevoie în poziþiile deschis-închis.

CLAUDIU MĂTASA



Fiind fragile, aceste mecanisme cer
o procedurã specialã pe care doar
Ortho-Cycle pânã-n prezent o are.

Calitatea lucrului nostru ºi ieftinã-
tatea au fost ceea ce în timp i-au
fãcut pe ortodonþi nu numai sã reci-
cleze aparatele lor, ci sã ºi cumpere
de la noi aparate reciclate. De peste
douã decenii nu doar reciclãm ca
serviciu, ci ºi cumpãrãm astfel de
aparate folosite ca apoi sã le revin-
dem. Ceea ce se întâmplã în medie
ia urmãtorul curs: vãzând cã plãtim
pentru ceea ce el aruncã, ortodontul
este tentat sã se întrebe dacã nu
pierde în aceastã tranzacþie. Ne
trimite atunci, pentru a ne încerca,
aparatele sale ca sã le reciclãm.
Mulþumit, începe sã recicleze, ca la
un moment dat sã se întrebe de ce
sã plãteascã mai mult pentru apara-
tele noi, în loc sã le cumpere de la
noi. Asta nu înseamnã însã cã ‘Fac-
torul Yuck’ a dispãrut în întregime.
Existã ºi azi ortodonþi care ne cer sã
nu le citãm numele, sã le trimitem
aparatele reciclate la adresele de
acasã, iar la mitinguri sã nu le vorbim
decât când nu-i vãd alþii...

Drept rãspuns, la Convenþia Anualã
a Ortodonþilor Americani, care a avut
loc în mai 2010 la Washington DC, am
pus ca fundal al standului nostru un
poster uriaº arãtând cã oricine, fãrã sã
ºtie, s-ar putea sã bea apa menajerã
reciclatã. (Faptul se poate documenta
pe internet cãutând ‘NEWater’/ Singa-
pore; ‘Toilet to tap’/San Diego, CA,
‘Quacan Reservoir’/ Washington DC,
etc).  Din pãcate, prea puþini oameni se
întreabã, de exemplu, de unde îºi
asigurã astronauþii necesarul de câþiva
litri de apã pe zi pe durata unor zboruri
de luni de zile... 

ND: Din punct de vedere strict
profesional ºi financiar, când a
devenit compania ta viabilã ºi apoi
de mare succes?

CGM: Viabilã a devenit imediat
de la înfiinþare dacã numãrãm pe cei
cãrora le-am dat o pâine. O treaptã
superioarã a viabilitãþii a constat în
capacitatea de a efectua cercetãri
nelegate direct de reciclare, ºi de
publicare a unui ‘Newsletter’ propriu
care din 1987, deci dupã 23 ani de la
înfiinþare, este trimis ºi astãzi de
patru ori pe an la circa 15-20,000

ortodonþi din întreaga lume. Dar
despre aceasta, mai târziu.

De ‘mare succes nu a fost ºi nu va
fi, atâta timp cât se va lupta cu idei
preconcepute. Bill Gates, care cu
Microsoft a repurtat într-adevãr un
mare succes, nu a avut de luptat
decât cu inerþia obiºnuitã faþã de ce
este nou, ºi nu cu adversitãþi sãdite în
om din fragedã copilãrie. Ca orice
întreprindere, Ortho-Cycle a avut, ca
în Biblie, vaci grase ºi vaci slabe:
dintre ultimele enumãr crizele finan-
ciare mondiale ºi apariþia bracketilor
fabricaþi prin metalurgia pudrelor
(injection molding). Apoi, faþã de sto-
matologie, pe care nu poþi sã o amâni
când te dor dinþii, aºezarea corectã ºi
esteticã a dinþilor, obiectul ortodonþiei,
poate fi oricând amânatã. Când
brackeþii erau o capodoperã a mini-
prelucrãrii metalului ºi erau doar vreo
cinci fabricanþi, valoarea lor era mare
ºi merita sã-i reciclezi sau sã cumperi
alþii reciclaþi. Metoda injectãrii pudrei
de metal în micro-matriþe, urmatã de
încãlzirea particulelor pânã la fuzi-
une, a schimbat însã situaþia: au apã-
rut mulþi fabricanþi ºi sortimente
variate, iar preþurile au scãzut consi-
derabil. De ce sã plãteºti mai mult
pentru un bracket reciclat, când poþi
sã-l iei nou ºi mai ieftin? Am încercat
sã convingem ortodonþii cã bracketul
trebuie vãzut ca o investiþie, cã poate
fi refolosit ani dea rândul, dar ne-a
stat împotrivã preferinþa clinicienilor
pentru ceea ce este nou ºi uzura mo-
ralã a unor prescripþii. 

În ultimii ani au apãrut brackeþii
care-ºi reþin ei înºiºi arcul, fãcând ast-
fel caduce sârmuliþele ºi elastomerii.
Aceºti brackeþi, deºi considerabil mai
scumpi (sunt complicaþi ºi dificil de fã-
cut), uºureazã tratamentul ºi ca atare
treptat îi înlocuiesc pe cei convenþio-
nali. Fabricaþi din aliaje speciale ºi
conþinând pãrþi fragile, noul tip nu este
uºor de reciclat, ceea ce permite com-
paniei noastre sã ne arãtãm superiori-
tatea. Alfel, nu ºtiu ce ne va aduce vii-
torul, dar pentru un timp prosperitatea
întreprinderii este asiguratã. 

ACTIVITATEA ªTIINÞIFICÃ

ND: Draga Claudiu, am sã abor-
dez în continuare un aspect pe

care lumea îl cunoaºte mai puþin,
ºi anume activitatea ta ºtiinþificã.
Mã voi ghida între altele dupã
revista ”The Orthodontic Materials
Insider”, în traducere liberã Re-
vista intimã a materialelor orto-
dontice. Publici aceastã revistã de
specialitate de 23 de ani ºi o trimiþi
în multe þãri. În fiecare numãr ai
articole personale ºi observaþii
critice, care judecând dupã scri-
sorile pe care le primeºti sunt
foarte apreciate. Personal, sunt
tentat sã cred cã trãsãtura care te
caracterizeazã cel mai bine este
cea de cercetãtor ºi om de ºtiinþã.
Cred cã ai ajuns om de afaceri din
necesitate, nu din înclinaþie. To-
tuºi, sunt convins cã la un mo-
ment dat a trebuit sã te axezi mai
mult pe business decât pe cerce-
tare. Când ai început deci sã ai
suficient timp ca sã pui din nou
accentul pe cercetare, pe confe-
rinþe de specialitate, ºi pe publica-
rea rezultatelor cercetãrilor tale?

CGM: Voi rãspunde începând cu
dihotomia business-ºtiinþã. Fãrã în-
doialã, chemarea mea a fost cerceta-
rea, afacerile constituind doar un mij-
loc pentru a-mi susþine existenþa. În
retrospecþie, pot sã afirm însã cã fãrã
ultima, nu aº fi putut face ceea ce mi-
am dorit în cercetare. Când eram tâ-
nãr, auzisem de un ‘parc al inventa-
torilor’ în SUA, un loc în care erau
invitaþi cei meritoºi. Întreþinuþi în cele
mai bune condiþii, aceºtia nu aveau
nici o obligaþie sã facã ceva: având la
dispoziþie tot ce le-ar fi fost necesar,
pasiunea lor pentru cercetare ar fi
acoperit din plin cheltuielile... 

Aºa ceva însã nu a fost ºi nu cred
cã o sã fie vreodatã. Era doar un vis
al unuia care avea peste 20 de bre-
vete, în parte aplicate, dar care nu
vãzuse mãcar o para ca rãsplatã.
Gândeam utopic; îi îmbinasem pe
Don Quijote ºi pe Sancho Panza! Alt-
fel, relaþia mea cu Academia Ro-
mâno-Americanã, ARA, poate arata
bine treptele prin care am trecut.
Ajungând în Los Angeles am fost
repede apreciat: nu ºtiu sã mai fi fost
cineva pe atunci cu atâtea titluri pu-
blicate ºi cu cãrþi ºi brevete în SUA.

Deºi o perioadã bunã am lucrat
pentru alþii, am avut totuºi timp sã mãVi
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consacrez ºi unor activitãþi paralele.
La Los Angeles, am fost ales vice-
preºedinte al societãþii locale Doina
devenind apoi promotor al iniþiativei
ARA a monseniorului Octavian Bâr-
lea. Dându-ºi seamã de capitalul
intelectual românesc acumulat în
strãinãtate ºi de aservirea totalã a
Academiei Române comuniºtilor
(Elena Ceauºescu i-a devenit mem-
brã titularã din 1974, iar Alexandru
Bârlãdeanu a fost ales fãrã sã aibã
vreo lucrare scrisã), monseniorul ºi-a
folosit experienþa dobânditã cu
ocazia fondãrii ”Societãþii Academice
Romane” la Roma în 1957, ºi în 1975
a fondat la Los Angeles Academia
Româno-Americanã. Cucerit de
acest proiect, am contactat zeci de
români valoroºi printre care ºi pe G E
Palade, ducându-mã în acest scop la
New Haven. Îi convingeam ºi apoi le
ceream biografia ºi lucrãrile care
trebuiau sã le sprijine dorinþa de a
face parte din academie. Plecând din
Los Angeles ºi începând o activitate
pe cont propriu, timpul liber mi-a
dispãrut: mi-au trebuit mai mulþi ani
ca sã-mi pot relua activitãþile secun-
dare, perioadã în care întreprinderea
pe care am înfiinþat-o a devenit
treptat, cum ai remarcat, ”viabilã.” A
pune la punct o organizaþie cum nu
mai fusese alta ºi care avea drept
obiect, pentru prima datã în lume,
refolosirea unui material medical
care provenea dinãuntrul trupului
altuia nu a fost uºoarã. Abia dupã ce
am avut garanþia cã am spatele asi-
gurat ºi detaliile administrative aco-
perite de colaboratori, am putut sã
mã reîntorc spre alte activitãþi, pre-
cum cercetarea în sens mai larg.

Având fãrã sã vreau dea face cu
mii de aparate ortodontice de diferite
tipuri ºi provenienþe, a trebuit sã fac
generalizãri ºi analize: la început ti-
mid, le-am publicat în diverse articole
în revistele de specialitate, ajungând,
cu cele de chimie, la peste o sutã.
Deosebite de lucrãrile medicilor,
acestea au prezentat atât de mult
interes încât în timp mi s-a oferit sã
predau la University of Illinois din
Chicago ºi sã þin cursuri ºi conferinþe
la diferite convenþii naþionale ºi inter-
naþionale. Încununarea a fost însã
invitaþia de a scrie, pentru prima data

în domeniu, un capitol despre mate-
rialele ortodontice, ºi aceasta în ulti-
mele ediþii ale ”Bibliei Ortodontului”,
Orthodontics, Current Principles and
Techniques, o adevãratã enciclope-
die editatã de TM Graber, supranu-
mit ºi ”Papa Ortodonþiei”. În paralel,
am fost ales consultant ºi referent
pentru cea mai importantã revistã de
specialitate, American Journal of Ortho-
dontics. În România am reuºit apoi o
ciudãþenie: sã fiu ales profesor onorific
la douã universitãþi cu profil total diferit,
Universitatea Valahia din Târgoviºte
(Metalurgie) ºi Universitatea Carol Da-
vila din Bucureºti (Medicinã). 

ND: Claudiu, ai rãmas dator sã
descrii newsletter-ul pe care îl
scoþi de peste 20 ani. Jenny, parte-
nera ta de business, a calificat
revista ”The Insider” drept copilul
tãu. În ce mãsurã are dreptate? 

CGM: La început, când am auzit-o,
am fost revoltat: o scriam ºi o trimi-
team pe banii companiei, era adevã-
rat, dar aceasta cheltuialã era com-
pensatã prin a aduce prestigiu unei
activitãþi pe atunci discutabile. Revista
genera un ciudat transfer de credibi-
litate: ”cine poate elabora ºi discuta la
un nivel înalt, nu poate fi aºa de rãu...” 

De-a lungul anilor, cum pofta vine
mâncând, am depãºit cu mult limitele
preocupãrilor companiei mele, abor-
dând in revista nu numai subiecte de
interes general, dar ºi unele de viitor.
Sãtul de cererile de revizie pe care
consultanþii revistelor de specialitate
se simt obligaþi sã le facã, m-am
bucurat de libertatea de a scrie ce, ºi
cum îmi place. Trecusem ºi eu prin
faza în care voiam sã arãt editorilor
cã îmi fac datoria, ºi ºtiam cã decre-
tarea unui articol ca fiind publicabil
fãrã corecturi aduce un blam consul-
tantului, ºi ca atare, gãsirea nodului
în papurã este indispensabilã. Citi-
torii ‘Insider’-ului mi-au încurajat ini-
þiativa, apreciind atât conþinutul cât ºi
prezentarea. În numerele mai vechi
arãtam comentariile acestora: astãzi,
nu mai este nevoie... 

Redau în schimb, cu plãcere, lau-
dele celor mai importanþi specialiºti
din domeniu în diverse ocazii. Astfel,
‘Papa Ortodonþiei’ , profesorul T. M.
Graber de care am scris mai sus, de-
corat pânã ºi de împãratul Japoniei,

a arãtat atunci când am împlinit 75
de ani cã “Professor Matasa’s acti-
vity is not limited to publishing his
research and reviews în specialty
journals. He launched almost twenty
years ago “Phoenix without Ashes”,
aptly renamed in 1994 “The Ortho-
dontic Materials Insider”, a publica-
tion he has personally fostered for
the good of the profession. This,
alone, shines like a scientific beacon
for the orthodontic community.” Ce
poate recompensa mai mult decât
laudele acestui mare OM?

Ani de-a rândul în revista ‘Insider’
au apãrut atât analize ale materialelor
existente cât ºi diverse comentarii ºi
discuþii. Cei mai cunoscuþi specialiºti
din domeniu ºi-au expus pãrerile ºi
mi-au elogiat contribuþiile. Ciudat este
cã pe mãsurã ce îmbãtrânesc, în loc
sã-mi scadã ideile, acestea cresc.
Îndrãzneþ, în numãrul din primãvarã al
acestui an, Anno Domini 2010, cu oca-
zia împlinirii a 80 ani, mi-am provocat
cititorii cu un articol intitulat: ‘Ortho-
armamentarian, or a vain octoge-
narian,’ adicã ‘specialist în materialele
ortodontice, sau un îngâmfat octoge-
nar?’ Ca sã nu risc, cum ar spune
probabil unii, am alãturat însã ºi pãre-
rea unor ortodonþi faimoºi. 

ACTIVITÃÞI
POLITICO-SOCIALE 

ND: Claudiu, ce poþi arata citi-
torilor despre activitãþile tale so-
cial-politice? Este evident cã ai
fost numit consul general onorific
al României în urmã unor activitãþi
româneºti ºi cã ai fost medaliat de
Statele Unite pentru activitãþile
tale americane. Aratã-ne mai întâi
despre activitãþile tale româneºti. 

CGM: Vreau sã precizez din ca-
pul locului cã nu am fost vreodatã
membru al vreunui partid, nici din
þarã ºi nici din strãinãtate, deºi o ast-
fel de apartenenþã este singura cale
ca ceea ce spui sã fie cu adevãrat
ascultat. Mi s-au propus poziþii înalte,
în care se aveau însã în vedere nu
atât contribuþia, cât girul meu. A fi
înregimentat presupune a trebui sã
fii de acord nu numai cu linia, ci ºi cu
detaliile aplicãrii liniei la care ai ade-
rat. Cum am preferat sã lupt cu na-
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tura ºi nu cu oamenii, m-am limitat la
cercetare ºi acþiuni de folos oricui. 

În þarã, dacã aº fi încercat sã mã
alãtur Partidului Comunist, nu aº fi
fost niciodatã crezut ca sincer având
în vedere cã tatãl meu a fost Procu-
ror General în timpurile vechi, mama
fusese cetãþeanã francezã, iar eu...
deþinut anticomunist. La cererea
mea de a mã înscrie pentru a deveni
’Candidat în ªtiinþe”, o formã copiatã
dupã Sovietici premergãtoare docto-
ratului, organizaþia de partid localã
de care trebuia sã fiu sprijinit mi-a
râs în nas. In schimb, la Securitate
mi s’a cerut sã fiu informator, promi-
þându-mi se un viitor strãlucit deoa-
rece puteam pãtrunde în societatea
înaltã, adicã acolo unde securistul
obiºnuit nu ar fi avut credibilitate. Am
fost ades ameninþat cã voi fi re-ares-
tat: tatãl meu, încrezãtor în ubicuita-
tea ºi perenitatea justiþiei, mi-a arãtat
mereu cã nu pot fi deþinut pentru
multã vreme deoarece legalmente
nu aveau probe concludente la
adresa mea. Îmi aduc aminte cât de
amãrât a fost când am fost dus la
Canal, ca urmare a sfatului sãu cã
este mai bine sã fiu închis pentru un
timp pe care-l vedea limitat, decât sã
rãmân compromis pentru restul vieþii.
Cât de înapoiaþi am fost în modul
nostru idealist de a vedea viaþa mi-o
aratã însã cele ce au urmat: puteam
sã fi fost turnãtor, securist, etc. ºi
astãzi sã dau interview-uri arãtând
cum mi-am apãrat þara, ºi sã mã
bucur de o pensie mãritã ºi de apre-
cieri pentru serviciile aduse...

În SUA am fost simpatizant ºi
susþinãtor financiar al Partidului
Republican; l-am sprijinit în alegeri,
dar fãrã folos, pe senatorul de Illinois
de origine românã Chris Lauzen. În
2004, am fost ales Preºedinte de
Onoare al unui consiliu având drept
scop sfãtuirea diverselor întreprin-
deri (Business Advisory Council).
Cea mai mare contribuþie am avut-o
însã în 2000, când am contribuit
substanþial la realegerea lui George
W. Bush ca preºedinte al SUA.
Episodul este atât de senzaþional
încât prefer sã-l redau ad literam,
aºa cum se gãseºte în organul
Partidului Republican FrontPage
Magazine, Sept. 27, 2007 în articolul

meu ”Should the U.S. Back Down?”
(http://97.74.65.51/readArticle.aspx?
ARTID=28071): 

“My first direct contact with Ame-
rican politics inadvertently occurred
at the time when George W. Bush
won the presidential election with a
mere 537 lead in Broward County,
Florida, where I live. My involvement,
as one of the leaders of the Roma-
nian-American community, hapha-
zard as it was, may have won over
enough voters to tip the balance
there. In anticipation of the elections
I was asked to arrange for the Holly-
wood, Florida, community to hear
James C. Rosapepe, at that time the
U.S. ambassador to Romania, as
well as a Democrat and friend of Pre-
sident Clinton’s. When the county’s
Democratic leader, Mitch Caesar,
refused to help me find an appro-
priate venue, I turned to his Repu-
blican counterpart. But the latter’s
help did not come without a price - E.
Clay Shaw, Jr. asked to be included
in the encounter. While the debate
remained well within the limits of civi-
lity, the Democrat’s indifference and
the Republican’s desire to help the
community was clear. As moderator,
I reminded the public that they would
soon have to show their preference.

The event was not without its
consequences, as the audience went
home to tell all their friends and
relatives about what had happened.
A couple of months after the elec-
tions I was invited to a local Repu-
blican meeting and asked about the
occasion. I learned there that many
other Americans of East European
descent have found out about what
happened and have generally
reacted negatively to the Democrat’s
prestation: they wondered if they
would not have been treated with the
same indifference, had they been
present. Even if we discount the
15,000 Romanian-Americans living
in South Florida (most of them in
Broward County), it should be re-
membered that in all of Florida only
about one in every three citizens was
born in the U.S., and that all of the
newer arrivals show strong solidarity
when it comes to a common cause.
During the Cold War, hundreds used

to gather every year in Miami for
Captive Nations Week.

Dorinþa de a mai susþine acest
partid mi-a dispãrut însã când nu ni s’a
rãspuns la cererea de a face parte,
alãturi de Lia Roberts (pe atunci
preºedinta Partidului Republican din
Nevada), fãrã cheltuieli din partea
altora, din delegaþia americanã care a
participat la Summit-ul NATO din
Aprilie 2008 þinut la Bucureºti.

ND: ªi câteva cuvinte despre
activitatea ta româneasca…

CGM: În sudul Floridei se aflã ca
mãrime a patra concentrare de români
din SUA. Dupã puþini ani dela venirea
mea acolo, am fost ales preºedinte de
onoare a Asociaþiei Culturale Ro-
mâno-Americane din Florida. Câþiva
ani am avut întâlniri ºi acþiuni lãudabile
cu participarea unor artiºti faimoºi din
þarã: din pãcate, rãmânerea la putere
a criptocomuniºtilor a fãcut ca inte-
resul nostru faþã de o organizaþie de
legãturã cu þarã sã scadã. S-a confir-
mat încã o datã cã diaspora este o
reflecþie a þãrii. Ca atare, atunci când
am închiriat o salã ºi am procurat cu
greu douã filme documentare, ‘Co-
lumna lui Traian’ ºi ‘Roma în timpul lui
Augustus,’ ºi nu au venit decât 20 de
oameni, am decis dizolvarea tacitã a
asociaþiei. Interesant este cã primesc
ºi astãzi, din când în când, reviste din
þarã nu pe adresa mea de Consul
General al þãrii, ci pe cea de Preºe-
dinte al asociaþiei menþionate.... 

Altfel, an de an am participat la
reuniuni precum ROMFEST, România ºi
Românii în ªtiinþa Contemporanã, Fo-
rumul Presei Române de Pretutindeni…
Mai sunt încã Director pentru SUA ºi
Canada al Fundaþiei Naþionale a Româ-
nilor de Pretutindeni care scoate Roma-
nian Global News ºi care m-a sãrbãtorit
recent cu ocazia împlinirii a 80 ani.
(http://www.rgnpress.ro/content/view/42
533/27)

Din pãcate, în afarã de câte o con-
ferinþa sau articol þinut cu o anumitã
ocazie, colaborarea celor din România
cu cei de peste Ocean lasã de dorit. În
ceea ce priveºte colaborarea între
româno-americani, lucrurile stau mai
bine deºi pluteºte mereu acuzaþia de
dezbinare. Astfel, pe când trãia pãrin-
tele Gheorghe Calciu-Dumitreasa am
fãcut parte din organizaþia creatã de
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el, Uniunea Românã pentru Credinþa
ºi Libertate. Observaþia cã dorea sã
mã foloseascã doar ca nume urmatã
de decesul sãu, m-au fãcut sã mã
retrag. În prezent am rãmas activ
(prim vice preºedinte) doar în Comite-
tul Româno-American pentru Basara-
bia cãreia pãrintele Calciu i-a fost
preºedinte de onoare, dar care a fost
înfiinþat de cel care îmi ia acest inter-
viu. Sunt convins cã activitatea acestui
comitet va deveni cu atât mai utilã cu
cât ne vom apropia de momentul în
care va avea loc reunificarea. 

ND: Claudiu, la un moment dat
ai participat la repatrierea în þarã a
unor tablouri celebre care fuse-
serã sustrase de la muzeul Bru-
ckenthal din Sibiu. Ce ne poþi
spune despre acel episod care a
dovedit o foarte bunã colaborare
între þarã ºi exil?

CGM: Episodul este redat pe larg
într-un articol intitulat “The return of
artwork will bring relief” apãrut în
ziarul “The Herald” din Miami în ziua
de 10 Iulie 1998. În articol se aratã (ºi
traduc ad literam) “Guvernul Român
este bucuros cã patru picturi de mari
maeºtri, care fuseserã furate, au fost
recuperate dupã 30 ani. U.S. Cus-
toms Service (Serviciul vamal ame-
rican) este bucuros cã a jucat un rol
pivotal în aceastã acþiune. Tablourile
vor fi repatriate cãtre Guvernul Ro-
mân sãptãmâna viitoare la sediul
bãncii World Bank din Washington
unde Preºedintele Emil Constanti-
nescu le va accepta personal.” În
articol se mai aratã cã acestea
valoreazã între 300.000 ºi un milion
de dolari ºi cã între picturi se aflã ºi
‘Ecce Homo,’ tablou atribuit celebrului
Tiþian. În calitate de chimist, am fost
solicitat sã examinez autenticitatea
cernelei cu care era scris, pe spatele
tabloului, proprietarul unora dintre ele,
anume însuºi baronul Bruckenthal.
Oricum, am fost bucuros sã ajut la
returnarea cãtre þarã a unor piese de
artã care aparþineau patrimoniului
naþional al României. 

PASIUNI, SPORT ªI
DESTINDERE 

ND: Vorbeºte-ne puþin despre
sport, destindere, pasiuni ºi

recreere. De câte ori te-am vizitat
ºi am mers împreunã la reºedinþa
ta din Key Largo, te-am admirat
vãzând cât de abil eºti la pescuitul
subacvatic. Ce te-a pasionat cel
mai mult în viaþã? 

CGM: Sunt un ergomaniac sau
workaholic; îmi place sã lucrez ºi
aceastã a mã absoarbe. De unde
eram un bun sportiv, astãzi fac efor-
turi fizice doar sã mã menþin ca sã
mã pot consacra altor activitãþi. Din-
tre pasiuni, mi-au rãmas vânãtoarea
sub apã ºi înotul, ºi când întreprind
cãlãtorii, mersul îndelungat pe jos.
Alte pasiuni sunt conferinþele ºi cãlã-
toriile pe mapamond. Fiind invitat sã
þin conferinþe în lumea întreagã ºi
având mijloace, am cãlãtorit mult,
putându-mi alege locurile de vizitat.
Pe continente, pot arata în fiecare
din acestea puþinele þãri în care nu
am fost. Ultima cãlãtorie mai lungã a
fost în Singapore ºi Tailanda, unde
mai fusesem în prealabil, urmate de
Cambogia ºi Vietnam. Ultimele þãri
mi-au fãcut o impresie deosebitã,
prima prin complexul Angkor Vat, iar
a douã prin golful Ha Long, care prin
fenomenele carstice deosebite me-
ritã clasificarea ca una dintre minu-
nile lumii moderne. Aº mai adãuga
subteranele Cu Chi de lângã Saigon
(Ho Chi Min City), o imensã încren-
gãturã de tunele de unde membrii
Vietcongului ii ataca pe americani. O
altã cãlãtorie reuºitã am organizat-o
în jurul Capului Horn. Am plecat cu
un grup de 12 români la Buenos
Aires, Argentina, unde am fost primiþi
ºi rãsfãþaþi de ambasada Romana de
acolo. Dupã vizitarea împrejurimilor
(Montevideo, Gato Negro, etc.) am
luat un vas ºi am trecut printre
Antartica ºi America de Sud pentru a
ajunge în Chile, la Valparaiso, ºi apoi
la Santiago. Pe vas, bucuria ne-a
fost sporitã de numãrul mare de
români care serveau ºi care nu mai
vãzuserã vreodatã atâþia pasageri
din þara lor...  

A locui între Fort Lauderdale ºi
Miami înseamnã sã vezi cele mai
mari vase ºi sã fii mereu invitat in
multe croaziere, ceea ce te face
vrând-nevrând blazat. Visul multora,
o cãlãtorie în Antile (Caraibe), care
celor mai mulþi li se pare ceva

deosebit, este pentru noi… o simplã
deplasare în ”balta localã.” Legat de
aceasta, nu înþeleg de ce românii,
aflaþi la doi paºi de Turcia, nu vizi-
teazã Capadocia, zonã care mi-a
lãsat impresii cu totul deosebite...  

PERSOANE ªI
PERSONALITÃÞI 

ND: Claudiu, ce personalitãþi ai
avut prilejul sã cunoºti în cei 80 de
ani de viaþã trãiþi pe douã conti-
nente?

CGM: Personalitãþi am avut chiar
în familie. Tatãl meu a fost Procuror
General, având în jurisdicþie un sfert
din þarã. În acelaºi timp, a fost co-
autor al unei cãrþi de mare tiraj pe
care nimeni nu o citea de plãcere, ºi
anume Codul Penal Adnotat Carol al
lI-lea. Fratele sãu ºi unchiul meu
Constantin Mãtasa, a fost protopop
ºi mare arheolog amator. El a înfiin-
þat muzeul de istorie de la Piatra
Neamþ (cultura Cucuteni, de curând
declaratã cã cea mai importantã din
neolitic a fost expusã la New York,
Oxford, etc.). Datoritã lui l-am vãzut
îndeaproape pe Nicolae Iorga care îi
vizita sãpãturile. Iorga i-a fãcut ºi o
epigramã: “Pe când ceilalþi popi în-
groapã, pãrintele Mãtasa tot dez-
groapã.” Fiica sa, Elena Mãtasa a
fost membrã a Uniunii Scriitorilor:
cãrþile sale pot fi gãsite pe Internet.
Nepoatã mea, Liliana Mãtasa, artistã
plasticã, poate fi uºor gãsitã pe Inter-
net datoritã expoziþiilor sale de suc-
ces. Din partea mamei, vara mea
Helene (Marily) Le Nir i-a tradus în
francezã pe N. Steinhardt, A. Bu-
zura, N. Manea, G. Adamesteanu, F.
Ilis ºi alþi români, fiind decoratã de
statul român cu Ordinul Meritul Cul-
tural în grad de Comandor. Prin
recãsãtoria tatãlui meu, am devenit
rudã ºi cu faimoasa mezzo-sopranã
Viorica Cortez a cãrei carierã a fãcut
obiectul unei cãrþi. 

Copil fiind, am stat pe genunchii
lui Corneliu Zelea Codreanu, care s-
a întâmplat sã fie coleg de bancã cu
tatãl meu pe vremea când amândoi
erau studenþi la facultatea de drept
din Iaºi. Deºi atras de unele idealuri
legionare, tatãl meu nu le-a aprobat
violenþa. S-a þinut departe ºi de
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colegul sãu Alexandru Voitinovici,
cunoscut ºi sub pseudonimul literar
de Alexandru Voitin, fost jurist ºi
dramaturg. Acesta a ajuns preºe-
dinte al Tribunalului Poporului, prezi-
dând numeroase procese politice
(Ion Antonescu (1946), Iuliu Maniu
(1947). În timp ce tatãl meu era per-
secutat ºi a trebuit sã se ascundã,
acest coleg al sãu a devenit Procuror
General al RPR (1948-1952) ºi
Preºedinte al Tribunalului Suprem
(1954-1967). O altã personalitate a
fost un nemþean, prieten al unchiului
meu Constantin Mãtasa, care atunci
când a devenit patriarh, Nicodim
Munteanu, mã tachina cerându-mi
sã mã fac... cãlugãr. Mult mai târziu,
in vara anului 2000, pe când eram
conferenþiar ºi moderator la cursurile
Universitãþii de Varã Izvorul Mureºu-
lui, am auzit cã Preafericitul Teoctist,
care venise la sfinþirea mãnãstirii, ar
dori sã mã cunoascã. M-am dus, ºi
spre mirarea mea, acesta mi-a arãtat
cât de mult ii datoreºte aceluiaºi
unchi de pe timpul in care ii fusese
diacon la Mãnãstirea Neamþului...

