„Au înflorit bujorii în Canada,
Precum odinioară-n România.
Au înflorit cu-atâta amânare
Ca să le-aştept mai mult magia...”
(Din poemul BUJOR, PEONY, PIVOINE, BOTANE…
de Alexandru Cetăţeanu)
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ÎPS Bartolomeu Anania - s-a ridicat la Ceruri ºi
acum se aflã cu certitudine undeva, în apropierea lui
Dumnezeu, acolo unde puþini pãmânteni pot ajunge.
În ciuda patimilor, chinurilor ºi persecuþiilor prin
care a trecut, viaþa pe pãmânt i-a fost lungã ºi plinã
de înfãptuiri. L-am cunoscut din copilãria mea, l-am
admirat ºi l-am iubit din tot sufletul. Tristeþea ºi regretul cã nu mi-am gãsit timp sã mã duc mai des ºi
mai pe îndelete la Cluj pentru a "sorbi" vorbele înþelepte ale marelui cãrturar oltean ºi mai ales
consãtean, mã vor urmãri toatã viaþa.
Am auzit vorbindu-se de Valeriu Anania de cum
am deschis ochii ºi am început sã înþeleg lumea iatã cum, ce, ºi de ce:
Mama mea, Elisabeta Gh. Costeanu era vecinã
ºi prietenã cu Lenuþa Anania, sora celui care avea
sã devinã marele scriitor - Valeriu Anania, iar eu
eram prieten la "catarama" cu Veronica ºi mai ales
cu Valeriu Diaconescu, cei doi copii ai ei, rãmaºi
fãrã tatã, aºa cum de altfel eram ºi eu. Tanti Lenuþa
- eu aºa îi spuneam - locuia deci la Amãrãºti, la 4-5
Km de comuna Glãvile, în casa bunicului ei, popa
Ion . Acest preot iubit de amãrãºteni era finul ºi
vecinul lui Dumitru Costeanu, primarul de atunci al
Amãrãºtiului, bunicul mamei mele.
Ghiþa Popii, (aºa îi ziceau amãrãºtenii) ºi popa
Mitricã erau fraþi, copii lui popa Ion. Valeriu, Dumitru
ºi (Elena) Lenuþa Anania erau copii Ghitei, care s-a
mãritat cu un ardelean - bãiat de prãvãlie la Drãgãºani, pe nume Anania. Popa Ion le-a cumpãrat casa
de la Glãvile, unde au copilãrit cei trei fraþi Anania ºi
unde locuieºte în prezent Valeriu, prietenul meu din
copilãrie, nepotul de sora al lui ÎPS Bartolomeu.
Tanti Lenuþa, fusese cãsãtoritã cu un "nemernic"
(cum ziceau mama ºi bunica mea), profesor pe
undeva, într-o comunã peste dealuri, care a pãrãsito pentru altã femeie, iar mama mea a divorþat de
tatãl meu când eu aveam numai un an. Deci …douã
femei fãrã bãrbaþi, speriate de viitorul sumbru care
se prevedea la orizontul roºu ºi trei copii (ba chiar
patru, dacã o punem la socotealã ºi pe veriºoara

mea Rodica Popescu) puºi numai pe joacã ºi nãzbâtii, în ciuda sãrãciei de care nu eram conºtienþi cam acesta era mediul în care trãiam ºi creºteam
mari zi cu zi.
Din când în când mama mea ºi cu tanti Lenuþa îºi
gãseau timp sã stea de vorbã, uneori ore întregi. Ce
aveau sã-ºi spunã? Curios din fire cum eram, trãgeam cu urechea. Vorbeau în ºoaptã ºi nu prea
înþelegeam mare lucru din ce ºuºoteau, dar îmi
amintesc cu precizie cã repetau numele celor doi
fraþi - Mitica ºi Valeriu, care nu o duceau prea bine.
Înþelegeam cã li s-a întâmplat ceva rãu, cã nu se
ºtia unde sunt ºi cum o duc. Era vremea represaliilor
comuniste împotriva celor care se ridicaserã împotriva ciumei roºii care venea dinspre rãsãrit ºi mulþi
tineri anticomuniºti dispãreau fãrã urmã. De multe
ori, mama mea nu-ºi putea stãpâni plânsul când
venea vorba de prietenii ei cei nefericiþi. Îmi amintesc asta foarte bine, probabil plânsul mamei mã
afecta ºi pe mine, aºa copil neºtiutor cum eram.
Dupã mai mulþi ani, lucrurile s-au mai schimbat
spre bine, deþinuþii politici au fost eliberaþi ºi am aflat
cã unchiul Valeriu a ajuns în America. Ce grozav era
în mintea noastrã ca cineva de-al nostru sã ajungã
în America! Veronica era fericitã cã unchiul ei, ataºat
de familia sãracã rãmasã la Amãrãºti nu a uitat-o ºi
i-a trimis o frumoasã hainã de blanã. Era o imitaþie
de blanã, dar era deosebit de frumoasã - tot ce
venea din America ni se pãrea grozav pe vremea
aceea! Veronica era tare mândrã de hainã ºi de
unchiul ei. Apoi am mai aflat de succesele literare
ale unchiului Valeriu ºi toþi ne bucuram sã aflãm cã
un amãrãºtean cunoscut avea talent ºi se remarca
puternic în domeniul literar. Spun "amãrãºtean"
deoarece aºa cum se poate înþelege ºi din rândurile
de mai sus, Valeriu Anania se trage în realitate din
Amãrãºti - mama lui fiind amãrãºteancã sutã la
sutã. Este adevãrat cã în copilãrie a pãscut vaca pe
dealurile Glãvilor. Mãtuºa mea, naºa Marioara Samochiº, fostã Cetãþeanu - de-o seamã cu Bartolomeu Anania ºi care este în viaþã, cu o memorie

ALEXANDRU CETÃÞEANU (CANADA)

ÎPS Bartolomeu Anania un sfânt
al neamului românesc
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excelentã - îºi aduce aminte ºi acuma cum ea pãºtea un
cal - Suru, iar el pãºtea o vacã frumoasã - Joiana.
Aveau în jur de 10 ani dupã cum spune mãtuºa mea ºi
erau prieteni.
Au trecut anii. Eu am reuºit sã scap din RSR în anul
1984 ºi sã ajung în Nord America, mai exact la
Montreal. O perioadã de timp nu am mai ºtiut nimic de
acasã, de Amãrãºti. Toatã grija mea era sã-l scot din
þarã pe copilul nostru
Dragoº, þinut "zãlog" ca
sã fiu nevoit sã mã întorc
în România.
Un "trãdãtor" nu mai
putea comunica acasã
fãrã sã le facã rãu celor
cu care ar fi încercat sã
comunice. Mama mea
îmi scria rar, numai sã
mã certe cã am lãsat-o
singurã, fãrã nimeni
apropiat în Amãrãºti dar eu ºtiam cã o avea
pe vecina ei cea bunã,
tanti Lenuþa Anania.
La Montreal, de cum
am ajuns, m-am apropiat de anticomuniºtii de
la biserica "legionarã"
Buna Vestire, unde era
preot marele patriot
român Petre Popescu.
Din vorbã în vorbã, am
aflat cã Bartolomeu
Anania a fost la Montreal
cu numai câþiva ani
înainte ºi s-au cunoscut
bine. Pãrintele Popescu
avea numai vorbe de
laudã despre Bartolomeu - dar era dezamãgit
cã nu i-a urmat sfatul de
a nu se mai întoarce în România comunistã ºi de a
rãmâne în lumea liberã, eventual chiar la Montreal. Mai
târziu, cred cã în anul 2006, l-am întrebat pe ÎPS
Bartolomeu dacã îºi aduce aminte de acea discuþie cu
pãrintele Popescu ºi mi-a confirmat cã îºi aduce aminte
- aºa a fost. Însã ne-a explicat (mai erau de faþã prietenul meu bun, prof. Manea Pompiliu ºi câþiva foºti
deþinuþi politici) cã el nu a putut sã rãmânã departe de
pãmântul þãrii în care s-a nãscut ºi a suferit, singurul
pãmânt care îi aduce ºi îi va aduce cãldurã pe aceastã
planetã. Oare câþi romani iubesc pãmântul þãrii aºa cum
l-a iubit marele Valeriu Anania?
02

Am avut fericirea sã stau de vorbã cu ÎPS Bartolomeu de mai multe ori, odatã chiar la Glãvile ºi în mod
cu totul neprevãzut. Era a doua zi dupã Sf. Ilie, respectiv 21 iulie, 2006. În ziua de Sf. Ilie - ziua Amãrãºtilor,
am avut onoarea sã fiu numit Cetãþean de Onoare al
comunei ºi la marele spectacol din zãvoi am întâlnit-o
pe fata lui Valeriu, (nepotul lui Bartolomeu) prietenul
meu din copilãrie de care am pomenit mai sus. I-am
promis cã voi merge la
Glãvile sã îl vãd pe tatãl
ei ºi aºa am fãcut. Eram
împreunã cu poetul
George
Filip,
care
trebuie sã spun cã i-a
încântat pe amãrãºteni
cu poemele lui, iar
mama mea îi recita poeziile ºi îl considera ca ºi
pe mine, bãiatul ei.
Ajunºi acolo, lucru ciudat: multe maºini, parcate pe o parte ºi alta a
ºoselei.
L-am strigat pe Valeriu (îl porecleam Filerul, nu mai ºtiu de ce)
care a ieºit sã ne spunã
cã unchiul Valeriu este
acolo, împreunã cu suita
lui de preoþi. Am vrut sã
plecãm sã nu deranjãm era chiar ora mesei, dar
ÎPS ne-a invitat înãuntru
ºi apoi ne-a invitat la
masã (a fost ºi pomanã
pentru nenea Miticã Dumitru Anania, fratele
mai mare care plecase
spre Ceruri cu un an
înainte), iar pe mine m-a
aºezat în dreapta sa. Ce
ruºinat m-am simþit - eram în pantaloni scurþi ca în
vacanþã, la þarã. Mi-am adus aminte de copilãria mea,
când o iarnã întreagã am mers la ºcoalã în pantaloni
scurþi din doc, albaºtri, în opinci ºi cu ciorapi "mercerizaþi" de care purtau femeile, deoarece mama mea
nu a avut bani sã-mi cumpere o pereche de pantaloni,
aºa de rãu ajunsese ca chiaburoaicã. Pe vremurile
acelea nu mã simþeam ruºinat sã merg aºa la ºcoalã
iarna, chiar dacã unii copii râdeau de mine , dar în faþa
marelui Bartolomeu parcã nu m-am simþit în largul meu.
Ghicindu-mi gândurile, scumpul de el m-a încurajat
sã nu-mi fie jenã - ºi aºa cum am spus, m-a aºezat la
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masã în dreapta lui, simbol de mare onoare. ªi câte nu
am discutat! Cu ce glume ºi cu ce vorbe înþelepte ne-a
încântat ºi luminat! Ce nu aº da sã îl ascult din nou!
Mâncarea de þarã a fost la înãlþime, iar þuica bunã ºi
vinul bun de Drãgãºani nu au lipsit. Oare se pot uita
vreodatã acele momente sublime?

bucurat ºi ne-a urat sã continuãm cu succes revista. Aºa
vom face ºi promit cã voi reveni ºi cu alte informaþii
despre ÎPS Bartolomeu. A fost ultima datã când i-am
auzit vocea caldã, cu vibraþii inconfundabile, iar
scrisoarea pe care mi-a trimis-o tot anul trecut, o voi
pune în ramã, pentru rugãciune.

De câte ori drumurile m-au dus la Cluj-Napoca, mergeam cu drag sã-l întâlnesc pe ÎPS Bartolomeu, împreunã cu prietenul meu de o viaþã, prof. dr. Manea
Pompiliu ºi câteodatã cu ing. George ªchiopu, venit de
la Iaºi. Ne întâlneam la Episcopia din Cluj-Napoca, unde
am întâlnit ºi alþi oameni deosebiþi - pe prof. Raoul
Volcinschi ºi pe Marcel Petriºor de exemplu, foºti
"colegi" de suferinþã în puºcãriile comuniste .
Întotdeauna ne primea cu dragoste - întotdeauna am
simþit ceva sfânt în aer, parcã o forþã nevãzutã ne lumina
sufletele. În anul 2008, pe 5 aprilie, la 7 luni de la moartea mamei mele pentru care avea o stimã deosebitã, iam dus o sticlã de 2.5 litri de vin de la Amãrãºti. Era un
vin special, iatã de ce: de 7 ani, via mamei mele nu a
mai fost muncitã ºi totuºi în acel an de pominã, anul
2007, parcã sã-i mulþumeascã stãpânei care placa spre
alte tãrâmuri cu vii veºnice, a fãcut mai mulþi struguri
decât viile din preajmã, muncite ºi stropite cu chimicale
din belºug. Ciudat! Adevãraþi struguri organici, greu de
cules din buruienile care nãpãdiserã via, dar dulci ºi
parfumaþi cum nu mai vãzusem niciodatã. Vinul acela,
feteascã regalã, era atât de aromat, parcã era fãcut din
flori, nu din struguri. Cred cã numai dacii aveau parte de
aºa licori bune, deoarece nu cunoºteau chimicalele
otrãvitoare care se folosesc în zilele noastre.
Dupã ce a gustat vinul, ÎPS a exclamat: - Acesta este
cu adevãrat vin de la Dumnezeu! Ce mult m-am bucurat
cã i-a plãcut acel vin "natal", adus - în gândul meu, din
partea prietenei lui din tinereþe, Elisabeta Gh. Costeanu!
În luna martie 2010, m-a sunat la Bucureºti sã-mi
mulþumeascã pentru revista Destine literare, care i-a
plãcut foarte mult. Mi-a mai mulþumit pentru urãrile mele
de ziua sa de naºtere ºi am vorbit mai multe. Recenzia
excelentã fãcutã de Prof. univ. dr. Marian Barbu la
cunoscuta sa carte - Memorii, publicatã in D.L. l-a

Câte nu ar fi de spus, câte învãþãturi nu se vor trage
din cãrþile marelui cãrturar în anii care vor urma!
ÎPS Bartolomeu a plecat dintre noi, dar va rãmâne
nemuritor în sufletele noastre. Iar Fundaþia Mitropolitul
Bartolomeu (www.fundatiabartolomeu.ro) de care mi-a
vorbit cu entuziasm, fundaþie pentru ajutorarea tinerilor
sãraci, inteligenþi ºi studioºi (aºa cum a fost ÎPS), se va
impune cu siguranþã ca o instituþie româneascã de
prestigiu, precum Fundaþia Alexander von Humboldt din
Germania!
Fii bun ºi îngãduitor cu românii, de acolo, din Eternitate, luminat Patriarh sfânt al neamului românesc!

N.B.: O întrebare mã frãmântã: În zilele noastre, oare
câþi arhiepiscopi cãrora ne adresãm ºi de care vorbim
respectuos cu … Înalt Prea Sfinþia Sa - sunt într-adevãr
devotaþi slujitori ai Bisericii aºa, cum a fost ÎPS
Bartolomeu Anania? Câþi Înalþi Prea Sfinþiile Lor, stau
departe de ispitele lumeºti, sunt cinstiþi ºi demni,
exemplu de urmat pentru toþi supuºii lor cu sutanã, pânã
la credincioºii de rând?
Aflãm cu tristeþe ºi regret fapte surprinzãtoare în care
este implicat ÎPS Irineu Popa, mitropolitul Olteniei. Sã
sperãm cã va regreta amestecul într-o încurcãturã (sã o
numim aºa) cu "miros" penal, în care l-a bãgat o avocatã
din Bucureºti, cu care colaboreazã, suspectã ºi urmãritã
penal. Vom reveni cu detalii incredibile ºi îi vom þine la
curent pe cititorii noºtri cu evoluþia cazului, ajuns deja la
tribunale. Sunt însã mereu nedumerit, unde sã încadrez
aceastã istorie tristã - în ce gen literar: poveste, dramã,
melodramã, nuvelã…?!?
A.C.

ERATĂ:

Rugãm cititorii revistei DESTINE LITERARE, numerele 18-19 din martie-aprilie 2011, ca la pagina 4 sã
relectureze corect: "…s-a þinut în foaierul Teatrului Naþional Marin Sorescu. "; la pagina 8 se va citi: "…vedeþi
cazul scriitorului Günter Grass, Laureat al Premiului Nobel pentru Literaturã în 1999."; la pagina 3 - a se nota
cã Cenaclul condus de scriitorul Iulian Neacºu se numeºte LITERATORUL ºi nu are legãturã cu Cenaclul "Marin
Mincu", iar în poza de la aceiaºi paginã, în dreapta lui Iulian Neacºu se aflã scriitoarea Passionaria Stoicescu,
care a contribuit magistral la completarea imaginii regretatului poet Grigore Vieru.
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Din volumul de versuri

„ÎN VESTIARUL INIMII”
GEORGE BACIU (ROMÂNIA)

(Editura Tiparg, 2011)

ÎN VESTIARUL INIMII

mângâiat în toamnele târzii de lumina felinarului
de pe digul din coasta inimii.

Mã uit la tine anonim
ºi mã povestesc.
Mai eram eu în preajmã,
prãfuit ca un ceas
din magazinul cu antichitãþi,
numai duminica,
în vestiarul inimii.

Cu frunzele încã ruginii,
atârnând între dimineþile ochilor,
îºi zornãie tãcerea în clopotniþa buzelor
aruncate-n suspin de fiecare pântec
însãmânþat pe muchia de lut
a rãdãcinii.

PORTRET

Ea era pãrul de lângã fereastra lumii mele,
bãtrân, aplecat spre rãsãrit,
ca o cruce strivitã de lehuzia
Mariei, înainte de facere.

Ea era pãrul de lângã fereastra lumii mele,
bãtrân, aplecat spre rãsãrit,
devastat din când în când de copiii vecinului de
Rai,

DE DIN TINE
De din tine am picurat a rai
pe muntele de turcoaz,
când soarele mucegãise de singurãtate,
proptit în dimineþile ochilor tãi
curgând spre obârºii.
De din tine mi-am ivit rostirea
buzelor - douã corãbii naufragiate
pe þãrmul lutului tãu, cu fiori de sirene
ºi dezmãþ de îmbrãþiºãri.
De din tine mi s-au clãdit zilele,
ca o clipã ce n-are chip,
peste care Dumnezeu ºi-a aºezat oasele,
nemurind-o.

IARNÃ

Vasile Mic
04

Albise carnea copacilor.
Prin însingurarea mea trece iarna,
plimbându-ºi gleznele,
scârþâind a îngheþ.

Stelele, crãpate pe buzele cerului
înzãpezit de dimineþi neîncepute,
îmi aruncã-n vertebre guturaiuri,
de parcã zilele mele s-ar soarbe
în însetarea pãmântului,
ca într-un cimitir obosit.

D

PREZENT

O copie nemãrginitã,
sfãrâmându-se
sub încordarea naturii.

c.
genunchii striviþi
de tãcerea pietrelor
cu care alungãm cuvintele
mucegãite pe buze
d.
noaptea îºi frânge gâtul
ºlefuind isteria gesturilor
cu care ne mângâiem
trecerea
e.
o insuportabilã impresie
cã fiecare sânge
îºi desface încheieturile
pânã la lacrimi.

SOLDAÞI
Îºi mângâiau sufletele
aproape metalizate de obiºnuinþã,
în timp ce umbra buzelor
semãna cu o creangã de mãslin.

iterare

Îmi stãtea alãturi
mai sfioasã decât prelungirea
ritmului unei zile intacte.
Se dizolva în linii un luciu fugar -,
scormonind echilibrul
dintre mine ºi cer.

b.
sufletul,
ultima draperie
în spatele cãreia memoria
cautã sensul gramaticii

L

UMBRÃ

Poate cã sunt un om de zãpadã
în care iarna-ºi taie venele,
sinucigându-se.

a.
între noi faptele
ºi pleoapa cãzutã a istoriei
peste mâinile întinse
cãutând drumul

estine

VARIAÞIUNE DESPRE IDEE
O auzeam în reflexul sângelui,
înãlþatã-n febra schimbãrilor,
domesticitã-n smârcul curgerii naufragiate.
Pe argintul închipuirii
se întindea inventând emoþii,
ca ºi cum ar fi emigrat
dinspre un zbor spre celãlalt.
Numai dezmãþul singurãtãþii
îi atingea sufletul.

ÎMI LÃSAM TÂMPLA
Îmi lãsam tâmpla pe umãrul ploii
ce sughiþa mut, în melancolia înclinatã
a zilei, fugãritã pe strãzi
de copacii cu trotuarele în gurã…
ªi cãdea sânge din coasta sãrutului
cu care þi-am îndrãgostit umbra
atârnatã într-un plisc de pasãre
prelinsã spre cer.
Se udaserã sentimentele,
cã le picurau trupurile subþiri
ca un gând.
ªi ploua rãsturnat, despletit, fãrã margini,
ºi te ºtergeam cu prosopul inimii,
bucatã cu bucatã.
05
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DINCOLO DE
CONTINGENTUL 2010

MARIAN BARBU (ROMÂNIA)

VIRGIL DUMITRESCU

06

Urmãrind periplul editorial al scriitorului Virgil Dumitrescu, se constatã
cã el a fost extrem de parcimonios
faþã de gazetarul prolific, temperamental ºi divers, însumând câteva
sute de texte, risipite mai ales prin
presa zonalã a Olteniei sau prin
reviste indicate tematic chiar din titlu.
Poetul, cu o culturã stabilizatã în
domeniu – din timpul ºi dupã absolvirea Institutului de Limbi Strãine din
Bucureºti –, n-a pregetat sã uceniceascã asupra cuvântului din lexicul
românesc, pândindu-i mereu polisemantismul degajat în varii contexte.
Aºa încât Cuvântul a devenit punct
de plecare în combinaþiile morfosintactice ale unei gândiri exprimate
pe structuri lirico-epice. Depun mãrturie, în aceastã privinþã, cele trei
volume de versuri apãrute pânã mai
ieri: Fiul soarelui (1975), Mai mult
de cât cuprinde ochiul (1988),
amândouã la Editura „Scrisul Românesc”, din Craiova, ºi Iulie Patru
(1998), tipãrit la Editura „Aius”, tot din
Craiova.
Acestora, li s-a alãturat al IV-lea
volum: Van Gogh, poetul (2010),
editat la „Aius”.
Printr-o compunere de tip ludic,
am zice cã douã cãrþi la „Scrisul Românesc”, douã la „Aius” pun în cumpãnã inspiraþia ºi formele ei de
manifestare. În aparenþã, un echilibru, în realitate, Virgil Dumitrescu
fuge de sub modele – clasice ºi moderne ºi într-un caz ºi în celãlalt.
Devierea începe de la volumul din
1988. Creditul acordat cunoaºterii
prin simþuri, ochiul deþinând primatul
(83%, dupã J.A.Comenius), nu i se
aratã îndeajuns pentru ceea ce ar
vrea sã exprime autorul. ªi atunci,
începe interogarea acelui psyché, pe

care nici explicaþiile triadei freudiene
nu-l suplinesc. Numai cazna cuvântului, cum ar fi zis învãþatul brâncuºiolog V.G. Paleolog, nu ne lasã
niciodatã la rãspântia întrebãrilor.
Ieºirea în larg, aºadar, începe de
la imperceptibilul sine, care, la poetul
Virgil Dumitrescu, începe firesc cu
ziua lui de naºtere – iulie 4. De aici,
pânã dupã 12 ani, apare Van Gogh,
poetul.
Cum nu în puþine cazuri omulgazetar s-a arãtat tranºant, aproape
devorator, cu argumente irefutabile,
când a fost cazul de instalarea adevãrului, tot aºa îºi apãrã subiectul
ales într-un pro-domo deconcertant
prin substituirea el vs. eu.
De precizat – deloc în treacãt – cã
viaþa lui Vincent van Gogh (18531890), pictor, desenator ºi gravor
olandez, încãrcatã de întrebãri ºi
privaþiuni, ba în Olanda, Belgia,
nenumãrate în Franþa, i-a oferit prea
puþine momente de glorie, cât a trãit,
aceasta instaurându-se în postumitate (ca în mii de cazuri ale lumii).
Faima (nefastã, de fapt) din timpul
vieþii a fost legatã de gestul sãu de
automutilare – prin tãierea unei
urechi. Cum senzaþionalul negru,
impus brutal prin fantome ºi crime,
începând din cea de-a doua jumãtate
a secolului al XVIII-lea (în Anglia ºi
Franþa), mãrºãluind în creºtere pânã
în zilele noastre (în întreaga lume
euroasiaticã ºi africanã, fãrã a se ºti
când i se va pune capãt!), artele ca ºi
literatura mai cu seamã nu le-au
ocolit, dar nici nu le-au explicat pe
deplin, justificativ, nici atât.
La centenarul morþii lui Van Gogh
(în 1990), în revista „Journal of the
American Medical Association” – pe
baza unor analize atente ale celor

796 de scrisori ale pictorului, în care
ºi-a descris în detaliu simptomele
apãrute în perioada ºederii la Arles , un vestit orelist ºi o pictoriþã au pus
diagnosticul : sindromul Ménière. La
vremea aceea – tulburare nevindecabilã!
Dezastrul pe care ºi l-a înfãptuit
pictorul, început se pare dupã o
ceartã cu Gauguin, i-a impus numele
în toate mediile artistice ºi lumeºti,
care, iatã, gãseºte în Virgil Dumitrescu un poet cultivat, cu simþul
rafinat al culorii ºi al cuvântului. De
aceea, spuneam cã poemul de gardã
este un... relevant pro-domo. Iar cele
ªapte schiþe la „Autoportret cu urechea tãiatã” se constituie în depoziþii
de antologie, prin alternanþa limbajului poetic la marginea ºi pe suprafaþa
tablourilor de picturã. Aci, în cele
ºapte schiþe (o, câte semnificaþii ºi
simboluri cunoaºte cifra ºapte în
culturile, religiile ºi mitologiile planetei!), se revarsã atât informaþia poetului în domeniu, cât ºi marea realizare narativã, rostitã când liric, când
retoric, când din interiorul gândului de
înãlþare ºi desãvârºire. Existã o graþie
de sunete ºi culori, ca la un pian bine
acordat, în faþa cãruia Virgil Dumitrescu trece când grav, când incantatoriu, de la o partiturã la alta.
Biografia subiectului sãu se strevede
prin chinurile creaþiei devoratoare,
începutã timid de Van Gogh din
familie, apoi prin tentativele sale de a
deveni misionar protestant în Belgia,
în zona minierã Borinage. Din
aceastã perioadã, cromatica tablourilor, spun specialiºtii, este „sumbrã ºi
tristã, anunþând expresionismul”. Din
1885, se aflã la Anvers, „cunoscând
creaþia lui Rubens ºi gravuri japoneze
din ºcoala Ukiyo-ye”, viu colorate.

Apoi, la Paris, din 1886, întâlneºte
picturile impresioniºtilor ºi neoimpresioniºtilor.
Abia în 1888, Van Gogh s-a stabilit la
Arles, având o activitate febrilã de 15
luni, pictând peste 200 de tablouri. Este
perioada în care lumina îi poposeºte în
mai toate tablourile.
Poetul român trãieºte revelaþia
„luminozitãþii meridionale a regiunii”.
Zice Virgil Dumitrescu: „Orchestraþii
rafinate îmi / scaldã sufletul cum valurile
mãrii nisipul. / Fir cu fir aleg din naturã –
pietricele de râu, / solzi de pãstrãv zglobiu, irizãri de pãdure. Ca un / japonez la
marginea apei. Cred cã dacã nu m-aº fi
/ îndeletnicit cu ºevaletul, aº fi fãcut-o la
fel de / potrivit cu pana înmuiatã-n cernealã. M-aº fi întrecut / în haikuuri precum în stampe strãvezii acelaºi nipon /
inspirat”.
Din aceleaºi surse, Virgil Dumitrescu
pune accent, chiar surclaseazã informaþia cã Vincent van Gogh ar fi consumat
peste mãsurã absint: „S-a mai întâmplat
cã raþia / de absint zilnicã / între timp o
dublasem. / Vezi bine, trepidam ca un
motor din toate / încheieturile. / Aveam
sã constat în curând ce va sã zicã
„efectul de galben”. (Deh! – Efectul
Coandã, Efectul Sorescu, între altele !).
Aceeaºi sursã americanã, citatã mai
înainte, a atras atenþia cã pictorul „nu a
fost nebun, nici alcoolic, cum s-a
presupus pânã acum”.
Comparatistul Virgil Dumitrescu stãruie, în timp ºi în spaþiu, asupra diferitelor maladii pe care le-au încorporat
doar... geniile. Documentarea fãcutã de
poet este de tot respectul, mai cu
seamã cã se încorporeazã printr-un
limbaj distributiv vizând poeþi, pictori,
muzicieni, compozitori, sculptori. Adicã,
arte vizuale ºi arte scripturale!
Altfel spus, Virgil Dumitrescu studiazã portrete, tabieturi, ecouri în posteritate ºi ca într-un puzzle de expoziþie
propune variante de limbaj adecvate sãºi poatã înrãma fiecare dintre noile gânduri durabile, în consens sau în replicã.
Pânã aici, poemele (ºi nu poeziile!) de
o stringentã modernitate, prin cadenþã ºi
limbaj studiat îndeaproape, îl recomandã
pe Virgil Dumitrescu drept... pictor în
vorbe, din ºcoala caligrafilor persani.
Toate cuvintele din aceastã carte
rãspund unor horaþiene epistole. Extrag
(sincopat) dintr-o ars poetica : „Oricât ai

fi de pornit pe cuvinte /.../ ai grijã de ele
ca de ochii din cap /.../ învaþã – de vrei
sã forezi mai departe / sã le rabzi, sã le
crezi pe cuvânt”.
Aºa aratã pe podiumul poeziei de
referinþã, în lirica actualã, Virgil Dumitrescu, nãscut în 4 iulie, sub zodia
Racului.
S-a întors în trecut ca sã se gãseascã pe sine – poetul de mari viziuni
romantice, nu cosmice, ci doar terestre,
în spaþiul cãrora concretul despãturit
chirurgical impune marea artã.
Al doilea departament l-ar constitui
iubirea – nu exaltatã, dar vibrantã, pulsatorie. Cândva, instalatã normal ºi dispãrutã fãrã urmã, impune prin reverberaþie mlãdieri de gând ºi zâmbete cu
ochi luminoºi: „numãr în transã: dimineþi, boabe de rouã / apusuri de soare //
atâta distanþã-ntre noi ºi atâta uitare”
(„Pescãruºi în furtunã”). Idem poeziile:
„Azi nu te mai privesc, frumoaso, în
ochi”, „Nedumerire” („Mã-ntreb ºi azi de
te-am aflat vreodatã / deºi la braþ am
mers în necuprins / de chipul tãu cu irizãri stelare / nici glonþul nopþii nu s-ar fi
atins”).
Alt nivel tematic se organizeazã din
poezie cu tentã christicã nu întotdeauna
vizibilã, dar mereu angajantã printr-o
subtilitate ori câte un cuvânt pilduitor.
În linia cotidianului prea des invocat de
mulþi poeþi contemporani, pânã la a
compromite nivelul creaþiei cu lucrãturã
esteticã, Virgil Dumitrescu se detaºeazã
cu bunãvoinþã de toþi, nu cântând cãlinescian lucrurile din casã, nici reluând
nota blestemelor argheziene ori derizoriul
mironparaschivesc. El este mai precaut în
aceastã privinþã. În schimb, pe canavaua
jocului barbian, a poeziei frigide, gen
Mallarmé sau ªerban Foarþã (nãscut ºi el
tot în iulie (8, 1942, la Tr. Severin), Virgil
Dumitrescu a compus Poeme în licanta
veche, în numãr de... cinci!
Pe o metricã de tip folcloric (andaluz
sau românesc), Virgil Dumitrescu se
rãsfaþã gongoric, ca un reflector suprarealist, fiind el ºi eu, narat ºi narator.
Puse sub semnul corzilor de chitarã
(spaniolã, mexicanã, chiar portughezã),
catrenele din primele trei componente ar
ridica lumea de pe scaunele unei sãli de
spectacole. Ori cântate în pieþe publice,
ar smulge ropote de aplauze, dezvoltând un ºir de conexiuni în „alchimia
limbajului”. Doar douã strofe : „Te vãzui
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de-argint cãtare / în bãtaia lunii clare /
lunãmind ºi înstelând / ce am scrinuit în
gând // ªi-a zãrit în patru zare / cocoloº
de miere-n sare / ºi cum zdrânã glosaceea / mi-a fost dat sã-nhap femeia”.
Din loc în loc, jocuri de limbaje, metafore adesea, capãtã turnura paradoxului, oximoronului sau a paronimiei –
toate fiind, în plan stilistic ºi gramatical,
figuri ale ambiguitãþii.
Pe un plan subþire, al subtilitãþilor,
poetul, în libertatea lui de grafolog al
gândurilor (personale), dezleagã înþelegerea cititorului sã asocieze, sã grupeze
ºi sã-ºi decidã singur înþelesurile care-i
convin. El i-a dat punctul din univers,
lectorul sã facã bine ºi sã se orienteze
(Ehe, Ehe, a trecut vremea cu murã-n
gurã!): „Genunchii vãzului tãu / care
mereu îºi schimbã culoarea / ca un
spãrgãtor avizat / apasã pe grumazul
ochilor mei închiºi / deºi pentru o
perioadã / au scris pe ei NUP // Dimineþile apar ca eºarfe contre-nuit / serile
se suprapun tãcerilor / legate de mâini /
ºi legate de mâine / cât de clar te zãresc
în acest început / care se devorã pe sine
/ ºi tot aºa prisoseºte” („Semioticã”).
Toate volumele de poezii durabile
trebuiau sã poarte un titlu. ªi acesta al
lui Virgil Dumitrescu poartã un titlu.
Acesta rãmâne învingãtor ºi peste celelalte niºe tematice pe care le-am consemnat.
La cercetãri în retortã, se poate
dovedi cã acestea intrã în rezonanþã cu
supratitlul, dar cã fiecare în parte are
altã construcþie ºi alt lexic. Semn clar de
unitate în diversitate. Ba cã Virgil Dumitrescu ºi-a organizat întreg volumul
(inclusiv reluãrile) sã-l reprezinte nu
numai pe el, la vârsta creaþiei de azi, ci
sã fixeze o altã bornã de grafeme ºi
lexeme ale limbii române care ne
stãpâneºte pe noi toþi.
Oricât am insista în comentarii pentru fiecare creaþie în parte din volumul
Van Gogh, poetul, amprenta absolventului Institutului de Limbi Strãine din
Bucureºti rãmâne vizibilã ca o parafã de
legalizare notarialã, situându-l pe Virgil
Dumitrescu dincolo de contingentul
local al creatorilor, chiar þi al celor ziþi de
zile mari. Olè!
Anduranþa lui din gazetãrie i-a sporit
încrederea în Poezie, unde înãlþimea
sensurilor reprezintã ºi decodare asumatã pe cont propriu.
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Când ai pierdut
şi ultimul tren, după el,
cu siguranţă, dricul!

Promiteam, cu ceva timp în urmã, într-un articol, cã voi reveni asupra unei chestiuni umane ce þine de preþuirea
aproapelui, în condiþiile în care iubirea sa, în sensul biblic al cuvântului, nu ne stã la îndemânã. Oricum am face, ori
de unde am începe, tot peste comunicare ºi înþelegere dãm, iar de aici, un fel de Izvor al Tãmãduirii, curge totul.
Printre altele, transpunerea ºi empatia. Înainte de a ajunge la aceste concepte, pentru ca firul discuþiei sã aibã ºi logicã
ºi sens, trebuie sã-l punem în capul mesei, de data aceasta, pe Kant, cel din Critica raþiunii practice, lucrare în care
ne-a arãtat cã sunt domenii de investigaþie intelectualã care au o funcþie vitalã în organizarea înþelegerii umane, în
corespondenþã cu trei idealuri sau „idei regulatoare”. Aceste domenii ºi ideile lor corespondente, le-a numit: 1)
ontologia, care studiazã Fiinþa, 2) psihologia, care studiazã sinele ºi 3) teologia, care-l studiazã pe Dumnezeu. Acum
sã nu credeþi cã autorul amintit sau noi, cu aproape cu 300 de ani mai deºtepþi decât el, putem formula domeniile
anterioare într-o structurã ermeticã. Mie personal mi-ar fi chiar fricã. Nu de alta, dar Apocalipsa, dupã Biblie, un fel de
purificare prin foc, prin ardere, fie ea si doar interioarã, ar cãpãta doar nuanþa cenuºiului (de care oricum suntem
sãtui), provocat de plictisul omului scârbit de orice, pânã ºi de cer. Totuºi, trebuie sã menþionãm faptul cã, deºi cele
trei idei regulatoare ale metafizicii kantiene acoperã domeniul investigaþiilor posibile, existã ºi alte investigaþii din
metaºtiinþã ce pot fi structurate în funcþie de alte concepte ideale, universale ºi non-empirice, iar scopul lor, evident,
extra-ºtiinþific, mãcar creioneazã ideea de dezvoltare ºi articulare a înþelegerii, de organizare a acesteia în forme
comprehensive ºi holistice de gândire, ºi apoi exprimarea lor (a formelor), în limbaj. Cu alte cuvinte, investigaþiile extraºtiinþifice ne sugereazã ideea conform cãreia înþelegerea nu s-ar limita doar la gândirea mentalã, deoarece ea include
multe feluri de identificare cu alte persoane ºi popoare, prin experienþa activã de viaþã.
Altfel spus, dintr-o perspectivã holisticã a cunoaºterii umane, meta-ºtiinþa ar orienta studiile din cadrul fiecãrei
ºtiinþe sociale, analizând funcþiile potenþiale ºi actuale în societatea ca ansamblu (lume ºi lumi posibile), þinând cont,
în primul rând, de tot ceea ce este îndoielnic sau de-a dreptul suspect.
Revenind, ºi sinceri cu noi, mai trebuie sã spunem cã, indiferent ce spaþii de explorare ne-ar oferi meta-ºtiinþa, fãrã
o coerenþã a abordãrii, orice spusã, din interiorul oricãrui domeniu, ºchioapãtã, iar la transpunerea lingvisticã,
patologia, prin cele enunþate, este mai mult decât evidentã. Filosofia ºtiinþei ºi analiticã, în special, vine, parcã, sã
completeze, într-un fel, ideile kantiene, adãugând acestora teoriile coerentiste ale opiniei, ale adevãrului ºi ale
cunoaºterii..
În loc de concluzie la cele enunþate mai sus, putem spune cã stã la îndemâna oricui (specialist sau nu) cel puþin
ideea conform cãreia abordarea meta-ºtiinþificã trebuie sã fie extrem de prudentã, sã nu respingã informaþiile sau
mãrturiile care nu sunt la îndemânã, sã aibã rezerva în judecatã ºi sã lase porþile deschise mai ales acolo unde nu
existã soluþii disponibile. Mai mult, îndeamnã la rãbdare ºi, pe cât posibil, la înþelepciune.
Dacã în logica anterior expusã, adãugãm, fie ºi numai de dragul de a adãuga (nu însã oricum), conceptul de
consens, calitativ ºi cantitativ (adicã interesul comun care uneºte), logica exprimãrii deja cucereºte, iar dacã vrei sã
faci manipulare, nici dracu (cât ar fi el de experimentat) nu te mai opreºte! Sã nu credeþi cã vreau sã vã învãþ la prostii!
M-ar bucura sã ºtiþi însã, mãcar cum sã vã pãziþi de ele.
Acum, pentru cã tot am tras, cumva, focul pe turta noastrã, ne întoarcem la transpunere, la empatie, nu de alta,
dar ele, în special, trimit la OM, OM fãrã de care lumea, omenirea, nu prea (ca olteanul!) existã. Lãsând gluma la o
parte, trebuie spus cã orice act de înþelegere prin transpunere presupune o anume ,,trãire”, o participare (chiar ºi de
naturã subiectivã), condiþionatã ontologic de ,,o stare particularã a fiinþei, situatã într-o dispoziþie favorabilã de
receptivitate ºi cunoaºtere reciprocã” (A. Marino, Hermeneutica lui Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 64).
Dupã cât se vede, procesul înþelegerii are ca statut esenþial raportul existenþial cu obiectul înþelegerii, cu prinderea
din interior a fenomenelor, a celuilalt (a unui Eu-Altul, cu particularitãþi). A-l înþelege (mai ales pe semenul meu)
înseamnã a-l implica în propriul meu mod de a fi. Aceastã chestiune echivaleazã cu ,,a vorbi întru ceva”, dupã zisa lui
C. Noica, ºi presupune, cel puþin douã existenþe de aceeaºi disponibilitate ºi de aceeaºi identificare. Trãirea din interior
înseamnã, în termenii lui Hans-Georg Gadamer, în primul rând, ,,re-situare”, fãrã a accepta intropatia (empatia), apoi,
dupã alþi autori (de exemplu, Mircea Eliade), retrãire în sens experimental, concret, autentic ºi nu simplã acceptare
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teoreticã. Transpunerea presupune în acelaºi timp, implicare, intuiþie, afinitate reciprocã, uneori credinþã, într-un cuvânt mobilitate într-un proces ,,de re-creere” a lui, a celuilalt ca sintezã a tuturor întrepãtrunderilor, asimilãrilor ºi totalizãrilor de semnificaþii.
Altfel, sau cel puþin la limitã, stau lucrurile în privinþa empatiei care poate fi vãzutã ºi ca un „produs psihic concretizat prin
starea de retrãire a vieþii subiective a celuilalt” (R. Gherghinescu, Anotimpurile empatiei, Editura Atos, Bucureºti, 2001, p. 19).
G. H. Mead, de exemplu, este unul din gânditorii care concep empatia ca pe o capacitate de ,,a prelua rolul celuilalt”, însã
în planul social existent ºi, doar imediat. El percepe aceastã ,,capacitate” a individului ca pe o formã a ,,inteligenþei sociale”.
În acest caz, trãirea interioarã vizeazã o lume cotidianã ºi contingentã, în care apare raportul ,,eu-celãlalt”, raport ca experienþã
ºi modalitate de înþelegere reciprocã orientatã, fie spre cunoaºtere psihologicã (a celuilalt: el, ei etc.), fie spre comunicare.
Pentru a puncta a doua mare formã a empatiei, trebuie sã apelãm la cuvântul intropatie (cuvânt francez propus de Flournoy
ca echivalent al empatiei, folosit pentru prima datã de cãtre Titchener), cuvânt ce se defineºte ca ,,o specie de comuniune
afectivã prin care cineva s-ar identifica cu o altã persoanã, mãsurându-se în acest fel sentimentele” (R. Gherghinescu, op. cit.,
p. 30) ºi de la ideea conform cãreia comunicarea îl conþine pe om, iar omul se înfãþiºeazã sau se ascunde în ºi prin
comunicare. Comuniunea, în acest caz, este echivalentã cu comunicarea, câtã vreme, prin transpunere, se realizeazã o
identificare parþialã ce duce la comunicare implicitã.
Toate bune ºi la locul lor, numai cã ,,celãlalt” (fie el, individul, fie grupul din viaþa cotidianã, are mai multe ,,imagini”, mai
multe „feþe” (aº aminti ºi teoria idolilor la Francis Bacon, filosof englez, apoi teoria imitaþiei la Gabriel Tarde, sociolog francez)
ºi anume: imaginea cu care vrea sã aparã în ochii altei persoane, imaginea cu care realmente apare în ochii altei persoane,
imaginea cu care îºi apare sieºi, imaginea lui cea adevãratã etc., în consecinþã mai multe stãri ascunse.
Pentru a le depista, Kenneth Bullmer propune douã cãi:
1. Clarificarea conduitelor ,,celuilalt”, potrivit unghiului nostru propriu de vedere, pe baza cunoaºterii factorilor care
influenþeazã percepþiile fãcute de persoana respectivã, adãugând însã cã doar simpla cunoaºtere a percepþiilor fãcute de
persoana în cauzã nu aduce dupã sine ºi înþelegerea.
2. A doua cale se referã la preluarea fenomenelor aºa cum persoana studiatã le percepe interpretând deci prin optica
persoanei respective. Aceastã modalitate este mai greu de realizat, însã ea vizeazã explicit conduita empaticã.
Principala problemã care se pune este legatã de capacitatea de comprehensiune, de înþelegere din punct de vedere
psihologic, înþelegere care sã fie legatã doar de abilitãþile empatice, de transpunere în psihologia celuilalt .
Din perspectiva acestei chestiuni, au fost date diverse definiþii empatiei ºi anume:
R. Dymond spune cã empatia este un proces care presupune un ,,transport” prin intermediul imaginaþiei în gândirea,
sentimentele sau acþiunile altora (R. Dymond, „Personality and Empathy”, în Journal of Consulting Psychology, no 14, 1950;
apud. R. Gherghinescu, Anotimpurile empatiei, Editura Atos, Bucureºti, 2001. p. 27).
J. P. Guilford considerã empatia ca o abilitate de prezicere, de recunoaºtere a dispoziþiilor psihologice ale unei alte
persoane, a percepþiilor, gândurilor, sentimentelor ºi atitudinilor sale (J. P. Guilford, Personality, McGraw Hill Book Company,
Inc., New York, 1959; apud R. Gherghinescu, op. cit., p. 27).
Conform teoriei lui P. Maucorps ºi R. Bassoul, empatia nu este nici cunoaºtere deductivã abstractã ºi nici intuiþie
impresionistã, ci o intenþie cognitivã, o voinþã participativã, un efort imaginativ, o tentativã de anticipare vizând înþelegerea ,,eului” altuia, o previziune a potenþialelor sale, fãrã însã a deveni o fuziune afectivã de tipul identificãrii emoþionale totale (P.
Maucorps, R. Bassoul, Empathies et connaissance d’autrui, Éditions du CNRS, Paris, 1960; apud R. Gherghinescu, op. cit.,
p. 27).
La rândul sãu, Kenneth B. Clark defineºte empatia ca ,,o capacitate a unui individ de a simþi trebuinþele, aspiraþiile,
frustrãrile, bucuriile, supãrãrile, anxietãþile, durerile, foamea altora, ca ºi cum ar fi ale lui proprii” (K. B. Clark, ,,Empathy. A
Neglected Topic in Psychological Research”, în American Psychologist, vol. 35, 1980; apud R. Gherghinescu, op. cit., p. 28).
Toate definiþiile anterior enumerate au în comun transpoziþia în psihologia altuia prin intermediul cãreia apare un anumit tip
de înþelegere atitudinalã. Prin transpunerea cuiva în situaþia unei alte persoane, în viaþa de zi cu zi, este evident cã persoana
respectivã dobândeºte acel mod de cunoaºtere ºi de înþelegere a acelei persoane faþã de care se va comporta într-un anume
fel.
În urma transpunerii, obiectul cunoaºterii devine modalitatea de a gândi, de a simþi, de a se comporta, al celuilalt. Trebuie
precizat cã la acest obiect al cunoaºterii se ajunge cunoscut tot prin gândurile, emoþia etc., unei fiinþe umane, fapt nemaiîntâlnit
la alte forme de cunoaºtere. ,,Identificându-se raþional ºi afectiv cu partenerul, prin raportarea comportamentului obiectiv al
acestuia la propria experienþã verificatã ºi ea obiectiv, în practica socialã, individul dobândeºte acel tip specific de înþelegere
a semenilor” (R. Gherghinescu, op. cit., p. 30).
În studiile de specialitate, s-au distins autori care au considerat empatia ca fiind, fie mai mult un fenomen cognitiv, fie unul
mai mult afectiv, fie un fenomen inconºtient cu implicaþii strict fiziologice. Unilateralitatea abordãrilor este datã de separaþia
dintre intuitiv ºi raþional, afectiv ºi intelectiv, separaþie provenitã din dualitatea gnoseologicã (intuiþie-raþiune) ºi dualitatea
psihologicã (cunoaºtere-trãire; intelect-afect) ºi fãcutã de susþinãtorii uneia sau alteia dintre idei.
Domnilor, toatã polologhia de mai sus rãmâne, cel mult o selecþie de idei cu structurã teoreticã incitantã, dar care nu se
poate aplica în cazul angrenajului patologic „EU-TU”, Eu-Celãlalt. Bolnavul e însã bolnav. Regretãm ºi-i trecem manifestãrile
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(chiar odioase), cu vederea. Ce ne facem în chestiunile limitã, în care medicul nu poate diagnostica simplu: „sindrom maniacal
cu puseuri...” sau „schizofrenie de tip paranoidal”.
Cum putem sã-l înþelegem pe narcisist, pe cel pentru care legea juridicã (raport interuman) nu existã? Despre cea moralã,
de sub cupola creºtinismului sau a oricãrei alte religii, nici cã a auzit.
Cum sã-l înþelegem pe cel care, în rãtãcirea sa (bahicã), doar cuvântul lui conteazã?
Cum putem sã-l înþelegem pe frustratul, care crede cã nu s-a realizat din cauza poetului „X” sau a scriitorului „Y” ?
Cum putem sã-l înþelegem, de exemplu, pentru cã tot l-am citat, în articolele anterioare, pe „Ion de la garã, poet adevãrat”,
care a tot pierdut trenurile vieþii arãtându-ºi sexul, acum sex-amintire, proslãvit în instituþii cu renume, în bãlmãjeli de tipul
,,ªi-l arãta el domniºoarelor/Dar numai aºa ca sã le sperie cu mãrimea lui colosalã/Nu-i trecea prin cap sã ºi-l punã în
versuri/ ªi, probabil, nici în practicã/Ion de la garã a fost poet adevãrat.../ (...) Nu e aºa, doamnelor ºi domniºoarelor,
care i-aþi vãzut sexul din greºealã ºi v-aþi speriat/Vai de mine e cât o pisicã!/...”: (http://www.youtube.com/watch?v=DEnVVCo7rnQ).
Cum sã-l înþelegem pe cel care, un neisprãvit al vieþii, dã vina pe vremuri, uitând cã, mai mult de jumãtate din timpul sãu la petrecut la ,Cãþeaua leºinatã”, cârciuma de pe peronul vieþii, iar acum... ,,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”,
(http://prelipcean.ablog.ro/2009-02-05/nicolae-prelipceanu.html).
,,Oameni ºi oameni’’ ar zice un nepãsãtor... De, fie! ,,Fiecare pacient un caz’’, ar spune psihologii, neuropshiatrii etc. Eu cred
altceva: când ai pierdut ºi ultimul tren, dupã el, cu siguranþã, dricul! Regretabil cã între una ºi alta, eºti umbrã pãmântului degeaba!