Ca student-translator amestecat
printre strãini, la Bãneasa, la 23
August 1952 am dat mâna cu Hewlet
Johnson, decanul de Canterbury ºi
cu Nicolai Bulganin, mareºal ºi prim-
ministru adjunct al Uniunii Sovietice.
La o „Periniþã”, am fost ales dintre cei
din horã ºi apoi pupat de...Ana
Pauker. În aceiaºi calitate, la Eforie,
vila Filimon Sârbu, i-am admirat ºi m-
am apropiat de câþiva mari actori
români; cu Madeleine Voicu, soþia
violonistului care era plecat în tur-
neu, jucam  interminabile partide de
ping pong. Aºa cum am menþionat
deja, fiind închis la Ghencea i-am
îndulcit puþin bãtrâneþea ºi boala lui
Nicolae Batzaria, alias Moº Nae. La
Jilava, l-am avut drept „coleg” pe C.
Vicol, procuror ºi acuzator public în
procesul mareºalului Ion Antonescu:
nu ºtiu cu ce greºise, dar trimiterea
lui printre “bandiþi”, cum eram numiþi,
i-a înzecit pedeapsa. La Canal, la
Capul Midia, l-am întâlnit, spre
bucuria mea, pe actorul Ovid Teodo-
rescu. Spre deosebire de scenã,
unde era mereu plãcut ºi vesel,
acolo era continuu posomorât. 

La Capul Midia m-am împrietenit

cu Mihai Moþa, fiul lui Ion Moþa,
adjunctul lui Corneliu Codreanu.
Deºi nu avusese când ºi cum sã facã
ceva care putea sã fie dãunãtor,
originea sa era suficientã ca sã fie
arestat. Administraþi închisorii îl
chinuia ºi înfometa pentru a-ºi arãta
ataºamentul faþã de regim. Când ne-
am reîntâlnit dupã eliberare, m-am
fãcut mesagerul lui cãtre Viorel/Vale-
rian Trifa, episcopul uneia dintre cele
douã episcopii ortodoxe româneºti
din America. Mihai dorea sã fie scos
din þara, pretext fiind reîntregirea
familiei cu o mãtuºã din RDG, Zita
Riemer. În 1990, am reuºit sã-l aduc
la mine în Florida ºi apoi la pãrintele
G. Calciu. În primãvarã anului
urmãtor a murit însã de un cancer
netratat pe care i l-a cauzat detenþia.  

Cu episcopul Trifa am avut o
relaþie cordialã din momentul în care
s-a convins cã nu vin din partea
Securitãþii. La Vatra fiind, mi-a
prezentat un cãlugãr ce mi s-a pãrut
înalt ºi slab, arãtându-mi cã acesta îi
va fi succesorul: nu avea altã ale-
gere, deoarece era singurul nãscut
în SUA. Cum membra congresului
SUA Elisabeth Holtzman denunþase
Vatra ca pe un focar nazist, continua-
torul lui Trifa trebuia sã fie în afarã de
orice bãnuialã. Calomnia a fost
transpusa ºi în filmul ”Descending
Angel” cu marele actor George C.
Scott în rolul principal. Cãlugãrul
menþionat mai sus era considerat
aparte deoarece nu fusese înainte
ortodox ºi abia vorbea româneºte:
mai a târziu a fost hirotonit episcop
sub numele Natanail.  

La Viena i-am cunoscut de-
aproape pe faimoºii cântãreþi de
operã Nicola Ghiaurov ºi Ljuba
Velitsch, care spre uimirea mea erau
aplaudaþi pe stradã de trecãtorii care
îi recunoºteau. La cererea mea, chi-
miºti cunoscuþi, G. Pannetier, Secre-
tar al Societé Chimique de France ºi
Shigeru Oae, din Tokyo, m-au invitat
sã lucrez cu ei. Acesta din urmã mi-a
atras însã atenþia cã în Japonia voi
câºtiga bine, dar nu mã voi putea
integra vreodatã în societatea lor. 

Cu puþin înainte sã plec din þarã l-
am gãzduit pe H. B. Haas, ”tatãl
nitroalcanilor”, savant de renume
mondial care mi-a prefaþat cartea în

ediþia englezã. Acesta m-a recoman-
dat sã dau consultaþii firmei Cela-
nese în Corpus Christi, Texas (vezi
mai sus). Prin el l-am cunoscut în-
deaproape pe Donald Othmer, pro-
fesor de inginerie chimicã, faimos ca
inventator, multimilionar ºi filantrop
care a co-editat mult utilizata lucrare
”Kirk-Othmer Encyclopedia of Che-
mical Technology.” Nici astãzi nu pot
sã uit priveliºtea New York-ului din
casa sa aºezatã vis-à-vis de port, în
Brooklyn. 

În Los Angeles l-am cunoscut pe
monseniorul O. Bârlea, fondatorul
Academiei Româno-Americane, des-
pre care am mai vorbit. La sfatul
acestuia, am plecat la Yale ca sã-l
conving pe G.E Palade sã devinã
preºedinte de onoare al academiei:
am rãmas prieteni, eu devenind mai
târziu contribuitor pentru catedra
(Endowed Chair) care îi poartã
numele la University of California,
San Diego, facultatea de ºtiinþe me-
dicale. In 1997, acesta mã felicitase
atât pentru cea de a zecea aniver-
sare a publicaþiei mele ”The Insider”
cât ºi pentru un studiu privind
bracketii apãrut în ”Orthodontics and
Maxilar Orthopedics”. Laureatul
Premiului Nobel 1974 a arãtat acolo
cã ”mã bucur de înalta apreciere a
cercetãtorilor lucrând în acelaºi
domeniu.” Tot în Los Angeles, în
casa Soniei Rosetti, le-am cunoscut
pe sora ºi mama regelui Farouq al
Egiptului care abdicase în 1952. În El
Monte, partea din Los Angeles unde
locuiam, am fost vizitat de Dan Iordã-
chescu pe care l-am admirat pentru
voce dar nu ºi pentru bancuri. 

Dintre strãini, la New Orleans am
schimbat câteva cuvinte cu Jacques
Cousteau, venit sã exploreze fluviul
Missisippi: cum m-am adresat în
francezã, m-a luat cu plãcere drept
acadian (cajun), adicã fãcând parte
dintre francezii exilaþi din Canada de
englezi: în jur de 1770 aceºtia au co-
borât pe Mississippi pânã-n Loui-
siana. Ajuns în Florida, am fost imer-
sat în miile de români aflaþi acolo. In
Florida mi-au fost oaspeþi Benone
Sinulescu, Arºinel, Vâcoveanca ºi
mulþi alþi actori care au dat specta-
cole aici. I-am plimbat prin împre-
jurimi pe Dem Rãdulescu,”Bibanul”,
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pe ªtefan Hruºcã ºi alþii. M-am vizitat
reciproc (la Buies Creek, NC ºi Key
Largo, FL) cu Betty ºi David Funder-
burk, ambasador al SUA în România
între 1981 ºi 1985, cel care a demas-
cat regimul lui Ceauºescu în cartea
”Pinstripes and Reds.”

Invitat sã conferenþiez în Tunis, l-am
vizitat acasã pe Gelu Voican Voicu-
lescu în timp ce acesta era amba-
sador al României; am înregistrat cu
atenþie versiunea sa privind moartea
Ceauºiºtilor… Sunt în relaþii bune cu
jurnalista Sheila Kast ºi cu soþul
acesteia, J. C. Rosapepe, ambasa-
dor al SUA în România între 1998 ºi
2001, deºi cu ocazia venirii ultimului
în Florida am arãtat public ca demo-
craþii lui nu sprijinã imigranþii din estul
Europei. 

ND. Lista e impresionantã ºi aº
fi tentat sã te întreb despre fiecare
dintre aceste personalitãþi pe care
le-ai întâlnit. Mã voi rezumã însã la
liderii politici români sau legaþi de
România pe care i-ai cunoscut...  

CGM: În timpul unei consultanþe
privind lipirea aluminiului la Mcdon-
nell Douglas, faimoasa firmã produ-
cãtoare de avioane din Long Beach,
California, am fost întrebat dacã
doresc sã vorbesc cu un alt consul-
tant care se întâmpla sã fie acolo ºi
sã fie român. Rãspunzând cã mi-ar
face plãcere, nu micã mi-a fost
surpriza sã constat cã acesta era
regele Mihai I. Ulterior, am crezut cã
m-a uitat, dar dupã aproape 15 ani,
în Florida fiind, am primit un telefon
din Palm Beach în care cineva din
cercul lui m-a rugat sã fac un raport
cu ceea ce îi reproºeazã emigraþia
românã. M-am adresat deîndatã d-
lor Nicolae Chirani ºi Stelian Stãni-
cel, foºti legionari, care mi-au umplut
foi întregi cu detalii. Le-am trimis în
douã plicuri separate ca nu cumva sã
se piardã, dar nu am primit nici o
confirmare de primire. Cu toate aces-
tea, raportul a fost primit: aceasta s-
a vãzut la adunarea de la Soultzmatt,
Franþa, unde se aflã cimitirul osta-
ºilor români din timpul Primului
Rãzboi Mondial.

La prima sa întâlnire din exil cu...
talpa tãrii”, fostul monarh ºi s-a
dovedit bine pregãtit sã rãspundã la
întrebãrile ºi acuzaþiile care i s-au

adus. Tot din cercul lui, dar mai târ-
ziu, am primit un telefon în care mi se
cerea ca fostul ambasador al SUA în
România, David B Funderburk, sã-l
întâlneascã pe majestatea sã pe
aeroportul din Palm Beach. Cum pro-
gramasem o întâlnire a ambasado-
rului cu românii baptiºti din zonã, el
urmând sã-ºi prezinte o carte, invita-
þia nu a putut fi onoratã. 

În Florida l-am reîntâlnit pe
colegul meu de facultate Ion Mihai
Pacepa cu ocazia unui interviu luat în
Hollywood de Lucia Hossu Longin.
Potrivit agenþiei Agerpress, se con-
siderã cã acesta a contribuit la
demolarea imperiului sovietic ºi a lui
Ceauºescu mai mult decât Walesa,
Havel ºi chiar Papa Ion Paul al II-lea.
(Interesant, s-a propus ca ”Testul Pa-
cepa” sã fie folosit pentru determina-
rea gradului de anticomunism). Un
mare român pe care l-am cunoscut
prin familia Fonta, la Alba Iulia, a fost
Ion Gavrilã Ogoranu, conducãtor al
rezistenþei anticomuniste în Fãgãraº
ºi autorul volumelor de memorii
”Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc”.
L-am reîntâlnit cu plãcere ºi în SUA,
în cadrul unor manifestãri Romfest. 

Dintre politicienii români actuali
am avut discuþii cu Victor Ciorbea la
Val David în Canada ºi cu ”candida-
tul” pe atunci la preºedinþia Româ-
niei, Emil Constantinescu, la Wa-
shington. Atât cu ultimul cât ºi cu
Traian Bãsescu m-am fotografiat:
erau nãdejdea mea într-o Românie
ieºitã de sub comunism. În ambele
cazuri m-am înºelat...

Pe primul am putut sã-l critic
aspru cu ocazia întâlniri cu românii
care a avut loc la World Bank, în
Washington DC. M-a þinut minte, ºi
peste zece ani mi-a fãcut cadou
cartea sa de uz restrâns (exemplar
de uz intern) ”Adevãrul despre Ro-
mânia, ”cu dedicaþia ”d-lui Profesor
Mãtasa în semn de caldã preþuire ºi
amintire a unor momente din trecut”.
La Sinaia, cu ocazia primei întâlniri
„România ºi românii în ºtiinþa con-
temporanã”, am refuzat sã-i dau
mâna lui Ion Iliescu care mi-o întin-
sese: venise neanunþat, în scopuri
politice, la o conferinþã cu caracter
strict ºtiinþific þinutã sub egida
UNESCO. Încã speriat de Securitate,

am fost bucuros sã plec din þarã
nevãtãmat. Au trecut anii ºi speranþa
mea într-o Românie prosperã ºi
lipsitã de comuniºti s-a spulberat.
Cum se spune ”ia-i omului speranþa
ºi-l transformi în animal...” 

Nu pot sã cred totuºi cã redre-
sarea þãrii este departe. Din pãcate,
nu cred cã o voi mai prinde... 

ND. Dintre personalitãþile men-
þionate sau nemenþionate mai sus,
cu cine ai fost prieten mai apro-
piat?  

CGM: Am fost coleg de grupã la
facultatea de Chimia Industrialã din
Bucureºti cu Alexandru T. Balaban, ºi
am rãmas pânã astãzi în relaþii
apropiate atât cu el cât ºi cu soþia sa,
Nelly Florea, sora marelui actor
Septimiu Sever. Când ai dea face cu
un coleg apropiat, cum este Sandy,
îþi vine peste mânã sã apreciezi
detaºat cu cât acesta este mai bun
decât tine. Superioritatea acestuia,
devenit mai târziu vicepreºedinte al
Academiei Române (ºi ar fi fost sigur
ales ºi preºedinte, dacã nu ar fi
preferat sã rãmânã în SUA) a fost
însã evidentã...

De pe timpul în care eram elev
am rãmas prieten apropiat cu Radu
Iftimovici, laureat la Premiului Ka-
linga (UNESCO), dramaturg, autorul
al mai multor cãrþi ºi a unui thom
neobiºnuit de documentat despre
Istoria Medicinei (Editura Acade-
miei). Una din cãrþile lui, ºi de fapt
singura de acest fel, a fost bazatã pe
interviurile luate lui George Emil
Palade. Mã felicit ºi astãzi pentru
faptul cã i-am fãcut sã se cunoascã
ºi am fost, aºa cum se aratã în dedi-
caþia cãrþii menþionate „mecena
acelei scrieri”. Tot in acea vreme m-
am reîmprietenit cu scriitorul Titus
Popovici care fusese cu un an mai
mic decât mine la liceul Emanuil
Gojdu din Oradea. Luat la rost pentru
faptul ca era membru al CC, mi-a
arãtat „secretul” sãu ca scuzã: era un
manuscris înfierând... comunismul.
La Casa de Odihnã a Scriitorilor de
la Mogoºoaia, acesta mi l-a prezen-
tat pe Ion Bãieºu, autorul hazliilor
conversaþii dintre Tanþa ºi Costel. Am
petrecut împreunã clipe de neuitat,
terminate de decesul cu mult pre-
matur al lui Titus. 
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În Bucureºti am fost apropiat cu
Eugen Pincovschi, coleg de an de-
venit ºef de catedrã la facultatea pe
care ambii am absolvit-o. Refugiat
din Basarabia, acesta a scris nu doar
cãrþi ºtiinþifice, ci ºi memoriul unei
vieþi chinuite dar plinã de afecþiune
faþã de cei apropiaþi ºi de þarã.
Deasemenea, bun prieten cu Maria
ºi Nicolae Petrescu încã de pe timpul
când eram elevi la Sibiu, ne-am vizi-
tat reciproc, schimbând idei în tehno-
logie ºi ºtiinþe. Nu odatã le-am folosit
larga lor experienþã în metalurgie.
Deºi i-am fost student, ºi nu coleg,
am avut relaþii cordiale cu Eli
Ruckenstein ºi cu soþia sa Velina:
primul este singurul român laureat al
Medaliei de ªtiinþe a SUA, echivalen-
tul american a Premiului Nobel. Con-
siderat de studenþi un adevãrat feno-
men, acesta susþinea ca vârful creio-
nului sãu este la fel de ascuþit ca ºi
cel al oricãrui savant american, ceea
ce a ºi demonstrat cu prisosinþã. A
scris nu numai circa 600 articole
ºtiinþifice în chimie, performanþa
incredibilã, dar tot atâtea ºi în fizicã,
realizare neegalatã. Evreu fiind, a
susþinut, în ciuda persecuþiei la care
a fost supus în trecut ºi dezapro-
bãrilor oficiale de astãzi, cã dacã în
România ar fi fost cu adevãrat un
holocaust, nici el ºi nici soþia sa nu ar
mai fi fost astãzi în viaþã...

Ajungând la New York, m-am
împrietenit cu Ion Cârja, autor de
cãrþi (Întoarcerea din Infern, douã
volume, si Canalul Morþii). Atât el cât
ºi fratele sãu Nicolae m-au invitat sã
rãmân acolo ºi sã acþionez în cadrul
Consiliului Naþional Român pe care
tocmai îl fondaserã. Având promi-
siuni de a-mi gãsi de lucru în Califor-
nia, am plecat dar am menþinut bune
legãturi atât cu el cât ºi cu soþia lui
Ion, Valentina, care dupã moartea sa
s-a mutat în Florida. 

La Saint Louis fiind, m-am împrie-
tenit cu Anton Crihan, unul dintre
fãuritorii unirii Basarabiei cu Româ-
nia din 1918, conducãtor al cohorte-
lor moldoveneºti ºi autor al cãrþii bine
documentate ºi de mare interes poli-
tic ºi istoric ”Basarabia, þinut româ-
nesc dupã surse ruseºti.” Puþin dupã
ce s-a mutat în Florida, a decedat:
dupã el au fost numite in þarã ºi în R.

Moldova ºcoli ºi strãzi, iar trupul lui
neînsufleþit a fost condus cu onoruri
militare pânã la Chiºinãu. De soþia
sa, Olivia, rãmasã în Florida, ne-am
îngrijit pânã ce ºi aceasta a murit. 

Locuind relativ aproape, lângã
Palm Beach, ne-am împrietenit cu
soprana Virginia Zeani cu care pãs-
trãm relaþii cordiale. ”Campioanã” la
interpretat rolul Tosca pe marile
scene ale lumii, aceasta este de o
modestie neîntâlnitã. În casa sa gã-
seºti câteodatã o celebritate: o dis-
cuþie despre marii cântãreþi, înconju-
raþi fiind de numeroase fotografii cu
dedicaþii, este practic de neevitat. 

Alãturi de doctorul Jean Þãranu
m-a vizitat fostul ambasador al
Canadei în România, Gilles Duguay
ºi Cristina, soþia sa, româncã. Cartea
lui Gilles, tradusã în româneºte de
Cristina, “Regina Maria ºi Joe Boyle,
O prietenie de suflet”, descrie viaþa
aventuroasã a unui mare canadian
implicat în multe evenimente din þara
noastrã. Cartea a fost scrisã în bunã
parte în casa mea din Key Largo,
primul cititor fiind doctorul Þãranu.
Preºedinte al Asociaþiei Române din
Canada (ARC) ºi a Federaþiei Aso-
ciaþiilor Româneºti din Canada
(FAR), doctorul Taranu ºi-a dedicat
viaþa românismului, fãcând comuni-
tãþii româneºti din Canada, printre
altele, alãturi de Vasile Posteucã ºi
Alexandru Fonta, un cadou deosebit:
”Câmpul Românesc” dela Val David,
aflat lângã Montreal. 

Cu Constantin Rãuþã, savant
American (NASA) condamnat la
moarte în România lui Ceauºescu, ºi
mutat în Florida de circa un an, sunt
vecin ºi bun prieten. Activ în douã
direcþii (retragerea condamnãrii sale
prin Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului ºi valorificarea hidrogenului
sulfuros din Marea Neagrã), acesta e
mai mult plecat, iar noi îi simþim lipsa.
Traian Golea, prieten ºi vecin care a
decedat în 2004, ºi-a dedicat în-
treaga viaþã românismului, domeniu
în care a realizat mai mult decât o
armatã. Golea a scris, publicat ºi
rãspândit, cheltuindu-ºi mai toþi banii,
un mare numãr de cãrþi ºi broºuri, în
parte realizate cu tipografia pe care
ºi-a înjghebat-o singur acasã. Soþia
sa. Nadejda, a suferit mult ºi l-a

secondat cu credinþã în tot ceea ce a
fãcut. Sunt mândru cã i-am sprijinit ºi
cã le-am fost aproape, ducându-l cu
durere pe Traian la aeroport pe
ultimul sãu drum. 

Un om deosebit este prietenul
meu Tiberiu Cunia din Syracuse, NY,
cel despre care s-a scris cartea ‘Un
Coresi aromân’. Statistician forestier
de prim rang, considerat de cei din
Canada ºi din þarã drept «rara avis»
în domeniu, a renunþat la specialitate
pentru a scrie un dicþionar aromân
complet: la aceastã orã lucrarea are
deja 1200 pagini, ceea ce pentru o
limbã pe care o consider aproape
moartã este mult. În loc sã-l facã
apropiat românilor, lucrarea îl de-
pãrteazã de de cei care vãd aromâna
drept doar un dialect. În vederea sa
‘ºtiinþificã’, aromâna este o limbã
aparte, nu una coruptã de o
populaþie românã rãzleaþã, ci una
vorbitã de fraþi ai românilor. În mintea
mea, un efort atât de substanþial
merita o cauzã mai bunã... Aceasta
ne-o va dovedi însã viitorul, când
poate din tot ce am fãcut pentru
materialele din stomatologie nu va
rãmâne nimic, iar el va fi vãzut drept
cel care ºi-a închinat viaþa unei
cauze mãreþe...   

Mã laud ºi cu prietenia lui Alexan-
dru Cetãþeanu, un om al Renaºterii
care este la fel de bun în electronica
medicalã precum este de talentat în
folosirea cuvântului scris. Puþini
dintre românii de peste hotare au pu-
blicat în alte limbi decât cea natalã:
Alex le Citoyen a îndrãznit sã o facã
descriindu-ºi atât þara adoptivã,
Canada, cât ºi SUA într-un mod nu
numai captivant, dar ºi corect.
Preºedinte al Asociaþiei Scriitorilor
Români din Canada, el editeazã ºi
publicã revista Destine care uneºte
cei mai de seamã scriitori români de
peste Ocean. 

Cu ocazia rãsturnãrii lui Ceau-
ºescu l-am cunoscut în Hollywood pe
un reporter al Vocii Americii care m-a
surprins prin prezenþa sa ºi claritatea
expunerii: era începutul unei lungi
prietenii. Doctorul Nicolae Dima nu
se încadra însã acelei instituþii: era
prea român ca sã poatã fi detaºat de
cauzele româneºti, aºa cum ar fi
dorit cei care îl angajaserã. Autor a
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Prof. univ. dr. ing. Claudiu Mãtasa a încetat din viaþã în seara
zilei de 24 martie, 2011. Tristã veste ! România a pierdut o mare
personalitate, un savant de renume mondial, reprezentant de
vazã al þãrii în America, un român apreciat ºi iubit pe întreaga
planetã. Asociaþia Canadiana a Scriitorilor Români a pierdut un
distins Membru de Onoare ºi un colaborator remarcabil al
revistei Destine literare. 

Claudiu (Claude) Mãtasa (în unele documente apare Mãtase)
s-a nãscut pe data de 1 aprilie 1930 în Petroºani, din pãrinþi so-
cotiþi de comuniºti « duºmani ai poporului » - Gheorge Mãtasa
fiind jurist - Procuror general, iar mama, Marguerite Mãtasa, fran-
þuzoaicã nãscutã Aurand. A absolvit liceul Gh. Lazãr din Sibiu ºi
apoi Facultatea de Chimie la Institutul Politehnic Bucureºti. Anii
de studenþie i-au fost întrerupþi în anul 1952 de o condamnare la
doi ani de puºcãrie, fãrã proces ºi fãrã motive reale. A suferit un
an de chinuri ºi umilinþe (relatate în cartea «Morminte fãrã cruci»,
Germania, 1983) la « canalul morþii » din Midia, dupã care a fost
eliberat ºi a reuºit, cu multe dificultãþi, sã-ºi termine studiile.

Fire inventivã ºi cu o inteligenþã sclipitoare s-a remarcat
repede ca inginer chimist în cercetare (vorbea fluent franceza -
limba maternã ºi englezã), a publicat numeroase studii de spe-
cialitate, comunicãri ºtiinþifice, a obþinut patente de invenþii ºi a
publicat o carte de specialitate, tradusã mai târziu în francezã ºi
englezã. Ca fost deþinut politic, ani de zile nu i s-a permis înscrie-
rea la un doctorat, dar pânã la urmã a reuºit sã susþinã o tezã ºi
sã obþinã titlul de Doctor în chimie. 

Printr-o cãsãtorie de formã cu o farmacistã austrica cu 18 ani
mai mare, a reuºit sã plece în Austria, unde a cerut azil politic.
Dupã un efort imens ºi cu o voinþã de fier, perfecþionându-ºi
cunoºtinþele de germanã (începuse sã înveþe germana cu deþi-
nuþii ºvabi de la Midia) a obþinut un nou doctorat în chimie la
renumitul Techniche Universität Wien. În anul 1973 a emigrat în
USA – unde colabora deja cu anumite companii americane. A
lucrat ca cercetator si consultant tehnic la mai multe companii
renumite, dar sansa a facut sa i se ofere un post de cercetator
stiintific la compania Unitek Corp. din California, care dezvolta
lianti biocompatibili folositi de ortodontisti. Domeniu nou, dar
Claudiu nu s-a speriat niciodata de necunoscut. Asa i-a venit
ideea geniala de a studia si de a gasi metode de reciclare a
materialelor inoxidabile folosite în ortodontie si a înfiintat împre-
una cu sotia sa de atunci si devotata partenera pâna în prezent
(tot inginer chimist) pe nume Eugenia Tonca Matasa, prima com-
panie din lume specializata în acest domeniu. Aceasta companie
fondata în anul 1976 numita Ortho - Cycle Co. a devenit un mare
succes, în ciuda greutatilor inerente începutului, conflicte si
procese cu marii producatori de materiale ortodontice etc. 

Dupa ce a strabatut America în lung si în lat, în urma cu 25 de
ani, neobositul Claudiu Matasa s-a stabilit definitiv în sudul statului
Florida, la Hollywood, unde a trait prosper alaturi de minunata sa
sotie Netty Matasa, pâna la fatidica data de 24 martie, ac. Munca
sa asidua de cercetare, a dat rezultate deosebite si a devenit
cunoscut pe întreaga planeta ca un pionier al studiilor materialelor
biocompatibile. A tinut conferinte la multe universitati din USA si
din lume, a fost invitat la Congrese mondiale, a primit numeroase
diplome, titluri de Profesor Onorific si multe distinctii, devenind cel
mai cunoscut om de stiinta româno – american în domeniu. Con-
gresul National Republican al Statelor Unite, i-a acordat în anul
2004 Medalia de Aur Ronald Reagan pentru mediu. 

Este incredibil cum marele român patriot Claudiu Matasa a
reusit sa îmbine atâtea activitati profesionale si extraprofesionale
– gasind si timpul necesar sa se implice puternic în comunitatea
româna din Florida. A fost presedintele Asociatiei Culturale Ro-
mâno-Americane si a scos revista de cultura ”Buciumul Floridei”.
În anul 2004, înainte de alegerile din România a fost numit
Consul General Onorific la României în Florida, pozitie în care a
activat pentru binele si prestigiul României în Statele Unite. 

A dorit din tot sufletul ca România sa prospere. A dorit ca ororile
regimului comunist al României sa fie cunoscute, sa nu se mai
repete si a militat pentru înfiintarea unui Muzeu al Comunismului la
Bucuresti, asa cum exista în alte capitale de foste þãri comuniste,
fiind chiar gata sa îl finanteze în mare parte. Din nefericire, din
anumite motive, apelul în acest sens adresat în mai multe rânduri
presedintelui Traian Basescu a ramas fara raspuns. 

A suferit mult în ultimii doi ani din cauza unui cancer nemilos.
Radiatiile i-au distrus corzile vocale si vorbea cu mare greutate,
dar tot gasea puterea sa ne spuna câte o gluma de spirit. Ne zicea
în gluma ca de la atâtea radiatii a devenit o sursa radioactiva. Îl cita
pe Sfântul Augustin în latina, multumindu-i lui Dumnezeu ca i-a dat
puterea sa suporte cu demnitate chinurile la care l-a supus soarta.
În noaptea de Craciun – ultimul Craciun din viata lui, prietenul
nostru a stat cu noi la masa toata seara, cu toate ca nu mai putea
sa manânce de peste un an de zile. M-am întrebat si ma întreb –
cum a putut sa îndure atât de mult, numai sa fie alaturi de noi,
prietenii lui dragi, în noaptea sfânta de Craciun? Cu lacrimi în ochi,
nu pot sa spun decât atât: Drum bun spre eternitate, mare, blând
si bun prieten! Dumnezeu sa te aibe în paza!

Alexandru Cetãþeanu

PS. Înmormântarea a avut loc duminicã, 27 martie între orele
15.30 – 16.00 la cimitirul Fred Hunters, 6301 Taft Street, Holly-
wood, Florida. Informaþii despre marele dispãrut pot fi gãsite la
pagina web www.matasa.net. A.C. 
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mai multor cãrþi, dintre care unele în
englezã, Nick, un bun înþelegãtor al
globalizãrii ºi geopoliticei actuale, ajuta
mai mult þara în care a fost deþinut decât
cea care îl pusese într-o funcþie de rãs-
pundere. Datoritã lui am avut de multe
ori ocazia sã mã adresez celor din þarã,
cum este cazul ºi cu acest interviu. 

(va urma)

N.B.: Acum, când publicãm conti-
nuarea acestui interviu, marele meu
prieten Claudiu Mãtasa nu mai este
printre noi. Sunt trist, parcã nu-mi
vine sã cred cã a plecat spre veº-
nicie, cã nu-l voi mai vedea nicio-
datã, cã nu ii voi mai putea asculta
vorbele pline de înþelepciune, uimit
ºi surprins de fiecare datã de câte

ºtia, de memoria lui fabuloasã. Îl
iubeam enorm ºi dragostea era reci-
procã. Mã simt deosebit de onorat cã
mi-a menþionat numele în acest
interviu cu nu mai puþin cunoscutul
prof. dr. Nicolae Dima. 

Nu te voi uita niciodatã, scump
prieten!

Alexandru Cetãþeanu

IN MEMORIAM - CLAUDIU GH. MĂTASA
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Primãvara sosise pe neaºteptate.
Încã nu ne venea a crede cã era tim-
pul sã dãm jos cãciulile. Alternanþa
zilelor reci, mohorâte, ceþoase, cu
zile calde au dus la izbucnirea vege-
taþiei. Muguri viguroºi plesneau fãrã
de veste, dând petalelor de cais
libertatea primãverii. De parcã atâta
ar fi aºteptat, iarna dispãru brusc,
lãsând locul unor zile cãlduroase.

Eram în delegaþie. Paltonul mã
sufoca. Noroc cã nu-mi luasem ºi
cãciula. Pãrul de pe spinare mi se
nãclãia de transpiraþie.

În pavilionul institutului de cer-
cetãri, se simþea venirea primãverii
pânã ºi în mersul personalului. Fe-
meile veniserã cu rochii viu colorate,
cu pardesie uºoare, alergând vesele
de la staþia de autobuz spre intrarea
în incinta institutului. Mã simþeam
ridicol în paltonul meu. Dar cum nu-
mi terminasem obiectivele deplasãrii
trebuia sã îndur cu stoicism, conse-
cinþele prevederilor mele exagerate.

Mã consolam la gândul cã în câ-
teva zile, aveam sã-mi termin lucrã-
rile ºi sã mã întorc acasã. Mã iritau
semnele primãverii, iar certitudinile ei
mã exasperau de-a binelea.

Vedeam în ochii colaboratorilor,
dar mai ales al colaboratoarelor pri-
viri compãtimitoare, dar mã fãceam
cã nu le observ ºi-mi continuam lu-
crul în parcelele experimentale cu
paltonul pe umeri, ca o sfidare la
adresã tuturor. Studiam împreunã cu
un colectiv de geneticieni, influenþa
izotopilor radioactivi asupra plantelor
cu rizomi ºi tuberculi. Secþionam la
faþa locului, pãrþile subterane ale
plantelor iradiate de-a lungul diver-
selor perioade de timp cu diverse
cantitãþi ºi surse radioactive, mãsu-
rând ºi calculând totul.