Teză, antiteză şi sinteză
în poezia cu iz prepuţian
Deºi nu suntem niºte fani declaraþi ai
Internetului, totuºi trebuie sã-i recunoaºtem utilitatea. Cu un calculator în
faþã, cât am bate din palme, tastãm
ceva ºi aflãm... Uneori chiar ºi ce nu ne
trebuie. Pe de altã parte, în ziua de
astãzi, niciunde ºi nicicând nu am putea
fi atât de repede, ca text, imagine ºi
sunet, pentru oricine, oriunde pe faþa
pãmântului. În consecinþã, din câte se
pare, Internetul, este cea mai rapidã
modalitate de a ne face cunoscuþi, ce-i
drept, uneori oameni în lume, alteori, un
fel de râs al ei. Ultima variantã, categoric, nu þine de tehnologie, ci de propria noastrã structurã (în care colcãie,
de cele mai multe ori, þuicile îngurgitate,
iar din ele, evident, nebunia ºi nesimþirea ce iese pe obraz ºi în frunte, ca
pãduchele, tocmai când ne este lumea
mai dragã). Cu alte cuvinte, a fi de râsul
lumii þine de gramul de minte, dupã caz,
lipsã, sau, în plus, minte ce-ºi are rãdãcinile în structura geneticã, de cele mai
multe ori, contextual, alteratã la bodega
din colþ, singurul loc unde ne luceºte
genialitatea. Spunem ºi subliniem aceastã chestiune, fie ºi numai pentru a nu-l
mai amesteca pe Dumnezeu în orice fel
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de lipsã, sau a-L face vinovat pentru
toate tâmpeniile noastre.
Revenind la Internet ºi avantajele lui, îl
mãrturisim ºi noi, citând astãzi, 25.04.2011,
adresa: http://www.youtube.com/watch?v
=DEnVVCo7rnQ, pe ,,Ion de la garã”. Da,
Ion de la garã, despre care se ºtie
„sigur” (conform aceleiaºi surse), cã
scria (ºi, probabil, încã mai scrie) poezii.
Pânã aici, totul lãudabil. Regretãm însã
faptul cã, în aleasa noastrã democraþie,
nu s-a pãstrat obiceiul vremurilor trecute, vremuri în care culturnicii neamului
promovau, cu îndârjire, în pagini cu
renume, când poetul þãran, când þãranul
poet. Pentru a nu da liber interpretãrilor
jegoase, vã avertizãm cã nu despre el,
Þãranul român, este vorba în expresia
de mai sus. În faþa lui, noi, cei care
punem pe hârtie rândurile, stãm în poziþia de drepþi ºi-i prezentãm onorul.
O datã cu aceastã precizare, ne
exprimãm iarãºi regretul pentru faptul cã
aceeaºi culturnici nu au militat pentru
permanentizarea Cântãrii României,
manifestare („culturalã”, nu glumã!),
demnã de cel puþin un Nobel, dacã nu
mai multe, având în vedere generoasã
adunãturã de creatori. Cântarea Româ-

niei, ce vremuri! Unii se pare însã cã au
uitat-o, alþii, nu! Generaþia mai tânãrã
nici mãcar nu-i ºtie gustul! Din acest
motiv, pentru toþi, vã propunem un
exerciþiu, desigur, la nivel mental. În
consecinþã, imaginaþi-vã o actualã finalã
a Cântãrii României pe marele stadion
(la vremurile de atunci, 23 August),
unde, la tribuna oficialã, musai, ,,conducãtorul iubit”, guvernul, iar pe gazon, în
faþa lor, creatorul recitând:
,,Cât despre sex (sexul lui Ion de la
garã), ce sã mai vorbim?!/ªi-l arãta el
domniºoarelor/Dar numai aºa ca sã
le sperie cu mãrimea lui colosalã/
Nu-i trecea prin cap sã ºi-l punã în
versuri/ªi, probabil, nici în practicã/Ion de la garã a fost poet adevãrat.../ (...) Nu e aºa, doamnelor ºi
domniºoarelor, care i-aþi vãzut sexul
din greºealã ºi v-aþi speriat/Vai de
mine e cât o pisicã!/...” „Ptiu! Om bãtrân, ºi o aºa nãrozie, mai rar!... Muicã,
sfârºitul lumii!...” – a zis ºi baba Floarea,
trãgând cu urechea ºi coada ochiului la
adresa http://www.youtube.com/watch
?v=DEnVVCo7rnQ deschisã de nepotul
sãu, copil ce repeta, în ºoaptã, versurile
(de mai sus), versuri pe care urmeazã

D
sã le recite, pe scenã, la serbarea acestui sfârºit de an.
Mda! Reflectãm asupra „versurilor”,
presupuselor aplauze de la tribunã, asupra reverenþei creatorului ºi, mai conservatori din fire, ne facem cruce, apoi
scuipãm. Scuipãm ºi în sân, nu de alta,
dar la vremuri noi, tot ei, cu re-creaþii noi!
Fãrã a fi istorici sau critici literari în
domeniu, totuºi, fie ºi numai din motivul
de a ne bãga singuri în vorbã (nu de
alta, dar nu ne mai rabdã gura!), ne dãm
ºi noi cu pãrerea ºi întrebãm:
1. cam pe unde ar fi versurile, apoi
ideea în înºiruirea de cuvinte: „Melcul e
un tanc mai mic cu douã mitraliere/tancul e un melc mai mare/mult mai
periculos/ªi unul ºi altul înainteazã spre
o viaþã mai bunã/...” poemul ,,Melcul ºi
alte
idei”
–
aceeaºi
adresã
http://www.youtube.com/watch?v=DEn
VVCo7rnQ – Zilele scriitorilor români
13-16 decembrie 2010. Lãsând la o
parte faptul cã înaintarea tancului spre o
viaþã mai bunã poate fi interpretatã, aºa
cum e spusã aici, ºi ca o incitare la violenþã (incitare pe care noi, „cei sãraci cu
duhul”, o detestãm), recomandãm creatorului, pentru început, cel puþin, teoria
cunoaºterii la Platon, locul în care lumea
ideilor este ºi lumea formelor pure, lume
din care, zice-se cã am veni spre întrupare ºi din care am învãþa, prin reamintire (anamnesis, în greaca veche).
2. în ce mãsurã noþiunile de „Fiinþã”,
„Lucru” chiar ºi cea de „Infinit” îi sunt
clare „versificatorului” în rândurile: „Am
tot încercat sã perfecþionez frunza/Sã
storc marea din bobul de nisip/Sã fac
din fiinþa mea o zburãtoare cu chip
(...)/Degeaba vrei sã perfecþionezi lucrurile ºi chiar pe tine/...” (poemul „La
infinit” – http://www.youtube.com/
watch?v=DEnVVCo7rnQ).
Despre „Fiinþã”, oricum ai da-o, fie
ºtiinþific, fie metafizic, fie filosofic, în general (chiar ºi în abordarea materialistdialecticã), greu de vorbit! În istoria
gândirii omenirii, doar doi înþelepþi s-au
încumetat sã rosteascã, nu întâmplãtor,
cuvântul ºi sã spunã câte ceva despre
el. Primul, Parmenide nãscut la Elea, la
începutul secolului V î.Hr.:
,,Vreau sã-þi vorbesc (ci tu fii acuma
cu luare aminte)/Câte drumuri se pot
gândi spre-a afla adevãrul:/Unul, cã
este Fiinþa ºi nici va putea sã nu

fie;/Ãsta e drumul crezãrii (ºi lui îi
urmeaz-adevãrul);/Celãlalt - cã nu e
Fiinþa, cã trebuie nici sã nu fie./Calea
aceasta (þi-o spun) cercetatã nu poate
sã fie,/Cãci Nefiinþa nu poþi s-o cunoºti
(sã încerci e zadarnic)/Nici sã vorbeºti
despre ea.” (Fragmentul 4, Diels, Vorsocratiker 4, I, 152 – redat în traducere
proprie de ªt. Bezdechi în Introducerea
sa la Parmenide, ediþia 1943, p. 9)
Într-o reformulare a noastrã, celebra
frazã a gânditorului eleat ar suna astfel:
Fiinþa este ºi nu poate sã nu fie!. Nu
vom aduce argumente pro sau contra ei,
a expresiei, ºi nici a lui Parmenide, nici
din logicã, conform cãreia negarea
negaþiei ar fi însuºi adevãrul, nici din alt
domeniu, însã nimeni nu ne opreºte sã
atribuim expresiei atât profunzimea, cât
ºi universalitatea kantianã picuratã de
autor, de Kant, în Imperativul absolut.
Al doilea mare gânditor care a
cutezat sã redeschidã, dupã aproape
2000 de ani, problema ,,Fiinþei", cu tendinþe chiar de conceptualizare (în ontologic) a fot Martin Heidegger (nãscut
26 septembrie 1889, Meßkirch/Baden decedat 26 mai 1976, Freiburg im
Breisgau). Martin Heidegger, în
celebra lucrare ,,Sein und Zeit" ,,Fiinþã
ºi timp", 1927! Ce sã facem, vrem sau
nu, neamþul, tot neamþ!
Dar pentru cã, indirect, cu câteva
rânduri mai sus, am pomenit numele lui
Kant, reamintim tuturor (mai mult sau mai
puþin deºtepþi, mai mult sau mai puþin
instruiþi), cã ,,Lucrul” din perspectivã
kantianã (ºi nu numai a sa, aproape toatã
filosofia continentalã modernã pune sub
semnul întrebãrii cuvântul ,,lucru’’), are ºi
o altã conotaþie total diferitã de utilizarea
lui întâmplãtoare de cãtre un fiºtecine, ca
la începutul alfabetizãrii.
Cât despre ,,Infinit’’, dupã ºtiinþa
noastrã, oricum iniþiatã ºi în ale matematicii, omenirea, pânã în prezent, încã
nu i-a gãsit subtilitatea nici în micro- ºi
nici în macro-cosmos. Din acest motiv,
dar ºi pentru a nu fi ridicoli sau taxaþi
drept babe ce îºi dau cu pãrerea despre
orice pe marginea ºanþului, ne abþinem.
Ca sã mai destindem puþin atmosfera, într-un anume fel, parcã prea
didacticã, trebuie sã recunoaºtem, sincer, frumuseþea expresiei ,,... Sã storc
marea din bobul de nisip”, expresie care
însã ne-a amintit de un comentariu pe
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blog, comentariu apãrut la publicarea
pamfletului Cinzeaca ,,Omul de culturã”
ºi noua ordine universalã:
„Domnilor, stau aci, aproape de
cãsuþa asta in care a fost conceputã ani
de zile revista „X”. Mi-a fost dat sã vãd
oameni de culturã ºi ,,oameni de culturã”. „Ãºtia, ultimii, mi-au oferit ani de
zile un spectacol gratis. (...) Pãi, cum
altfel, câtã vreme dacã cineva i-ar bãga
la un teasc ºi i-ar stoarce, s-ar inunda
Valea Vlãicii cu alcool 100%.”. Asta
apropo de stors!
Nu putem încheia cu pãrerile noastre
înainte de a mai cita poemul ,,Adam ºi
Eva”, poem aflat la aceeaºi adresã
http://www.youtube.com/watch?v=DEn
VVCo7rnQ.
,,Nu credeam cã bãtãlia dintre creaþioniºti ºi evoluþioniºti va ajunge intactã
pânã la noi/ (...) Sunt un evoluþionist/Mã
trag din douã maimuþe/Adam ºi Eva”
Asta da „poezie”! Numai cã, Doamne, iartã-ne, Adam ºi Eva (fãrã gram de
misticism!), sunt personaje biblice! Sunt
Dumnezeul întruchipat, pus în capul
mesei (ca sã-l amintim pe Þuþea), sunt
Dumnezeul bãrbat ºi femeie ce vine sã
explice nu evoluþia omenirii, ci sensul ei.
...ªi nu numai atât! Greu însã de înþeles!
ªi mai ales greu, de cãtre cei care, ani
ºi ani au servit cu pocalul doar dialecticã
marxist-leninistã la bodegile totalitarismului de tip comunist.
Ce sã mai spunem? Dupã atâta
poezie, ne simþim ºi noi o idee mai instruiþi, ºi, de ce nu, o alta, mai nobili. Cã
doar asta e menirea artei ºi a poeziei cu
iz prepuþian, în special! De aici, din deºteptãciune ºi nobleþe, parcã vãd întreg
poporul român pus la patru ace, cu
papion ºi frac, oricând ºi oriunde
zâmbind! De! Bine ar fi! Cum însã stãruie în noi Toma Necredinciosul, solicitãm, din nou, public, Parlamentului
României, reintroducerea articolului
400, cel care interzicea, pe vremuri,
înainte de ’89, consumul de alcool mai
devreme de orele 10 ºi în timpul programului. La început (pentru a nu fi acuzaþi
de mãsuri radicale ºi antisociale), mãcar
în instituþiile de culturã, unde vrei, nu
vrei, producþia de falusuri, dupã cum se
vede, pe toate gardurile! În caz contrar,
avertizãm Ministerul Sãnãtãþii, chiar ºi
Guvernul României sã mãreascã numãrul de paturi în spitalele de profil.
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Apocalipsa, în varianta de mâine
(dupã Nicolae Bãlaºa)
Zi de zi, pentru a fi cu ochii în lume, dar mai ales pentru a fi informat,
privesc la televizor, ascult un post de radio sau rãsfoiesc unul sau altul
dintre tabloidele încã reavãne, gata sã îmi mânjeascã degetele cu
cernealã. ªi asta nu ar fi mare dandana! Sãpun, slavã Domnului, este!
Apã, la robinet, mai limpede, mai cu ruginã, dar este! Aºa cã, fãrã prea
mare efort, în mãsura în care vrei sã fii sãnãtos, te speli ºi mâinile îþi sunt
iar curate. Plumbul, otrava nevãzutã din cernealã, se duce pe apa
sâmbetei. E, nu chiar pe-acolo, câtã vreme circuitul existenþei noastre
înseamnã, în mare parte, recircuit. Apa mea rezidualã e captatã, mai la
vale, de o instituþie, sã-i zicem, primãria cutare, (în al cãrei statut de
funcþionare stã grija faþã de om!) primãrie care þi-o toarnã din nou, val
–vârtej, pe gât cã vrea, domnule, parale! În ziua de azi, mai ales de bani,
foame mare! Mã întorc la cuvânt. Nu fiþi aºa de pretenþioºi, nu despre cel
Biblic e vorba, ci de cele de mai sus, „circuit” ºi ,,recircuit’’, în care, chior
sã fiu ºi tot nu pot sãri peste grupul de litere „c”, „i”, „r”, „c”. Fãrã ghilimele,
virgule ºi o idee mai alãturate, adicã puse în rândul lumii, literele,
bineînþeles, (ºtiinþific s-ar chema într-o logicã a limbajului) ºi spectacolul e
la el acasã. Nu vã grãbiþi, nu e pe gratis! Plãtim cu vârf ºi îndesat. „Lucru
dracu, bã nene!”, vorba lui Moº Gogu, unul de pe la mine din sat, „e cã
circul noi l-am vrut, noi îl avem! Iar dupã aceea, ce sã mai zici?!”.
Problema se complicã rãu, dar rãu de tot, când, vorba aceluiaºi gãlbejit,
fãrã dinþi ºi cu gândul dus la ºtreangul deja pregãtit în podul casei,: „vai
de mamã de om, când alegi pânã culegi!”. Doamne fereºte! Piei, satanã,
ºi lasã-ne mãcar nãdejdea, cã ea, nãdejdea, nu e de la pãmânteni, ci de
la Cel de Sus, îmi zic ºi eu cu gândul la un alt fel de mâine.
Cine mai are încã gramul de minte dat de Dumnezeu (restul cicã
ar fi un fel de materie bunã de pus în tigaie), gândeºte, cine nu, pune
de o mãmãligã ºi întinge cu cocoloºul în obiectul sugerat, cã timp,
dupã aceea, de înghiþit în sec, slavã Domnului, patru ani, berechet!
Acum, de ce sã nu fiu sincer, cam fac din þânþar armãsar,
invocând otrava din cine mai ºtie care jurnal intratã, prin buricul
degetelor, în sufletul omului. Lumea nu prea mai citeºte. Moº Gogu,
cu jurnalul adus de poºtaº, minus, fãrã voia sa, din pensie, aprinde
focul, câtã vreme gaz ia dacã ai de unde!
Ce ne facem însã cu imaginea ºi trãncãneala (veºnicul fel de a bate
câmpii), de pe micul ecran, unde otrava are ºi nuanþã (,,Filosofia
nuanþelor’’ - Þuþea) ºi culoare. Fãcând abstracþie de gânditorul român,
nu mã judecaþi greºit! Semantica celor douã cuvinte, chiar tautologie
dacã ar fi, tot ar spune ceva. Ba chiar mai mult decât vã închipuiþi. Nu
degeaba se zice: ,,aþi prostit poporul cu televizorul”, iar de aici
telembizarea, ca maladie cu formã de manifestare, la nivel naþional, nu
este o glumã. „Lucru dracu în casa popii!”- îmi zice iar Moº Gogu, „câtã
vreme nu mai e vaccinul. Pe vremea mea, când dãdea boala în tine,
venea unul, Gorici, fãcut sanitar pe front, îþi arunca, din pragul uºii, o
seringã plinã cu penicilinã, în cur, ºi te vindecai. Toþi, de toate! Mai puþin
ãia, îi ºtii dumneata, activiºtii, securiºtii... Ai focului, dar nici cã se
îmbolnãveau de ceva! ( La Lilieci, Marin Sorescu). Astãzi, nici ierburile
nu mai dau rezultate. Faci un ceai ºi... neam! Doar te umfli în burtã. Lau otrãvit ºi pe ãstea! Peste tot, otravã!” Otravã, îl aprob ºi eu, pânã ºi
în sufletul omului, numai cã, el, omul, este ºi producãtorul ºi negustorul.
Culmea, inconºtient, ºi consumatorul! Circuitul (circ-uitul) în forma sa
naturalã sau în alt fel, tot circ se cheamã!
Sã nu credeþi cã sunt atât de ipocrit încât sã mã exclud din lanþul
anterior expus. Gluma lui Caragiale ,,ori toþi sã trãim, ori toþi sã
muriþi”, în cazul de faþã, e bunã cât sã mai facem haz de necaz. ªi
asta în mãsura posibilului. În rest, doar ºtreanguri pregãtite în podul
casei ºi punere pe gânduri! Pentru cã tot am rostit cuvântul „gînd”,
mã instalez în el, (,,din ce este cel mai mult gândul este”- Socrate,
concept cu greutate pentru care nici mãcar Albert Einstein nu a gãsit
o formulã matematicã de exprimare) ºi dau o clipã fuga la
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începuturile decãderii umane. Evident în Biblie, însã nu la izgonirea
din Rai, întâmplare ce vine sã exprime ºi sã explice în acelaºi timp,
conceptul de existenþialism formulat în secolul trecut (în special de
cãtre Jean-Paul Sartre), ci în capitolul Cain ºi Abel. Chiar dacã, sã
zicem, tot omul cunoaºte povestea, o reamintesc fie ºi numai pentru
împrospãtarea memoriei.
„Adam s-a împreunat cu nevastã-sa Eva; ea a rãmas însãrcinatã ºi a
nãscut pe Cain” (...)A mai nãscut ºi pe fratele sãu Abel. Abel era cioban,
iar Cain era plugar” Ambii au adus lui Dumnezeu o jertfã pentru viaþã (sau
una pentru pãcat, cu sau fãrã conºtiinþa lui. Încã nu se ºtie!). Jertfa celor
doi, evident diferitã, (Cain, lucrãtor al pãmântului, a adus o jertfã de
bucate din roadele lui, ale pãmântului, Abel, pãstor, adus o jertfã din oile
întâi nãscute), nu este privitã în acelaºi fel de cãtre Dumnezeu. De aici,
din aceastã pildã a unei inegalitãþi de tip moral, (sã nu vã imaginaþi cã aº
vrea sã reinventez comunismul!), mai întâi mâhnirea, apoi frãmântarea
(în ziua de astãzi, frustrarea etc.), ºi, în ultimã instanþã, omorul. Prima
crimã din istoria omului ºi, cred eu, prima cãdere din îndumnezeire,
cãdere ce stã sub semnul întrebãrii lui Dumnezeu cãtre Cain: ,,unde este
fratele tãu Abel?”. Cu alte cuvinte, într-un plan mai pãmântean, unde
este aproapele tãu, omule? Surprinzãtor însã, pentru oricine îºi apleacã
mai mult fruntea asupra textului, este faptul cã Dumnezeu nu-l
pedepseºte imediat pe criminal. El are rãbdare ºi sperã cã omul va fi om.
A doua cãdere a noastrã vine din nerecunoaºtere, din minciunã, din
lipsa de responsabilitate sub acest ,,Nu ºtiu” ºi fals ºi ipocrit ºi perfid etc.
<<Domnul a zis lui Cain: ,,unde este fratele tãu Abel?” El a rãspuns:
,,Nu ºtiu. Sunt eu pãzitorul fratelui meu? ªi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai
fãcut?” Glasul sângelui fratelui tãu strigã din pãmânt la Mine. ”
Cum era ºi firesc, când responsabilitatea pentru aproapele tãu stã
sub semnul unui ,,nu ºtiu”, cu alte cuvinte sub semnul indolenþei,
nepãsãrii ºi mai ales a minciunii, iar glasul sângelui sã strigã, vrei sau
nu, pedeapsa! ,,Acum blestemat eºti tu, izgonit din ogorul acesta, care
ºi-a deschis gura ca sã primeascã din mâna ta sângele fratelui tãu.”
Nu este cazul sã mai nuanþez acest ,,nu ºtiu”. Îl gustaþi, (dulcea
otravã!) inconºtient, de la tribunã, de la cine mai ºtie ce întâlnire cu
aleºii , dar, mai ales, îl savuraþi searã de searã, de pe ecran, spus în
fel ºi chip: nu eu, ci el, nu noi, ci ceilalþi, nu noi, ci toþi (mai ales când
vorbitorul e de pe tãrâmurile neoliticului) etc. Cu alte cuvinte nu noi,
ci poporul, pentru cã el, sãracul, poporul, ca noþiune, concept, chiar
ºi la o analizã mai riguroasã, tot gol de conþinut e! Iar de aici, din lipsa
de conþinut, spânzurã dacã ai pe cine!
Înainte de a-mi pune singur ºtreangul, cã doar asta mi-a mai rãmas,
ca nu cumva sã ajung nãuc pe lumea cealaltã (oricum nu ºtim de unde
venim ºi încotro o luãm, dar mai ºtii cã mã ia ãia la rost?!!), mã întreb:
1. dacã obrazul celui de la tribunã, celui pus în pagina de ziar,
celui de la radio sau de pe micul ecran, drept ,,personalitate”, a
devenit mai gros decât ºoricul porcului scãpat netãiat la primul
Ignat? Întrebarea e valabilã ºi pentru cei ce o fac.
2. dacã nu cumva ar trebui reînviat Gorici, sanitarul de pe vremea
lui Moº Gogu, ºi seringa lui? (Doamne, fã o minune ºi pentru noi,
pãcãtoºii! Poate ne-o mai veni mintea la cap!)
3. În condiþiile re-circ-ulãrii, dacã a mai rãmas ceva din mine,
omul cãzut din dumnezeire?
Mda! Greu de rãspuns, mai ales la ultima întrebare ºi mai ales când
,,oglinda retrovizoare a unui eu” (ca sã amintim de AMURGUL
ZEILOR... OLOGRAFI – Marian Barbu, Ed. SITECH, Craiova, 2011),
versativ, mai tot timpul, îmi refuzã imaginea. Greu de rãspuns ºi câtã
vreme omenirea ar numãra vreo 6,5 miliarde, însã în ea, Oamenii mai
rar. Pe alocuri, chiar neam! Adicã, de niciun fel, ca sã le înþelegeþi oful
ºi ãstora de pe la mine din sat. Dar mai ales greu, câtã vreme
Apocalipsa e în noi ºi o trâmbiþãm care mai de care ºi pe unde apucãm.

CARTEA VESTIND
DIN TRECUT, DESPRE VIITOR:
„AMINTIRI DIN SAMSARA”,
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Apãrutã la Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu, în 2011, cartea lui DAN
SANDU, „Amintiri din Samsara” (cu
o întâmpinare prefaþatoare uluitstrategic aºteptãtoare, a lui Calistrat
Costin) stârneºte, ca mai toate cãrþile
sale, probleme ºi, deci, exerciþii de
inteligenþã, de conºtiinþã - ºi problematizãri deosebit de grave. Motto-ul,
extras din Oana Orlea2 (cea care „a
învãþat meseria de deþinutã”! – cf.
Ioan Cândea, Mântuirea prin suferinþã, Alba Iulia, 2009), este sugestiv,
în acest sens: „Mã îngrozeºte uitarea colectivã. A þine minte nu
înseamnã a te da cu capul de
pereþi în fiecare dimineaþã. A þine
minte înseamnã a-þi trãi viaþa
firesc, fãrã a pierde vreo fãrâmã
din marile ºi micile bucurii pe care
þi le oferã ea, dar ºi a ºti, în sinea
ta, cã ºtii ºi a transmite mai departe. A poseda trecutul e o formã
de bogãþie care ne împiedicã sã
pierdem sau sã ne stricãm viitorul”. Capcanã: viitorul vine, legic,
peste puterile noastre de a întrerupe
comunicarea temporalitãþilor. Viitorul
osmozeazã, treptat, cu trecutul,
peste capetele noastre – prin legea
cosmicã a Samsarei indice.
Numai un ignorant ºi un om lipsit
complet de spirit de observaþie, nu-ºi
dã seama cã volumul „Amintiri din
Samsara” se aseamãnã, într-un
anume sens, cu...”Amintiri despre
viitor”, al lui Erik von Däneken. Acolo
se vorbea despre civilizaþii terestre
(cu obârºia în extraterestricitate,
probabil...), aparent, dispãrute - dar
cu elemente reiterate, parþial, în
civilizaþia aºa-zis „modern-contemporanã”. Aici, în cartea lui DAN
SANDU, se semnaleazã, cu o subtilitate amarã, elemente reiterate (ba,

chiar hiperbolizate!), în prezentul
„contemporan”, ale unei „civilizaþii” pe
care doar fraierii o mai considerã ca
fiind „definitiv revolutã”...
…Definiþia pentru Samsara sau
samsãra : “ciclul de reîncarnãri sau
renaºteri din hinduism, budism, jainism, ºi alte religii înrudite cu acestea. Termenul de „samsara” este
strâns legat de noþiunile de „avidya”
ºi „karman”. Samsara desemneazã
circuitul existenþei în lume pe baza
formulei naºtere-moarte-renaºtere.
Potrivit faptelor din viaþa anterioarã,
omul se reîncarneazã, urmând ca ºi
dupã aceastã viaþã sã urmeze o alta”
– cf. Mircea Eliade, Alchimie asiaticã (Alchimia chinezã ºi indianã,
Cosmologie ºi alchimie babilonianã), Humanitas, 1991.
…Începutul volumului (volum de
86 pagini, cu 75 de poeme) conþine
versuri original-pregãtitoare, pentru o
parte a doua, care dã impresia de
postmodernism, de citare din presa
antedecembristã…
De fapt, sunt mesaje de avertisment, pentru nu doar o societate
româneascã, în care toate o iau
razna, spre paleoliticul inferior al
istoriei… – …ci, mai ales, pentru o
lume terestrã contemporanã, care se
întoarce tot mai indiferentã ºi iresponsabilã, sã deschidã ºi sã accepte
noi temniþe, noi posibilitãþi de univers
concentraþionar, “la lumina zilei” – în
spatele acestor “realizãri” fiind forþe
uluitor de lucide ºi îmbinând fãþãrnicia cu o strategie cinico-sadicã,
distructiv-apocalipticã de Duh, inversând, cu voluptate infernalã, toate
preceptele creºtine, primul ºi cel mai
important fiind însuºi conceptul de
“mântuire a omului”, dupã care
urmeazã cel de…”facere a lumii”

(mereu, dracul proclamã “Lumea
Nouã”! – a se vedea ºi porecla Americii/SUA…): “Din ºcolile elementare/din licee ºi/ facultãþi/trebuie
înlãturaþi profesorii/de valoare/
care se bucurã de popularitate…/
Locurile lor trebuie ocupate/de
oameni numiþi de noi,/având un
nivel de pregãtore slab/sau
mediocre” (Mântuirea omului, p.
40) – sau: “Trebuie ca la facultãþi/sã
ajungã cu prioritate/sau în mod
exclusive,/ cei care nu sunt
interesaþi/sã se perfecþioneze//la
nivel înalt,/ci doar sã obþinã/o
diplomã” (cf. Facerea lumii, p. 43) –
adicã, ATUNCI, Petre Roman ori
Samuel Bruckner-Silviu Brucan – iar
azi, EBELE ºi “anastasele”, “tãlmãcenii” ºi “botiºii”, “ialomiþenii” ºi
“tineii” (toþi având, în spate, pe
“baciul isãresc”, pe Cel cu Ochi de
Sticlã!) . Da, noi, subsemnatul, dãm
mãrturie cã ultimii ani, cei din “noul
mileniu”, înseamnã desfãºurarea, cu
deplin succes (nici iniþiatorii lui nu
sperau la aºa “hal” de success… la
conºtiinþe atât de obediente ºi handicapate/lipsite grav, de orice rest de
moralã!) – la toate nivelurile învãþãmântului actual, a acþiunii “Impostura naþionalã ºi globalistã”, a sclavagismului intelectual, prin extirparea
sau marginalizarea brutalã a valorilor
autentice, ºi promovarea nulitãþilor
servile, perfect adaptate la a deveni
gardienii ºi cãlãii, cinici ºi sadici, ai
celor pe care-i înlocuiesc, întru triumful nonvalorii naþionale ºi mondiale!
Non/Anti-Axiologia Rediviva! –
…“curat întru samsara”!
…Pentru ca, dincolo de ºcoalã, sã
se obþinã lipsa totalã de profesionalism, care înlesneºte ºi întreþine,
perfect, ºantajul ºi corupþia ºi haosul

ADRIAN BOTEZ (ROMÂNIA)

de DAN SANDU1
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social-moral, întru Gloria… PÃPUªARILOR (României ºi Lumii: sã ne detaºãm, încât sã privim cãtre “competenþa
distructivã” a lui …Jeffrey Franks sau
“inteligenþa” ºi moralitatea unor lideri
mondiali, precum Clinton, Bush,
Berlusconi, Sarkozy sau… D.T.K.-ul
FMI-ului! - …ºi a atâtor altora, ieºiþi “din
aceeaºi fabricã” de obrãznicie ºi
agresivitate impostural-infernalã!
…Întru triumful hãrþuirii, supravegherii draconice ºi, în cele din urmã,
al arestãrii Duhului (din cãrþi, din
biserici/religie – “ecumenismul” masonic fiind principala cale de nãucealã
spiritualã terestrã!, din mass media etc.
– pânã la “mântuirea” prin mancurtizare
ºi îndobitocire perfectã): “E necesar sã
fie puse/sub observaþie tipografiile/
bisericeºti,/ arhivele,/ conþinutul
predicilor,/ cântecelor,/ al educaþiei
religioase,/ dar ºi cel al ceremoniilor/
de înmormântare…” (cf. Ochiul Lui
Dumnezeu, p. 38). ªi, evident, nu sunt
sub supraveghere continuã doar “predicile bisericeºti”, ci sunt urmãrite, cu
înverºunare necruþãtoare, ºi cursurile“predici”, de la catedrele de orice specialitate, din licee ºi universitãþi…Orice
instituþie are camere de supraveghere,
iar distrugerea intimitãþii, a nevoilor
libertãþii Duhului s-au dovedit (prin Big
Brother-ul mondialist) cumplite hiperbole: ceea ce, în comunismul stalinist,
era doar testare a Estului European prin globalism - devine “Poliþia Terrei”!
Comunismo-stalinismul a existat, în secolul XX, ca experiment local, REUªIT
(prin martirizarea, exterminarea, “frângerea cerbiciei”, în lagãrele ºi temniþele
României Crucificate), pentru ca în veacul XXI, “mengelii” omenirii sã aibã
curajul de a ieºi…întru aplicarea terestrã a celor învãþate, testate ºi “reuºite”,
în special în “poligonul românesc”.
…Fireºte, zona spiritualã cel mai
greu de învins este aceea religioasã (a
se vedea, în zilele noastre, “experimental lui Moise din Buzãu, cu “scoaterea
icoanelor din mediul public”) – de aceea,
ºi conþinutul agresiv mai mare, în ce-i
priveºte pe “activiºtii” de serviciu (dar
saurienii, bolnavi de agramatism, ai
politicii stalinist-globaliste, “miros” faptul
cã lupta este nu izolatã, ci…cu “gemenii
Duhului – “cultura” provenind din
placenta “cultului”!): “Din lipsa muncii
culturale /asociaþii religioase, mai
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ales Oastea/Domnului, care sub
influenþa religiei/atrãgea masele largi
ale þãrãnimii/muncitoare pe calea
bisericii/ºi abonamentele erau tot
religioase…” (cf. Cultul liber, p. 39). A
se observa cã sintagma “abonamente
religioase” nu caracterizeazã limbajul
stalinist (pseudo-revolut…), ci cel al globalismului ecumenist, unde, spre
pildã, la bisericile scientologice ºi
umaniste, se intrã pe bazã de…
ABONAMENT!!!
…De la înãlþimea “Porþii Raiului”
(“Sus la poarta Raiului” – metafora
incipitului de volum, însemnând perspectiva normalitãþii sacrale, de dincolo
de “tusea muscãleascã” – cf. Taximetrie, p. 7 – “taxiul” fiind “vehicolul
provizoriu” poetic, precum “luntrea lui
Charon” - pentru dobândirea PERSPECTIVEI ASUPRA ISTORIEI UMANITÃÞII!), precum ºi a “plãmânilor”,
sufocaþi de istorie ºi de interdicþiile
adevãrului istoric - se “scuipã adevãruri” (“alte versuri negre ºi parºive/
îºi trimit plãmânii/la plimbare/scuipã
adevãruri”). Pe lângã ºi complementar
cu cele care þin de asfixia “dãscãliei”
oneste, terorizarea ºi desfiinþarea
Misiunii de Ravvi (“…la anu’ poate vreo
cruce/servind drept material didactic”
– Angusta, Sfântã Tristeþe, p. 9 – “angusta” sugerând, dublu: ºi “augusta”,
Imperiala ºi Demiurgica Misiune a
Învãþãtorului Hristic - dar, pe cealaltã
faþã a simbolului, fiind înscrisã “mangusta”, cea care ucide ªarpele Înþelepciunii: “Sã fiþi înþelepþi precum ºerpii ºi
blânzi precum porumbeii”, se adreseazã Hristos, cãtre Sfinþii Apostoli,
trimiºi întru Misiune!) – se produce
catastrofa continuitãþii generaþiilor, cu
automatisme fie tiranice, fie înregimentat-iresponsabile: “Recrutarea elevilor se va face/prin grija organizaþiilor de partid/sindicate ºi a conducerilor de întreprinderi, instituþii…” –
ieri, pentru a striga: “Stalin ºi poporul
rus libertate/ne-au adus…”, azi, pentru
a slãvi Unicul Partid, dimpreunã ºi în
frunte cu, neînvins…Cârmaciul sãu
“traian” (a cãrui “gândire transcende
Galaxia”… - declarã þuþerul Traian
Ungureanu…: ”are mama trei cãþei,/
cine-i pupã-n cur pe ei?” – cf.
Chirilice, p. 20).
…ªi, pentru a liniºti spiritele neliniºtite ori cârtitoare, vom zice cã, ºi stalinis-

mul dejist (ºi, parþial, ceauºist), ºi americanismul globalist, au “glorioase realizãri”: “glorioasa Armatã Roºie/dupã
lupte eroice, a eliberat/Câmplungul”
(cã-i trebuia!, ca ºi bazele americane de
azi, cã-s de la Deveselu ori de la M.
Kogãlniceanu, ce importanþã mai are?!),
sau: “nu poþi fi comunist (n.n.: azi,
globalist!) /adevãrat/nu poþi îndeplini
sarcini bune/de rãspundere/-fãrã a
învãþa (n.n.: azi, dupã manualele alternative, care-þi distrug discernãmântul ºi
identitatea multimilenarã!)/-fãrã a
studia (n.n.: ieri, cât de intangibilã era
Armata Sovieticã, binecuvântatã de
“Þarii Kremlinului” - azi, cât de deºtept
ºi invincibil e americanul, binecuvântat
sã crape, din ordinul Casei Albe ºi a…
petroliºtilor ºi negustorilor de armament!)… - cf. Tov (1), p. 10.
…ªi, pentru cã nu e nicio diferenþã
esenþialã, între o ocupaþie ºi… urmãtoarea, poporul român, dupã ce ºi-a rupt
palmele ovaþionând tot ce i-a stat în faþa
ochilor, adoarme, ostenit de atâta…
paradã! … - uitând cã ar mai fi o a treia
soluþie: sã-ºi construiascã ºi rezolve
SINGUR destinul, nici dupã indicaþii de
la Kremlin, nici de la Casa Albã, ci din…
mintea ºi bunul-simþ ºi din geniul lui…
tustrele anesteziate, azi: “Nu-i nevoie
de educaþie/ne-am sãturat de ºtiinþã/
dar ne trebuie docilitatea…/…Este
nevoie de ºefi ºi/de sclavi……….” (cf.
Lumina vine de la Rãsãrit, p. 83).
…ªi asta, TOTDEAUNA!
…În definitiv, lumea, de ieri sau de
azi, nu-i nici bunã, nici rea (la modul
absolut ºi incomentabil): este… ”istorie”! Atât! Dar, spune Blaga, românul a
tot sabotat-o (pe “doamna” asta Istorie),
pentru cã nu i-a plãcut duhoarea ei…Va
mai reuºi, oare - din nou ºi din nou?!
Sau ar trebui, poate, ca “mãmãliga sã
explodeze”, ºi sã devenim, în mic, ceea
ce China este în mare: o existenþã
terestrã nu doar remarcabilã (deci, bunã
de furat ºi de sclavaj…”modern”!), ci ºi
respectabilã, dacã nu chiar temutã…?!
…Tot istoria, ca fiind “urmele paºilor
Lui Dumnezeu pe Pãmânt”, îºi va
spune ultimul cuvânt, ºi în ce priveºte
România, ºi în ce priveºte avertismentele, extrem de grave ºi inteligent
încifrate, ale lui DAN SANDU. …Un
lucru rãmâne, însã, cert: dacã, din nou,
scriitori de o remarcabilã inteligenþã ºi
rafinatã intuiþie, precum este ºi DAN

SANDU - simt nevoia, din nou, iar ºi iar,
sã încifreze (ca pe vremurile considerate, naiv, ca…”definitiv revolute”!),
pentru a nu le fi azvârlite cãrþile în cel
mai groaznic coº “cenzurativ” (“coºul”
imperturbabil al UITÃRII/IGNORÃRII
DEPLINE, conforme cu…”political
correctness”!...ºi, azi, ºtim, din “cazul
Eminescu”, “cazul Blaga“, “cazul Radu
Gyr”, “cazul Dan Botta” etc. etc. - cât de
îngrozitor de eficiente sunt aceste
metode ale “asasinatului în viaþã”!) –
înseamnã cã aburii infernali ai tiraniei
deja ne-au cuprins ºi lucreazã (cum

altfel decât îndârjit-distructiv!), asupra
fiinþei ºi fibrei personalitãþii noastre!
“Deºteaptã-te, omule!” - …sau, dacã
istoria rãmâne un dat implacabil,
“samsaric-renãscãtor” – “NAªTEREMOARTE-RENAªTERE” (de fapt,
stimulat de forþe occult-infernale terestre, sã re-nascã ºi sã prolifereze ºi sã se
fortifice - aparent… întru veºnicie!) care
trebuie judecat în toatã complexitatea lui
ºi “la rece”: “Sculaþi, voi, oropsiþi ai
vieþii” …ºi ai destinului impus de alþii,
mereu de alþii…ºi nu mai…“vegetaþi
blandianic”!
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…Altfel…ia ascultaþi ce scrie autorul,
pe Coperta a IV-a: “…addig kell utni
az olahot a mig var csepeg
csontjabal…” (ADICÃ): “…valahul trebuie atâta bãtut, pânã îi curge sânge
din ciolan…”.
Mda. Chiar aºa! De AICI încolo
(dacã nu vom fi atenþi) va începe, prin
Tragedia Uitãrii – TRAGEDIA NEAMULUI ªI A OMENIRII – …CÃLÃII
LUMII
(MEREU...”RE-NÃSCUÞI”!)
ABIA AªTEAPTÃ!!!.

1. Dan Sandu, Amintiri din Samsara, Editura Ateneului Scriitorilor, Bacãu, 2011.
2. „Oana Orlea, nãscutã Maria-Ioana (Oana) Cantacuzino (nãscutã la 21 aprilie , România), este scriitoare ºi fostã deþinutã politicã,
aflatã în exil în Franþa, unde locuieºte din anii 1980.
Oana Orlea este pseudonimul literar al Mariei-Ioana Cantacuzino, fiica aviatorului legendar Constantin “Bâzu” Cantacuzino ºi a Ancãi
Diamandy. Este nepoata prin alianþã a lui George Enescu ºi legatara sa testamentarã.
În 1952, la numai 16 ani, ca elevã in clasa a X-a, este arestatã ºi condamnatã la patru ani de închisoare, sub acuzaþia de complot ºi
acþiune subversivã împotriva statului, pentru cã a distribuit manifeste anticomuniste ºi executã pedeapsa de închisoare pânã în 1954. În
aceastã perioadã fost deþinutã la Vãcãreºti, la Jilava, într-un lagãr de muncã la Pipera, în croitoria puºcãriei Târgºor, în puºcãria de la Mislea,
la Malmaison etc.
În timp ce Oana se afla în închisoare, George Enescu este invitat de primul ministru Petru Groza sã susþinã un concert la Bucureºti.
Enescu respinge aceastã invitaþie atâta vreme cât Oana nu va fi eliberatã de acest regim.
Dupã ce a ieºit din închisoare, nu i s-a permis sã-ºi continue studiile ºi a trebuit sã-ºi câºtige existenþa ca sudor pe ºantier, ca taxator de
autobuz, sã spele pe cap clientele unui coafor. A fost mereu supravegheatã de Securitate ºi, în 1960, a fost arestatã din nou pentru câteva
luni în procesul atacãrii furgonului de bani al BNR.
În perioada de relativã deschidere din a doua parte a anilor ‘60, Ioana Cantacuzino a reuºit sã publice ºapte cãrþi - proze scurte ºi romane
- sub pseudonimul Oana Orlea.
În anul 1980 se stabileºte în Franþa.
Cele îndurate în închisoare au ajutat-o sã scrie o carte autobiograficã despre tinereþea sa furatã publicatã la Editions Seuil, din Paris. Ea
îºi semneazã cãrþile cu numele sãu de cãsãtorie, Oana Orlea” – cf. Orlea, Oana, “Ia-þi boarfele ºi miºcã!!” - interviu realizat de Mariana
Marin, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti ºi cf. wikipedia.

E-O VREME
e-o vreme pe placul meu: ploioasã
cu blesteme: ghirlande de voci de pãsãri
frãmântã ºi neliniºtesc aerul – la
culme
spinãrile cerului se freacã – una de
alta – gata sã scoatã fum ºi
scântei – sã ia
foc
e cazul de multã – de mult
mai multã furie – în aceastã lume - jalnicã
lume - pe care nu o lumineazã
nimic
***

STRÃINÃTATEA DE-ACASÃ
iarbã – terciuitã de praf - motorinã ºi
funingini
în ºanþul drumului – urma de roatã –

trecutã prin
carne de câine

timp îl rostesc – sã se schimbe – ºi
de tot sã mã rãtãcesc

câþiva scheletici copaci cerºesc –
zadarnic
pe deasupra inimilor de
fier - ale maºinilor

masa la care scriu are – mereu
alte dimensiuni – patul – în care
dorm – mã trezeºte – mereu
spre alte puncte cardinale – decât
cele patru – pe care le
ºtiam – cândva

Dumnezeu – aruncat de suflul aroganþei
TIR-urilor - dimpreunã cu
cadavrul de câine în ºanþul ºoselei – stã
cu aureola prãfuitã – între
palme: se întreabã – ca-ntr-un bocet
ce cautã El – în aceastã strivitoare
strãinãtate de-acasã
***

INSTABILITATE
niciun lucru nu e la locul lui
mi-e teamã sã-mi spun chiar
numele – ca nu cumva – cât

soarele este într-un continuu
apus – indus – iar luna a dispãrut - a
renunþat la identitate – de mult
am învãþat sã-mi smulg
cojile de pe rãnile în curs de
cicatrizare: durerea - modulatã
permanentizatã – îmi deturneazã
atenþia de la
groaza – de
moriºca lumii – de moriºca asta a
dracului
***
15
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SORIN CERIN (ROMÂNIA)

(urmare din numãrul trecut)
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1001. Forma este fulgerul Iluziei Vieþii ce reflectã o frânturã din adevãrul luminii.
1002. Privirea luminii din noi nu poate fi umbritã decât de roua cuvintelor iubirii.
1003. Ce altceva poate sã fie apa vieþii decât o lacrimã a acestei lumi?
1004. Numai visul poate sã-þi povesteascã realitatea luminii din iubire.
1005. Cel ce nu poate visa îºi iroseºte clipele vieþii degeaba.
1006. Oricâte vieþi ai primi în dar tot þi-ar mai trebui una pentru aþi alege clipa eternã a morþii dacã
nu iubeºti.
1007. Viaþa este cea mai mare risipã de cuvinte.
1008. Rostul morþii este sã moarã înviind astfel.
1009. Lacrima cuvântului este lipsa de înþelegere ºi de aceea vã rog nu faceþi cuvintele sã plângã.
1010. Doar norii viselor pot umbri soarele speranþelor ce vor cãdea din cerul inimii în þãrâna ce a mai rãmas din
cuvintele noastre obosite de vremea fiecãrui Destin în parte.
1011. Cine poate ruga fulgerul inimii sã lumineze adevãrul vieþii?
1012. Cine poate întreba, întrebarea de:"a fi" ca sã-ºi obþinã un rãspuns?
1013. Nu-þi acoperi privirea cu viitorul ce-þi va aduce moartea ci vezi trecutul ce-þi uitã viaþa.
1014. Care panã nu-ºi are aripa ei spre a zbura dincolo de orice gând amar al acestei lumi?
1015. Ce ne-am face fãrã verbul a vrea în aceastã lume cu voinþã iluzorie?
1016. Cel ce-ºi pierde amintirea uitãrii se pierde pe sine.
1017. De ce paºii norilor devin ploaia de vise ce ne spalã orizontul acestei lumi?
1018. Câtã nevoie am de petala trandafirului umezit cu lacrima privirii tale ce a încolþit în inima iubirii noastre.
1019. Lasã orice gând atunci când îþi vorbeºte sufletul.
1020. Furtuna a fost creatã pentru a spãla timpul de pãcatele greºelii Lui Dumnezeu de a face aceastã lume murdarã.
1021. Orice viaþã înseamnã limite în afarã de iubire.
1022. Poezia este fructul Luminii Divine din noi.
1023. Sãrutul este inima ce ºterge lacrima depãrtãrii dintre douã suflete.
1024. Care tren nu-ºi are calea lui sau Destin viaþa sa?
1025. Pacea inimii stã în steaua sa.
1026. Forþa apei vieþii se regãseºte în vuietul cascadei ce cade odatã cu noi spre moarte.
1027. Îndoiala este o clipã ruptã de fiecare dintre noi.
1028. Lacrima este rugul aprins al simþirii.
1029. Întreaga viaþã s-a nãscut din furtuna de a fi noi înºine dar condamnaþi sã ne cãutãm mereu.
1030. Numai dorul poate ºti cât de mare poate fi clipa.
1031. Fulgerã-mi uitarea cu amintirea luminii din tine spre a-mi redescoperi fiinþa pierdutã.
1032. Nebunia este surâsul unicului adevãr ce poate exista în aceastã lume.
1033. Nu obosi Cuvântul Lui Dumnezeu cu întrebãri despre El ºi creaþie fiindcã oricum nu-þi va rãspunde.
1034. Alungã depresia, absurdul ºi deºertãciunea din lume ºi vezi ce rãmâne în locul lor? Nimic!
1035. Ar mai exista pietre preþioase de nu ar fi iubirea?
1036. Nu existã valoare fãrã adevãr.
1037. Care adevãr poate sta la masa acestei lumi, cel al vieþii sau cel al morþii?
1038. Minciuna este unicul adevãr cunoscut!
1039. Care stradã nu-ºi are paºii ei ºi care paºi nu-ºi au lumea lor?
1040. Îmbrãþiºarea este mântuirea prafului stelar din noi.
1041. Divinul din noi îºi cere sufletul sãu pereche.
1042. Prin Cuvânt ºi Dumnezeu am fãcut legãmântul cu þãrâna din noi pentru care ne-am nãscut spre a putea muri.
1043. Nimeni nu poate pierde nimic în aceastã lume în afarã de iluzie fiindcã marile iubiri îl vor însoþi mereu.
1044. Toþi sculptorii din lume nu ar putea sculpta lumea aºa cum a fãcut-o Dumnezeu.
1045. Iubita mea eºti un poem de luminã scris de taina iubirii noastre ºi dãruit stelei în care ne vom regãsi eternitatea.
1046. A trãi înseamnã ori a vegeta ori a iubi. Alege!
1047. Xenofobia este arta prostiei adusã la rang de perfecþiune fiindcã nimeni nu este mai strãin de tine decât
sufletul tãu.
1048. Cartea este odiseea prin care poate trece un cuvânt.
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1049. Norocul este faþa descoperitã a Destinului.
1050. Libertatea este mãsura trasatã de moarte vieþii.
1051. Nu existã nimic mai important pe lume decât inima clipei în care îþi este dat sã mori.
1052. Trãim într-o lume bolnavã de boala preþului fiindcã se doreºte neapãrat preþioasã.
1053. Care iubire existã fãrã cerul sentimentelor brãzdat de nopþile înstelate ale farmecului?
1054. Dacã ai fi infinitul aº sta pânã l-aº cuprinde pentru tine.
1055. Rãmâi cumva cu viaþa ta la nesfârºit?
1056. Singurãtatea este o limitã a bunul simþ lãsat de Dumnezeu.
1057. Morala este ceea ce nu trebuie sã faci din ceea ce îºi doreºte majoritatea.
1058. Opreºte timpul ºi simte-i clipa fiindcã doar în ea trãieºti.
1059. Între nume ºi renume stã Iluzia Vieþii.
1060. Cine ºtie care bisericã este mai apropiatã Lui Dumnezeu?
1061. Nu te limita la a vrea sã cunoºti ci treci dincolo la a vrea sã simþi dacã vrei sã cunoºti cu adevãrat.
1062. Ura este faþa pãlmuitã a iubirii.
1063. Diferenþa dintre o iluzie ºi alta stã doar în visul ce se va destrãma odatã cu venirea zorilor morþii.
1064. Ascultã ploaia de suflete a stelelor ce-ºi pãrãsesc bolta spre a se naºte aici, ascultã cum se lovesc de asfaltul
neputinþei noastre de a fi eterni.
1065. Numai moartea poate evalua nepãrtinitor viaþa.
1066. Doar Dumnezeu poate beneficia de toate scuzele fiindcã El este Totul.
1067. Te rog toamnã lasã-mi primãvara amintirii sã-mi inunde ruginiul uitãrii tale.
1068. A fi înseamnã aþi aminti.
1069. Care speranþã în ruinã nu a fost cândva un edificiu semeþ?
1070. Orice întrecere cu natura deºertãciunii acestei lumi este o deºertãciune ºi mai mare.
1071. Numai somnul îþi poate spune cã mai existã ºi vise reale.
1072. Rãmâi în afara lumii ºi nu o lua în seamã dacã nu vrei sã devii la fel de nebun ca ºi ea.
1073. Lumea este un ospiciu unde fiecare nebun îºi impune norma sa de normalitate.
1074. Bisericile sunt simbolul absurd al umilinþei.
1075. Omul trebuie sã-ºi caute neapãrat un mântuitor fie el luat ºi la preþ de speculã, dupã câte pãcate se sãvârºesc zilnic.
1076. Unde eºti înger al amintirii ºi durerii ce-mi spui cã de fapt trãiesc prin tine?
1077. Ce-i poate lipsi Lui Dumnezeu dar nouã? Poate de aceea avem atât de mare nevoie de El fiindcã nu-I lipseºte nimic.
1078. Orice pãrãsire este o regãsire tardivã a unui altceva.
1079. Ziua este absurdul nopþii iar noaptea somnul unde îºi viseazã ziua viaþa.
1080. Împlinirea este o fãrâmã din ceea ce ar trebui sã devinã un adevãr.
1081. Fãrã muncã întregul vis al vieþii s-ar nãrui sub cupola grea a realitãþii.
1082. Odihna este un spaþiu dintre douã respiraþii ale Iluziei Vieþii.
1083. Doar cel fãrã noroc poate spune cã a avut noroc.
1084. Pacea este o îndoialã acceptatã de ambele pãrþi.
1085. Lupta este o încercare de mântuire a pãcatului propriei tale naºteri.
1086. Limba unei naþiuni este patosul prin care sufletele acelei naþiuni îºi strigã dorul, fericirea ºi disperarea în faþa vieþii.
1087. Sufletul este o fãrâmã din neputinþa Lui Dumnezeu.
1088. Durerea este oglinda prin care trebuie sã ne vedem putinþa de a schimba ceva pe faþa ridatã a lumii.
1089. Focul este forma cea mai superioarã a puritãþii þãrânii din noi ce ajunge cenuºã.
1090. Puterea este o culme mãcinatã mereu de viscolul pãcatului pânã ce dispare definitiv.
1091. Orgoliul este supunerea oarbã în faþa speranþei.
1092. Trufia este un ºomaj al gândirii.
1093. Banii sunt modul cum percepem lumea. În cazul de faþã fãrã nici o valoare spiritualã sau sacrã ci doar profanã ºi mercantilã.
1094. Absurdul este unica patã de culoare a adevãrului absolut lãsatã acestei lumi.
1095. Mânia este o notã dezacordatã a gândului.
1096. Jocul este cauza pentru care viaþa este aºa cum este fiindcã se joacã cu noi de la început ºi pânã la capãt.
1097. Cearta este o isterie regizatã pe acordurile dorinþelor neîmplinite.
1098. Prostia este unica descoperire demnã de luat în seamã a Iluziei Vieþii.
1099. Oare dacã am afla cã speranþa este de fapt o legumã ne-am mai dori sã o cultivãm?
1100. În somnul gândirii ar fi putut fi viaþa fãrã de pãcat?

(continuare în numãrul viitor)
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Interviu cu medicul scriitor
Ciprian Popescu - realizat
de Doru Cetăţeanu

Doru Cetãþeanu: Domnule Doctor, ce vã place mai
mult în prima dumneavoastrã profesie, de doctor, ºi apoi
spuneþi-ne ceva ºi despre a doua dumneavoastrã profesie, cea de scriitor?
Ciprian Popescu: De fapt, eu am vrut sã mã fac de la
început scriitor. În liceu scriam poezii, le publicam la
gazeta de perete, cã aºa era pe vremea aceea. Mi-aduc
aminte cã, pe scurt, am scris odatã o compunere despre
cum am petrecut 1 Mai, pentru cã am fost pedepsit fiindcã
nu m-am prezentat la manifestaþie ºi am vrut sã arãt cã
am fost bolnav iar din cauza asta nu m-am putut prezenta
la manifestaþie. Bineînþeles cã eu nu am scris nimic pe
paginile alea ºi am „citit” din imaginaþie, iar profesorul a
zis: „Foarte frumos, ai fost la manifestaþie, te-ai sculat de
dimineaþã, ai participat la defilare... Dã-mi, te rog caietul,
sã-þi pun nota zece.” Când a privit în caietul meu, totul
fusese spus din imaginaþia mea, ad-hoc, deci eu am avut
mai mult aptitudini în domeniul literar decât în domeniul
ºtiinþific. Chit cã se spune cã ºi medicina este o artã. Dar,
trecând vremea ºi dându-mi seama cã, printre alþii, am
avut coleg ºi pe un oarecare Ion Mustaþã, care a absolvit
„Limba românã” ºi a ajuns reporter la radio, mi-am dat
seama cã se trãia foarte greu dintr-o literaturã cinstitã,
fãrã sã te pleci în fata puternicilor vremii. ªi atunci am
abandonat, pentru o „scurtã” perioadã de.... 40 de ani,
literatura, ºi m-am dedicat medicinei. Am avut ºi ºansa sã
lucrez la unul dintre spitalele excepþionale din Bucureºti Spitalul de Urgenþã, din 1966 pânã în 1996, ca dupã
aceea sã revin la prima mea iubire, literatura. Mai scrisesem când eram la spital douã cãrþi. Una chiar o publicasem pe vremea comuniºtilor, „Nopþi fãrã înger”, ºi dupã
aceea am început sã public anual câte o carte, de când
am ieºit la pensie.
D.C.: Ce frumos !...
C.P.: Adicã, asta ar însemna reîntoarcerea la prima
iubire... „On revient toujours au premier amour”, spune
francezul...
D.C.: Bun, dar acum vin cu o altã întrebare. Ce vã
place cel mai puþin în aceastã a doua meserie, începutã
încã de când practicaþi medicina?
C.P.: Îmi place mai puþin faptul cã sunt strecuraþi
printre scriitori, ºi acum, ca ºi pe vremea comunismului,
oameni care urmãresc doar funcþii în Uniunea Scriitorilor,
care doresc doar sã aibã în mâna pâinea ºi cuþitul ºi care
sã accepte doar pe cine doresc ei în Uniunea Scriitorilor.