Încercam în felul acesta sã disci-

plinãm întrucâtva metodele iradierilor
ºi mai ales a influenþãrii creºterilor ºi
mutaþiilor genetice pe care le ve-
deam ºi le descopeream de la o par-
celã la alta. Deodatã, sub lama de
metal cu care scormoneam pãmântul
am simþit un gol. „Precis e o galerie
de cârtiþã” mi-am zis dând pãmântul
cu bãgare de seamã la o parte.

Privirii mele i se dezvãluia treptat
urma unei galerii subterane ce avea
din loc în loc pereþii atât de bine lus-
truiþi încât cãpãtaserã consistenþã de
sticlã. M-am oprit. L-am chemat alã-
turi ºi pe colegul Joo, alãturi de care
îmi începusem lucrãrile de cercetare
la aceastã temã.

- Priveºte! Ai mai vãzut aºa ceva?
l-am întrebat sperând sã aflu un rãs-
puns de la el, ca unul ce-ºi desfãºura
activitatea de-a lungul anilor aici, nu
ca mine care veneam de la centru de
câteva ori pe an.

- Habar n-am. Dacã ar fi fost numai
cât un centimetru ziceam cã e de la o
larvã de cãrãbuº, dar aºa?!.. Nu ºtiu.

Dezamãgit, am dat a lehamite din
mânã, vrând sã calc cu tocul ghetelor
de teren, galeria ciudatã, când, din
interiorul ei a rãzbãtut pânã la noi
ceva ce semãna cu o fojgãialã ciu-
datã. Ne-am oprit nedumeriþi.

Eu cu piciorul în aer, colegul cu
privirile îndreptate spre galerie.

- Auzi ce aud ºi eu ?! l-am întrebat
din nou pe Joo spre a-mi verifica mai
mult simþurile.

- Desigur, dar nu ºtiu ce sã spun.
De parcã i-ar fi deranjat vocea

noastrã, eventualii locatari îºi încetarã
zgomotele. Împinºi de curiozitate am
început sã dezvelim centimetru cu
centimetru galeria ciudata. Dupã câþi-
va centimetri, am constatat cã traseul
ei se modifica brusc, luând-o într-un
unghi drept spre centrul pãmântului.

Am continuat sã scap pânã când,
transpirat, m-am vãzut nevoit sã-mi las
paltonul în grija colegului. 

- Las-o dracului, mi-a zis apucân-
du-mi paltonul. S-ar putea s-ajungi în
fundul pãmântului ºi sã nu fie nimic.

Nu i-am rãspuns. Lipsa lui de
curiozitate am socotit-o ºi acum ca ºi
în alte dãþi, un defect major pentru
cercetãtorul ce se vroia a fi. Cândva
chiar îi spusesem aceasta. Acum am
preferat sã tac ºi sã-mi continui
truda, adâncindu-mã tot mai mult în
carnea pãmântului.

ªi pe mãsurã ce înaintam, zgo-
motele creºteau în intensitate semn
cã ori mã apropiam de cine ºtie ce
vietate, ori cã existau suficiente
motive ca cei dinlãuntru sã se simtã
neliniºtiþi de râvna cu care încercam
sã le descopãr tainele.

Mã adâncisem mai bine de brâu în
groapa pe care o lãrgisem cãznindu-
mã cu acelaºi lamã de laborator când,
din galeria ce mi se dezvãluia centi-
metru cu centimetru, se ivirã douã
antene mari, negricioase, terminate cu
niºte pãmãtufuri uriaºe la capãtul lor.
Mi-am oprit braþul, aºteptând. Dupã ce
pipãirã buza galeriei rãmase întregi,
antenele se retraserã tot aºa de re-
pede dupã cum se iviserã.

- Adu-mi repede o folie de plastic! i-
am cerut colegului cu nerãbdare în
glas. Lãsându-mi paltonul pe grãmada
de pãmânt proaspãt sãpat, Joo dis-
pãru. L-am privit pe jumãtate înciudat,
pe jumãtate bucuros cã se grãbea sã-
mi aducã ce-i cerusem. ªtiam cã are
întotdeauna pregãtite câteva materiale
ce-ar fi putut sluji la te miri ce, iar dacã
nu le aveai, pânã fãceai formele, pânã
obþineai aprobãrile, te lãsai pãgubaº.
Ciuda pentru lipsa de respect cu care-
mi tratase paltonul îmi trecuse mai
ales când l-am zãrit întorcându-se tot
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într-o fugã cu ce-i cerusem.
- Hai sã facem repede o capcanã,

i-am zis ieºind din groapã.
Am apucat cu nerãbdarea ce mã

caracterizeazã, valul adus, desfãºurân-
du-l. Folia groasã, transparentã se do-
vedise a fi exact ceea ce cãutam. L-am
trimis sã aducã ºi niºte þevi metalice
uºoare pe care le-am înfipt în pãmânt ºi
peste care am improvizat destul de re-
pede o micã cupolã sub care intram fãrã
greutate sãltând un colþ al improviza-
tului adãpost. Gata, acum poate sã iasã
ºi un balaur ºi tot am sã-l prind, mi-am
zis, aºezându-mi paltonul pe umeri, cât
sã fumez o þigarã.

Cu coada ochiului urmãream apari-
þia antenelor ce se retrãseserã în gale-
rie. Nimic. Intrigat, am azvârlit chiºtocul
ºi mi-am continuat sãpatul. Puteam
sãpa ºi cu altceva, mai spornic, dar nu
cu atâta precizie.

Lama metalicã se dovedise a fi tocmai
ce trebuia. Am mai continuat sã rãscolesc
pãmântul încã o orã, când au apãrut din
nou antenele, agitându-se de data asta
mai mult ca altãdatã. M-am oprit, aºtep-
tând. De parcã ar fi dat curs aºteptãrii, din
galerie a început sã aparã mai întâi
mãturicile apoi antenele din ce în ce mai
mult, de parcã aº fi asistat la unul din fil-
mele noastre speciale cu care urmãream
creºterea plantelor. Dupã aproape trei-
zeci de centimetri de antene apãru supor-
tul lor. Un cap chitinos, mãrginit de niºte
mandibule de peste un centimetru lun-
gime se rotea neliniºtit în buza galeriei
rãscolite. Sincer sã fiu mã cam încerca
un sentiment de panicã, la gândul cã aº fi
fost atacat de cine ºtie ce insectã sca-
broasã. Stãteam pregãtit, cu lama strân-
sã în pumnul mâinii drepte aºteptând.

Adãstând o clipã, proprietarul ante-
nelor se ridicã ºi mai sus, scoþând la
ivealã un cap lunguieþ, aplatizat, cu un
diametru de peste zece centimetri, ce
se rotea uºor într-o parte ºi alta de
parcã ar fi vrut sã se convingã cã nu-l
pãºtea nici o primejdie. Joo se holba la
rându-i prin folia transparentã încer-
când sã desluºeascã ceva din fundul
gropii mele, fãrã prea mult succes.

Era destul de miop ºi ochelarii nu-l
ajutau întotdeauna sã-ºi învingã acest
neajuns.

Curând, din strãfundul galeriei se
auzirã sunete ascuþite,ca de fier dat pe
o piatrã de polizor, sunete ce-l deter-
minã pe locatar sã þâºneascã brusc la
picioarele mele. Mut de uluire, m-am

trezit lângã bombeul ghetelor cu un
gândac ce cântãrea mai bine de trei
kilograme, mãsurând fãrã antene cam o
jumãtate de metru. Aºa ceva nu mai
vãzusem niciodatã.

Elitrele îi erau ca niºte bucãþi de ºin-
drilã, colorate maron închis, aidoma
acoperiºului uns cu smoalã sub care
copilãrisem.

Joo zãrise ºi el dihania, nevenindu-i
sã-ºi creadã ochilor.

- Ieºi de acolo! îmi spuse el dând la
o parte colþul foliei pe unde intrasem.

L-am ascultat fãrã comentarii ºi nu
atât de teama insectei uriaºe cât mai ales
de teama sã nu se întoarcã în galerie.
Priveam la rându-mi prin folia capcanei
încropite ºi mã felicitam de gândul bun
ce-mi venise. Curând din capãtul de
galerie se ivirã alte ºi alte antene, care
dupã o scurtã cercetare ieºeau în groapa
devenitã repede neîncãpãtoare.

- Ce-or fi astea? l-am auzit pe Joo ca
prin vis.

- Coleoptere, dragul meu, coleoptere.
- Aºa mari?! nu-ºi putu stãpâni

mirarea acesta lãsându-se pe vine.
Din interior fojgãiala vietãþilor se

auzea tot mai clar.
Elitrele uriaºe se frecau unele de altele,

scoþând sunete stridente, explicându-mi
astfel zgomotele auzite anterior.

Unghiile mi se umpluserã cu pãmânt,
iar dosul palmelor se îmbibaserã deopo-
trivã de þãrânã ºi transpiraþie, nãclãindu-mi
pilozitãþile, cu pete întunecoase.

Joo era dimpotrivã, spilcuit ºi aranjat
în halatul lui, de parcã el era ºeful iar eu
subalternul, de parcã el venea de la
centru, iar eu eram cel ce trebuia sã dea
seamã de cele întâmplate. Ghetele lui
late, mai late decât a celorlalþi semeni,
arãtau cu prisosinþã originea modestã a
individului, Implicit nivelul de cunoºtinþe
acumulat în perioada formãrii sale. Dar
cum asta era altã poveste, mi-am întors
privirile la coleopterele mele.

- Ai mai vãzut aºa ceva? l-am între-
bat doar aºa ca sã mã conving încã
odatã cã nu mã înºelasem atunci când
spusesem cã nu era dotat pentru cer-
cetare. Pãcat cã nu fusesem ascultat

- Niciodatã ºi nu-mi pot explica în
nici un fel, a venit rãspunsul lui, ca o
confirmare - a câta - a spuselor mele
anterioare.

- Ar trebui sã-þi refac tomuri întregi
din prelegerile la care ai participat de-a
lungul formãrii tale, nu m-am putut
abþine sã nu-i rãspund cu un sarcasm

deloc nemeritat.
- Ai uitat stimabile sã te mai docu-

mentezi, asta bineînþeles dacã ai ºtiut s-
o faci vreodatã. Ai fi putut sã-þi aminteºti
din baza noastrã de date o parte din
filmele strãbunilor noºtri. Þi-ai fi adus
aminte ce înregistraserã ei pe peliculele
anterioare marelui cataclism, referitor la
iradieri. Dar cum þi-e gândul numai la
femele nu mã mai mir de nimic.

Joo îºi plecã fruntea mormãind ceva
fãrã înþeles. 

Ochelarii îi ascundeau privirile. Numai
botul încreþit de timpuriu i se miºca ner-
vos, nemulþumit. Pavilioanele urechilor îi
tremurau de furie, transmiþând tremurul
ochelarilor cu rame minerale. Era de
plâns, dar nu merita cercetarea mea.

- Chiar nu ºtii nimic? l-am zgândãrit
din nou.

Joo tãcu. Îºi afundã mâinile în buzu-
narele cauciucate ale halatului, scoþân-
du-ºi o þigarã. Buzele se deschiserã
nervos, dezgolind la iuþealã dinþii îngãl-
beniþi ºi lacomi s-apuce capãtul filtrului
vegetal. Labele îi tremurau, cu flacãra
brichetei dereglatã atât cât sã-ºi pâr-
leascã uºor pãrul cãzut peste fruntea
îngustã ºi încreþitã.

Postura în care fusese pus îi displã-
cea. Se prefãcu interesat de miºcãrile
celor din groapã. Mi s-a fãcut milã de el.

- Aflã dragul meu, cã sub influenþa
radiaþiilor, de la un anumit prag sau limitã
criticã, tratamentul tuberculilor noºtri a
favorizat dezvoltarea anormalã a insec-
telor. Ceea ce vedem aici sunt banalii
cãrãbuºi descriºi acum zece milenii de
strãmoºii noºtri. Ce-i drept pe vremea lor
erau mai mici. De fapt ºi acum ei sunt
mici. Doar în parcela asta tratatã peste
limitele normalului cu izotopi radioactivi
care ne-au distrus faimoºii tuberculi. Cã
nu ne mai ajunge odatã cât avem. De
parcã n-am fi învãþat nimic din cataclis-
mul înaintaºilor noºtri.

Ajuns aici, începusem sã mã ener-
vez din ce în ce mai mult. ªi pe bunã
dreptate. De nenumãrate ori mã împo-
trivisem Marelui Consiliu în aplicarea
planurilor radioactive.

Când imense suprafeþe rãmãseserã
pârjolite ºi necultivate de atâtea milenii,
noi ne intoxicam puþinele zone fertile de
dupã cataclism cu tot felul de substanþe
menite sã sporeascã producþiile de
rizomi în special ºi de tuberculi în parti-
cular, hrana noastrã de bazã. Întotdea-
una le argumentasem cu documentele
rãmase de la înaintaºii noºtri. Alte do-
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vezi nu aveam încã, cu toate cã era
destul de uºor sã le gãsim prin trans-
punerea în practicã de laborator a
mãrturiilor rãmase. Degeaba. Marele
Consiliu fusese surd la toate ºi la tot. Iar
acum, poftim dovada.

- Du-te ºi cheamã-i pe ceilalþi. Am ne-
voie de ajutoare, i-am zis lui Joo, doar pen-
tru a nu-i mai vedea inutilitatea lângã mine.

A plecat rânjind furios. Avea mersul
celor din care provenise. Mâinile nefi-
resc de lungi îi atârnau în faþã bãlãbã-
nindu-i-se fãrã nici un rost. ªi acesta
era un semn de inferioritate. Cei mai
evoluaþi dintre noi, îºi gãsiserã cu priso-
sinþã rost pentru mâinile cu care veni-
sem pe lume. Trupul uºor aplecat din
bazin, dispãru dupã uºile institutului.
Curând începurã sã aparã cercetãtorii.

Femelele uºor iritate ºi mai ales stã-
pânite de curiozitate iar masculii gravi,
impasibili, pãºeau cu grabã spre locul
unde mã aflam. În urma tuturor, târºin-
du-ºi încãlþãrile de protocol, venea
bãtrânul Lobo. Smocuri lungi de pãr îi
atârnau de peste tot. Perciunii albi se
clãtinau uºor în bãtaia vântului. Când
ajunse în dreptul meu, ceilalþi îi fãcurã
loc, respectuoºi. Bãtrânul privi oþãrât?,
apoi fãrã a mã privi, zise:

- Deci au apãrut primele semne.
Dacã nici acum... mai adaugã el încet,
ca pentru sine. M-am bucurat. Puteam
avea în el un aliat de preþ.

- Iar rizomii ?
- Dupã cum se vede, stricaþi. Pulpele

s-au dezvoltat anapoda. Celulele s-au
mãrit peste gabarit, iar consistenþa s-a
redus pânã la gelatinare. Practic nu mai
pot fi consumate.

- Ce iradiere s-a folosit?.
- Peste limita criticã, i-am rãspuns

automat, sec, aºa cum obiºnuiam sã ne
prezentãm punctele de vedere la Centru.

- Deci e clar. Fã-þi documentaþia ºi
vino sã te susþin. Voi fi alãturi de tine,
fãrã nici o teamã.

M-am înclinat uºor ºi l-am lãsat sã
se depãrteze.

Paltonul îmi era necesar acum. Fiori
de bucurie îmi strãbãteau trupul. Mi-am
îndreptat aparatul de filmat spre coleop-
terele gigant. 

Aveam sã iau ºi câteva exemplare
cu mine.

Oricum, trebuia sã-mi îndeplinesc toate
mãsurile impuse de protocolul ºtiinþific.

Joo plecase odatã cu ceilalþi. Pro-
babil cã intuise în ce anume i se cerea
sã se bage ºi nu se simþea în stare.

Nu l-am condamnat. Îmi ajungea
profesorul Lobo.

Câteva zile am lucrat cu febrilitate la
întocmirea materialelor.

Mi-am developat filmele, mi-am dacti-
lografiat lucrarea ºi m-am prezentat la
profesorul Lobo. Era în acelaºi halat ºi cu
aceeaºi înfãþiºare plictisitã cu care venise
la parcela experimentalã. A privit filmul,
mi-a citit lucrarea ºi n-a spus nimic. Între
noi se aºternuse o tãcere ciudatã.

- ªi acum?! mã întrebã el deodatã.
- Acum mã duc la Marele Consiliu,

i-am zis eu cu înflãcãrare. Profesorul
tãcu. Aºezat pe un scaun special, cu
protecþie pentru sacrumul neresorbit,
profesorul tãcea.

- Nu spuneþi nimic? Nu mã susþineþi?
l-am întrebat intrigat.

- Vezi tu, îmi spuse el cu greutate, ai
sã le arãþi exact ceea ce Marele Con-
siliul a mai vãzut. Milioanele de docu-
mente rãmase de la strãmoºii noºtri,
conþin mãrturii ºi mai elocvente despre
pericolele iradierii. ªi la ce-au folosit…

Oamenii s-au crezut superiori nouã
ºi tot nu s-au oprit la timp. Iar noi, care
suntem niºte bieþi copiºti al tuturor
experimentelor umane de acum zece
milenii, n-am fãcut altceva decât sã în-
vãþãm de ce ei au fãcut aºa ºi nu altfel.
ªi azi primim din galaxii mesajele nave-
lor cosmice lansate de oameni, înaintea
cataclismului planetar ºi nu le putem
descifra. ªi azi repetãm, copiem utila-
jele ºi instalaþiile ce le-am gãsit în docu-
mentele epigrafice lãsate în siguranþã
de strãmoºii noºtri umanoizi. Suntem
mulþi, vorbim aceeaºi limbã de la un
capãt la celãlalt al planetei, dar suntem
atât de puþin atenþi cu noi înºine. Ne
închipuim mereu, cã dacã noi am scã-
pat din cataclism suntem superiori
tuturor. Cui sã-i dovedeºti contrariul?

Diversitatea de obiceiuri, de interese
sociale, de naþionalitãþi de limbi vorbite
sau scrise, sunt considerate de noi tot
atâtea elemente de superioritate faþã de
strãmoºii noºtri.Ne credem deºtepþi,
superiori lor pentru cã nu ne macinã
diferenþierile existente acum zece milenii.

Dar n-am putut explica nici pânã
astãzi cum am putut coborî aºa deodatã
din copaci, cum am trecut sã realizãm
tot ceea ce avem acum. Nu înþelegem
un mesaj intergalactic, transmis în timp
ºi spaþiu de strãmoºi, dar ne mândrim
cã vorbim aceeaºi limbã. Nu reuºim sã
evadãm de pe aceastã planetã, pentru
cã nu vedem sensul evadãrii. Ne înmul-

þim, încã mai avem spaþiu, încã mai
avem hrana necesarã. Cercetãrile
Centrului nostru sunt de fapt un moft, nu
o necesitate, cã mai tot ce am fãcut
pânã acum. Sunt convins cã puteam
trãi în copaci mult ºi bine. Crezi cã mã
simt mai bine în hainele pe care le am,
în locuinþele pe care le-am ocupat. Mai
bine le lãsam aºa pãrãsite, fãrã viaþã,
cum se spune cã au fost la început.
Când ai sã ajungi la vârsta mea, ai sã-
mi dai dreptate. Stau pe un scaun adap-
tat restului din coada pierdutã de pãrinþii
pãrinþilor mei. Îmi frec fundul de pe un
scaun pe altul, dar tot bananele îmi plac
cel mai mult. Ce sã fac cu alte ali-
mente?! La ce-mi trebuie dacã sunt ba-
nane care putrezesc ºi de care ne ruºi-
nãm sã ne apropiem. Marele Consiliul e
surd. Existenþa sãu absenþa lui mã lasã
rece. Tot în copaci am de gând sã mã
retrag. Acolo se retrag toþi bãtrânii. Ca
voi, am fost ºi eu. M-am îmbãtat cu ilu-
zii. Acum nu-mi mai trebuiesc. Cândva
nici þie nu-þi vor trebui. Dã-mi lucrarea
sã þi-o iscãlesc, dacã mai crezi cã în-
semnele personalitãþii mele, vor zdrun-
cina cu ceva preceptele Consiliului.

L-am privit cum îºi desfãcea însem-
nul personal pentru a-mi amprenta
lucrarea. Un fascicol luminiscent ioniza
abia perceptibil. Îl apropia cu înceti-
neala specificã fiinþei echilibrate din faþa
mea. Pecetea fototermicã se aºternea
cuminte pe fiecare coalã din lucrare.
Apoi mi-a întins lucrarea fãrã nici un
cuvânt. S-a ridicat cu greutate ºi a înce-
put sã-ºi maseze sacrumul obosit de
cât ºezuse pe scaunul cãptuºit.

- Nu-mi mai trebuie! i-am zis
deodatã. O las lui Joo. Pentru unii ca el
poate sã mai fie de vreun folos.

Bãtrânul mã privi contrariat. Nu se
aºteptase la aºa ceva.

- Þi-aº spune cã n-ai dreptul sã
abandonezi, dar ºtiu cã totul e zadarnic,
zise Lobo.

N-am spus nimic. Mi-ar fi fost ruºine
sã recunosc cã eram stãpânit eu însumi
de dorinþa de a mã întoarce acolo unde-
mi era locul de foarte multã vreme.
Aveam sã plec alãturi de profesor,
printre fraþii mei adevãraþi, în pãdurile
de nepãtruns ale planetei. Animalele de
pradã dispãruserã odatã cu oamenii.
Rãmaserãm doar noi, maimuþele,
insectele ºi câteva pãsãri cu forme
ciudate. În rest nimic nu putea sã mã
îndemne sã mai rãmân.
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I. ÎNTREBÃRI

Cu chipul tãu de cavaler
medieval,
De martir
Cu obrazul supt ºi prelung
Coborât pe furiº ca un hoþ
De pe pânzele Grecului spaniol,
Þi-ai pus sigiliul pe gânduri,
Pe aer,
Pe frunza copacilor,
ªi-aº da orice bir
Ca sã-l pot rupe,
Dar ca un alfabet indescifrabil
ªi-a pierdut cheia prin timpi.

Fãrã sã te fi ºtiut, fãrã sã te fi
auzit,
Într-o searã de varã pe-o palã de
vânt
M-au atins undele ce-þi scãpãrau
din priviri
ªi nu mai ºtiam unde sânt.
Acum ºtiu cã veneai dintr-un
timp viitor
Cu neutrini lovind în lãsatul meu
în urmã trecut
Tu l-ai simþit?
Eu vorbeam, vorbeam ca sã
acopãr cu sunetul
Tremurul meu mut.

II. ªTIU ªI ªTII

ªtiu, ne despart veºnici.
ªtii,
ªi te întrebi ce caut, ce vreau?!
Vreau sã opresc seismul interior

Care-mi surpã gândurile în ochii
tãi ficºi,
Vreau sã astâmpãr bãtãile inimii
Care-o ia razna când îmi stãrui
în gând, 
Vreau liniºtea dinainte,
Dar n-aº da neliniºtea asta
Pe nici o uitare de sine.
Nu ºtiam cã durerea
Poate fi ºi ea o fericire în sine.

Ai umplut Universul
N-ai nici o vinã
Poþi sã-l rãstorni cu-o vorbã
Ca o înþepãturã de albinã
Poþi sã-mi spui cã-n viaþa ta nu-i
zonã de seisme
ªi m-ai cãlcat, întâmplãtor,
O buruianã printre izme,
O frunzã ce-a cãzut din pom
În drumul tãu, neobservatã
Nu vreau nimic,
Atât aº vrea,
Sã pot sã mai iubesc odatã. 

III. ªI DACÃ TOTUªI

ªi dacã totuºi, prin absurd,
Ne-om fi-ntâlnit în altã viaþã
ªi ne-am iubit?
Eu te-am recunoscut. Dar tu?
Aveai aceiaºi ochi aprinºi
ªi-un nu ºtiu ce, ca o mirare.
Eu am întârziat pe drum
- Poate-ntr-o altã întrupare –
ªi vârstele ne-au separat
Dar am ajuns! Te-am aºteptat!

Fã pasul înapoi! Þi-e greu?
Mãcar un ceas, un dram de

vreme,
Sã nu ne fure timpul iar
ªi sã ne-arunce-n alte vieþi
Strãini de noi sã ne petrecem
ªi cine ºtie când,
ªi dacã,
Pe unde ne-om mai întâlni
Curând,
Sau niciodatã.

IV. N-A FOST SÃ FIE

N-a fost sã fie „prin absurd”
M-am înºelat crezând cã poate
Am navigat prin alte vieþi.
Nãdejdi deºarte.
ªi parcã pleci spre infinit
Înconjurat de-un nour
Sã te reþin aº fi voit
Dar nici mãcar nu m-ai privit
Din norul care te-a-nghiþit
Ca un balaur.

Din ce-a rãmas
S-a-ntins un câmp de pace
împietritã.
Vulcani se sting
Gheþari s-aprind
E-apocalipsa unui vis
E împãcarea cu ce nu-i,
Cu sorþii
De a nu trãi.

DE DINCOLO

Virgiliu l-a condus pe Dante-n
Iad
Au cine m-ar conduce ºi pe mine

PRIN
ABSURD



Printre mormintele ce cresc ca un
rãsad
ªi-ngânã corul antic prin ruine?!

Pãrinþi ºi-amici, stihii, strigoi,
fantome
Ies din uitare într-un gând rãsleþ
ªi-ºi plimbã-nfãþiºãrile molcome
Printre câmpii de laur ºi sticleþi

Bine-aþi venit pe plaiurile mele
Neodihniþi, voi veºnicii drumeþi
Zburãtoind din vremile acele

În care-aþi fost mândreþi de logofeþi
ªi-aþi navigat prin spaþii fãrã vele.
Voi m-aþi fãcut regina-cestei vieþi.

OAMENI

Când am pornit la drum era pustiu
ªi întuneric peste tot aproape
ªi nu ºtiam dacã mã duc sau viu
Pe ºerpuitele cãrãri de ape

Am mers pe neºtiute drumuri o
vecie
ªi n-am vãzut un suflet împrejur
Mã complãceam în sacra-mi colivie
Mã desfãtam în propriul meu contur

Pe nesimþite umbrele stihiei
Se furiºau ca un ascuns vânat
Mi-au sfãrâmat portiþa coliviei
ªi-n hora lor nebunã m-au luat

Descopeream în juru-mi oamenii
Se strecurau din ce în ce mai mulþi
Mai feluriþi, mai searbãde sosii
Mai încãrcaþi de aur, mai desculþi

Mi-erau strãini, dar îi simþeam
aproape
ªi îi iubeam, cu cât mai mari
pãcate
Aveau,
Cã ei tânjeau
Spre mâna-ntinsã-a unui frate
ªi mult mai singuri decât mine îi
simþeam

Ei dau din rãsputeri din aripi
Din vidul vieþii sã se salte.

PARADISUL E-N URMÃ

Paradisul e-n urmã, în vremea
tinereþii
La care vreme nu mai pot ajunge
Infernul însã e-mprejurul vieþii
Dar tainice cãrãri îl pot strãpunge

E un dedal cu false indicaþii
Pentru cãutãtorii de comori
Când dragostea începe-a-þi face
graþii
Te-ajutã, ori te-nfundã, ori

Îºi râde de naivul care eºti
ªi-þi lasã o cãrare zãvorâtã
Pe care încã-ncerci sã te târãºti

Dar saltã capu-n sus, ca o redutã
Din smoala-i cearcã sã te
izbândeºti
Sã laºi în urmã-nfãþiºarea-i slutã.

LA ÞARÃ

Case, cãscioare, pe deal, pe
coline,
Pe câmpuri, pe luncã, pe drumuri
cu praf,
Fântâni cu cumpeni, grãdini cu
gherghine,
O crâºmã-n paraginã ºi bãtrînul
taraf

Pârâul secat se bãnuie-n vad
Acuma doar pietrele cuvântã când
trece
Gheorghiþã cu-ale lui trei oi betege
Cãtre tãpºanul cu trei fire rãsad.

Pe margini de ºanþuri stã câte-o
cruce
Cu câte-o scripturã ºtearsã de
vreme
Agale apare dinspre rãscruce
O ºuie cãruþã sãltând pe morene

Spre cimitir, un ºanþ cu fâneþe
Mã duce cu soarele-n frunte pe
drum
ªi parcã mã cheamã cu dulce
bineþe
Un zumzet ºãgalnic de-un drac de
tãun

Strãvechi cimitir cu morminte uitate
Cu cruci rãsturnate sub ierburi de-
un mal
Morþii mei dragi cu iertate pãcate
Îmbogãþind glodul meu voievodal.

LACRIMI
(Invocare)

Þarã bogatã
Þarã sãracã
Þarã sãditã ºi
Smulsã din mine,
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Þarã iubitã
Þarã urâtã
Þarã ce-o caut 
ªi-o lepãd de sine,
Þarã de glorii
De legende ºi zei
De mucenici 
ªi farisei,
Þarã râvnitã
Þarã vândutã
Þarã cãlcatã
Þarã temutã,
Þarã furatã
Dar neinjositã,
Þarã de hoþi
De tâlhari
ªi de iude,
Þarã de sfinþi
De eroi
De martiri,
Þarã pârjolitã de lifte strãine
Pãmânt din nucleul de radiaþii
divine
Dacia felix
De strajã în munþii
Ce poartã germenul renaºterii tale,
Þarã ajunsã la inculturã
La treapta de jos a naturii umane,
Þarã de pajiºti cu fluturi
Cu îngeri
ªi de pârnaie cu oase zdrobite,
Þarã pierdutã
Þarã pãstratã
Cu râvnã
Cu patimã
Cu ghiarele minþii, 
Þarã iubitã
Þarã urâtã
Þarã bogatã
Þarã sãracã,
Te vei trezi cândva odatã
Pe malul timpului care-o sã vie
Noi n-om mai fi,
Dar priveghia-vom
Renaºterea ta din veºnicie.

BALADA
EMIGRANTULUI

A sunat ceasul cel mai nãpraznic
Ceasul care se chiamã Destin

Ceasul ce smulge parâma din
bornã
Ceasul în care murim sau trãim

Ceasul acest’ nu-l aude nimeni
Decât insul în pieptul cãruia bate
Roþile-i sfarmã carnea pe oase
Sângele-i fierbe în adversitate

Plin i-e paharul. Turmele spaimelor
Galopeazã, gurile ecoului sparg.
Piatra e o forþã liniºtitã, pân-ce
Braþul furtunii o svârle în larg

ªi toate ºi tot lasã-n urma-i pe veci
Precum pre sine-n brazde de urme
Fãrã sã poatã nici sã se-ntoarcã
Nici funia timpului vreodatã s-o
curme

ªi vara de culoarea grâului
ªi iasomia de culoarea lunii,
Fascinat de identitatea obiectelor
Cu el însuºi, ca þara cu strãbunii.

Iatã, braþele vântului rãsucesc
Lunatica fãpturã, umbra ochiului lui,
Leopardul zãpezilor îi sare-n gât
ªi-abia mai vede-n ceaþã ochiul
unei cãþui

Într-acolo-i direcþia Timpului nou,
Dacã îngerii-l pot transgresa
Pe drumul tenebros pe care mulþi
pornesc
Dar nici se-ntorc, nici ajung, doar
câþiva

Peste abisul unei eternitãþi
Pe deasupra abisului spre
eternitate
Cãtre o altã lume teribilã
Prea strâmtã pentru inima care se
rupe de toate.

Dacã stâncile se deschid în faþa
puhoiului,
Parantezele timpului imobilizat

Între frontierele a douã durate
nesigure
Se deschid greu în faþa celui
damnat

Dar trebuie sã treci de oglinzile
sparte
Prin care sângele tãu se prelinge,
Sã te extragi din angoasele ce se
umflã
Ca pânzele, ca un cancer peste
meninge,

ªi din marea de lacrimi sã te
smulgi cu osârdie,
Vraja rea ce-a cãzut ca un duh
veninos
S-o rupi ca pe-o hlamidã ce te
sufocã
Pentru ca jungherul fricii s-ajungã
la os

A sunat ceasul cel mai nãpraznic
Ceasul care se chiamã Destin
Ceasul ce smulge parâma din
bornã
Ceasul în care murim sau trãim

Trãim pe de-o parte, murim pe de
alta,
Naºterea-i grea, renaºterea-
ndoielnicã,
Dar cine ºovãie pierdut e pe
ºtreang
Pierdutã e clipa cu aurora prielnicã.

Vom pierde gustul casei
strãmoºeºti
Dar ºi cumplita junglã a fricilor de
ieri,
Vom trece pe deasupra eternelor
chemãri
În abandonul altor uitate primãveri,

Noi, cei ce-ajungem sã rupem
zãgazul
ªi vântul ºansei sã ne ducã pe mal
Uitând furtuna care-nghite restul,
Nesãþioasã gurã a zeului Baal.
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MIROS DE PÂINE CALDÃ MIROS DE PÂINE CALDÃ 

Trimite-mi pâine caldã mamã
Dospitã-n ceruri, printre îngeri
ªi spune-i timpului, prin vamã

Sã nu plãteascã doar cu plângeri.

Ascunde mamã pe sub coajã
Dojana ce-o framânþi prin stele

Cã-i stau singurãtãþii strajã
ªi noaptea-i pieptãn vârstele.

Ascunde în rãvaºe mamã
Tot ce-a fost spus pe jumãtate

ªi doar la Paºti sã bag de seamã
Cum arde-n lumânãri uitate.

Coace-o sub þãst de lacrimi, mamã
Fii fãrã grijã, Domnu-o scaldã

În ape multe, ºi cu caznã
Te-aºtept. Miroase-a pâine caldã.

CRÃCIUN SUB SALCÂMICRÃCIUN SUB SALCÂMI

Mai dã-mi o primãvar-acasã Doamne!
La vremea când salcâmii-s înfloriþi
Sã cred cã-n bãtãturã e Crãciunul

ªi cã velinþã albã îmi trimiþi.

Un pat sã-mi faci din bãrbile lor albe
Cuminte sã-l aºtept pe Moº Crãciun

Sa ardã lumânarea ºi sã-þi spunã
Cã ºi salcâmii înfloresc postum.

În palme mirul de parfum sã coasã
Tot mai adânc tãcerea urmelor

ªi-n marginea imperiilor albe
Strãjer sã-mi pui omãt din umbra lor.

ÎNTRE PLOIÎNTRE PLOI
Buza cerului se crapã
În rãgazul dintre ploi.
Câtã secetã e-n gândul
Veºniciei dintre noi!

Colþul gurii-n pungã-i strânge
Reci arginþi din sori ce cad.
Doru-aprinde stropi de sânge
Pe amnarul de nomad.

Tu, din cer, ce ºtii sã ierþi,
Ploi de toamnã reci-fierbinþi
Sã-mi îngropi între coperþi
Precum moaºtele de sfinþi.

Ca-ntr-o joacã de copii,
Amândoi rãmânem vii!

DIMINEAÞÃDIMINEAÞÃ
E dimineaþã, trezeºte-te-mi spui,
Chilia de liniºte cascã domol.
Pe geam, cresc degetele nimãnui
ªi-n mine creºte-o rugã de apostol.

Lumina-ºi lasã pânza de parfum
Întoarcem capul ca dup-o strãinã.
Neprimitorii, ochii mei de fum,
Înc-o secundã se rãsfaþã-n tihnã.

Afarã bate toaca ºi e frig.
În casã, gândul îºi întinde braþul
ªi stã aºa, ca prins într-un cârlig.
În ceaºcã, un destin roteºte zaþul.

Gândesc o clipã cã-i Duminicã.
Nu mã-ntreba ce-i scris ca sã se-ntâmple.
Roagã-mã-n schimb frumos sã storc cu fricã
Gustul sãrat al buzelor pe tâmple.

Poezii
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ASFINÞIT
Cerul sângeriu
Strãpuns de crengile copacilor
Asfinþitul ºi visul.

CEAÞA DIMINEÞII
Siluetele întunecate ale copacilor
Vãl de ceaþã
Misterul dimineþii.

DOI
Covor de frunze aurii
Copil ºi cel mai bun prieten
Prietenia magicã.

LACRIMILE TOAMNEI
Crenguþe încurcate ºi frunze aurii
Toamna plânge ruginiu
Patã de tristeþe.

VIAÞÃ
Norii supãraþi
Florile pline de culoare ºi viaþã
Poteca prietenoasã.

FRUMUSEÞEA
Carul bãtrân 
Florile, culoare, gingãºie
Trãinicie.

BASM
Mãnãstire ºi flori
Nori supãraþi, nori veseli
Basm ºi imaginaþie.

CONTRAST
Verdeaþã
Tinereþe ºi bãtrâneþe
Supãrare ºi culoare.

SALCIA
Apã liniºtitã
Salcie cu o cãruþã de ani
Lacrimi de smarald.

PUSTIETATE
Verdeaþã ºi soare
Lacul limpede ºi reflecþia
Moara singuraticã.

MUNTELE
Mare de zãpadã
Stânci, ceaþã ºi vânt
Furie ºi calm.

MÃREÞIE
Negru ºi alb
Albastru zãrindu-se în vag
Geometrie.

STATUI DE GHEAÞÃ
Cãrarea umedã ºi rece
Coroana munþilor de chipiuri
Zeii gerului.

ECHILIBRU
Scãrile spre cer
Verdeaþa, mijloc ºi zãpadã
Echilibru.

CÃRARE SPRE LUMINÃ 
Drum pavat cu frunze
Pereþi de crengi încãrcate
Lumina de la capãt.

IARBA
Fire de smarald ascuþite ºi dese
Roua dimineþii ca de cristale
Natura treazã.

LÃCRIMIOARÃ 
Firavã ºi micuþã, albã ºi purã
Poartã numele unei lacrimi
Aduce frumuseþea.

MOV DE PRIMÃVARÃ
Maro, natura somnoroasã
Movul misterios ºi verdele de
smarald
Soseºte primãvara.

RÃSÃRIT 
Discul de luminã topitã
Auriul luminii împrãºtiat
Magnifica tristeþe.

CIREª
Ramuri încãrcate cu frumuseþe ºi
delicateþe
Cireºu-i în floare
ªi vara soseºte.

MESTECENI
Trunchiuri palide, din loc în loc
pãtate
Crengi îmbârligate
Podoabe de smarald.

MIEL
Vine primãvara cu magicul ei
Miel îmbrãcat în alb zburdã vesel
Câmpia îl aºteaptã verde.

CASTEL
Sãlcii cu lacrimi albe
Castelul zvelt înconjurat de peste tot
Pârâul stã.

OCHIUL MUNTELUI
Piatrã împrejur ºi-n depãrtare
Ochi de apã cristalinã
Privire-necatã.

PÂRÂU DE MUNTE 1
Pietre mari ºi colþuroase
Pârâul curge repede la vale
Foºnetul apei.

PÂRÂU DE MUNTE 2
Spuma apei albã ca a laptelui
Pietre colþuroase înecate
ªi susurul pârâului.

SCARÃ ÎN SPIRALÃ
Din piatrã fãcut se înalþã
În formã de spiralã
Evantai de piatrã.

SOARELE BRAZILOR MEI
Înalþi ca niºte suliþe verzi
Printre care soarele abia pãtrunde
Brad de suflet.

ASFINÞIT 
Mingea roºie de foc ºi mare
Se ascunde somnoroasã
Luminã spre vis.

BRAD 
Drept ºi înalt strãpunge cerul
Cu o plapumã albã acoperit
Bradul moº.

MÂNA TA
Douã mâini unite
ªi o margaretã - 
Te iubeºte sau nu.

* Colegiul Naþional Iancu de Hunedoara
Clasa a IX-a D
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Gindul ca un vierme. Se intinde, se stringe, se
onduleaza. Merge in felul lui, in lumea lui de
gelatina, in tara lui, in casa lui, in patul lui. Il ating
cu virful fragil al vointei. Il irit, il incit, ii dau
comenzi. Ridica-te, pleaca, umbla, vezi! Ii dau de
lucru, il imping de la spate. El nu intelege indem-
nul “trebuie”. El e suveran, el e invincibil. Ma ridic
eu, gestustile sint largi, moi, amorfe. Un rest de
stradanie, un surogat de decenta, invelesc de
bine de rau conturul chipului si asemanarii. Des-
chid usa, usa se multiplica, nu vad decit mina
repetind la nesfirsit rotatia cheii. Gindul zvicneste
scurt a spaima, suficient cit usa sa se deschida
brusc. Pasesc, solidul se onduleaza sub talpi ca o
saltea groasa de puf, vederea e in ceata, auzul
infundat. Miros, gust, vaz, s-au retras intr-un
punct. Trebuie! Perdele de imagini apar si dispar
ca intr-o pelicula veche de film uzat. Ce caut eu
aici? Petece mari de absenta ma plaseaza in
locuri necunoscute. Insule cu vegetatie aspra de
sare, netopita inca. Nestiinta, perdea de ceata
traversata cu umilinta. Neatentie, ghilotina rete-
zind felii de timp. Plumbul disperarilor inhalat de
memoria salilor de asteptare in aliaj cu plastilina
amneziei accelereaza caderea. 

*
*     *

Recunosc, ma droghez. Acum, ar trebui sa
spun, desigur, cu ce, cit, cum, s.a.m.d. Fleacuri
de-astea care nu-s de folos decit pentru intero-
gatorii. Aici ar fi o mica problema. Ma droghez
cu…violet. Veti spune ca m-am ratacit. Posibil, si
ce mai conteaza daca tot…Ei, nici un tot! Nu-mi
cereti logica. Sau ma rog, logica voastra. N-am
recunoscut ca ma droghez? Singur ca n-am vrut,
de fapt nici n-am avut motivatie. Desi, ar putea fi
vorba de acelasi motiv: curiozitatea. 

Femeia aceea, numita in diferite feluri, ba
ghicitoare, ba vrajitoare, ba clarvazatoare…Nu

prea avea clienti, nu pentru ca lumea s-ar fi
desteptat peste noapte. N-avea clienti pentru ca
nici nu prezicea viitorul, nici nu vindeca, nici nu
“dezlega”. Si nu primea la orice ora si nici in orice
zi. Zgircita la vorba, consuma timpul cu privitul fix
la obiect. La client adica. Si spunea prostii. De
fiecare data altele. De unde le scotea…Poate si
ea se droga. Prima data mi-a spus: “O zi din
urma, mult in urma, care a fost scrisa in copilarie,
a crescut prea mult pe scoarta ta, cum cresc
inimile scrijelite pe scoarta copacilor”. 

“Si ce-i cu asta cita vreme copacul e sanatos?”
“Este ca ocupa locul…”
Atit.
Alta data spunea ca: “O linie nu are sfirsit si din

ea picura intuneric”. 
Chestii de-astea. Timp in care stam pe un

scaun fara spatar, asezat in mijlocul camerei
goala, acolo unde se proiecta lumina din fereastra
cu geam violet, pozitionata sus, la imbinarea
peretelui cu plafonul. Ea statea in umbra, la trei
metri distanta si ma privea. Uneori avea chef de
vorba. Alteori nu. Aproape nici nu-mi pasa.
Simteam violetul cum ma traversa lent, timp in
care treceam prin toate culorile, ametind ca intr-
un carusel. Culoare si vertij. Ea spunea ca rosul
este marginea dinspre venirea lumii iar violetul
cea dinspre plecare. Ca ambele margini sint
muchii taioase ale luminii si ca trecerea lor e la fel
de periculoasa. Ca odata trecut de rosu esti prins
in capcana si nu mai esti liber decit dupa ce treci
de violet. Ca la trecerea peste rosu esti ajutat iar
dincolo nu, ca tot ce e inainte de rosu e numai
rosu si dincolo de violet numai violet, iar culorile
doar o iluzie. Ca infinitul nu e albastru, cum si-au
imaginat unii ci…desigur, violet. Ca de ce unii
cardinali poarta vesminte rosii si altii violet, ca de
ce Papa numai si numai alb…Ca doliul ar trebui
sa fie nu negru ci…violet. Am simtit atunci ca deja

Linia din care
picură întuneric



este prea mult si ca ma aflam in pericol de supra-
dozaj. De fapt mi se facuse chiar rau iar ea tacea. Am
devenit dependent. Cautam violetul dar nu oricum, in
stare bruta, ci filtrat lent, dintr-un anume unghi al
luminii, in cantitati mici, penetrante ca o singura raza
distilata de impuritati. Am evoluat in subtilitatile
drogului. Puteam sa-mi citesc singur semnele. Imi
traiam moartea inventindu-ma. Multe pagini sterse,
pagini ratacite, nu-mi ieseau la numaratoare. Si rar,
mult prea rar, revelatia unui inscris in stare sa ma
impresioneze. Stam cu un gind pe malul violet si cu
altul pe malul rosu. Eram singurul mort in viata,
singurul violet traversind lumina innapoi. Ce aflam nu
ma multumea si de asta ma comportam ciudat. Nu
ma legati inca, am spus “ciudat”, nu “periculos”. Desi
poate aveti dreptate, poate chiar sunt periculos…

*
*     *

De cind stau in camera fara ferestre, nu stiu. Stiu
doar ca sint despartit de drog. Mi-au amortit
convulsiile cu injectii. Dorm mult. Aproape tot timpul.
As fi vrut sa spun zi si noapte, dar aici zilele si noptile
nu au granite. Vine uneori si ma intreaba: “Cine esti?
Mai esti mort in viata?” Privesc buimac contururi
umplute cu zid. Tac. Imi injecteaza iar somn. Ma
deranjeaza faptul ca nu visez. Sigur, as vrea sa visez
violet. Dar nu mi se permite. Probabil mi se vrea
binele. Sunt linia din care pica intuneric, intrerupta din
loc in loc de galbenul isterizant al becului din tavan.
Baia in care ma tirasc la rastimpuri fiziologice, e
cenusie. Mincarea la fel. Nu-mi este foame dar ei ma
obliga sa inghit. Sunt pazit pina termin. Dupa ce
pleaca, vomit. Tinjesc dupa violet. Intreruperile gal-
bene ma dezintegreaza. In ele zidurile se onduleaza
si cresc modificind armonia formei. “Binele acesta nu-
l vreau”, rostesc dar vorba e sparta si nu aud decit
geamatul. Aud, sau doar mi se pare? Fantasme albe
imi dau roata. Imi vorbesc cu glas serafic, inselator,
despre darul care trebuie laudat si despre iubire.
Roiesc in jurul meu contururi albe umplute cu zid.
Uneori ma ating cu moliciunea necuviincioasa a
mingiierii. Asta suport cel mai greu. Tremur cuprins de
sila si primesc iar somn. Vomit galben in galben, pina
cind in istovire zaresc umbra palida, roz, a sperantei.
Brusc am dorit sa ma rog, doar ca-mi erau straine si
cuvintele si destinatarul. Ma grabeam sau cine stie,
cine anume imi dictat din memorie. 

*
*     *

Golit de ginduri, incerc sa-mi asez in fata un zid si

pe el un cerc de lumina, iata insa ca cercul nu vrea sa
se fixeze, aluneca mereu, ca un fascicul de lumina
priectat de o lanterna aflata intr-o mina nesigura. Pe
zid se strivesc culori intr-o rotire continua, totul devine
rotund, se aduna, stringe conturul, contractia o simt in
carnea care se topeste pina la punct, nu mai ramine
decit violetul in care ma cufund ca intr-o spirala. Cine
sa ma uite? Pe cine sa uit? 

*
*     *

Era anul pastravului, luna zorar, cind s-a desfacut
lumina in gustul bucuriilor simple, undeva intre mina
pescarului si zvicnetul pestelui. Sterg geamurile
aburite cu batisa si se limpezeste vederea de
amprentele vechilor chiriasi. Privesc inafara si vad
miscarea petrecindu-se pe verticala de jos in sus.
Nerostit, gindul ia forma ingerului fals al inocentei.
Dar cuvintele, unde se duc cind se duc?
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În sfârºit, Martie 16, zi de primãvarã, cu o dupã-amiazã luminoasã ºi foarte cãlduroasã, precum sufletele celor
doi scriitori, Ion C. Hiru ºi George Baciu, din Domneºti, prezenþi la Biblioteca Judeþeanã Argeº, cu câte un
mãrþiºor. Mãrþiºorul oferit tuturor celor prezenþi, dar ºi celor care vor dori sã-l aibã, s-a materializat în cele douã
cãrþi prezentate, romanul profesorului Ion C. Hiru, „Aºa le-a fost datul” ºi volumul „Povestiri din Rãzboi ºi
altele din timp de Pace” al scriitorului prof. univ. Titus Bãrbulescu, trãitor la Paris de 50 - 60 de ani, în exil. Ediþia
a fost îngrijitã de cei doi profesori, apãrând sub egida Fundaþiei „Petre Ionescu – Muscel” din Domneºti, Argeº.
Atmosfera a fost calmã, pentru cã cei doi protagoniºti au indus o stare de relaxare ºi bunã dispoziþie, ei înºiºi
fiind calzi ºi modeºti, oricât de multe cãrþi au scris, cu talent ºi substanþã purã.

Romanul „Aºa le-a fost datul”, o construcþie armonioasã, curge liniºtit, împletind vieþile unor personaje care
se deruleazã, pentru unele de la început de secol XX, ca apoi firul povestirii sã le aducã în zilele noastre agitate,
de secol XXI. Acþiunea se desfãºoarã în diverse localitãþi ºi este axatã pe o mare iubire, în contrast cu durerile
sufleteºti provocate de înscenãrile regimului sub care noi, toþi românii, am trãit timp de 50 de ani. Tot parcursul
acestor frãmântãri relevã în mod deosebit nobleþea sufleteascã ºi caracterul puternic al celor care nu abdicã de
la demnitate ºi onoare ºi, în numele acestora, îºi sacrificã statutul oarecum cãlduþ la care au ajuns cu mari
eforturi ºi renunþãri.

Eºti tentat permanent sã afli în ce mod se vor petrece toate aceste schimbãri ce survin în viaþa personajelor,
pentru cã „Aºa le-a fost datul”, ce le-a fost scris nu are cum sã nu li se întâmple. Cu multã naturaleþe, reuºeºte
autorul sã nuanþeze aceste etape ce-ºi pun amprenta în conturarea fiecãruia dintre ele. Relaþiile de adevãratã
prietenie ºi respect rãmân neclintite, indiferent de etnia de care aparþine cineva, sau de treapta pe care a ajuns
într-o societate în care mistificarea este un mijloc de a lovi, când interesele þi-o cer. Este remarcabilã integritatea
moralã a personajelor, integritate ce þine aici, în primul rând, de niºte principii educaþionale de bazã: sã fii bun,
sã fii drept, sã lupþi pentru adevãr, sã-þi trãieºti viaþa astfel încât urmaºii tãi, concetãþenii, consãtenii sã te
pomeneascã nu numai pentru meritele personale, ci ºi pentru tot ce ai sãvârºit spre binele comunitãþii din care
faci parte. Nouã, celor de o vârstã cu autorul, ne sunt cunoscute o mare parte dintre evenimentele trãite de acste
personaje, dar generaþiile tinere ºi cele care vor veni trebuie sã aibã acces la ele, sã înþeleagã modul cum s-a
scris istoria acestui popor, în acea perioadã, ºi care au fost împrejurãrile care i-au determinat pe români sã
rãmânã închistaþi ºi retraºi, sã nu aibã acces la actul de creaþie.

Romanul constituie un document viu a tot ceea ce a fost, creionându-se posibilitatea unui paralelism între
portretul moral al cetãþeanului român, trãitor între anii 1930 – 1950, cu cel din anii 1970 – 1980 ºi cu cel al anilor
1990 – 2010. Este un studiu succint al modului cum evolueazã sau involueazã omul sub imperiul tuturor
oportunitãþilor ºi obscenitãþilor ce þi le pune în viaþã destinul sau Cel-de-Sus. ªi, peste toate acestea, te
captiveazã cele douã poveºti de dragoste, una dintre un român ºi o þigãncuºã, Niºeta, ºi alta dintre nepoata
acesteia, rãsãritã peste ani, ºi un student rus. Dragostea nu are bariere ºi de aceea are puteri inestimabile.

Domnul profesor Ion C. Hiru, prin genurile literare abordate, îºi face cunoscute potenþialul ºi valenþele sale
literare, deschiderea spre a aduce în prim plan personalitãþile comunei sale natale, Domneºti, „limba noastrã cea
românã” ºi pe domniºanii sãi dragi cãrora timpul ºi capacitãþile sale le stau la dispoziþie. Este un român adevãrat
ºi-i mai trebuie o viaþã pentru câte mai are încã de înfãptuit.

Cea de-a doua carte reuneºte studiile, eseurile ºi articolele publicate în Franþa, Germania ºi Statele Unite de
scriitorul prof. univ. Titus Bãrbulescu, într-o perioadã de aproape patru decenii. Tematica abordatã este din
domenii diferite: istorie, filozofie, criticã ºi istorie literarã, memorialisticã ºi socio-politicã. Eugen Simion îl
numeºte pe autor „stâlp al comunitãþii ortodoxe din Paris”. Un adevãrat patriot ce a ripostat energic atunci când
adevãrul istoric era falsificat de autori francezi ignoranþi sau plãtiþi de regimul ceauºist, dupã cum aratã, în prefaþa
cãrþii, profesorii George Baciu ºi Ion C. Hiru.
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Titus Bãrbulescu este o personalitate complexã, a cunoscut elitele neamului românesc, despre care a scris cu
dragostea ºi mândria apartenenþei la acest neam cu oameni iluºtri, la aceastã þarã pentru care „timpul nu curge aritmetic,
ci romantic, ca un fel de Râu al Dreptãþii ce-ºi trage obârºia din moºi – strãmoºi, aducându-ºi albia încet ºi sigur”.
Volumul este ca un îndreptar, o carte de suflet pentru cititori, pentru cã oferã posibilitatea cunoaºterii valorilor acestui
popor, statornic pe aceste meleaguri, a fiinþei sale ºi a multor influenþe nefaste, peste care va trece cu greu, dar sigur, ºi
nu va dispãrea, pentru cã, dupã cum spune autorul, „limba, ideea latinitãþii, pãmântul ºi, dintru-nceput, credinþa întru
Hristos – iatã din ce se alcãtuieºte realitatea româneascã”.

Este remarcabilã caracterizarea pe care i-o face profesorul George Baciu: „Titus Bãrbulescu, pribeagul rãmas spre
Apus, este un român mereu acasã, prin scrierile sale, mereu în exil, dar cu þara în buzunarul de la piept”. Nu întâmplãtor
acest mare om le-a dat permisiunea celor doi scriitori, domniºani de-ai dânsului, sã alcãtuiascã acest volum. Le-a simþit
românismul, capacitatea de a filtra ºi a aduna câteva din aceste scrieri, încãrcate de înþelepciune, bucurie, durere,
previziune ºi multã, multã dragoste. ªi, cum sã nu aibã încredere în cei doi consãteni ai sãi, dãruiþi cu har, inteligenþã ºi
multã bunãtate!

Mai tânãrul scriitor, profesorul George Baciu, un prinþ al poeziei romantice din zilele noastre, ivit sau trimis înadins de
stele sã ne aline dorurile ºi neîmplinirile, este ca un pom intrat pe rod ce-ºi trimite ramurile-gândurile sã umple Universul
cu prea-plinul inimii sale, ca poi sã reverse ºi peste noi „boabe de rouã alãturi de fata ºi floarea de mãr”. Este nu numai
un poet romantic de mare valoare care a þâºnit surprinzãtor, care se distanþeazã nemãsurat de mult de pleiada de
versificatori ce se autointituleazã scriitori, dar este ºi o conºtiinþã naþionalã, pentru care satul, obºtea sunt dãtãtoare de
legi ºi datini, cãci ele sunt „scutul, eternitatea ºi autenticitatea acestui neam”. Citiþi-i neapãrat cartea „Obºtile sãteºti,
leagãnul neamului românesc”. O mai bunã recomandare o puteþi gãsi în prefaþa primei sale cãrþi, „Gânduri de la
marginea lumii”, prefaþã semnatã de domnul academician Gheorghe Pãun:

„(...) Cãci poet este Baciul domniºan, cu carte-n regulã de la prima carte („Gânduri...”), unde ne cheamã, cu clopoþei
de lut ºi sinceritate, abia strunindu-ºi dorinþa de a spune – de la prozã, la rimã strânsã ºi la vers liber – cã greu trebuie
sã-i fie, purtând în vãzul lumii o inimã atât de plinã, parcã sub presiune, precum un samovar încins, de câtã viaþã ºi
poezie are în ea.

Bun venit, Poete, în cetatea cu licurici pe ziduri!”
ªi pentru cã cei aleºi au forþe nebãnuite, cei doi profesori scriitori de la Domneºtii de Argeº sunt ºi fondatorii revistei

„Pietrele Doamnei”. Este o publicaþie lunarã, adaptatã zilelor ce le trãim, când timpul fuge ºi rãbdarea nu-þi trebuie pusã
la încercare, când Internetul ne-a intrat în sânge ºi atunci informaþia trebuie sã fie concisã, pe înþelesul majoritãþii,
menþinându-ºi calitatea, rigurozitatea ºi noutatea ca atare. „Pietrele Doamnei”, ca ºi revista „Curtea de la Argeº” al cãrei
redactor-ºef este domnul academician Gh. Pãun, sunt citite, comentate, circulã în toatã þara ºi îºi îndeplinesc menirea
literarã. Ambele nu ºi-au propus sã concureze cu nicio altã revistã, iar subiectele alese, prezentarea în ansamblu, faptul
cã redactorii ºi colaboratorii sunt lipsiþi de orgolii ºi echilibraþi, toate acestea aduc un plus de încredere cã nimic din ce
e publicat nu e de umpluturã sau de neînþeles.

Când te respecþi pe tine ºi îþi respecþi cititorii nu le bagi sub nas articole kilometrice sau poezii din care ideile lipsesc,
nu alergi dupã cuvinte care nu se leagã, o harababurã, o vorbãrie chipurile savantã, filozoficã cu care se împãuneazã
poetul sau „lectorul”, ºi atunci trebuie sã întorci foaia. Trebuie sã ºtii sã alegi, pentru cã o revistã formeazã gustul pentru
literaturã ºi frumos, iar cititorul trebuie sã absoarbã din ea informaþii clare, fãrã sã aibã nevoie de un dicþionar de
neologisme sau de un clarvãzãtor. Cum sã vrea cineva sã citeascã niºte elucubraþii ca, de exemplu, acest fragment dintr-
o aºa-zisã poezie:

„Plictis papanaºilor, aºezarea
Bilet clasa a II-a Abur
Arcã.
Bucãtãreasã cu har ax
Coasã cosiþã costiºã
Post nas al uliu nul
Nul de douã ori ori gresie
Oerloani abil frumuºel orãºelul”

Nu se poate publica aºa ceva, o aºa inepþie ºi multe, multe alte banalitãþi, dacã te consideri scriitor, ai o minimã
decenþã intelectualã ºi doreºti propãºirea intelectualã a neamului tãu. Deci, se impune imperios stoparea publicãrii unor
asemenea dereglãri de limbaj, trierea cu seriozitate a textelor literare, pentru cã editarea unei reviste costã bani (ºi bani
nu sunt), dar în primul rând o revistã face educaþie, nu-þi scrânteºte mintea. Sã promovãm, deci, literaturã adevãratã, iar
dacã nu suntem capabili de asta, sã ne retragem în cãmãruþa noastrã, cãci numai acolo hormonii pot sã zburde, iar
invidia sã se cocoaþe pe buza de sus, ca sã se vadã rânjetul de frustraþi ºi de motani fãrã mustãþi (ºtiþi cã, dacã tai
motanilor mustãþile, le dispare simþul orientãrii).
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Într-o carte consacratã poeziei lui Cezar Ivãnescu
(Eros & Thanatos la Cezar Ivãnescu, Contemporanul,
Bucureºti, 2010), Petru Ursache observa, cu temei, cã
„primeazã (încã) legenda omului”. Incomodul poet, ins
orgolios si, inevitabil, polemic, risipind – în apariþii zgo-
motoase, vãdind o „iritaþie perpetuã” – cuvinte grele,
atacuri ºi laude, trãia întru poezie, împãrþindu-se între
reprize de teatralitate, cu public ºi lungi însingurãri,
scriind, cu o furie rarã, pentru a-ºi „mântui” existenta.
ªi aducând în peisajul liricii noastre un sunet nou,
sfidând constrângerile socio-istorice ºi rezistând prin
poezie. Insurgentul Cezar Ivãnescu, urmaº de drept al
lui Labiº (cum se considera) apãrea, reamintim, într-o
epocã de restaurare a lirismului. Chiar dacã îºi reproºa
cã s-a lãsat „îmblânzit”, domesticit etc., cã, debutând,
a publicat „douã poezii comuniste” (în 1960, rectificã P.
Ursache), cã în „Luceafãrul’, la rubrica Dintre sute de
catarge, invoca lumina zilelor de august („fugãrind
noaptea de pe coardele inimii mele”; v. Noapte ºi zile
de august), poetul bârlãdean, deja „o celebritate” în
anii studenþiei ieºene, a regândit, de fapt, poezia, înþe-
legând-o ca artã tradiþionalã. Existenta sa aventuroasã
(fost boxer, cu cenaclu interzis, intrat în greva foamei,
supus linsajului mediatic, mereu marginalizat, neavînd
vreo carte tipãritã „în întregime” etc.), trãirile paroxis-
tice, iesirile vitriolante (intolerant, acuzator-pedepsitor
dar si pãtimitor) i-au creat adversitãti trainice. Chiar
dacã, declarativ, credea cã „adversitãtile fac bine”,
poetul, speriat de ideea literei tipãrite si a sa poe-
zie insubordonatã (fatã de un Nichita, de pildã, „oficia-
lizat”), au suportat consecintele. Încît „eliadistul”
Cezar, înfiintînd la Pitesti orchestra Baad si-a asumat
calvarul christic: „! cine vrea mã scuipã,/ scuipã cine
vrea/ eu mereu tot urcu/ urc pe Golgota”. Într-un splen-
did portret (Maître de la clarté, în „Contemporanul-
ideea europeanã”, mai, 2010), Gabriela Cretan vorbea
despre iluminarea prin suferintã si iradierea „de fas-
cinatie si tremendum”, întretinute de rãzvrãtitul poet.