Ba mai mult decât atât, ei te privesc cu o oarecare sfidare, în momentul în care vrei sã discuþi cu ei probleme
de literaturã, sã adânceºti anumite întrebãri. Din nefericire, printre ei se aflã ºi foarte mulþi tineri, deja plini de
suficienþã. Au aranjat între ei sã-ºi publice la diferite ziare
sau edituri unele cãrþi, ºi atunci ei se considerã deja niºte
clasici în viaþã...
D.C.: Ce bine spus. Apreciez rãspunsul ãsta, ºi scurt
ºi cu bãtaie lungã. Dacã ar fi sã vã întoarceþi în timp, de
pildã, ce v-ar place sã faceþi diferit?
C.P.: Dacã m-aº întoarce în aceleaºi timpuri, aº face
din nou la fel. Mi-aº asigura, în primul rând, traiul. Deci,
aº face medicinã ca sã am o situaþie materialã bunã, iar
în timpul liber aº crea literaturã. Dar dacã timpurile ar fi
fost altfel, aº fi fãcut literatura din primii ani ai vieþii, în aºa
fel, încât sã devin un scriitor format încã de tânãr. Stilul,
concizia, frumuseþea cuvântului, trebuie sã le cauþi, chiar
dacã ai aptitudinea scrisului ºi trebuie sã te lupþi ca sã le
gãseºti... Mie mi-au trebuit câþiva ani buni ca sã le
redescopãr, la vârsta tardivã la care m-am apucat de
literaturã, dar asta, ucenicia asta, aº fi vrut s-o fi început
pe la 20-30 de ani.
D.C.: Cum vedeþi Dvs. viitorul tinerilor artiºti, în
general, ºi scriitori, în special, mai ales acum...?
C.P.: Eu nu pot sã fac generalizãri... Nu pot spune
despre un popor cã este sãlbatic, în timp ce altul ar fi
civilizat, pot sã spun despre indivizi, cã sunt civilizaþi,
violenþi - la fel pot sã spun despre tineri sau despre
oamenii care lucreazã în domeniile amintite, în funcþie de
valoarea lor. Cei care vor avea valoare se vor impune, dar
sã se afirme aºa cum trebuie, nu prin aranjamente, în
cadrul Uniunii Scriitorilor. Cei care au valoare, se vor
impune de la sine...
D.C.: Care este partea nevãzutã sau necititã, a
scriitorului din dumneavoastrã?
C.P.: Arta însãºi este sinceritate. Dacã nu existã sinceritate, arta nu are valoare. Deci, nu pot avea o parte
nevãzutã. Cel mult o parte prost exprimatã, dar am
încercat sã mã exprim cu sinceritate în tot ceea ce am
scris, fãrã sã mã menajez, chiar uneori fiind acuzat cã
exagerez cu denigrarea unor aspecte din jurul meu.
D.C.: Cum vedeþi reþeta succesului în meseria de
scriitor, de artist si cum vedeþi reþeta succesului, în
general?
C.P.: Succesul þine, în primul rând, de limbã. Dacã te

exprimi într-o limbã cunoscutã ºi ajunge cartea respectivã la
cei care citesc în aceastã limbã, ºi care pot pune un
diagnostic al valorii, atunci eºti avantajat. Vã dau un exemplu:
Herta Muller, atâta timp cât a stat în România, era o
necunoscutã. Acuma, cartea laureatei, care vorbeºte exact
despre ceea ce vorbesc ºi eu în cartea mea - despre
samavolnicia regimului comunist ºi arestãrile fãcute numai
pentru intimidarea populaþiei etc. ...ei bine, în limba românã
nu este cititã pe planetã. Iar în limba românã nu poþi avea
decât un succes regional cel mult, un succes pe þarã. Aºa
cum a irumpt acum, sã spunem, Cãrtãrescu, dar succesul lui
este local, ca un soare palid care strãbate printre nori... Cãrþile
mari se exprimã în limba englezã, franceza, germanã sau
spaniola ºi uneori în italianã. Rareori într-o limbã ca poloneza
sau...am omis rusa, în care au strãlucit scriitori ca Soljeniþân
sau Pasternak.
D.C.: Vã provoc cu altã întrebare. Aþi scris „Excursii
studenþeºti în Europa” ºi veþi scrie sau aproape aþi terminat
„Excursii în Statele Unite”?
C.P.: Nu, abia am scris primele zece pagini. Dar anul
acesta, pânã în octombrie, sper sã o dau la imprimerie…
D.C.: ...Deci, eu vin din California - Hollywood, ºi editorul
meu de ziar locuieºte în Montreal – Canada. Suntem acum
aici, dar asta e ca o parantezã, pentru cã vreau sã vã provoc,
mai ales cã veþi scrie aceastã carte cu excursii în America,
incluzând ºi Canada...
C.P.: Mexic, Statele Unite ºi Canada... Excursii studenþeºti
pe continentul nord american...
D.C.: ...Mesaje pentru viitorii cititori?
C.P.: Statele Unite ºi Canada reprezentau pentru mine o
oarecare necunoscutã. Plecam de la ideea cã ei au profitat de
materia cenuºie a Europei, aºa cum românii au profitat de
materia cenuºie a grecilor, de cultura greceascã, ºi au împinso mai departe, aducând-o la apogeu. Dar, ca ºi românii,
Statele Unite ºi Canada au creat o nouã civilizaþie, ceea ce
grecii nu reuºiserã... juridic, administrativ, în domeniul
infrastructurii etc. Vreau sã spun cã mergând acolo, mi-am dat
seama de gradul de civilizaþie care existã în aceste douã
state. Îmi aduc aminte cã în 2001 oamenii erau deosebit de
triºti, pentru cã pierduserã, - vorbesc de Canada - locul întâi
în lume în domeniul gradului de asigurare socialã. Îl luase
Norvegia. De asemenea, la americani am vãzut o extraordinarã dorinþa de a nu deranja, de a fi civilizaþi, de a se exprima
permanent cu grijã faþã de celãlalt...
D.C.: Este interesant faptul cã, atât eu, care sunt ºi american, precum ºi prietenii mei din Statele Unite sau reîntorºi
din Statele Unite, simþim un fel de antiamericanism din partea
unor categorii de români, mai puþin ”citiþi”, ºi umblaþi prin lume
sau neumblaþi...
C.P.: Antiamericanismul nu este o stare de spirit foarte
extinsã în România, dar existã, pentru cã, aºa cum se ºtie
dintotdeauna, ceea ce nu cunoºti, respingi... Numai dupã ce
te duci ºi vezi ºi îþi dai seama de gradul de civilizaþie la care
au ajuns aceste douã state, abia atunci începi sã le apreciezi...
D.C.: Deci criticile nu-ºi au rostul dacã nu ai trãit pe
acolo...Dar eu, dupã 20 de ani de America, consider cã nu
este normal sã critici o þarã, numai ca turist... Criticile nu sunt
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bine venite la colþ de stradã, ca sã spun aºa...
C.P.: Eu am fost profund impresionat de ceea ce au fãcut
americanii, în toate domeniile, în tehnicã, în muzeele americane ºi canadiene, care sunt de un tip deosebit. Muzeele lor
nu sunt îmbâcsite, nu sunt muzee în care tablourile sunt
atârnate unul peste altul, ca la noi, ...acolo muzeele sunt puse
în parcuri speciale. San Francisco, Vancouver ºi Sidney
concureazã ºi câºtigã, pe rând, locul întâi în lume...Am vãzut
multe parcuri în America, cã am vizitat 25 de state din cele 50,
câte au Statele Unite...Iar în Canada am vizitat vreo cinci...
D.C.: Atunci urmeazã sã vã mai provoc o datã la un
interviu, când va fi gata cartea...
C.P.: Sã dea Dumnezeu sã fim sãnãtoºi ºi sã putem
publica...
D.C.: Un mesaj scurt pentru americani ºi canadieni, sã fie
tari, sã nu se întoarcã în þarã...
C.P.: Doamne fereºte! Sã vinã, sã ne ajute, sã-i ajungem
cât de cât pe americani din urmã.
D.C.: Dar nu prea se bucura cei de aici, când ne
întoarcem...
C.P.: Invidia...Invidia celui ce n-a vãzut suficient de mult,
sau a înþeles prea puþin din ceea ce a vãzut - poate sporadic,
fãrã profunzime…
D.C.: Va mulþumesc domnule doctor-scriitor!
C.P.: Pe curând!
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Interviu cu domnul
Neculai Popa

L-am întâlnit pe domnul
Neculai Popa din Los Angeles
la Congresul CMR - Consiliul
Mondial Român - de la Vatra
Dornei, în 2004, când am remarcat cã era bine cunoscut ºi
preþuit de fraþii noºtri din Basarabia, unde fusese de nenumãrate ori pentru a cinsti memoria
ostaºilor români uciºi în timpul
rãzboiului ºi pentru alte ajutoare importante.
Acolo ºi atunci am aflat cã
domnul Neculai Popa a fost
deþinut politic vreo paisprezece
ani , iar când a reuºit sã ajungã
în afara þãrii ºi-a promis sã facã
orice îi va sta în putinþã pentru
fraþii lui în suferinþã ºi pentru
þarã.
În timpul congresului de la
Vatra Dornei m-am apropiat
mai mult de dumnealui fiindcã
mi-a stârnit respect ºi admiraþie
pentru entuziasmul adolescentin cu care aborda toate problemele, pentru generozitatea
ºi firescul cu care tot dãdea
bani în dreapta ºi în stânga
numai sã prindã viaþã proiectele propuse acolo ºi sã se
treacã la fapte concrete de
ajutorare. În faþa mea a dat
bani pentru transportul a trei
oameni la congres ºi erau
necesari atunci cam $500 de
persoanã ca sã acopere drumul din Basarabia ºi taxa de

participare, apoi tot scotea bani
cash pentru orice altã nevoie.
În primãvara anului 2005 am
participat la o întrunire de lucru
a executivilor CMR, în Atlanta,
unde domnul Popa s-a întors
special din Basarabia pentru a
colabora cu noi toþi la revederea noului statut ºi punerea
la punct a unui plan concret de
ajutorare a basarabenilor ºi
românilor, plus tematica congresului urmãtor. Tot atunci am
hotãrât sã strângem bani pentru manuale ºi cãrþi în limba
românã care sã fie trimise
copiilor din nordul Bucovinei,
zonã ocupatã acum de ucrainieni. Eu am adunat ceva bani
de la prieteni, dar domnul Popa
a sãrit imediat ºi a adãugat
vreo $1, 000 ca sã rotunjeascã
suma ºi tot dânsul a fãcut toate
conecþiile la Chiºinãu ca sã fie
livrate manualele la ºcolile
respective.
Abilitatea dumnealui de a-ºi
face relaþii pentru urmãrirea ºi
distribuirea la faþa locului a
ceea ce se procura din România sau USA a fost cheia succesului în toate acþiunile.
Aproape toþi cei care au fãcut
organizaþii de ajutorare nu s-au
ostenit sã vadã ce se întâmplã
mai departe decât laudele pe
care ºi le-au trâmbiþat cu voce
sonorã.

Domnul Popa cu firea lui
caldã, foarte politicos ºi mãsurat la vorbe, dar categoric în
fapte, a deschis uºile pe unde
s-a putut pentru a obþine rezultatele dorite numai întru binele
altora, miºcând munþii din loc
dacã a fost nevoie.
Nu ºtiam mai nimic despre
trecutul dramatic care i-a format personalitatea acestui om
ºi cum a putut substitui ura ce
putea fi stârnitã de suferinþele
anilor grei de puºcãrie comunistã, cu iertare ºi dragoste de
oameni; cum i-a rãmas neatins
sufletul , aceastã nestematã pe
cale de dispariþie la oamenii
acestui secol.
Suferinþa l-a înnobilat în loc
sã-l înrãiascã.
Cu orice fel de stavile dânsul a mers înainte, uneori singur, numai pentru a duce la
îndeplinire idea iniþialã de a
sprijini efectiv pe românii din
ambele pãrþi ale Prutului. Evident cã eforturile au fost îndreptate mai mult spre Basarabia fiindcã acolo erau ºi sunt
încã presiuni pentru dispariþia
limbii, culturii ºi populaþiei româneºti decimatã destul în ultimii ºaptezeci de ani de ocupaþie ruseascã, plus sãrãcia .
M-am gândit cã românii nu
ºtiu prea mult despre domnul
Neculai Popa din Los Angeles,

care a fãcut ºi face în continuare
fapte de laudã mobilizând ºi pe
alþii, cu multã dãruire, cu eforturi
financiare, cu destule riscuri, modest ºi cinstit, fãrã a aºtepta
laude sau recompense, astfel cã
l-am solicitat pentru un interviu ca
sã aflãm mai multe chiar din
relatãrile dumnealui.

A trebuit sã rãmân muncitor,
fãrã a mi se da voie sã frecventez
mãcar o ºcoalã de maiºtri. Am
dat apoi examen la ºcoalã de
subingineri electrici , unde mi s-a
spus cã dosarul meu a fost pierdut. În tot acest timp eram urmãrit, mi-era ascultat permanent
telefonul, aºa cã fiecare zi devenise un coºmar. Niciunul dintre
Monica L. Corleanca: V-aº bieþii deþinuþi politici nu a fost
ruga sã ne spuneþi ce v-a deter- încadrat undeva în meseria pe
minat sã plecaþi din þarã ºi cum care o aveau, ci trimiºi numai la
a fost drumul spinos al înstrãi- munca de jos, necalificatã.
nãrii?
Ca sã repet descrierea tortuNeculai Popa: Doamnã dra- rilor aplicate deþinuþilor politici din
gã, eu nu aº fi plecat din þarã, am închisorile comuniste, nu ar avea
fost obligat sã iau drumul emi- rost, au fost descrise de alþii
grãrii dupã ce am fost arestat în înaintea mea în mii ºi mii de pa1951 ºi eliberat 1964 - însã din gini ale cãrþilor publicate despre
1964 pânã în 1979 am mai fost holocaustul comunist.
arestat de încã cinci ori ºi permaTrecând prin toate închisorile
nent tracasat ºi ameninþat la româneºti nu am scãpat de tratafiecare pas. Am fãcut paispre- mentele barbare aplicate de bãzece ani de puºcãrie ca deþinut tãuºii criminali, fiindcã trebuia sã
politic, plimbat prin mai toate ni se imprime frica ºi îndoiala, dar
închisorile grele ale þãrii ºi am noi intuiam cã vom fi exterminaþi
suferit ca toþi cei condamnaþi, cu într-o bunã zi. Trãiam de azi pe
sau fãrã motive serioase, dupã mâine, ne rugam, speram, ne
cum veþi fi ºtiind cã s-au desfã- ajutam între noi ºi ne plângeam
ºurat evenimentele din acei ani morþii care erau aruncaþi la nimede grea obidã pentru români, realã în gropile comune.
întru propãºirea comunismului
Genocidul românesc instaurat
bolºevic ºi distrugerea þãrii.
de comunism, sub oblãduirea
Povestea mea este asemãnã- bolºevicilor, nu cred cã va putea fi
toare cu a multor deþinuþi politici evaluat vreodatã integral din
ºi mai curând am vrut sã uit decât cauza formelor mârºave în care
sã-mi amintesc suferinþele prin au fost ascunse dovezile numãcare am trecut. Puºcãria m-a rului imens de oameni lichidaþi în
învãþat multe, însã odatã scãpat, toate închisorile, dar cel mai trist
mi-am promis cã voi face totul al marilor noºtri gânditori ºi intepentru a împiedica rãspândirea lectuali din elita þãrii.
molimei comuniste ºi voi încerca
MLC: Cum a fost începutul,
sã ajut pe cei în nevoie, drept pe pãmânt strãin ºi cum v-aþi
mulþumire cã am rãmas în viaþã. adaptat la viaþa Americanã?
Eliberat din închisoare am vrut
NP: Am ajuns în America în
sã-mi continui studiile, dar nu mi anul 1979 prin emigrare legalã,
s-a permis.
împreunã cu soþia ºi copiii mei.
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Începutul a fost foarte greu, pânã
am reuºit sã intrãm pe welfare.
Mergeam sã adunãm alimente
aruncate de la magazine ca sã
punem ceva pe masa copiilor:
pâine, cartofi, varzã, salate,
ceapã.
Dupã aceea am închiriat o
casã, dar nu aveam pe ce dormi ,
nici pe ce sta.
Norocul nostru a fost directorul
ºcolii unde am înscris copiii
pentru anul în curs, care, aflând
cã suntem noi veniþi, a convocat
comitetul de pãrinþi ºi în 24 de ore
ne-a fost mobilatã casa cu tot
ceea ce avem nevoie, desigur
lucruri uzate, dar în condiþii bune.
Acest om de mare suflet a fãcut
acelaºi lucru pentru mulþi alþi
emigranþi ºi are un loc aparte în
inimile tuturor celor ce l-au cunoscut.
În þarã lucrasem ca electrician
ceea ce aici mi-a fost de mare
ajutor. Dupã cinci-ºase ani am
reuºit sã-mi iau permisul de
Contractor Electrician ºi atunci
am deschis compania mea de
instalaþii electrice, fiind astfel
capabil sã asigur o viaþã prosperã
familiei mele numeroase.
MLC: Cum v-a venit idea de
a crea o organizaþie fãrã profit
care sã aibã rolul de a ajuta pe
fraþii români din România ºi
Basarabia?
NP: La venirea preotului Gh.
Calciu în Los Angeles s-a înfiinþat
organizaþia „Libertate ºi Credinþã”
unde am avut funcþii de conducere tot timpul. Rolul acestei
organizaþii a fost de a grãbi demolarea regimului comunist din
România ºi de a arãta lumii întregi adevãrata faþã „raiului comunist”; am fost motorul tuturor
demonstraþiilor anticomuniste din
21
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Los Angeles. Aproape nu era
lunã sã nu ieºim în stradã sã denunþãm regimul comunist din
þarã, grãbind astfel sfârºitul de loc
previzibil pentru acele vremuri.
Comunitatea românilor din Los
Angeles a fost una dintre cele
mai active din Statele Unite ºi nu
degeaba - cum mi-a mãrturisit un
funcþionar al administraþiei româneºti - s-a înfiinþat un consulat în
acest oraº care avea deja, la
acea datã, trei ziare româneºti.
Los Angeles devenise centrul
fierbinte al emigranþilor români
din America.
Aºa a început lanþul marilor
demonstraþii anticomuniste, pe
coasta de vest a Americii.
Pânã dupã aºa zisa revoluþie
din 1989 am ocupat diferite funcþii
de conducere in organizaþia
„Libertate Credinþã” a regretatului
preot Gh. Calciu.
Anul 1992 a marcat începutul
altui tip de organizaþii ºi începutul
colaborãrii noastre cu
„Fundaþia Pentru Democraþie”
a profesorului Emil Constantinescu, viitorul preºedinte al
României. Astfel am demarat
colaborãri cu investiþii pentru
tineretul studios din România,
asigurându-le prin fundaþii burse
ºi ajutoare lunare pentru studii.
Am mai fãcut parte din „Comitetul International Romfest”,
organizând Romfestul 1994 la
Los
Angeles.
Festivalurile
Romfest 1998 ºi 2000 au avut loc
la Sibiu unde eu am aflat mai
mult despre problemele grave ale
fraþilor noºtri din Basarabia, în
speþã despre zeci de mii de români uciºi în timpul rãzboiului de
apãrare în 1941 aruncaþi într-un
loc uitat de toþi. Acest lucru m-a
fãcut sã decid a merge la faþa
22

locului sã vãd realitatea ºi am
fãcut-o în anul urmãtor, 2001. De
atunci am mers în România ºi
Basarabia în fiecare an.
In 1998 înfiinþasem Consiliul
Român-American, împreunã cu
Mircea Popescu , instituþie ce s-a
vrut „organizaþie umbrelã” în
scopul implicãrii ºi mai mult în
viaþa socio-politicã a þãrii. Noi
suntem cei care am lansat ideea
înfiinþãrii „Circumscripþiei Electo-

unã cu doamna Smaranda
Livescu au înfiinþat Consiliul
Mondial Român cu sediul la
Atlanta. A urmat demisia lui M.
Popescu din funcþia de preºedinte al CRA, unde am rãmas eu,
conform statutului noii organizaþii.
La Atlanta se vizualizase un program larg de ajutorare al basarabenilor cu promisiunea doamnei
S. Livescu de a obþine granturi de
la statul Georgia ºi împreunã cu
Troiþa de la Þiganca

rale 43 diaspora”, din 2008, dar ºi
cei care am luptat pentru schimbarea legilor electorale. Am reuºit, dar niciodatã nu ne-am gândit
cã partidele vor beneficia de
aceastã realizare impunând-ºi
candidaþii pe criteriile lor politice.
Anul 2001 a fost anul unei
scindãri, când M. Popescu împre-

eventualul sprijin al guvernului
român, plus contribuþii benevole
ale românilor din USA sã se
treacã la fapte. Veniserã ºi participanþi români din Germania ºi se
pregãtea o miºcare de amploare
pentru ajutorarea fraþilor noºtri,
mai ales a celor risipiþi prin îndepãrtata Rusie, Transnistrie, Basa-

rabia ºi Ucraina
Organizaþia creatã iniþial sub
numele de Consiliul RomânAmerican a rãmas în funcþiune,
aºa cã eu mi-am putut continua
proiectele de ajutorare în mod
legal, cu participarea unor oameni de suflet, plus contribuþia
mea ºi a copiilor mei.
MLC: Iertaþi-mã, sunteþi basarabean?
NP: Da de unde, nici vorbã,
însã român fiind mã doare ceea
ce se întâmplã cu fraþii noºtri
rãmaºi în zona unde ruºii au fãcut
totul ca sã distrugã cultura româneascã, depopulând regiunea
prin ucidere ºi înfometare, apoi
deportând forþat în Kazahstan ºi
Siberia pe cei rãmaºi.
Nu trebuie sã fii basarabean
ca sã reacþionezi la mãcelul care
s-a fãcut cu bieþii români din zona
aceea, la momentul cedãrii forþate a Basarabiei. Ce s-ar fi întâmplat dacã eram eu în locul
lor?
MLC: Cum aþi demarat acþiunea, concret? Aþi putea sã ne
spuneþi mai multe detalii despre „aventura” cãlãtoriilor în
Basarabia?
Cum a fost cu instalarea troiþelor la Þiganca ºi cu ajutatul
cãlugãrilor care dormeau întrun vagon pãrãsit ºi un cosciug
în frig ºi ploaie?
NP: Am plecat în 2001 în Basarabia, la Þiganca ºi de atunci
m-am dus acolo în fiecare an,
pentru o sacrã misiune.
Vagonul de care pomeniþi nu
era chiar pãrãsit. Pânã nu de mult
fusese folosit de preotul Vasile
Burduja drept bisericã, unde se
aduna satul duminica la Sf.
Liturghie, apoi a fost donat celor
doi cãlugãri.

Þiganca, este un loc de îngropãciune a mii de ostaºi români
aruncaþi de-a valma în 1941, în
timpul rãzboiului de apãrare al
Basarabiei. Aici am cules oase de
pe câmp cum culegi ciupercile,
gropile fiind fãcute în grabã, la
suprafaþã, iar cimitirul ridicat pe
un dâmb, a fãcut ca ploile sã
spele în timp pãmântul ºi oasele
sã rãsarã ici-colo, precum ghioceii.
Cu o pungã de oase, culeasã
practic din gura câinilor (la acel
timp cimitirul era loc de adãpostire ºi pãºune pentru douã turme
de oi), am alergat prin Bucureºti
la mai marii zilei, pânã ce am
aflat un departament care abia se
înfiinþase, numit
„Oficiul Naþional pentru Cultul
Eroilor” unde am gãsit oameni de
mare ispravã, în special colonelul
Scarlat.
Cu ajutorul lor s-a reconstruit
Cimitirul de Onoare al Ostaºilor
Români de la Þiganca, apoi la
Cania, la Nicolaeuca - la nord de
Chiºinãu - ºi un început de cimitir
la Ialoveni, în sud de Chiºinãu.
Prin intervenþia lui Florin Sãsãrman de la Bistriþa s-au confecþionat la Reghin niºte impunãtoare ºi frumoase troiþe maramureºene care au fost aduse, sfinþite ºi instalate în memoria celor
cãzuþi pentru apãrarea pãmântului românesc.
A fost pentru prima oarã de la
rãzboi când s-a pus o cruce pe
pãmântul Basarabiei.
Meritul lui Florin Sãsãrman
este incontestabil fiindcã el a fost
de mare ajutor cu executatul
troiþelor la Reghin ºi efortul de a
le cãra peste graniþã, din România în Basarabia.
Pãrintele Nifon ºi pãrintele
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Casian au rãmas sã pãzeascã locul de atacurile frecvente ale bulgarilor din satele vecine (Stoianovca), care veneau beþi provocând scandaluri ca sã oblige pe
români sã plece din zonã. La
Cania rãmãsese pãrintele Buduja
sã aibã grijã de cimitir.
Inaugurarea oficialã a cimitirului de la Þiganca s-a fãcut în anul
2006. Sfinþirea troiþelor s-a fãcut
de cãtre ÎPS Petru, Mitropolitul
Basarabiei, iar la eveniment au
fost prezenþi delegaþi ai Ambasadei Române al Chiºinãu ºi foarte
mulþi cetãþeni basarabeni veniþi
sa-ºi aducã salutul eroilor cãzuþi
pentru þarã, cu steaguri, cu lumânãri aprinse, cu colaci ºi vin, cu
coliva , ca la un parastas.
Problema presei de informare
în satele din Basarabia am soluþionat-o cumpãrând sute ºi sute
de abonamente la ziare româneºti în aºa fel ca cel puþin câteva
numere sã ajungã ºi în cel mai
îndepãrtat cãtun. M-am gândit cã
acest lucru va menþine spiritul
bieþilor fraþi basarabeni izolaþi ºi
fãrã speranþã.
Tot din banii noºtri, mai ales ai
mei ºi contribuþii ale copiilor mei,
am ajutat în 2003 pe basarabenii
care demonstrau împotriva conducerii comuniste, la momentul
când l-au susþinut pe Roºca (cu
lozinca “Nu ne furaþi istoria”) ,
reprezentatul de atunci partidului
creºtin. Manifestanþilor din stradã
li s-au distribuit ceaiuri calde,
mâncare, cafele, sandwish-uri,
ca sã reziste la frig ºi represalii,
numai cã spre dezamãgirea
noastrã acest Roºca nu a meritat
suportul oamenilor de bunã
credinþã.
Eu mi-am fãcut datoria de om
care-ºi iubeºte fraþii, dar nu
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aveam ºi controlul asupra naturii
duplicitare a unor candidaþi la
alegeri.
MLC: Cum aþi reuºit sã vã
strecuraþi printre cei care nu
vãd cu ochi buni ajutorarea
bieþilor noºtri români de
dincolo de Prut?
Cum a reacþionat guvernul
român la aceste acþiuni , aþi
avut probleme , sau ajutoare?
NP: Ceva îmi spunea cã
lucrurile complicã, nu înþelegeam
de ce se pãstreazã tãcere ºi
nimeni nu a scos un cuvânt pânã
acum despre existenþa acestui
mare osuar lãsat uitãrii în mod
deliberat. Atunci m-am înarmat.
Am invitat ziariºti ºi reporteri
de la ziarele ºi televiziunea proromâneascã de atunci, oameni
care s-au dovedit a fi nu numai
buni profesioniºti, dar foarte buni
români, precum Zina Cerchez,
Aneta Grosu, Dina Pripa, Aliona
Avram, ºi alþii.
În urma unei campanii de
presã, Ambasada Românã din
Republica Moldova a rupt tãcerea ºi a recunoscut existenta
acestui cimitir ºi a multor altora
din Basarabia.
Un cercetãtor istoric mi-a
mãrturisit cã el deþine mãrturii ale
þãranilor care confirmã existenþa
a peste trei sute de cimitire ale
ostaºilor români cãzuþi pentru
apãrarea pãmântului românesc
din Basarabia.
Dacã nu am avut probleme
mari cu autoritãþile româneºti, neam lovit însã de inerþia unor
funcþionari, ca de exemplu cei de
la Ambasada Românã.
Eu însã nu m-am lãsat învins
ºi am mers înainte , continuând
lupta .
MLC: Ce implicaþii aþi avut la
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întâlnirea de la Luxembourg
din 2005?
NP: Acolo am rãspuns unei invitaþii primite din partea Ambasadei Române din Washington
DC de a participa la un eveniment unic la Luxembourg: ridicarea României la rangul de candidat pentru a deveni membru al
Uniunii Europene, ceea ce mai
târziu s-a ºi întâmplat.
Am participat împreunã cu
mulþi români veniþi din toate
colþurile lumii la acest mare eveniment de unde, majoritatea dintre noi, am plecat profund dezamãgiþi.
Sala în care urma sã aibã loc
întrunirea, la care fusesem invitaþi sã luãm parte, s-a dovedit
neîncãpãtoare deoarece oficialitãþile române, sosite cu douã
chartere din þarã ºi-au adus prietenii, soþii si iubitele, care practic
au ocupat locurile invitaþilor oficiali ai Ministerului de Externe.
Aºadar ei au avut întâietate, iar
noi am rãmas pe din afarã. Am
întâlnit acolo români entuziaºti
veniþi din Australia, Canada,
America, America de Sud ºi
Europa care au înþeles cã nimic
nu s-a schimbat în mentalitatea
româneascã alteratã de comunism. A fost trist, foarte trist!
MLC: Am auzit cã mai de
curând aþi fost implicat în construirea unei biserici ortodoxe
româneºti la Hagi Curda, pe teritoriul ocupat acum de ucrainieni, care-i iubesc pe români
ca sarea-n ochi. Îmi puteþi da
mai multe amãnunte despre
acest lãcaº cãruia i-am vãzut
pozele trimise pe internet?
NP: Hagi Curda sau Camasovca, cum i se mai spune, este
un sat românesc cu o populaþie

de 4.600 de suflete, situat dincolo
de Galaþi, în fostul judeþ Ismail,
unde au avut loc pânã nu demult
scene de barbarism comise de
cãtre ortodocºii ucrainieni.
Din Romanian Global News
am aflat cã în timpul postului de
Paºte li s-a pus foc, altã datã s-a
aruncat gaze lacrimogene în
micuþa camerã pe care o foloseau românii drept loc de închinãciune, apoi tot felul de ºicanii care sã exaspereze oamenii
ca sã plece sau sã renunþe la
slujbele lor creºtine.
La o ceremonie de la Þiganca
cunoscusem pe Vasile Iordãchescu, român din Ucraina, care
mi-a confirmat ce se petrece la
Hagi Curda ºi am înþeles cã
numai cumpãrând o bucatã de
pãmânt care sã fie proprietatea
noastrã se poate construi o
bisericã ortodoxã, care sã fie
afiliatã Mitropoliei de la Bucureºti.
Am decis pe loc sã dãm niºte
bani, eu ºi fiul meu Mihai Popa ,
pentru a se cumpãra pãmânt la
Hagi Curda; eu am dat imediat
5.000 $, la care am adãugat mai
târziu încã 3.000 $, apoi Statul
Român a pus 200.000 $ pentru a
se începe construcþia bisericii.
S-au mai adunat încã 46.000 $
de la românii din Los Angeles
(dintre care vreo 38.000 $ de la
fiul meu) , iar când locul a devenit
proprietatea noastrã în anul 2006
s-a pus temelia bisericii. La ora
actualã biserica este gata, mai
sunt necesari banii pentru altar ºi
picturile sfinþilor ca sã fie totul în
ordine.
Departamentul Românilor de
pretutindeni a avut merite deosebite în construcþia acestui lãcaº
de cult ortodox ºi sperãm sã fie
sfinþit de cãtre PSS Mitropolitul

Petre al Basarabiei afiliat Patriarhiei Române.
Ceea ce aº vrea sã subliniez
este cã acþiunile anterioare, printre care ºi congresul CMR, cel
mai reuºit de la Vatra Dornei 2004 -, au fost ajutate cu bani ºi
de cãtre Departamentul Românilor de Pretutindeni, însã banii
se returnau dupã un anumit timp,
deci trebuia ca cineva sã fi avansat bani cash pentru a demara
acþiunile, ca de exemplu transportul oamenilor din Basarabia ºi
Kazastan la congres, cazarea ºi
plata meselor celor aduºi . Acest
cineva am fost eu, care am dat cu
toatã inima fãrã sã fi ºtiut sigur
dacã mai primesc banii înapoi
sau nu. Am plecat întotdeauna cu
bani cash la mine, ai mei, plus cei
adunaþi de la copiii mei; numai
aºa am putut acþiona rapid în
locurile unde trebuia plãtit pe loc
ca sã meargã treaba.
În anul 2010 am participat la
dezvelirea la Iaºi a statuii marelui
poet basarabean Grigore Vieru,
unde românii-americani au dat
cam 20% din valoarea lucrãrii, iar
restul de 80% a fost plãtit de
primãria oraºului Iaºi. Poetul
Vieru a fost mare patriot ºi o luminã a neamului nostru; a participat în 2004 la congresul CMR
de la Vatra Dornei ºi cred l-aþi
cunoscut.
Aº vrea sã mai adaug cã în
primãvara 2010 au avut loc mari
inundaþii pe ambele maluri ale
Prutului când noi am ajutat la
mobilarea grãdiniþei ºi scolii
elementare din comuna Antoneºti
cu $3, 000 strânºi de românii din
Los Angeles.
Acum se va retipãri o cartedocument scrisã de Vaculovski
despre foametea organizatã în

Basarabia când au murit mii ºi mii
de români. Împreunã cu doamna
Flori Bãlãnescu de la Institutul
pentru Cercetarea Crimelor Comuniste se vor edita 600 exemplare, plãtite de noi, cu 1.600 $
colectaþi tot de românii din Los
Angeles, dintre care 200 exemplare vor rãmâne la institut , iar
400 la noi, pentru a fi distribuite la
bibliotecile din Basarabia.
Tot acum, la începutul lunii
iunie, va ave loc ºi lansarea cãrþii
la Institutul de Istorie.
MLC: Sunteþi un neobosit
soldat în aceste misiuni de a
ajuta efectiv pe cei din Basarabia ºi a demonstra celor ce
ne-au luat pãmântul cã fraþii lor
din afara graniþelor nu dorm, ci
le pasã de cei rãmaºi „orfani de
þarã”. Din pãcate nu toþi, dar un
om ca dumneavoastrã este un
imbold pentru ceilalþi ºi cum
spun americanii „one single
person could make a huge
difference”.
Pot sã vã întreb dacã mai
aveþi ºi alte proiecte pe viitor,
acum ,aproape de aniversarea
„fragedei vârste” de opt zeci
de ani?
NP: Da, aº mai avea un proiect important dupã care, dacã
reuºesc, pot închide ochii mulþumit cã n-am fãcut umbrã pãmântului de pomanã!
Cred cã vã mai amintiþi de grupul venit din Kazahstan la Congresul din 2004, toþi îmbrãcaþi în
costume naþionale, de la mic la
mare, care ne-au cântat româneºte ca ºi cum de-abia coborâserã din inima munþilor Moldovei?!
Este impresionant sã vezi cum
toþi copiii vorbesc limba românã
ºi nu poþi crede cã pãrinþii ºi
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bunicii lor au fost transmutaþi în
mijlocul Rusiei acum ºaptezeci
de ani.
MLC: „Þara mea este limba
românã”, spunea poetul Nichita Stãnescu.
NP: Da, aºa este! Atunci am
înþeles cã neamul românesc nu
piere, „nu mor caii, când vor
câinii”, spune înþeleptul nostru
proverb.
Dorinþa mea ar fi sã construim
în Kazahstan o bisericã ortodoxã
româneascã, care sã fie subordonatã Patriarhiei de la Bucureºti.
Cu donaþii de la noi toþi si cu ajutorul Departamentului Românilor
de Pretutindeni trebuie sã reuºim.
Dumnezeu lucreazã prin
oameni.
MLC: Vã mulþumesc ºi vã
felicit din toatã inima domnule
Popa, dorindu-vã sãnãtate
multã pentru îndeplinirea acestui proiect. Am dori sã avem
cât mai mulþi români ca dumneavoastrã angajaþi în asemenea misiuni, ca sã nu disparã
neamul acesta vechi, deºtept
ºi viteaz cãlcat în picioare de
toþi nechemaþii lumii.
Cu forþa celor care au
cunoscut o Românie intelectualã ºi prosperã, cu dârzenia
celor care au stat în puºcãriile
comuniste, poate cã vom fi
inspiraþie pentru cei tineri care
cântã acum manele ºi pocesc
limba cu inserþii stâlcite englezeºti fãrã a mai purta spiritul
patriotic în sânge.
Þara are nevoie de modele
pozitive pentru a spãla spurcãciunea devastatoare cu care a
fost impregnatã de cãtre comuniºtii bolºevici ºi KGB-ul cu
slugile lui.
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POEZII
MAIA CRISTEA-VIERU (CANADA)

Incompatibil
Mareea-ºi atinge azi plinul
alai de cochilii se-adunã
împinse de val.
Îndrãgostit de dresoare, delfinul
ar vrea s-o atragã-n strãfunduri adânci,
diadema de melci sidefii
cu iubire sã-i aºeze pe frunte,
pãduri de corali, purpura lor dintre stânci
perle din scoici pe umerii goi.
Ea-l cheamã la mal,
mângâieri ºi-alge proaspete-i aduce
cu jocuri gingaºe fãptura ei caldã
delfinul atinge,
alunecã-alãturi, pe spate o duce,
peºti coloraþi îi oferã în dar
Sã vinã-n cetatea cu porþi de cleºtar
recifi de corali o aºteaptã-n zadar
ea nu poate ajunge.
Visul frumos rãmâne-o nãlucã
mareele urca, tot urcã.....

În împletirea de mister
Pe braþul tãu ocrotitor
direct din vis,
încrezãtoare,
ca sã te-ador am poposit
ca-ntr-o poveste,
cã raza de luminã
aerian sfioasã,
cu-nvãluiri febrile
ºi-n tandre legãnãri de cer
mistuitor de dragoste cuprinsã
inima ta
cu frenezie
intonã ritmuri ºi candori
din alte ireale sfere
În împletirea de mister
26

vibra o caldã adiere
ºi ne-am trezit - fãrã sã ºtim
douã fãpturi
marii iubiri, suav prizoniere.

În vechea Lipsca
Nu prea departe de bãtrânul Dom
în vechea ºi vestita Lipsca
la Thomas Kirche,
unde celebra orgã
de secoli
mai rãsunã încã,
umbrele noastre îmbrãþiºate
a mea ºi a ta
printre uimitele tãceri,
din alte neuitate - amurguri,
sfielnic vor vibra,
enigme vechi s-or decanta
interogând aducerile-aminte.

Puþin mister
Te invit în cântec
vrajã ºi descântec
în nemãrginire ºi în nemurire
unde e posibil
sã þesem iluzii
ce din viaþã pier
pe Terra- e nevoie
ºi de imponderabili,
vãpaie de astre
de mult inefabil
ºi puþin mister
Te invit în spaþii hipersiderale
omul meu iubit,
fermecaþi de-acorduri
de orgi din catedrale
sã reþinem clipa....
timpul prea grãbit.
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POEZII
O cadã mare de baie în curtea spitalului
ºi câteva ciori zgomotoase au fost de ajuns
sã-mi aduc aminte de sfârcurile ei rozalii
de rochia ei albastrã aruncatã în grabã pe covor
E o poveste de demult petrecutã sub luna roºie
carnivorã
luna ce îþi devorã toate cuvintele
pe mãsurã ce le rosteºti
ºi mai cu seamã cele în care evoci pãrul ei de aur
acoperindu-i sânii
cum cuvântul pisicã devorã la colþul clãdirii
porumbelul
ªi mâinile mele devin deodatã albastre
în apropierea mãrii
în care am înotat cândva
în altã viaþã poate
cu femeia aceea

Un buchet de cuvinte
În fiecare searã poetul îi duce femeii
un buchet de cuvinte roºii

strigând cuvinte voluptoase ca ºi când un înger
ºi-ar prinde aripile în uºa ruginitã a tramvaiului

Papagalul
Stau în faþa acestei pãsãri ciudate
amintindu-mi copilul cel mut
pe care mi l-a dãruit cândva femeia aceea lipsitã de
glas
era una din acele stranii femei
capabile sã zboare ca un înger
în absenþa mea
peste toate prãvãliile ºi magherniþele periferiei
în timp ce toate corãbiile
se adunau la geamul albastru
cu roºiile muºcate cu panseluþele
cãsuþei mele de pãmânt

ION CRISTOFOR (ROMÂNIA)

O poveste de demult

în urma lor nu mi-a rãmas decât acest papagal
albastru
poliglot vorbind o mie de limbi
neînþelese de mine
pentru papagalul acesta
nu sunt decât un biet arbore cu fructe
sau o piatrã ce miºcã farfuria de seminþe
sub strãlucirea cosmicã a penajului sãu

un buchet de trandafiri carnivori
care-i devorã sânii ºi buzele
l-aud în fiecare searã pe poet
e trecut cred de prima tinereþe
i-aud paºii urcând spre apartamentul vecin
ºi uºa deschizându-se ca un val marin
care-i înhaþã pe amândoi
ºi nu peste multã vreme
acoperind hula mãrii
o aud pe femeia agitându-se-n rut

Vocea îngerului
Sunt seri în care pe deasupra mahalalei în care
trãiesc
zboarã toate femeile pe care le-am iubit cândva
în altã viaþã sau în tinereþe
atunci se-aude vocea îngerului ºoptindu-mi din
frunzare
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de aici începe tinere domn
þinutul translucid al neantului

Flautul

la început n-a fost cuvântul
ci visul ºi somnul
ºi marea ce s-a retras furioasã
în albastru sângele tãu
luna trece atunci cu o femeie neagrã în braþe
peste o punte subþire în hãu

Fluturele negru
În ungherele netrebniciei noastre se sapã din greu
cu mâhnire cu furie se sapã o adâncã întunecatã crevasã
aºteptat sunt sã spintec bezna cu buzele cu silabele mele
primejduit ca ºi tine fluture negru
odihnindu-te în lumina mâinilor
în timp ce hei rup hei rup oasele noastre linguºesc
brazdele proaspãt întoarse peste cei morþi
în timp ce bem în tãcere vinul aproape îngheþat
primejduit sunt ca ºi tine fluture
când iatã trandafirul ne strãpunge cu spinii calvarului
când iatã ca un munte se prãbuºeºte
petala trandafirului peste noi

Adeveriþi suntem de firava luminã
de palidele aureole ale florilor pregãtite sã moarã
de cucernicele gâze
de rãdãcinile arborilor frãmântând în pãmânt
istoriile celor tãcuþi
prin somn taurul roºu intrã în zodia naºterii tale
femeie proaspãtã ca iarba primãvara
un ciorchine de strugure mai strãluceºte
pe ultima ramurã în ger
cu dulceaþa lui amãgeºte flautul
ultima ceatã de îngeri din cer

Arborele genealogic
ªi iatã cum pe nesimþite întunericul se înmulþeºte ca
erizipelul
ºi iatã cum se înmulþeºte scânteiuþa de baltã
Cum floarea soarelui devine mai roºie în apus
decât urechea tãiatã a lui Van Gogh
Pe mâinile noastre ca o pulbere finã
rãmãºiþele pãmânteºti ale stelei
dau de gândit vecinei noastre de palier
Cineva demonteazã în umbrã maºinãria finã a viselor
noastre
ca pe un ceasornic cumpãrat
de la târgul de vechituri într-o varã
Ce ne mai pregãteºte oare melancolia ta Doamne
cu valurile ei negre putrezind uºa de la intrare
Ce ne pregãteºte negresa acesta
sãpunindu-ne de zor în leºia întunecatã
ca ºi când ar vrea sã ne cureþe barba cu briciul
bunicului mort în copilãrie
în jur întunericul se înmulþeºte ca lintiþa
în albastrul ochilor noºtri se iveºte deodatã un zeu cu
arcul întins
ºi noi stãm ascultând vântul ce freamãtã
cum împrãºtie zvonuri ºi cântece
în ramurile arborelui nostru genealogic

Vasile Mic
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Credeam cã am vãzut tot
Foºnesc bancnotele între degetele mele
Ca un ºerperiº cu puiet flãmânzind.
În cazul în speþã
Avocaþii de pace nu mai au flerul scontat,
Rugãciunile nu au nume luate din cer
Aºa cum nici pruncul
Nu mai are viitorul promis de statistici.
Lacrima de glicerinã preagrasã
Spalã scutecul din bumbac deºirat…
Credeam cã am vãzut tot angrenajul
Maºinii care mi se pregãteºte
Cu emailuri strãlucitoare
Trase sistematic peste pielea reptilei bolnave.
Altã capcanã pentru lupii cei tineri
Stã prinsã-n pioneze
Pe sub ciorchini reclame .
Aerul sfârâie în cãlimarã golitã
ªi jurnalul de zi pierde una câte una
Paginile
Pe care îngenunchez
Cu sticlã de vin vechi
ªi Graalul promis.

Deºert
Pentru ca sã nu se strice
Veºmântul scump ºi la modã
În sezonul acesta,
Þin cont de posibilitatea
De-a trece alte cãmile slabe
Prin toarta acului pierdut pe
Drumul mãtãsii.
Din radiou ies ºoapte desperecheate:
- Va fi furtunã în pomul cunoaºterii ºi
Curge-va Lethea peste viii ºi morþii planetei!
Anunþã meteorologii.

Limite nu mai existã
La petrecerea în care
Cântãm fals, tropotim pe podele
Apoi... bem delevarul ca pe o otravã rarã.
E promoroacã pe oasele
Sfinþilor care încã mai rabdã
Sã treacã peste ele ºenile ºi
Paºii fetei morgane.

Nuntaºi
Întâmplãrile se desfac din coajã
Precum stânjeneii
Plantaþi pe linia orizontului descrescãtor.
În nume propriu
Dau alerta maximã
ªi ...vin contrabandiºtii de aur
Cu podiumul de premiere la subsioarã.
Nu dau replicã
În ziarele cu fiare ucise în lupta inegalã!
În perechi perfect comestibile
Peºtii cinei de tainã fac volute
Prin burta corãbiei militare.
Tragem linii frânte
În creta asfaltului.
Desenãm din memorie
Nunta universalã ºi...
Alaiul ãsta ne urmãreºte pas cu pas,
Inimã lângã inimã,
Prin toatã palestra greceascã.
ªi ...plouã!
Plouã cu alþi nou-nãscuþi
Dincolo de ferestrele
Cu storurile trase direct din coperta de carte.
Adevãrul se scrie ca ºi singur
Pe strãzi fãrã ziduri,
Pe lutul reavãn
Ca o cãmaºã de femeie lehuzã.
Povestea mea evolueazã fãrã cuvinte
Fãrã imagini.
Vânãtorul tremurã asudat ºi cu

MELANIA CUC (CANADA)

P o e z i i
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Piedica trasã la armã.
Unde au plecat toþi pescarii de oameni?

Apãrare
Un cuþit de bucãtãrie ascuþit
Pe muchile amândouã,
Aºa ca un exerciþiu de loialitate
Ori sabia regelui aºezat in jilþul
De la masa cea verde...
Trupul lui este numai un semn
Din cap pânã-n picioare îmbrãcat
În veºminte din fier tras prin zale.
Este restriºte în ochiul care citeºte
Evenimentul secolului.
Învãþam cum sã supravieþuim fãrã carne
În iarna viitoare.
Cuºca bestiei a rãmas goalã
Iar arena-i ticsitã
Cu flori din hârtie velinã.
Ne târâm cu miriapodul ce amuºinã
La marginea stelei.
Lampa cu gaz e stinsã pe masã.
Sforãie ºi bufonul de sub masa ospãþului…
Da’ ce ºtiu eu
Despre camelot-ul în care
Iarba sparge piatra ºi
Leul îºi face veacurile
În semnul heraldic ?

În vitrinã,
În planul secund,
Vântul rãceºte ºampania scumpã
În cupa de scrum.
Genunchiul a prins rãdãcini
Mã gândesc la
Cum ar trebui sã fie cercul
Din care, eu
Sã fac un singur pas înafara durerii.
Locul meu este tot mai nesigur în regn
ªi-mi sprijin tâmpla
ªi genunchiul
Ce au prins rãdãcini în cernealã mov.
Am vocaþia libertãþii de-a vorbi
Despre
Cocoºii de tablã din foiºorul de foc
În timp ce
Sub pânza din cortul cazon,
Eroii se îmbatã cu gloria personalã
ªi vinul închegat în febra
Altei bãtãlii
Ce ni se lipeºte de trup
Ca o cãmaºã de noapte
Ruptã toatã în genunchi ºi în coate.
Furia se ridicã-n picioare
Din statuia aniversarã a masacrului.
Merem pânã de la capãt!
Neglijenþi, cabotini...
Trecem pe sub stindarde ºi însemne sfinte
Cu fruntea încruntatã ºi palmele zdrenþuite
În cuþite prelungi.

Vremuri
Avem acelaºi semn
La mânã
ªi picior.
Peste cartea sfântã
S-au uscat trandafirii sãlbatici.
Ceaiul este alb.
Sarea se extrage din Marea Roºie...
ªi eu am dreptul
De o mie de ori sã plec
ªi sã revin
În aceastã miºcare universalã!
Un alt muºchi de vitã nesupusã
Va intra în maºinãrie.
Dinþii din orologiu ne cheamã
La liturghia din turn.
La ce bun ?
Încã o ediþie de noapte
Iese goalã-goluþã
Pe strada cu platani înfloriþi
ªi vagabonzi de conºtiinþã.
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Liniºtea tropoteºte
Iubeam ºi nu ºtiam
Doamne,
Ce ocazie bunã mi se arãta.
ªi...
Culegãtorul de vise
Licita mai departe ambalajul mov de staniol.
O bomboanã aruncatã
Pe asfaltul proaspãt spãlat.
ªi harul,
Care se scurge ca un sânge
Din rana înfloritã între coaste de cruce...
Liniºtea încã mai tropoteºte prin poeme strãine.
- Ai grijã!
Viaþa ºi-a pus mãnuºi de mamoº.
Dupã supliciul tãcut
Alter Ego urcã în cerul
Ce se oglindeºte în toate traveresele
Cãii ferate scoase din uz.
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Poems
Hän kastoi pensselin punaiseen
ja luonnosteli hämärän olennon
saadakseen kritiikkiä osakseen.
Kriitikko pukeutui aina keltaiseen,
voittaakseen paatuneimman tohelon
hän kastoi pensselin punaiseen.
Pitikö hänen tehdä vaikutus moiseen
outolintuun, hummata kanssa tollon
saadakseen kritiikkiä osakseen?
Kysymys osui käteen vaivaiseen,
voittaakseen kamalan kohmelon
hän kastoi pensselin punaiseen
jotain taiteessa muuttaakseen
piirsi sammuneen sammon
saadakseen kritiikkiä osakseen.
Taiteilija on valmis kaikkeen:
kaataakseen kumoon kriitikon
hän kastoi pensselin punaiseen
saadakseen kritiikkiä osakseen.

He dap his brush into red
(villanelle)
He dipped his brush into red
and made a sketch of a dark creature
in order to be criticised.
Critic always wore yellow,
to win hardened dummy
he dipped his brush into yellow.
Did he need to make an influence to a
strange bird, to party with a dummy,

in order to be critisized?
The question struck into an infirm hand,
to win an awful hang-over
he dipped his brush into red

RITA DAHL (FINLANDA)

Hän kastoi pensselin punaiseen
(villanelle)

to alter something in the arts
he drew sampo (celestial sphere)
in order to be critisized.
Artist is ready for anything:
to turn over critic
he dipped his brush into red
in order to be critisized.