Asadar, poetul-trubadur (baladeur), experimen-
talist, certat cu lumea, dar angajat fiintial, scria „pe
creier” si voia sã ia în posesie constiinta, asumîndu-si
destinul. Sondeazã, cu efort reconstitutiv, adîncurile
mitice, dezvãluie amintirile traumatice si universali-

zeazã, s-a observat, biografemele (precum în Tatãl
meu Rusia); icoana înlocuitã cu portretul lui Stalin
consfinteste triumful Rãului (pre-existent, care se
întinde însã) si, uitat de „Pãrintele din ceriuri”, aduce –
ironic – „laude” pãrintelui biologic („vrednicia ta de
Tatã”). Plîngerile sale, prevestirile rele, suferinta atin-
gînd pragul sacrificial, trase într-o rostire ritualicã, im-
pregnatã de tragism se lovesc de neîncredere: „acolo
unde nu te-ajutã nimeni, acolo toatã viata mea am
stat”. Acuzat pentru „senzualitate excesivã”, izvodind
„o poezie dezordonatã” (scria M. Popa), aglutinînd
motive, autorul Rod-ului este, înainte de orice, un
inovator de limbaj, cîntînd sacralitatea fiintei. Cu o
ritmicã proprie, repetitii, vocabule rare si duritãti de
limbaj, cu semnul exclamatiei „plasat iberic”, mînat de
un impuls melodic si vizînd sincretismul antic, acest
poet vocalic (în sens aedic, preciza P. Ursache) îsi
dorea reprezentarea scenicã, cîntîndu-si versurile.
Arhaizant, incantatoriu, de rafinament grav, pendulînd
între limbajul naiv si cel esoteric, cãutînd rãdãcina
comunã a artelor si cultivînd, cu bocet sincopat, spe-
ciile oralitãtii (doinã, colind, descîntec), el se plaseazã
în traditia menestrelilor medievali. Dar, în decriptarea
simbolurilor, astfel de texte (corespondente) se
dezvãluie prin co-semantizare, observa tot Petru
Ursache. Încît citatul/ tiparul folcloric, substratul distilat
slujesc un vizionarism cu virtuti initiatice, chemînd în
sprijin, în seriaDoinelor (daina), „cuvîntul adamic” (cf.
Theodor Codreanu) pentru a ajunge, pe urmele lui
Eminescu, la adevãrul din inimã, nu la cel mortificat.

Cum bine se stie, întreaga liricã a lui Cezar Ivã-
nescu stã sub metafora rodirii si obsesia mortii, îndem-
nînd la exercitii de exorcizare prin repetitie; sau, altfel
spus, celebrînd rodirea mortii (cf. M. Mincu). Poezia
devine terapie (soteriologie), îmblînzind spaima de
moarte: „Vorbind despre moarte mã simt mai puternic
si mai viu”, simtea nevoia sã (se) mãrturiseascã poe-
tul. Artistul (tînãr, de regulã), iubindu-si arta si îndurînd
„groazã”, contemplã rodul pieritor (deci nu increatul),
descompunerea, degradarea etc., vegheat de trupul
bãnuielnic. Metamorfozele trup/ suflet în varian-
tele Doinei, moartea (ritualizatã) ca „rod perfect”, pre-
zenta ei (familiarã, senzualã) par a întretine – accen-
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tua N. Manolescu – un manierism fundamental, nutrind „o
poezie monocordã”, condamnatã: „suferintele mari se
fãcurã,/ De cum am iesit din tine,/ ca un ochi din orbitã/
Toatã cãldura soarelui/ Menitã fu sã mã usuce”.

Cultul iubirii, erotismul ce impregneazã tesuturile aces-
tei poezii cheamã în memorie poetii nostri timpurii, vesnic
înamorati. Cezar Ivãnescu are însã, spuneam, ideea mor-
tii, o neliniste scormonitoare, cu refrene obsedante, thana-
tofile. În oglinda iubirii el descoperã rînjetul mortii; de aici
si jalea cosmicã, umilinta unui spirit ce constientizeazã
pierderea tineretii si trãieste cu obsesia sfîrsitului (ca expe-
rientã impusã). Erosul lui Cezar Ivãnescu e thanatic. Poe-
zia sa „functioneazã” în doi timpi, cu fluxuri si refluxuri erotice,
asemeni trupului „iluminat” ori al celui „otrãvitor”. De la acele
versuri de rugã si de libovie, tincturînd tînguiri amoroase
(„...prea frumosu-ti chip/ e numai muzicã si tainã”), poetul
ajunge la marea revelatie: trupul e amenintat, „groaza de a fi
om pe pãmînt” strecoarã sentimentul torturant al destinului
tragic. „Eu mã-nvãt sã mor” – va spune Poetul (reluînd aici
vocea eminescianã), „timpul dus n-o sã mai vinã/ Tînãr eu n-
am sã mai fiu”. Observãm însã cã Moartea e personificatã,
cutremurul extinctiei se îmblînzeste, trecut printr-o intimizare
care seamãnã a identificare; spaima devine extaz. Fiintã
tragicã („De ce cu moartea te-ndrãgesti mereu?”), poetul
descoperã cã Moartea e chiar Iubita. Spectacolul tineretii, al
vietii e permanent amenintat; vitalitatea acestei lirici se auto-
submineazã, înregistrînd cu finete jocul stãrilor de suflet,
avînd ca poli efemeritatea si eternitatea. Credem cã Hristu
Cîndroveanu avea dreptate notînd cã poeziile lui Cezar
Ivãnescu sînt contraimnuri. Poetul deplînge destructurarea
materiei (constientã de sine), realizeazã miracolul existentei
ca neîntinare, procesualitatea si zvîrcolirile ei, nasterea si
extinctia, invazia rãului si a întunericului, dãrnicia si risipa –
toate ca variatiuni cuibãrite într-o aceeasi temã: implacabilul
sfîrsit si reîntemeierea vietii. În lirica sa, Rodul rãmîne simbo-
lul tineretii eterne iar crezul poetic îmbracã gestul sacrificial.

Prin repetitie motivicã si reluãri obsedante, Cezar Ivã-
nescu riscã impresia de monotonie. Un Baaad fictiv, simtit
ca real, de neevitat, în care respirãm un aer bacovian („tot
Pãmîntul e-o provincie”) vorbeste de aceastã gratie fragilã,
pioasã a poeziei sale, mereu amenintatã. Cezar Ivãnescu
este „un rob rãbduriu”, muncind asupra versului, evitînd
luxurianta lexicalã. Experienta scrisului, urmînd convulsiile
interioritãtii constituie un supliciu ce duce la purificare:
scrie pe creier „cu negreala de pe suflet”. Infernul Baaa-
dului, cu a sa pecete funebrã îngãduie acum revelatia se-
ninãtãtii: o iubire expurgatã, de limpezimea cerului sticlos,
si-a domolit furiile temperamentale, rãmînînd seninã si
sfîsietoare totodatã. Descoperim aici atitudinea mioriticã;
poetul eliminã suferinta, îsi vindecã spaima de urît doinind:
„Doina o îngîn si-o uitu”. Grefele de poezie popularã în
registrul bocetelor si colindelor fortificã aceastã liricã (care,
rãmînînd doar „de inimã albastrã”, s-ar fi anemiat).

Or, Cezar Ivãnescu actualizeazã doina si ne reamin-
teste efectul ei cathartic pentru sufletul românesc; încercat

în timp de atîtea potrivnicii, el îsi aflã aleanul în Doinã:
„alina-m-oi cu Doina!” – zice si Cezar Ivãnescu sfidînd, cu
o sinceritatea împinsã la paroxism si într-un decor ce tri-
mite la austeritatea monahalã, fluctuatiile modei. Dealtfel,
poetul ignorã ceasul modelor; ca dovadã, desi spiritele
firave, alertate de mareele modei au expediat doina în sala
de reanimare a liricii, dezinteresîndu-se de soarta ei,
Cezar Ivãnescu o cultivã. În consecintã, el respinge risipa
verbalã si evitã arborescenta liricã. Asa cum s-a mai spus,
recuzita sa nu e sãracã ci esentialã. Într-un moment poetic
care traversa canonada antiliricã, poezia lui Cezar
Ivãnescu se încarcã de afectivitate; ea este rugã fierbinte
si sfîsietoare, o imploratie deznãdãjduitã, o muzicã tîngui-
toare care redescoperã omul muritor: sublimul si eroarea
coexistã, materia folcloricã e surdinizatã, dar evidentã.
Aceastã tulpinã folcloricã a unui baladesc „cultivat”, de un
tardiv trubaduresc provoacã o revelatie etnologicã. Cobo-
rînd în arhaic, ecourile strãvechimii se simt, potentînd
efectul soteriologic. Formulelor de invocatie, vechii tehnici
a repetitiei, rimelor simple, termenilor livresti li se alãturã
vocabulele arhaice (moldave, cu deosebire) si cuvintele
„retezate”. Dar arhaismul sãu este, întîi, o stare de spirit.
Desigur, Cezar Ivãnescu confirmã si aici uriasa sa fortã de
absorbtie, fiind o personalitate ce intersecteazã mari albii
lirice. Sinteza ivãnescianã îsi subordoneazã aceste
experiente poetice, brodatã pe canavaua unei conceptii
despre poezie. Lirismul sãu curat si elevat, de o simplitate
savantã, foloseste un sever filtru cultural, poetul-recepta-
col impunînd tocmai prin forta originalitãtii. Sub cupola
acestei lirici, amestecînd multi afluenti si folosind tipare de
împrumut, rãsunã doar o coardã, forînd încãpãtînat cîteva
teme, întoarse obsesiv spre tensiunea conceptelor antite-
tice: iubirea si extinctia. Cezar Ivãnescu nu este un colo-
nist, anexînd universului sãu liric noi teritorii; nu este, în
pofida virtuozitãtii formale, un poet-orchestrã, dar cîntecul
sãu suav si terifiant, de rafinament filigranatic trãdeazã
grija si superbia celui ce nu-si expune în vitrinã ciornele. El
trãieste cu mistica literei tipãrite.

Evident, poezia lui Cezar Ivãnescu trebuie examinatã si
în contextul promotiei ’70, pe care multi o considerã „al
treilea val” al generatiei Labis. Ivitã în spatiul de liniste
dintre douã explozii (zicea Laurentiu Ulici), aceastã
promotie infirmã ideea (cîrcotasã si agresivã) a „vacuum-
ului poetic” al acelor ani, incriminînd – prin argumentele ei
valorice – tãcerile unor critici, al cãror interes a fost confis-
cat fie de momentul ’60, fie de agresivitatea junilor anilor
’80. Exegeza rãmîne încã datoare acestei promotii (care,
sã observãm, nu a pãtruns „grupat”), dar, mai ales, acestui
poet. Glumind, Cezar Ivãnescu se considera un nouã-
zecist; afirmatia rãmîne valabilã doar în sensul unei visate
purificãri, volumele ivite/ recuperate dupã seismul decem-
brist oferindu-i statutul de „nou nãscut”. În rest, el este si
rãmîne, indiferent la mode si clasificãri, un mare poet.

Considerat un mioritic de tip cult, poetul împacã gingã-
sia frustã si oralitatea sibilinicã, încercînd a reconstitui – pe
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model folcloric – un bocet al vechimilor, asimilînd toposuri
arhaice. Dincolo de inventia lexicalã, el, pornit în cãutarea
„mitologiei”, conjugã patetismul impersonal cu senzualis-
mul topit într-o incantatie romanticã, urcînd spre suferinta
hiperbolizatã. Aceastã jelanie trubadurescã, intelectuali-
zatã, captînd însã o „sfîsiere ancestralã”, de o cantabilitate
„durã” (observa, cîndva, Gh. Grigurcu) devine un veri-
tabil erotikon, fiinta barbarã constientizînd soarta corpului
pieritor. Îmbrãcat, asadar, „în plînsoare”, poetul, asumîndu-
si riscul monotoniei, purcede la un ritual de exorcizare a
rãului, convins cã sentinta s-a dat. Pe un ton elegiac-
dramatic, scenariul liric înainteazã în moarte si împacã,
aproape neverosimil, calmul contemplativ cu trãirea
paroxisticã. Instinctul thanatic lucreazã, acea aglutinare de
motive suportã un filtru cultural, infernul constiintei si sta-
rea virginalã, ascultînd „sunetul original” si muzica gene-
zicã, alimenteazã o gîndire liricã aflînd în rod chiar coexis-
tenta contrariilor: „perfectul rod ce-i moartea”. La „ceasul
cãrnii bolnave”, poetul vrea sã iasã din temnita sinelui si
acest ecou baladesc, de o naturalete rafinatã, întretine
vraja orficã si, în acelasi timp, obsesia lutului sexualizat,
împãcînd chiotul dionisiac cu puritatea lilialã. Lîngã
dulceata cîntecului de leagãn, Cezar Ivãnescu încheagã,
cu virtuozitate, tablouri terifiante, hrãnindu-se din esenta
comunã a muzicii si poeziei. Cãinarea pentru precaritatea
omenescului, drama spiritului si nãruirea trupului converg;
acest lirism thanatic face din iubire reperul existentei si
invocã moartea pustiitoare ca iubitã, sfîrsind în Mariolatrie.
Cu nostalgia Paradisului (inventat în amintire), cu vocatie
de eretic si experientã de „marginal”, poetul pare, s-a
observat, un posedat al reînvierii, cãutînd în fascinantul
Baaad o lume „de la-nceput”. El îsi îndrãgeste propria-i
tristete (cum mãrturisea în Jeu d’amour), fãcînd saltul în
cultura sentimentului; cîntã asadar, în manierã incan-
tatorie, o absentã, fãptura idealã, eteratã – proiectie a unui
truver villonesc, de fibrã eminescianã.

Indiscutabil un mare poet, Cezar Ivãnescu, coborînd în
medievalitate, rãmîne – cum bine l-a definit Marin Preda – „o
voce obsedatã de un singur sentiment”. În pofida figurii de
„bãiat rãu” el s-a dovedit un generos, convins de necesara
revizuire si reîntemeiere a valorilor. În numele acestei idei s-
a bãtut, în cãrti „scandaloase”, într-un stil frust, pentru moste-
nirea labisianã (poetul de la Mãlini circulînd sub o falsã
icoanã) sau pentru posteritatea lui Marin Preda, tîrît de roiul
de admiratori înspre un final neglorios, „comandat”.

Evident, Cezar Ivãnescu vede în poezie (necrezînd în
evolutia genului) un discurs fundamental, un act liturgic prin
care ne salvãm (în spirit) de infernul teluric. Recuperatã, spu-
neam, ca artã traditionalã, poezia ca rugãciune (prepolifo-
nicã), cantabilã, ca exercitiu exorcizant (îmbrãtisînd senzua-
lismul estetizat) dezvoltã de fapt o suferintã poetizatã, trãitã
– cu calm contemplativ – între granitele imaginarului thanatic,
temperînd combustia temperamentalã. Fiindcã rodul în-
seamnã „înaintarea în moarte”; iar moartea-„curvanã”
(v. Doinã/ Moartea peste tot), moartea ca „program zilnic” îsi

dezvãluie puternicia, lucrînd – zice poetul – pentru gloria ei.
Dincolo de imprecizii si substituiri, refugiat în fabuloasa ceta-
te a Baaadului, asteptînd sã coboare noaptea în pãcãtosu-i
trup, Cezar Ivãnescu a invocã pe cea cu „rîs frumos”, „Moar-
tea Bunã” sau „Mama mea Moartea” ca întîlnire norocoasã.
Dar e vorba de un Eros thanatic, îmblînzind seductiv chinul,
rãul, teroarea etc. într-o interminabilã cãinare si descoperind
„transparenta desãvîrsitã a mortii” si, negresit, precaritatea
omenescului, ruina trupului. Bãtãios, incomod si imprevizibil
ca om, Cezar Ivãnescu – poetul stie prea bine cã „tot ce-a
fost se pierde”; versurile sale fiind „cîntare si amintire”, ne
propun, pe portativ imnic, spectacolul genezic, rememorînd
„vremea cu greime”, întunecimea, suferinta; sau, mai evident
înRosarium, într-o epocã de-spiritualizatã, sensul ascensio-
nal: „eu la cer m-as înãltare”. Rivalitatea carnalitate/ spirituali-
tate, drumul anabasic, dematerializarea l-au „confiscat” pe
poetul-profet, anuntînd dorita eliberare din „închisoarea” tru-
pului. Acest vector ascensional, asupra cãruia stãruia demult
Alexandru Horia, defineste emblematic, dincolo de accesele
paranoide, lirismul ivãnescian. Iar omul, pãtimas, nedrept
(uneori) si generos, hãituit si vindicativ, o fire violent-resenti-
mentarã, prins în felurite diferende si încãierãri a rãmas un
rãzvrãtit, accesele de mînie mascîndu-i timiditatea. Oricum,
imun la capcanele defunctului regim. Hãrtuit în anii din urmã,
considerîndu-se abandonat, pãrãsit de ciraci, victimã a unei
campanii întretinutã cu metodã (o „vînãtoare de oameni”,
zicea Basarab Nicolescu), Cezar Ivãnescu îsi preconizase
sfîrsitul: „mã omoarã stiu, dar cu zãbavã”. Poetul, care a fost
si traducãtor si memorialist (dezordonat, justitiar, condam-
nînd cu franchete – în cãrti care au iscat scandal – ocultarea
adevãrurilor) a rãmas o figurã incomodã, singularã, cu orgo-
liu supradimensionat, lansînd acuzatii furibunde. Un destin
învolburat, asadar, un inovator ispitit de chemarea arheitãtii,
cu o imensã culturã poeticã impunînd o viziune; tortura Poe-
ziei, cazna scrisului, prezenta sacrului, tragismul conditiei
umane, gestul sacrificial (în sensul zidirii fiintei), în fine, sufle-
tul-copil cu „carnea flagelatã”, ura din jur s.a. nu l-au deturnat
si nu l-au înrãit, gãsind, finalmente, tãmãduirea: „sã las surî-
sul sã alunge/ aceste fete de cosmar”. Sau: „dar lîngã Tine-i
numai bine,/ de-aceea-Ti zic neprefãcut,/ fie sã treacã de la
mine/ tot rãul ce mi s-a fãcut!” Urmînd a fi redescoperit, într-
o bunã zi, ca un urias poet, Cezar Ivãnescu a stãruit „pe cru-
cea zãbavnicei file” pentru a ne dezvãlui întelesul mitic, initia-
tic al unui lirism pierdut în societatea noastrã orizontalã.
Paradoxal, la Cezar Ivãnescu poemul ascensional, rîvnind
descãtusarea, devine posibil prin imersiunea în adîncul Isto-
riei; doar asa, stiind cã drumul „e de fãcut înapoi”, bardul din
Bîrlad, întregind strãlucita falangã moldavã aflã, prin stihurile
sale psalmice, puterea genezicã a cuvîntului. Încît, scãpînd
din strînsoarea trupului, mîngîiat de gîndul mortii (curãtat
însã de „otravã”) va zãri – eliberat – izbãvitoarele „lumine”.

N.B.: Mulþumim scriitorului Adrian Dinu RACHIERU ºi
redacþiei revistei Convorbiri Literare, pentru permisiunea de
a publica acest articol în Destine Literare. (Redacþia)

D Lestine iterare

98



99

D Lestine iterare

TH
EO

D
O

R
 R

Ã
PA

N
(R

O
M

Â
N

IA
)

ACTIVITATE LITERARÃ
Debut publicistic: 1970, în ziarul

Teleormanul literar•Debut edito-
rial: 1975, Editura „Albatros” (HO-
HOTUL APELOR – Caietul debu-
tanþilor) • Cãrþi publicate: HOHO-
TUL APELOR (Editura „Albatros”, în
Caietul debutanþilor, 1975) • PRI-
VIND IN OCHII PATRIEI (Editura
„Cartea Româneascã”, redactor de
carte – Mircea Ciobanu/comentat de
Nichita Stãnescu pe coperta a patra,
1986) • AªA CUM SUNT (Editura
„Eminescu”, redactor de carte – Nelu
Oancea, 1989) • HOTARUL DE FOC
(Editura „Europa” – Craiova, cu
prezentãri de Nichita Stãnescu ºi
Gheorghe Tomozei, 1991) • LA
UMBRA CUVÂNTULUI (Editura
„Semne”, 1995) • SCHIMBAREA LA
FAÞÃ (Editura „Semne”, 2001) •
TAURUL LUI FALARIS – „MÃRTU-
RISITORUL” - Jurnal de poet (Edi-
tura „Semne”, 2003) • MUZEUL DE
PÃSTRÃVI – „SCRISORI DIN
LAZARET” (Editura „Semne”, cu
desene de Damian Petrescu, 2004)
• POªTALIONUL DE SEARÃ –
„FILE DIN JURNALUL UNUI HERU-
VIM” (Editura „Semne”, cu desene
de Damian Petrescu, 2005) • DIN-
COLO DE TÃCERE – „Jurnal de
poet” (Editura „Semne”, cu

desene de Damian Petrescu, 2009)
• DANSUL INOROGULUI – „ELO-
GIUL MELANHOLIEI” (Editura
„Semne”, cu ilustraþii de Aurora-
Speranþa Cernitu, 2010).

REFERINÞE CRITICE
Nichita Stãnescu, Gheorghe To-

mozei, Cezar Ivãnescu, Î.P.S. Anto-
nie Plãmãdealã, Alexandru Andriþoiu,
Aurelian Titu Dumitrescu, Artur
Silvestri, Tudor Opriº, Gheorghe
Filip, Ana Dobre, Ion Bãdoi, Roxana
Olteanu Roºu, Valeriu Bârgãu,
Dumitrean Frunzã, Victor Atanasiu,
Mihai Milca, Gabriel Rusu, Giorgiana
Ionescu, Constantin M. Popa, Florin
Burtan, Nicolae Oprea, Marius Rãdu-
lescu, Mariana Ionescu, Vladimir
Alexandrescu, Ioan Barbu, Nicolae
Rotaru, Gabriela Popescu, Ionel
Tecºa, Andrei Milca, Nicolae Geor-
gescu, Ovidiu Raul Illeº, Alex. ªtefã-
nescu, Nicolae Iliescu, Valeria
Filimon, Pr. Niculae Constantin, Al.
Florin Þene, Constantin Sorescu, Ion
Cristoiu, Mihai Nenoiu, Ioan Dumi-
trescu, Gim Laurian, Nicolae Maco-
vei, Alexandru Popescu Tair, Anghel
Gâdea, Nistor Teodorescu, Florian
Siliºteanu, Constantin Dumitru, Lau-
rian Stãnchescu, Stan V. Cristea,
Florea Miu, Horia Gârbea, Alexandru
Condeescu, ªtefan Ion Ghilimescu,
Cezarina Adamescu, Marian Popa,
Ada Chifor, Pr. Nicolae State Burluºi,
Gabriela Rusu Pãsãrin, Dan Cristea,
Doru Moþoc, Mircea Micu, Melania
Cuc, George Baciu, Cleopatra Lorin-
þiu, Dan Lupescu, Geo Cãlugãru,
Gheorghe Pârja, Vasile Morar, Mir-
cea Micu, Victoria Milescu, Ion Dea-
conescu, Doru Drãguºin, Lucian
Gruia, Nicolae Scheianu, Florica
Bud, Mihail Gãlãþanu, Victor Sterom,

Mihai Antonescu, Daniel Vorona, Ga-
briel Stãnescu, Darie Ducan ºi alþii.

1
O, iatã-te în prag! Femeie-iarnã

cu degete amorþite de Cântec!
Asmute spre mine arc sãgetat în
centaurul Chiron, învãþãtorul de zei,
prieten cu Herakles! Solstiþiu divin,
tropic al Capricornului, taci! Austrul
priveºte zãnatica mânã cum scrie,
cum scrie pe foi de opal ºi nimeni,
dar nimeni nu îndrãzneºte neiosul
sã-l facã sã tacã-n undrea. Crãiasã a
Zãpezilor, vino mai aproape! Furtuni.
Copaci smeriþi. Doar fãclieri de-o
noapte. Întrupare a batrâneþii neme-
ritate, înþelepciune rememoratã pe
zidul din mine, avarul! Copilãrie,
paradis al credinþei pierdute, unde
mi-ai ascuns tinereþea de ieri? În
afara timpului vieþuiesc, în afara se-
cundei mã las mistuit de-o ºopârlã cu
buze de viaþã arzândã. Cine sã
recunoascã acest genocid inventat
de Poet? Cine se mai înfrigureazã la
dulcea vipie în aºteptare? Nedefinitul
aripi plãsmuieºte! ªindrilã despuiatã ºi
amarã de-o cucuvea în somn! Bucurie
a copiilor de chihlimbar, viilor, morþilor
dinspre vaduri, ridicaþi privirea spre
mine! Veni-va un Moº Niculae, cel cu
banul de aur în ghete, ºi-n semn de
ispitã toiagul iubirii va lãsa în dar! Vom
ºti atunci, în dezordinea armonioasã a
inimii noastre dacã am iubit suficient de
mult ciocârlanii speranþei! Abia atunci
vom afla de popasul vieþaº al candorii.
Abia atunci vom privi la ghiocul din noi!
Totul e scris pe-nserate în Marea Carte
ºi Sfântul Mina, cel care de hoþi ne
fereºte, în frescã Sfântul Luca ne va
aºeza. Pisanie dulce cu gust de mohor,
decembrie plumburiu, pãrãsit în þãrâna

EVANGHELIA INIMII
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iubirii. Lumini ºi umbre, în sihãstrie-mi
fuge inima...

2
Iarna n-o mistuie lupii ºi nici Cuvân-

tul nu va hiberna! Lumina cerului negru
în Socotra sã plece, nu îngãdui ca
sturzul sã cânte pe casa mea! Poezia
nu e o insulã a fericirii, din vedica limbã
a mai cãzut o stea! E-atâta vis nevisat,
e atâta speranþã în lucruri încât incen-
diul privirii nu poate veni decât de sus,
de pe creste! Lumina cerului negru
apasã, totul pare din altã poveste. Dacã
cineva nu m-a vãzut în oglinda sfiirii, sã
spunã! Nu-i nimic, de cu toamnã eu am
venit! În privirea martinilor gângureºte
presura, fã-mã, Doamne, prezent, nu
mã du în trecut! Dar viaþa mea, cu
moartea mea egalã, se rãtãceºte pe un
câmp de maci, spiþelnicul cel mic mi-a
arãtat cum se-ntreþes splendorile-n
pãcate ºi-mpresurat de Orion, pleiade,
rãmân nevindecat. Un trandafir de
sânge port în lacrimi, muzicã fãrã sunet
nu s-a inventat, în trupul greu de patimi
duc pãcatul de-a fi iscoada cerului înalt.
Se face loc în mânãstirea vremii, la
scaunul lui Dumnezeu nu-i nimeni,
ciobanul cu oile trece: împãcat, împã-
cat, împãcat! ªi verdictul zeiþei Demeter
se-aude: vinovat, vinovat, vinovat!

3
În noaptea aceasta de iarnã, când tu

eºti vie de mine ºi-mi ningi cu ambrozie
viaþa, când Daniil îl þine la uºã pe Domn,
stau de vorbã cu capra Amaltheia ºi-mi
spun: nu te-nfrupta, Poete, din acest
corn al abundenþei cu nemãsurare, ne-
pentensul gândului doare! Sleieºte apa
Styxului ºi pune-l pe Caron, vâslaºul
tãcerii, sã plângã de mine, de tine-n sur-
pare! Nu îmi e teamã de Cerber, lãtra-
voi mai tare! Infernu-i departe, pãcatul
aproape! ªi-n visul tãu, definitiv, voi
adãsta! Se scoalã în picioare zeii sorþii,
în înserare mama-i dusã, se scoalã de-
ntristare sfinþii veºteji, ah, gura mea
picioarele-i sãrutã! Vom creºte împre-
unã doar agate, în ametist vom rãsãdi
curajul, coralul roºu ne va feri de toate,
de soartã rea, furtunã ºi otravã. Pe dia-
mant voi scrijeli un nume, griji ºi furii
departe se vor duce, într-un smarald se-
ascunde fericirea, eu sunt granatul rãs-

tignit pe cruce! Opalul îmi preschimbã
sãnãtatea pe un potir cu vin bisericesc,
precum culoarea ochiului, divinul, mã-
nturnureazã-n candeli ce-aþipesc. Doar
piatra lunii visul întãrâtã, rubinul învel-
eºte rana mea, safirul creºte-n camera
ocultã, cerºeºte mir ºi glas de cucuvea.
Nu dau nimic, topazul mã-nfloreºte, tur-
coazul plânge, fã-mã o ciºmea! De-
aceea-þi scriu acum, la miez de noapte:
vreau sã trãiesc, sã mor ºi moartea ta!

4
Ciutã albã – iarna din mine, Hades

viseazã, Persefona mã-ngânã! Ninsoare
pe gurã, pe gurã, pe gurã ºi floarea tot
albã, tot albã de nea. Fluture negru ºi
crudã arsurã, aici, mai aproape de inima
mea! Câtã înþelepciune, îmi spui, are
corbul! Troiene de pãsãri îmi bat la
fereastrã, în flacãra vieþii zãpada se-
ascunde, cãlitã ispitã sub brizã albastrã.
Uneori mã ascund ºi eu în nimb de-ntris-
tare, viclean de tine sorii amuþind, mã voi
preface cu siguranþã într-un roi de albine,
am martor ispita ºi-un sobor îngeresc!
Nu-i viscol lumina, nu-i nimeni în faþã, pe
crugul sfiirii pãºesc ca un ºchiop, patine
de gheaþã îmi fug pe sub gene, în apele
minþii se scaldã un mort. Vin sloiuri spre
mine ºi poduri de ºoapte mã prind la
strâmtoare în zori de-mprumut, izvorul
mirãrii se-ascunde în oase, când þie,
iubito, mã dau neavut! Sã creºtem
tãcerea la rugul cel mare, pe þigla rostirii
arvuna-i un ort, viermele mãrul nu
înþelege, ºi când mor tot nu mor: sunt
proscrisul poet, nomad fãrã cort!

5
Diadema ta de gheaþã - ce minune a

firii! - danseazã, danseazã prin aerul
mut! Prin faþa mea trece vecia, cu
carnea înfloritã de miresmele timpului,
cu sângele deraiat de iubire, cu venele
graþiei tãiate-n vãzhuh. Pe vârfuri, pãrul
tãu strãbate troiene de dor, cu alintul
fulguit în fantasme. Nu mai pot sã ascult
recviemul din ornic, nu mai am nici
hrisovul dãltuit necuvânt. Suav, în
saturnalii ninge tare, în Roma zeii se
prenasc pe-ascuns, juvenaliile se-ntrec
tot mai sfioase, Crãciunul vine,
Doamne,-s fericit! Sufletul cãrnii sus-
pinã în tainã, adventul sfielnic se plim-
bã-n caleºti, într-un bob de tãmâie Aju-

nul se-ascunde, în postul cel negru mã
duc sã mã-nving... 

6
Dacã plânsul e sângele vârstelor, ce

este atunci albul din privirea nopþii? Pe
sub pielea ta, ah, soseºte ecoul, ca un
tren ticsit de întristare, cu macazul inimii
ascuns de-un acar beat de iubire, cu
podul inimii fracturat ºi supus! Zãpada
iscãleºte testamentul, e începutul risi-
pire-n lut, cu þurþuri înhãmaþi la dricul
iernii, trag graniþa puternic spre sãrut.
Adânc ºi galeº, ca încântarea însãºi,
rostesc: e rodnicã viaþa, îmi place sã
cânt! Mai încolo de mine îmi trec se-
nectutea cu îndurare: doar luminã ºi
bucurie, seninã împãcare! În aramaicã
suspinã mânzul, spãl mortul cu zãpadã
neînceputã, intimitatea unui vers mã
doare, dinþii poftirilor mã-nving! De-
atunci îmi beau absintul cu temei,
femeia poartã numele de femeie, azi
dimineaþã mi-a sosit la uºã poºtaºul, nu
ºtia cine sunt, rãsucisem în broascã de
fricã o cheie. La adresa aceea demult
nu mai sunt, în slavonã dorm pe furate,
în fiecare zi aºtept sã vii, untdelemnul
din gânduri pãºeºte pe ape...

7
În toamna trupului soseºte iarna. Ca

o vestalã eºti în mintea sorþii. Nu mã
doare moartea ce vine, cãderea în sub-
lim e crucea mea! Stau destrupat pe-o
banchizã de sete, totdeauna mi-a plãcut
sã-mi înºel tinereþea, sângele bãtrâneþii
viseazã cocoare, groparu-mi tocmeºte
pe lacrimi tristeþea. ªi nu e nimeni sã-mi
striveascã scrisa, peniþa s-a-nfundat de-
atâta vis, toþi morþii trãiesc în iubirea de
sine, de-aceea pe tine acum te slãvesc!
Sunt fericit cã n-am sã ºtiu sorocul, în
toamna trupului soseºte iarna, minu-
natã este necunoºterea cãii, strãful-
gerare - zbaterea celestã! Tencuiala ini-
mii nu cade, ochii în genunchi se roagã-
ntruna, sub mãslini ºi vâsc te înzeiesc,
în schimbul morþii mele vreau Lumina...

8
Sunt într-o garã a vieþii, fãrã acte ºi

certificat de bunã purtare! Ca douã ºine
de cale feratã, inima mea ºi a ta – în
tandem, cataclismul sublim! Dacã aº ºti
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când înfloreºte magnolia, sufletul tãu
înmiresmat de dorul de mine, nu-i aºa
cã ai tremura sub biserici sãpate direct
în ostroave de mirt? Da, sunt rãtãcitul
poet într-o garã pierdutã la cãrþi,
poemele mele aleargã costelive în lunã,
apropiaþi stãm unul ascuns în altul de
fricã, nu mai am ochi, nu mai am gurã!
Poduri de gheaþã gândul îndurã, în þur-
þuri de lacrimi frumuseþea se-ascunde,
aºtept cu mirare un tren ce nu mai
soseºte, gerul mã-nfruntã, promoroaca
mã-njurã! De setea de tine adorm pe o
bancã, în chiciura vieþii trandafirii ve-
gheazã, nu am mãnuºi, nici fular, nici
cãciulã, în sângele meu Poezia bureazã.
N-ai pâslari, nici cojoc, nici broboadã sub
gând, mâna ta deseneazã o plajã,
ºemineul din mine asmute un foc,
jãraticul vieþii – trãdatã iscoadã! Sub brad
e ascunsã tãcerea din noi, Bethleemul
stelar înfloreºte, port strãlucirea acestui
poem, trenul din vis nu mai soseºte...

9
Prietene de dincolo de ziduri, hai

sã-i spunem ei, încã o datã: „Eu nu voi
fi eu, moarte, pânã nu te vei uni cu viaþa
mea, desãvîrºindu-mã-ntru totul...” Dar
acum, singuratic în pragul acestui Crã-
ciun viforos, la cumpãna dintre can-
toane ºi ghirlande singaporene, mai am
puþin de împlinit din drumul ce duce
spre mâine! Ai din partea petuniilor julfa
de luminã a sufletului ºi viaþa mea,
unica de murit! Sã vinã, deci, colin-
dãtorii-n cete, naºterea Mântuitorului
anunþând! În cele din urmã, sabia
Sfântului ªtefan – primul martir pentru
credinþa ploii, a pãmântului ºi a iubirii de
omenire, nu ºi de oameni –, pios voi
sãruta! Sfinþeascã-se umbra ºi gloria,
mãrirea ta! Veniþi, veniþi de luaþi de la
mine scutecele Domnului înmiresmate:
nuci, roºcove, acadele ºi mere – pelinci
dezrobite de vremea iernãrii. Lumânãri
de-ntuneric vor arde în mine, felinare de
purpurã-n pârg de crãiasã! În sobã voi
arde biciuºca trãdãrii, pe blanã de urs
tinereþe voi soarbe! Pe o razã de soare,
pe o noapte de lunã fii minunea sfiirii,
duhul bun în fapturã. Cumplitul îngheþ se
preface-n arsurã, în iesle, pe paie,
tãcerea mã-ndurã! Pãstori ai ispitei în
somn mã vegheazã, magii sub pleoape
îºi joacã destinul, Melchior, Gaºpar, Bal-
tazar mã încântã, în smirna veciei iubirea

descântã! Pe pragul din stele Cuvântul se
aratã, cu pieptul deschis în deschisã
furtunã, cu tine scriu, cu tine mor de-
odatã, cãlãuzã în noapte, mereu, mereu
luminã: „Eu nu voi fi eu, Moarte, pânã ce
tu, la rându-þi, nu vei îmbrãca în oase
palide sufletul meu!” Ai vinã? Am vinã?...

10
ªi bucuria mea, rotundã, netroienitã,

cu faþa întoarsã spre corbul Atenei, cu
aripile larg desfãcute spre stele ce mã
despart de tine, în noaptea cea mai
lungã, azi, 22 decembrie, in anno Do-
mini! Vãd! Pe þãrmul dumnezeirii Hris-
tos mã-ntinereºte, slava Sa, Pomul Vie-
þii slujind. Lumina Lumii eºti, Doamne,
cum merele-n pom, cunoaºtere mutã,
celestã robie de tine, de tine, naºtere ºi
nemurire avutã! În buºteanul aprins în
cãmin domneºte o stare a inimii, crudã
poveste! Malurile din mine nu se mai
unesc, fericit sunt de naºterea ta! În
roºu ºi verde, trei zile vom arde
împreunã în vatrã! Din iubirea fãrã
sfârºit þi-am împletit cununã de brad ºi
vâsc roditor. Niciun Moº Crãciun nu
apare! La geamul din mine, rodii ºi
inãtoare poruncã! Ce Ignat divin! Ce
pluguºor în adâncul fiinþei din lucruri, ce
buhai zgomotos de-ntristare, cu Bãdiþa
Traian, cu Vicleimul ascuns, cu irozi
fulguiþi, strânºi laolaltã într-un bulgãre
de zãpadã. Sub mantia albã, strãluci-
toare de cântec, covoare albe ºi moi
linguºesc iazul de oglindã al vieþii! Ce
frumoasã eºti viaþã, cu mijlocul strâns în
bete de dor! Îngereºte-mã, Clipã, mai
fã-mã odatã Atotziditor! 

11
Acum, zãpada, ca un ocean de nin-

soare mã nãpãdeºte, ca fiorul absenþei
de tine, dragoste ultimã, spre a te vedea
cu lacrimi fierbinþi îngheþate, iarnã-
crãiasã în albã pãdure! Rãmâne sã
cunun toþi copacii trosnind de ger, de
cumplitul ger al bucuriei, cu gheaþa sufle-
tului clocotindã din mine! La timona unei
corãbii fãrã þintã, bãtrâneþea nu e o virtute
cu clinchete de zurgãlãi la fereastrã –
nicidecum! Numai eu ºtiu cât de grea e
povara sã mergi înainte fãrã sextanþi în
derivã, cu copiii din vis agãþaþi de odgoa-
nele luminoase ale Cântecului, sãtul flã-
mând de alchimii celeste! Nimic nu se

vede în faþã, doar o troicã beatã înoatã
prin puhoiul de nea al Siberiei mele, sne-
gurocika ascunsã-ntr-o liniºte mult zgo-
motoasã, acum, când timpul pare a fi
oprit în loc! Fãrã nume e aceastã femeie
care mã aºteaptã pe o banchizã de iarbã,
ea creºte dropiile din visul trãdãrii – ah,
ce misie înaltã primeºte Poetul, înscrisã
adânc pe hrisoave de fulgi nevãzuþi, ca
un drog hibernal înaintea ultimului zbor!
De unde începe desfrâul iubirii? Dar
aurora borealã, frigul polar? Pod de
gheaþã spre inima ta, cu reni din secunde
învinse. Hei, Rudolf, aºteaptã o clipã! Ia
în sanie ºi inima mea! De drag de tine ard
toþi trandafirii...

12
Sus se adunã lumina ºi speranþa, jos

mormãie ursul alb, stãpânul gheþurilor.
Numai foca, morsa ºi pinguinul îmi pri-
ponesc de-ntristare sãrutul. Ce sã fac?
Ce aventuri de antracit sã-mi trãiascã
sufletul în liniºtea acestei nopþi de iarnã
pentru a te convinge sã rãmâi, tinereþe
pierdutã! Ce ºold sublim are curbura vie-
þii! Cum ºi de ce sã mor aºa, dintr-odatã,
când viscolul nãmeþeºte în pagina amin-
tirii degerãtura de foc a clepsidrei? Cum
ºi de ce în acest anotimp al pierzaniei se
ofilesc în camera de chihlimbar florile
mele strânse de cu varã, de cu toamnã,
în acest ierbar sentimental, inventat pe
furiº? Cum ºi de ce dimineþi de opal îmi
adunã în pumni sufletul rãtãcit de uimire?
Plop am sa fiu într-o altã viaþã. Cu sor-
cova voi veni la uºa ta, iubire ultimã, ºi-n
crivãþul inimii ghinda statorniciei voi pune.
Imperiale veveriþe îmi vor sãri pe umeri,
întristarea - nuci ºi mere-mi va da! Ninge
grav peste întreaga rostire, lupii în haitã
m-or devora. Trupurile noastre – bezme-
tice umbre în somn, rãtãcind prin paturi
furate din cancerul vremii, ne vor striga
pe nume! În bezna acestui urcuº cãtre
moarte, sus ºi jos, Attiel priveºte asfinþitul.
Îngerul facerii tace, îngerul vindecãtor al
prostiei surâde, îngerul ierburilor parfu-
mate doarme. Tu, Ariel, pe aer mã rescrii.
Atafiel, cel care susþii raiul cu trei degete
mã îngâni, îngerul focului plânge, îngerul
morþii suspinã. Numai voi, Altrib, Attaris,
Amabael ºi Attarib – îngeri ai iernii din
geamuri, veþi râde, veþi râde, veþi râde. În
adâncul mãrii se naºte un cântec. Ultima
cupã e-n mâinile mele! O tac!...

(Continuarea în numãrul viitor)
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) Am fost o clasã unitã, solidarã. Majoritatea dintre noi au
avut cariere strãlucite. Chiar ºi eu mi-am avut sfertul meu
de orã de glorie în lumea efemerã a artei, a acestei arte
nemiloasã care cu timpul pe fiecare îl pune la locul lui.

Apropo, a fost vreunul care sã clacheze pe ultima sutã
de metri?

- Nu vorbesc de Gore ªtefãnescu... Ce caracter dur
sau mai bine dãrzavea Gore. Ce tãrie de caracter. Poate
de asta cum a terminat facultatea a fost arestat ºi chinuit
peste poate. Totuºi, ca toate realele valori, când a ieºit
din puºcãrie nu a plecat capul. Nu a capitulat! A ajuns
jurist în Rm. Vâlcea. Dar, consecinþa anilor de temniþã –
bãnuiesc eu - i-au apropriat grabnicul sfârºit..

- Nici de Dan Diaconeasa care a murit la câþiva ani de
la absolvenþã.

- Nici de Popa Beºtea care categoric datoritã bãtãilor
din puºcãrie a murit foarte tânãr. Vã aduceþi aminte ce
sfios devenise bãiatul zvãpãiat care ca o nevãstuicã nu
stãtea o clipã locului? Cum l-a un moment dat a început
sã strige, arãtând cu mâna în moalele capului;

- Uite-aici!
- Uite-aici!
- Uite-aici!
- Uitea-aici!
Arãta cu mâna locul unde vroia sã spunã cã a fost

bãtut. ªi nu putea ieºi din spaima vecinã cu moartea, deºi
trecuserã câþiva ani de când fusese eliberat.

Nu de aceºti vinovaþi fãrã vinã vorbesc.
Toþi ceilalþi au fãcut cariere strãlucite.
Din întâmplare (fericitã întâmplare) nici-unul dintre noi

nu a fost”demn”sã fie ministru sau prim secretar de
partid.(Am subliniat intenþionat demn, ca sã se înþeleagã
de ce demnitate era vorba).

Nici în nomenclatura Comitetului Central al partidului
Comunist Român nu au avut state de platã.

Ci au ajuns prin propriile puteri datoritã eforturilor fã-
cute. Uneori dure eforturi cãci nu aveau sprijinul bine-
voitor al partidului care deschidea orice uºi.

Au ajuns sã-ºi croiascã un drum în viaþã datoritã das-
cãlilor noºtri care au dus adevãratã muncã de apostolat
cu noi. Altfel nu am fi avut aceste rezultate. Chiar dacã pe
ici pe colo mai aveam dreptate când acuzam uni profesori

cã au metode învechite sau depãºite -ºi uneori cam aºa
era-dar erau cinstiþi în meseria lor.

ªi se strãduiau cât puteau sã facã din noi oameni.
Deºi dacã ar fi fost sã ne luãm dupã Creþu, profesorul

de naturale, eram toþi niºte”Mârlani”.
Nelu Creþu, fiul sãu ºi colegul nostru pe parcursul a 8

ani, nefãcând excepþie. Avea un langaj care intrase în
folclor. Pãcat cã Nelu nu mai e printre noi sã-ºi amin-
teascã cum, solidar cu toatã clasa, trebuia sã ia atitudine
împotriva tatãlui sãu.

Dar ce nevinovate erau aceste mici farse care de
atunci ne-au fãcut sã cunoaºtem spiritul de solidaritate,
într-adevãr toþi pentru unul ºi unul pentru toþi. Mai ales la
orele de botanicã ºi anatomie.

- “ªi era acest Creþu om nu mare de stat,
Negricios (chiar þigãnos) ºi la vorbã spurcat
Mai ales de l-ai inervat”!
Asta ca sã pastiºez cronicarul.
Parcã îl vãd cu ochelarii pe nas ºi þinând mai tot timpul

capul pe spate pentru a te putea vedea. Altfel privirea nu-
i ajungea sã te vadã decât pânã la gât. De aceia în clasã
avea catedra pusã pe un podium foarte înalt, pentru a fi
aproape la înãlþimea cârlanilor.

Avea un talent nemaipomenit de a desena pe tablã cu
crete colorate planºele de anatomie, cã tâmpit sã fi fost,
ºi tot înþelegeai.

Fiind deja în clasa 7 (nu aveam voie nici sã purtãm
frezã nici sã fumãm tutun) când fãcea”miºto”de noi, apãi
fãceam noi”miºto”de el.

Era între ciocan ºi nicovalã deºi niciodatã nu a avut
de-a face nici cu ciocanul ºi nici cu secera, nici el, nici fiul
lui ºi colegul nostru. De fapt nici nu avea nevoie sã facã
compromisuri, fiind un elev eminent, mereu premiul 1

Pentru a-l prezenta pe profesorul Creþu, închipuiþi-l cu
o prãjinã de alun în mânã (avea câteva rezervã întotdea-
una. Nu ºtiu cine i le procura, Nelu fiul lui în nici-un caz,
cã nu avea nici-un interes, ba dimpotrivã) cu care arãta
planºele agãþate pe pereþi ºi apoi dezvolta pe tablã câte
o porþiune despre care trata în lecþia respectivã, dese-
nând dupã cum am spus, nemaipomenit cã ne întrebam
de ce nu s-a fãcut pictor. În acest timp nuiaua sau ver-
geaua, dar de fapt prãjina de alun, stãtea rezematã de
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tablã. Dupã ce termina de explicat tema respectivã lua nuiaua
ºi stând în mijlocul podiumului, ne interoga sã vadã dacã am
înþeles. Uneori era nevoit sã se întrerupã observând pe câte
unul care în loc sã-l urmãreascã, stãtea cu capul aplecat ºi
citea þinând pe genunchi Doxurile sau romanele de 15 lei ce
erau la modã pe atunci. Începând sã învârteascã nuiaua între
degete se adresa vinovatului cu accentul lui pitoresc (Uite cã
nu ºtiu din ce regiune era de vorbea buruienos ºi cu ticul
“Mâ”. Þigan nu era, cred mai de grabã cã era dinspre Dunãre)

- Mâ mârlane mâ! Ce desenai io pe tablã?
- Pãiiiiii (îi trebuia timp sã se dezmeticeascã) o monocotile-

donatã.
- Mono ce?
- Coti...
- Ia dã cartea ce o citeai pe genunchi.
- ªtiind ce-l aºteaptã (de data asta era vorba da Gore

Mateescu, vãr cu Gicã Mateescu, bãiatul unui învãþãtor din
Govora Sat, avea sã ne pãrãseascã prin clasa 7 murind stu-
pid de o septicemie, a trecut cartea din mânã în mânã pânã
a ajuns la Creþu, evitând sã o aducã el cãci ºtia ce îl aºteaptã.

- Ia te uitã ce citeºte mârlanul în ora de zoologie...l-a trimis
ta-so la ºcoalã sã înveþe carte, ºi el citeºte Moartea În Va-
canþã, roman de 15 lei, ºi..

JAP cu prãjina pe spinare.
Fiind deja despãrþiþi în literar ºi ºtiinþific eram numai 17

elevi în clasã ºi cum bãncile erau pe douã rânduri nu era de-
parte fundul clasei, aºa cã nu era o problemã sã rupã prãjina
pe spinarea vinovatului.

Sã nu fiu înþeles greºit, în liceu nu se bãtea.
Deºi mulþi profesori abia se abþineau sã o facã.
Drept este cã ºi noi întindeam prea mult coarda ºi am fi

meritat-o, dar ce mici glume par”rebeliunile”noastre de atunci
care nu depãºeau regulile jocului în comparaþie cu agre-
siunile huliganice, chiar criminale de astãzi.

Când te asculta ºi nu era mulþumit de rãspunsul tãu, mai
ales dacã rãspunsul era însoþit de o obrãznicie, te mai în-
ghiontea Creþu.

Dar se fãcea carte ºi învãþam cu plãcere. Ne explica în
aºa fel cã înþelegeam ºi veneam cu plãcere la orele lui, poate
numai metoda lui pedagogicã-ca ºi a lui Burticã ºi a altor
câþiva - nu era pe gustul nostru.

Trebuie sã recunosc cã ºi astãzi ºtiu ce e ºi cu monocotile-
donatele ºi cu bicotiledonatele. Acum câþiva ani, fiind în Breta-
nia ºi stând de vorbã cu un medic veterinar, cu totul întâmplãtor
spunea cã are epidemie de tenie, iar eu firesc, am întrebat.

- Tenia bovina, sau tenia saginata?
- La care medicul a cãscat ochii mari ºi a întrebat.
- Sunteþi medic veterinar?
Trebuie spus cã dacã specialiºtii sunt maeºtri în specia-

litatea lor, în ceea ce priveºte cultura generalã, mai ales dupã
evenimentele din 1968 când au dat peste cap învãþãmântul,
cunoºtinþele lor generale lasã foarte mult de dorit.

- Nu. Dar acum 5o de ani când mi-am fãcut studiile liceale
am învãþat asta la zoologie ºi este un lucru normal cã un om
cu o cât de cât culturã generalã sã ºtie aceste lucruri

- Pãcat cã n-ai fost cu mine domnule profesor, sã-þi
creascã inima de bucurie cã”Mârlanul”nu te-a fãcut de râs.

De fapt la acea datã nici nu puteai sã fii în Franþa, fiind

plecat la un consiliul profesoral cu ªefu, cu Papadopol ºi cu
atâþia alþii în grãdinile Edenului.

Parcã îl aud când începea prelegerile de educaþie”a la Creþu”.
- Mâ mârlane mâ. Stai ca un bolovan ºi aºtepþi sã treci iar

un an.. Bolovanii clasei...
Sau când într-o zi vine inervat la culme ºi înainte de a

începe lecþia, spumegând de furie ne spune:
- Mâ mârlanilor, ieri a venit la mine acasã tata lui Slãti-

neanu... (Noroc cã nu era de la noi din clasã) cu un coº în
care erau 5 fâþe de peºti ca sã-i trec copilul clasa. Cã ce
sunteþi voi bolovani, dar ce e el.

- Auziþi, vine cu 5 fâþe sã mã mituiascã.
Înþelegeam dacã venea cu un pahar de vin reprezentat

printr-o damigeanã.
Dar nu ca sã-l trec, ci drept mulþumire cã l-am învãþat bine

carte! ...
ªi a avut nevoie de timp pânã sã reînceapã sã predea

normal.
Drept consecinþã a intrat în folclorul clasei noastre

expresia, cãci mereu spuneam:
- Mergem la Mântulescu sã bem un þap de bere, repre-

zentat prin 6 halbe?
ªi mai avea un sistem nostim de a ne asculta. Ne scotea

la tablã-în general câte unul-ºi ne punea o întrebare, la care
victima o cam bâjbâia. ªi Creþu prompt:

- Treci la loc mârlane. Nu ºtii lecþia. Nota trii.
- Ba ºtiu domne profesor.
- Pãi atunci zâi.
- Dar ce sã zici dacã nu aveai de unde?.
- Odatã mi-a venit ºi mie rândul (vã aduceþi aminte ce

bãtaie zdravãnã aþi mâncat o bunã parte dintre voi din cauza
mea?-) ºi m-a scos dupã tipic la tablã. Creþu, cunoscându-ºi
mârlanul stâtea pe catedrã cu o mâna sub falcã ºi cu alta
mângâind prãjina.

Mi-a cerut sã descriu inima.
La care eu, luând un aer patetic am început:
- Înima, lãcaºul tuturor sentimentelor omeneºti,(în clasã s-a

fãcut liniºte) Inima, de unde izvorãºte iubirea, pasiunea, ura,
(clasa a început sã pufneascã iar Creþu sã mã priveascã lung).

- Inimã, sentimente, pasiune... urã...treci la loc, nota trii.
- ªtiu lecþia, domn-profesor.
- Pãi dacã ºtii, zâ.
- Inima este un fel de pompã (Creþu s-a întors cu faþa spre

mine dând aprobator din cap, ca ºi: pânã acum e bine.) care
împinge sângele în artere (Creþu, optimist, da aprobator din
cap,) ce sunt un fel de pompiþe (Creþu a ridicat surprins din
sprâncene) apoi în vene, care sunt un fel de pompuþe (Creþu
a fãcut ochii mari dar nu a avut timp sã reacþioneze, cã am
continuat) ºi în fine în viniºoare, care sunt un fel de
pompuleþe!

Am spus totul dintr-o rãsuflare, oftând apoi uºurat.
În clasã era o liniºte mormântalã, iar Creþu încã nu îºi revenea:
- Inimã... pompã... pompiþe... pompuþe...pompuleþe... treci la

loc mârlane, trii... ªi în trecere a vrut sã mã miluiascã cu ver-
geaua, dar cum pe vremea aceia eram ºi slab ºi agil, l-am fentat.

Plictisit, dar ºi amuzat, cãci se ºi vedea povestind în can-
celarie cu humorul lui întâmplarea (cãci avea humor când
povestea, nu atât prin ce, cât cum povestea) a trecut peste
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asta ºi pentru a salva aparenþele, a luat prãjina ºi arãtând
spre tablã unde desenase magistral o inimã, cu arterele, cu
ventricolul drept, cu auricolul, cu sângele ce circula, totul cu
crete colorate, într-adevãr operã de artã a întrebat pe Bebe
ªtefãnescu (nu putea gãsi altul)

- Ce culoare e asta, mâ?
Ce culoare putea sã aibã inima cu sângele în ea, decât

bineînþeles roºie?
Dar Creþu calculase greºit cam pânã unde poate merge

solidaritatea noastrã, ce friza de multe ori cu impertinenþa:
- Roz.! Rãspunde prompt Bebe, bãgându-ºi deja precaut

capul între umeri.
- Roz...

- Inimã roz, spune surprins Creþu neînþelegând încã ce se
întâmplã...

- Inimã roz...
ªi jap cu prãjina.
La care ªtefãnescu se-ntoarce spre clasã fãcând cu

ochiul, ceea ce era semnalul de plecare.
- Ce culoare e asta mâ? continuã Creþu, îndreptând ame-

ninþãtor vârful prãjinii spre Petricã Monea, care dupã ce cã
era scundac, se fãcuse ºi mai mic ºtiind ce îl aºteaptã.

Petricã se ridicã, în trecere uitându-se spre clasã, a: vai de
pielea mea:

- Grena, domne profesor.
- Grena... inimã grena... ºi jap
Petricã precaut, s-a aplecat sub bancã, încasând Vasi-

lescu lovitura.
Creþu, începând sã se inerveze de-abinele, îndreaptã nu-

iaua spre Diaconu Vasile, un tip serios încã din liceu,(avea sã
ajungã director general în nu ºtiu ce minister), întrebându-l:

- Ce culoare e asta mâ?
Diaconu, serios serios, dar cum era sã facã opinie sepa-

ratã de”golanii”clasei? rãspunde dupã o vagã ezitare:
- Roºiaticã, domne profesor.
- La care Creþu a rãmas deconcentrat, cãci nu se aºtepta

ºi de la Diaconu la una ca asta, dar s-a mulþumit numai cu:
- Roºiaticã... inimã roºiaticã...Dar cum cât de cât era mai

aproape de realitate decât grenaul, l-a iertat de ciomãgialã.
Dându-ºi seama cã a intrat pe un teren ce-i scãpa de sub

picioare, pentru a ieºi din aceastã situaþie penibilã (va gãsi el
mijloacele sã ne-o plãteascã) se adreseazã cãtre fiul sãu
Nelu, care de când începuse mascarada se foia în bancã de
nu-ºi mai gãsea locul.

Creþu abia a putut rosti întrebarea cãci începuse sã-i joace
bãrbia de furie,

- Ce culoare e sta mâ?
La care Nelu, s-a ridicat anevoie din bancã, s-a întors spre

noi trântindu-printre dinþi:
- Luava-r Dracu.
Apoi, cu mutra cea mai seninã din lume, privindu-l drept în

ochi pe taicã-sãu, rãspunde:
- Bej Pal.
La care toatã clasa am încremenit, cãci nu ne aºteptam ca

spiritul de solidaritate sã meargã pânã aici.
Creþu a rãmas ca trãznit cu leuca.
La toate se putea aºtepta, dar la asta nu.
L-a privit lung pe fiu-sãu ºi nu putea înþelege cã ºi el îi

poate face una ca asta.
- Bej Pal...
- Bej Pal...
- Inimã Bej Pal...
- Pãi futu-þi bej palul mãtii, ºi tu îþi baþi joc de mine, mã? ªi

a rupt douã prãjini pe el...
De altfel aceastã scenã am trecut-o în revista ”Bonsoir

Lahovary”.
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Vã mai aduceþi aminte?
Revista la care ne-a ajutat Mircea Herford actorul care se

pripãºise în Râmnic pentru un mariaj cu o Vâlceancã. De fapt
un bun actor.

Aveam sã-l distribui într-o piesã de teatru mai târziu, când
ajunsesem Director de Scenã.

Frumos din partea lui cã a vrut sã ne dea o mânã de ajutor
mai ales cã se pricepea foarte bine la scheciuri. Cred cã
cochetase la începuturile meseriei cu teatrul de revistã.

Deºi în spectacolul cu pricina erau destule momente
vesele cu profesorii, nimeni nu s-a supãrat ºi nu ne-a purtat
ranchiunã. Îmi aduc aminte numai douã strofe dintr-un cuplet
scris de mine (de fapt revista fusese în cea mai mare parte
scrisã de Dorel ªtefãnescu, Liviu Cernãianu ºi de mine, dar
bine înþeles cã nu am fi izbutit sã ducem totul la bun sfârºit
fãrã aportul lui Mircea Herford). Cupletul, bineînþeles se
petrecea la naturale, era fãcut pe melodia:

Toatã ziua-n ascensor
Iar mã sui, iar mã cobor
Ah simt, c-am sã mor etc,

ºi arãta cam aºa(pãcat cã nu s-au pãstrat textele revistei,
eu în orice caz nu le mai am)

Iar la finele de an
Stau ºi eu ca un mârlan
ªi-aºtept ca un bolovan
Sã trec iar un an

Anatomie,
Ce nebunie
Îmi vine mie
Ca sã te învãþ,

ªi-uite-aºa o duc mereu
Clasele le trec cu greu
Pân-scap de liceu, etc

Da, dar mai era mult ºi greu pânã sã ajungem sã scãpãm
de liceu ºi sã dãm bacalaureatul.

Îmi amintesc cã la italianã, înainte de a-l avea pe Zineli,
aveam pe domniºoara Puchiu, care avea un frate coleg cu noi.
(Ne-am întâlnit la a 5o aniversare, rãmãsese acelaº bãiat
modest, delicat ca o fetiþã ºi cu veºnicul lui zâmbet bonom) fiind
de fapt copia fidelã a surorii sale. O adevãratã doamnã. Slãbuþã,
finã, delicatã, înãltuþã, cu o voce caldã, o femeie care nu cred
cã a ridicat vreodatã tonul la cineva. Avea sã se mãrite cu
Reiner, profesorul de germanã, la fel un om fin ºi delicat.

Noi în nici-un caz nu o puteam vedea pe domniºoara
Puchiu fãcând dragoste cu un bãrbat, mângâindu-l ºi îmbrã-
þiºându-l cu tandreþe.

ªi tocmai lui biata domniºoarã Puchiu liniºtitul ºi seriosul
Gore ªtefãnescu avea sã-i facã pocinogul.

ªi asta numai din cauza glumelor noastre piperate, dar
papara nu a înghiþit-o numai Gore, ci la toþi ne-a fost ruºine de
noi înºine. Noroc cã domniºoara Puchiu, finã ºi delicatã, a
ieºit cu demnitate din o situaþie care se putea, dacã ar fi fost

o altã profesoarã þâfnoasã, sã se termine cu eliminare.
Aveam la italianã o lecþie care descria Roma ºi lecþia înce-

pea cu.
“I mille curve chi andarono a Roma,”
Adicã cele o mie de curbe ce duc la Roma.
ªi într-adevãr, cei ce aþi fost la Roma, mai ales dacã aþi

luat-o pe naþionalã, prin pasul Futa, ºtiþi cã aºa este.
Numai cã noi golanii, fãceam miºto ºi traduceam la ma-

niera noastrã, adicã:
“Cele o mie de curve ce merg spre Roma,”
ªi bietul Gore, când sã traducã, l-a luat gura pe dinainte ºi

fãrã sã-ºi dea seama, a preluat expresia golanilor, el nici
mãcar nefãcând parte din cei ce vorbau mãscãrii, ºi a tradus.

- “Cele o mie de curve ce veneau spre Roma,”.
- Noi am îngheþat.
Domniºoara Puchiu a roºit toatã, cred cã nici la prima

sãrutare nu a roºit aºa, ºi stânjenitã, a spus:
- “Bine domne ªtefãnescu, tocmai dumneata, cum poþi sã

spui asta?
La care Gore, galben ca turta de cearã, cu privirea fixã ca

hipnotizat, neputând realiza ce s-a întâmplat, nici mãcar ce a
spus, când ºi-a dat seama, ºi-a trântit o palmã peste obraz de
a rãsunat clasa ºi asta a fost dovada nevinovãþiei lui cãci
încidentul s-a închis aici.