Kirje nuorelle runoilijalle
mikä sinulle on tärkeää
siitä on puhuttava
vaikutuksille ei altistu liian usein
avaudu
avaa
tule avatuksi
sanat syntyvät suhteesta toisiin ihmisiin eikä niillä ole
muuta tehtävää
kuin kulkea kahvilassa kädet taskuissa ja tulla
keskeytetyiksi syntyy ajatus
uudesta ystävästä kirjoitin pari sanaa
tapa jolla hän katseli minua
suoraan silmiin kuin ei katsoisi
me
laskin rahojani
halusi vain kahvin ja osti sen
kuulin kolikkojen kilahtavan
kääntyi katsomaan kuka astui ja nosti
käveli määrätietoisin
askelin kohti kahvilan kassaa hän kirjoitti
muistivihkoonsamustana
valkoinen ei ole enää turmeltumaton väri
kupit pöydässä
he
kuulivat toistensa katsovan tai kävelevän
ohikulkeva nainen
tärkeilemätön kuppi kädessä
kukaan ei enää muista tärkeintä kulkevat
naisen hyvämuotoiset jalat

usein

höyryt
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kummastelematon mieli
kynät teroittavat
pöydän puhki
jos muistaisin kirkkaan aamun kymmenen vuoden kuluttua
vihko puhuu
jos kengät kopisivatkin,
kahvi juoda hymyynsä
hän istui kulmapöydässä ja vilkuili ikkunasta
pakkasta tuskin näkyvästi
huuruava kahvi hän juo nälkäänsä mitä vain
katsoi sivulleen ja kynä nainen kohotti hamettaan
monta senttimetriä havaintoon olisi vaadittu
joka tapauksessa kahvi oli melkein juotu
käänsi sanomalehden sivua
kukaan ei puhunut
vain he kaksi
siksi
tarjoilija
käveli varmoin askelin hän kuuli sen askelista
nainen hymyili itsekseen, hän oli varma
paperin
rapinaa
katsoivat vaivihkaa
kokemus
jaettu
tuoli, kahvila jossakin syrjässä he istuivat yksintoisiaan
vailla

Letter for a young poet
one must talk about that
what is important
for you
not often one is exposed to influences
do not open up
open
are not opened up
words are born out of a relation to other
people and
they do not have anything else to do
than to walk in a café and to be interrupted
a thought is being born
I wrote a couple of words about a new
friend
the way he looked at me
straight in the eyes like he would not be watching
we
I often counted my money
wanted only a cup of coffee and bought it
I heard
the sound of chinking coins
turned to see who stepped into and lifted
walked with deliberate
steps to the café´s cashier
he wrote
in his notebook
as black
white is not a ruined colour anymore
cups
at the table
they
heard each other to see or walk
passing woman
with a modest cup in her hand
steams
nobody remembers the most
important thing
32

Vasile Mic
walk
wellformed legs of a
woman
unwondering mind
pens
sharpen through the table
if i remembered the bright morning ten years after
notebook talks
if shoes
were clattering, coffee to drink for one´s smile
he sat at a corner table and glanced from a window
frost just enough to be seen
vaporing coffee
he drinks
anything for his hunger
looked aside and the
pen
woman lifted up her skirt
many centimetres would have been demanded for his
attention
in every case coffee was almost in the end
turned the page of a newspaper
nobody spoke
only them
two
that is why
the waiter
walked with resolute steps
he heard that from the
steps
the woman smiled to herself, he was sure
rustling of paper
looked stealthily
experience
shared
chair, café somewhere at a distance
they sat alone
without each other
(From Aiheita van Goghin korvasta – Subjects from the
ear of van Gogh, Ankkuri 2009)
Translated by author

D

estine

L

iterare

Tristeţea marilor convulsii

În viaþa trepidantã a Craiovei au
existat multe personalitãþi care, printr-o
muncã intensã, dar ºi înzestraþi cu o
sensibilitate aleasã, ieºitã din comun,
au atins cele mai înalte culmi ale consacrãrii, lãsând amprentele veºniciei
pe bolta cereascã. Ei sunt exemple
rare, simboluri unicat ale unor generaþii
demne de urmat, iar fotografia lor
reprezintã o imensã icoanã sfântã. În
atmosfera acelor ani, privirea lor a strãlucit intens, ca o luminã puternicã, imaculatã. Avem datoria de a-i repune în
drepturile lor fireºti, pe toþi cei care au
fost trecuþi în uitare, de o istorie contaminatã de virusul oportunismului agresiv ºi poluatã prin viclenia specificã impostorilor prolifici.
Pentru a completa aceastã lucrare
cu profil informaþional ºi statistic,
vreau sã rememorez viaþa patriarhalã
a Craiovei. Dacã în Moldova, Bucovina ºi Basarabia au existat pogromuri ºi represalii, unde au murit mulþi
evrei nevinovaþi, în inima Olteniei nu
au existat aceste tragedii. La recensãmântul din anul 1937, în oraºul
Craiova trãiau într-o deplinã înþelegere, 53.361 români, 13.129 evrei ºi
1.324 alte etnii, maghiari, germani,
italieni, greci ºi turci. Pe meserii,
situaþia existentã în oraº, se prezenta
în felul urmãtor: cerealiºti-10 români/17 evrei, comisionari-8/20, garaje auto-2/4, magazine haine-15/21,
magazine galanterie-8/16, magazine
porþelanuri-8/14, cinematografe-2/4
ºi multe altele. (24)
Evreii craioveni au fost devotaþi
pentru meseria lor, s-au îngrijit de
agoniseala de o viaþã, conºtienþi cã
vor rãmâne lefteri dacã, vreodatã, se
va instala comunismul între hotarele
Olteniei. Nimeni nu a fost trimis în
lagãrele din Transnistria ºi Bug, cu

excepþia unui grup de þigani, care
sãvârºiserã ereditarele delicte, furturi
tradiþionale, incriminate de oficialii
timpului. Mãsurile au fost dure.
Pentru câteva excepþii au avut de
suferit mulþi nevinovaþi din rândurile
acestei etnii. Eliberaþi din Transnistria, de cãtre Armata Roºie, în 1944,
se vor rãzbuna, dupã venirea comuniºtilor la putere, fiind promovaþi ca
activiºti, primari, directori sau ofiþeri
ºcolarizaþi la intensiv.
Strada Unirii din perioada interbelicã avea ceva aparte. Pe lângã
statutul de Corso mirific, prezenþa
librãriilor-altare, aducea elevilor un
sentiment de luminare. Când ºcolarii
treceau pragul acelor temple administrate de intelectualii diferitelor
confesiuni, se simþeau mai curaþi, mai
toleranþi: Librãria ªcoalelor, condusã
de familia Sanft, Librãria Academica,
patronatã de Sabetay ºi Leibovici,
Librãria Carte de Aur, a lui Gabriel
Iael. Erau tot aºa de cãutate anticariatele lui Umberto Cristofaru, Bohor
Greioni ºi altele. Aminteam cu altã
ocazie de prezenþa Teatrului Lumina,
al comunitãþii evreieºti, de la Craiova,
trupã condusã de farmacistul Mandy
Penchas, viitorul compozitor, Alexandru Mandy. Solista spectacolelor era
Rely Cohen, o artistã completã,
cântãreaþã ºi dansatoare. Din pãcate,
acel început glorios a fost stopat
dupã 1944 de refrenele sovietice,
impuse de noile autoritãþi comuniste:
Cazaciocul, Balada Siberiei, Catiuºa,
Sulico ºi altele. Sala cinematografului
Rio (23 August, de mai târziu) rãmãsese goalã, fãrã spectatori.
Teatrul Naþional craiovean a
renãscut spectacolul de revistã. Protagoniºti în diferite perioade au fost
Leon Ovanesian, ªmalic Paula, suro-

rile Ganea, Lucy Chevalier, Richard
Rang, Ary Smolik. Cupletele erau
scrise de Libermann, un renumit economist al Uzinei Brãtãºanu. Tot în
acea perioadã, industria craioveanã
era reprezentatã de Atelierele Malaxa, o filialã a uriaºei uzine de la
Bucureºti, care, dupã naþionalizare,
au cãpãtat denumirea de Electroputere. Locuri de muncã ofereau
Uzinele Metalurgice Adolf Waidman,
Uzinele Brãtãºanu, Fabrica de maºini
agricole Richard Graepel, Atelierele
mecanice Schtuk, Moara Mendel,
Fabricile de pâine Traiu ºi Schmidt,
precum ºi complexul de morãrit ºi
panificaþie al lui ªtefan Barbu, zis
Drugã. Toþi laolaltã ºi mai ales ultimul,
ofereau propriilor angajaþi, care se
cãsãtoreau, bani pentru a-ºi cumpãra
o casã, doi cai ºi o cãruþã. Cam aºa
arãta crunta exploatare capitalistã,
pe care o prezentau comuniºtii, dupã
ce au naþionalizat aceste uzine,
ateliere ºi mori.
Nu pot fi uitate atelierele de trãsuri, ºarete ºi cabriolete ale renumiþilor Roth ºi Bulfinski. O parte dintre
acele elegante mijloace de locomoþie
erau aduse la comandã de la Zurich,
Viena ºi Paris. Copiii Craiovei priveau
cu ochii mari, fascinaþi, acele bijuterii.
De multe ori furau zahãr cubic de
acasã, pentru a-l oferi cailor, care trãgeau acele obiecte de artã autenticã.
În anii când Marin Iorda era directorul
Teatrului Naþional din Craiova, s-a
introdus, pentru prima oarã în þarã, o
trãsurã pe scenã, la montarea piesei,
O scrisoare pierdutã, din stagiunea
1951-1952. O veritabilã noutate regizoralã, sub bagheta lui Traian Criveanu. Actorul Mircea Hadârcã, interpretul lui Dandanache, cobora dintro trãsurã cu clopoþei, ca pe vremea

ION ANTON DATCU (CANADA)
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lui Caragiale. Ca birjar a fost angajat Ilie
Ion. În minutele în care cei doi cai se
aflau sub puternica luminã a reflectoarelor, îi mângâia sã nu se sperie de
ropotele aplauzelor prelungite. Succesul
fiind mare, în 1958, s-a apelat la
aceeaºi trãsurã, în spectacolul Gaiþele,
regizat de Vlad Mugur. (24)
Anii au trecut, librãriile au fost naþionalizate, altele s-au transformat în prãvãlii cu destinaþie diferitã. Una dintre ele
a devenit Librãria Cartea Rusã, care se
mai numea ºi Librãria Maxim Gorki. În
vitrinã erau cãrþi scrise de autori sovietici,
lucrãri cu care, elevii erau torturaþi în programa ºcolarã, cu eroi ºi exemple mobilizatoare, precum Oleg Koºevoi, Zoia
Kosmodemskaia, Alexei Matrosov. Abundau volumele groase, scrise de Lenin,
Stalin, Maxim Gorki, Macarenko, Miciurin, Karl Marx, Engels ºi Jdanov, care
avertizau cititorii cã, realismul socialist
este unica formã a descrierii realitãþii noii
orânduiri. Sovietizarea atinsese cotele
cele mai înalte. Editura Cartea Rusã, de
la Bucureºti, tipãrise, pânã în anul 1954,

aproape 13 milioane de exemplare, cu
operele celor de mai sus, la o populaþie
de 18 milioane de locuitori.
Dupã ce familia Sabetay a rãmas
fãrã librãrie, a reuºit sã deschidã un mic
magazin de vânzare ºi reparaþii stilouri.
În acel atelier era un pelerinaj constant.
Vizitatorii erau fascinaþi de celebrele
stilouri cu peniþã de aur, Mont Blanc,
Pelikan, Parker, Kaweco, aduse din
occident, precum ºi cele chinezeºti, o
premierã mondialã. Nu pot fi uitate,
familiile Safir, Schuster, Segal, Wachman, Kimmelman, Golºtein, Krusty,
Aderka, Eskenasy, Kuºelic, Bainer,
medici, ingineri, comercianþi ºi bancheri,
care trãiau într-o deplinã înþelegere cu
celelalte comunitãþi.
Dupã confiscarea palatelor ºi clãdirilor impozante ale lui Jean Mihail, Pleºea, Vorvoreanu, Potârcã ºi a altor moºieri, care, în anchetele Securitãþii erau
numiþi bandiþi, duºmani ai poporului,
locuinþa bancherului Eschenasy, de pe
strada Câmpia Islaz, a devenit sediul
Securitãþii Poporului. Era locul de tristã

Enigme şi controverse

Ţoapa
În viaþã, de nenumãrate ori, logica a fost înfrântã. Prin
trecerea anilor, societatea, în loc sã se cizeleze, sã ajungã la
un nivel superior de progres ºi civilizaþie, aºa cum spunea
cineva ciuruit de apropiaþi, ea se degradeazã din ce în ce mai
ameninþãtor. Existã cazuri în care vechea liniºte patriarhalã
este afectatã de anumiþi indivizi, care aduc cu ei toate relele
pãmântului. Ei nu sunt de vinã. Principalii culpabili sunt, atât
pãrinþii lor, factorii educaþionali, precum ºi cei care nu aplicã
reþeta corecþiei necesare. Ciudat. Incredibil, dar adevãrat. Violenþa a scãpat de sub control. Se vede, se simte, o acceptãm.
Cândva, indivizi ca þoapa ºi þopârlanul erau creaturi, care
puteau fi întâlnite la intervale rare. În unele zone lipseau
aceste personaje, care, de obicei sunt marcate de dorinþa dea ieºi în relief oricând ºi cu orice preþ. Valorile erau respectate,
munca era apreciatã, buna creºtere se considera ceva firesc.
Anii au trecut. Continuitatea s-a întrerupt. A apãrut comunismul, un sistem nou, care impunea stârpirea capitalismului învechit, aflat în stare de putrefacþie, formulãri specifice, rostite
cu isterie de activiºtii vremii. ªi astfel, din rândul caracterelor
abjecte au apãrut la drumul mare, cu pumnul ridicat, rãzbunãtori care au infestat, atât societatea româneascã,
precum ºi geografia altora.
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amintire, unde se maltratau toþi opozanþii comunismului, din perimetrul regiunii
Oltenia. Eschenasy nu a scãpat nici el,
fiind catalogat drept exploatator, care a
supt sângele poporului muncitor. Dupã
ce a fost arestat ºi familia expropriatã, a
urmat cumplita sa anchetare, suportând
reprize succesive de bãtaie pânã la
leºin, chiar în subsolul propriei case.
Sunt multe de spus despre Craiova,
oraº al amintirilor. Deocamdatã, ghearele rapacitãþii au cuprins întreaga þarã.
Nu se mai împuºcã în stradã. S-a gãsit
formula prin înfometare, care genereazã
o moarte lentã. Vãzând anarhia jafului
generalizat, din tranziþia care a debutat
dupã 1990, actorul Florin Zamfirescu,
sãtul de democraþia oferitã de diletanþi,
a afirmat cã, tânjeºte dupã o dictaturã a
dreptãþii ºi a adevãrului!
24. Gabriel Constantinescu - Evreii din Romania, Editura Fundaþiei Culturale Fronde, Alba IuliaParis, 2000, p. 141;
25. Alexandru Firescu si Constantin Gheorghiu - Craiova, mon amour, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003, p. 253.

În numele comunismului se putea face orice. Deposedãri
de pãmânturi, naþionalizãri, deportãri, arestãri, exterminãri,
demolãri de case, de biserici ºi de suflete, reeducãri forþate.
Cretinul avea ºansa sã-l umileascã pe cel inteligent.
Proprietatea era consideratã un delict ºi educaþia aleasã era
catalogatã un moft burghez, periculos, ce trebuia remodelat
prin torturã. Barbaria, ura ºi duºmãnia s-au dezvoltat pe un
teren fertil, datoritã putregaiului adus de apele mocirloase ale
unei ideologii ostile bunelor cuviinþe.
Din multitudinea exemplelor voi selecta tabloul în care a
fost naþionalizat imobilul intelectualului de marcã, Mircea Vulcãnescu. Dupã arestarea proprietarului, la 31 august 1946,
întreaga avere a fost confiscatã ºi repartizatã gratuit unui
cadru de nãdejde al dictaturii proletare. Margareta, soþia înaltului demnitar, împreunã cu cele douã fiice, Sandra ºi Mãriuca, au fost somate sã pãrãseascã urgent locuinþa, cu un
singur geamantan, în care sã-ºi ia numai câteva haine de
strictã necesitate. Fãrã valori, bijuterii ºi alte obiecte, care
figurau cã sunt confiscate. În clipa plecãrii, când cele trei fiinþe
întristate, aflate în derivã, au privit încã o datã agoniseala de
o viaþã, au fost nevoite sã suporte accesul de isterie al unei
figuri sinistre, injurii ce ieºeau ca un torent din gura noii locatare comuniste, beneficiara tuturor bunurilor, în mod gratuit,
prin repartiþie. În loc sã fie mulþumitã de cadoul substanþial,
primit din partea noilor autoritãþi totalitariste, profitoarea a
început sã þipe la duºmanii poporului, sã le impute alungatelor
cã, din setul de linguriþe de argint, lipseºte una! Gaºca roºie
depãºise mãsura. Se urcase scroafa în copac. Trecerea
bruscã de la stadiul primitiv, cu privata amplasatã pe groapa
din fundul grãdinii, pânã la eleganta camerã de baie, cu bideu,

era o diferenþã copleºitoare, care îi întunecase mintea nemulþumitei beneficiare. Apãruse burghezia proletarã. Incidentul a
fost confirmat de mai multe surse, inclusiv de Lucia Hossu
Longin, în lucrarea, Memorialul Durerii, apãrutã la Editura
Humanitas, din Bucureºti, 2007, la pagina 116.
Anii au trecut. Ignoranþa analfabetului a început sã facã
ravagii. Implementarea comunismului cu forþa a rãsturnat
valorile, atât în acea tranziþie a ºenilelor, de dupã 1945, cât ºi
în tranziþia declanºatã de urmaºii acelor comuniºti, dupã
1989. Inversarea caracterelor, sensurilor ºi obiceiurilor a facilitat apariþia þoapei în prim plan. Fenomenul va deveni tot mai
agresiv, datoritã unor televiziuni, care dau imagini, în care,
mama ºi fiica au acelaºi amant sau se porcãrie pentru sporirea audienþei. Dupã 1990, prin invenþia nefastã a celebrelor
manele, folclorul autentic a fost maculat de indivizi lipsiþi de
voce, dar care vor fi adulaþi ºi ridicaþi pe vârful postamentelor
zidite cu multe chite de bani. Ei nu sunt de vinã. De vinã este
numai isteria cererii, beneficiari nevricoºi, care intrã în transã
când aud astfel de orori. Gusturile nu se discutã, dacã nu
frizeazã calitatea, morala, la auzul unor versuri triviale.

Vasile Mic
Þoapa totdeauna trebuie sã iasã în evidenþã cu ceva. Când
trebuie sã vorbeascã în ºoaptã, ridicã tonul pentru a fi
observatã. Se îmbracã þipãtor, în condiþiile în care trebuie sã se
ducã la o adunare, în care abundã þinutele sobre. Gesticuleazã
agresiv în anturajul celor cu o conduitã exemplarã. Îºi dezvãluie
intimitãþile într-un mediu care impune discreþie ºi bun simþ. Este
ahtiatã dupã scandal, ignorând toleranþa. Þoapa este un
complex de atitudini fãrã opreliºti. Merge în autoturisme luxoase,
uitând de cãruþa cu sau fãrã coviltir. În cotidianul Jurnalul
Naþional, din 18 septembrie 2006, Carmen Dragomir a avut un
dialog relevant pe aceastã temã cu Ion Cristoiu. La întrebarea,
ºtie, þoapa, cã e þoapã, rãspunsul a fost ferm. Nu!
La tot pasul cautã sã se remarce, acele inconfundabile
femei-patroane, cu pãr pe picioare, gãtite cu rochii þipãtoare,
îmbibate cu transpiraþia de rigoare. Sunt din belºug sprayate
sau abundent coloniate, la gât cu lanþuri groase, având toate
metacarpienele gâtuite cu inele sclipitoare. Unele mai
pãstreazã patina provenienþei, având cãlcâiele crãpate, fante
în care hiberneazã greierele lui La Fontaine. Sunt mari amatoare de dansuri din buric, pe ritmuri de manele, cu burþile
revãrsate, þinând mâinile ridicate, etalându-ºi cu multã dãrnicie ºi falã, bretonul de la sub braþ, ud ºi rãu mirositor.
O întâmplare amuzantã a avut loc într-o zi canicularã, în
vara anului 2007, pe când cãlãtoream de la Bucureºti la
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Craiova. În compartimentul trenului, o tânãrã infatuatã, care
demonstra cã a fost alergicã la citit, îi lãmurea pe doi consãteni cã s-a privatizat. La întrebarea curioºilor, unde are magazinul, privatizata le-a rãspuns, invidioºilor, cã nu are un spaþiu
anume, deoarece face comerþ ambulatoriu. Ignoranþii din faþa
precupeþei nu ºtiau cã, privatizare înseamnã cã ai cumpãrat
ceva din proprietatea statului, o fabricã, un magazin sau altceva, iar diferenþa dintre ambulant ºi ambulatoriu este
imensã. Nu are nicio legãturã comerþul efectuat din mers, cu
marfa în sacoºã, faþã de asistenþa medicalã, fãcutã la domiciliul bolnavului, care nu necesitã spitalizare.
Þoapa este periculoasã pentru cã nu are autocontrol. Întro confruntare directã, þoapa are miºcãri imprevizibile. Dominã
asistenþa cu un tupeu exaltat. Poate sã-ºi ridice poalele peste
cap, devenind ridicol cel care nu a evitat-o de la început.
Poate fi durã, de o rãutate excesivã, fãrã milã ºi regrete.
Þopârlanii râgâie în rame, scuipã flegme la ieºirea din luxoasele restaurante. Asistãm la o întrecere a tatuajelor. Banul
conduce. El ne ridicã ºi tot el ne coboarã.
Prin trecerea bruscã de la stadiul de probabilitate ºi
refuzând ºansa, numitã posibilitate, am ajuns, invariabil, la
inevitabila perversitate, treapta inferioarã a caracterului uman
sau caracteristica specificã a societãþii de tranziþie, care a
creat astfel de oameni sau specimene.
În tranziþia anarhicã a debutat cumplita perioadã de degradare a fiinþei umane, în care ne selectãm numai în funcþie de
interese ºi ne duºmãnim în progresie geometricã. Respectul
ºi onoarea au fost date uitãrii. Au devenit îndepãrtate amintirile nostalgice. Tupeul, aroganþa ºi violenþa au ajuns un cataclism. Apocalipsa nu mai trebuie aºteptatã. A sosit. Prostia,
sora mai mare a sãrãciei s-a prostituat la o vârstã fragedã,
într-un ocean plin cu venin. Gelu Negrea a clarificat multe
aspecte, în versurile: Când cinstea nu renteazã, iar munca nare rost,/ Se spulberã hotarul dintre deºtept ºi prost. Mulþi
indezirabili lâncezesc în suculenta economie subteranã, se
extind ca o lacomã plagã. Poliþiºtii corupþi, apãsaþi de epoleþii
grei, devin simpli mieluºei, fugãriþi de infractori pe aleile grotescului jenant sau sunt ºantajaþi de interlopii care fac legea.
Recenþii violatori ai liniºtei romantice de odinioarã, ne schilodesc prin amputarea lentã a structurilor sufleteºti, generând
consternare, panicã ºi claustrare. Au arme performante în
mânã ºi drepturile omului în gurã.
Þopia este enervantã prin definiþie. Este stridentã ºi agresivã. A devenit o profesie rentabilã, cãutatã de jurnaliºti ºi televiziuni. Indiferent genul. Chiar dacã este la feminin sau la
masculin, þoapã sau þopârlan, dezastrul este acelaºi. Sunt ai
noºti. Cu ei ne lãudãm, cu ei defilãm. Adevãraþii ambasadori
ºi consuli sunt mici copii, neînsemnaþi, pe lângã aceºti reprezentanþi geografici, care au împânzit omenirea, ducând cu ei
un mesaj total deformat al þãrii de origine.
Ar fi bine ca cei care le iau apãrarea profesioniºtilor în arta
violurilor ºi a jafului, sã-i gãzduiascã o singurã noapte. În
dimineaþa urmãtoare vor avea surpriza sã constate cã, în
imobilul binefãcãtorului suflã vântul sau rãsunã ecoul. Meritã
sã încercaþi. Eu, m-am edificat. Din amfitrion ospitalier, plin de
încredere, am devenit o biatã victimã. Evident, cu banii luaþi.
Ca în orice situaþie, existã ºi excepþii de la regulã, care se
opun generalizãrilor.
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DIAMANTINE
DOINA DRÃGUÞ (ROMÂNIA)

se clatinã timpul
adun
pe o rãsucire
de orã
amiaza
luminã prelinsã
în vorbe adun
se clatinã timpul
tremurã drumul...

flacãra dorului
în privire þin
un strop
din pãdurea de brazi
lumina curge
ca o vioarã
pe o lespede
lângã o aprindere
flacãra dorului vine
retezat suind
sunetul corzii
într-un gol
din univers

între cer ºi cuvânt
melodia ruptã vioarei
se înalþã în zborul cioplit
coloanã-fãrã-de-sfârºit
urcând aºezarea
în val rãsturnat
între cer ºi cuvânt
verbul se învioreazã
lângã o pãdure de fluturi

arde în cântec parfum
fonturi pe apã
fonturi în vânt
dacã le citim
e superlativ
arde în cântec
parfum
oval aflai
ºi golul este o formã
cineva în locul tãu
ar dormi
semnul de întrebare
este strãdanie
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pierdutã
dare înapoi
cresc fiori
în profunzimi
înºelãtoare
totul se întâmplã
tuturor deopotrivã

esenþa în funebra vale
furtuna fu esenþa
în funebra vale
ajuns rob pieri
aºa spune sabia care cerea
sã nu pãtrundã
nici-un strãin
prin peretele de luminã
ce înconjura cetatea

nu existã nimic
nu existã nimic
din cele existente.
nu existã nici primul
nu existã nici ultimul
unicul e cauza tuturor
dumnezeu se aflã
în fiecare om.

înainte ºi dupã
înainte ºi dupã
se urmãresc
umplerea vidului
nu poate fi sfârºitã
niciodatã.
unde melancolice
izbucnite
din adâncuri se înalþã
în duioase braþe
de întinderi.

permanent ºi
pretutindeni
mã apropii îndepãrtându-mã
permanent ºi pretutindeni
mã încurc în libertate
dar am libertatea
de a mã încurca
nu mã afecteazã pierderile

trag draperiile, potolesc lumina
devin egalã cu ceea ce este profund
ºi mã îndepãrtez apropiindu-mã.

cel ce...
doar cel ce acceptã
pierderea
uitând de sine
ºi de lucruri
dobândeºte
cel ce se înalþã prea mult
pierde echilibrul
cel ce aleargã
prea repede
nu poate ajunge
nicãieri.

simplu ca adevãrul
înveliº de luminã
peste înveliº de luminã
în interior - mister
întuneric învãluit
de întuneric
întindere nedesluºitã
totul este simplu...
ca adevãrul
sau totul e complicat
precum cãutarea lui
nimeni nu e prea bãtrân
nimeni nu a venit prea târziu
nimeni nu a venit prea devreme.
rezultatul gândurilor
tot ceea ce mi se-ntâmplã
este rezultatul gândurilor mele
durata vieþii este calculatã
astfel încât sã am timp
sã trec prin toate
evenimentele
ce-mi formeazã destinul.
nu pãstrãm mãsura
strângem lucruri
fãrã sã ne fie de folos
nu pãstrãm mãsura
mânaþi din toate pãrþile
e cu neputinþã
sã cuprindem totul.

TEORIA UTILIZĂRII
BANILOR PARALELI SAU
A BONURILOR CU
VALOARE NAŢIONALĂ
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ªTEFAN DUMITRESCU (ROMÂNIA)

(continuare din numãrul trecut)
1. Sã ne gândim cã România ar avea nevoie în acest moment, (dãm un exemplu) datoritã crizei financiare ºi bugetare
în care ne gãsim, de 15 miliarde de euro. Cu banii aceºtia Statul român ar putea sã le plãteascã pânã la sfârºitul anului
oamenilor salariile ºi pensiile, fãrã sã le mai micºoreze, ºi ar putea, restul de bani din acest împrumut, care a rãmas dupã
plãtirea salariilor ºi al pensiilor, sã-l investeascã în dezvoltare economicã. Adicã în crearea de Unitãþi economice productive,
care sã absoarbã forþa de muncã, deci sã creeze locuri de muncã, ºi care sã trimitã bunuri de consum pe piaþã, pentru a
satisface nevoile oamenilor.
Banii aceºtia de 15 miliarde de euro, de care a avut nevoie, Statul Român i-a împrumutat de la FMI ºi Banca Mondialã.
Aceasta a fost Soluþia adoptatã de Guvernele din ultimii ani, ºi ea nu a dat roade. Nu a dat rezultate pentru cã o mare parte
din banii din Împrumutul de la FMI, pe care i-am luat, în loc sã-i bãgãm în dezvoltare economicã au ajuns în buzunarele
politicienilor, ale mafiei politice, ale clientelei ºi ale acoliþilor lor…Guvernul maghiar de exemplu nu a adoptat soluþia aceasta.
ªi nici Guvernul Tãriceanu. Pentru cã au fost obligaþi, ca sã facã jocul FMI Guvernul Bãsescu-Boc a acceptat soluþia
aceasta. Nu a dat nici un rezultat pentru cã, aºa cum am spus, o mare parte din împrumutul de la FMI a mers în buzunarele
mafiei naþionale (ale celor care au sponsorizat alegerea lui Bãsescu, ºi Alegerile parlamentare), ale clientelei politice.
2. Soluþia adoptata acum de Guvern, aceea de a micºora cu 25 la sutã salariile bugetarilor, de a impozita cu 16 la sutã
pensiile ºi de a mãri teve-aul, este o nenorocire, pentru cã ea va duce la scãderea de cumpãrare a oamenilor, la scãderea
consumului, iar lucrul acesta va duce la închiderea multor unitãþi economice, la falimentarea multor întreprinderi mici ºi
mijlocii. Va crea de asemenea ºomaj. Or aceastã mãsurã vine sã adânceascã, aºa cum am spus, criza economicã,
financiarã ºi bugetarã. ªi sã împingã economia româneascã ºi mai jos!
3. Singura soluþia care ar scoate România din criza financiarã ºi bugetarã este soluþia noastrã, soluþia descoperitã de
noi, pe care am denumit-o TEORIA BANILOR PARALELI SAU A BONURILOR DE VALOARE NAÞIONALE.
Ce înseamnã aceastã, ce presupune aceastã metodã? Spuneam mai sus cã România ar avea nevoie de 15 miliarde de
euro, ca sã plãteascã salariile ºi pensiile oamenilor, iar restul sã-i investeascã în dezvoltarea economicã, în crearea de noi
întreprinderi ºi locuri de muncã. Ei bine România ca sã aibã aceºti 15 miliarde de euro, care transformaþi în lei ar veni, la actuala
ratã de schimb, peste 62 de miliarde de lei,. nu se mai duce la FMI sã ne împrumutãm aceºti 62 de miliarde de lei. NU!
Banca Naþionalã face urmãtoarea operaþiune, tipãreºte niºte Bani paraleli, pe care îi numim Bonuri valorice naþionale
(circulaþia ºi utilizarea lor se face numai în spaþiul naþional, ºi sunt tipãrite de Baca naþionalã. Aceste Bonuri valorice sunt în
realitate bani paraleli, care nu pot fi falsificaþi, dar care se deosebesc de moneda naþionalã, de leu, de lei). Dar nu tipãreºte
62 de miliarde de lei, câte ar fi necesar, ci mai mult, sã zicem cã tipãrim Bonuri valorice în valoare de 70 de miliarde de lei.
Deci nu cu mult faþã de valoarea necesarã de 62 de miliarde de lei. Cu aceºti 70 de miliarde de lei plãtim salariile ºi pensiile,
pânã la sfârºitul anului, dar le plãtim mãrite cu 1 sau 2 la sutã, ca omul sã aibã o putere de cumpãrare puþin mai mare decât
o avea înainte din salariu. Astfel încât sã poatã cumpãra de pe piaþã mai multe bunuri de consum, bunurile de consum de
care are nevoie.
Precizãm, salariile vor fi formate din aceste douã segmente, salariul vechi (pe care-l primeam înainte de a intra în
vigoare aceastã mãsurã) minus 25 la sutã lei, dar plus 27 la sutã lei (nu 25 la sutã cu câþi lei a fost micºorat salariul) sub
formã de bonuri valorice. Astfel cã salariul meu va fi acum, cu cei 27 la sutã bonuri valorice, mãrit cu 2 la sutã. Da, acum
salariul meu format din lei plus bonuri valorice are o putere de cumpãrare mai mare. La fel se procedeazã ºi în cazul
pensiilor. Pentru domnul Ion Ionescu pensia noua va fi formatã acum din pensia veche (pe care o primea înainte de a intra
în vigoare aceastã mãsurã) minus 18 la sutã lei, (cu cât se impoziteazã pensiile) plus 17 la sutã lei sub formã de bonuri
valorice. Oamenii primesc acum deci ºi salariul ºi pensia mãrite, datoritã utilizãrii acestor Bonuri valorile.
Cu alte cuvinte România va ieºi din aceastã Crizã financiaro-bugetarã nu micºorând salariile ºi pensiile ci
mãrindu-le cu 1 sau 2 la sutã ! Tocmai pentru a mãri puterea de cumpãrare a oamenilor, ºi consumul, care la rândul lui
pune în miºcare întreaga Maºinãrie economicã, reia procesul economic pe un nivel mai înalt. Altfel spus produce Creºterea
economicã de care aveam nevoie. Patronii la fel se împrumutã în bancã lei plus bonuri valorice, ca sã reia procesul de
producþie.!
ªi am ieºit astfel în nici un an de zile din criza financiaro-bugetarã în cele mai bune condiþii, devenind mai bogaþi, fiind
liniºtiþi ºi fericiþi, fãrã sã mai fim stresaþi, ºi sã facem greve, mitinguri ºi demonstraþii, dezvoltându-ne ºi mai mult din punct
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de vedere economic. Altfel spus aceastã Metodã descoperitã de noi este atât de inteligentã încât nu numai cã ne scoatã de Criza
financiaro-bugetarã în cele mai bune condiþii, nu numai cã ne face mai bogaþi, DAR FOLOSEªTE CHIAR CRIZA FINANCIAROBUGETARÃ ÎN FAVOAREA NOASTRÃ CA SÃ NE DEZVOLTÃM. Transformã Criza financiaro-bugetarã ºi economicã în Mijloc, în
resursã, în strategie de dezvoltare! De aceea spun cei din Biroul de Viitorologie de la Bucureºti cã descoperirea acestei Metode de
ieºire din Criza Financiaro-bugetarã a Þãrilor aflate în aceastã crizã este o manã Cereascã trimisã de Dumnezeu. Cã este o
descoperire atât de mare ºi de binevenitã în istorie încât ar merita premiul Nobel pentru Economie!
Precizãm: salariile ºi pensiile nu pot fi mãrite oricât, folosind bonurile valorice, (pentru cã am crea inflaþie) ci numai cu puþin, cu
1 sau 2 la sutã, cât sã mãreascã puterea de cumpãrare a oamenilor, cât sã mãreascã puþin Consumul, ca sã deblocheze Circuitul
procesului economic, pentru a fi reluat pe un nivel mai înalt.
În acelaºi timp ºi patronii vor primi ºi ei salariile mãrite, (formate din lei plus bonuri valorice ) vor putea sã facã împrumuturi la
bãnci (formate din lei plus bonuri valorile) astfel încât sã poatã sã re-investeascã bani în procesul de producþie !
O datã putere de cumpãrare a oamenilor fiind cu puþin mai mare ei îºi vor cumpãra desigur de pe piaþã produsele de care au nevoie.
Consumul va creºte determinând la rândul lui creºterea producþiei, fiind astfel reluatã creºterea economicã. Întreprinderile, fabricile, îºi
vor relua procesul de producþie pe un nivel mai înalt, economia va începe sã se dezvolte, trecând acum pe creºtere economicã.
Orice ban trece în procesul utilizãrii sale de mai multe ori de la cumpãrãtor la vânzãtor, care la rândul lui devine cumpãrãtor,
cumpãrând produse pentru relansarea procesului de producþie. Face mai multe rotaþii. Dupã ce un bon valoric a descris, a fãcut trei
circuite, trei rotaþii, cumpãrare-vânzare, vânzare-cumpãrare, cumpãrare-vânzare, el va deveni ban autentic, se va transforma în Ban
ºi va putea fi transformat la Bancã în leu. În monedã naþionalã.
Astfel cã dupã ce Economia naþionalã a ieºit din criza financiarã ºi bugetarã, din criza economicã, ºi a trecut pe creºtere
economicã, dupã ce sistemul financiar are acum bani pentru plãþile salariilor, ale pensiilor ºi pentru investiþii, acesta însemnând dupã
maximul un an de zile, Banca Naþionalã va retrage din circulaþia bonurile valorice, (banii paraleli, care se pot deosebi de leii adevãraþi
printr-un semn, fie vor avea altã culoare, sau vor avea un colþ tãiat, sau vor fi diferiþi. Subliniem, ei nu pot fi falsificaþi) care ºi-au
îndeplinit misiunea. Misiunea lor fiind aceea de a scoate þara din crizã financiarã ºi bugetarã, utilizând Metoda scoaterii unei Þãri, a
oricãrei Þãri din criza financiarã ºi bugetarã, din crizã economicã, folosind banii paraleli. Folosind aceastã metodã a banilor paraleli
orice Þarã, Grecia, Ungaria, Portugalia, România pot sã iasã din criza financiarã, bugetarã ºi economicã.
Aceastã TEORIE ESTE VALABILÃ ªI EA FUNCÞIONEAZÃ ÎN ORICE Þarã, în orice Economie pentru cã are la bazã Lege
raportului creºterii direct proporþionale dintre Masa monetarã aflatã în circulaþie a unei naþiuni ºi creºterea cantitãþii ºi
calitãþii bunurile economice ale acelei naþiuni, sau ale acelui Sistem socio-economic. Altfel spus, pe parcursul unei perioade
de timp, un deceniu, douã decenii, o epocã istoricã, masa monetarã circulantã (banii) a acelei naþiuni va creºte direct proporþional
cu creºterea bunurilor economice (cu dezvoltarea economicã) a acelei naþiuni. Între cele douã realitãþi, masa monetarã circulantã ºi
producþia de bunuri de consum trebuie sã se pãstreze acelaºi raport pe toatã durata existenþei Sistemului socio-economic. De aceea
atunci când îºi îndeplinesc misiunea de a participa la crearea de bunuri materiale, ºi indirect la creºterea cantitãþii de bani, de monedã
naþionalã, (aºa cum fac banii care aparþin monedei naþionale) bonurile valorice, sau banii paraleli, dupã ce au ajutat Þara sã iasã din
crizã financiarã ºi bugetarã, din crizã economicã, ei sunt retraºi din circulaþie. În perioada aceasta masa monetarã circulantã a unei
naþiuni s-a mãrit tocmai cu aceºti bani paraleli. Tocmai cu banii pe care nu i-a avut Economia naþionalã când se afla în crizã financiarã
ºi bugetarã, ºi când era obligatã sã se împrumute la FMI, sau la alte Bãnci !
În cazul Metodei de scoatere rapidã, fãrã nici un cost, a Economiilor din Crizã financiarã, economicã bugetarã, folosind Metoda
banilor paraleli, sau a Bonurilor de valoare naþionalã, descoperitã ºi teoretizatã în cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureºti
(Descoperirea este deci proprietatea intelectualã a Biroului de Viitorologie, e-mail birouldeviitorlogie2007@yahoo.com ºi mai exact a
descoperitorului ei, autorul acestui studiu, e-mail stefandumitrescu@yahoo.com) subliniem cã dupã ce Economia intrã pe creºtere
economicã, ºi Criza financiarã ºi bugetarã este rezolvatã, se renunþã la Banii paraleli. Care vor fi depozitaþi în Banca naþionalã pentru
a fi utilizaþi din nou în cazul unei ale crize viitoare.
De exemplu, sã presupunem cã dupã ce am utilizat Metoda banilor paraleli în România începând cu luna august a anului 2010
iar criza financiarã ºi bugetarã cu care ne confruntãm acum, în vara anului 2010, este rezolvatã în vara anului viitor 2011, la sfârºitul
verii anului 2011, banii paraleli vor fi retraºi din circulaþie.
Precizãm de asemenea cã metoda aceasta ar fi putut fi foarte bine folositã de Grecia, ºi în cazul acesta Grecia ar fi putut sã nu
se împrumute la FMI, ºi Banca Mondialã, fapt care ar fi fãcut ca Grecia sã iasã în modul cel mai paºnic, onorabil ºi liniºtit din Criza
financiarã ºi economicã prin care a trecut. În acest caz nu ar mai fi fost confruntatã cu demonstraþiile ºi luptele de stradã de o violenþã
fãrã seamãn. Folosind aceastã metodã denumitã de noi Metoda utilizãrii banilor paraleli sau a Bonurilor valorice naþionale, ORICE
ÞARÃ VA PUTEA DE AICI ÎNAINTE SÃ IASÃ DIN CRIZA FINANCIARÃ ªI BUGETARÃ FÃRÃ SÃ MAI APELEZE LA FMI ªI LA
BANCA MONDIALÃ, ori la alte Mari Bãnci internaþionale, care niciodatã nu au ajutat o Economie naþionalã sã iasã din crizã, ci
întotdeauna doar le-au înfundat ºi mai mult!
Nicolae Ceauºescu ar fi putut sã foloseascã aceastã Metodã pentru plata datoriilor în deceniul 1980-89, ºi pentru susþinerea
procesului de dezvoltare economicã al Þãrii, dacã Metoda ar fi fost descoperitã în acea perioadã, ºi dacã Ceauºescu ar fi acceptat
s-o utilizeze. Adicã ne-am fi plãtit datoria cãtre FMI, Banca Mondialã în lei, (prin schimbarea lor în dolari) iar în interiorul Þãrii Banii
paraleli ar fi funcþionat ca monedã de schimb, ca lei, producând dezvoltare economicã, ºi lei adevãraþi, dupã cele trei rotaþii vânzarecumpãrare.
De asemenea subliniem faptul cã aceastã metodã nu poate fi folositã la nesfârºit de cãtre o Þarã, sau de cãtre þãrile aflat în crizã
financiarã, bugetarã ºi economicã, ci o datã sau cel mult de douã sau de trei ori !

(Va urma)
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L-am cunoscut pe firul invizibil, dar mai ales prin cãrþile
sale, trimise din Germania sau America, cãrþi de înþelepciune, cãrþi ne-mincinoase, cãrþi trãite. Originar din Braºov,
studiase medicina militarã ºi psihologia la Cluj, apoi a
profesat ca medic în clinica prof. Goia. A fost medic ºef la
Sibiu. Din motive politice (era descendent dintr-o familie de
baroni înnobilaþi), s-a refugiat în Germania, unde a profesat
ca medic primar ºi docent, pânã în 1985. Pensionat, se
dedicã? cu vervã scrierii epice (romane) medicinale ºi
filosofice, studii ºi istorie. A fost rezident o vreme la Laguna
Hils. Victor baron de Coroianu a scris opera sa de vârf în
California ºi în Germania. Pentru numeroasele lucrãri ºtiinþifice, în 1994 a fost ales ca profesor onorific al Univertitãþii
“Iuliu Haþieganu” din Cluj- Napoca. Ne-a dãruit o bibliotecã
rezultatã din cãlãtoriile sale de studii în Africa de Nord,
America de Nord, America Centralã ºi cea de Sud, în
Pacific (Australia, Noua Zeelandã, Polinezia, Insula Fidji,
Alaska ºi Canada, la rezervaþiile indiene). Am publicat seturi
din creaþiile sale, în revistã ºi în cãrþile mele de
memorialisticã.

EUGEN EVU (ROMÂNIA)

Remember
VICTOR COROIANU

Titluri din opera sa:
La Nord de Tahiti ( românã, germanã ºi englezã), Aprilie în Auckland, Între indieni ºi Trapperi, Între
Bisturiu ºi Stetoscop, Indienii – o antologie, Omule alb, ascultã-mã” ( antologie de prozã ºi poezie indianã),
Ultimul cartuº din tranºee, Între dragoste ºi datorie, Dincolo de orizonturi, Cãlãtorii pe douã continente (cu
Ines Coroianu), Ultimele cuvinte ale unor oameni iluºtri,- Lexicon, Ena (roman-saga), Lungul drum spre
Laguna Hills, Jandarm la împãrata, Simboluri ºi mesaje indiene pe stâncã în America de Nord. Cu o
sãptãmânã înainte de a se stinge, proiectam o editare a aforismelor glossate de Dsa prin vreme. N-a fost
sã fie. Elogiile cu care m-a cinstit cu mãsura generozitãþii sale, poate nu le-am meritat.

ENDIMION
De ce te joci, poete, cu cartea ceea-n mânã
De parcã-i ºoimul de umbre prin vis, la vânãtoare?
Nu-i joc, acesta, poate-i o boalã, o rãbdare
Sã nu se rupã fiinþa din sinele cel mare .

De ce te joci, poete, cu orbul adjectiv?
Nu-i orb, ci-ntrezãrire în cealaltã parte…
Ceva strãin ºi totuºi uman. E cuget al zborului captiv
Cu aripi douã, iatã, chiar zborul le desparte.
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Mã rog ca mie însumi condiþiei cã sânt
Trup de cuvânt ºi foame de mine ca de-o pâine
Ridicã-mi fruntea, Munte învaþã-mã sã cânt
Prin dezvãþarea morþii ce-acum lucreazã-n mine.
Sã nu îl doarã golul edenului purtat
Renaºte-ne din tine, Iubire nãscãtoare …
Eu nu mã joc ci fiinþa –i preludica splendoare
Râzând la vama morþii sub Textul Înstelat !

2004
satul abandonat
Curpen, în munþi
la Pãdureni: "În spinii
de-aici aratã-te,
Doamne"…

Memoria opturată?
Acum vreo 25 de ani...
Motto: Orb sã fii sã nu vezi destinul major al culturii
române.
[Interviu cu Paul Anghel]. Scânteia tineretului,
organ al pecereului.
“Laudã vrednicilor semãnãtori!” Scânteia, 49, nr.
11809, 9 aug 1980 (ibidem)
Tovarãºul prolific al lui Popescu- Dumnezãu, gen.
Pleºiþã, Mortoiu ºi liota, Paul Anghel era înainte de
„revoluþie” editat pe banii Ministerului kulturii, în tiraje
privilegiate propagandistic, decenii la rând în fostul
regim cazon-ceauºist…În ce mã priveºte, el a fost cel
care, la un colocviu internaþional de la Timiºoara “
Salonul Roºu” – Continental, ( Scriitorii ºi Patria”), m-a
atacat public, unde am citit trei poeme incomode pentru
tovarãºi ...ºi de fapt pentru cã aº fi un contestatar
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contra partidului, urmare cãrui fapt am fost oprit a mai
publica în revistele Orizont, Luceafãrul ºi altele; am fost
luat în urmãrire “ D.U.I. de cãtre generalul de securitate
(Secu.Timiº) -Mortoiu, ºi preluat apoi de securitatea
Hunedoara – Deva (L. Vãceanu, I. Haiku, etc) ºi
Bucureºti.. Preºedintele acelui simpozion a fost Radu
Florescu, secretar pcr Timiº ( dupã 1989, a înfiinþat
Partidul Socialist al Muncii, succesor fiind apoi
Pãunescu, etc). Eram la o masã cu excelenta poetã
Doina Uricariu, Cornel Popescu, editorul meu de la
Cartea Româneascã, Valeriu Bîrgãu ºi alþii, ce nu vor fi
uitat …Paul Anghel a fost un publicist, ideolog ºi scriitor
total aservit lui Ceauºescu, dictaturii comuniste ºi un
protocronist fanatic. Din “vasta” operã, maculaturã a
ruºinii ºi minciunii, vezi Wikipedia “ Paul Anghel”, reþin
cu lehamite ºi cu milã pentru spaþiul sacrificat, doar un
procent semnificativ al unuia dintre cei mai mari
profitori ai regimului Ceauºescu ºi securitãþii. Deþin
indubitabile dovezi ale faptului cã el a fãcut poliþie
politicã, eu numãrându-mã printre cei ce au avut de
suferit datoritã lui, în cele patru dosare de la Arhivele
fostei securitãþii.
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Biobibliografie
N. 18 aug 1931, sat Recea, comuna Horgesti, judeþul Bacãu - m. 19 mai 1995, Bucureºti.
Prozator, dramaturg, publicist, traducãtor, scenarist, reporter politic, critic de artã.
Fiul lui Vasile Anghel si al Anei, învãþãtori. A absolvit Liceul "Ferdinand" din Bacãu ºi ªcoala de Literaturã
a Academiei ªtefan Gheorghiu. Debuteazã cu un poem în România liberã (1947). Debut editorial cu romanul
ªapte inºi într-o cãruþã (1961). Redactor la Contemporanul. Redactor sef la Tribuna României (1972-1974). Activitate gazetãreascã la
Scânteia, apoi de susþinere pe linia publicisticã a grupului protocronist de la Luceafãrul. Colaboreazã la Contemporanul, Gazeta literarã,
România literarã, Luceafãrul, Viaþa Româneascã, Teatrul, România liberã, Steaua etc. Membru PSM si membru în Comitetul Director al
acestui partid. (preº. Florescu ºi apoi Pãunescu, n.red.) Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
dramaturgie în 1969; Premiul "I.L. Caragiale" al Academiei RSR pentru volumul Teatru (1972); Premiul "Bacovia" al revistei "Ateneu" (1984).

Opera
Te Deum la Griviþa. Roman. Cartea a III-a din ciclul "Zãpezile de-acum un veac". Bucureºti, Cartea Româneascã, 1978. 279 p. Popasuri
între arme. [Eseuri]. Bucureºti, Editura Militarã, 1979. 192 p. Vara împlinirilor. În: August, arc de triumf. Bucureºti, Editura Militarã, 1974, p.
29-30. Începuturi la Lotru. În: Din cartea eroilor. Iaºi, Junimea, 1978, p. 252-257. Profil de medalie. În: Mãrturii. Articole, eseuri literare si
politice. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1979, p. 201-204. Puterea armatã la români. În: Perspective comuniste. Scriitorii la Congresul al
XII-lea al Partidului Comunist Român. Vol. 1. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1979, p. 33-40. Cuvânt. În: Partidul Comunist Român. Jubileu.
Vol. 1. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1981, p. 26-29."Scepticismul faþã de valorile culturii române este, de mult timp, profesiune rentabilã".
În: Ungheanu, M. Interviuri neconvenþionale. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1982, p. 172-186. Încredere în timpul de mâine. În: Armele
noastre cuvintele. Timiºoara, Facla, 1983, p. 15-17. Un mare om - N. Ceauºescu. În: Omagiu. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1983, p. 2324. Cuvânt. În: Omagiu 65. Partidul Comunist Român. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1986, p. 436- 439. Unitatea de breaslã. Conferinþa
Naþionalã a scriitorilor. Contemporanul, nr. 16, 14 apr 1972, p. 1- Puterea României. Contemporanul, nr. 35, 25 aug 1972, p. 1, 9. Un mare
om. [Nicolae Ceauºescu]. Omagiu. Contemporanul, nr. 5, 26 ian 1973, p. 1, 8. O precizare legatã de noþiunea de tezism. România literarã,
10, nr. 35, 1 sept. 1977, p. 8. Rãspuns la articolul lui Nicolae Manolescu "Tezism si spontaneitate" apãrut în România literarã nr. 32/1977.
"Epoca noastrã mai palpitantã decât literatura pe care o scriem despre ea". Eroul contemporan -prototip social si personaj literar.[Interviu cu
Paul Anghel]. România liberã, 38, nr. 10987, 23 feb 1980, p. Laudã vrednicilor semãnãtori. Scânteia, 49, nr. 11809, 9 aug 1980, p. 1. Cuvânt
la lucrãrile Congresului consiliilor populare. România liberã, 38, nr. 11160, 13 sept. 1980, p. 7. Exemplara conºtiinþã civicã si patrioticã a
poetului. Scânteia, 50, nr. 11858, 5 oct 1980, p. 4. Recenzia cãrþii: "Opere. Vol. IX" de Mihai Eminescu (Bucureºti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1980); "Sunt pentru o nouã ordine în culturã". Dintr-un interviu realizat pentru Televiziune. Flacãra, 29, nr. 43,
23 oct 1980, p. 23. (Marilena Rotaru). Confesiuni esenþiale. Orb sã fii sã nu vezi destinul major al culturii române. [Interviu cu Paul Anghel].
Scânteia tineretului, 3, nr. 2, 9 ian 1983, p. 3, 11. (Mariana Brãescu); Munca si viaþa constructorilor socialismului - în reportajul actual.
Colocviile "Scânteii". [Participã ºi]: Paul Anghel. Scânteia, 52, nr. 12601, 27 feb 1983, p. 4. (Ioan Adam); "Ca ciupercile dupã ploaie…".
Flacãra, 32, nr. 9, 4 mar 1983, p. 4. Prezentul ca viitor. Orizont, 35, nr. 47, 24 nov 1984, p. 7 Re-reading the book of my country. Faces of
Romania. Romanian Review, 39, nr. 1, 1985 The program of learning. (From "A Moment in China", 1978). Translated by Doru Dobrescu.
Romanian Review, 39, nr. 11, 1985, p. 47-52. An ambitious project come true" by Mihai Ungheanu. Romanian Review, 41, nr. 4, 1987, p. 2285. "In history it is not enough to state things". [Interview]. Romania Today¸ nr. 5, mai 1987, p. 38-39. (Ilie Purcaru). Spre piscul cel mai înalt.
[Gh. Ivãnescu]. Luceafãrul, 30, nr. 38, 19 sept. 1987, p. 1, 6; O satirã dramaticã împotriva dictaturii. [Interviu cu Paul Anghel]. Libertatea, 2,
nr. 39, 25 feb - 3 mar 1992, p. 3. (Ion Butnaru). Lupta pentru cooperativizare. (Aºa cum o argumenteazã Paul Anghel - membru în
conducerea naþionalã a Partidului Socialist al Muncii). [Interviu cu Paul Anghel]. Deºteptarea, 5, nr. 1133, 1 mar 1994,p. 1, 8.

Referinþe (selectiv)
În volume: In memoriam: Paul Anghel. Bucureºti, Institutul de Studii Socio-comportamentale ºi Geopolitice, 1995. 20 p. Despre Paul
Anghel scriu: Ilie Bãdescu, Mihai Ungheanu, Gheorghiþã Geanã, Mihail Diaconescu, Lucian Culda, Sandra Cristea. 1973, p. 574, 581.
Referiri la Paul Anghel. Pãunescu, Adrian. Paul Anghel. În: Adrian Pãunescu. Sub semnul întrebãrii. Bucureºti, Cartea Româneascã, 1979,
p. 29-37. Convorbiri culturale. Bucureºti, Editura Eminescu, 1972. Munca, 28, nr. 7663, 6 iul 1972, p. (Mihai Cernat); Scânteia, 42, nr.
9268, 13 sept. 1972, p. 6. (Z. Ornea); Steagul roºu, 27, nr. 6092, 13 sept. O clipã în China. Eseu despre eternitatea culturii chineze.
Bucureºti, Sport-Turism, 1978. Luceafãrul, 22, nr. 2, 13 ian 1979, p. 2. (M. Ungheanu); Flacãra, 28, nr. 6, 8 feb 1979, p. 17. ;
Contemporanul, nr. 7, 16 feb 1979, p. 10. (Alexandru Balaci); Ateneu, 16, nr. 1, mar 1979, p. 6. Flacãra, 32, nr. 1, 7 ian 1983, p. 10. (Artur
Silvestri); Luceafãrul, 26, nr. 1, 8 ian 1983, p. 2. (N. Georgescu); Romanian News, 6, nr. 3, 14 ian 1983, p. 4. (A. Silvestri); Sãptãmâna, nr.
6, 11 feb 1983, p. 3. 28 mai 1983, p. 2; nr. 22, 4 iun 1983, p. 2. (M. Ungheanu); Ateneu, 20, nr. 8, aug 1983, p. 11. (Vlad Sorianu. 1986.
Luceafãrul, 29, nr. 12, 22 mar 1986, p. 1, 7; nr. 13, 29 mar 1986, p. 1, 7. (Artur Silvestri); nr. 20, 17 mai 1986, p. 2. (M. Ungheanu); nr. 29,
18 iul 1986, p. 10. (Valentin F. Mihãiescu); nr. 33, 16 aug 1986, p. Scriitori laureaþi ai Festivalului naþional "Cântarea României". [Paul
Anghel - "Te Deum la Griviþa"]. Luceafãrul, 22, nr. 34, 23 aug 1979, p. 2. 1. Hristu Cândroveanu. Proza ca filozofie a istoriei. 2. Artur
Silvestri. Un roman monumentalist. 3. Dodu Bãlan, Ion. Critica literarã - dimensiune ideologicã a culturii. [Referire la Paul Anghel]. Era
socialistã, 61, nr. 5, 5 mar 1981, p. 24-26.
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Poezii
GEORGE FILIP (CANADA)

SUNT OCROTIT
când scriu, creionu-mi geme între deºte,
în cele trei, cu care mã închin
ºi simt cã Dumnezeu mã ocroteºte
ºi îmi stropeºte versul cu AMIN.
printre silabe mã proptesc pe dreapta.
cu stânga dinspre inimã stau paj,
cã nu se ºtie cât de-naltã-i treapta
pe care sui - ºi nu-mi stã nimeni gaj.

pe poza lumii paºii nu s-au ºters,
nici visele ce le-am urzit - integre.
pe fiecare val am pus un vers
în panoplia Mãrii mele - Negre.
acolo, pe la TUZLA, e un plop
care vegheazã casa mea – furatã
ºi ploile bat reci ºi-n ori ce strop
se-aude vocea mamei, preacuratã.

pânã mai ieri sorbeam tuberculozã
din þigarete cu bacilul Koch
ºi-n pajiºtele de metempsihozã
târziu - mã spovedeam la vreun paroh.

femeie, ni s-au dus pãrinþii-n cer
iar noi muºcãm din pâini de-nstrãinare.
e bunã pâinea...o-nmuiem în zer
ºi ne corcim mereu prin lumea mare.

mai bine sorb un vin, cã vinu-i sânge,
pe care-l pune-n predici chiar Iisus.
vinul e bun ºi nimeni nu se plânge,
v-o spun poeþii - dacã nu v-au spus.

sã-mi spunã un român, român curat,
cã lacrima din doruri nu-l omoarã;
prin veacul ãsta – veacul blestemat
care a rãstignit întreaga Þarã...

Omar Khayyam s-a dus la Dromihete
ºi fiindc-a scos butaºii, l-a certat:
sunteþi creºtini ºi vin sorbiþi cu sete
la fiece HRISTOS A ÎNVIAT.

de sãrbãtori trimitem munþi de doruri,
dar poþi sã-þi saturi neamul cu pachete?
stãpânii noºtri ne-au jucat la zaruri
ºi ne-au hrãnit cu vrafuri de decrete.

priviþi ºi voi ce rânduri are via.
parcã sunt versuri dintr-un manuscris.
poetul ce vã cântã bucuria
n-a fost în vecii-vecilor proscris.

voi, fraþii mei, românii mei frumoºi,
sã punem mâna sã gonim ocara
ºi sã strigãm la cer ºi la HRISTOªI:
vampirii lumii ne omoarã ÞARA!

eu simt cã Dumnezeu mã ocroteºte
ºi îmi stropeºte versul cu AMIN.
Când scriu creionu-mi cântã între deºte
sunt cele trei – cu care mã închin...

BOCET LA CERURI
chiar ceasul e bãtrân de-atâta timp.
iubito, numai noi mai suntem tineri
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ºi auzim un bocet din Olimp
când bate toaca-n zi de Sfânta-Vineri.

A L M A M AT E R
vã rog nu ucideþi femeile!
dincolo de ele avem Dumnezeu.
m-am gândit sã dau o raitã pe-acolo
ºi sã încerc sã înºir un eseu.
strãdincolo de femei e pustia
fãrã culoare, ce-aº putea sã vã zic.

- vino, îmi zice Dumnezeu - priveºte,
dincolo de mine nu mai este nimic.
Bãtrânul învârtea lut între degete
ºi-l plãmãdea cu tainice seve
iar timpul nu pregeta sã pregete
plãsmuind EVA - ºi Eve din Eve.
aºa a trudit EL ºasele zile.
într-a ºaptea s-a oprit spre a cugeta.
între timp fãcuse cerul ºi apa ºi iarba
ºi a vãzut cã este bine aºa.
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lansez eu SOS-uri de salvare
dar salvatorii nici n-au fost, nici nu-s.
tristeþea e cã n-avem cãi de-ntoarceri,
cum,supãrat, adesea v-am tot spus.

L

acum, cã sunt pe þãrmul nimãnuia
ºi în burduf nu mai am vin ºi timp,
îmi cânt cu ochii-n zare ale-lui-ia,
ca un pirat ce pleacã spre Olimp...

POEM COSMETIC

Domnul dã viaþã ºi-adesea o curmã.
femeile nasc ºi pun pruncii la loc.
ele sunt degetele lui Dumnezeu
care împletesc pãmântescul soroc.

simpatica cernealã-i demodatã.
Mileniul, suspectat c-ar fi ocult,
le dã la scribi o ºansã fãrã patã
ºi toþi poeþii scriu la modul smult.

vedeþi? aºa e lumea - trecãtoare.
Fãurarul, pe scãunelul lui barbar,
fãrã timp sau materie primã
fabricã infinitele vieþi, pline de har,

un înger a scãpat din colivie.
sã vezi scandal prin pajii-n cozondraci!
chiar Dumnezeu drãguþul - ºi Ilie
i-au dat pe baizbuzuci la mii de draci.

oameni buni, nu ucideþi femeile,
fãrã pântecul lor noi nu ºtim sã trãim.
fiþi mai blânzi prin atelierul divin
cã astfel din viaþã spre viaþã - pãºim.

cu epocile nu glumim prin viaþã.
clonãm sau nu clonãm, acesta-i sensul.
de nu - arestãm sfinþi - ºi creatorul
va da de-a berbeleacul universul.

C A U N P I R AT
eu sufãr mult cã stãm pe-aceeaºi arcã
cioplitã de un moº bãtrân - fricos,
ce ne-a minþit cã v-a-nfrunta potopul
de pe-acest astru mort ºi cavernos.
când au zburat hulubii cãtre maluri
prin panoplia timpului prea stors
a fost de fapt ºi prima grea trãdare
cã mesagerii...nu s-au mai întors
ºi am rãmas pe arcã de-o vecie,
bãtuþi ºi duºi ºi-ntorºi de-un veºnic val.
debusolaþi de-atâtea echinoxuri
noi niciodatã n-am ajuns la mal.
mumificat stã-n prora – cãpitanul.
din pipa lui nu mai duhneºte fum.
ne înmulþim incestuoºi, ca melcii
iar pe cei morþi îi devorãm, pe drum.
cred c-a ajuns la þãrm ornitorincul.
el este semnul nostru cel perplex
care ºi astãzi se mai demonstreazã
cã noi suntem de moda...unisex.
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mai cade un bolid extraterestru.
se-aude semnul cert al altor vieþi
da-n univers nu e globalizare
ºi-i ºi mai grav: acolo nu-s poeþi.
mileniul meu terestru nu e fraier.
ne dã soluþii mari ca axioma:
sã scriu cu aer pe hârtii de aer,
aºa ne DIXIT papa de la Roma.
dar despre ce gândim n-avem idee.
seminþele-ndrãznelii-s foarte plate.
prin somnul raþiunii - vreo femeie
ar trebui sã de un nou Socrate
dar pân-atunci planeta-i puºcãrie
în care scriu cu unghia – pe ziduri.
secretul e cã Terra noastrã-albastrã
face mãceluri - dar nu face riduri.

DRUMUL
hai sã mergem sfânta mea femeie,
sã lãsãm copiii-n cuibul lor.
le-am înscris cu unghia pe cheie
cã ne vom întoarce...newermor.
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ºtiu c-ai pus bucate potrivite
doar în saci - cã nu avem samari
calea o vom face - pasãmite
tot desculþi - pe uliþi de coºmar.
drumu-i lung, dar unde ne va duce
n-am ºtiut ºi nici n-am întrebat;
ni s-a nãzãrit pe zãri o cruce
printr-un vis, în nopþi de sabaat.
hai femeie - nu va fi departe.
drumu-i greu ºi de aceea-i lung.
în gulagul viselor deºarte
numai laºii lumii nu ajung.
nu regret cã te-am luat cu mine.
noi spre altã soartã am plecat,
dar un greu pãcat mi-atârnã-n vine:
cã pe Câine l-am lãsat legat.
du-te tu femeie ºi-l dezleagã.
dacã vrea, sã vinã dupã noi;
numai tu ai fost o viaþã-ntreagã
steaua-n care credem - amândoi.
ºi când drumul va avea un capãt,
undeva, prin pajiºti de omãt,
voi cerºi femeie - ºi-am sã capãt
dreptul sã-l trudim...spre îndãrãt.

LA BILANÞ
viaþa era aºa minunatã.
nimeni nu mã-njura, toþi treceau
ºi-n citadela mea defãimatã
am fãcut o revoltã - pe ºleau.
sã nu mai aud cântec de Mare,
cum se zbate spre þãrmuri, mereu,
când vin arcele din depãrtare
ºi cãpitanul...nu mai sunt eu.
poate de melancolie - sau bleg
de insuccesele-mi prea ciunge
mi-am spus mie...mi, ca unui coleg:
gata poetule, îþi cam ajunge...
ºi mi-am dat vederea la pescãruºi,
ca sã nu mai vãd ce þin minte,
dar îmi rãsar mereu - dintre scoruºi
pui frumoºi de aducere-aminte.

nu-mi ieºea prea bine bilanþul
dar eu nu trudisem degeaba
ºi m-am gândit sã-mi sap singur ºanþul
ºi s-o termin - dracu - cu treaba.
m-am gândit sã-mi retez mâna dreaptã
ºi sã nu mai scriu versuri de loc,
dar ego-ul mi-a zis: mai aºteaptã
ºi mi-a pus o protezã în loc.
nu ai nevoie de foarte multe
ca sã minþi cã ai fost fericit.
pe planeta cu vise oculte
e de-ajuns sã sorbim... infinit...

ZMERIT
cã sunt flãmând, sau ghetre port ºi frac,
prin stepa asta de planetã rece,
mã-nchin la stafii - toate-s tot un drac;
ninge sau plouã - vremea noastrã trece.
privesc la pruncul vârstei din oglinzi
ºi-mi spune cã sunt eu - o cicatrice.
poete, trenul vieþii nu-l mai prinzi,
aºa mi-a dat în bobi - Euridice
stejarul din rãscruce s-a uscat.
din nunta mea m-au arestat jandarmii.
în Þara mea am plâns ºi am sperat
sã ne huleascã monºtrii - alte armii.
de libertate ºtiu doar din poveºti.
himere mi-au fost veºnic Feþi-frumoºii.
prin infertile hãrþi dumnezeieºti
n-au coborât de mii de ani - Hristoºii.
degeaba-mi târâi barba pe pãmânt
ºi-mi mâzgãlesc poemele sub torþã.
poeþii pe planetã nu mai sânt,
sau strigã din cãmãºile de forþã.
pãrinþii-s buni de þintã-n poligon.
junimea noastrã naºte din computer.
azi cel mai saltimbantic epigon
detestã plãsmuirile din uter.
creionul dintre deºte s-a tocit
ºi-mi numãr doar pãduchii – ca sãracu;
de-aceea oameni buni mã port zmerit
ºi-l rog pe Dumnezeu: sã mã ia dracu!...
iunie, 2011 – la Montreal
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TREI ZILE CARE AU
CUTREMURAT ŢARA
S-au implinit in luna iunie anul acesta 21 de ani de la inabusirea in sange a manifestatiei-maraton din Piata
Universitatii, operatie realizata dupa un scenariu care a inspaimantat tara. Pe treptele acelei Alma Mater la sanul
careia generatii de studenti au asimilat cultura pe care au transmis-o la randul lor altor generatii, unde abia se uscase
sangele eroilor-martiri din Decembrie 1989, a curs din nou sange nevinovat. “Golanii” care au fost ucisi atunci cu
salbaticie de hoardele dezlantuite ale minerilor au intrat direct in Panteonul eroilor necunoscuti ai neamului, in timp ce
autorii morali ai acelor crime s-au sustras judecatii cu ajutorul unei justitii aservite puterii feseniste.
In dimineata zilei de 13 iunie 1990 la orele 4,30, cateva mii de politisti dotati cu scuturi si casti incasabile, inarmati
cu bastoane si arme de foc, au inconjurat “Zona libera de neo-comunism” din centrul Capitalei. Circa 250 de tineri
manifestanti ramasesera peste noapte sa apere de provocari si agresiuni grevistii foamei care protestau pasnic in
corturile lor impotriva deturnarii idealurilor Revolutiei. Cu o bestialitate nemaiintalnita in istoria pasnicului nostru popor,
au lovit cu bastonele grevistii care abia se mai tineau pe picioare din cauza slabiciunii, i-au tarat de picioare si i-au
aruncat in dube, iar pe manifestantii care se refugiasera in Hotelul Inter i-au urmarit si calcat in picioare, caci toti se
intinsesera la pamant adapostindu-se unul intr-altul de furia lor. Au spart vitrinele peste ei ranindu-i grav, i-au incarcat
in dube si i-au dus la cateva sectii de politie mai apropiate.
In timp ce trupele speciale ale generalului Chitac “curatau” Piata Universitatii de “golani” cu lovituri de baston si
bocanci aplicate in zonele cele mai sensibile, ajutati de muncitorii de la IMGB care venisera inarmati cu rangi si
topoare strigand “moarte intelectualilor”, manifestantii clamau cu disperare: FARA VIOLENTA! Mai mult morti decat vii
au fost transportati la Scoala de Securitate de la Magurele unde au fost supusi individual unor anchete bestiale. Pentru
a se obtine declaratii ca au fost platiti de Ion Ratiu cu dolari sa stea pe baricade au fost supusi unor ingrozitoare
umilinte si torturi, dintre care unele nici nu se pot descrie.
In timp ce anchetele inchizitoriale se desfasurau in infernul de la Magurele, in Piata Universitatii au venit un numar
mare de manifestanti o data cu ivirea zorilor. Printre ei au fost infiltrate bande de delincventi care au incendiat masinile
politiei si au pus foc la etajele superioare ale Inspectoratului Politiei Capitalei. Aceiasi provocatori aflati in slujba lor au
intrat in interiorul Inspectoratului, fara sa intampine nici o rezistenta, au sustras documente si au eliberat pe cei arestati
in cursul noptii pentru ca vina sa cada asupra manifestantilor pasnici.
In dimineata zilei de 14 iunie au fost aduse in Capitala grupuri de mineri. Presedintele emanat i-a intampinat cu o
satisfactie nedisimulata, dandu-le urmatoarele indicatii: “Dragi mineri, ma adresez Dvs., de asta data multumindu-va
pentru raspunsul de solidaritate muncitoreasca pe care si de asta data l-ati dat la chemarea noastra. Multumesc de
asemeni tuturor celorlalte delegatii din judete care au venit si s-au adaugat acestei forte solidare a muncitorimii
romane. Delegatia de mineri in frunte cu Dl. Cosma se va deplasa spre Piata Universitatii pe care vrem s-o recuperati
Dvs. Asa cum am vazut, avem de-a face cu elemente de-a dreptul fasciste”.
Ce a urmat dupa aceste pretioase indicatii este un cosmar care ne face si astazi, dupa trecerea atator ani sa ne
cutremuram de groaza si oroare. Capitala a trait trei zile de infern in care bande inarmate terorizau populatia ca intrun oras asediat aplicand legea junglei. Prima Institie devastata a fost Institutul de Arhitectura, unde au gasit portarul
de serviciu si o duzina de studenti care isi pregateau proiectele de diploma pe care i-au maltratat cu o cruzime de
neimaginat. Le-au furat lucrurile personale, au distrus cu ura fondul de carte, mobilierul si aparatele din dotarea
Facultatii. Dupa ce i-au lasat in nesimtire pe studenti si pe portar au navalit in localul Universitatii si au inceput
vanatoarea de oameni. La vederea lor studentii s-au asezat in genunchi implorandu-le crutare, dar au fost loviti fara
mila cu rangi si lanturi grele, pana ce niciunul nu a mai miscat. Cum de a fost posibil ca ortacii sa se lase inoculati cu
virusul urii, facandu-i sa loveasca cu rangi si topoare tot ce misca in Piata Universitatii? Si cum de a fost posibil ca
pasnicele gospodine de la mahalale Capitalei sa se transforme subit in adevarate furii ce instigau minerii impotriva
intelectualilor? “Oameni de bine”, in realitate securisti sadea, ii insoteau pe mineri la sediile partidelor democrate pe
care le-au devastat, rascolind orasul in cautarea liderilor opozitiei pentru a-i lichida fizic.
In legatura cu venirea minerilor in Capitala, iata ce declara intr-o scrisoare de protest publicata in anul 1977 Ilie
Torsan, presedintele executiv al Confederatiei Miniere: “...Doua garnituri de tren au dus in noapte de 13 spre 14 iunie

GEORGE GEORGESCU (CANADA)

În memoria lui R.B., victimã a mineriadei
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aproximativ 5.000 de mineri... Au avut loc in centrul Capitalei si in alte cateva puncte violente stradale. Multe au fost comise
de oameni in echipament mineresc (salopete, cizme, casca). La Complexul Expozitional, la intalnirea cu Presedintele
Romaniei. Domnul Ion Iliescu, au participat circa 20.000 de oameni. Toti pareau mineri. Din Valea Jiului venisera doar 5.000.
Cine erau ceilalti?” Cine erau? “Minerul” care a ridicat ranga deasupra capului fiicei mele si a sotului ei, ambii cercetatori
stiintifici la ICEMENERG nu purta cizme de ortac ci pantofi din cea mai fina piele, mana inclestata pe ranga nu parea a fi de
miner, iar limbajul lui cand i-a amenintat cu moartea era unul de la periferia Capitalei nu din Valea Jiului. Daca ei au scapat cu
viata, nu acelasi lucru s-a intamplat cu multi alti tineri din Piata Universitatii unde aveau loc scene de cosmar, in care tot ce
misca era lovit, doborat la pamant si calcat in picioare. “Da-i la cap sa nu mai miste!”. “Omoara-l”. Se auzeau paraituri de oase
sub loviturile rangilor si urlete de durere ale celor loviti in mod bestial. Mi s-a povestit ca in infernul de la Magurele, un ofiter,
fost halterofil la Dinamo (nominae odiosa) le rupea pe genunchi mainile celor pe care ii ancheta. Asa se explica numarul mare
de fracturi facute cu batele minerilor si datorita excesului de zel al anchetatorilor de la Magurele.
Din cifrele oficiale comunicare de Comisia Parlamentara de ancheta alcatuita in majoritate din oameni ai puterii feseniste
si de Directia Sanitara a Municipiului Bucuresti, reiese ca au fost arestate un numar de 1071 de persoane (in realitate peste
1500), 547 persoane au fost ranite (in realitate peste 900), dintre care 507 “subiecti” spitalizati si tratati astfel: 360 contuzionati
in urma loviturilor, 55 taiati, 16 impuscati, 76 cu fracturi ale membrelor si coastelor. Localizarea vatamarilor corporale: 293
lovituri la cap si gat, 180 la maini si picioare, 80 la torace si abdomen, etc. Desi au fost declarate ucise numai 7 persoane, in
Dosarul Mineriadei Nr. 75P98, 76 si 77, scrie ca “exista un rest
de 60 sau 100 de morti care nu au putut fi identificati la Cimitirul
Straulesti 2”. Nici nu puteau fi identificati, deoarece actele lor de
identitate au fost sustrase la Institutul Medico-Legal si distruse
de agentii care au participat la atrocitati. La timpul respectiv
Departamentul de Stat al Statelor Unite a declarat: “Actiunile
autorizate de Presedintele Iliescu si guvernul sau au lovit in
inima democratiei romane”.
Fenomenul Piata Universitatii este acum istorie. El face parte
din convulsiunile unei epoci bulversate de scenariile prin care
esalonul 2 al PCR impreuna cu anumite structuri ale securitatii
au reusit sa puna mana pe toate parghiile puterii dupa revolta
din decembrie a tinerilor care au luptat cu pieptul gol impotriva
blindatelor unui regim despotic, scandand : “Vom muri si vom fi
liberi!”. Exista acolo in inima Capitalei o troita de lemn inaltata in
memoria lor unde veneam adesea sa ma reculeg si sa aprind o
lumanare pentru sufletele tinerilor ale caror aripi deschise spre
libertate au fost retezate cu brutalitate. Ma reintorceam mereu sa
caut atmosfera electrizanta a acelor momente ale caror
reverberatii dainuiau peste timp. Ma asezam pe treptele de piatra ale fantanei arteziene din fata Institutului de Arhitectura,
retraind scenele de cosmar in care oameni sfasiati de ura ii aruncau pe studentii stalciti in bataie, mai mult morti decat vii.
Priveam balconul Universitatii prin care se perindasera o multime de personalitati de seama, balconul ocrotit de Icoana Maicii
Domnului pe care minerii au aruncat-o in strada si ma intrebam: Doamne, cum de a fost posibil? De ce atata ura? De as putea
uita acest cosmar pe care l-am trait aievea.
In acelasi timp gandurile mele fugeau departe, la copiii mei care emigrasera in tara frunzei de artar dupa trauma cauzata
de ororile mineriadei. Securistii le depistasera numarul masinii pe care o parcau in acele zile incadescente in spatele Teatrului
National si ii luasera in colimator. La sectia 12-a de politie fusesera anchetati ore in sir, ceea ce i-a determinat sa paraseasca
meleagurile natale unde nu se mai simteau in siguranta.
Intr-o zi am primit o invitatie de la ei si am hotarat sa plec pentru a ocroti o fiinta tanara care purta un vlastar ce trebuia sa
se nasca intr-o tara libera cu un climat de toleranta, unde demnitatea fiintei umane este mai presus de interesele imunde ale
politicii. Obtinusem viza pentru Canada si imi rezervasem biletul de avion. Stiind ca este un drum fara intoarcere am zabovit
un timp pe strazile orasului meu drag de care ma legau atatea amintiri si pe care aveam sa-l parasesc pentru totdeauna. Mam reintors pentru ultima oara in acea zona devenita intre timp legenda a Pietii Universitatii pentru a lua cu mine ceva din
atmosfera acelui miracol ale carui ecouri dainuiau inca in inima mea. Am privit cu duiosie Universitatea, Institutul de
Arhitectura, Teatrul National pana la Hotel “Inter” si Sala Dalles, martori tacuti ai unor evenimente sangeroase care au pus o
pata neagra pe istoria contemporana a tarii noastre, prezentandu-ne ca pe un popor ramas in epoca de piatra pe scara
evolutiei.
Multi tineri care au participat la fenomenul “Piata Universitatii” au platit cu viata visul frumos pe care l-au nutrit in cele 52
de zile de libertate si speranta. Spiritul “Golaniei” nu a murit insa. Reverberatiile lui sunt inca vii in constiinta tuturor celor care
au crezut cu obstinatie in solidaritatea umana, deoarece nu exista forta represiva capabila sa ne incatuseze spiritul liber care
este in contact permanent cu puterile divine, in Imparatia carora se reintoarce dupa moartea fizica.
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De ce lumea literarã devine
receptivã, mai ales, la evenimente
literare rodite în America Latinã,
Asia, parte din Africa sau în þãrile
europene asupra cãrora se resimt
încã tentaculele sovietice? Desigur,
un rãspuns ar fi obsesia exotismului. Sã stârneascã într-atât
potenþialul lector? Un altul ar fi evenimentul dramatic, ambele teme cu
influenþã revelatoare în (re)definirea, chiar, (multi)dimensionarea
fenomenului literar. Oricât de
incitative sunt asemenea subiecte,
ele, totuºi, nu au produs o mutaþie
considerabilã a valorilor. Sau a
identitãþilor. O privire asupra dimensiunii estetice relevã faptul cã
marile opere clasice sunt cele ce
tind cu adevãrat spre perfectarea
formei discursive ºi aprofundarea
filosoficã a înþelesurilor, ele nefiind
interesate cu adevãrat de acel efect
imediat ºi superficial asupra receptorului pe care îl întâlnim la multe
din operele recente.
M-a convins din nou de acest
adevãr recenta lucrare a unuia dintre adevãraþii enciclopediºti români,
George Popa1.
Recenta lucrare de eminescologie a Profesorului George Popa,
Luceafãrul. Treptele spiritului hyperionic2, are meritul de a readuce în
discuþie una dintre nepreþuitele sale
problematici, asupra cãreia a stãruit
vreme de-o viaþã, opera eminescianã, cea care conferã literaturii
române multiple perspective, cea
metafizicã rãmânând de referinþã.
De-ar fi sã ne aplecãm doar la riguroasa „restituire” a înþelesului eminescian, întinsã în cele 7 volume3,

ar fi de-ajuns nu doar sã-l amintim,
ci sã-l ºi omagiem la celebrãrile bianuale eminesciene. Perfecta logicã
internã a comentariului sãu critic
scoate la luminã valori, sensuri,
deschideri hermeneutice semnificative.
Aºadar, o carte reper în cercetarea eminescologicã. Surprinde prin
originalitate, acurateþe discursivã,
profunzime. Sintagme ca „spiritul
hyperionic”, „timp mitic”, „eliberarea
dincolo de dincolo” etc., dovedesc
o extraordinarã forþã de tãlmãcire ºi
interpretare a capodoperei eminesciene, pe care George Popa o plaseazã, fãrã-ndoialã, în nemurire.
Ultima strofã a Luceafãrului, cu
un pronunþat caracter tezist, imaginarul dialog ceresc, reprezintã
pentru poet o realã provocare chiar
din partea lui Eminescu. Fiindcã
este un poem, mai ales, pentru iniþiaþi, eseul analizat devenind un
ghid util ºi necesar pentru toþi cei
care vor sã-ºi depãºeascã condiþia
primarã.
„Trãind în cercul vostru strâmt
Norocul vã petrece,
Ci eu în lumea mea mã simt
Nemuritor ºi rece”.
E „ceva amar, un fel de obidã”4
afirma Ibrãileanu, considerând sfârºitul Luceafãrului de prisos din
punct de vedere al logicii afective,
dar ºi a celei compoziþionale. Poemul ar fi trebuit încheiat în momentul culminant. Probabil acesta
este ºi unul dintre argumentele lui
George Popa de a continua, de a
lãsa un altfel de sfârºit.
Analizând finalul eseului asupra
cãruia m-am oprit, dialogul imaginar
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dintre Hyperion ºi Demiurg, intitulat
Lume ºi geniu, gândit în metrica Luceafãrului5, beneficiem de generoase deschideri în orizontul liricii
universale. Un dialog definitoriu al
naturii geniului ce rãspunde unei
logici existenþiale de dincolo de
percepþia lumeascã, inspirat din
Povestea magului cãlãtor în stele
(ne-lumea este sãlaºul geniului, el
nefãcând parte din planul Creaþiei) ºi
din ideile lui Giordano Bruno (mersul
geniului, dincolo de orice sistem
ontologic, în antilume). Acesta prevaleazã ideea definirii geniului ca intelect în permanent zbor spre eliberarea metafizicã.
Aº spune cã, în fapt, e un
pseudo-dialog filosofic, conceput în
33 de strofe, un apendice mesianic
voit, o poartã spre zariºtea gândirii
nemãrginite, absolute.
Pregãtit sã dezlege parte din
dedesubturile dramei axiologiei
lumii, a creaþiei, întrebãrile lui
Hyperion:
„Prin care neºtiut pãcat
De boala morþii sufãr?”
sau/ºi
„Nu-i nimeni sã spintece
Abisul ºi tãria
ªi cu-absolut sã vindece
Rãnitã – veºnicia?”
echivaleazã cu o nevoie acutã,
aºteptare dureroasã de a percepe
sensul milenar al tainei cunoaºterii
divine.
Cum era de aºteptat ºi rãspunsurile Demiurgului sunt închipuite
mãrturisiri cu adevãrat grãitoare,
reflectând ideea cã, în momentul
creaþiei omului, nici mãcar Plãsmuitorul însuºi nu bãnuia rãscolirea
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O perspectivă integratoare
asupra Luceafărului
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ce avea sã vinã:
”Cãci din vecie tot ce-i viu
Menit e suferinþei

Nici eu nu am putut s-o ºtiu
Când formã-am dat Fiinþei.”
Înþelegem, prin versurile lui George

Popa, cã ºi Creatorul, la rândul Sãu,
are puteri controlate. De cine? Aici
pluteºte încã misterul.
„Mai sus de cer, mai sus de zei
Misterul e esenþa.
Acesta-i cel dintâi temei
Ce-ntrece transcendenþa”.
Da, continuarea propusã de autorul
nostru, aici în ipostaza de Hyperion,
se demonstreazã a fi un exerciþiu liric
contemplativ, tulburãtor, autoevaluator. Spiritul eminescian a ales, în cele
din urmã, condeierul cunoscãtor practicant al învãþãturii metafizice. Fiindcã,
în spaþiul aceasta prin care murirea
devine nemurire, apare întotdeauna
un personaj care are menirea de a
face din absolut (relativ, în viziunea
dumnezeiascã) un reper existenþial
fundamental (geniul, în viziunea
teluricã).
„Da, pe pãmânt apare-un ins,
O altã lume-n lume,
Cât vecii gândul lui e’ntins
ªi geniu-i al sãu nume”.
În viziunea lui George Popa, Eminescu dezvoltã o sintezã de spaþii6
care faciliteazã declanºarea stãrilor
tensionale (sau chiar conflictuale)
între cele douã sfere pe care le reprezintã absolutul ºi contingentul.
Aºadar, caracterizarea geniului, cu
instrumentale lirice atribuite de
George Popa lui Eminescu, rãmâne
memorabilã, fiindcã ajunge sã pãºeascã liber în absolut:
„Doar geniu-atinge pur ºi sfânt
Suprema libertate.”
O viziune integratoare a Luceafãrului, leitmotivul definitoriu în lirica
eminescianã, aceea de transcendenþã
spiritualã, de transtemporal, spre
deosebire de intratemporalul cucerit
de Faust.

1. Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România, secþia Criticã (1967), membru al Uniunii Scriitorilor din România (1970), profesor de medicinã internã…
George Popa a confirmat în toate cele înfãptuite. A obþinut premiul pentru traducerea din Omar Khayyam la Salonul Naþional de Carte (1999), Diploma of
Honor, The 3rd World Congress of Poets for Poetry Research, Iaºi (2001), premiul U.S.R., Filiala Iaºi pentru Opera omnia (2003), premiul revistei Convorbiri
literare pentru creaþia eseisticã (2004); Doctor Honoris Causa al Universitãþii de Arte „George Enescu” din Iaºi (2008) º.a.m.d.
2. George POPA, Luceafãrul. Treptele spiritului Hyperionic, Ed. Arhip Art, Sibiu, 2010. Versiunea în limba englezã a studiului aparþine Aurorei ªtef, iar a
versurilor lui Dimitrie Cuclin (1972). Cartea a fost distinsã cu Premiul Naþional „Mihai Eminescu”, la Festivalul literar „Mihai Eminescu”, ediþia a XX-a, 2011.
3. Primele studii eminescologice le-a integrat sub titlul de „Filozofia culturii”: Spaþiul poetic eminescian (1982), Prezentul etern eminescian (1989), Spiritul
hyperionic sau sublimul eminescian (2003), Libertatea metafizicã eminescianã (2005), Deschideri metafizice în lirica eminescianã (2007), Eminescu sau
dincolo de absolut (antologie, 2010).
4. Garabet Ibrãileanu, Studii literare, Ed. Junimea, Iaºi, 1986, p. 103.
5. Inimitabilul vers iambic de 7-8 silabe al Luceafãrului.
6. George Popa descoperã în Luceafãrul patru spaþii, însã doar trei sunt specifice personajelor lirice propriu-zise: lui Cãtãlin îi corespunde „spaþiul strâmt”,
Cãtãlinei „spaþiul ascensional al sentimentului”, Luceafãrului „spaþiul sideral” cu intenþii descendente (amorezarea lui de Cãtãlina). Rãmâne ºi spaþiul „fiinþei
supreme”, care transcende timpul ºi locul. Pentru George Popa „fiinþa supremã” este „conºtiinþa de sine a luceafãrului, a geniului, spaþiul absolutului”.
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Cu greu, Piteºtiul, oraºul care a dãruit României un
mare cântãreþ ºi-a amintit de talentul ºi virtuozitatea lui
Marin Teodorescu, apreciat de marele muzician George
Enescu, alãturi de care, în Primul Rãzboi Mondial, a
ridicat moralul soldaþilor ºi ofiþerilor români cu cântece ce
au devenit ºlagãre ale muzicii lãutãreºti, alinând cu ele
durerile rãniþilor de la Oituz, Mãrãºti, Mãrãºeºti, luptãtori
pentru Întregirea Neamului.
O uliþã de la marginea municipiului Piteºti, cu mult
noroi ºi câteva case, poartã numele Zavaidoc, numele
celui mai vestit rapsod al României dintre cele douã
rãzboaie mondiale. Sculptorul Eugen Petri i-a realizat un
bust, iar Centrul Cultural ºi Primãria au iniþiat Festivalul
Naþional de Muzicã lãutãreascã veche „ZAVAIDOC”.
Nu vi se pare cã e puþin cam târziu, sau puþinel cam
puþin pentru acest uriaº, talentat Ceahlãu al muzicii
lãutãreºti? Ce e aºa de mãreþ faptul cã undeva, pe bulevardul Elisabeta, pe la Cireºica, existã staþia sub denumirea de Zavaidoc? (Pe timpul când cânta nãbãdãiosul
piteºtean în cârciumã la „BERBECU” – prin faþa cãreia
trecea tramvaiul 12 spre Gara de Nord, toþi oamenii de
atunci nu mai spuneau „Coborâm la Ciºmigiu”, ci „Te dai
jos la Zavaidoc?”, „Cobori la Zavaidoc?”, „Hai nenicule,
fã-mi loc!... eu cobor la Zavaidoc”, fiindcã vatmanul Bimbirel, care era prieten cu rapsodul, cam de prin dreptul
Cercului Militar (cum cobora pe bulevardul Elisabeta),
striga la cãlãtori cât îl þineau plãmânii (bojocii): „Staþia
Zavaidoc!!!...” (informaþiile aparþin scriitorului-muzicolog Marin Voican Ghioroiu, Bucureºti).
Ca recunoºtinþã faþã de marele artist, nu ar fi prea mult
ca o stradã, un bulevard sã-i poarte numele... cã, slavã
Domnului!... cred cã ne-am sãturat de frumoasele
magistrale (Macaralei, Belciugului, ªurubului, Plugului,
Piuliþei) care au rãmas ca emblemã a unei ere victorioase
a clasei muncitoare, muritoare de foame). Cred cã s-ar
putea cinsti cu totul altfel acest român, piteºtean, care a
adunat în jurul sãu elita, spuma Bucureºtiului ºi nu numai,
ºi i-a fãcut sã asculte vocea sa unicã în intonaþie, stil ºi
originalitate, acest minunat artist care, alãturi de Barbu
Lãutaru, Grigoraº Dinicu, Fãnicã Luca, Fãrâmiþã Lambru,
Ionel Budiºteanu, a dus peste frontierele þãrii faima
muzicii lãutãreºti româneºti.
Marin Teodorescu, cunoscut sub numele de Zavaidoc,
datoritã felului sãu de a fi, nãbãdãios, fire iute, om vesel pus
pe nebunii, neastâmpãrat, trãsãturi ce l-au fãcut pe

generalul Traian Moºoiu sã-l porecleascã dupã cuvântul
popular „Zavaidoacã” (cuvânt rãmas ca amintire de pe
timpul când muscalii de-a cãlare au trecut Prutul la 1877 ca
sã lupte împotriva turcilor, dar în loc sã se întoarcã la
„hazaica” lor acasã, le-a plãcut sã stea pe teritoriul României, iar la petreceri cântau de mama focului: „Zavai-zavai!...
Cazacioc, Zavai-doc, sã mai bem un poloboc”, rãmânând
ca sã se pãstreze în conºtiinþa poporului „ZAVAIDOC”.
S-a nãscut în a opta zi a babelor din martie 1896, la
Piteºti, în Trivale, într-o familie de lãutari cunoscuþi. Tatãl
sãu, Tãnase, virtuoz al þambalului, dar ºi viorist de calitate, alinta muºteriii din cârciumile Piteºtiului. Primul copil
al lui Tãnase a fost Vasile, care a învãþat de mic vioara.
De Marin s-a lipit chitara, care acompania vocea lui
excepþionalã. Tãnase dorea mult sã înjghebeze un taraf
al familiei: vioarã, þambal, chitarã; de aceea îi lua cu el pe
la nunþi ºi alte petreceri.
Prin 1910 moare tatãl. Chiar dacã Marin era cel mai
mic – avea doar vreo 14 ani – preia greutãþile familiei.
Atenþie! Porecla de Zavaidoc o primeºte cam pe la 25
de ani, când deja îºi înjghebase un taraf, cam în perioada
când se afla în localul „La Mariþa Borþoasa”, perioada de
ascensiune a artistului, fiindcã vine în cântecele sale cu
acele chiuituri ce erau specifice”cazacilor (zavaidocilor)
Cãpãtase deja porecla „Zavaidoc”. Împreunã cu fratele
Vasile înjghebeazã un taraf, taraful Zavaidoc, care ia
drumul capitalei. Tenorul operei române, Mihãilescu Toscani, a încercat sã-l îndrume spre operã. În acelaºi timp
era dorit ºi de Dimitrie Cutavas în trupa sa lirico-dramaticã. ªtefãnescu Goangã îl dorea ca un remarcabil tenor.
Dar Zavaidoc alege lãutãria, care era aducãtoare de
bani, mai ales cã alergau dupã el casele de discuri pentru
a-i imprima cântecele. Semneazã un contract cu casa de
discuri Columbia, scoate disc dupã disc, fapt ce atrage
invidia. Era cãutat de patronii marilor restaurante care iºi
triplaserã astfel clientela. Femeile mureau dupã el. Fie la
restaurantul „Viscol”, în Kiseleff, Carpaþi, La Cotitura, în
grãdinile de varã sau „La Mariþa Borþoasã” admiratorii îl
cãutau. Deºi bondoc, era adoratul femeilor. Dar, o alege
pe Constanþa, Tanþa cum îi spunea el, cu 15 ani mai tânãrã, care îi aduce pe lume trei copii, fericire fãrã margini
pentru Zavaidoc. Asta era adevãrata bogãþie, nu milioanele pe care le câºtiga ºi le transforma în cecuri strângând averi uriaºe: Constanþa (zisã Puºa), Vasile (moare
la 12 ani) ºi Niculina, care moare la câteva luni.

ION C. HIRU (ROMÂNIA)

- Spune, neicã, ce-ai bãut
De n-ai mai îmbãtrânit?
- Am bãut vin mult cu gheaþã
ªi-am dormit la puica-n braþe,
ªi-am mâncat boboci de raþã
ªi-aºa toate m-au þinut
De n-am mai îmbãtrânit.
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Se spune cã a cântat o noapte cu fetiþa ce purta numele
mamei, Constanþa (Puºa), în braþe. Prin 1942, Tanþa îi aduce
pe lume un bãieþel, pe nume Vasile (i-a pus numele fratelui
sãu). S-a suit Zavaidoc într-o sanie plinã de sticle de ºampanie, a traversat Piteºtiul ciocnind cu toþi drumeþii. A fost bogat,
dar a murit sãrac. Au rãmas cântecele lui, marea lui bogãþie:
„De când ne-a aflat mulþime Ne vorbeºte zi ºi noapte... Când
de rãu ºi când de bine”, „Dacã ea nu mã iubeºte”, „Dragostea
e ca ºi-o râie”, „Cocoºel cu douã creste”, „Foaie verde spic de
grâu”, „Marie ºi Mãrioarã”, „Pe deal pe la Cornãþel”. „Cântecul
lui Zavaidoc”.
Dar sã revin în timpul Primului Rãzboi Mondial, când
Zavaidoc se înroleazã voluntar, fiind chemat de Societatea
Artiºtilor, ºi cutreierã spitalele de campanie împreunã cu George
Enescu ºi Elena Zamora (viitoarea prim-solistã la Teatrul de
Operetã Regina Maria, cea care a avut grijã de regele operetei
Nicolae Leonard pânã în ultima clipã, fiindcã se îndrãgostise de
el de când era elevã de liceu, propunându-ºi cã „...n-am sã mor
pânã n-am sã fiu lângã el”) alinând suferinþa.
In timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, plutonierul în
rezervã Marin Teodorescu Zavaidoc este încorporat la
Târgoviºte. Ziua în unitate, seara cânta în localuri. Aici se
îndrãgosteºte de Tuca, cu care se întâlneºte pe ascuns. Tanþa
reuºeºte sã-l despartã de intrusã cãreia Zavaidoc îi oferise
tangoul „Tuca”.
A cântat soldaþilor în Basarabia, la Tighina, cântecul la modã
„Soldãþelul lui tãticu”. A cântat la Odessa mareºalului Antonescu.
În timpul bombardamentelor din ’44 (4 aprilie când escadrile ale forþelor anglo-americane au bombardat Bucureºtiul)
casa lui Zavaidoc , o adevãratã vilã boiereascã de lângã Gara
de Nord, este distrusã, caietele în care el îºi adunase „comoara sufletului” i-au fost spulberate, lãsându-l sãrac sufleteºte, cã plângea ca un copil, nu dupã averea ce o agonisise
ci dupã compoziþiile lui, munca de-o viaþã. Pleacã la Caracal,
apoi la Roºiorii de Vede. Cântã prin mari localuri, fãrã
microfon, schimbând câte 3-4 cãmãºi pe noapte (transpira
abundent datoritã unei afecþiuni renale ce-i va pune capãt
zilelor, afecþiune pe care când a vrut s-o trateze era prea
târziu).
Dupã 1944, 23 august îl gãsim pe Zavaidoc la CâmpulungMuscel cântând la restaurantul lui Viºoiu, unde se distrau
soldaþii ruºi cãrora le cânta melodia „Doi ochi negri”(Ciornâi
haraºo!).
În 1940 moare fratele Vasile (dupã o partidã de table când a
pierdut toþi banii, îºi joacã ºi paltonul, apoi sacoul, cere bãuturã
pe datorie, se îmbatã – fiind cunoscut drept chefliu ºi clientul
localului, e lãsat înlãuntru, dar fiind iarnã, focul se stinsese
demult în sobe, s-a fãcut frig, contracteazã o congestie
galopantã de plãmâni, ºi este gãsit mort în zorii zilei sub o masã
în restaurant de cãtre omul de serviciu care venise sã aprindã
focul în sobe), apoi în 1944, în mai (la un alt raid al aviaþiei angloamericane), o bombã îi sfârtecã sora, Zoia (cea care cânta la
pian, ºi de fapt era managerul formaþiei, ea se ocupa de
contracte, impresariat) care a lãsat în urmã cinci copii (soþul sau,
Perlidis, clarinetist, un grec deosebit de talentat, pleacã cu copiii
ºi se stabileºte în Australia). Cele douã dureri l-au terminat, l-au
îmbolnãvit, fiind bolnav ºi de nefritã (se declanºeazã un diabet
mecanic foarte puternic care-l orbeºte). Într-o zi geroasã de 13
50

ianuarie 1945?? a trecut la cele veºnice, fiind înmormântat la
cimitirul Cernica.
Trebuie sã amintesc rivalitatea dintre Zavaidoc ºi o altã
mare glorie a muzicii interbelice, CRISTIAN VASILE, cel
îndrãgostit de frumoasa Zaraza. Mult timp Zavaidoc a fost
acuzat cã ar fi pus la cale uciderea Zarazei în scopul distrugerii
adversarului. Nicidecum, ne spune scriitorul, jurnalist Jean
Dumitraºcu în volumul „Nãbãdãiosul Zavaidoc”. Zavaidoc se
afla pe front la Odessa înveselind ostaºii români. Tot Jean
Dumitraºcu ne spune: „Suspectul interogat de poliþie a fost
chiar Cristian Vasile, eliberat repede din lipsã de probe”.
ZARAZA, cea care apare ca eroina romanþei pe care o cântã,
atât Zavaidoc, cât ºi Cristian Vasile (nume dat „Zaraza”, de
cãtre autor, unei þigãnci crescutã în alaiul a zece cobzari) nu
are nici o legãturã cu povestea uciderii (din întâmplare) a unei
þigãnci (fatã orfanã, care vindea flori în spate la Hanu lu’
Manuc, în preajma Pieþii de Flori, uneori mai cânta sã-ºi atragã
clienþii), chiar în dreptul restaurantului Ciocârlia, faþã-n faþã cu
Tribunalul capitalei, ºi al cãrei cadavru a fost gãsit de un poliþist

Vasile Mic
beat cele-a spus ziariºtilor cã un individ în halat ºi cu borsalinã
trasã pe ochi a spãlat cuþitul în ea. Atât le-a trebuit revistelor de
scandal care au fãcut o extraordinarã vâlvã... cu multã
imaginaþie a scriitorilor dornici de suspans ºi reclamã a
publicaþiilor bulevardiere, care au inventat tot felul de
întâmplãri cu Zavaidoc ºi Cristian Vasile, deºi nici unul nu a
fost luat de poliþie ºi interogat. Cum acea þigancã, la rândul ei,
cânta romanþa Zaraza, cei care au recunoscut-o, neºtiindu-i
numele adevãrat, au declarat cã-i „ZARAZA” cea care vindea
flori în piaþã (informaþii de la Marin Voican-Ghioroiu).
Mircea Cãrtãrescu în volumul „De ce iubim femeile” spune:
„Zavaidoc era cu bandele de la Bariera Vergului conduse pe
atunci de Borilã. Le plãtea ca sã-l protejeze. Cristian Vasile îºi
dãdea obolul celor din Tei, de la Maica Domnului, fraþii Grigore.
De mai multe ori guriºtii se întâlniserã, însoþiþi de malacii lor ºi
scoaserã cuþitele.” Ca o tristã ironie a soartei, un besmetic
nedocumentat îºi permite sã scrie ºi sã aducã grave învinuiri
morale, umbrind faima celor doi mari artiºti Zavaidoc ºi C.
Vasile, care plângeau amândoi ca doi fraþi la moartea
prietenului lor comun Ionel Fernic (unde a cântat Orchestra de
Folclor condusã de Grigoraº Dinicu), cãci, nu o singurã datã
Zavaidoc, Cristian Vasile, Titi Botez ºi Ionel Fernic petrecuserã

alãturi de Nunuþa, cãreia Fernic i-a închinat romanþa cu acelaºi
nume, în restaurantul Caru’ cu Bere din spatele Poºtei
Centrale, astãzi Muzeul Naþional de Istorie al României (Marin
Voican-Ghioroiu). Cãrtãrescu îl acuzã pe Zavaidoc cã a pus la
cale uciderea Zarazei. Folclor urban. Defãimare a adevãrului.
Fiica sa Constanþa spunea într-un interviu acordat în 2006
ziaristului Jean Dumitraºcu: „Tatãl meu avea duºmani din
invidie. Vãd cã ºi acum are. Au inventat tot felul de minciuni.”
Semnificative sunt cuvintele celebrului sãu cântec:„Sânge
rãu de ce mi-aº face/ ªi pe cine sã te mânii/ Este-o veche
zicãtoare/ Bate vântul, latrã câinii.”
A cântat în localuri renumite din: Piteºti, Arad, Iaºi, Târgoviºte, Ploieºti, Cernãuþi, Timiºoara, în Bulgaria, Cehoslovacia,
Rusia, Franþa, Ungaria, Ucraina.
Ce timpuri!... Cobori La Berbecu Cireºica (În locul unde a
fost restaurantul, mai târziu Cireºica, a rãmas decât un amãrât de colþ, unde ºi-a amenajat un bãiat „isteþ” o micã terasã
cu 3 mese, nimic nu se mai pãstreazã, decât în amintirea
celor peste 80 de ani sau cei care au aflat când le-au povestit
pãrinþii: aici a cântat renumitul Zavaidoc), în staþia lui
Zavaidoc ºi parcã auzi vocea vatmanului care anunþã: „Dã-te
neamule jos, Sã bei un vin spumos/ Sã mãnânci peºte batog/
ªi sã-þi cânte Zavaidoc. Tramvaiul pleacã, dar rãmâne
zumzetul tenor al rapsodului celebru interpretând „Cântecul
lui Zavaidoc” ce debuteazã prin întrebarea: „Cine mã puse pe
mine/ Sã viu seara pe la tine/ M-ai ofticat vai de mine/ C-am
venit seara la tine./”, sau „Cocoºel cu douã creste/ Bãrbat cu
douã neveste./”(Vezi varianta: Cine mã puse pe mine sã pun
casa lângã tine? Cã te ºtiam mãi Mãrine... Cã de-al dracu’ ce
erai, Nici în troacã nu stãteai. I-hu!!!...)
Câmpulungul l-a iubit pe celebrul lãutar, fiindcã nopþi de-a
rândul a distrat locuitorii orãºelului de munte, în vestitul local
din Viºoi.
Piteºtiul, unde a vãzut lumina zilei, leagãnul copilãriei celebrului uitat, ar avea multe de spus. Spun multe cei mai înaintaþi
în vârstã care l-au ascultat pe Zavaidoc în restaurantele Þuluca,
Stoica, Tralea, aplaudând impresionaþi de vocea, ºarmul
artistului care interpreta cu sensibilitate ºlagãre precum „Foaie
verde spic de grâu”, „Aº muri dar nu acuma” (Cântece pe care
le-au preluat foarte mulþi cântãreþi de-a lungul timpului, dar... o
spun cu pãrere de rãu, , n-au catadicsit sã-i aminteascã mãcar
numele înaintaºului lor, ci s-au lãudat cã-s creaþiile lor. Pãcat de
aºa oameni fãrã conºtiinþã, Marin Voican-Ghioriu).
Foarte puþini ºtiu cã Zavaidoc s-a aflat în 1919 alãturi de
soldaþii români care au ocupat Budapesta, legând cu nojiþele
eroismului opinca româneascã pe parlamentul maghiar,
lãsând totuºi sã fluture flamura ungureascã roºie-verde-albã.
Multã vreme a fâlfâit pe cerul Budapestei steagul maghiar cu
opinca româneascã deasupra lui.
A murit sãrac cel care strânsese averi uriaºe, cel dupã
care alergau casele de discuri, dar ºi damele care au apreciat
ºi iubit pe micuþul cu ochii cãprui, pãr negru ºi o cicatrice deasupra buzei. A murit bogatul sãrac, cel mai cunoscut lãutar al
României. Ne-a lãsat, prin cântecele lui, România de altãdatã,
cu felinare ºi birje, cu fanfare militare în parcuri, flaºnete, o
Românie cu domni în frac ºi jobenuri, cu doamne purtând
pãlãriuþe multicolore ºi voalete prin care abia se zãrea frumuseþea ochilor, cu cupeuri ºi maºini de epocã cu roþi susþinute
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de spiþe fie ele chiar din lemn, cu parcuri ºi grãdini, cu terase
ºi strãzi umbrite de tei unde, din loc în loc se ridicã fumul
grãtarului ºi mirosul îmbietor al mititeilor ºi pastramelor, cu
berea care se vindea la „blanã” sau la „metru”.
Ne-a rãmas muzica lui care se odihneºte pe plãci de
patefon ºi din când în când cineva îºi mai aduce aminte de ea,
muzicã sensibilã ce împrãºtie iubire, dor, jale ºi bucurie.
Ne-ar fi rãmas caietul cu memoriile sale, documente, afiºe,
fotografii dacã n-ar fi existat bombardamentul asupra
Bucureºtiului din 4 aprilie 1944.
Ne-a rãmas încã ceva, fiica celebrului lãutar, Constanþa
Zavaidoc care a moºtenit talentul tatãlui, fãcând carierã
muzicalã puþin timp, pânã la 38 de ani. O familie de muzicieni:
Tãnase, Vasile, Zavaidoc, Zoe care îºi fãcuse o formaþie,
soþul ei grecul Perlidis cânta la clarinet, apoi fetiþele lor, Olga,
Gilly ºi Paula, prima cânta la vioarã, cealaltã la pian, iar Paula
la acordeon. Cumnata lui Zavaidoc era absolventã de
conservator, iar cumnatul cânta la vioarã.
În interviul acordat ziaristului, scriitorului Jean Dumitraºcu,
fiica lui Zavaidoc, Constanþa Zavaidoc, spune despre tatãl
sãu cã era darnic, avea mulþi bani, era proprietarul a trei
maºini cu ºofer angajat. Ajuta cu bani studenþii de la
Conservator, oferea haine oamenilor sãrmani.
Fiica celebrului Zavaidoc a fost o talentatã sopranã ºi
pianistã. Cântã din operele “Tosca” de G. Puccini, “Faust” de
Charles Gounod, “Flautul fermecat” de W.A. Mozart, iar la
pian Bach, Chopin, Ceaikovski, a fost absolventã de Conservator din Bolognia - Italia, secþia tehnica vocalã. Dupã succese deosebite, în 1976 se întoarce în þarã. Au început probleme în familie, dar ºi de sãnãtate. Cariera Constanþei Zavaidoc s-a încheiat de timpuriu, la 38 de ani, înscriind în palmares multe spectacole la Ateneu, Sala Palatului, Radio,
interpretând folclor, romanþe. În 1995 a fost aruncatã în
stradã. Locuieºte într-o cãmãruþã sãrãcãcioasã, cu chirie în
strada Dr. Lister nr. 14, sectorul 5, Bucureºti, lângã biserica
Enei, aproape de Opera Românã. Ca sã poatã trãi, ºi-a
vândut lucrurile. Dupã moartea lu Zavaidoc, mama ei care era
croitoreasã, abia a reuºit s-o þinã în ºcoalã, iar când a venit
din Italia de la studii, soþul a pãrãsit-o, securitatea a luat-o în
primire..., iar cei de la sfatul popular au dat-o-n stradã, i-au
luat apartamentul. Ea nu mai poseda aproape nimic.
Cutremurul le-a distrus toatã agoniseala.. „Acum nu mai am
nimic”, spunea doamna Tanþa. E posibil ca fiica marelui artist
Zavaidoc, ºi ea o artistã celebrã, sã trãiascã în astfel de
condiþii? „Acum trãiesc în condiþii cum nici un câine nu ar trãi.
Poate dupã moarte o fi mai bine!” spunea artista, fiica celui
care pe drept cuvânt este primul rapsod al þãrii, care ºi-a servit
þara prin cântecul sãu, prin muzica lui lãutãreascã, reprezentând sufletul poporului român, când bucuros, când îndurerat,
când umilit, când demn, ilustrat cu multã sensibilitate într-un
repertoriu variat ºi bogat în acelaºi timp.
Iatã, de data asta, o familie de mari români de mult uitaþi
pe care am încercat s-o aduc în atenþia românilor, judecãtori
drepþi ai trecerii în uitare a celor ce-au fost mãreþi.
Fãrã materialul talentatului scriitor, ziarist Jean Dumitraºcu
ºi al scriitorului-muzicolog Marin Voican-Ghioroiu (cercetãtor
al „fenomenului Zavaidoc”), cãrora le mulþumesc, scrierea
mea despre Marin Teodorescu Zavaidoc n-ar fi existat.
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Sărmane leu!
CORNELIU LEU (ROMÂNIA)

(Continuare din numãrul trecut)
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Trist, slab, gol, uns cu nãmol, Miticã se plimbã pe
o plajã pustie cântând:
Sãrmane leu, sãrmane leu.
Noi ºtim cât e de greu...
- Mamooo!... Miticã!... Nimeni n-o sã mã creadã!
- rosteºte þiganca topless, ce pretinde cã, la culoare,
e doar bronzatã.
- Lasã cã-þi arãt eu! - o asigurã Miticã fãrã sã
întrerupã cântecul:
Dresat de-atâþi economiºti
ªi business-mani foºti securiºti...
- Ce-mi arãþi, bre? - se bagã aceea în sufletul lui.
- Tristeþea... Drama... Dezastrul!... - ia Miticã
drept martorã frãmântarea mãrii.
- Eºti la pãmânt? - consemneazã bruneta
concluzia profesionalã; ºi vrea sã plece. Dar Miticã
vorbeºte atât de dramatic.
- Da, sunt la pãmânt.
- De ce?
- Fiindcã am avut nedumeriri politice.
- ªi? - rãmâne ea din curiozitate ºi din lipsã de
clienþi.
- ªi m-am lãsat vândut. Vândut tot. Sunt un bou.
- Vândut sau cumpãrat?
- Vândut. Dacã eram porc, mã lãsam cumpãrat.
De vreun partid care-mi dãdea vreo funcþie. Dar þiam spus: sunt un biet bou.
- ªi?
- Am pus tot la Caritas. Mi-am amanetat ºi
paltonu. Ca sã iau opt paltoane. M-am lãcomit. Ce
nevoie am eu de opt paltoane?! Eu am nevoie de
unu. Cã acuma vine iarna! ªi... Stoica nu mai iese!...
- Dar ce, nu te-aºteptai la asta?
- Cum sã m-aºtept?! Þi-am spus cã am
nedumeriri politice.
- ªi le-ai dat banii! - îºi trage þiganca o palmã.
- Le-am dat. Ce, voiai sã mã respingã!
- Cum sã te respingã?

- Uite aºa. Ca pe ambasadorul american. Ce,
crezi cã nu se ºtie?! L-au respins fiindcã nu s-a
înscris sã joace cu ei la „Caritas”!
- ªi domnului ambasador îi pasã?
- Nu-i pasã. El nu ºi-a amanetat paltonul. Poate
are chiar mai multe paltoane. Cã e o personalitate!...
Dar eu? Eu sunt un pârlit. Care am rãmas ºi fãrã
palton, am ºi nedumeriri politice.
Þiganca îl priveºte lung, lung, fãrã sã-l înþeleagã:
- În ce constã, bre, nedumeririli astea?
- Pãi în credulitatea românului:
“Cin ‘ se ia cu mine bine/
Îi dau haina de pe mine...
- ªi-ai dat paltonul! - pricepe bruneta dezamãgitã.
- Exact. Am zis cã mã fac cu opt.
- Te-ai lãcomit.
- Nu m-am lãcomit... Ce faci azi cu opt paltoane,
când ai o sutã de partide care se pun cu tine
bine?!... Eu, ca sã-þi spun sincer - îi explicã Miticã am dat paltonu pentru... liniºtea noastrã!... Ce
conteazã un palton faþã de liniºtea noastrã?
- Bine, dar fãrã palton, tremuri! - e mai logicã
cealaltã.
- De frig - precizeazã Miticã. Dar, cu liniºtea lor,
tremuri de fricã: Frica zilei de mâine. Aºa cã numi
pare rãu. Mã încurajez singur, spunându-mi cã omul
trebuie sã riºte.
- Ce sã riºte, bre? - îl dispreþuieºte femeia, hotãrâtã acum sã plece.
- Ce mai are. Eu, de exemplu, mi-am riscat haina
la într-ajutorarea de la Piteºti ºi pantalonii la cea de
la Tekirghiol.
- Aoleu, de asta eºti uns cu nãmol! - pricepe ea
dezamãgitã de nudul lui inert; dar Miticã precizeazã
demn:
- Nu. M-am uns cu nãmol ca sã nu mai par bou.
Sã par porc. Poate mã cumpãrã vreun partid ºi mãmbracã în steagul lui electoral. Sã-mi þinã de cald la
iarnã.
Cu tot bronzul ei natural, care-i dã ascendenþã
asupra celorlalte de pe plajã, þiganca rãmâne uimitã

de adâncimea raþionamentului.
- Dom’ Miticã, eºti mare!
- ªtiu... Dar ce folos?!... - devine Miticã, în goliciunea
sa, un monument stoic: Sunt ºi eu la fel de mare cât e
de puternic leul nostru naþional. ªi îi explicã: Sãrmanul
leu, bãnuþul nostru, cum a ajuns el sã-mpuºte francu!
- Dar bancherii, dom’le!... De ce avem atunci
bancheri? - întreabã ea versatã în afacerile cu „schimbam dolari”.
- Ce, ãºtia-s bancheri?! La noi, bancherii sunt ca
niºte translatori!
- Cum adicã?
- Adicã, atunci când ar trebui sã recunoascã faptul cau rãmas cu fundu gol, traduc spunând: „N-avem
lichiditãþi”! Ca ºi cum lichiditãþile... mã-nþelegi, pe-acolo
îºi fac drumul!...
ªi îi cântã duios, topind-o pânã ce-o face sã uite de
tarif:
Sãrmane leu, sãrmane leu,
Noi ºtim cât e de greu
Dresai de-atâþi economiºti
ªi business-mani, foºti securiºti...
Cã noi n-avem economie
Da-n schimb, avem economiºti

Ce fac producþii pe hârtie,
Ca-n vremea când erau marxiºti...
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Ei la recepþii ºi-n saloane.
Iar câmpul zace nearat;
Cã noi mâncãm simpozioane
Stând patriotic în rahat!...
Bancheri, savanþi în exprimare,
Au spus: „N-avem lichiditãþi”...
ªi, pentru asta, fiecare
Vrea încasãri, dar nu ºi plãþi.
Iar eu mã-ntreb, nenorocitul.
Ce n-am în buzunar un pol:
Pãi, dacã de lichid e vorbã,
De ce mã laºi cu fundul gol? !
ªi, înamoraþi de necaz, cântã amândoi refrenul conbrio:
Sãrmane leu, sãrmane leu,
Noi ºtim cât e de greu.
Dresat de-atâþi economiºti
ªi business-mani foºti securiºti...