Sau doamna Papadopol, profesoara de sociologie, soþia
profesorului de latinã ºi greacã Papadopol(Ce o mai fi cu Mira,
fata lor, o fi fãcut carierã muzicalã, cãci urmase clasa de pian la
conservator) - o femeie firavã, scundacã, dar energicã foc, spre
deosebire de soþul ei care era un om molcom ºi calm, mereu cu
un zâmbet timid în colþul buzelor, parcã nevrând sã deranjete cu
prezenþa lui pe nimeni - care abia rãsãrind din dosul catedrei, ne
þinea atractive cursuri de sociologie.

Îmi reamintesc cu ce clarã viziune ne vorbea despre
viitorul omenirii, noi crezând cã sunt simple devagaþii, dar ale
cãrei preziceri, cel puþin în parte, aveau sã se adevereascã
numai dupã 50 de ani, ceea ce este o miime de fracþiune de
secundã în evoluþia omenirii.

Ne vorbea, apropo de naþionalismul nostru exagerat:
- Sper din toatã inima ca nu numai generaþia voastrã, ci ºi

generaþia dinaintea voastrã, sã apuce Statele Unite le Euro-
pei, aºa cum existã Statele Unite ale Americii.

Nu ºtiu cum se va întâmpla, nici când se va întâmpla, dar
ºtiu cã întâi vor fi Statele Unite ale Europei, apoi ale Asiei ºi
abia în cele din urmã ale Africii. Aceasta este evoluþia fireascã
a istoriei ºi a societãþii.

Era greu de crezut în plin rãzboi, în uriaºa încleºtare a
lumii împãrþitã douã tabere, a unei Europe plinã de urã, sã
poþi crede cã într-o jumãtate de scol se va ajunge la recon-
ciliera Franco-Germanã.

Cã monstrul bolºevic va face anticamerã sã intre în
Europa ºi cã uneori cu forcepsul, alteori mai conciliant, se va
naºte totuºi Europa celor 7.

Apoi a celor 9.
A celor 12 ºi acum pe cale de a apãrea într-adevãr pe

hartã, o þarã de la Atlantic la Ural, dupã cum a prevãzut un alt
vizionar, Charles de Gaules, care sã se numeascã Statele
Unite ale Europei.

(va urma)
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Aºa îºi intituleazã pictoriþa
Maia Martin unul din tablourile ei.
Nu e singurul cu nume neobiº-
nuit: Triunghiul cel vesel în lumea
culorilor, Bunul rinocer fantastic,
Vis asirian, Bucurie albastrã,
Protecþia lui 2 transformat în 1,
Tandreþe pe Saturn, Demoni
simpatici ºi altele în acelaºi stil ne
îndreaptã atenþia cãtre un spirit
larg deschis, cu harul fanteziei ºi
al umorului. Arta ei plasticã
adevereºte din plin afirmaþia…

La început, pictura ei nedu-
mereºte un pic. Pentru cã e altfel.
Aceasta este, de fapt, condiþia de
a fi remarcat: sã fi altfel! Deo-
sebit, în sensul bun a cuvântului.
E drept cã privitorul avizat cautã
apropieri de unii maeºtri ai
penelului. Uneori gândul te duce
la Kandinsky ºi la Delaunay,
alteori la Leger ºi Mondrian, sau

Klee ºi Malevici. Dar cum aceºtia,
pânã la urmã, au fiecare ceva
specific, ne întoarcem la Maia
Martin, tânãra pictoriþã care iu-
beºte toate culorile lumii, dar are
vocaþia ineditului.

Artistã cautã formele esen-
þiale, uneori într-o presupusã geo-
metrie a spaþiului, alteori într-o
sintezã a unor elemente insolite,
eliberând visarea ºi fantezia,
într-o simbiozã interesantã a rea-
lului ºi imaginarului. Lumea ei
este poeticã, dar nu lipsitã de

umor. Liniile ºi formele din pic-
turile Maiei tind spre fantastic,
neþinând seama de reguli stricte.
Ea reuºeºte sã ne atragã într-un
joc simpatic, fãcându-ne pãrtaºi
nu doar la compoziþie, ci ºi la
subiectul care este uneori nãs-
truºnic, alteori adânc filosofic.

Este stilul pictoriþei construc-
tivist? Expresionist abstract?
Figurativ sintetic? Urmãrindu-i
creaþia pe parcursul anilor, este
uºor de sesizat tendinþa cãtre
sintezã, permanenþa þinutei lirice
ºi reluarea poeticã a unei am-
prente onirice, feminine. Pictura
ei este, în ultimã instanþã, incon-
fundabilã. Pentru cã dincolo de
influenþele fireºti, Maia Martin
demonstreazã un stil personal cu
o admirabilã libertate a construc-
þiei. Stilizarea inteligenta, emoþia
lucidã, ideile îndrãzneþe ºi, proba-

MAIA MARTIN
Primiţi-mă cu iubire



bil mai mult decât orice, vocaþia
ineditului o plaseazã indubitabil în
avangarda actualã a artelor plastice.

Sã o primim cu iubire, aºa cum
ne îndeamnã? Fãrã discuþie. Ea
ºi-a cucerit prin îndrãzneala tuºei,
prin conturul care dã miºcare, prin
concepþie, idei ºi o binecuvântatã
tenacitate, un loc promiþãtor în cate-

goria artiºtilor autentici. Ideile nu-i
lipsesc, talentul nici atâta… E firesc
sã aºteptãm cu interes evoluþia vii-
toare a Maiei.

NU VORBI PROSTII
• Unu-i în putere, altu-i la putere…
• Vai nouã dacã lipsa de logicã ºi bun simþ se numeºte
originalitate.
• Într-un muzeu de artã, unii admira tablourile, alþii
semnãturile (Vlad Nicolau).
• Cine nu e de stânga la tinereþe nu are inimã; ºi cine
nu e de dreapta la maturitate nu are minte (auzitã).
• Expresie: creier la purtãtor. 
• O biatã iubire e preferabilã niciuneia…
• ªcoala ascunde riscul de a ajunge intelectual…
• Uimitor… Þi se opreºte mintea în loc! Mie, nu þie…
(Zoltan Terner).
• Existã situaþii când îºi pierd minþile chiar ºi cei care
nu le-au avut niciodatã.
• Cine dã cu pietre în arborele meu genealogic?!
• Suntem cu toþii o sapã ºi-un pãmânt…
• Voi vã jucaþi cu mine… Eu zic cã mã joc cu voi (Solo
Har Herescu).
• Libertate avem prea multã. De acea nu ºtim s-o
apreciem.
• Nu dezlega toate misterele.
• A reþinut textul în arhiva lui secretã de plagiator (Roni
Caciularu).
• Nu vorbi prosti fãrã sã ºtii. Mai întâi informeazã-te!
• Proºtii sunt de douã feluri: cei care cred absolut tot ºi
cei care nu cred absolut nimic.
• Fãrã neliniºti ºi întrebãri, existenta ar fi tare anostã
(Mihai Batog Bujeniþa).
• Unii lunecã în Uitare, alþii se prãbuºesc.
• Nu mai suport sã mi se facã mereu autocritica …
• A te destãinui e ca ºi cum ai apare în faþa tuturor fãrã
chiloþi (Nae Cernaianu).
• Din când în când ni se întrerupe lumina ºi dreptatea
din cauza suprasolicitãrii.

• Suntem optimiºti din disperare.
• Cu toþi suntem în depresie, dar unii au ºi motive. 

JUMÃTATEA DE MÃSURÃ
• Multe idei sunt foarte bune dacã nu-s aplicate.
• Dacã spui cã nu þi-e frig nu înseamnã neapãrat cã þi-
e cald.
• Nimicul vorbeºte pe mai multe voci.
• Buget, deci exist !
• Rãmâne cum am mai tãcut (Zoltan Terner).
• Un prost aruncã o piatrã în fântânã ºi zece deºtepþi
nu reuºesc s-o scoatã…Dar, oricum, deºtepþii nu-s de
gãsit.
• Am mari probleme cu mine însumi (citat).
• ªi cãlãul are cap.
• Femeile sunt mai bune conducãtoare (de cãldurã).
• Bogãþia nu te face mai deºtept, dar sãrãcia prosteºte
(Nae Cernaianu).
• Oamenii nefericiþi vãd numai lucruri urâte…
• Þara e micã, de aia parcãrile sunt puþine.
• Unii sunt mai inteligenþi decât par, alþii par mai
inteligenþi decât sunt.
• În curând ne vom putea cãsãtori virtual (Vlad
Nicolau).
• Nu am auzit niciodatã de anonimul ãsta..!
• Sângele nu se face apã, dar vinul da.
• Nasul astupat nu rezolvã problema putorii.
• Când vorbesc mult nemþeºte, mã cam dor mâinile
(Andrei Bacalu).
• Întâi m-am rãzgândit eu, apoi m-au rãzgândit alþii.
• Lovit în orgoliu, suferind de fudulie…
• ªi o pasãre, dacã vrea sã ajungã sus, dã din aripi
(Ioji Iosub).
• Jumãtate de mãsurã se declarã cu jumãtate de gurã.
• Interesul poartã orice!

Ziceri de Dorel Schor
Primind-o, bineînþeles, cu iubire!
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Poezii pentru copii,
de Florii și de Paști
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Gherghina

Mã numesc simplu: Gherghina.
Casa mea este grãdina.
Hainele-s de clorofilã
ªi mã hrãnesc cu luminã.
În aceastã primãvarã,
M-am fãcut o domniºoarã!
Am obrazul roº, ca focul,
ªi-mi aºtept, zilnic, norocul.
Am plete lungi, pân’ la poale,
Toþi încearcã sã-mi mãsoare
Frumuseþea, bat-o vina,
Cã doar mã numesc Gherghina!

De Paºti

Astãzi, în bucãtãrie,
Ouãle, pe farfurie,
Stau gãtite ºi fardate,
Aºteptând sã fie sparte.

Zice cel mai roºu ou:
“Mâine,iarãºi voi fi nou!
Astãzi, m-a gãtit Maria
ªi a umplut farfuria.”

Iar cel verde ºi lucios
Aºtepta la rând, frumos,
Sã-l ciocneascã vreo fetiþã
ªi sã-l mestece-n guriþa. 

Trei Copii

Are mama trei copii,
I-aduc numai bucurii.
O ajutã la mâncare,
Culeg iarba din rãzoare,

Dau cu mãtura prin tindã,
Aprind lampa în firidã,
Nu stau nicio clipã-n loc,
Aduc lemne pentru foc,

ªi citesc, ºi scriu, le place!
Mama cozonaci le face!
Se gândeºte cum sã-i creascã,
Pentru tot sã-i rãsplãteascã! 

Vestitorul

De pe-un fir de iarbã nouã,
Cu iz proaspãt de pãdure,
Un gândac;stropit de rouã,
Cu mustãþi ºi plete sure,

Se întinde drept spre-o raza
Galbenã, muiatã-n soare,
Rãsfãþat, cã într-o oazã,
Sã vesteascãn-gura mare,

Pentru-a nu ºtiu câta oarã,
Cã e, din nou, primãvara!

Dormi

Hai, închide-þi ochiºorii!
Noaptea a venit demult.
Vântul miºca pruniºorii,
Dormi ºi lasã-mã s-ascult!

Patul este cald ºi moale
Lângã þine-i pãpuºica!
Stelele s-aprind în zare.
Dormi, deasupra-i rândunicã!

Culca ºi ea puii ei,
Le cad genele-n cuibar.
Dormi, copilã, ce mai vrei?
Nu mã obosi-n zadar

De ziua mea

Mâine, este ziua mea!
Mi-au luat, astãzi, bunicii,
Un tort mare de bezea,
S-ajungã la toþi piticii!

Împlinesc cinci aniºori!
ªi mi-a zis mãmic-asearã,
C-o sã am doi frãþiori,
Acuma, în primãvarã!

E cadoul ei, vezi bine,
I-a spus berzei, celei noi,
Sã i-aduc-un pui, ca mine,
ªi ea îi aduce doi!

Cât de fericit voi fi
Într-o casã aºa mare...
Plinã,iatã, cu copii,
ªi cuminte, fiecare!

În poianã
În poiana cu-albastrele,
Douã fete mititele
Culeg flori ºi ciupercuþe
Pentru a lor bunicuþe.

Iat-o ºi pe Catincuþa!
Ce sprinþarã e drãguþã!
Are sort ºi pãlãrie
La ea , flori de iasomie!

Scrisoare
Mãmico, ºtiu cã tu ai suflet mare!
Azi, am fãcut vreo câteva prostii:
Am spart un bibelou, din întâmplare,
ªi am stricat acele jucãrii.

Am vrut sã mint, dar mi-am adus
aminte
C-ai plâns odat’, când þi-am ascuns
ceva...
ªi-apoi tu ºtii, eu sunt bãiat cuminte
ªi te iubesc, eºti mama mea!

Sã ºtii cã-s trist su sufãr c-am greºit,
Dara te-aºtept, cãci iatã, s-a înserat.
Când o s-ajungi, eu poat-s adormit...
Mãmico, nu-i aºa cã m-ai iertat?
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Mai ales când faci parte din aceeaºi zariºte de
istorie, poþi descoperi retrospectiv unele, pânã
atunci neºtiute, încruciºãri de drumuri existenþiale
sau spirituale, adeseori în chip de ricoºeuri diferite
ale uneia ºi aceleiaºi primejdii sau speranþe, sau,
pentru un timp, amândouã. Aºa mi s-a întâmplat
când am citit în cartea Memorii a mitropolitului
Bartolomeu Anania cã prin 1958 - ”...întors la
Bucureºti, m-aº fi apucat sã scriu de îndatã piesa
dacã n-ar fi cãzut, ca un trãsnet, o veste: fuseserã
arestaþi pãrintele Veniamin Nicolae, fostul stareþ al
Polovragilor, ºi pãrintele Tit Moldovan, urmaºul sãu.
Curând aveam sã aflu amãnunte. În satul Polovragi
fusese descoperit ºi pus sub arest, în urma unui
denunþ fãcut de ibovnica gazdei, colonelul Popovici,
fost ofiþer de jandarmi [...]. Colonelul ºedea de zece
ani ascuns în adãpostul unei sure de fin din curtea
unui þãran, unde-ºi fãcuse o adevãratã odaie de

locuit. În acest timp el þinuse un jurnal, în care-ºi
notase nu numai duºmanii, ci ºi binefãcãtorii [...].
Jurnalul cãzuse în mina Securitãþii, jumãtate din sat
fusese arestat ºi se dovedise cã unul dintre primele
adãposturi ale colonelului în acele pãrþi ar fi fost
mânãstirea, prin stareþii Veniamin ºi Tit. Veºtile
veneau prin diferiþi cãlugãri ºi cãlugãriþe ºi erau de
naturã sã mã neliniºteascã: Veniamin era cel care
primise de la mine ºi îngropase în aria mânãstirii
pachetul cu materiale subversive de la Arghezi. De
ascuns ºtiam cã e bine ascuns, dar Veniamin va
vorbi oare de el, sau nu?” (Bartolomeu Anania,
Memorii, Polirom, 2008, p. 240).

”La vremea aceea, eu trãiam ascuns în Bucu-
reºti, fiind cãutat în mod intens de Securitate ºi am
aflat de arestarea colonelului Popovici de la un
prieten al familiei mele, avocatul Nache Simionescu,
din baroul Ilfov, care era unul dintre puþinii, în afarã
de bunii mei prieteni ºi tovarãºi de împotrivire, cu
care am þinut legãtura – la insistenþele lui – cu toate
cã îi spusesem cã mã gãsesc sub urmãrirea
Securitãþii pentru participarea la o organizaþie de
rezistenþã anticomunista. Polovragii se afla la 20-25
de km de comunã Alunu, unde mama mea moºte-
nise o moºioara, ºi eu aflasem mai demult – prin
telegrafia naturalã a solidaritãþii împotriva teroarei –
de scãparea de sub escortã a colonelului ºi exis-
tenþa sa clandestinã, atunci când, în încercãrile
noastre de a lua legãtura cu partizanii din munþii
Gorjului, noi crezusem – în mod greºit – cã el nu
este numai fugar, ci un conducãtor de partizani.
Petre Cotoºman, neuitatul þãran gorjean, rapsod ºi
om de arme al rezistenþei, pe care providenþa mi l-a
scos în cale, avea antenele lui întinse în toate
straturile, boieresc, þãrãnesc, orãºenesc, ale lumii
noastre de atunci, zbuciumate, dar încã neaplecate,
ºi el ajunsese pânã la colonelul ascuns ºi ne adu-
sese vestea dezamãgitoare în privinþa posibilitãþii de

Întâlniri cu
Bartolomeu Anania
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Motto
„Religia însã nu e a lui Dumnezeu ºi nici a cosmosului,

ci a omului care crede. Practicarea religiei nu înseamnã,
simplu, contactul omului cu sacrul, ci comuniunea lui cu
Dumnezeu efectivã, lucrãtoare, mântuitoare.”

Valeriu Anania, Cerurile Oltului



a ajunge prin el la „bãrboºii” din munþi, însoþitã de ura-
rea lui de reuºitã. Despre toate acestea am scris câte
ceva în cãrþile mele, În Zodia Exilului – Întrezãriri (Bucu-
reºti, 1998) ºi Vremea Încercuirii, (Bucureºti, 2001 ºi
2003). Prin avocatul Nache Simionescu putusem urmãri
atunci desfãºurarea anchetei împotriva colonelului –
pentru interogatoriu au fost aduºi la Bucureºti peste 200
de sãteni din Polovragi. Ascultam spusele avocatului nu
numai cu revolta, ci ºi cu adâncã frãmântare atunci
când aflãm cã Securitatea o arestase ºi pe soþia colone-
lului, care reuºise totuºi atâþia ani de zile sã exercite
funcþia de învãþãtoare în Polovragi – unde colonelul
trãia ascuns – nebãnuita cã ar mai ºti ceva despre soþul
ei „dispãrut” ºi acum, acea poveste de dragoste tainicã
dar fidelã devenise obiectul chinuit al tentativelor
Securitãþii de a-i înjosi dezbinându-i. Oricum, ea era
pasibilã de grea pedeapsã pentru îndelungata omisiune
de denunþ. Rãzbunãtorii – fãrã inimã – ai partidului
plecau de la o situaþie întrucâtva asemãnãtoare cu a
mea, cãci ºi eu mã ascundeam de ani de zile la ºi cu
ajutorul prietenei ºi actualei mele soþii, Inge, ºi cu toate
cã din timp construisem tot felul de acoperiri ºi ficþiuni
care la o adicã ar fi putut sã demonstreze cã ea nu a
ºtiut cã, de fapt, eu sunt un om cãutat de Securitate,
soarta ei era marea grijã a eventualei prinderi a mea”. 

Atâta spus despre peripeþiile interioare ale lui Valeriu
Anania ºi ale mele, interferenþe din domeniul invizibil
dar declanºate de aceeaºi stricare a vremurilor ºi por-
nind dintr-un anumit loc din Gorj care pentru amândoi
aparþinea foarte concret geografiei noastre sufleteºti,
mai înainte de a ne fi cunoscut.

Aºa cã nu a fost chiar o întâmplare faptul cã la
revenirea mea în Þarã, dupã un exil de 20 de ani, în
1990, tot din legãturile mele cu acel colþ de lume mi-a
provenit ºi numãrul de telefon al primului om al Bisericii
Ortodoxe Române cu care am luat contact. Locuiam la
hotelul Continental ºi i-am dat telefon lui Bartolomeu
Anania spunându-i cã aº vrea sã-l întâlnesc ºi rugându-
l sã-mi spunã unde l-aº putea gãsi cã sã mã duc eu la
dânsul. Cu spontaneitate lui originarã mi-a rãspuns: „Vin
eu la dumneavoastrã”. De cum a intrat pe uºa s-au
mistuit ceea ce fuseserã depãrtãri în timp ºi spaþiu.
Convorbirea era densã dar curgea sprinten ºi limpede
cã valea Oþetului dinspre Polovragi cãtre Alunu. ªi erau
atâtea de evocat ºi prospectat la lizierã, oricum cu
uºurinþã amãgitoare, a aºteptãrilor noastre de atunci...
Dar nu înseamnã cã nu se desprindeau anumite
concluzii temeinice. O reflectare a acestora poate fi
perceputã în pasajul din însemnãrile lui Valeriu Anania
despre Grupul de reflecþie pentru înnoirea Bisericii din
Memoriile sale, publicate în 2008: „O nouã ºedinþa a
Grupului a avut loc în casa parohiala a lui Voicescu, la
17 mai 1990, într-o atmosferã grea, provocatã de pro-

testele turbulente ale lui Sorin Dumitrescu împotriva
revenirii lui Teoctist ºi a unei posibile reluãri a dialogului.
Intratabil, violent, ºi l-a câºtigat alãturi pe Octavian
Ghibu ºi, în cele din urmã, amândoi au ameninþat cu
retragerea din Grup. Atmosfera s-a domolit numai odatã
cu apariþia lui Nicolae Stroescu-Stîniºoarã, nume
arhicunoscut de la «Europa Liberã», pe care-l întâlni-
sem ºi mi-l apropiasem cu puþin timp în urmã, pe durata
unei conversaþii de o orã ºi jumãtate în grãdina restau-
rantului «Continental». Spiritele s-au calmat, oaspetele
ne-a recomandat sã fim realiºti ºi ne-a fãgãduit sprijinul”
(Bartolomeu Anania, Memorii, p. 685).

Întors la München mã bucuram acum de posibilitatea
unor comunicãri la telefon cu Valeriu Anania, adieri
benefice pentru osmoza mea spiritualã cu Þara, care
pornise sã se înnoiascã prin regãsire. Cãci la capãtul
firului se gãsea acest cãlugãr scriitor, printre altele mo-
dern printr-o ineditã capacitate de a percepe eterni-
tatea, interlocutor polivalent chiar dacã, la o adicã, în
conjuncturi ce îi pãreau nefaste pentru convingerea lui
credincioasã, putea deveni redutabil dar neresenti-
mentar adversar, prin inocenta forþã a sinceritãþii. ªi,
peste tot, o spontaneitate, poate uºor periculoasã, dar
seducãtoare. Oricum, acea spontaneitate a încântat-o
ºi pe secretara mea de la Europa Liberã, Alice, odatã
când am rugat-o sã-l cheme la telefon ºi sã-l întrebe
dacã putem realiza convorbirea radiodifuzatã pe care
ne-o propusesem. Bartolomeu Anania se gãsea la
Mânãstirea Vãratec. Alice nu-l cunoscuse niciodatã ºi
vorbea pentru prima oarã cu el la telefon, iar el nu ºtia
nimic despre fervorile ei romaneºti, dar i-a rãspuns ca
unui vechi prieten: „Va trebui s-o amânãm, cãci tocmai
a venit o maºinã sã mã ia sã mã ducã sã mã împac cu
ai de la Vâlcea”. În împrejurãri oarecum similare cred cã
nici o secretarã din Europa occidentalã nu ar fi putut
recolta un asemenea rãspuns de neuitat.

Din partea lui Valeriu Anania aceeaºi spontaneitate
acþiona ºi întru ajutorarea semenilor sãi. Un exemplu
reconfortant nu numai pentru atunci: În Memoriile sale
Bartolomeu Anania povesteºte cã, prin 1978, se gãsea
în vizitã la Marin Preda, în biroul sãu de la Cartea
Româneasca, vorbind îndelung despre multe. „Omul
acesta nu numai cã mã respecta, dar îmi arata o afec-
þiune pe care nu mi-o puteam explica nici prin vreun
oarecare simþãmânt religios, nici prin afinitãþi literare”.
La un moment dat a intrat o doamnã care îndeplinea
funcþia de tehnoredactoare, ºi Valeriu Anania a înþeles
cã directorul Marin Preda trebuia sã aprobe coperþile
câtorva cãrþi noi. Valeriu Anania îºi continuã relatarea:
„Trece una, trece alta, apoi îl aud mormãind:

– E-pi-fa-ni-a... Epifania! Ce e asta?
– Titlul unei cãrþi de poezii... A rãspuns tehnoredac-

toarea.
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– Daniel Turcea. Asta cine mai e?
– Se zice cã un poet tânãr ºi foarte talentat.
– Bine-bine, dar… Epifania? Ce e asta?
– Eu nu ºtiu domnule Preda, asta nu-i treaba mea.

Întrebaþi-l pe redactorul de carte.
– Uite, dom’le, ce-mi fac oamenii mei! Îþi vira sub nas

o chestie d-asta, ca sã aibã aia la cine sã zbiere... Stai,
sã caut în dicþionar... e-pi-fa-ni-e... Nu e! Cuvântul ãsta
nu exista în limba româna. ªi rãsucindu-se în scaun:

– Pãrinte, ce-nseamnã Epifania? Dumneata trebuie
sã ºtii.

– Cum sã-þi spun, domnule Preda – am încercat eu
sã evit cuvântul «revelaþie» –, epifania este o desco-
perire nãpraznicã, un fel de inspiraþie... asta e!, inspi-
raþie, aºa cã atunci când, de pildã, scrii un roman,
trebuie sã inventezi un personaj intermediar, la care nu
te-ai gândit, n-ai nici o idee despre cum ar fi sau cum
sã-l cheme, ºi de-odatã ideea îþi vine, aºa, din senin...
tocmai când îþi trebuie..., cam asta înseamnã cuvântul
epifanie...

– Da’ nu e mistic!
– Ei, cum o sã fie mistic?
– Bine se aprobã, a conchis Preda punându-ºi

semnãtura.
Aºa am devenit eu naºul lui Daniel Turcea!”
(Bartolomeu Anania, Memorii, 2008, p. 662, 663)

În mai 1999 am reuºit sã dau urmare vechii invitaþii a
Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului. Acele câteva zile
petrecute acolo ºi mai ales nopþile noastre au fost cele
mai pline de intercomunicare ºi – dincolo de specifici-
tatea biografic-afectivã ºi ideaticã – de sinergie spiri-
tualã cu acest creator oltean de zile mari, care îºi înce-
pea, cu strictã regularitate, programul diurn cu lucrul la
traducerea Bibliei, între orele 6-9. Am avut atunci ºi
convorbirea televizatã, în cadrul emisiunii Credo,
coordonata de Titi Dinca, care a avut loc în studioul
Televiziunii Române de la Cluj. Titi Dinca ºi-a desfãºurat
cu vioiciune ºi atenþie la esenþial un variat evantai de
întrebãri care þinteau itinerariile istorice ºi spirituale ºi
viziunile de viitor ale interlocutorilor sãi. Rãspunsurile
Arhiepiscopului rãsfrângeau, cu neîntrerupta prompti-
tudine, avizata deschidere intelectualã, înþelepciune
religioasã, ºi elanul lui ziditor, dintr-o perspectivã care,
recunoscând fãrã preget tenacitatea dificultãþilor,
preconiza cãile practic salutare ale speranþei ºi curajului
creºtin ºi românesc. Iatã ce însemnam în jurnalul meu,
la capãtul vizitei de la Cluj:

„Bartolomeu Anania, la 78 de ani, are în spatele lui
o viaþã de neîncetata luptã, aventurã istoricã, suferinþã,
încântare poeticã, monahism vijelios ºi creaþie literarã
neistovita. Bartolomeu îºi îndeplineºte misiunea de
arhiepiscop cu elanul ºi dibãcia fermã a unui conducãtor

de oaste. În politica Bisericii poetul acesta nu este un
sentimental, nici mãcar un amator de diplomaþie. Spiritul
luptãtor prevaleazã asupra înmlãdierilor sensibilitãþii. O
conduitã nespecific româneasca a acestui mare ºi
fervent român” (Întrezãriri – Itinerarii Istorice ºi Meta-
istorice, vol. I, Bucureºti, 2010, p. 253).

L-am mai vizitat o datã pe Bartolomeu Anania la
Nicula, unde ridicase pe colina de deasupra Mânãstirii o
casã culturalã în care îºi instalase biblioteca, inclusiv
ceea ce era legat de atelierul traducerii Bibliei pe care
ºi-l organizase cândva la Cluj. Cred cã ºi datoritã surve-
nirii unor dificultãþi la articulaþiile degetelor nu mai scria
decât la computer, fostul student la medicinã punându-
ºi acum la punct cu acribie ºi bine însuºite ºi practicate
cunoºtinþe tehnice un întreg ºi avansat instrumentar
electronic. Cred cã fusese la mijloc ºi dragostea tehni-
cienilor din Cluj care îi instalaserã ierarhului scriitor noile
lui unelte. Respectul ºi admiraþia slujitorilor mânãstirii de
la Nicula am avut prilejul sã le constat personal.

La interval de ani îl regãseam tot atât de devotat în
slujirea lui Dumnezeu ºi ferm în lucrare ºi pãstorire. ªi
totuºi, plutea în acea cetãþuie a cãrþii ºi a meditaþiei –
care la el nu era despãrþitã de acþiune – o adiere de
sihãstrie, nelipsitã de unele, parcã, aspre îngândurãri.
Ne-am despãrþit cu ochii spre viitor, dar dimineaþa era
înnouratã. Mi-a fãcut cu mâna din balconul în spatele
cãruia se ridicã, tãcut, dealul.

Bartolomeu Anania iubea România ºi pãmântul
românesc cu intensitate poetic-vizionarã care îmi
aminteºte de cea pe care am întâlnit-o la marele
pribeag român care a fost Vintilã Horia. Îmi amintesc ºi
de dedicaþia pe care mi-a scris-o atunci când mi-a dãruit
cartea sa, Cerurile Oltului: „Domnului Nicolae Stroescu
Stâniºoarã ºi iubirii sale pentru tot ceea ce este ºi
înseamnã vãzduhul românesc, cu îmbrãþiºare. Barto-
lomeu Anania, 25 mai 1999”.

Da, pe cât îmi va fi cu putinþã, nu voi renunþa la
drumurile mele sub cerurile Oltului ºi ale Olte?ului,
avându-l în memoria inimii pe acest mare inspirat al
duhului locurilor ºi locaºurilor.

ÎNTÂLNIRI CU BARTOLOMEU ANANIA
München, 7 februarie, 2011

Mulþumim scriitorului Nicolae Stroescu Stâni-
ºoarã ºi redacþiei revistei Convorbiri Literare, pen-
tru permisiunea de a publica acest articol în Des-
tine Literare.

Redacþia
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Autor al unor poezii de adâncime,
cu conþinut filosofic ºi existenþial,
traducãtor inspirat din Omar Khay-
yam, Rabindranath Tagore, Hafiz,
Rainer Maria Rilke, posesor al unei
culturi bogate ºi multilaterale (cuprin-
zând, pe lângã literaturã - muzica,
estetica ºi artele plastice), George
Popa este unul dintre cei mai lumi-
naþi intelectuali ai Iaºului contem-
poran.