Corespondenţă de la Chişinău (II)
(din ciclul „Tiraspuleanca)
- Alio... Mã simþi?... Dupã miros,
da. Cã tari-mi placi mii cãsmieticile.
Odicolon!... Odicolon rusesc: când
te-mparfumezi o datã, puþi tãtã viaþa!
Dar nu numai odicolon; avem ºi alte
cãsmietice. Ni cãsmietizãm ca sã
intrãm în Evropa: Zicem cã vrem
pace ºi facem Cecenia... Zicem cã
vrem economie de piaþã ºi facem
mafia... Zicem cã e democraþie ºi
facem o straºnaia dictatura!... Am
cea mai bunã reþetã: „Democraþia
Jirinovski”. Patent KGB!... Luaþi
creion ºi hârtie ºi notaþi reþeta: Pui în
tigaie un nebun care strigã „libertarte” ºi niºte soldaþi care ocupã tot.
Presari mãtreaþã din barba lui Marx,
stropeºti cu capitalism criticat de
Lenin, baþi bine, ca la sovietskaia miliþia, porneºti un foc iute sol-aer-sol.
ªi serveºti în sânge, cu afganistane!
Aºa cã am luat reþeta ºi am venit

la Chiºinãu. Cu ce mã ocup? Le
predau cursuri cum sã se predea.
Da, eu ocup la universitate cursul de
recunoºtinþã veºnicã: „Vecinaia
blagodarnosti”. Adicã predau modul
cum o þarã se declarã liberã sã fie
ocupatã de cei care au eliberat-o.
Cu patru capitole:
1) a elibera pentru a ocupa; 2) a
te ocupa cu eliberarea care ocupã;
3) a fi ocupat prin ocupaþia eliberatorilor ºi 4) a elibera de ocupaþiile lor
pe cei care-i ocupi.
Predau acest curs la parlamentarii care se predau. ªtiþi ºi voi; aveþi
experienþa din 1944!... Când ne-au
ocupat împreunã ºi ne-au eliberat
separat!
Canecino separat! Cum a spus
încã înainte de a o trece în constituþie, în limba românã, unui ziarist japonez care vorbea ruseºte, samu-

raiul Snegur, fãcând judo cu istoria:
„Cã nu vede nici o posibilitate de
unificare a românilor”... Ei, ce vrei:
dacã nu vede omul, nu vede!...
Parcã toþi trebuie sã vadã ce e de
vãzut?! Mai vãd unii ºi ce le aratã
alþii!... Cã una e sã auzi ºi alta sã
vezi!... Se poate sã auzi pe româneºte - cã acum am pus limba la
constituþie - dar sã vezi pe ruseºte,
dacã înþelegi constituþia pi limba ta,
aia secretã, învãþatã la serviciul
secret unde faci servici. Sau la
plural: servicii altora!
Limba nu vede, dar se aude;
limba nu aude, dar se aude; aºa cã
nu-i tot una ce auzi cu ce vezi. ªi nici
ce vezi, cu ce vrei sã se facã auzit!...
Cã el vede cum tânjesc românii
dupã neamul lor, dar zice sã facem
relaþii ca-ntre Statele Unite ºi
Canada. Cã asemãnãrile dintre noi
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sunt ca dintre americani ºi canadieni!... Care asemãnãri? Canadienii
ºi americanii au aceeaºi bogãþie, noi
aceeaºi sãrãcie!... Canadienii ºi
americanii au avut pieile roºii, noi
am avut armatele roºii. Canadienii
au frunza de la pom, noi suntem în
pom. Pe ei îi desparte Niagara, pe
noi ne desparte politica ruseascã!...
Aºa cã poat’ sã ningã, poat’ sã
plouã, dacã Snegur are canadianã
nouã, o sã avem relaþii ca-ntre americani, cã acuma nu mai avem graniþe lingvistice, dar, aºa cum spune
un vechi proverb de la gãgãuzii din
Toronto: hiecari pasãri pi limba ei
chiere!... Dar, dacã pasãrea are orbu
gãinilor, atunci nu vede!... Nu vede
nici o posibilitate de unificare a
canadienilor cu românii ºi, mai degrabã a americanilor cu românii
decât a românilor cu românii.
Asta nu vede el, nu vede nici Lucinski ºi nici alþi canadieni de la Chiºinãu, care se trag din tribul pieilor
foarte roºii. Aºa cã, pânã una-alta, de
peste Prut, eu vã transmit tradiþionalul
salut: ou-oa, ou-oa, ou-oa, ou- oa, ouoa-oaoa! (chiuie ca indienii).
Scuzaþi...M-am bãtut cu palma
peste gurã, ca indienii de la noi din
bãtãturã, fiindcã-mi vine sã vã spun
o poveste canadianã. Au avut canadienii-ãia de peste Prut, pardon:
Niagara, un prim ministru frumos,
necãsãtorit, care a fãcut amor secret
cu o rusoaicã de la cominform ºi ºia dezamãgit alegãtoarele. Iar ele nu
mai votau, dar îi cântau, nu ºtiu dacã
pi franþuzeºti sau pi englezeºti, dar îi
cântau:
Îþi aminteºti di zilili aceli,
Când te numeai sau Roman sau
Sangheli:
Vota cu tini, sedusã, orice lele.
Sperând c-aduci unire, nu belele!
Dar tu le-ai neglijat,
De graniþi ai uitat,
ªi-n loc sã fie trecãtori,
Ai pus poduri de flori!
Dar tu le-a neglijat
De graniþi ai uitat.
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ªi-ai vrut sã-neci douã surori
Punând poduri de fiori!...
Când tu purtai costum la patru ace,
Parizerul costa doar douã sute;
Alegãtoarele sperau cã le vei... face
Reducere la porc ºi la cornute.
Dar tu le-ai neglijat,
De maicã-ta-i uitat.
Voiai doar funcþii ºi averi,
Stârnindu-i pe mineri.
Dar tu le-ai înºelat,
Pe tac-to l-ai trãdat.
Ai cochetat cu ceilalþi
Si ai uitat de fraþi...
De ce-aþi trãdat voi zilele acele
ªi aþi fãcut spre alþii temenele?
Cã nu voiau nici Kentul, nici valuta,
Votându-vã frumoasa, ca ºi sluta!
Acum v-aþi rãsuflat,
Votanþii v-au zburat
Vã ºtie bine orice lele
Cât sunteþi de belele…
Ah, visurile mele!
Nu vreau bãrbaþi frumoºi,
Perfizi ºi mincinoºi.
Câºtig eu singurã valutã
ªi Kent; cã nu sunt slutã!
*
* *
- Noi facem reclamã obiectivã.
Tuturor!
- Tuturor?... ªi ce, guvernul nu-i
al tuturor?
- Dacã ar fi al tuturor, n-ar mai
avea opoziþie.
- ªi ce: Aºa are?...
- Publicitate!... Stimaþi ascultãtori,
transmitem publicitate ºi anunþuri!
- O ºansã pentru dumneavoastrã!
- Guvernul Vãcãroiu vã oferã posturi de ºomeri în toatã þara.
-Adresaþi-vã cu încredere guvernului Vãcãroiu: disponibilitãþi de
ºomaj în toatã þara. Folosim modalitãþi interne ºi din import.
- Adresaþi-vã cu încredere guvernului Vãcãroiu care, pe lângã aceasta, vã oferã o gamã variatã de impozite ºi taxe!
- O gamã variatã de impozite ºi
taxe, precum ºi toate belelele supli-

mentare ce decurg de aici!
- Reþineþi: Guvernul Vãcãroiu vã
aranjeazã pe viaþã.
- Guvernul vã oferã de asemenea: incapacitãþi cronice de producþie prin Ministerul Industriilor.
- Nebunie de preþuri prin Ministerul Comerþului.
- ªi o gamã largã de efecte SIDA
prin Ministerul Sãnãtãþii.
- Guvernul Vãcãroiu...
- Furnizorul dumneavoastrã de
tranziþie.
- Înjuraþi-i chiar acum!...
- ªi nu uitaþi:
- Parfumul Vãcãroiu.
- Pentru bãrbaþi plini de succes!
- Cheia!
- Speranþa noastrã: cheia!
- Speranþa guvernului!
- Guvernamentali: Nu existã opoziþie mai confortabilã pentru dumneavoastrã decât cheia!
- O opoziþie care nu vã deranjeazã!
- O opoziþie care vã-avantajeazã!
- Cheia!
- O opoziþie confortabilã!
- Cu care puteþi guverna pânã la
adânci bãtrâneþe!
- Votaþi cheia!
- Dar cu grijã.
- Atât cât sã ºtie Europa cã avem
opoziþie...
- Nu uitaþi: cea mai confortabilã
opoziþie!
- Opoziþie prin care nu se
schimbã nimic!...
- Semnul magic: Cheia!
Motto finale:
Îmi spune un amic din opoziþie:
- Ai umor; îmi place! Îmi place
cum tragi în guvern!...
Iar eu îi rãspund:
- Vino mata la guvernare ºi-o sã
vezi ce umor mai am!

Va continua
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Primarului comunei Deveselu,
unde va fi instalatã o bazã
militarã americano-românã.

Doi viþei ca ea sã-i facã
La muls, cum umplea ulciorul,
Îl rãsturna cu piciorul

Ce lucreazã cu mult zel,
Singur, la maculaturã,
O semneazã numai el.

Liniºtirea primarului
Primarul avea regrete
C-are bãiat n-are fete!
Nu-i bai, între-americani
Sunt ºi homosexuali.

Cu capul, cu mâna, cu piciorul
Fotbalistul ideal
Cu mintea... analizeazã
Cu mâna... semnalizeazã
ºi cu piciorul... marcheazã
Iar echipa avanseazã!

Superficienþã
Petre e de pus în ramã
Teatru, prozã, epigramã,
Sonete sau poezie
Publicã ºi apoi scrie!

În revista “Hohote” a apãrut
epigrama:
Preºedintele Bãsescu
Prin bãi frecvente de mulþime
Sã urci in slãvi, la infinit,
Cã poate numai la-nãlþime
Vei da de un meteorit.
Majoritãþi Parlamentare
Îi menþine laolaltã
Comportamentul de haitã
Nu poartã nimic în taºcã
Decât spiritul de gaºcã.
Împrumuturile FMI
Fac ce fac cu ºansele
ºi iar pierdem tranºele
Capii-ºi trag foloasele
Iar þara ponoasele!

Portarul ghinionist
Cu picioru-a scos-o afarã
Mingea a dat in nou nãvalã
Cu mâna a aparat iarã
ºi-a intrat cu capu-n barã
Medicul politician
Pe un bolnav vindecat
Când a fost bine tratat
Cu o lege în Senat
Poþi sã îl arzi la ficat!
Procurorilor din cenaclul „Al.
Macedonski”
Reproº
Ce folos cã altãdatã
M-ai scos de sub urmãrire
Când m-agãþi de asta datã
ºi mã treci la nemurire!

Unui prezentator
de la Antena X
Unde capul nu-l ducea
Mâinile-ºi bãlangãnea
Atuncea, privitorul
Îºi bagã-n TV piciorul.

Dorinþa acuzatului
Te implor, ca niciodatã,
Þine-mã sub urmãrire
ªi-mpreunã, prima datã
Sã mergem spre nemurire!

Obiceiul Pãmântului
Un þãran ºi-a luat o vacã

Editor ºi scriitor
ªi-a-ncropit o editurã

Aviz medical
De nu trãieºti în zadar
ºi mãnânci pe la toþi Sfinþii
Ce-s trecuþi în calendar
ªi-ai sãpat groapa cu dinþii!
Osândã
Unui despot „luminat”
I-au intrat zilele-n sac
ªi partidul l-a damnat
Preferând un „prostãnac”.
ªuviþa marinarului
Dacã þi-ai tãiat ºuviþa
Zice ziaristul Bulã
La mulþi ne-ai luat alviþa
Dã-ne acces la pendulã!

IONEL MAGLAVITEANU (ROMÂNIA)

Epigrame

Alegeri la partide
Bilanþ la publicarea unei cãrþi
Am publicat în cartea asta
Mai mult decât spera nevasta
Dar mi-au rãmas, cã nu e greu,
Mai mult decât sperasem eu.
Aviz medicilor stomatologi
din România
Cu bani ºi aparaturã
Pe toþi îi faceþi buni de gurã
Pe senatori ºi deputaþi
Nu reuºiþi, nici nu-ncercaþi!
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INCREDIBILA INDIE
POMPILIU MANEA (ROMÂNIA)

Din „Jurnal de cãlãtorie în jurul lumii
în 120 de zile”
India este a doua þarã din lume ca numãr de populaþie,
dupã China, cu o suprafaþã de 3.287.000 km² þi o
populaþie de 1,173.000.000 locuitori, având o densitate
de 357 locuitori/km². Este împãrþitã administrativ în 28 de
þãri ºi 6 regiuni autonome. Fiecare dintre ele având
guvernul ºi autonomia lor, fiind comun doar primul
ministru ºi preºedintele þãrii. Dacã suprafaþa ei este de
trei ori mai micã decât a Europei, apoi populaþia
reprezintã 1/6 din populaþia lumii, adicã unul din ºase este
indian, unul din patru oameni este chinez, unul din 20
oameni este american, unul din 30 este brazilian, unul din
40 este rus, 1% este francez, englez, german, sau italian
ºi restul mai suntem ºi noi.
Teritoriul Indiei are forma aproximativã a unui triunghi
isoscel cu vârful în jos, sprijinindu-se cu baza pe Munþii
Himalaiya, în partea de nord, iar celelalte douã laturi ale
sale sunt scãldate de apele Oceanului Indian, prin Marea
Arabiei pe coasta de Vest ºi Golful Bengal pe coasta de
Est. Are ca vecini: Pakistanul, în partea de Nord-Vest,

Biserica San Francisco,
cu mormântul lui Vasco da Gama
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Orchestra de întâmpinare în Portul Kochin
China ºi Nepal în partea de Nord, Bhutan, Bangladeº ºi
Myanmar în partea de Est, iar la Sud cu Insula Ceylon-Sri
Lanka. Ca suprafaþã fiind a ºaptea þarã din lume, având
dispute de frontiere cu China ºi Pakistan.
Dupã Alexandru Macedon, primii europeni care au
venit aici au fost portughezii în anul 1502, prin marele
explorator Vasco da Gama, urmaþi de olandezi în anii
1663 ºi în cele din urmã de cãtre englezi prin anii 1795,
devenind colonie englezã ºi þarã independentã numai
dupã cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
“INCREDIBILA INDIE” este logo-ul turismului Indian
ºi face referire la extremele spectrului dintre cei foarte
bogaþi ºi cei foarte sãraci ºi asta o înþelegem numai
vãzând cu ochii noºtri sãrãcia, murdãria, mizeria ºi
înghesuiala din marile metropole cum ar fi, spre exemplu,
Bombay. Dar ºi faptul cã au foarte multe ºi lungi festivaluri
ºi sãrbãtori religioase, de care se preocupã atât de mult,
încât nu mai au timp sã-ºi facã curãþenie ºi sã mai ºi
munceascã, deoarece trebuie sã realizeze decoraþii ºi
aranjamente, ceea ce mã face sã-i caracterizez prin douã
cuvinte: “gunoaie ºi decoraþiuni”. Pe o parte a strãzii vezi
mlaºtina, mormane de gunoaie ºi mizerie, iar pe cealaltã
parte vezi ronduri de flori, curãþenie ºi palate, deºi unele
seamãnã cu cele din comuna Buzescu - Teleorman.
Acum m-am convins ºi eu cã acolo unde sunt gunoaie ºi
mizerie, iar administraþia nu se preocupã, existã ºi câini
vagabonzi ºi muºte ºi þânþari ºi pãsãrile cerului, dar ºi
ºobolani.

Am vãzut o frizerie care constã dintr-o oglindã prinsã întrun cui pe un pom, iar fotoliul era un butuc pe care te aºezai ºi
frizerul ca ºi tine sub cerul liber. Dar eu am fost dus de
taximetrist într-o frizerie curatã, modernã, care mai întâi te
relaxeazã, îþi fãcea un masaj pe gât, cap, frunte ºi numai apoi
te tunde ºi bãrbiereºte ºi asta la înaltã þinutã ºi numai la preþul
de 5 $ USA. Aºa cum existã ºi automobilul Mercedes S-classe
lângã trãsura trasã de boul cu cocoaºã, care are frâiele
bãgate prin nãri. Dar sã spunem ºi despre cele bune ºi
frumoase, vãzute tot de noi.
KOCHI, care se mai scrie ºi KOCHIN, se citeºte Kocii,
este situat pe coasta de Vest, în Sudul Indiei, capitala provinciei KOCHIN ºi face parte din Statul KERALA. Oraºul are o
populaþie de trei milioane de locuitori, iar portul sãu, cu acelaºi
nume, este al doilea ca principal ºi mare port al Indiei, dupã
Bombay. Aici are Baza Navalã cea mai dezvoltatã ºi ca atare
ºi o bunã industrie navalã. Tot aici se mai gãseºte ºi cea mai
mare ªcoalã de Marinã din India ºi Colegiul Universitar de
Tehnologie Marina-Mechanical Fitter. Aici a acostat pentru
prima datã Vasco da Gama în anul 1502 ºi de atunci a devenit
“Colonie Portughezã” Fortul Kochior este fãcut de portughezi
ºi lângã el se aflã “kilometrul 0” al oraºului. Aici se aflã ºi biserica Sfântul Francisc, în care este înmormântat marele explorator Vasco da Gama, osemintele fiind strãmutate în Portugalia în anul 1538. Pe lângã vizita noastrã, neconsemnatã
încã, Biserica Sf. Francisc a fost vizitatã de cãtre majestatea
Sa Regina Elisabeta a II-a a Angliei pe data de 17 oct. 1997,
de data asta însã consemnatã. Aici pescarii chinezi sunt cei
care au introdus pentru prima datã “scripetele” pentru ridicarea greutãþilor, încã din secolul al XIV-lea. Kochin este prima
poartã a Indiei care a fãcut legãtura cu Europa prin þãrile
Arabe pentru “comerþul cu mirodenii”. Aici existã cea mai
veche comunitate evreiascã din India, de peste 10.000 de suflete, descendenþi ai evreilor izgoniþi din Portugalia în secolul
al XVI-lea. Ei deþin puterea comerþului cu mirodenii ºi poate,
zic eu, ºi pe cea a apei minerale Borsec, sau a Combinatului
Siderurgic de la Galaþi. Lucrurile de artizanat de aici sunt
foarte ieftine, însã cel mai fascinant spectacol local este “dansul cobrelor”, pe care vi-l trimit în pozele alãturate. Capitala
Statului KERALA este TRIVANDRUM, situat la sud de Kochi,
tot pe coasta de vest, cu o populaþie de 3,5 milioane locuitori.

Hotelul Taj Mahal
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Poarta Indiei
Traversând sudul Indiei, pe diagonala de la Cochin la
Ghennai-Madras, aºezat pe coasta Golfului Bengal, cel mai
mare port de pe coasta de Est ºi capitala Statului Tamil-Nadu
ajungem în orãºelul pescãresc Mahabalipuram, care între
secolele al IV-lea si al IX-lea, aici a fost un mare centru
religios. Zeii lor erau: Shiva, creatorul ºi distrugãtorul lumii;
Vishu, pãstrãtorul ordinei universale ºi frumoasa lui nevastã
Lakshimi, zeiþa frumuseþii ºi a fericirii. Spre venerarea lor, dar
ºi a altor zeii din Pantheonul Hindus, Regii Pallava au ridicat
aici temple sãpate în stâncã ºi împodobite cu scene din istoria
faptelor lor legendare. Acestea sunt cunoscute sub numele de
“Templele de la MAHABALIPURAM”, la care ºi astãzi mai vin
pelerini sã se roage ºi sã aducã ofrande zeilor lor.
Un singur basorelief, lung de 27 m ºi înalt de 7 m, înfãþiºând
izvorul Gangelui, are pe ambele maluri ale fluviului sculptate
zeitãþi, spirite benefice, oameni ºi animale adorând Gangele.
BOMBAY, din 1995 i se spune MUMBAI ºi este capitala
Statului Maharashtra, fiind cel mai populat oraº din India,
cãpãtându-ºi independenþa din anul 1857. Cu populaþia sa de
aproape 18 milioane de locuitori este al ºaselea dintre cele
mai mari metropole ale lumii. Este situat pe lângã portul natural Bombay, cel mai mare port de pe coasta de Vest a Indiei
ºi prin care trec jumãtate din numãrul de pasageri ai Indiei.
Portul, situat pe coasta de Est a Insulei Bombay, de aproape
25 km lungime ºi 10 km lãþime, are 50 de cheiuri cu echipamente moderne, în special pentru ”cargo”, containere ºi tancuri petroliere, precum ºi numeroase sisteme de ancorare.
Bombay este capitala comercialã ºi financiarã a Indiei.
Sute ºi sute de importante instituþii financiare ºi bancare, ca ºi
centralele marilor corporaþii ºi companii indiene se aflã aici,
Bombay Stock Exchange ºi Reserve Bankof India, iar
standardul de viaþã este relativ ridicat faþã de alte pãrþi, dacã
putem spune ºi aºa. Acest fapt atrage o mulþime de migraþii,
din India ºi din Asia de Sud, creând un purpuriu de comunitãþi,
religii ºi culturi. În sec. al XVI-lea portughezii l-au numit Bom
Bahia, de la Good Bay – Golful lui Dumnezeu, intrând în
posesia englezilor, a fost numit Bombay, iar aºa cum am
spus, schimbând numele comercial, în 1995 a fost numit
Mumbai, care vine de la Mumba, numele hindus a lui Dumnezeu (Mumbadevi) ºi Aai, de la mama în marathi. Religia
majoritarã este Hindusã, urmatã de Zoroastriani, Budiºti,
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La Muzeul Mahatma Gandhi
Sikhºi, Creºtini ºi Ebraici. Ortodocºii reprezintã 5% din
populaþie, ceea ce înseamnã 70 de milioane, mai mult decât
în România, Grecia, Bulgaria ºi Iugoslavia la un loc.
Câteva recomandãri de vizitat, pe care vi le trimit ºi în
pozele alãturate:
1. Poarta Indiei – The Gatewey of India – care reprezintã
intrarea de pe mare pe uscat ºi a fost realizatã de cãtre
arhitectul englez George Wittet, cu ocazia vizitei în Bombay a
Regelui George al V-lea ºi a Reginei Mary în anul 1911.
Construcþia are încorporate elemente hinduse, musulmane ºi
budiste. Tot aici se mai aflã statuia ecvestrã a Maharajahului,
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ºi hotelul Taj
Mahal, construit în 1903, precum ºi statuia lui Swami
Vivekananda, Mahasamadhi din 1902;
2. Fortul Bombay, care ocupã locul în care a fost construit
“fortul englez”, astãzi reprezentând centrul comercial al
metropolei. Este construit în arhitectura Victorianã ºi reprezintã moºtenirea reminiscenþelor europene ale oraºului, fiind
zona pietonalã cea mai popularã a turiºtilor, înþesatã cu
magazine lângã magazine ºi buticuri de tot felul;
3. C.S.T. – Chhatrapari Shivaji Terminus, cunoscutã sub
numele de “Victoria Terminus”, Gara Centralã din Bombay, un
splendid exemplu de Arhitecturã Goticã, prin care circulã în
fiecare zi o jumãtate de milion de cãlãtori. Construitã din 1880
are în mijloc un ornamental “turn cu ceas”, unul dintre cele
mai frumoase din lume, astãzi sub patrimoniul UNESCO;

Gara Centralã - Victoria Terminal, prin care trec zilnic
o jumãtate de milion de cãlãtori
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4. Muzeul Naþional C.S.M.V.S. – Chhatrapati Shivaji
Maharaj Vastu Sangrahalaya, fost “Prinþul Wales Museum”.
Acest palat, ridicat cu ocazia vizitei în Bombay în anul 1909 a
Prinþului Wales, a fost construit tot de cãtre George Wittet, ca
de altfel ºi Poºta Centralã ºi Curtea de Justiþie, situate în
aceeaºi zonã. Este Muzeul Naþional al Indiei de Vest, începând cu epocile preistorice, lemn, piatrã, bronz, fier, continuând cu sculpturile dintre sec. al II-lea ºi al IX-lea, existente
în temple ºi construcþii monumentale, obiecte de artã din
fildeº ºi jad, machete, ornamente, pictura indianã, haremul ºi
viaþa din harem, istoria monezilor ºi a plãþilor, înainte de apariþia maonezilor. Aici am filmat integral pentru dl. conf. dr. ing.
Mihai Munteanu;
5. Mahatma Gandhi Memorial Museum, care se gãseºte
dispus pe trei niveluri, în casa în care a trãit la Bombay, în
perioada 1917-1934, marele gânditor ºi luptãtor, care s-a
jertfit ºi a plãtit cu viaþa in numele idealurilor sale naþionale ºi
mondiale???. În colecþie se gãsesc obiecte personale, uneltele de lucru ºi de tipãrit, camera în care lucra, dormea ºi gândea, multe fotografii ºi machete din ceramicã arsã, cu aspecte
majore din viaþa sa, dar ºi ideile ºi maximele sale. Sã nu uitãm
însã dacã avem timp ºi Poarta Bisericii (Church Gate), sau

Universitatea din Bombay
“Poarta Crucii”, lângã care se aflã ºi Universitatea din Bombay, ori Sanjay Gandhi National Park (Borivali National Park),
cu cele trei lacuri ale sale, dintre care douã din ele asigurã
parþial apa potabilã a metropolei, dar nici Grotele Kanheri, din
inima parcului, sau animalele sãlbatice, unde este amenajat
chiar ºi un safari.
Este bine de ºtiut cã avioane charter fac curse, cãtre
“Sanctuarul Naþional al Indiei”, TAJ MAHAL, uimitoarea reuºitã arhitectonicã, a marilor construcþii indo-islamice, “chintesenþa arhitecturii indiene,” care are la bazã tulburãtoarea
poveste de dragoste dintre maharajahul Sah Jahan ºi frumoasa lui soþie Mumtaz Mahal (perla palatului). El a transpus
în marmurã, printr-un “mausoleu sub formã de moschee”,
toatã durerea sa pentru care a adus din Persia, Turcia,
Veneþia, Samarkand ºi Bordeaux arhitecþi, ingineri, sculptori,
caligrafi etc. Aceºtia, împreunã cu 20.000 de muncitori, au
lucrat vreme de o generaþie pentru a realiza acest minunat
mausoleu.

CLAUDIU MĂTASA
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Viaţa neobişnuită a unui om de ştiinţă român
refugiat în Statele Unite
(continuare din numãrul
trecut)
ND: Claudiu, sã excludem
persoanele de faþã! În încheiere, te-aº ruga sã ne spui cine
au fost cei care þi-au influenþat
cel mai mult viaþa?
CGM: Atât în timp cât ºi în
profunzime m’a influenþat îndeosebi tatãl meu. Dacã ne luãm
dupã Voltaire, care a afirmat cã
‘prima datorie a omului este sã fie
drept’, tatãl meu ºi-a îndeplinit
oriunde ºi cu prisosinþã aceastã
datorie. Magistrat fiind si repet
acest lucru, (judecãtor, procuror ºi
apoi procuror general la Oradea,
Arad ºi Tg. Mureº) el a fãcut
obiectul multor încercãri de
influenþare. Toate acestea încetau
deîndatã ce tatãl meu îi prezuma
automat pe autorii încercãrilor
drept vinovaþi... Deºi toatã copilãria am fost îndoctrinat cu
jurisprudenþa lui Justinan ºi codul
lui Napoleon, spre ruºinea mea
ceea ce m’a ferit de necazuri a
fost afirmaþia bine întemeiatã:
“Fiecare rãufãcãtor porneºte de la
premiza cã nu va fi prins. Cu toate
acestea, închisorile sunt pline!”
Când mã bãtea pentru relele
fãcute, îmi spunea cu durere: “Nu
ai idee cât de rãu îmi pare, dar nu
am încotro; trebuie sã te pedepsesc pentru cã de vorba bunã nu
asculþi. Nu am încotro, trebuie sã
te bat pentru cã nu vreau sã creºti
ca o buruianã.”

Unde nu a reuºit a fost însã cu
mine a fost în îndrumarea studiilor, deºi aº fi dorit ºi eu sã mã
bucur de poziþia ºi respectul de
care se bucura el. Ani dearândul
doream sã mã fac mãcar avocat.
Ca atare interesul meu faþã de
matematici era practic nul ºi abia
aºteptam sã ajung în clasa VII-a
literarã ca sã scap de ea. Pe când
învãþãm la cel care este astãzi
Colegiul Naþional Samuil Vulcan
din Beiuº, am atras atenþia unui
profesor de matematici, doctorul
ªtefan Musta, a doua persoanã
care mi-a influenþat viaþa. (Am mai
vorbit despre el) Legãtura a fost
întâmplãtoare: datoratã vieþii
searbede din acel orãºel, evadam
din când în când din internatul în
care mã consideram deþinut. Întruna din acele modeste escapade
am întâlnit un binevoitor sfãtos
care m’a îndemnat sã-i povestesc
de ce eram plictisit. Mi-a plãcut sã
discut cu el: dupã mai multe ore
plãcute petrecute împreunã, am
aflat însã cã este nu numai profesor la acelaºi liceu, dar ºi cã îi voi
fi elev. Cum îi mãrturisisem cã
urãsc matematica, la aflarea veºtii
am fost consternat. Mi-a propus
însã un aranjament avantajos conform cãruia el nu apãrea cã mã
protejeazã, iar eu nu trebuia sã
învãþ ceea îmi displace. Cum în
ante-penultima clasã de liceu
începeam trigonometria, îmi dãdea
de fiecare datã sã învãþ pe de rost
câteva formule pe care urma ca a
doua zi, la lecþie, sã le scriu pe

tablã fãrã cã el sã mã mai întrebe
ceva. Ca orice copil, la început am
fost entuziasmat de aranjament ºi
complicitate. Cum cu timpul ceea
ce îmi tot dãdea de învãþat pe de
rost devenea tot mai complicat, m’a
constrâns sã folosesc diverse
«trucuri» pentru a le putea deduce.
În fapt, ceea ce aplicam erau raþionamente matematice...
Toate au mers satisfãcãtor
timp de câteva luni, pânã în ziua
în care profesorul Musta a anunþat cã unul de la noi din clasã a
câºtigat un premiu dat de revista
Numerus din Timiºoara. Toþi ne
aºteptam sã fie premiantul clasei:
când profesorul mi-a rostit numele, clasa a izbucnit în râs, ºtiindu-mi aversiunea. Spre uimirea
tuturor, profesorul a scos revista
ºi a arãtat numele meu (îmi trimisese o rezolvare fãrã sã mã
întrebe). Metoda mea“leneºã” de
a rezolva un determinant trigonometric fusese gãsitã ca fiind cea
mai scurtã, ºi deci ºi cea mai
“elegantã.” Impresionat de noua
stimã arãtatã de colegi, am stat
pe gânduri ºi am decis sã aleg,
tocmai înainte de divizarea cursurilor pe care o aºteptam de ani,
secþia ºtiinþificã ºi nu pe cea
literarã. Oricum, îmi plãcuse
chimia încã din primele clase de
liceu, având un laborator propriu
în subsolul casei...
A treia persoanã care mi-a
determinat viaþa a fost profesorul
Iosif Drimuº de la Facultatea de
Chimie Industrialã a Politehnicii

CLAUDE MÃTASA (SUA)

(Interviu consemnat de Nicolae Dima)
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din Bucureºti. Admirându-mi probabil dârzenia cu care mi-am
efectuat lucrãrile de laborator
necesare pentru examenul de
stat, m-a ajutat sã întru la
ICECHIM deºi calitatea de fost
deþinut politic nu mã fãcea un
„element de încredere.” Întemeietor al cursurilor de tehnologie
organicã în România ºi laureat al
Premiului de Stat, profesorul Drimuº m-a luat sub pulpana sa ºi
atunci când am fost dat afarã de
la acel institut deoarece fusesem
simpatizant al revoluþiei din 1956
din Ungaria. Cu aprobarea Ministrului Petrolului ºi Chimiei, Mihail
Florescu, Drimuº m-a ajutat sã-mi
continui cercetãrile în cadrul
Universitãþii Politehnice din Bucureºti. Sub conducerea sa am scris
un bun numãr de articole ºtiinþifice
ºi am obþinut brevete de invenþii în
mai multe þãri.
Ultimele douã personalitãþi care
mi-au determinat viaþa au fost
americane. Profesorul universitar
ºi savantul Henri B. Haas (19021987) mi-a apreciat într’atât contribuþiile în domeniul unei ramuri a
chimiei pe care practic el o înfiinþase, ºi anume nitrarea hidrocarburilor în fazã gazoasã, încât mi-a
încurajat ºi înlesnit venirea în SUA.
Cu acest fost participant de seamã
la faimosul Proiect Manhattan
(bomba atomicã) ºi descoperitor al
rãspânditei analize prin cromatografie gazoasã (a fost laureat al
Medaliei Perkins ºi al Medaliei de
Aur a Societãþii Chimiºtilor Americani), ne-am vizitat acasã reciproc.
Mai mult, am scris împreunã un
articol ºtiinþific asupra mecanismului de reacþie în nitrarea
ciclohexanului apãrut în 1971 în
publicaþia de specialitate Canadian
Journal of Chemistry. Tot el mi-a
prefaþat ediþia americanã a cãrþii
“Basic Nitrogen Compounds,” apãrutã la New York in 1973.
Profesorului Thomas M. Graber, 1917- 2007, ale cãrui titluri au

fost DMD, MSD, PhD, Odont. Dr.
hc., DSc, ScD, MD, FRCS, University of Illinois, Chicago, îi sunt
recunoscãtor pentru ca m-a redat
cercetãrii. În calitate de editor al
celei mai importante reviste de
specialitate din ortodonþie, m-a
îndrumat spre analiza ºi discuþia
aparatelor folosite în acest domeniu din punctul de vedere al
inginerului. Aceasta m-a scos din
preocupãrile zilnice legate de
promovarea companiei OrthoCycle ºi m-a lansat în conferinþe
naþionale ºi internaþionale care sau soldat cu alegerea mea drept
Referent ºi Consultant pentru
American Journal of Orthodontics
precum ºi ca Profesor de Biomateriale la University of Illinois, Chicago. Încununarea eforturilor mele
ºtiinþifice a constat în faptul cã mi
s-a încredinþat capitolele privind
materialele de domeniu din tratatul
”Orthodontics, Current Principles
and Techniques,” supranumit ºi
“Biblia Ortodontului.” Ediþiile succesive ale acestui tratat unic în lume
sunt traduse în numeroase limbi,
între altele si în asemenea limbi ca
portughezã ºi chinezã... O onoare
deosebitã pentru mine a fost de
asemeni faptul cã am scris împreunã cu doctorul Graber un articol
de referinþã adeseori citat de cãtre
specialiºti.
ND : Claudiu, nu vãd nici o
femeie printre cei care þi-au
influenþat viaþa. Fiind cãsãtorit
de patru ori, nu pot sã cred cã
nu a trebuit sã joci ºi cum þi s-a
cântat. Ce poþi sã arãþi despre
cele care te-au ajutat, sau nu,
sã devii cel care eºti astãzi?
CGM: Soþiile mele au avut un
puternic impact asupra mea.
Repetatã, picãtura de apã, oricât
de lin ar curge, poate perfora ºi
stânca cea mai durã. Spre deosebire de miºcãrile tectonice care
influenþeazã scoarþa pãmântului
ºi pot fi determinate cu precizie,
fenomenele de eroziune care o

pot modifica în egalã mãsurã au
loc in timp. Femeilor din viaþa
mea, ºi nu vorbesc de mama
mea, le datoresc pânã ºi viaþa...
Prietenilor care afirmã cã am
avut noroc le aduc aminte cã am
fost închis ºi chinuit, urmãrit ºi persecutat, ºi mai nou lovit de o boalã
groaznicã. Destinul a vrut însã sãmi
compenseze
ghinioanele
legându-mã de femei care au fost
excepþionale fiecare în felul ei.
Dealungul anilor, m-am comportat ca un îndrãgostit, chiar
dacã o pasiune mi-a fost învinsã
mai târziu de o alta sau de împrejurãri. Afirm rãspicat, spre deosebire de atâþia dezamãgiþi, cã fiecare din femeile cu care am avut
deaface mi-au dorit doar binele ºi
s-au comportat pe mãsurã,
adeseori împotriva intereselor lor.
De la fiecare am avut înþelegere ºi
ajutor chiar când nu le meritam.
Prima mea dragoste a fost o
evreicã din Arad, Bebi: era deºteptã, nostimã ºi plinã de humor.
Când dorea sã se despartã de
rest, se trãgea de ureche, striga
«afarã cu jidanii», ºi pleca prima.
De la ea am rãmas un antirasist
convins ºi un admirator al realizãrilor neamului ei. Puþin dupã
terminarea facultãþii m-am cãsãtorit cu o frumuseþe de tip nordic,
Elena, care fugitã cu pãrinþii din
Basarabia rãmãsese cu frica de a
fi deportatã în URSS. La zbuciumul ei i l-am adãugat pe al meu,
acela de fost deþinut urmãrit în
continuare de Securitate... Cei opt
ani cât am fost împreunã au fost
vitregi, în ciuda sentimentelor
noastre: locuiam într-o cãmãruþã
la subsol, cu closetul la capãtul
unui coridor.
Cât mai era încã studentã, ne
aduceam mâncare în sufertaº de
la cantina Ministerului Chimiei.
Nechibzuit (aveam doar un rãcitor
cu gheaþã), cumpãram câte un
sfert de porc cu speranþa cã odatã
preparat fiind, sã ne ia mai puþin

spuneau cã e fiicã de chiabur. În
iunie 1941 fratele mamei cu soþia
au fost deportaþi, George, vãrul
meu, era la liceu ºi a scãpat. La
telefoane mama a aflat cã vom fi
ºi noi deportaþi cu vitorul convoi.
Noroc cã armatele române au
venit ºi ne-au eliberat. Înainte ca
ruºii sã pãrãseascã comuna, au
adunat bãrbaþii tineri ºi i-au
obligat sã-i însoþeascã. Tata avea
39 ani ºi a fost printre ei. Înainte
de a trece Nistrul, tata cu alþi
consãteni au reuºit sã fugã ºi au
trãit prin pãduri pânã au fost siguri
cã autoritãþile române au preluat
puterea. Acele zece zile fãrã tata
au fost groaznice. Aflasem cã cei
prinºi erau împuºcaþi pe loc...
În luna aprilie 1943 când frontul rusesc se apropia, aveam
deacuma 11 ani ºi eram elevã la
liceul Regina Maria din Chiºinãu.
Ni s-au dat actele, ne-au fãcut
bagajele ºi ne-au trimis acasã sau
la rude apropiate. Pe mine ºi pe
Valer ne-au trimis la Tighina la
sora mamei, unde unchiul nostru
era ºef de garã. Dupã câteva zile,
împreunã cu sora unchiului în
vârstã de 60 ani, am plecat în
douã vagoane de marfã spre gara
Buzoieºti din Argeº. Acolo autoritãþile române ne-au repartizat o
casã spaþioasã cu anexe. Aveam
cu noi ºi 3 vaci cu lapte, care au
fost salvarea noastrã. Valer era
considerat bãrbatul familiei, deºi
avea doar 13 ani. Pânã în iunie nu
am ºtiut nimic de pãrinþii noºtri.
Ne consideram pierduþi. Valer îºi
fãcea planuri de angajare ca argat
la conacul unui boier din localitate. Frontul era aproape de
Nistru. Mãtuºa Fenea a venit la
Buzoiesti; era disperatã de soarta
fiul ei, vãrul nostru, ofiþer pe front,
care îºi pierduse un ochi. Unchiul
era mobilizat la Cãinari ca sã
asigure transportul armatei. Nici o
veste de la ai mei: noi la Buzoieºti
nu citeam nici un ziar. Tata ºi
mama erau la Sibiu, conform ordi-
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nului de repatriere dat de Ministerul Învãþãmântului. Ca învãþãtor,
fusese repartizat în comuna
Sadu. Acolo mama fãcuse o psihozã: ne visa mereu pierduþi, ea
purtând doliu. Tata s-a încumetat
însã ºi a plecat în Basarabia. Prin
unitãþile militare ºi cu sprijinul
acestora a ajuns la unchiul nostru
din Cãinari. Aºa a aflat ca suntem
la Buzoieºti...
Era o dimineaþã caldã de iunie.
Sculaþi de dimineaþã ca sã plecãm
cu vacile la pãscut, am vãzut pe
drumul prãfos care venea de la
garã un punct mic care se apropia. Am ºtiut cã este tata ºi am
alergat cu picioarele goale sã-l
întâmpin. Valer alerga ºi el în
urma mea. A fost un miracol! Tata
a cãzut în genunchi ºi ne-a îmbrãþiºat; toþi plângeam. Erau lacrimi
de mare bucurie. Ne-am regãsit.
A doua zi am plecat la Sadu, era
în ziua de Rusalii. Mama, care
avusese ºi ea un vis premonitoriu,
ne aºtepta. Din pãcate, nici mai
târziu, la Sibiu fiind, nu am fost
prea liniºtiþi. Autoritãþile române
fãceau hatârul ruºilor ºi ne chemau mereu sã ne ameninþe pentru cã nu mai plecãm odatã înapoi
în Basarabia. Îmi amintesc cã
eram atentã la fiecare maºinã
care trecea pe stradã. Dacã se va
opri în faþa porþii noastre? Cât de
greu ºi cât de mult ne-a trebuit ca
sa reuºim ca in fine sã scãpãm de
acel coºmar!
Deºi recãsãtorindu-ne fiecare
a trebuit sã pãstrãm ”distanta legalã”, am rãmas buni prieteni
dealungul anilor aºa cum o dovedeºte ºi împãrtãºirea recentã a
amintirii de mai sus. Dupã aceastã cãsãtorie care s-a desfãcut
rãnindu-ne pe amândoi, ºi anume
când plãnuiam sã mã cãsãtoresc
cu Jenny, sã-mi apãra ocazia mult
visatã de a pleca din þarã prin
Marinka, despre care am scris
anterior. M’am spovedit deîndatã
lui Jenny, arãtându-i situaþia în
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timp cu aprovizionarea. Resemnatã, trebuia sã plece la fabrica
Sintofarm, unde era inginer de
turã, la ora 6 dimineaþa ca sã se
întoarcã, sfârºitã de obosealã,
târziu când se fãcuse deja
noaptea. Maliþios, încercam sã o
fac sa ia lucrurile mai uºor: îmi
reproºez ºi astãzi gluma de a
vopsi cu culori diferite tacâmurile
noastre, sub pretext ca sã le
evitãm spãlarea.... De o curãþenie
sufleteascã exemplarã, lua lucrurile aºa cum sunt, pe când eu
mocneam. Spre deosebire de ea,
care nu ar fi vrut pentru nimic în
lume sã plece din þarã, eu îmi
construiam înciudat capital intelectual publicând în strãinãtate. În
cele din urmã ne-am explicat ºi
ne-am înþeles: ne-am despãrþit ca
prieteni ºi aºa am rãmas ºi astãzi.
Divorþul nostru nu a fost însoþit de
resentimente ci de înþelegere reciprocã, lucru rar astãzi. Aºa se
face cã recent i-am scris Elenei o
scrisoare întrebând-o dacã, basarabeancã fiind, cunoºtea cazul
masacrului de la Fântâna Albã.
Rãspunsul ei, care m-a rãscolit
profund, ºi este prea dramatic si
informativ ca sã nu-l redau:
«Recunosc ºi mi-e ruºine cã
nu am aflat deabea dupã 1989
despre acest masacru. Am aflat
de altfel ºi despre alte multe orori
ºi am trãit ºi eu cu familia mea
destule nedreptãþi ºi opresiuni. În
1940 în iunie sute de avioane
sovietice au survolat teritoriul Basarabiei la micã înãlþime îngrozind
populaþia. Aveam 8 ani ºi am fost
speriatã de moarte când tata ne-a
anunþat cã nimeni din Bravicea nu
avea voie sã plece peste Prut.
Dupã câteva zile ofiþerii sovietici
ne-au ocupat jumãtate din casã
lãsându-ne în douã camere ºi o
micã bucãtãrie. Toatã perioada
ocupaþiei am vorbit numai în
ºoaptã ºi am fost extrem de
speriaþi. Pe mama au obligat-o sã
lucreze la telefoane ºi mereu îi
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amãnunt. Ca ºi tatãl meu, care pe
vremuri mã îndemnase sã prefer
puºcãria delaþiunei, Jenny nu a
ezitat o clipã ca sã mã îndemne
sã plec, arãtând cã dacã voi mai
avea de gând sã fiu cu ea ºi mai
târziu, mã va urma...
Cãsãtoria mea cu Marinka
(aprobatã de Marea Adunare
Naþionalã ºi trecutã in Monitorul
Oficial !) cu o femeie care putea
sã-mi fie uºor mamã, a durat
practic câteva luni, ºi aceasta
pânã când, la Viena fiind, am
gãsit un serviciu. În acel moment
i-am amintit de înþelegerea pe
care am avut-o cu ea în þarã, ºi
anume ca aceastã cãsãtorie sã fie
fictivã. Aceasta pentru cã, în ciuda
nepotrivirei noastre, Marinkã-i îi
fãcea plãcere sã se afiºeze cu
mine în societatea vienezã. O
parte din vinã am purtat-o ºi eu,
deoarece perioada de convieþuire
dinainte convenitã a fost mai
lungã decât anticipasem.
De îndatã ce am primit ca
refugiat politic aprobarea de a
pleca în SUA, am început acolo
demersurile pentru a-mi obþine
rezidenþa ºi dreptul de a-mi aduce
logodnica. Dupã o strãdanie
îndelungatã, am reuºit sã o aduc
pe Jenny plãtind din greu avocatului Jacober, omul de încredere
al Guvernului Român din Londra
(citiþi
http://www.adevãrul.ro/
societate/sãnãtate/ConsululRomâniei-Florida-logodnicãCeauºescu_0_46796788.html).
Deoarece Jenny nu era evreicã, a
trebuit sã obþin o derogare din
partea lui Henry Jackson, senator
democrat al statului Washington
devenit celebru prin Amendamentul Jackson-Vanik care ajuta
evreii sã plece din blocul sovietic.
Cãsãtoriþi la Las Vegas cu
ocazia unui congres, Jenny ºi cu
mine am continuat conlucrarea pe
care o avusesem în þarã atât în
Los Angeles cât ºi în St. Louis.
Deºi eram bine vãzut acolo unde

lucram (fusesem invitat sa mut in
Elveþia, odatã cu Centrul de Cercetãri), am continuat cu ardoare
eforturile de a deschide propria
noastrã întreprindere.
Rãmas fãrã lucru in SUA ºi
insuficient de pregãtit sã încep o
întreprindere pe cont propriu, am
plecat la New Orleans, Jenny
rãmânând cu casa ºi serviciul ei
la St. Louis. Deºi în Louisiana mi
s-a oferit un post de cercetare
interesant, eram mânat mereu de
gândul sã fac orice sã nu mai
depind de alþii. Dupã o pregãtire
care am crezut-o meticuloasã, am
deschis un laborator pe lângã
casa pe care o cumpãrasem si în
care trebuia sã conduc ºi supraveghez peste 20 de vietnameze.
Având o afecþiune încã din Los
Angeles pentru Netuþa (Netty),
care tocmai divorþase, ºi cum
efortul pe care trebuia sã-l depun
în New Orleans m’a depãºit, i-am
cerut sã mã ajute cu administrarea companiei. Deºi dupã
standardele de astãzi modul în
care aceasta mergea pe atunci
lãsa mult de dorit, succesul nu a
întârziat sã aparã. Netuþa nu s-a
dovedit doar un bun organizator,
ci a ºi urmat cursuri universitare
care ne-au ajutat. Muncind împreunã, ne-am apropiat: aprecierea
reciprocã a declanºat sentimente
care m-au fãcut sã o amãrãsc pe
Jenny care mi-a rãspuns: ”If you
love something, set it free. If it
comes back to you, it’s yours. If it
doesn’t, it never was.” Ultima
parte a zicalei era cu totul
nedreaptã în cazul meu, pentru
cã nu încetasem sã þin foarte mult
la ea. Dupã o perioadã dureroasã
pentru toþi, ne-am adaptat la noua
situaþie: ca gest suprem de înþelegere, a rãmas prietenã bunã cu
Netty ºi a continuat sã aibã grijã
faþã de tot ce mã priveºte… Dupã
câþiva ani petrecuþi împreunã,
m’am cãsãtorit cu Netty ºi ne-am
mutat în Florida, paradisul bãtrâ-

nilor. Mutarea a fost înþeleaptã din
punctul meu de vedere, treptat
lãsându-mã „balamalele”, grijile
trecând în sarcina lui Netty.
Nici nu ºtiu cum au trecut de
atunci aproape treizeci de ani.
Dacã la început eram mândru de
Netty pentru cã rezolva problemele locale legate de întreprindere, cãlãtorii sau întâlniri cu un
numãr mare de prieteni, acum mã
bazez pe devotamentul ei care
mã face sã trec mai uºor peste
încercãrile pricinuite de vârstã ºi
sãnãtate. De cel puþin douã ori, în
pofida voinþei mele, Netty a avut
intervenþii datoritã cãrora mai
trãiesc ºi astãzi.
Nu pot sã apreciez cât de bun
sau rãu am fost ca prieten sau ca
soþ: ºtiu doar cã m’am bucurat ºi
am suferit din cauza partenerelor
pe care mi le-a dãruit viaþã. Fapt
este cã am rãmas bun prieten cu
soþiile mele, fiind ºi astãzi în
legãturã apropiatã ºi corespondenþa cu ele ºi sfãtuindu-ne reciproc. Pentru un „macho man”,
aceasta nu este de naturã sã-l
avantajeze, fiind probabil o dovadã cã nu a putut inspira pasiuni
puternice, ci doar prietenii trainice, ceea ce în ultimã instanþã
este cu mult mai mult.
Concluzia pe care aº vrea sã o
desprindã din cele de mai sus cei
interesaþi este cã fãrã a-þi atrage
înþelegerea ºi cooperarea oamenilor apropiaþi ºi a personalitãþilor
este greu sã rãzbaþi, mai ales dupã
ce þi-ai lãsat în urmã o þarã, prieteni
ºi rezultatul eforturilor depuse în
cea mai activa parte a vieþii...
ND: Mulþumesc domnule
profesor doctor Matasã, mulþumesc dragã Claudiu. Ai avut o
viaþã plinã de încercãri ºi peripeþii, dar marcatã de mari realizãri. Sper cã cel puþin unii din
þinerii de azi sã-þi urmeze
exemplul ºi sã împingã ºi ei
prestigiul României pe culmi
noi ºi mai puþin explorate.

POEZII
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Premiul I, pentru POEZIILE prezentate la secþiunea creaþie literarã,
faza naþionalã a Concursului de Creaþie ,,Lauda seminþelor, celor de
faþã ºi-n veci tuturor”, din cadrul Festivalului Internaþional ,,Lucian
Blaga”, ediþia 6-8 mai 2011, Sebeº - Alba Iulia.

Neliniºti
Cum sã te resping, inimã,
Jertfa cenuºiului searbãd
Al zbaterii de fiecare zi!
Cum sã te resping, inimã,
Când A FI e mereu mai mult
Mereu altceva decât el însuºi!
Cum sã te resping, inimã,
Prietenã pânã-n strãfunduri
Cu lumea întreagã!
Cum sã te resping, inimã,
În aºteptarea ispititorului,
A aflãrii pietrei filosofale a Poetului!
Cum sã te resping, inimã,
Tãcerea precuvintelor mele,
Eu-non-eu!
Cum sã te resping, inimã,
Noema
Golului plin!

Armurã
Pe strada frunzelor,
La numãrul ºapte,
Locuieºte
Ultima tainã a nopþii...
Pas lângã pas,
Armurã pentru verdeTrec doruri
Pe sub ceaþa oglinzilor...
Cuvânt lângã cuvânt,
Ardere pânã-n zori...
Cine spune
Cã-mi joc nenorocul
Pe o potcoava de fum...

Ecou
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
Stãri mai importante decât iubirea,
dar tãlpile n-au mai luat nici o formã, nici o culoare,

pãmântul nu le-a mai descântat.
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
Dureri mult mai clintite decât iubirea,
dar gleznele mele, în larma bãtãliei,
au bãnuit tãiºul spadei de argint.
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
neliniºti mai pustiite decât visul,
dar coapsele cerului– dinastii înserate,
mocneau deºarte rãtãciri în luna plinã.
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
inimi mult mai neînduplecate decât iubirea,
dar mãruntaiele zãrii murirea îmi urlã,
nesãtulã de rãtãcirea fãrã sfârºit.
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
Învrãjbiri martirizate mai mult decât iubirea,
dar perechi de valuri izbesc fãrã cruþare
oglinzile cerului durut în rugãciune.
Aº fi vrut sã-ºi spun cã sunt pe lume
înjunghieri mult mai închipuite
decât temniþa fericirii poetului însingurat monstru zãmislit în pântecul cerului.
Aº fi vrut sã-þi spun cã sunt pe lume
întâmplãri mult mai importante
decât oul de prepeliþã nins în iulie,
amurg ºovãielnic licornul sângelui vegheazã...
Aº fi vrut sã-þi spun...

NICOLETA MILEA (ROMÂNIA)

Motto: „Te privesc în oglinzile cerului cu disperare”

Numai iubirea poate fãgãdui...

Gând de searã
Ultima lecticã verde,
O felie de pâine uscatã,
Prima paginã a unui ziar
Pe care zace cadavrul
Visului înjunghiat...
Cititorule,
Cu ochi asfinþit
În firul de iarbã,
Astãzi e mâine,
Mâinele cerului
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Din poiana smaraldelor!
Pe-nserat,
Numai filele albe
Pe care n-am scris
Niciun cuvânt
Aºteaptã-n genunchi
La poarta mirãrii...
Cine-mi aude
Tãcerea albastrã...

Lentoare

Dar sigur ºtiu
Cã mor în fiecare noapte
Strivitã
De sângele zorilor...
Dimineaþa
Conduc cortegiul la garã...
ªi nu observ cã
Strada ºi-a fisurat
Glezna dreaptã strigând:
- Ava,
Unde e sufletul nopþii...

Nu ºtiu
Dacã am murit de tot,

DINCOLO DE TĂCERE –
METAFORA
EVANGHELIA INIMII, DE THEODOR RÃPAN
«Îþi mulþumesc, Juan Ramon, pentru cã m-ai învãþat sã merg prin viaþã: nici grãbit,
cãci ,,timpul va zbura înaintea mea precum un fluture”, nici încet, cãci ,,timpul va
veni în spatele meu, ca un bou blând.” Aºa stând lucrurile, am ales Calea mea!»
(THEODOR RÃPAN)
Adevãrat este cã ,,aflãm despre
cineva ceva pentru prima datã ºi atât.
De cunoscut, însã, avem prilejul sã-l
cunoaºtem dacã o situaþie identicã se
repetã a doua oarã, a treia oarã, când
capacitãþii noastre de cunoaºtere i se
oferã ºansa.”
Mãrturisirea cunoaºterii este absolut
valabilã acum pentru diplomatul-poet,
Theodor RÃPAN, pe care l-am aflat
adolescentul de acum mai bine de 40 de
ani, în prima duminicã de septembrie a
anului 1970, la o întâlnire a cenaclului
literar pe care îl organiza, lunar, ziarul
,,Teleormanul”. Se citea literaturã bunã,
se prezentau creaþii originale, se interpretau, se comentau.
Fac aceastã mãrturisire cel puþin din
douã considerente.
1. Pentru a reaminti ceea ce ºtiu deo viaþã, cã ,,dintre numeroasele instrumente ale fiinþei omeneºti, cel mai uluitor este, fãrã putinþã de tãgadã, cartea.
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Celelalte sunt prelungiri ale trupului.
Cartea e altceva, cartea e o prelungire a
memoriei, a imaginarului, a fiinþei cosmice.”
2. Pe lângã ziarul ,,Teleormanul”
funcþiona un Cenaclu Literar în care nu
vârstele îi apropiau pe cenacliºti, ci
trãirea aleºilor în fiorul cuvântului scris.
De atunci am rãmas cu acest cult al
cãrþii ºi al creaþiei. O spun într-un mod
care poate sã parã patetic ºi nu aº vrea
sã îl simþiþi aºa. Receptaþi-l ca pe o
mãrturisire de credinþã a unuia care cel
mai mult dintre noi toþi de atunci s-a
cãlãuzit pânã la uitarea de sine în
cuvântul scris.
Ca profesor de literaturã, le-am spus
elevilor mei, cu fiecare prilej ivit cã ,,o
formã de fericire e lectura, o altã formã
e creaþia, în general, ºi creaþia poeticã,
în special”. Într-o societate în care tehnicizarea îºi pune tot mai mult amprenta
pe modul de existenþã al omului ºi se
vorbeºte chiar despre dispariþia cãrþii în
format tradiþional, eu nu cred cã va fi
posibil, atâta vreme cât creatorul autentic face artã nu numai din întruparea
ideii în cuvânt, ci face artã ºi din fiinþarea
graficã a textului în carte. Chiar mai mult
decât atât, creatorul îºi invitã cititorul în
modul cel mai elegant, aºa ca împreunã
sã strãbatã universul cãrþii întemeiat pe
corespondenþa viaþã-literaturã, înþelegând esenþialul:,, creaþia este o scriiturã
tainicã, o criptografie pe care trebuie sã
o descifrãm. Toate lucrurile sunt cu
adevãrat cuvinte, în afarã de lucrurile pe
care nu le putem înþelege ºi pe care le
luãm cum sunt”.
Poetul Theodor Rãpan ne invitã întrun mod cu totul special la mântuirea prin
exerciþiul lecturii:,,- Vino, cititorule, vino,
ºi ia-mã de mânã! Nu te înfricoºa! Vino
la umbra copacului Lumii, liniºteºte-te ºi
vino sã ne aºezãm în iarba cea deasã
de umbrã, în pridvorul unui veºnic
amurg, sub aerul dulce al verii
eterne!”...Nu mai rãmâne decât sã ne
eliberãm gândul de angoasa existenþialã ºi sã ne umplem sufletul cu bucuria
lecturii.
A douãsprezecea carte a poetului
Theodor Rãpan nu este o surprizã.
Dupã ce, la începuturi, cunoscându-l,
poetul Nichita Stãnescu mãrturisea:,,atenþie, aici este uraniu”...sau
,,citind poeziile lui Theodor Rãpan mã
întorc ºi zic - poetul s-a nãscut român!”,
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Theodor Rãpan ne-a obiºnuit cu o
anume periodicitate a apariþiei cãrþilor
sale. Între cele peste 3000 de pagini
publicate, ,,Evanghelia inimii” (Editura
SemnE ,Bucureºti, 2010) este o creaþie
specialã, în alcãtuirea cãreia nu putem
intra pânã a nu înþelege cã titlul îi este
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cheie, cifru ºi, în consecinþã, cititorul,
amator sau exeget, în demersul interpretativ ajunge la el. ªi ce altceva, mai
presus de religia iubirii în care a trãit ºi
trãieºte poetul, poate însemna ,,Evanghelia inimii”? Crezului poetic al spaniolului Juan Ramon Jimenez, pe care îl
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adorã ºi pe care îl ia partener alãturi de
graficianul Damian Petrescu, trãitor la
Paris, i se alãturã poetul Theodor Rãpan
care înþelege cã ,,omul, înainte de a
deveni Cuvânt, prin actul divin al creaþiei
sale este Conºtiinþa”. ,,Poezia, precum
Dumnezeu, nu este decât credinþã!”
Ideea cãrþii, dupã ce a fost sugeratã
în titlu, strãbate întregul univers ideatic
ºi liric, acþionând ca un fir al Ariadnei,
subtextual. Cele patru pãrþi ale cãrþii
sunt structurate corespunzãtor celor
patru anotimpuri. Fiecare anotimp este
introdus în compoziþia cãrþii printr-o
selecþie sugestivã din lirica lui Juan
Ramon Jimenez.
I. Primãvara: Floralia
,,Rãtãceºte prin ploaie
florilor”.

sufletul

II. Vara: Iubitor
,,Iubire, dacã pleci, rãmân ruinã.”
III. Toamna: Melanholia
,,Pe un drum de aur se duc mierle.
Încotro?
Pe un drum de aur se duc trandafirii:
Încotro?
Pe un drum de aur mã duc ºi eu.
Încotro, toamnã? Încotro pãsãri ºi flori?”
IV. Iarna: Ultima Thule
„Nu-þi arunca, moarte, piatra în
oglinda mea”.
Poetul nu are numai cultul cuvintelor,
ci ºi cultul cifrelor. Viaþa este una, trece
fãrã întoarcere prin cele patru anotimpuri, care nu sunt altceva decât vârstele
iubirii (cifra 4 corespunde zilei ivirii pruncului-poet în lume ºi în luminã), fiecare
anotimp are 33 de poeme (cifra 33
corespunde vârstei hristice). Dincolo de
calea destinului care impune rolurile
jucate, poetul rãmâne sufletul pur ºi
etern, de o candoare inefabilã.
Rotundul cãrþii este evident. Incipitul
exprimã spiritul creatorului pregãtit de
jertfã:,,Plâng în limba românã ºi tac: e
primãvarã în cuvinte!”. E gata oricând sã
rãspundã solicitãrilor circumstanþei sau
CLIPEI, cu o replicã uneori efemerã
(martori infideli ai clipei), alteori, menitã
sã sfideze timpul cu o desãvârºire
intransigentã (,,Din supunere oarbã,
sfinþeascã-mi-se Clipa!”).Câtã emoþie
înfioratã fulgerã interogaþiile care
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primesc ºi rãspuns din nevoia de aflare
a cunoaºterii!,,Poet? Nicidecum! Sunt
testamentul dintâi al iubirii. Prima silabã
din ultimul ºopot? Nu ºtiu! Moarte,
acordeazã clavirul tãcerii din mine ºi,
ajutã- mã, Doamne, sã trec!”
Rostirea haricã dar ºi meºteºugitã
aduce în prim plan bogate încãrcãturi
emoþionale ,,Poetul este mut, s-a dus
tarotul! Sã vinã primãvara din-nainte! Îþi
sãrut dreapta. Viaþa: Sunt Mortul din
Cuvinte”. La primul impuls, exegetulcãrturar este tentat sã caute asocieri ale
poetului cu cele mai proeminente personalitãþi lirice.
Pregãtiþi cu argumentele pe care ni
le pune la dispoziþie chiar ,,Evanghelia
inimii”, suntem gata sã contrazicem ºi
sã rostim cu fermitate cã poetului
Theodor Rãpan i se pot alãtura truditorii
cu har întru credinþa poeziei. Estetica
specialã a cãrþii se sincronizeazã cu
vocea liricã a poetului. Cuvântul, silaba,
clipa, melanholia, tãcerea, profunzimea,
metafora, neliniºtea, profunzimea, metafizica, dorul, cerul, flãcãrile Gheenei,
umbra, norii, oglinda, pãsãrile, apa,
aerul, licornul, firul de iarbã, focul, tãcerea – sunt elemente specifice universului poetic rãpanian. Pe tot parcursul

cãrþii descoperim lirismul profund,
rafinat al poetului Theodor Rãpan care
intelectualizeazã expresia poetica în
limba românã.
Sã nu credeþi cã ajungeþi aºa uºor la
înþelegerea textului dacã nu stãpâniþi
cunoºtinþe ce þin de identificarea unicitãþii stilului poetului prin bogãþia lexicalã,
prin intuirea celor mai subtile asociaþii
contrastante, prin frazarea amplã,
uneori interogativã, alteori exclamativã,
prin elemente ce þin de cultura tuturor
timpurilor si popoarelor, ºi toate trecute
prin inima reginei – POEZIA! Poetul
crede cu toata fiinþa în CUVÂNT, îl simte
cum simþi o fiinþã cu toate ale vieþii,
crede în forþa lui demiurgicã, de aceea
îºi asumã cu toatã sinceritatea trãirii
esenþialul, micile si marile sensuri ale
existenþei.,,La echinocþiu smirna se
preface în muceniþa Nimfodora, sfânta,
pe cumpene de vânt slãvesc ghindarul,
din muritor sunt rãspopit Cuvânt! Nu am
murit! Nu am murit?”. Versetele freamãtã de fiorul spunerii, ca ºi cum ar fi
ultimul timp al ofrandei.
Numai lectura ,,Evangheliei inimii” vã
poate convinge de un fapt cert: împlinirea nevoii de reper si model literar prin
opera Poetului Theodor Rãpan.
DAMIAN PETRESCU
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Poems
Not to cause panic
‘Safety myths’ was told in building the Nuclear Power Plants
Not to be criticized
‘Out of supposition’ was told by the relations
Not to make fear
‘the radiation level doesn’t immediately damage our health’ is told
Yes, if we had the risk of death, it’s just A-bomb.
No one told the total amount to build a nuclear power plant and to pay the damage

KAE MORII (JAPONIA)

Irony

Not to have a damage rumor
‘ Scientific demonstration needs’ is told
Yes, if we had the scientific demonstration before the accident...
The face is always coming later

Narcissus
The dead thrown upon the beach don’t know
Ojika peninsula moved on 5 meter
and the villages wasted all by tsunami
but the flowers bloomed in the perch, this year too.
Fukushima Nuclear Power Plant was broken
and the radiation has expanded...
The natural disaster and the man-made-disaster
How many suffering we hold...

Dora Groza

A bouquet of narcissuses devoted for a hundred thousand of refugees
A poetry of her penetrated into our heart
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More that the words of self-reproach,
More than the words of self-pity,
As long as the nature exist, we are alive.

I F e a r E v e n t h e Wi n d B l o w s
A horrible earthquake of a magnitude of 9.0 hit us on March 11, 2011.
A horrible tsunami destroyed all, and we saw the broken nuclear power plant.
Every time earthquakes hit us
I fear the explosion
Every time my windows are screaming
I fear the explosion of the reactors
During over 450 earthquakes
I had shut myself alone in my house
I fear the vibration of my windows
I fear the radiation
Clean water, clean air, clean...
Many lives of people are lost and
Many town of people are lost...

A feather of Divine
It noted the foolish of human being
The insolence and the blind
Holding good seeds,
Why the man strews the misfortune seed
On the earth?
The light is lavishly given
Love is to live
When your ideology corrodes your body
Put the book aside
Dora Groza
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Please look up the sky
Nothing to stay even in a moment

estine

Comunicat: „Astãzi în jurul orei 14 ºi 30 minute o falie deosebitã se va forma în zona oraºului nostru.
Locuitorii sunt rugaþi sã pãrãseascã oraºul de urgenþã.
Autoritãþile vor sprijini cu mijloacele necesare deplasarea locuitorilor. Întrucât mai sunt doar patru ore la
dispoziþia dumneavoastrã, vã rugãm sã vã luaþi doar strictul necesar de alimente ºi de valori personale. Cei
care au mijloace auto personale, vor primi benzina necesarã din localitãþile învecinate.
Maºina cu difuzoarele date la maximum strãbãtea strãzile oraºului, repetând într-una acelaºi anunþ. În
primul moment, oamenii ascultau cu atenþie apoi dispãreau brusc de pe stradã sau din cadrul ferestrelor.
Odatã cu trecerea maºinii locurile se goleau. Câteva clipe, o tãcere de moarte se lãsã peste oraºul
ameninþat de cataclism. Apoi reîncepurã zgomotele. O mamã chemându-ºi copilul, un zgomot de uºã
trântitã, un motor de maºinã, apoi altul ºi din ce în ce mai multã zarvã. Pe strãzi începurã s-aparã cei cu
maºini. Zeci, apoi sute de maºini, alergând bezmetice, toate din centru spre barierele oraºului.
„Dacã au maºini le dã mâna” s-auzeau din ce în ce mai des replici izvorând din rândul pietonilor porniþi
cu tot felul de geamantane ºi boccele.
La creºele de cartier, copiii se adunaserã deja în curte.
Educatoarele plecaserã pe la casele lor. Copiii plângeau.
Odatã cu apariþia pãrinþilor, plânsetele se amplificau. Rând pe rând, copiii erau luaþi de braþele neliniºtiþilor pãrinþi.
Câþiva rãmãseserã în curtea pustie. Aºteptau pãrinþii. Nu mai plângeau. Obosiserã.
La spital, salvãrile erau arhipline. Câteva autobuze trimise de întreprinderea de transporturi se dovedirã
neîncãpãtoare.
Cei operaþi erau purtaþi pe tãrgi de rude sau de câteva cadre medicale ce-ºi rezervaserã locuri în salvãri.
La centrala telefonicã nu mai rãmãsese nimeni.
Undeva izbucnise un incendiu. O maºinã evitase coliziunea intrând în vitrina unui magazin de stofe.
Benzina din rezervor fãcuse explozie, aprinzând totul în jur.
Regimentul era în alarmã. Maºinile militare începuserã transportul materialelor explozibile. Sute de
soldaþi munceau la încãrcarea lor, urcându-se care cum apucau în maºinile arhipline. Unitatea de pompieri,
cu efectivele complete se îndrepta în fruntea coloanei militare, cu sirenele deschise. Câteva maºini de
patrulare militare pline cu civili se îndepãrtau în mare vitezã de oraºul impanicat. Mai în toate atelierele,
oamenii îºi pãrãsiserã locurile de muncã. Zgomotul marilor întreprinderi încetase.
La topitoria laminorului, se întrerupsese furnizarea curentului electric ºi a gazului metan. Fiecare se
grãbea s-ajungã la familie ºi sã plece. Pe strãzi, busculadele erau mari ºi din ce în ce mai dese. Maºinile
tamponate strangulau mersul celorlalte. Cãutau sã se strecoare, sã scape cât mai repede din oraºul în care
trãise ani de zile.
Dacã la început cunoscuþii ce strigau unii pe alþii, încercând sã se ajute într-un sens sau altul, acum fiecare
se grãbea spre calea lui. Nehotãrâþii se învârteau de la un loc la altul, fãrã a avea curajul s-apuce încotrova.
La azilul de bãtrâni, era liniºte. Unii jucau table, alþii stãteau întinºi la soare sub pledurile roase de timp
sau decolorate. Pe ei nu-i mai interesa supravieþuirea. O parte plecaserã totuºi luaþi de rudele ce-ºi
amintiserã de ei.
Cei mai mulþi n-aveau nici puteri ºi nici unde se duce, dar mai ales n-aveau de ce sã se ducã. „Ne-am
trãit traiul, ne-am mâncat mãlaiul” strigau ei unul în urechea celuilalt, doar, sã se audã. Indiferenþa unora,
surzenia altora, ºi neputinþa îi fãcuserã sã se resemneze.
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GHEORGHE NEAGU (ROMÂNIA)

UN PAHAR
CU LAPTE

D
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Unii intraserã în bucãtãrie ºi-ºi luaserã câte o bucatã de
pâine pe care o molfãiau nepãsãtori. Nu mai aveau
supraveghetori sã-i certe. La rândul meu abia am reuºit sã mã
strecor cãtre casã. Câini slobozi, vagabonzi sau de rasã,
hãlãduiau speriaþi printre coloanele de fugari. Liftul nu mai
funcþiona. Am urcat agitat pe scãri. Uºa apartamentului era
încuiatã. Mi-am scos cheile. Abia am reuºit sã nimeresc
broasca. Mâinile îmi tremurau. Am deschis.
Ea nu era. Nu venise sau se hotãrâse sã nu mai vinã. M-am
repezit la telefon. Funcþiona.
Am format numãrul. Zadarnic. Nu rãspundea nimeni. Din
nou ºi din nou. Acelaºi rezultat.
Nu mai ºtiam ce sã fac. Mai erau aproape douã ore. Am ieºit
în balcon. De la înãlþimea etajului opt, bulevardul se zãrea can palmã. Grupuri mari de oameni se vânzoleau spre marginile
oraºului. Câteva incendii îºi aruncau fumul spre înãlþimi. M-am
reîntors în apartament. Nu ºtiam ce sã-mi iau. Singura mea
avere erau cãrþile. Mii de volume. Cum sã le iau? Unde sã le
pun?...
Mi-am ales o sacoºã de voiaj cumpãratã cu ani în urmã de
Vasile Mic
la mare. Avea fermoarul stricat. Era imposibil sã-mi pun atâtea
cãrþi.
Mai bine sã-mi iau manuscrisele.
Încãpeau. Gata, puteam pleca. Mai era aproape o orã ºi mi se fãcuse foame... ªi ea nu era. Aveam s-o aºtept.
Chiar dacã plecase, o voi aºtepta. Aveam sã-i arãt cã eu rãmân corect. Întotdeauna corect.
Mai bine mi-aº gãti ceva. Ouã în frigider mai sunt. O sã-mi fac niºte ochiuri. Mi-am pus manuscrisele în hol. Am
dat s-aprind aragazul. Nu mai funcþiona.
ªtiam cã vecinul are o butelie. Bat la uºã. Nu-mi rãspunde. O fi plecat? Insist. Degeaba. Bat cu pumnii ba chiar ºi
cu picioarele în uºa subþire. Zgomotele hãulesc în tot blocul, în liniºtea ce s-a lãsat pe nesimþite de jur împrejur.
Nedumerit abandonez uºa vecinului ºi ies din nou în balcon. Oraºul e pustiu. Doar fumul incendiilor e mai consistent.
Nici un cãlãtor. ªi mi-e o foamee... Mã-ntorc la uºa vecinului. O deschid buºindu-mã cu umãrul în ea. A ieºit din
þâþâni. Intru în bucãtãrie.
Butelia e sub masã. N-au luat-o. O clatin. Mai are ceva încãrcãturã. O iau ºi o aduc la mine.
Am un aragaz de voiaj. Cu ãsta ne fãceam în concedii micul dejun.
Ne lua câte un prieten cu maºina la iarbã verde numai pentru cã aveam aragaz de voiaj. Am legat furtunul la
butelie. O adaptare de-a mea pentru cazuri când ar fi lipsit buteliile de voiaj. Ca acuma de exemplu. Aprind.
Merge. Pun tigaia ºi uleiul. Aud paºi pe scãri. O fi ea ?! Nu cred. Sparg ouãle. Uleiul sfârâie. Paºii se aud din
ce în ce mai distinct. Se apropie. Albuºul începe sã se albeascã, uºa se deschide ºi apare ea.
¯ Mi-e foame! îi spun ca un fel de scuzã în faþa minunãþiei mele de a nu fi plecat.
- Ai spus ceva ? mã întreabã cu glas ºoptit.
- Mi-e foame, repet ca în transã ducându-mi mâna la stomacul ulceros, proverbial de ulceros.
- Îþi fac imediat ceva, îmi spune ea limpede ridicându-se de lângã mine cu precauþie. Stai liniºtit. Îþi fac
numaidecât.
Mã-ntorc pe partea stângã. Aºa durerile-mi sunt mai suportabile.
- Cât e ceasul? o întreb gemând.
- E douã ºi-un sfert, îmi rãspunde ea din bucãtãrie. Mã uit la capãtul patului. Da, e douã ºi-un sfert.
Mã ridic speriat. Arunc plapuma grãbit. Vreau s-o chem s-o întreb dacã mai putem pleca. Dar mã trezesc de-a
binelea. Intru în sufragerie. E frig. Caloriferele sunt reci. Privesc pe geam. Oraºul e pustiu. Rar se vede umbra unul
cãlãtor. Sub bec fulgii se zbenguie, liniºtiþi. Aud ºuierul unei locomotive ºi mã liniºtesc.
Ea îmi aduce un pahar cu lapte ºi biscuiþi. Durerile de stomac se potolesc. Beau laptele. Biscuiþii nu vor sã se
moaie în lapte. Pãcat. Altãdatã se muiau.
Altãdatã. Acum beau laptele ºi mã duc sã mã culc alãturi de ea, fãrã sã-i povestesc nimic. Ar râde de mine, de
visul meu zbuciumat într-un oraº totdeauna liniºtit.
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CANDELA MAMEI
...Cât de frumoasã ai fost mamã
ªi primãvara þine minte,
ªopteºte plopilor - în tainã
S-adie-aducerile-aminte.
ªuviþa orelor uitate
Mi-o rãscoleºte peste frunte
Iar gustul merelor furate
Muºcã din vorbele-mi cãrunte.
Mamã,-mi faci semne de departe
Din prispa udã-a înserãrii
Mã dojeneºti, mã-ntrebi de carte
Iar eu sorb cupa depãrtãrii.
O cutã-n bluzã îþi îngânã
O doinã din copilãrie
Mamã, torci verdele din Lunã
Iar eu i-adulmec scara vie.

Îþi reazemi coatele pe stele.
Zeii sfioºi pleacã-n Olimp.
Nici Domnul nu-mi suflã în vele,
Nici sfinþii nu mai ning cu timp.

Voi aºteptaþi-mã la poartã
Cu calul alb ce-a-mbãtrânit.
Mã-ntorc din patru vânturi, iatã:
Îmi este greu ºi-am obosit.

Aprind ºi ard candele simple
ªi dorul se toarce în tâmple.

Tocmiþi mulþi lãutari din sat
ªi la fântâna de din vale
Sã-mi cânte pânã pe-nserat
Cu voi - de doruri, si de jale.

NU VÃ-NTRISTAÞI
Mãicuþã, -n vara asta arsã
De griji, de ploi, de dorul meu,
E timpul sã mã fac mireasã
ªi sã mã-ntorc la Dumnezeu.
Tãicuþã, ori îmi pare mie?
Se strânse-n sac pogon de ani
De când nu mai plãtiºi simbrie
Nici la boieri, nici sorþii bani.

ªi nu fiþi triºti cã-i varã arsã
De griji, de ploi, de dorul meu
Cã-n toamna care stã netoarsã
Vom bãsmui - cu Dumnezeu...

DELIR
Vin poterile dimineþii
ªi mai bãtrâni suntem cu-n an
Sub geam, stau plopii - înþelepþii
De vorbã cu un vechi castan.

MIRUNA OCNÃRESCU (CANADA)

POEZII

Doar pietre-n cale, numai pietre
Poteca gândului o bat,
Iertarea urcã printre trepte
Îºi duce umbra la-nchinat.
Prin camere doarme tãcerea
Îºi zornãie zalele-i reci
În ceaºcã-ºi lasã adierea
S-o-nec in cerneala din veci.
Vin poterile, vin din zodii
Timpul îºi rupe trist cãmaºa
Arhanghelii umblã în dodii
Frica lovindu-mi cu cravaºa.

Dora Groza

Cerºeºte vârsta pe la poartã,
doar ornicul bate, ºi iartã.
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ªTEFANIA OPROESCU (ROMÂNIA)

Ultimii sfinţi
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Bãtrânul stãtea agãþat cu mâinile de scândurile negre ºi rare ale gardului pe care abia-l depãºea cu o înãlþime
de cap. Nodurile degetelor ce ridicau din loc în loc scoarþa strãbãtutã de ºerpii vineþii ai venelor pãreau continuarea
lemnului devastat de timp, rãdãcini rãstignite în aerul verde al muntelui.
Þinea capul uºor aplecat spre dreapta cu urechea îndreptatã spre vale cãutând sã prindã orice zgomot diferit
de foºnetul frunzelor, þistuitul lãcustelor sau bâzâitul tãunilor ademeniþi de mirosul vitelor în miezul tãriei de zi a verii.
Ridica bãrbia din când în când înãlþându-se pe vârfuri ca un copil iscodind misterele dincolo de bariera grãdinii
în al cãrei rai avea voie sã umble nestingherit. Anii îl surpaserã pânã la dimensiunile copilãriei, doar capul mic
aproape cât pumnul, cu pielea zbârcitã, pãrul alb ºi rar pieptãnat cu grebla degetelor ºi mâinile tãbãcite îl
deosebeau de copilul care fusese cândva.
Motorul maºinii care urca drumul desfundat trãgea greu, zgomotul rãsfrângându-se de trunchiurile copacilor, de
râpa terenului ce alunecase în trepte cu fiecare ploaie, adâncind distanþa dintre casele puþine, rãsfirate într-o
încremenire iluzorie. De douã ori pe sãptãmânã miercurea ºi duminica, maºina cu pâine urca pe golgota ultimelor
aºteptãri, nu aducea numai pâine, aducea o altã lume în sticle cu arome artificiale, pe care gustul bãtrânului nu
apucase a le deprinde. Mai aducea însã ºi cuie, ºi lame de coasã ºi sticle de lampã, era un fel de luntre naufragiatã
între douã lumi perisabile, cãutând salvarea între valul câºtigului ºi cel al milei creºtine.
La auzul motorului, mâinile bãtrânului tresãriserã ºi se strânse mai tare pe scândurile gardului ridicându-i trupul
firav într-o zvâcnire scurtã. Ochii iscodirã drumul ascuns de coroanele verzi ale copacilor. Preþ de câteva clipe, pãru
bãrbatul falnic de odinioarã privind paºii femeii tinere care-i cãuta calea prin ascunziºurile rãcoroase ale
umbrarelor. Cãzu apoi cu picioarele pe pãmânt, doar mâinile nu-ºi contenirã rãstignirea pe mângâierea blândã a
lemnului.
O ceaþã verzuie lãptoasã porni a se ridica din vale, ca un val uriaº cu mai multe trepte asemeni fântânilor
arteziene, pe care bãtrânul nu le vãzuse niciodatã, dar le vedea acum minunându-se de forþa aceea necunoscutã
care urca spre înãlþimi fuiorului de fum gata sã-l cuprindã ca un râu ridicat în vãzduh ºi care venea spre el
necontenit – transparenþã, gata sã-l învãluie ºi din faþa cãruia n-avea unde sã se retragã. Curând, ceaþa verzuie
lãptoasã îl cuprinse în miezul ei, gândea cã-i va fi greu, cã se va sufoca, dar nu, respiraþia îi devenea din ce în ce
mai uºoarã, nu mai simþea nici tusea aceea hârâitã care-i sfâºia pieptul la rãstimpuri, în jurul lui alte respiraþii
uºoare, ca aburul îl ademeneau, mersul îi era uºor ca o plutire spre înãlþimile ceþii. Apoi, aflat undeva, sus, pe
pragul unei urcãri auzii îndemnul rarefiat, a al unei fâlfâiri de aripã care-l îndemna sã se lase în voia plutirii. Se
temea la început, cum sã pluteascã trupul lui care nu se desprinse niciodatã de pãmânt, se temea cã ar sã cadã
ºi sã se zdrobeascã de singurul loc sigur pe care-l cunoºtea. Îndemnul se multiplica în valurile de ceaþã, se simþi
aproape luate pe sus de voinþa vocilor ºi fãrã sã simtã pãºi în aer dupã care o bucurie necunoscutã îl cuprinse, era
una cu ceaþa care-ºi continua mersul purtându-l în plutire pânã când n-a mai simþit când ºi unde se aflã.
*
Bãtrâna urca anevoie prin fâneaþã dupã ce cumpãrase pâine de la maºina care venea miercurea ºi duminica,
afarã de zilele ploioase când nu putea urca pe drumul desfundat. Adusã de spate, sprijinindu-se cu braþul drept
într-un bãþ care-i ajuta mersul ºchiopãtat aproape basculant în jurul ºoldului înþepenit de multã vreme, mergea spre
casã ca spre mãnãstire jinduind la rãcoarea ºi odihna casei alãturi de bãrbatul care-o aºtepta sã frângã pâinea în
porþii mici numãrate pe zile. Pâinea proaspãtã o þinea între braþul stâng ºi piept iar sub ea, cu antebraþul strângea
lângã piept o sticlã de plastic de doi litri în care se legãna un lichid oranj cu aromã de portocale.
O þinea cu grijã, aºa cum ar fi þinut un copil, odihnindu-l cu capul pe patul de pâine ºi-o legãna cu mersul ei
ºchiopãtat, cum ar fi alintat o bucurie pe care cu toatã neputinþa se încãpãþâna s-o ducã acasã, acolo unde bucuriile
erau din ce în ce mai rare. Bãtrâna urca anevoie prin fâneaþã iar când privirea ei slãbitã prinse conturul gardului
rãrit de vreme se întrebã, ca într-o doarã unde era bãrbatul, unde era copilul care-ar fi aºteptat-o uitându-se printre
scânduri sã le aducã pâinea doritã, dar nu se îngrijorã prea tare.
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SANTINELÃ ÎN
TENEBRE
Cu arma încãrcatã, prin tenebre,
Ca santinelã-s gata sã trag focuri,
(Aºa i-a dat ºi mamei în ghiocuri
O ghicitoare, când prindeam vertebre).
Soldat, de strajã nopþii în agorã,
Îmi port mantaua grea de întuneric
ªi voi soma orice erou homeric
Sã nu aducã-n iad vreo aurorã.
Mã antrenez pe þinte miºcãtoare
Ce-ncearcã sã mã muºte pe la spate
ªi trag, în serii, rime-mperecheate
De sperii ºi borfaºii-n închisoare.

Dora Groza

Nãscut soldat, sfidez pânã ºi dracii
Cât am pe þeavã ritmurile sfinte;
Eu am consemn sã nu dorm în cuvinte
ªi sã împuºc cu stele vârcolacii!

NAªTEREA AFRODITEI
Trec ciobani pe-oglinda Lunii,
Lupii-nchid poarta pãºunii,
Bacii mulg uger de noapte
ªi-n cer creºte drum de lapte,

LICÃ PAVEL (ROMÂNIA)

Poezii

Marinarii pun la prorã
Cap-compas pe aurorã;
Dorurile de fecioare
Vin din stele cãzãtoare,
Visele-adunate-n prove
Sparg furtunile de slove,
Iar în somnul lor, matrozii
Trec prin sabie irozii.
Un poet în cart de câine
Duce nava cãtre mâine,
Cu tãiºul cârmei crapã
Noaptea coborâtã-n apã,
Adunând stelele-n turme,
Bacii pier fãrã de urme,
Cade-n val Calea Lactee,
Nãscând pe-Afrodita zeie!
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REFUZUL LUI ICAR

RÃSÃRITUL

Semãnate-n primãveri,
Zilele rãsar din ieri,
Ofilite-acum dau vamã
Timpului care le cheamã.

Vine iarãºi rãsãritul
Cu lumina lui incertã,
Deschizând prima copertã
Din ceaslovul cu sfârºitul.

Ielele-ntr-un dans frivol
Trec prin cimitirul gol,
Îngeri triºti stau pe aproape
Cu petale sã le-ngroape,

Botezat cu ploi de stele,
Sufletul primeºte harul
Sã îºi poarte-n timp calvarul
Glãsuit de cucuvele.

Vasile Mic

Zborul pur spre alte zãri
Se aprinde-n lumânãri
ªi din flãcãrile sfinte
Punem aripi la cuvinte.

Cartea Sfântã, în Luminã,
A întors o filã nouã;
Crucea înroºeºte ouã
Care-ascund era creºtinã.

Babele tãmâie-n zori
Umbrele de zburãtori,
Dar cu aripa de cearã
Icar nu mai vrea sã piarã!

Ziua creºte dintr-o razã,
Soarele din ea se naºte,
Moartea piere-n prag de Paºte
Când Hristosul înviazã.
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Rãsãritul iar vopseºte
Ceru-n sângele Luminii,
Hãituiþi mereu, creºtinii
Îl ascund sub solzi de peºte!
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Dora Groza

EU, POETUL
Eu sunt poetul care
Bea pelinul,
Adus de vrãjitoare,
Din tainul
Pãstrat pentru impudice fecioare.
Mã-mpleticesc în prozã
Dar am versul –
O salvatoare dozã –
Pentru mersul
Pe sârma-ntinsã lumii sub hipnozã.
ªi scot nervos o spadã
De luminã,
Când dracii-n a lor sfadã
Vor sã-mi þinã
Destinul scurt, pe vârful lor de coadã.
Veniþi, dar, dupã mine,
Cã-s nebunul,
Curtat ºi de regine,
Când surghiunul
Îmi bate-n palme cuiele divine!

Trup de sfinþi într-un masacru
Creºte-n cer pâinea ºi vinul
ªi-mbãtat de sânge sacru
Iuda-ºi ia din nou tainul.
Mai sperãm la Înviere
Din mizeria minciunii;
Viermii-aºteaptã în tãcere
Sã plãtim tribut genunii...

NEMURITORI, POEÞII
De dincolo de lume naºte cântul
În rimele visate doar de îngeri;
Poeþii ºi-au sãpat în vers mormântul
Sã scape de teluricele plângeri.

TRIBUTUL

Înfierbântate, muzele fecioare
Se cuibãresc în inima naivã
ªi aruncând ocheade-nºelãtoare
Înnebunesc poeþii din colivã.

Vin hienele sã rupã
Trupul þintuit pe cruce,
Mustul încã fierbe-n cupã
Învierea la rãscruce.

Ei poartã-acum a florilor corolã
Crescute în grãdina de luminã
ªi sting ºi-aprind pe strune de violã
Durerea ºi iubirea lor divinã.

Orbii sunt pãtaþi cu sânge
De pe litera Scripturii,
Iar icoana Maicii plânge
Când se ceartã Dioscurii.

Poeþii cu pãcatele prescrise
Condamnã viaþa veºnic la cuvinte,
Împerecheaþi cu muzele proscrise,
Trimit din alte lumi poeme sfinte!
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MELANIA CUC,
VÂNĂTOARE CU ŞOIM

Într-una din zilele de sâmbãtã ale lunii iulie, am fãcut un popas în localitatea Teaca din apropiere de
Bistriþa pentru a participa la o aniversare: om al locului, scriitorul Francisc Pãcurariu ar fi împlinit acum
nouãzeci de ani. Printre participanþi, o parte din redactorii revistei „Miºcarea literarã” de la Bistriþa ºi
conducerea editurii Dacia, respectiv directorul Ion Vãdan, care a lansat aici, în premierã, programul ei de
viitor: seria editorialã „Scriitorii la ei acasã”. La el acasã a fost ºi Francisc Pãcurariu, cu o nouã reeditare a
romanului „Labirintul”, cel care reconstituie cu mult dramatism zilele întunecate ale Dictatului de a Viena,
dar ºi Melania Cuc, scriitoare ºi ziaristã, pictoriþã, poetã, eseistã ºi romancierã, cu o activitate scriitoriceascã
dintre cele mai bogate. Micuþã de staturã, cu un zâmbet cald ºi cuceritor, Melania Cuc e o zvârlugã de
femeie care nu stã locului o clipã, dãruindu-se cu ardoare ºi vieþii culturale a românilor din zonã, participând
la expoziþii, ºezãtori literare, lansãri de carte, întâlniri cu scriitorii, tabere de creaþie etc. Experienþa sa de
participantã la tabãra de picturã de la Lãpuºna, din zona Munþilor Gurghiului, este transpusã scriptic într-un
caiet de notaþii, intitulat „Jurnalul de la Lãpuºna” (ed. Nico, 2010), ilustrând modul ei de a vedea lumea, de
a participa la viaþa micului grup de acolo ºi, în fond, de a rãmâne în prizã, conectatã la scrisul zilnic,
exersându-ºi simþul de observaþie ºi cel de imaginaþie. Sunt pagini de participare febrilã la viaþa taberei,
pagini care schiþeazã siluete, adâncesc linii de portret ºi trãiesc la modul direct întâmplãrile zilei.
Pentru întâlnirea de la Teaca, Ion Vãdan i-a scos Melaniei Cuc, la editura Dacia, o carte nouã, intitulatã,
„Vânãtoare cu ºoim”, subintitulatã „tablete ºotron”, – un mod de a surprinde scurte ºi rapide „flaschuri” din
orizontul ei de observaþie, pe care le consemneazã, precum schiþele unui nou tablou, din tuºe nervoase ºi
grãbite. Tehnica de lucru ne trimite în zona de întretãiere dintre poemul în prozã, eseu, aforisticã ºi tabletã,
adicã un gen hibrid, experimentat ºi anterior de autoare, în cartea „Fãrã nume”, tablete-ºotron, Târgu
Mureº, 2006. Toate la un loc ºi niciunul ca atare. E de fapt un melanj de improvizaþii, imagini, meditaþii,
cusute în haina brodatã a poetului, care travesteºte totul în joc reflexiv de proiecþii de umbre chinezeºti.
„Vânãtoare cu ºoim” e cartea unor exerciþii de inteligenþã, a unor salturi în timp, dar ºi a ieºirii din timp în
zona dominatã de atotputernica poezie. Ca sã þii treazã ºi prizonierã atenþia cititorului e nevoie de multã
varietate, mobilitate, inteligenþã proiectivã. Evenimenþialul e doar un punct de plecare, un dat motivaþional,
fiind când abolit, când absorbit, spre a lãsa drum liber doar metaforei: „Vieþuiesc precum moneda înnodatã
în colþul batistei cu care bunica îºi ºtergea fruntea mai înainte de-a îngenunchea la stranã. /Albastre sunt
cearcãnele genunchiului meu ºi este luni, apoi... marþi, miercuri, tot zile imposibil de trecut în pomelnicul pe
care îl repet pe bandã magneticã./ În rochie prelungã de searã umblã boala incurabilã, ca un neguþãtor de
sclave albe… (…)/ Secolul despre care scriu ziarele nici nu existã decât aºa, ca un pandantiv ruginit printre
faldurile ºi pãienjeniºul dintr-un muzeu pãrãsit.”
Puterea de seducþie a unei astfel de proze stã în gama largã de asociaþii multicolore desfãºurate, la fel
ca un caleidoscop arãtat la bâlci sau ca un joc de artificii ºi focuri bengale, proiectate pe o zariºte albastrã,
fãrã sfârºit. Cadenþate sau nu, ele cad în rafale ca ploile nedomolite de aprilie, vãdind capacitatea autoarei
de a se multiplica la infinit, fãrã sã oboseascã ºi fãrã sã se repete, aºa cum îi place sã se „portretizeze”
singurã într-o mulþime de ipostaze: „Bucuria mea este ca efectul de serã. În jurul ei balenele nu mai sunt
ceea ce au fost ºi apa se schimbã-n formulã din orã în orã, ca o gardã la platul Buckingham”; „Eu merg mai
departe, imaginar ºi fãrã pericol prin mucavaua cu flori de mãtase ºi franjurii care se prind de gâtul meu
slab ca disperatul de creanga unui castan fragil, comestibil”; „ Sunt o spadã fãrã podoabe, fãrã veºminte de
purpurã, doar un lut în care apa dulce ºi sufletul cresc ca în oul pajurei douã aripi”.
În aceastã forþã de a rãmâne mereu proaspãtã ºi mereu nouã stã puterea de artistã a Melaniei Cuc.

EVANGHELIA INIMII
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ANOTIMPURI
Jurnal de poet

13
Sunt! Împotriva cerului, niciodatã! Sunt!
Împotriva rãdãcinii, niciodatã! Sunt! Cel ce am
fost nu mai e, cel ce sunt împarte arome ºi zile
de iarnã în sãptãmâna nebunilor. Am fost
verde, astãzi sunt cãrunt de tristeþe! Am iubit!
Niciodatã n-am ucis o pasãre-n zbor! Deseori
am slãvit sunetul carnavalului, niciodatã
sprânceana omului spân! Totdeauna am mers
în lumina inimii, niciodatã spre doliul clipei! În
fiecare zi am sãrutat mâna întâmplãrii,
niciodatã boboteaza din lacrimi. Nebun de
tine, viaþã netrãitã, mã însor pe-nserate!
Lunea ºi marþea se trag la sorþi, miercurea mã
priveºte din stele, joia, nepomenitã, necuratã,
furnicile o vor slãvi! Gadinele tac. Vinerea,
scumpã de sine, în mosc se afundã, sâmbãta
albã, a ursului, merge la biserica ploii,
duminica, de lãsatul secului, îmi dã iertãciune!
ªi simt cum în lucruri tãcerea mã-nvinge!
Fugar nebun dintr-o grãdinã zoologicã neinventatã, vâslaº divin ºi iatagan milos! Mai
ambiþios decât ºobolanul, mai autoritar decât
bivolul de abanos, îndrãzneþ tigru pe patul lui
Procust, iepure calm, rãtãcit în livadã, idealist
precum un dragon la porþile Poeziei, seducãtor ºarpe Uroboros, nãpârlind, ah, de la coadã
spre moarte, cal liber precum un vis nepotcovit, inovatoare caprã supusã berbecului,
descurcãreaþã maimuþã, metodic cocoº,
sensibil câine, generos mistreþ cu colþi
diamantini ºi lunatici – oare sunt? Ce-ai vrea

sã fiu? Dincolo de toate-ndrãznelile inimii mele
caut Graalul cel sfânt...

14
Ianuarie mã începe cu teamã. Cu Sfântul
Vasile în lacrimi de dor, cu puterea creºtinã pe
sãbii ce mor! Genarie scump! Gerar zgomotos
înfãºat în mãtãsuri de foc! Ghenarie veºnic
iubitor de cadâne! Calindariu nescris pe uºa
bisericii mele! Rãsculaþi-vã zile ºi daþi-mi
binecuvântarea din urmã! De Sânpetru de
iarnã mi-e teamã, de tine, Tãnase de ciumã
mi-e dor! Priveºte, Filipii de iarnã-s departe.
Cum sã uit? Cum sã mor? Ochii mei, risipiþi în
cascade, întunericul urcã. La primul popas
întâlnesc o salamandrã, o raþã sãlbaticã ºi pe
însuºi Hefaistos, pus sã sufle în foalele
gândului. Nu mai pot, alternanþa mã strânge-n
corsetul ierbos al iubirii, întru veºnicã repetiþie
a ceremoniei tãcerii. Nu mai pot, dar voi merge
sã mã spovedesc zãpezii! În numele ei voi
târnosi bucuria de-a fi! Nu mai pot, dar cu
unghii negre de cântec voi trece prin magie
porunca-nãlþãrii! Mai frumos ca acum nu am
fost niciodatã! Elogiu luminii! Elogiu arborelui
cosmic Yggdrasil, Peridaxionului magic! Sunt
gata sã-mbrãþiºez aerul morþii, sã-l respir pânã
la mãduva adâncului negândit. Cãmaºa
nefiinþei nu-i de mine! Trãiesc cum sunt ºi sunt
cum aº vrea sã nu fiu! Ruptã din mine e
înãlþimea Capricornului, inorog cu privirea
asmuþitã spre Poarta Zeului! Ia, Doamne, de
pe mine hlamida disperãrilor surde ºi-nvingemã, Bunule, de mine, de mine, de mine...

THEODOR RÃPAN (ROMÂNIA)

(continuare din numãrul trecut)
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15
Privesc la cerul inimii: mã ajuþi sã îndur miezul
iernii? Ca mâine voi locui într-un cer de piatrã,
furat dintr-o carierã de piatrã a inimii, piatrã peste
piatrã ºi cer peste cer, cu stalagmite ºi stalactite
de gheaþã? Dar sufletul meu este viu, el arde pe
un rug neaflat, sub un cer înstelat! De ce mã taci,
Iisuse? Tu, Centrul tuturor lumilor, când Saturn
mã vegheazã-n tipare demult încifrate, fii astrul
melanholiei, nu mã fura la cântarul din urmã! Cum
sã tai legãtura dintre cer ºi pãmânt prin magia
visului? Cum sã ucid aceastã lebãdã hiperboreeanã ce-mi trece prin gânduri, când sãlaºul
zânelor de mine se-ascunde? Mai bine Narcis
decât Omfalos? Rãspunde-mi! Adevãrata cunoaºDamian Petrescu

tere este deasupra zadelor, ochii tãi neiubiþi nu
cunosc înflorirea! ªi vom cãlãtori spre Delpfi, cu
luna în faþã mereu! Spre Olimpia, Delos ºi
Lycosura! Vom profeþi viitorul, vom chema sibilelen grabã, chiar dacã departele plânge în noi. Aud
sunetul lor, e acolo, e ºi aici, e ºi în noi! ªuvoi! ªi
luminã primi-voi de la toþi profeþii! O, tu, oglindã a
inimii mele, loc unde pãsãrile sãrutã spuma mãrii
în cumpãnã grea! Izgoneºte-mã din robia lui
Pallas Athena, pe un gherghef de lacrimi îmi þes
tainele, poeme de spus pe-nserate. Aratã-mi
altarul, Maicã a Domnului, Mamã a scriselor ºi
nescriselor Lumii, semãnãtor de cuvinte aº vrea
sã îþi fiu, piatra din vârful unghiului neumbrit,
primordialã stare de îndrãgostire nebunã,
nebunã, nebunã...

16
ªi voi pleca! În abisul pãsãrii albastre nu-i
nimeni! În clepsidra sortitã sã mor, o harpã slujeºte! Cerescul palat mã primeºte fãrã cerneluri ºi
panã, halucinaþia trezeºte în mine ogarii! Aflaþi: nu
voi trãi niciodatã în dispreþul Cuvântului, în pleava
uitãrii înnopteazã poeþii! Cât despre Moarte, nimic
în rostire ºi cutumã de foc. „Fedeli D’Amore” maºteaptã sã vin! Cu Dante în frunte, cu Lucifer,
travestitã licornã! Praf ºi pulbere în ispitele minþii,
troienite poteci colbuite de Cântec! Numai ancora
Visului
stã
în
lunã
pierdutã,
lumea
necuvântãtoarelor ispitind. Sclipiri de cabalã se
strãvãd de departe, imnul trezirii nu îl aud!
Limpezi dimineþi ºamanii cununã, în totem mã
ascund, mã ascund! Vezi, la poarta magiei ape
primordiale în scoc se adunã pe prund! Oi fi foc,
oi fi mãr ne-nceput, oi fi sete? Nu aprinde chibritul!
Uºa e la perete...

17
Melhisedec! Melhisedec! Regele Salemului saudã! ªi voi pleca! Unde? Pe calea tarotului? Pe
calea triadei? La sanctuarul florii de nap? Doldora
de tine, femeie cu coasta strivitã de prima zãpadã,
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cu primul ºi ultimul sãrut inventat! N-am uitat!
N-am uitat! ªi vor rãmâne în urmã poeþii cântând
în Regatul ocult al lumii, cum grãdina cea plinã de
totemuri ºi amulete suspinã, suspinã! Fântâna
albastrã va seca pe datã, o sinarhie tainicã va
spune cã niciun om nu va ajunge-n sine pe drepte
cãi, de pietre ºi metale. Kratofanii sublime! ªi voi
pleca! ªi-i voi iubi pe cei ce m-au urât cu setea
cuvântului pe buze, iarna – prizonier fãrã voie,
într-un cerc magic, nedesenat, bântuit de moroi,
de strigoi, de pricolici, de iazme ºi iele! Sufletul
meu, rãtãcit de iubire va rãsãri odatã cu soarele.
Voi lua prânzul mic cu zorelele, prânzul mare cu
anemonele, la amiazã voi sta cu gladiolele, la cinã
nu voi merge, la chindii voi dansa cu nuferii
Supremului Mag! Tu, Hod, zeul orb al iernii din
mine, mã vezi? Cum de te-ai întovãrãºit cu Loki,
înºelãtorul, ºi mi-ai ucis pe Balder, zeul luminii ºi
al bunãtãþii în prag? ªi voi pleca! Singur la judecata Înaltului, Marele Arhitect va îngenunchea! În
faþa unei fântâni fãrã de ghizduri doar pasãrea
Colibri mã va tulbura. Voi fi corb, voi fi iepure-n
fugã? Poate urs, poate lup, poate doar cucuvea...

18
Învãþ sã mor prin tine, carnaval veneþian al
tristeþii ºi bucuriei de oameni! Cât frumuseþea
neºtiutã a mãºtii m-apasã, mai dureros mã simt
un olog cerºetor, serv al splendorii din tine,
mireasã! Numai aºa voi înþelege potirul sculptat în
smaraldul divin, piatrã cãzutã din cer, clandestin,
clandestin, clandestin. La Cina cea de Tainã nu
am fost, dar Iosif din Arimateea mã ºtie pe de rost!
Graalul e în mine, cãci paznic eu îi sunt, stãpân
pe toate, vrere, în tainele acestui de nerostit
cuvânt! În gând, în gând, în gând! ªi rugã fac ºi
mã-nspãimânt cã sunt! Luminãtorii scot la greu
mezat un zbor al îngerului, Doamne, de mine deochiat! Balul Moresca uitã cavalcada, iar dogele
priveºte cum se afumã slava pe chipul nevãzutelor icoane, cu care la întrecere m-am luat! Sã fiu
Moretta mutã, poate Ganga, Matto sau Bauta,
tricorn întru albire, Tabarro, Pantalone ori poate
Pulcinella, mai bine Colombina, Brighella ori
Farfalla? Din tot ce vãd doar plânsul nu-i o mascã,
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pe faþa mea suspinã chiar tinereþea noastrã! De
cârnelegi eu mã despart duios, în mine-apun toþi
praporii sfios! ªi-n Styx nu mã arunc!

19
De când te caut, o, Shangri-La scumpã! Aici e
Paradisul pe pãmânt? Ianuarie se-aplecã spre
Tibet, lumina-i grea! Se duce ceaþa, iarna-i devoratã de lupi înfometaþi! Ce karmã grea! Sã
mergem mai departe, la Shambala! Pe roatanþelepciunii timpul naºte o evanghelie a florilor de
nea! Eternitatea schilodeºte gândul, lumina
dinlãuntru naºte-o stea! Salveazã-mã! În patul
meu revino, sã simt pe lunã plinã carnea vremii,
pe cimaruta mea! Înzãpezite piscuri reapar, cum
moartea nu distruge, iatã, trupul, ci doar o tainã
risipind poeme, pentacole cu dinþi fãrã sã muºte,
când Paracelsus tace în alfabetul magic, supus
enochian! Singurãtatea ne priveºte-n faþã, din
toate pãrþile suntem împresuraþi, o nouã iubire se
strecoarã hoþeºte, sunt robul tãu, Doamne, am
pasul curat...