Deºi observã cu acribie calitãþile
ºi defectele unei cãrþi, a refuzat cu
obstinaþie, calitatea de hermeneut.
Cu o singurã excepþie: Eminescu.
Despre el a scris ºase cãrþi pe care
le-a integrat sub titlul de „Filozofia
culturii”: Spaþiul poetic eminescian
(1982), Prezentul etern eminescian
(1989), Spiritul hyperionic sau su-
blimul eminescian (2003). Libertatea
metafizicã eminescianã (2005) ºi
Deschideri metafizice în lirica emi-
nescianã (2007), Eminescu sau din-
colo de absolut (antologie, 2010). O
a ºaptea, în haine tipografice sãrbã-
toreºti, menitã criticilor ºi cititorilor
rafinaþi, iubitori de esenþe: Luceafãrul
sau treptele spiritului hyperionic
(2010) (distinsã cu Premiul naþional
„Mihai Eminescu”, ediþia XX, 2011). 

*
Este aproape uimitor cum un poet

trecut bine de optzeci de ani, priveºte
atât de limpede obiectul sãu de stu-
diu, miºcându-se cu uºurinþã printre
concepte ºi adevãruri estetice rele-
vate de cercetarea (permanentã
aproape) a operei eminesciene. De
la carte la carte, ideile câºtigã în pro-
funzime, unele judecãþi de valoare se
impun definitiv, unghiul percepþiei
este tot mai nuanþat, încât George
Popa este considerat (deocamdatã
de voci singulare) drept cel mai de

seamã eminescolog al ultimelor
decenii.

Într-o introducere de autor, intitu-
latã Arhetipul sinelui eminescian,
acesta se aflã în cãutarea nucleului
originar activ al poetului Eminescu,
pe care îl gãseºte în acele cuvinte
repetitive „ce exprimã totodatã chin-
tesenþa operei respective”. Benefi-
ciind de largi deschideri în orizontul
liricii universale, George Popa este
capabil sã facã unele apropieri
memorabile care sporesc valoarea
poetului nostru, deºi comparaþia nu
are propriu zis acest scop . „Ase-

menea cuvinte, observã George
Popa – sunt, de pildã, sacrul ºi eter-
nul pentru Hölderlin, melancolia pen-
tru John Keats, taina pentru Lucian
Blag, pentru Rainer Maria Rilke
îngerul – conceput ca fiinþã inter-
mediarã între om ºi zei – în universul
Elegiilor duineze, zeul muzicii în
Sonetele cãtre Orfeu”. La Eminescu
autorul studiului descoperã trei cu-

vinte cheie : dor, armonie ºi sfânt, din
simbioza cãrora rezultã un altul –
„luceafãrul, care constituie leitmotivul
definitoriu în lirica eminescianã”.
Identificat în toate etapele creaþiei
sale, într-un paralelism sugestiv cu
celelalte cuvinte menþionate, el
apare totuºi ca o culme a stãrii spi-
rituale, înnobilând astfel realitatea ºi
conferindu-i prin artã valoare trans-
cendentã.

Pe de altã parte, Eminescu înre-
gistreazã apropierea dramaticã din-
tre sacru ºi teluric, deoarece Lucea-
fãrul ºi marea tind sã devinã o
singurã entitate, chiar dacã nu se pot
uni definitiv. Atent la detalii, George
Popa explicã cele douã pãrþi ale
întregului poetic rezultat astfel : „De
observat cã în diversele poezii
evocarea luceafãrului este aproape
constant asociatã cu evocarea mãrii,
aceasta simbolizând agitata lume a
omului, furtuna de patimi a eului
intramundan al poetului, în raport cu
imuabilitatea increatului, cu sinele
transmundan”.

La spiritele creatoare se observã
influenþa arheilor, concepuþi de
Eminescu nu pe linia lui Platon, ci pe
o alta, identificatã mai târziu de
Constantin Noica în Sentimentul
românesc al fiinþei (1978) ca esenþã,
sublimat al sinelui cel mai adânc,
aflaþi mereu în stare de veghe însã
dovedindu-ºi prezenþa când ne înde-
pãrtãm de propria noastrã unicitate
(depistabilã la nivel individual sau
chiar naþional). Aºa încât George
Popa poate afirma cã „identitatea
spiritualã, prototipul lãuntric al lui
Eminescu a fost luceafãrul, spiritul
hyperionic”.

Eseul pe care îl analizãm se
bazeazã pe cele mai valoroase idei

Luceafărul



pe care George Popa le-a descoperit
de-a lungul timpului consacrat operei
eminesciene,

Ele se relevã cu uºurinþã, dar autorul
lor dã dovadã de maximã exigenþã,
întrucât acestea trebuie sã exprime,
într-adevãr, chintesenþa unei gândiri
hermeneutice. Ca atare, ºi titlul studiului
are filozofia lui. Prima poziþie este
ocupatã de arheul eminescian, iar a
doua, ca subtitlu, de cãile care duc spre
acesta, în formã ascendentã, în scarã.

Conceput în trei pãrþi, eseul Lucea-
fãrul, Treptele spiritului hyperionic are
titluri care le individualizeazã. Dar în
cazul subtitlurilor, nelipsite ºi ele, apare
repetitiv cuvântul Luceafãrul, ca ºi cum
pledoaria pentru arheul eminescian ar
urma o triadã aprioric sfântã. Spre
aceastã concluzie ne duce ºi convin-
gerea autorului însuºi cã, angajându-se
sã vorbeascã despre perfecþiune,
nimerit ar fi sã recurgã la o formã/for-
mulã sfântã.

Prima parte se intituleazã Transsub-
stanþierea hyperionicã a lumii - ºi repro-
duce un text din Spaþiul poetic emines-
cian (1982), mai precis întregul capitol
Luceafãrul – spaþiul absolutului. În
viziunea lui George Popa, Eminescu
dezvoltã „o sintezã de spaþii” (deopo-
trivã fizice ºi sufleteºti) care faciliteazã
declanºarea stãrilor tensionale (sau
chiar conflictuale) între cele douã sfere
pe care le reprezintã absolutul ºi
contingentul. „Spaþiile” descoperite de
George Popa în cel mai de seamã
poem eminescian sunt în numãr de
patru, însã numai trei sunt specifice
personajelor lirice propriu-zise. Lui
Cãtãlin îi corespunde „spaþiul strâmt”,
Cãtãlina se simte atrasã de „spaþiul
ascensional al sentimentului”, Lucea-
fãrul are orizont de miºcare „spaþiul
sideral” cu intenþii descendente o vreme
(cât a durat dragostea pentru o fiinþã
terestrã) ºi un spaþiu care transcende
timpul ºi locul, ºi care este dedicat
„fiinþei supreme”. Este interesant de
observat cã „fiinþa supremã” nu este
socotitã de George Popa entitate sepa-
ratã, ci „conºtiinþa de sine a luceafã-
rului, a geniului, spaþiul absolutului”. 

În încercarea de a identifica spaþiile
sugerate de poemul eminescian,
George Popa distinge între cele terestre
ºi ideale, vãzând în aspiraþia Cãtãlinei
de a-ºi depãºi condiþia, ”elanul struc-

tural fiinþei umane cãtre dezmãrginire”.
Participarea umanã la cosmic este
posibilã numai prin eliberarea „din
condiþia sa de contur”, dar ea nu se
produce decât la nivelul sentimentelor.
Mai mult decât în alte studii consacrate
acestei probleme, George Popa
recurge la idealitatea Cãtãlinei, reinter-
pretând de fapt dichotomia formã/fond
propusã de Eminescu în cazul acesteia.
Din sublimãrile lui George Popa rezultã
cã fata de împãrat este promisã prin
frumuseþea ei „prealuminii astrale”ºi cã
aceastã fiinþã aleasã este frumuseþe
unicã între pãmântene, lunã între stele
pe plan sideral ºi fecioarã între sfinþi pe
plan transcendent, metafizic”. Fãrã sã
facem nici o obiecþie la aceastã inter-
pretare, întrutotul posibilã dacã ne
referim la prima parte a poemului, vom
constata cã la sfârºitul sãu imaginea
este alta. Fondul se dovedeºte mai
puternic decât forma în cazul Cãtãlinei,
iar transcendentul ºi contingentul douã
realitãþi care nici mãcar nu se pot
interfera. Dar George Popa propune o
interpretare cu totul personalã, în care
„fãptura Cãtãlinei se întrupeazã din
luminozitãþi care nu sunt de naturã
simplu fizicã, ci mai ales de esenþã
spiritualã”. Astfel încât ”Ea este un
arhetip, o idee primordialã a frumosului:
ºi este o frumuseþe de model stelar”.
Cum ºi „luceafãrul este prin natura sa
luminã”, concluzia fireascã este cã în
cazul celor douã personaje lirice
comunicarea poate avea loc. Lumile din
care provin cei doi nu sunt iremediabil
separate. Lumina devine un element de
legãturã pe care Cãtãlina nu-l poate
ignora în invocarea Luceafãrului. Dar
coborârea acestuia are ca efect meta-
morfozarea spaþiului, pe care George
Popa îl prezintã astfel : „”este spaþiul
(coborâtor, s.n.) care uneºte (s.n.)
astralul cu omenescul, fizicul cu meta-
fizicul, forma derivatã cu forma dintâi,
lumina de ordin secund cu lumina
primordialã”,

Poate cã verbul adecvat ar fi fost
„apropie”, ºi nu „uneºte”, deoarece uni-
rea nu s-a produs niciodatã, deºi
Luceafãrul ar fi dorit-o atât de mult.
Ideea este evidenþiatã de autorul însuºi
cãci, referindu-se la a doua întrupare a
Luceafãrului, acesta afirmã cã„spaþiul
sãu existenþial se contamineazã astfel,
prin posibila fuziune cu spaþiul psihic al

pãmântenei” (s.n.), de cele douã câm-
puri energetice ale condiþiei umane:
patima ºi suferinþa”. Dacã admitem cã
profanul ºi sacrul, imanentul ºi trans-
cendentul caracterizeazã lumi diferite,
atunci o idee ca aceasta este extrem de
valoroasã : „Hyperion vrea sã insereze
în sfera lucrurilor nemuritoare o nouã
valoare, un nou spaþiu: spaþiul spiritual
al iubirii pentru o fiinþã omeneascã”. Din
pãcate, aceastã nãzuinþã este înþeleasã
de Cãtãlina ca atentat la starea ei onto-
logicã, iar interpretarea lui George Popa
merge în direcþia recunoaºterii faptului
cã fata de împãrat ºi Luceafãrul sunt
meniþi sã rãmânã douã entitãþi strãine
una de alta. Pentru Hyperion - noteazã
autorul – „pãtimirea umanã îmbracã
forma iubirii pentru o muritoare”. Dar
sentimentele sale vizeazã substanþa
„unui prototip, a unui absolut în ordine
umanã”. 

În contrast cu aceste trãiri care se
petrec în spaþii adecvate, lumea lui
Cãtãlin relevã „un spaþiu geometric
închis, fix”, lipsit de tensiuni existenþiale.
Pe de altã parte, spaþiul sãu psihic
corespunde omului comun, pentru care
orizontul se reduce la iubirea carnalã.
Se cuvine menþionat faptul cã George
Popa intuieºte existenþa unui „spaþiu
ambiguu, mixt”, în care iubirea Cãtãlinei
pentru astral ºi terestru se desfãºoarã
simultan. Contemporani o vreme, Bau-
delaire ºi Eminescu au descoperit inde-
pendent „dubla atracþie a omului
modern” spre teluric ºi astral,dar istoria
literaturii universale nu l-a reþinut decât
pe poetul francez.

Cãtãlina are „spaþiul ei psihic as-
cuns”. Chiar sãrutul delimiteazã un
spaþiu, încât conceptul ca atare cu-
prinde în haina lui multe semnificaþii.
Poet el însuºi – ºi încã de marte alti-
tudine – George Popa atribuie „spaþiu-
lui”conotaþii diverse ºi adesea neaºtep-
tate. Astfel, „spaþiul cel mai dinamic din
câte au fost vreodatã zugrãvite în lirica
universalã”, dar „incaptabil”, datoritã
semnificaþiei sale particulare „este
metafora plasticã a dorului unei fiinþe
superioare”. Aceasta transpune poetic
drumul Luceafãrului cãtre Demiurg.
Altfel spus, de aceastã datã Demiurgul
este vãzut ca entitate (situatã spaþial
mai în adânc) ºi nu ca „sine profund
transtemporal”.

Totul se reduce în esenþã la iden-
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tificarea celor douã spaþii ontologice,
„respectiv uman ºi hyperionic”, ceea ce
se opune de fapt finitudinea infinitului
demarcat doar de gând. 

În ultima parte a capitolului de faþã,
în care este analizat finalul poemului,
evocarea Cãtãlinei revine iar. De
aceastã datã, George Popa reia o idee
fundamentalã a studiilor eminesciene
mai vechi în care „elanul ascensional” al
Cãtãlinei se frânge „în braþele teluricului
sãu omonim”. George Popa are meritul
de a fi observat în premierã cã numai
iubirea poate exercita un fel de
„atracþie magneticã” „între tem-
poral ºi atemporal, între contin-
gent ºi absolut”. Admirabila
interpretare a strofei finale, în
care efectele prozodice sunt
surprinse cu fineþe, înnobileazã
ideea cã în mintea omeneascã
”încap (în concepte, n. n.) doar
secvenþe ale contingentului ºi
finitului, dar se opresc interzise
la þãrmul absolutului”.

*
În partea a doua a eseului,

intitulat transvaluarea hype-
rionicã a temporalitãþii ºi purtând
subtitlul Luceafãrul – o dramã a
Timpului? - George Popa dis-
cutã cu rafinament conþinutul
conceptelor antinomice din ma-
rele poem. Autorul este de acord
cã la baza Luceafãrului, stã o
antitezã care poate îmbrãca
diferite denumiri pentru a o ex-
prima, în final, opoziþia dintre
efemer ºi etern.

Lumea finitudinii se desfã-
ºoarã într-un „cerc strâmt”
populat însã de sentimente, în
care iubirea, durerea, norocul ºi
fericirea diversificã trãirile pã-
mântenilor, fãcându-le zilele
mereu altele. La polul opus, en-
titãþile astrale din infinitul ceresc nu
cunosc deosebiri între ele, fiindcã în
cazul lor nu se reduce fragmentarea
Timpului în subdiviziunile cunoscute de
pãmânteni. Acest lucru este posibil în-
trucât în aceastã lume imuabilã senti-
mentele de nici un fel nu sunt prezente,
deoarece lipseºte solul care sã le hrã-
neascã. Întrebarea lui George Popa,
transcendentã într-un fel realitãþii poe-
mului, se referã la „opþiunea noastrã ca
fiinþe umane” ºi la eventuala opþiune a

lui Eminescu însuºi.
Înainte de a înregistra argumentele

hermeneutului, sã menþionãm cã acest
capitol figura în cartea Prezentul etern
eminescian (1989) ºi cã, de fapt, eseul
pe care îl interpretãm urmãreºte cele
mai valoroase idei pe care George
Popa le-a reþinut în timp cu privire la
poemul respectiv.

Pentru George Popa, Eminescu este
un exponent de vazã al lumii terestre,
deoarece „a vibrat intens” la toþi stimulii
exteriori ºi interiori care au permis con-

vertirea sufleteascã a spaþiilor, þinând
cont adesea de natura lor „muzicalã sau
luminoasã”. 

Eul liric eminescian – la definirea
cãruia contribuie pe lângã unele poezii
ºi prozele Sãrmanul Dionis ºi Cezara –
a trãit cu intensitate viaþa, dar a luat ca
martor ºi absolutul cã sentimentele sale
nu sfârºesc aici. Dorul eminescian este
înþeles de George Popa ca „aspiraþie
nemãrginitã” ºi ”deschidere nelimitatã a
eului cãtre cosmos cu lumea dinafarã”.

Iar în privinþa definirii temporalitãþii din
Luceafãrul, autorul studiului descoperã
pe lângã timpul „imanent, heraclitian”
de sorginte umanã, ºi „prezentul etern”,
„rupt de duratã”, specific entitãþilor
astrale. George Popa identificã în Lu-
ceafãrul un conflict absorbit de con-
cepte, pe care astrul îndrãgostit de-o
pãmânteanã vrea sã-l verifice experi-
mentându-l. Schimbarea condiþiei în-
semneazã negarea celei iniþiale care
explicã existenþa sa eternã într-o lume
egalã cu sine însãºi, departe de duratã

ºi miºcare. În schimb, în lumea
Cãtãlinei autorul eseului des-
coperã trepte spre aspiraþie –
altele decât pentru cele douã
personaje terestre. ªi Hyperion
aspirã spre ceva, echivalent cu
împlinirea ontologicã „la un mai
înalt nivel” , prin intrarea „în cir-
cuitul viului”. Dar - constatã
poetul ce gândeºte în termenii
filosofici – eternul ºi efemerul
ascultã de legi proprii. La rândul
sãu, hermeneutul George Popa
descoperã cã ipotetica balanþã
eminescianã înclinã spre ima-
nent, nu spre transcendent,
încât Luceafãrul poate fi numit
„poemul reabilitãrii sferei contin-
gentului omenesc în raport cu
lumea fantomaticã a ideilor eter-
ne”. ªi totuºi, termenul „etern”se
cuvine a fi rostit ºi în legãturã cu
simþirea ºi dragostea omeneas-
cã, tot aºa cum „timpul mitu-
lui”(creaþie umanã) devine „loc
de întâlnire ºi fuzionare a celor
douã modalitãþi temporale”. 

Ceea ce deosebeºte radical
omenescul de transcendent se
referã la cunoaºterea de sine -
concept inutilizabil în lumea
astralã. Ea se mulþumeºte cu
existenþa în sine, aceeaºi de la

începutul creaþiei ºi menitã sã-ºi pãs-
treze forma, esenþa în eternitate. Cu
stãpânirea deplinã a conceptelor filo-
sofice ºi estetice, dar ºi cu deschiderea
minþii sale de poet dãruit, George Popa
comenteazã de asemenea unele cate-
gorii ontice rezultând din condiþia
umanã, cum ar fi: iubirea, dorul, mitul,
misterul, visul etc. Totdeauna comen-
tariile sale se impun prin argumentele
pe care se bazeazã în interpretarea
nuanþei creatoare. Astfel, pe întreg
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parcursului eseului Cãtãlina este ideali-
zatã. Autorul ne dã de înþeles cã Lucea-
fãrul o vede astfel ºi cã, de fapt, el este
doar ecoul acestei viziuni în care fiica
de împãrat este vãzutã ca „model al fru-
mosului”, astfel spus, „o întruchipare
supremã a poeziei lumii”.

Structura diferitã a celor douã per-
sonaje lirice – Hyperion ºi Cãtãlina – le
îndepãrteazã iremediabil, încât autorul
se întreabã inspirat – ºi totdeauna pe
linia intelectualului însetat de adevãr –
„care din cele douã condiþii ontice
rãmâne de preferat?” Rãspunsul relevã
condiþia lui Eminescu însuºi, acesta
pãrând a prefera „ruinele fierbinþi ale
arderii umane, pustiului descarnat al
supratemporalitãþii astrale”. Alte poezii:
Stele-n cer, Odã (în metru antic), Po-
vestea magului cãlãtor în stele sunt
legate (într-un fel sau altul) de Lucea-
fãrul prin oglinda geniului privind dedu-
blarea „în eu uman ºi extramundan
soldatã cu întâmplãri dramatice. Dacã
Eminescu constatã eºecul onticitãþii
umane, el include totuºi ºi raþiunea
umanã, viaþa, moartea ºi chiar veºnicia
printre acele frânturi de limbã” menite
sã fie etern perpetuate. Zbaterea într-un
univers finit – am numit existenþa ome-
neascã – produce prin distilarea unor
elemente componente - „cea mai purã
esenþã a fiinþãrii: ecstatica eului poetic”.
Spre aceasta conduce o mare parte a
creaþiei eminesciene (în prozã ºi ver-
suri). În finalul capitolului, George Popa
remarcã faptul cã „Eminescu opteazã
pentru temporalitatea de tip omenesc,
pe care, supunând-o sortilegiului
poeziei, o preschimbã în energie de
transmutare onticã a omului ºi a lumii”.

*
Dupã interludiul dedicat traducerii în

englezã (toate cele trei capitole despre
Luceafãrul sunt urmate de versiune
englezã), urmeazã al treilea capitol (ºi
ultimul) de negãsit în vreo carte ante-
rioarã. El este aºa dar originar, iar prin
titlul propus: Eliberarea dincolo de
dincolo, ca ºi prin subtitlul incitant:
Luceafãrul – poem neterminat, George
Popa ne propune o interpretare proprie
a ultimelor concluzii ale celui mai de
seamã poem eminescian. Iubirea înþe-
leasã ca „aspiraþie supremã”, devine
pentru sinele poetului modalitatea „de a
se elibera de o lume neizbutitã ºi nepri-
mitoare”, dar ºi trecerea spre „radicala

eliberare metafizicã”. O asemenea
abordare depãºeºte hermeneutica obiº-
nuitã, ba chiar ºi pe cea trecutã întâm-
plãtor prin filtre filosofice sau estetice.

Recepþionatã ca „transcendere din
orice condiþionare, din orice determi-
nare”, sintagma „libertatea metafizicã
absolutã”” presupune urcarea unor
trepte pânã ce spiritul se elibereazã de
orice datum care ar putea aminti de
existenþã. Tocmai de aceea George
Popa considerã cã Luceafãrul este un
poem neterminat, bazându-se ºi pe o
notã ms. a poetului însuºi (ms.2257),
unde acesta scrie: „Legenda luceafã-
rului modificatã ºi finalul mult înãlþat à la
Giordano Bruno”, stârnind regretul lui
George Popa care realizeazã cu acest
prilej cã”nu vom cunoaºte cum ar fi
putui arãta acea formã, superioarã, a
poemului”.

Conform filosofiei lui Giordano
Bruno, geniul nu se mulþumeºte cu
„adevãrul inteligibil” ºi tinde spre
„adevãrul de necuprins” – ºi se pare cã
în aceastã direcþie s-a îndreptat, încã
de la început, cercetarea lui George
Popa. Pânã ºi fizica modernã îi dã
dreptate filozofului italian, distingând o
antilume realã în datele ei teoretice,
vizibilã, deocamdatã numai în spiritele
vizionare.

Spre deosebire de primele capitole,
în care numele proprii erau o raritate, în
acesta ele sunt utilizate cu dãrnicie bine
temperatã, cãci în afarã de Giordano
Bruno sunt amintite ºi altele care au
abordat probleme adiacente: Magistrul
Eckhart, Friedrich Nietzsche, Mircea
Eliade, Jean Fourastié, Ion Petrovici º.a. 

*
Dar încununarea eforturilor herme-

neutice (ºi creatoare) este constituit de
finalul eseului, conceput sub formã de
versuri ce amintesc, mai ales prin
datele lor prosodice, de strofele poe-
mului analizat. Intitulat Lume ºi geniu, ºi
purtând subtitlul Continuare imaginarã
la dialogul ceresc pe texte din Emi-
nescu ºi Giordano Bruno, episodul res-
pectiv îºi depãºeºte condiþia de apen-
dice prin profunzimea ºi frumuseþea
ideilor, relevând un George Popa des-
chis orizonturilor vaste ale gândirii.

Cum strofa ultimã a Luceafãrului are
un pronunþat caracter tezist, imaginarul
„dialog ceresc” urmeazã aceeaºi cale,
numai cã ideile filosofice capãtã o

profunzime de care Eminescu s-a ferit.
Luceafãrul devine astfel un poem pen-
tru iniþiaþi, iar eseul lui George Popa un
ghid preþios.

Întrebãrile lui Hyperion ºi, în mod
evident, rãspunsurile Demiurgului arun-
cã o luminã nouã asupra continuãrii
virtuale a nemuritorului poem. Rezu-
mând, câteva din ideile susþinute de
George Popa, ne oprim mai întâi la
mãrturisirea Demiurgului cã ”tot ce-i viu/
Menit e suferinþii” ºi cã în momentul
creaþiei omului („Eu din iubire am
gândit/ În om un alter ego”) nici Demiur-
gul însuºi nu ºtia acest lucru .”Nici eu nu
am putut sã ºtiu/ Când formã-am dat
fiinþei”. Altfel spus, independent de
creatorul lumii existã o forþã ce se face
cunoscutã prin efecte imprevizibile, dar
care nu are consistenþã, este rãspân-
ditã în eter. Versurile lui George Popa
sunt memorabile: „Mai sus de cer, mai
sus de zei/ Misterul e esenþa./ Acesta-i
cel dintâi temei/ Ce-ntrece transcen-
denþa”.

Misterul echivaleazã cu Taina, reîn-
noindu-se ºi sustrãgându-se oricãrei
cunoaºteri: „Cãci Taina-i fãrã de ‘nce-
put,/ Din sine pururi naºte,/ Doar vãlul
sãu e’n absolut,/ Nici ea nu se cu-
noaºte”. La rândul sãu „Menit e omul de
cu zori/ Doar umbre sã cunoascã”, în
timp ce conºtiinþa sa „E-un martor fãrã
vinã”.

Totuºi, în lumea aceastã caracte-
rizatã prin finitudine, existã o fiinþã care
poate face din absolut (relativ, în viziu-
nea Demiurgului) un reper existenþial
fundamental. El se numeºte geniu ºi
reprezintã piscul cel mai înalt al gândirii
ºi creativitãþii umane. Caracterizarea
geniului (cu uneltele poetice atribuite de
George Popa lui Eminescu) este
magistralã: 

Da, pe pãmânt apare-un ins,
O altã lume-n lume,
Cât vecii gândul lui e-ntins
ªi geniu e-al sãu nume.

El doar atinge „pur ºi sfânt/ Suprema
libertate” ºi ajunge sã fie imaginea în
oglindã a lui Eminescu, o oglindã cu su-
prafaþa ei argintie plinã de semnificaþii. 

Prin studiul sãu Luceafãrul, Treptele
spiritului hyperionic, George Popa pro-
pune o nouã perspectivã asupra capo-
doperei eminesciene, strãbãtând adicã
o distanþã uriaºã în absolutul etern. 
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D
IV

ER
SE

1. Activitate anticomunistã 20 de puncte maxim
2. Persecuþii ale regimului comunist sau postcomunist 20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice 20 de puncte maxim
4. Activitãþi care au contribuit la cunoaºterea României ºi a culturii româneºti în Canada

20 de puncte maxim
5. Diplome ºi alte recunoaºteri ale activitãþii anticomuniste 10 de puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în Canada 10 de puncte maxim
7. Diplome sau recunoaºteri oferite de regimul comunist sau postcomunist ºi acceptate

- 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist ºi refuzate

10 de puncte maxim
9. Cinste, voinþã, determinare, ajutorare a imigranþilor ºi alte acte de caritate

10 de puncte maxim

Explicaþii:
Un candidat poate sã obþinã maxim 120 de puncte.
Criteriile ºi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aºteptãm propunerile ºi sugestiile citito-

rilor. Aceste propuneri ºi sugestii vor fi publicate la Poºta redacþiei, împreunã cu comentariile
noastre.

În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria «Primii cinci» în viaþã.
Acest juriu pentru analiza ºi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacþie, în funcþie si de pro-

punerile cititorilor, însã nu va fi fãcut public decât în momentul anunþãrii clasificãrii finale.
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate ºi corectitudine posibilã.
Pentru categoria «Primii cinci» care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaþie cana-

dianã poate propune candidaþii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoþitã de toate documentele
posibile (în copie, nu primim documentele originale) pentru a se obþine maxim de punctaj, împre-
unã cu explicaþiile, mãrturiile ºi pledoariile considerate concludente ºi pertinente.

Pentru categoria «Primii cinci» în viaþã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã
eligibili, de rude, de cunoºtinþe sau de diferite organizaþii, însoþite de documente, explicaþii, mãrturii
ºi pledoarii pentru fiecare criteriu.

Data limitã de trimitere a propunerilor: 1 februarie, 2011.
Anunþarea rezultatelor: 1 martie 2011.
Aºteptãm propuneri ºi colaborãri.

Explicaþii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu þãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România

de astãzi cu þãri din zone care nu au fost abandonate lui Stalin ºi comunismului precum Italia, Gre-
cia, Turcia ne putem da mai bine seama de diferenþe. În Canada au existat români cu dragoste de

Criteriile de punctaj pentru concursul

Cinci și Cinci - să ne cinstim înaintașii



þarã care au luptat ºi au demascat ororile dictaturii comuniste din þara lor de origine. Au organizat activitãþi
anticomuniste, au participat la demonstraþii anticomuniste, au scris împotriva comunismului etc. Unii mai
existã, alþii au dispãrut. În funcþie de mãrturii ºi probe, se vor acorda maxim 20 de puncte candidaþilor din
cele douã categorii.

2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuþii, puºcãrie, reþinerea abuzivã
în þarã a copiilor ºi soþiilor, confiscarea proprietãþilor, alte pedepse ºi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de
puncte candidaþilor eligibili.

3. În timpul Revoluþiei ºi în perioada grea imediat urmãtoare Revoluþiei, au existat români canadieni
care au ajutat þara. Se vor acorda de asemenea 20 de puncte pentru candidaþii eligibili.

4. Au existat ºi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului ºi recunoaºterii culturii
române în Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãþi.

5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaþii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulþi români s-au fãcut remarcaþi ºi simpa-

tizaþi, obþinând diplome ºi alte forme de recunoaºtere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru
români ºi pentru România.

7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist si primirea de diplome, titluri etc. este discu-
tabilã. În general, românii care au primit aºa ceva nu au fast vãzuþi cu ochi buni de ceilalþi români cana-
dieni. Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu ºi mulþi alþii au refuzat orice legãturã cu comuniºtii. Sunt
penalizaþi 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 þãrii 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 explicaþii suplimentare.

Oricum, repetãm: orice sugestii ºi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare
de clasificare ºi punctaj.

Redacþia
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La categoria Români de vazã
dispãruþi:
Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte
Prof. Aurel Manolescu
Anticomunist-filantrop Nicolae Naum
Sculptor-scriitor Nica Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Þãranu

La categoria Români de vazã
în viaþã:
Farm.-publicist George Bãlaºa
Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu-Matte
Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov
Victor Roºca
George Valentin Sarry
Feiu Mândru

Acest concurs, se va extinde ºi în acest an,
în care ACSR va intra în cel de-al 11-lea an de activitate.

Pânã în prezent avem urmãtoarele propuneri:

Aºteptãm noi propuneri.
Redacþia
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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 Naþionalã de Arte, câºtigãtor a numeroase premii
naþionale ºi internaþionale, membru onorific al Asociaþiei Canadiene a Scrii-
torilor Români, ºtiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se
pare cã ºtia de cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal
pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaþa României, al cãrei
creator era. A scãpat de suferinþã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.

Când l-am vizitat la Bucureºti 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 ºi admiratori, care gãseau întotdeauna un
pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o bucurie celor din
jurul domniei sale, aºa cum se bucura ºi sculptoriþa ºi pictoriþa Silvia Radu,
distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie ºi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceþi tot posibilul ca statuia lui Eminescu
de la Montreal sã fie înãlþatã pe un soclu, aºa cum am conceput-o».

Aceastã dorinþã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, ºi fac un
apel la toþi romanii iubitori de þarã ºi de cultura noastrã, din Canada, din
România ºi de oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu
pentru statuia lui Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor al revistei
Destine literare ºi pe internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai
atunci când magnifica sculpturã în bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aºa
cum se cuvine, chiar ºi cei mai sceptici români vor înþelege ce genialã
capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura ºi ne va binecuvânta de
acolo, de sus, din Rai.

Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz.

Alexandru Cetãþeanu

N.R. Se pot trimite bani prin postã (cec) sau se poate face o contribuþie
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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