20
A brad ºi scorþiºoarã miroase-n casa iernii, în
cimbru, dafin, chimen e rãzboi, ienibaharul þipã de
tristeþe, în coriandru pocãinþa tace. Vanilia în rom
se-ndurereazã, departe este Jamaica-n vis,
ºampania danseazã în pahare, cum vinul se destramã, în cais se-ntemniþeazã menta, busuiocul,
în ºapte pasiuni fãrã noroc. Doar ceaiul se
rãsteºte la oglindã, în roºu, negru, verde Ceylon.
Gutuia în sangria se-ntãrâtã, cruºonul se prefacen francmason! Ce vremuri magice trãiesc cu tine,
la gura sobei – dor de primãvarã, cafeaua dã în
foc ºi punch-ul plânge, zãpada râde pentru-ntâia
oarã! Stingheri de noi devãlmãºim hotarul ºi
noaptea o-mpãrþim ca sã se ºtie: amurgul mie,
seara numai þie, a treia strajã ochilor din turn, pe
la culcate þie, mie sã-mi rãmâie la cântãtori, la
mânecate-n zori, nimicul revelat fãrã sã ºtie, cât
sunt poet ºi cât prevestitor...
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Vâlcea

Sau domniºoara Puchiu cu Beba. Deºi noi nu am avut-o ca profesoarã pe Beba, (era la liceul
de fete) le priveam plini de admiraþie când le vedeam împreunã pe stradã. Una finã ºi delicatã ca
un bibelou de Sevre, alta frumoasã ca o picturã de Aman, adicã Beba ºi domniºoara Puchiu. Când
le vedeai pe amândouã, vedeai întruchiparea candoarei ºi a frumuseþii sublime.
Dacã ºi astãzi eu ca ºi ceilalþi colegi ai mei putem declama fragmente întregi din Divina
Comedie a lui Dante sau versuri din Petrarca, este numai meritul lui Zinelli care a ºtiut sã ne insufle
dragostea ºi pasiunea pentru aceastã limbã muzicalã.
Pãcat cã nu am avut acelaºi noroc ºi la francezã, pentru cã în afarã de mici excepþii, nu cred cã
mulþi dintre noi ºtiu poezii întregi pe din afarã, în afarã de câteva fragmente din Lamartin sau Victor
Hugo.
ªi nu numai ca profesori erau buni amândoi, dar timp de decenii cuplul Beba-Zinelli au fost
animatorii echipei teatrale din Râmnicul Vâlcea condusã de inimosul doctor Georgescu. Era ºi
director de scenã ºi pictor scenograf ºi tot ceea ce necesita realizarea artisticã ºi tehnicã a unui
spectacol.
Cine poate uita pe Zinelli în personagiul Mircea din Gaiþele lui Kiriþescu, precum a atâtor
personagii la care a dat viaþã pe scena teatrului din Râmnicul Vâlcea?
Îmi reamintesc de obþinerea premiului întâi pe þarã la concursul de teatru ce a avut loc la teatrul
din Lipscani, când împreunã cu tot juriul-din care întâmplãtor fãceam parte-ne-am dus în culise sã
felicitãm interpreþii. Ne-am întâlnit cu Kiriþescu, autorul Gaiþelor, care venise destul de sceptic la
spectacol ºi l-am auzit spunându-i lui Zinelli:
- Aºa l-am imaginat eu pe Mircea, aºa cum l-ai creat dumneata. Te felicit ºi sunt fericit.
Asta poate unde Gaiþele este într-o mare parte autobiograficã ºi cum Kiriþescu petrecuse o bunã
parte din viaþã la Roma ca ataºat cultural, poate se vedea pe el tânãr în Mircea lui Zinelli, la fel de
distins ºi aristocrat.
Dupã ce au plecat toþi din cabinã, Zinelli cu lacrimi în ochi, m-a întrebat.
- Oare am fost aºa de bun?...
Sau Emil ªtefãnescu, profesorul pictor care expunea aproape tot timpul picturile în vitrina
tipografiei lui Colþoº de pe bulevard. Colþoº încadra tablourile ºi dupã ce le punea rame le punea
în vitrine pentru reclama lui ºi pentru satisfacþia noastrã care veneam sã ne spãlãm ochii privind
tablourile sale, fiind nu numai un bun portretist, dar ºi un mare peisagist. Îmi aduc aminte cã s-a
strãduit sã ne insufle ºi nouã aceastã pasiune, dar în afarã de Duci Pârvu ºi Nelu Creþu care erau
buni la toate, numai Petricã Predoiu avea cu adevãrat talent la desen.
Toþi credeam cã va face carierã în picturã.
Din pãcate, lipsa posibilitãþilor financiare l-au obligat sã între în armatã.
Tot în legãturã cu desenul, pentru hãrþi militare.
Ultima datã când l-am întâlnit pe stradã, era colonel. Mi-a spus cu un oftat când l-am întrebat
cum a putut sã nu facã picturã.
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- Nu vremile sunt sub cârma omului, ci bietul om sub vremi
Avea talent în picturã ºi Petricã Monea, cum de altfel ºi scria frumos. Peste ani de zile aveam sã-i
vizitez o expoziþie de picturã la Bucureºti când mi-a spus:
- Modelul meu a fost Emil ªtefãnescu, pãcat cã nu am avut talentul lui.
Îmi aduc aminte de cum Emil ne-a povestit odatã, (erau o plãcere orele de desen când dupã ce ne
dãdea o temã de desenat ne povestea lucruri interesante, mai ales pentru noi, tineri însetaþi de noutãþi)
cum, când era student la Belle-Arte, a participat ºi el cu o picturã la o expoziþie la vernisajul cãreia a venit
ºi Regina Maria. Spre surprinderea lui cât ºi a celor ce organizaserã expoziþia Regina s-a oprit în faþa
tabloului lui ºi a întrebat de cine e pictorul ºi atunci organizatorul (Dacã nu mã înºealã memoria era Victor
Ion Popa-cel care avea sã înfiinþeze împreunã cu Dimitrie Gusti Muzeul Satului din Bucureºti) l-a
prezentat ºi Regina l-a felicitat. Dupã care, spunea cu veºnicul lui zâmbet în colþul gurii, cã nu ºtiai dacã
este ironic sau nu, mi-am strâns singur mâinile pentru a mã felicita
ªi, pe lângã alte tragedii ce s-au abãtut asupra vieþii lui, a mai fost una.
Într-o iarnã, în timpul unei recreaþii când ne bãteam cu bulgãri de zãpadã, ca toþi elevii din þãrile cu ierni
ºi cu zãpadã, fiul lui, care era prin clasa 4-5, nu-mi reamintesc exact, a fost lovit în ochi de un bulgãre de
zãpadã în care un inconºtient pusese un cui, încât bãiatul lui avea sã piardã ochiul.
În plus avea ºi talent la picturã.
Inconºtienþa tinereþii..
De altfel a devenit pictor scenograf. Într-o vreme l-am întâlnit la teatrul din Sibiu...
Tot dintr-o recreaþie avea sã mi se determine ºi cariera mea.
Eram în recreaþia mare ºi era un obicei tâmpit, o modã idioatã care ca toate modele trece dar care este
foarte virulentã când e în plin apogeu. Era obiceiul sã se facã niºte mici fleºe de hârtie ca sã zic aºa cãci
nu gãsesc cel mai indicat mijloc sã descriu. Adicã o bucatã de hârtie împãturitã pe lung pe care o
petreceai pe dupã un elastic ºi fãceai un fel de praºtie cu care aruncai glonþul de hârtie în ceafa altuia
care nu numai cã avea surpriza sã fie luat pe neaºteptate, dar mai era ºi dureros.
Într-o recreaþie a venit ºi rândul meu sã fiu þinta unuia ºi când m-am pomenit plesnit în ceafã - cã te
lovea pe la spate, ca sã nu ºtii cine e - mi-am pus mâna la ceafã la locul dureros ºi întorcându-mã am
trântit-o pe limba din satul meu
- Care pizda mã-ti dãduºi mã?
ªi culmea e cã m-am pomenit cu un vlãjgan de prin clasa 8 - eu eram în clasa 1 ºi mai eram ºi slab ºi
arãtam ca doamne-ajutã - cã mã ia de guler ºi mã întreabã:
- De ce mã înjuri mã?
ªi era gata sã mã cafteascã.
Atunci, turbat de furie ºi de durere, speriat ºi de namila care cu un pumn m-ar fi fãcut praf, instinctiv,
cãci nu am avut timp sã meditez, i-am dat una cu capul în boaºe de a cãzut jos cât era de vlãjgan.
Nici nu mã desmeticisem bine cã m-am trezit din nou luat de guler ºi am auzit:
- De ãsta am nevoie.
- Nu sunt eu de vinã, Nea Costicã. El mã lovi cu pliciul ºi mai vru sã mã ºi batã.
Luat prin surprindere nu am mai avut timp sã-i spun domne profesor, cãci era profesorul de lucru
manual Constantin Popian, ci l-am luat cu Nea Costicã cum îi spunea toatã lumea.
Constantin Popian era un adevãrat rapsod organizând prin toate satele din Vâlcea spectacole cu piese
de teatru, în special cu Iancu Jianu sau cu Haiduci. Odatã a prezentat la mine în comunã ºi piesa”Zori de
Zi”de Zaharia Bârsan. El locuia în Râmnic, pe strada Tãbãcari, dar cum soþia lui era din Bistriþa Vâlcii,
chiar la poarta mânãstirii, cam pe acolo îºi fãcea veacul ºi de sãrbãtori-în special de Crãciun-organiza cu
învãþãtorii din comune spectacole, fiind singurele mijloace de culturalizare a maselor pentru acele vremi,
adicã între 1930-1946.
Pe mine m-a luat gura pe dinainte ºi l-am luat cu „Nea Costicã” cum îi spunea toatã lumea la care el
mi-a spus:
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- Lasã bã nepoate. - asta era vorba lui, nepoate-cã nu pentru asta vreau sã stau de vorbã cu tine.
Popian pregãtea cu elevii liceului piesa Rãzvan ºi Vidra de Bogdan Petriceicu Hajdeu ºi se descurcase
cu distribuþia cum putuse printre elevii mai mari. Noroc cã nu era decât un rol feminin, personajul Vidra,
dar luase pe fata colonelului Fuks, care era în clasa 8 la liceul de fete.
Doamne, ce frumoasã femeie. Poate puþin cam planturoasã, dar ce brunetã focoasã ºi plinã de draci
era. ªi ce mariaj anapoda (dupã pãrerea noastrã) avea sã facã cu tânãrul Simian, bãiatul patronului
Tãbãcãriei din Râmnic, care o fi el calitãþile lui, dar ca fizic era departe de ea.
- Repetiþiile avansaserã bine încât ajunsese la momentul când în scenã vine un þânc cu un blid cu grâu
ºi face o urare lui Rãzvan care ajunsese domn, ºi nu avea încã interpretul. De aceia venise în curte sã
caute un puºti mai înfipt ºi din punctul ãsta de vedere gãsise ce avea nevoie. Toþi ºtiam de pregãtirea
Liceul „Alexandru Lahovary” din Râmnicu Vâlcea

spectacolului-era un eveniment-deci vã daþi seama cã mi-a trecut ºi usturime ºi tot când am auzit. Prima
socotealã pe care mi-am fãcut-o, a fost cã voi avea prilejul pentru o bunã bucatã de timp sã trag chiulul
de la ºcoalã ºi încã oficial. Mai ales cã ºi eu, ca toþi copii ce participasem la piesele lui Nea Costicã, mã
visam deseori Iancu Jianu sau Tudor Vladimirescu, eroii mei preferaþi.
ªi au început repetiþiile, eu fiind numai ochi ºi mai ales urechi pe toþi interpreþii dar mai ales pe Nea
Costicã ce juca rolul lui Rãzvan. Cum dacã cu alte daruri a fost zgârcit Dumnezeu cu mine, memorie mia dat din plin. Pãcat cã nu am ºtiut sã profit de ea. Dar memorie am avut. ªi încã am, cãci pot recita ºi
acum, ceea ce ºi fac plimbându-mã pe malul mãrii, sute de versuri. Însã terorizat de a nu începe sã
vorbesc singur, semnul senilitãþii, recit în gând. Dar asta e altã poveste.
Deci asistând la repetiþii ºi sorbindu-l din ochi pe Rãzvan dupã câteva repetiþii am ajuns sã ºtiu pe de
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rost nu numai replicile lui Rãzvan, ci ºi ale celor cu care el dialoga, lucru care avea sã mã salveze la
bacalaureat. Dar asta am sã o povestesc peste câteva clipe.
Piesa a avut succes ºi toatã lumea a fost mulþumitã, mai ales eu care am avut ocazia ca trei sãptãmâni
pe scenã sã-mi fac veacul. Dacã am pierdut destul de mult din cursuri, am câºtigat învãþând aproape tot
textul pe dinafarã plus microbul scenei care îmi intrase în existenþã ºi care nu avea sã mã pãrãseascã pe
tot parcursul activitãþii mele, adicã pânã la pensie.
Poate cã de aici, adicã nu poate, ci precis, mi se trage cariera de actor ºi regizor artistic.
Prin anii 1975-1976, fiind regizor artistic la televiziune ºi realizând niºte emisiuni cu rapsozi mi-am adus
aminte de Nea Costicã. ªtiam cã în afarã de a interpreta piese de teatru cânta ºi niºte balade haiduceºti
acompaniindu-se la vioarã.
Adeseori dãdea spectacole cu alt rapsod vestit, Gheorghe Bobei din Bãrbãteºti. Aºa aveam sã aud
pentru prima datã Balada lui Ciprian Porumbescu sau serenada lui Tosseli, interpretate de Bobei iar
poeziile erau recitate de Popian. M-am interesat ºi aflând cã încã trãieºte, m-am dus la Bistriþa ºi spre
bucuria mea nu numai cã era perfect lucid-avea 84 de ani-dar era tot drept ºi înalt ca bradul (Nu pot sã
nu fac comparaþia între el ºi Guºetoiu, amândoi drepþi ca bradul pânã la adânci bãtrâneþe ºi amândoi cu
mintea sprinþarã.)
L-am adus la Bucureºti la emisiune unde a fãcut o remarcabilã impresie. Un bãtrân în costum
gorjenesc, care dupã ce a povestit niºte întâmplãri cu haiduci-avea un talent deosebit de narator-el însuºi
fiind nepotul haiducului Radu, a cântat printre altele balada”Trage Radu din Cimpoi”.
Emisiunea a fost prezentatã de muzicologul Vasile Donose, care dupã emisiune a spus.
- “Nea Costicã nu am avut deseori cinstea sã prezint o asemenea emisiune. Sã ne trãieºti Nea Costicã.
- Sã ne trãieºti Nea Costicã, îi strigau la poartã oameni din toate colþurile þãrii care venea special la
Bistriþa sã-l vadã mai ales cã puteau sã viziteze ºi mânãstirea.
- Am ºi acum scrisoare de la Nea Costicã în care îmi scrie ce fericit a fost într-o zi la câtva timp dupã
emisiune când a fost strigat la poartã de un Bucovinean care i-a spus:
- Am venit special sã te cunoaºtem cã ne-ai plãcut tare mult. Sã ne trãieºti Nea Costicã!.
ªi a încheiat scrisoarea:
- Nu mi-aº fi închipuit niciodatã ca eu sã-þi încep cariera, iar tu sã mi-o închei.
Pãstrez cu duioºie scrisoarea ºi recunosc cu emoþie cã este una dintre cele mai frumoase amintiri din
viaþa mea.
Mai ales cã nu numai cã „mi-a început cariera” dar datoritã lui am ºi luat bacalaureatul.
Cu chiu cu vai am ajuns în clasa 8. Cred cã dacã aº fi fost în locul profesorilor, nu aº fi promovat în
clasele urmãtoare un elev aºa de superficial pregãtit ca mine Poate de aceia eu însumi ajungând cadru
universitar - într-adevãr în domeniul artistic - am cãutat sã fiu înþelegãtor cu studenþii mei.
ªi a venit bacalaureatul în 1946. Nu mai aveam ºansa (vai de ºansa lor, cãci cei mai mulþi aveau sã
moarã pe front) pe care au avut-o candidaþii la bacalaureat prin anii 1943-1944 cãrora prima întrebare ce
li se punea era:
- Ce vreþi sã faceþi în viitor?
- Ofiþer! Rãspundeau aproape în unanimitate candidaþii ªi asta era sinonim cu trecerea
bacalaureatului.
Noi, fiind în anul de graþie 1946, nu mai mergea figura. Ba începuserã profesorii sã ia în serios
bacalaureatul.
Pe vremea aceia comisia de examinare era formatã din profesori din alte oraºe pentru a se evita
favoritismul, iar preºedintele comisiei era în general un inspector ºcolar dar care ºi examina la materia lui
de specialitate.
Era pentru prima datã când luam cu toþii lucrurile în serios. Mai ales cã aveau voie sã participe la
examen ºi profesorii pe care i-am avut în cursul liceului, cât ºi, ceea ce era ºi mai grav, ºi pãrinþii.
Deci asta mai lipsea.
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În privinþa pãrinþilor, mama, mai mult de emoþia ei decât de a mea, a pretestat cã nu vrea sã mã
emoþionez eu aºa cã nu vine. Dar a delegat-o pe fosta ei colegã doamna profesoarã Elena Cãlinescu,
profesoarã la liceul de fete, sã vinã.
Doamna Cãlinescu avea douã surori. Virginica, tot profesoarã de ªtiinþele Naturale cãsãtoritã cu
profesorul de fizico-matematici Bãlan-un om calm, domol, avea sã ne predea pentru o scurtã perioadã în
timpul rãzboiului, ºi Rica, învãþãtoare în comuna Pãuºeºti Mãglaºi. O comunã în drum spre Olãneºti, la
14 kilometri de Râmnic. ªtiu pentru cã am fost pe acolo ºi cu aceastã ocazie doamna Rica mi-a povestit
o întâmplare din copilãria lor de fete, întâmplare confirmatã de doamna Cãlinescu. Virginica nemaiputând
confirma, fiind rãpusã de un cancer spre sfârºitul rãzboiului.
Tatãl lor, tot învãþãtor în aceiaºi comunã, dar de fapt mama lor, avea în colivie o gaiþã care vorbea.
Lucru obiºnuit prin pãrþile noastre.
ªi eu fiind copil am vãzut la niºte vecini gaiþe care vorbeau, dar cea a familiei Rãdulescu a întrecut
orice mãsurã. Nu numai cã vorbea, dar le ºi pâra mamei lor când fãceau prostii. Eu nu am prea crezut
dar doamna Rica, cu vocea ei blândã mi-a spus:
- Zãu Vali cã aºa e. Uite sã spunã ºi Lenuþa.
Când mama lor era plecatã cu treburi în sat fetele, ca toþi copii, umblau la gavanoasele cu dulceaþã din
sobã. Vara stãteau la curent ºi revenealã. Când venea acasã, mama lor vedea cã e umblat la sobã ºi
întreba:
- Care aþi umblat la gavanoasele cu dulceaþã?
- Gaiþa din colivie, cu glas piþigãiat ºi repezit striga;
- Gica-Rica! Gica-Rica! - Gica Rica!
ªi într-adevãr cã ele, ca mai mari, umblaserã. Bineînþeles cã îºi luau papara, dupã care fetele-copii de
câþiva aniºori-bãteau gaiþa ca sã se rãzbune care începea sã þipe ca în gurã de ºarpe pânã când apãrea
mama lor.
Gaiþa prompt:
- Gica –Rica, tuuuuut, Gica-Rica tuuut...(Bãtut)
- Ce-aþi avut mã cu gaiþa de aþi bãtut-o? ªi altã paparã.
Nu am întrebat ce s-a întâmplat cu gaiþa vrând sã rãmân cu aceastã amintire, neconcepând sã aflu cã
a fost mâncatã de pisicã sau cã a murit...
Dar sã revin la bacalaureat.
Stãteam afarã pe culoar ºi aºteptam sã fim chemaþi. Eram introduºi câte 5 elevi ºi de fricã sã fim
strigaþi, nici la toaletã nu ne-am repezit. Deºi tare am fi avut nevoie ºi de data asta pe bune, nu ca sã
chiulim cum fãceam în timpul liceului. Nu e nevoie sã vã descriu emoþiile, e uºor de imaginat. Când mam auzit strigat, mi-am zis în gând.
- Curaj gãinã cã te tai!
Uitând sã-mi mai fac cruce cu limba în cerul gurii, am intrat mai rãu ca o vitã la abator. Nici nu am vãzut
cine era în salã-cine mai avea curaj sã se uite-? dar ºtiam cã era ºi ªefu ºi doamna Cãlinescu. M-am uitat
la comisia ce era pe podiumul catedrei. Catedra fusese scoasã ºi fuseserã puse 5 scaune; pentru
profesorul de românã, de francezã, de istorie, de geografie ºi nu mai ºtiu pentru cine era al cincilea.
S-a aºternut o liniºte mormântalã, cã ni se auzeau respiraþiile repezite, având cred 160 pulsul pe minut.
Când în fine am avut curajul sã mã uit la comisie mi-am dat seama cã nu era nimeni cunoscut.
Preºedintele comisiei, care era ºi profesor de românã, ne-a strigat pe rând-eu eram al patrulea-ºi ne-a
dat subiectele pe câte o bucãþicã de hârtie. Prima materie la care urma sã fim chestionaþi fiind româna.
Ulterior urma sã ni se dea ºi celelalte subiecte. Nici nu ºtiu cum nu mi-a cãzut bileþelul din mânã pânã sãl despãduresc ºi sã-l citesc...

(Va urma)
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În luna decembrie 1946 primim vizita unui locotenent de la
Misiunea Militarã Americanã.
Acesta primise un telefon de la
Ambasada Englezã din Bucureºti s-o anunþe pe mama cã fiul
ei, Stanley, va sosi cu familia lui
pe data de 12 ianuarie 1947 pe
vasul românesc de pasageri
Transilvania. Bucurie mare
pentru noi, însã Stanley nu ºtia
cã tata murise, el plecase din
India spre þarã, înainte de
moartea lui. Fãcuse mai multe
opriri ºi schimbãri de vapoare
pânã sã se îmbarce pe vasul
Transilvania. Când a izbucnit
rãzboiul, iar România s-a aliat
cu Germania, Consulatul Britanic a fost închis ºi tot personalul
diplomatic, inclusiv Stanley, care
era secretar la consulat, a
pãrãsit România. Timp de ºase
ani, împreunã cu familia lui, a
locuit în India, în apropierea
oraºului Bombay, unde se afla
un lagãr cu prizonieri de rãzboi
de toate naþionalitãþile. Majoritatea acestor prizonieri era constituitã din marinari de pe vase
comerciale, care fuseserã prinºi
în timp de rãzboi, cu vaporul, în
ape teritoriale interzise. Printre
ei se aflau ºi români. Stanley nu
era un Sarry, fiindcã, aºa cum
am spus mai devreme, când
Dumitru Sarry a cunoscut-o pe
Louise Coomes, aceasta era
vãduvã de rãzboi ºi avea deja
doi bãieþi. Aºa încât Stanley nu

avea sânge de grec, ca noi, cei
ºapte Sarry, dar pe lângã alte
limbi, vorbea ºi greceºte, iar
acolo, în India, fusese încadrat
în armatã ºi servise ca translator
între prizonieri ºi superiorii lui.
În 1947 ºi 1948 nu era zi în
care lumea sã nu vadã în timp
ce mergea la piaþã un om mort
cu o gaurã în cap ºi într-un lac
de sânge. Lângã aceastã victimã stãtea un poliþist care o
pãzea de parcã ar fi fost un om
viu. Peste trupul mortului se afla
o pancartã de un metru pe o
jumãtate de metru pe care era
scris cu litere mari „borfaº mort
în luptã cu poliþia“. A doua zi, în
altã piaþã, vedeai un alt mort, tot
cu o gaurã în cap ºi purtând pe
trupul lui aceeaºi pancartã. La
fel, asemenea scene puteau fi
vãzute aproape zilnic prin diferite pieþe, iar cei care aduceau în
timpul nopþii victima ºi o împuºcau, ºtiau cã lumea care vedea
aceste scene nu credea ce scria
pe pancartã. De altfel, acesta
era ºi scopul lor, ca lumea sã
ºtie ce pãþesc cei care se opun
regimului comunist. Dupã îmbrãcãminte, oricine ºi-ar fi putut
da seama cã cei împuºcaþi în
cap nu erau borfaºi ºi oricine
fãcea legãtura cu oamenii care
dispãreau zilnic, rãpiþi de pe
strãzi, luaþi cu forþa din case ºi
chiar de la locurile de muncã.
Aceste familii al cãror tatã, soþ
sau frate dispãrea fãrã urmã

erau primele la faþa locului când
aflau cã un alt mort a apãrut în
piaþa cutare. Se duceau repede
sã vadã dacã cel împuºcat era
dispãrutul lor. Deºi cazurile
acestea au fost atât de numeroase, niciodatã nu s-a întâmplat ca cineva sã recunoascã pe
vreuna dintre aceste victime. Am
fost de multe ori sã vãd ºi eu
aceºti oameni morþi. Este adevãrat cã era greu sã recunoºti
chipul celui împuºcat, pentru cã
toþi erau împuºcaþi în cap ºi în
general erau desfiguraþi. Numai
dupã îmbrãcãminte putea fi
recunoscut de familie. Poliþistul
era prezent întotdeauna ºi nu
lãsa pe nimeni sã-l atingã pe cel
împuºcat. Era foarte clar cã
oamenii au fost aduºi în aceste
pieþe ºi împuºcaþi. Uneori erau
lãsaþi acolo chiar ºi douã zile, sã
fie vãzuþi de cât mai multã lume.
Mai târziu, în închisoare, am
aflat de la unii deþinuþi cu care
am stat în aceeaºi celulã, cã
aceste crime tip execuþie au
avut loc în toatã þara ºi cu aceeaºi lozincã, „borfaº mort în
luptã cu poliþia“, scrisã pe pancartã. Cu toþii am tras concluzia
cã cei omorâþi prin împuºcare în
cap ºi expuºi prin pieþele oraºelor erau aduºi din alte oraºe,
ºi nu omorâþi în oraºul lor, ca sã
nu fie identificaþi. Toate persoanele dispãrute, despre a cãror
soartã nu s-a aflat niciodatã, fie
cã au fost duse în Uniunea

GEORGE SARRY (CANADA)

(Fragment din volumul Viaþa mea din închisoare ºi din libertate)
www.memoria.ro/books/GeorgeSarry.pdf
(continuare)
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Sovieticã ºi au murit chinuite, în
anchete, fie cã au fost aceste
victime necunoscute, omorâte prin
pieþele oraºelor din þarã. Nici dupã
moartea lui Ceauºescu nu s-a
putut afla identitatea lor, a celor
vãzuþi de noi prin pieþe, ºi respectiv
locul unde ºi-au gãsit sfârºitul, cei
dispãruþi de la casele lor.
Se apropia ziua sosirii lui
Stanley. Mama pregãtea mâncãrurile care ºtia cã îi plac. În ziua în
care vasul Transilvania trebuia sã
intre în portul Constanþa, eu cu
Alec ºi Constantin eram pe chei, în
zona unde ºtiam cã va fi ancorat
vasul. Nu aveam voie sã intrãm în
port, se intra numai cu permis
special. Când vasul intra în port,
pe puntea vasului era o mulþime de
pasageri care fluturau batiste,
baticuri ºi pãlãrii. La început a fost
greu sã-l distingem pe Stanley ºi
familia lui, însã pe mãsurã ce vasul
se apropia i-am recunoscut pe
Stanley, pe soþia lui Katy ºi pe cei
trei copii: Jimmy, care era nãscut la
Constanþa, ºi pe cele douã fiice,
Doris ºi Sheila, nãscute la Bombay, India. Dupã ce vasul a fost
ancorat, ei au fost primii pasageri
care au coborât. Deºi distanþa
dintre vapor ºi locul unde aºteptam
noi era destul de mare, circa trei
sute de metri, ei nu au avut
probleme sã ne recunoascã. Aºa
cã ne-am dus la poarta portului, pe
unde ºtiam cã vor ieºi. Noi rezervasem douã trãsuri, iar ei mai
luaserã una, cu care veniserã de la
vapor pânã la ieºirea din port,
unde ne-am îmbrãþiºat. Ne-am
împãrþit în cele trei trãsuri ºi am
pornit spre casã, unde ne aºtepta
mama cu surorile noastre Chrisanti
ºi Ema. Bagajele au sosit acasã în
aceeaºi seara. În drum spre casã,
Stanley ne întreabã de ce tata nu a
venit cu noi sã-l întâmpinãm. Dupã
o clipã lungã de tãcere, Alec i-a
rãspuns cã tata a murit pe 27
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noiembrie. Noi nu voiam ca Stanley sã ºtie de tata înainte de a sosi
acasã, însã, dacã ne-a întrebat, nu
i-am putut ascunde adevãrul. Deºi
Stanley nu era copilul lui, nu era un
Sarry, tata îl iubea foarte mult.
Dupã sosirea din Anglia, în 1927, îl
trimisese pe Stanley la Colegiul
Roberts din Istanbul, Turcia, ca sãºi termine studiile. Stanley la rândul lui îl iubea pe tata ca pe tatãl
lui. Când a auzit de la Alec cã tata
a murit, nu i-a fost uºor. Ajunºi
acasã, cu toþii am plâns, dar ne-am
ºi bucurat cã suntem din nou
împreunã, chiar aºa, fãrã tata ºi
fãrã cei trei, aflaþi acum în Anglia.
Aici, la Constanþa, Stanley a fost
numit pe postul de reprezentant al
intereselor Angliei. Dupã o ºedere
de câteva sãptãmâni cu noi, el s-a
mutat în clãdirea unde fusese
Consulatul Britanic înainte de rãzboi ºi unde el însuºi fusese secretar pe acea vreme. Clãdirea era
proprietate englezã, dar în timpul
rãzboiului fusese ocupatã de
armata germanã. Era situatã chiar
la ieºirea Porþii numãrul 1 a portului Constanþa. Din balconul
clãdirii se putea vedea întregul port
ºi toatã partea de sud a litoralului.
Tot din acest balcon se vedea un
parc mare cu flori. Pe aici se
plimba lumea spre searã de-a
lungul parcului situat pe marginea
mãrii, unde se aflã ºi Cazinoul din
Constanþa. Prietenii lui Stanley au
aflat de venirea lui ºi îl vizitau
mereu. Stanley le-a atras atenþia
cã deºi vin cu soþiile lor sã-i vadã ºi
sã joace poker, vor deveni suspecþi
ºi s-ar putea sã aibã neplãceri.
Între timp, ºi eu sunt angajat, ºi de
acum fac parte din personalul
Consulatului Britanic. Doar eu ºi
ºoferul Manole eram, în afarã de
Stanley, oficial angajaþii consulatului. Manole ºi maºina, care era
un vehicul de tip militar, erau
rãmaºi de la Misiunea Militarã

Americanã plecatã deja la Bucureºti. Atât vasele sub pavilion
englez, cât ºi cele sub pavilion
american, erau reprezentate de
Consulatul Englez. De fiecare datã
când intra în port vreun vas englezesc sau american, trebuia sã
merg la vapor sã iau lista cu
numele echipajului pentru a le
elibera de la comandamentul
portului permise de ieºire în oraº.
La acest birou lucra un comandor
de marinã, Popovici, un om înalt,
solid ºi cu mustaþã neagrã. Când
mergeam la el ºi îl gãseam singur
în birou, fãrã sã se uite mult pe
listã, îmi elibera permisele foarte
repede. Însã când mai era cineva
în birou cu el, chiar dacã avea un
grad inferior faþã de el, pãrea sã fie
vigilent ºi îmi punea întrebãri în
privinþa unora din echipaj, aºa cã
trebuia sã stau cel puþin jumãtate
de orã în biroul lui, pânã primeam
permisele. De la fiecare vapor,
cãpitanul îmi dãdea un plic mare
cu documente privind cargoul adus
ºi alte mesaje pe care le aduceam
la consulat ºi le dãdeam lui
Stanley. ªtiam pe dinafarã danele
unde docau vasele comerciale. La
fel ºtiam ºi danele unde docau vasele petroliere. În ziua când ºtiam
cã trebuia sã soseascã vasul pe
care-l aºteptam, ne uitam cu binoclul de pe balconul consulatului ºil vedeam venind. Când mergeam
la comandamentul portului sã obþin
permise de ieºire în oraº pentru
echipajele vaselor engleze ºi americane, aveam ascuns sub hainã
un carton de þigãri pentru comandorul Popovici. Dacã era singur în
încãpere, îl puneam pe birou, iar el
îl lua imediat ºi îl punea în sertar,
ca nu cumva sã intre cineva ºi sã-l
vadã, dar dacã era cineva cu el
când intram acolo, mã întorceam
cu cartonul, sperând ca data viitoare sã-l gãsesc singur.

(Va continua)

Nu mai aºtept lumina din afarã
O alta-n mine tainic s-a aprins
ªi arde-n fund pojarnica ei parã,
Vãpaie noaptea, ziua stâlp de fum –
Cu ochii-ntorºi spre ea pornesc la drum.
(Noul mag)
Patimile lui Vasile Voiculescu (1884-1963) –
medic de profesie, „doctorul fãrã arginþi”, poet
ºi prozator, destin literar sub semnul tragicului
nimb de martir – nu pot fi despãrþite de Rugãciunea inimii: „Doamne Isuse Hristoase, miluieºte-mã pe mine pãcãtosul” – ce a însufleþit
miºcarea Rugului Aprins de la mãnãstirea
Antim. Pentru Vasile Voiculescu, Rugul Aprins
a însemnat ucenicia trãirii isihaste, pregãtirea
pentru martirajul care avea sã-i încunune
existenþa, cum afirma Zoe Dumitrescu Buºulenga. A vorbi despre Rugul Aprins înseamnã,
a vorbi despre o anumitã epocã din cultura ºi
din spiritualitatea româneascã, incluzând ºi o
anumitã perioadã din viaþa Bisericii Ortodoxe
Române. Miºcarea Rugului Aprins a fost un
moment de cotiturã în care Biserica ºi cultura,
prin oamenii ei, a încercat sã se situeze într-o
poziþie ºi într-o atmosferã de luptã ºi de
rezistenþã culturalã ºi spiritualã faþã de un
regim cu schimbãri ºi orientãri majore. Act de
culturã, un absolut experiment prin rugãciune,
miºcarea duhovniceascã definitã prin ea
însãºi, pãstreazã în organizarea ei concentricã
nume sonore care au scris cu sacrificiul
suprem pagina nemistuitei flãcãri a Rugului
Aprins. Astãzi, nu a rãmas decât amintirea
faptelor ce se petreceau acolo. Crezul de
gândire ºi de viaþã al celor de la Rugul Aprins,
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în autenticitatea literarã ºi artisticã, era îmbinat
cu trãirea misticã în prezenþa lui Dumnezeu.
Vasile Voiculescu se numãrã printre martirii
mãrturisitori care au scris versuri tradiþionaliste
menite sã creeze o stare complexã prin
sintetizarea surprizei ºi a emoþiei întâlnirii cu
divinul în diferite ipostaze. Prin discursul liric
abordeazã o formulã înruditã cu cea a rugãciunii punctatã de imagini descriptive, unde
imaginea sugereazã o tentã suprarealistã. Nu
zãbovim acum, asupra vastei sale creaþii, doar
conturãm ideea cã, acest poet al îngerilor a
fost considerat unul din marii clasici ai literaturii
române, poet inovator ºi creator în povestire al
realismului magic, opera lui cãpãtând o
binemeritatã rãspândire. Vasile Voiculescu
este o personalitate complexã: într-un singur
om se întâlnesc simultan: cãrturarul, medicul,
educatorul, ziaristul, etnograful ºi folcloristul ºi,
nu în ultimul rând, scriitorul. La baza creaþiei
sale lirice ºi spirituale, dincolo de asperitãþile
vieþii, stau oamenii pe care i-a cunoscut, locuri,
credinþe, tradiþii, atitudini ºi mentalitãþi, toate
încadrându-se în armonia cuminte a universului sãu poetic. Asceza din anii prigoanei
comuniste, puterea de-a refuza colaborarea, lau ridicat pe înãlþimile jertfirii christice. Voiculescu ºi-a rãbdat martiriul conºtient. Recunoaºte vremea prigoanei venitã peste creºtini
ºi, ca un alt Christ, acceptã Crucea mântuitoare, poate cea mai grea, fãrã rãzvrãtire: „Tu,
Cruce, dulce jug al lui Christos,/ De Tine-n veci
acuma nu mai fug”. Capodoperele voiculesciene, rãmase în manuscris, vãd lumina
tiparului numai dupã moartea sa, prin grija
fiului sãu Ionicã Voiculescu, cel care a recuperat manuscrisele de la Securitate. Toþi cei
care l-au cunoscut, medici sau pacienþi, scrii-
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VASILE VOICULESCU MĂRTURISITOR AL
RUGULUI APRINS
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tori sau foºti deþinuþi politici cu care a împãrþit regimul aspru al detenþiei la Jilava ºi Aiud, îl descriu în
acelaºi mod: un om modest, blând, tãcut, cu
privirea agerã ºi fruntea înaltã, cu înfãþiºare de
sfânt bizantin, gata totdeauna sã sarã în ajutorul
celui în nevoie, înainte chiar de a i se solicita
sprijinul. Pãrintele Dumitru Stãniloaie scria despre
el: „Am observat la poet o mare modestie, o fugã
de exprimãri ºi o demnitate care nu cãuta sã se
impunã, evitând politica ºi controversele, vorbirea
de sine. Sunt un mare admirator al poeziei ºi
prozei lui. Socotesc cã poezia lui Vasile Voiculescu este cea mai substanþialã ºi mai originalã
poezie româneascã dupã aceea a lui Eminescu,
deoarece exprimã, în comparaþie cu orice altã
poezie româneascã, un sentiment de tainã a
realitãþii, propriu poporului român, precum proza
lui desfãºoarã mai pe larg acest sentiment. Avem
în aceastã operã o marcã româneascã de mare
autenticitate, fãrã sã fie o declaraþie naþionalistã
superficialã” (Sfânta Treime sau La început a fost
Iubirea, 2005). Poezia sa, nãscutã în foc, nu mai
umblã dupã metafora sofisticatã, ci vibreazã prin
sensibilitatea ce atinge sublimul. Pentru poetul
mãrturisitor al lui Hristos, poezia a fost poarta
cerurilor, scara ce duce la cer, barca de salvare,
rugãciunea zdrobitã ºi în acelaºi timp, paradoxal,
re-nãscutã ca o pasãre Phoenix. Marius Oprea în
„Adevãrata cãlãtorie a lui Zahei – V. Voiculescu ºi
taina Rugului Aprins” (2008), cu un cuvânt înainte
de Andrei Pleºu, re-aduce în mintea cititorului,
uitata miºcare a Rugului Aprins, unicã în istoria
românilor. Autorul cu îndelungã rãbdare stãruie în
cãutarea prin þara mãrturisitorilor martiri ºi identificã tensiunea spiritualã. Fãrã a face o recenzie
asupra romanului realist, cãutãm sã determinãm
cititorul la o lecturã participativã, al cãrui rezultat
va fi identificarea documentaþiei despre câteva din
mãrturiile inedite ºi portrete remarcabile ale unor
personalitãþi isihaste. Nu lipsesc informaþiile
despre toþi membrii Rugului Aprins. Revoltãtor va
fi punctul în care descoperim cã un poet bãtrân –
nimeni altul, decât Vasile Voiculescu – de aproape
74 ani este arestat ºi chinuit în închisori. Poetul se
rupsese însã de aceastã lume, supremul þel de-a
fi era ancorat în Rugãciunea neîncetatã, Rugãciunea inimii pe care o practica de mult timp ºi
eficient. Experienþele spirituale i-au dat forþa
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lãuntricã de a lupta cu vitregia celulei ºi a statutului
sãu de încarcerat. Colegii de celulã, conºtienþi de
soarta crudã a poetului isihast, îi creeazã protecþie
suplimentarã: un pat unde acesta va putea sã se
roage nevãzut. Trãirea sa spiritualã s-a rãsfrânt ºi
în afara zidurilor detenþiei. Arheologul Vasile
Boroneant, tânãr deþinut pe-atunci, îºi aminteºte
despre bunãtatea doctorului-poet: „Se hrãnea
parcã din Duh Sfânt ºi era un creºtin desãvârºit.
Nu-l interesa prea mult hrana, împãrþind-o cu
ceilalþi. Se crease în jurul lui un cerc de profitori,
care uneori îi luau mâncarea fãrã ca mãcar sã-l
întrebe. Într-o zi, un bolnav, deºi operat, s-a
repezit sã-i ia mâncarea pe care i-o aduseserã
deþinuþii de drept comun. Rãspunsul lui la riposta
colegilor a fost: „Lãsaþi-l, ºi el este creatura lui
Dumnezeu ºi dacã s-a repezit s-o ia, înseamnã cã
el are nevoie mai mare decât mine de aceastã
mâncare”. Cuvintele lui mi-au rãmas pentru
totdeauna în memorie” (p.203). Cu puritatea
naturii sale umane ºi totala nevinovãþie faþã de
verdictul dat, „uneltire contra ordinii sociale prin
agitaþie publicã”, s-a apãrat doar cu dorinþa de a i
se lua totul – cariera, libertatea, familia, avutul –
dar sã i se cruþe cãrþile, fiind vorba de cele 6000 de
volume în care-ºi întrupase esenþa vieþii
Patimile lui Vasile Voiculescu ºi destinul sãu
tragic – de martir al dreptei credinþe mãrturisitoare
în spaþiul românesc – stau sub semnul emoþiei
înãlþãtoare a pildei morale – de ucenic al lui
Hristos.
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În ultimii ani, am întâlnit o mulþime de oameni pe care puteam foarte bine sã nu-i întâlnesc… Numele
multor israelieni sunt celebre fãrã cã respectivii sã aibã habar de asta ºi ei rãmân, de cele mai multe
ori, impasibili când le comunici amãnuntul. Pe zarzavagiul meu îl cheamã Camus ºi când i-am spus cã
un tiz al lui a luat premiul Nobel pentru literaturã, mi-a rãspuns cã nu se mirã de loc, ei vindeau legume
încã înainte de a emigra în Israel. Am cunoscut un contabil care se numeºte Puºkin, un chelner Robert
Koch, un plutonier de poliþie Fleming, un tehnician dentar Dali... Nu mai vorbesc de numele banale în
þara noastrã ca Wagner, Einstein, Strauss, Rubens, Rafael, Borohov, Perez, Lalo, Keppler sau
Chopen...
De aceea, când mi-a fost prezentat domnul Itzhac Smetana, un agricultor vârstnic din câmpia
Heferului, nu mi-am fãcut nici o iluzie întrebându-l dacã nu cumva, cu totul întâmplãtor, are vreo
legãturã cu compozitorul Smetana.
- Da , a rãspuns el pe tonul cel mai firesc. Bedrich Smetana a fost strãbunicul meu...
*
Itzhac Smetana s-a nãscut în anul 1923, în Cehia ºi a ajuns în Eretz Israel în 1939. Povestea pe
care am auzit-o de la el face parte din biografia familiei sale ºi, pentru cã nu prea mulþi îi pun întrebarea
de mai înainte, nu are ocazia sã o repete. Mirarea mea s-a concretizat imediat printr-o exclamaþie:
- Smetana a fost evreu?
- Nu, a zâmbit Itzhac Smetana, el nu, dar bãieþii lui, da!
Pe vremea când nu era decât un pianist sãrac, cehul Bedrich Smetana trãia modest din lecþiile de
pian pe care le dãdea copiilor de burghezi mai înstãriþi. Cum, necum, la un moment dat, a ajuns în
oraºul suedez Goteborg. Acolo profesorii de pian fiind mai rari, li se plãtea mai bine ºi aveau ºi mai
mulþi elevi. Printre ei, la un moment dat, s-a numãrat fiica adolescentã a cantorului. Relaþia muzicalã,
pe parcursul câtorva ani, s-a transformat la un moment dat într-o dragoste pasionalã, lecþiile de pian
s-au fructificat pânã într-atât încât, progresul devenise foarte vizibil : pântecele fetei spunea totul!
Fata evreicã ºi profesorul de pian! – iatã un titlu de senzaþie pentru mijlocul secolului 19. Nu ºtim
exact cum a reacþionat comunitatea evreiascã suedezã, pãrinþii elevilor, elevele... ªtim numai cã tinerii
neconformiºti, respectiv profesorul de pian ºi fata cantorului au fost ajutaþi sã fugã în Cehia lui
Smetana. A urmat o perioadã bunã pentru cuplu. El a compus o operã, celebrã operã “Mireasa
vândutã”, ea l-a nãscut pe primul lor copil. Mai apoi, el a compus poeme simfonice, a introdus stilul
naþional ceh în muzicã, iar ea, l-a nãscut pe al doilea bãiat al lor. Smetana a ajuns repede în plinã
glorie, a fost recunoscut ca fiind principalul reprezentant al muzicii romantice din Bohemia ºi, aºa cum
se întâmplã cu multe genii, a sfârºit într-o casã de nebuni.
Vãduva s-a adresat împãratului, cu rugãmintea sa i se aprobe a purta numele de Smetana. Sã nu
uitãm cã nu fuseserã cãsãtoriþi legal niciodatã. Franz Josef i-a refuzat dreptul acesta. De altfel, ea era
cetãþeana unui stat strãin. Dar celor doi bãieþi, fiilor lui naturali, da, le-a aprobat. Franz Josef era un
împãrat puternic ºi înþelept. Hotãrârea lui a fost foarte bunã, foarte corectã ºi cinstitã. La ea s-a
adãugat hotãrârea marilor rabini care, dupã halaha, au decis fãrã ezitare cã, mama fiind evreicã, cei
doi tineri Smetana sunt evrei. Ei ºi toate generaþiile viitoare...
- Domnule, îl întreb pe agricultorul Itzhac Smetana, ai fost la Goteborg ?

DOREL SCHOR (ISRAEEL)

descoperit de Dorel Schor
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- Da, zice el modest. Am fost la Goteborg ºi la Stockholm, la Praga ºi la Brno. Am rãscolit arhive ºi am citit
toate biografiile care s-au scris despre Bedricht Smetana. Exceptând un singur studiu, nicãieri nu se
pomeneºte despre povestea de mai sus. Oricum, ceva tot am descoperit: pretextul muzical din “Vltava” din
care s-a inspirat Hatikva, imnul nostru naþional, este de origine suedezã, nu cehã, cum se crede. Smetana la plantat în melosul boemian ºi de acolo a ajuns în România, la primii sioniºti...
Mãrturisesc cã imediat ce am ajuns acasã, am deschis Enciclopedia. Din portretul lui Bedrich Smetana mã
privea, inteligent, modest ºi inspirat, cetãþeanul israelian Itzhac Smetana.

SCARA VALORILOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Minunile nu trebuie explicate… Cã
dispar.
• Ca sã te laºi de fumat e destul sã nu mai
fumezi (sfatul medicului).
• Iadul micilor necazuri
• Fiþi atenþi la absolvenþii cu note mici. Ei
vor fi ºefii de mâine.
Dora Groza
• Ãºtia-s oamenii?! Cu ei NU defilam !
(Andrei Strihan).
• Drumul spre absurd e scurt.
• Tinereþe fãrã bãtrâneþe nu înseamnã ºi
lipsã de maturitate?
• Îl iubim pentru cã e prost ºi sincer.
• Când scara valorilor e rãsturnatã,
trebuie sã urci în jos ca sã progresezi.
• Martirajul cuvintelor (versuri).
• Nu aº vrea sã-mi dau cu pãrerile în cap
(Beatrice Vaisman).
• Nici teoria relativitãþii nu dã soluþii…
• Te poþi culca pe o ureche în ideia cã mai
ai una?!
• Dramaticul fãrã comic devine tragic.
• Neadevãrul ajuta la supravieþuire (Bianca
Marcovici).
I-au spus sã mai punã mâna pe o carte. A pus mâna dar se pare cã nu-i de ajuns.
Sufocat de nonvaloare.
În unele cazuri, dacã aº înþelege întrebarea, poate aº gãsi ºi rãspunsul…
Cuvintele duc uneori în locuri tainice. Dar nu e obligatoriu sã le urmezi.
„Toate pânzele sus! Pânã în pânzele albe!”
Speranþa moare penultima…Înaintea noastrã.
Nefericit de profesie.
Ideile mele proprii vin de la marii filozofi ai omenirii (citat).
Dacã alegi între douã rele dai sigur de belea.

LA DONNA E MOBILE,
când e trădată!
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Viaþa e fãcutã cam aºa: bãrbaþilor le place sã
se asocieze în jurul unui SECRET, iar femeile
adorã sã îl afle cât mai repede.
Dalila a descoperit secretul lui Samson, a cãrui
putere consta în lungimea pãrului sãu.
Marile secrete, privind ritualurile în lojele
masonice, au fost dezvãluite de un ziarist care
frecventa, din întâmplare, pe domniºoara Caron,
actriþã la Opera din Paris, amanta unui important
membru mason, prin secolul al XVIII-lea.
Actriþa Marilyn Monroe, amanta lui John
Kennedy, era la curent cu cel mai bine pãzit
secret al Statelor Unite – extratereºtrii ºi farfuriile
lor zburãtoare, adicã douã sute de ani mai târziu.
Concluzia care se impune este cã forþa IUBIRII
penetreazã orice mare secret al lumii, pentru cã
IUBIRE este anagrama cuvântului BIRUIE, un dans
secret în care literele îºi schimbã locul în cuvânt.
Bãrbaþii ºi-au creat confrerii ºi cluburi de
G.O.L.F. – Gentlemans Only Ladies Forbiden –
adicã „numai pentru bãrbaþi”, unde discutã
afacerile lumii ºi cautã cuvântul pierdut dupã
omorârea lui Hiram, fenicianul, marele maestru
arhitect al Templului lui Solomon.
Femeile au fost însã întotdeauna în posesia
CUVÂNTULUI MAGIC, prin intermediul reginei de
SABA, prietenã cu HIRAM.
CUVÂNTUL MAGIC este o MANTRÃ
VIBRATOARE care dã putere ºi biruinþã –
cuvântul IUBIRE.
Despre RITUALUL DE PURIFICARE PRIN
IUBIRE pomeneºte ºi IISUS CHRISTOS.
Aflând toate acestea, bãrbaþii din cluburile
selecte, au afirmat cu orgoliu ºi invidie:
„De fapt secretul e, cã nu existã nici un secret!”
Dar asta þine doar pentru fraieri.
Cei înþelepþi nu s-au asociat la aºa prostie ºi au
început negocierile!
ªi tot negociazã… ºi negociazã… pentru cã
mai existã ºi alte taine.

Un Secret ºi mai multe MISTERE – combinaþie
de mai multe necunoscute X, Y, Z.
Cam aºa stau lucrurile:
Secretul Genezei (X)
Misterul Elementelor (Y)
Misterul Energiilor (Z)
Femeia (Y)
Fericirea (X)
Dragostea (Z)
Omul (X)
Viaþa (Y)
Creaþia (Z)
XYZ
XYZ
XYZ
Nimic mai simplu decât aceste „Adevãruri
simple!”
Parabole ºi alegorii, informaþii esoterice ºi istorii
reale, trecut ºi viitor, intratereºtri ºi extratereºtri,
Pãmântul ºi Omul, Omul ºi Dumnezeu, Energie!
Antagonice, vizibile ºi invizibile, Densitãþi ºi
Vibraþii, împletite în trei – ca pãrul femeii – ca sã
þinã, ºi apoi, împletite iar în trei, ca sã dea 9
(NOUÃ) ºi sã ne dea NOUÃ, o poveste NOUÃ,
despre… al nouãlea CER!
Ce ar mai fi de aflat?
Mereu aceeaºi MÃRIE, cu… altã pãlãrie! –
spune simplu, omul de rând.
Aºa cum „Important e Trandafirul”, în cântecul
francez al lui Gilbert Becault, în tot acest
LABIRINT DE TAINE, „Important este SENSUL”,
care se dã Energiei: împotriva sau în folosul
oamenilor!
Numai Dragostea de oameni poate face ca
„Secretul Genezei” sã nu devinã „Ultimul Spectacol!”
Cântaþi,
Cântaþi,
Cântaþi
ºi toþi voioºi sã fim!

CÃTÃLINA STROE (CANADA)

Din volumul
Conspiraþia iubirii - Editura NEMESIS, Montreal, 2010
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Lacrimi de revoltă

Un Copil vine în Lume ca un
Mesager. El cunoaºte toate rãspunsurile la întrebãrile rostite ºi nerostite, altfel de ce ar mai veni?
Copilul însã nu poate sã ni le
dezvãluie vorbind, iar când începe
sã vorbeascã e deja prea târziu,
pentru cã poarta de deasupra
capului i s-a închis ºi invizibilul nu i
se mai aratã.
Dar el, ne aratã prin existenþa lui,
tot ceea ce am vrea sã ºtim despre
formarea, etapele ºi apariþia Universului. Doar trebuie sã observãm, sã
înþelegem ºi sã depãºim acest defazaj, în care ne aflãm, cu copilãria
ºi sã ne trezim din amnezia în care
ne-a cufundat starea de maturitate!
Când începe sã ne priveascã în
ochi, ne spune cum a apãrut conºtiinþa!
Când se agaþã de pãtuþ ºi îl
gãsim pentru prima datã în picioare,
mirat de noua perspectivã ce i se
aratã ºi cu un zâmbet larg pe faþã,
ne topim de fericire în faþa acestui
miracol – Iatã Omul!
Felul cum se hrãneºte ne aratã
cã putem trãi fãrã sã ucidem
animalele, iar apariþia dinþilor este
necesarã nu pentru hranã, în primul
rând, ci ca un suport pentru vorbire,
pentru comunicare!
Felul cum doarme ne aratã cã
suntem legaþi pe vecie de energiile
cosmice cu care trebuie sã ne
reîncãrcãm permanent. Cât suntem
de fragili!
Când începe sã se joace, ne dã
lecþii despre cum a fost creatã lumea
oamenilor, cu ajutorul naturii
înconjurãtoare!
Când începe sã intre în contact
cu alþi copii, atitudinea sa faþã de
jucãriile lui ºi ale altora, ne aratã
cum au început sã se þeasã relaþiile
sociale între oameni, cu agresivitatea sau cu bunã înþelegere!
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Prioritatea pe care copilul o dã
jocului, adicã esenþei acþiunii sale, îl
face sã fie absolut indiferent la forma
sub care se prezintã cei implicaþi în
joc. Prietenii sãi de joacã pot fi pufuleþii de pãpãdie, firele de iarbã,
puiºorii de gãinã, fluturii, pisoiul,
cãþelul, bãieþi, fetiþe, copii de toate
culorile ºi de toate originile sociale,
nu conteazã!
Toþi prietenii sunt la fel atâta timp
cât se amuzã împreunã în acelaºi
joc de re-creaþie!
În jocul lui, el ne aratã cum a fost
fãcut Universul în care a venit!
Câteodatã cade pe gânduri, stã
nemiºcat, parcã ar intra în contact
cu invizibilul din care s-a întrupat!
Aºa, ne învaþã cum sã ne desprindem puþin de iureºul vieþii pe
care o trãim ºi cum sã ne conectãm
la ceva invizibil ºi atotºtiutor!
Copilul varsã Lacrimi de Revoltã
când simte cã pãrinþii nu înþeleg
nimic din rãspunsurile pe care el le
poate da. Ei nu pot sau nu au timp
sã înþeleagã cât este EL de imporDora Groza

tant ºi ei se enerveazã din cauza
vieþii în care trãiesc ºi cautã mereu
acolo unde nu sunt rãspunsuri.
El, Copilul, are toate Rãspunsurile ºi se agaþã de mamã, nu din
fricã pentru el, ci din dragoste pentru
ea, NEªTIUTOAREA. Numai ei, cea
care l-a gãzduit înainte de intrarea
lui în lume, COPILUL vrea sã îi
dezvãluie tainele CREAÞIEI!
Numai ea are dreptul SÃ ªTIE!
Dupã trei ani copilul nu mai
poate, nu mai ºtie, nu mai vrea sau
poate nu mai este lãsat sã dea
rãspunsuri.
El, profetul atotºtiutor, este
preluat de SISTEMUL de educaþie
care trebuie sã îl înveþe ce e VIAÞA
ºi sã uite UNIVERSUL, a cãrui cheie
o deþine.
Copilul Adolescent varsã din nou
Lacrimi de Revoltã pentru educatorii
ºi profesorii pe care îi iubeºte, dar
care nu ºtiu cã EI NU ªTIU NIMIC ºi
în învãþãtura lor e doar o amãgire.
Copilul devenit Adult varsã Lacrimi de Revoltã pentru cã nimic din
ce este important pentru om, nu a
aflat în ºcoalã: ce e Iubirea, ce e
Moartea, cine este Creatorul celor
vãzute ºi nevãzute, cine sunt adevãraþii Conducãtori ai Lumii – vãzuþi
ºi nevãzuþi.
Nimic din toate astea nu se
învaþã în ºcoalã!
Fiecare trebuie sã se descurce
cum poate!
Sã devii din nou Copil este singura soluþie de evadare spre Adevãr, singura soluþie de supravieþuire
în matricea sistemului social.
Sã priveºti viaþa cu înþelepciunea ºi veselia ochilor de copil,
sã dai ºi sã primeºti iubire cu patima unui copil este, poate, TAINA
de început ºi RÃSPUNSUL FINAL.
Iubirea!
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POEME PENTRU PRIETENI
DIN CER şi DE PRE PĂMÂNT
- poetului Alex Cetãþeanu Motto:
triºti ºi negri mai sunt norii
pe la Amãrãºti.
tu, pe unde, Alexandre,
paºii þi-i târãºti?...
lume...d-aia-mi vine câte-odatã
sã iau Oltu-n inimã la mine
ºi sã-l duc...sã-l duc în lumea mare,
care mã tot plimbã prin destine.
fii mai blând, prietene, cu viaþa,
nu-i a ta - þi-a dat-o Dumnezeu.
þi-ai zburdat desculþ copilãria,
mai apoi te-ai învãþat la greu.
ce n-ai da sã hoinãreºti pe dealuri.
sau sã sapi în vie - printre ºesuri,
dar tu ai pornit peste planetã
sã-i dai vieþii ºi-alte înþelesuri.
libertatea-i steagul tãu de luptã.
ai învins ºi încã vei învinge.
mai vâsleºte - veºnic înainte!
timpul din clepsidrã te împinge.
ia priveºte astãzi în oglindã.
chiar ciobitã, ea îþi ºtie anii.
dar tu Alex - nu te-ascunde-n vârstã
cã prea des se scuturã castanii.
ia-þi nepoþii pe genunchi ºi cîntã
ºi învaþã-i cum sã se rãsfeþe,
însã dã-le vlagã româneascã
fiindcã viaþa are multe feþe.
prietene, poºtaºul e la poartã.
de prin cer mãicuþa-þi scrie carte;

ºtie cât de dor îþi e de Þarã
ºi cã Amãrãºtii-þi sunt departe.
omule – azi e aniversare.
trece-þi vesel cãtre viaþã – puntea.
ºtriu cã Amãrãºtii-þi sunt departe
dacã vrei sã-i vezi, ridicã-þi fruntea!

STIMATE PRIETEN
- la aniversarea scriitorului Ioan Barbunu-þi zic BÃTRÂNE, fiindcã nu uita,
sunt ca o umbrã lângã vârsta ta
ºi când mã joc prin rimele aldine
mãi Omule - eu scriu ºi pentru mine.
te-ntreb pe tine, poate tu mai ºtii,
cine ne-a strîns în brâu de confrerii
ºi care muze-n nopþi de curara
ne-a dat condeiul – amândurora?

GEORGE TUZLEANU (CANADA)

DOR DE AMÃRÃªTI

nu-i nici-o lege, prietenii nici nu-s
de printre puiii lumii - mai presus,
numai cã Domnul, cel ce-mparte harul,
ne-a dat în plus nesomnul ºi...paharul.
nesomnul - sã fugim prin lumi strãine,
paharul - sã sorbim licori divine
ºi sufletul, ºtergar de mângâiere
al frunþilor turbatei noastre ere.
acum, c-am spus la lume cine eºti
eu te-aº ruga sã nu îmbãtrâneºti;
priveºte toate florile de-afarã;
tu eºti simbol frumos de primãvarã.
mai ai de mers spre viaþã, mãi vâlcene.
te-aºteaptã pajiºti mari - cu cosânzene
ºi-þi cresc nepoþi cu zbenghiuri peste frunþi;
þine-te drept, c-o sã le joci la nunþi
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ºi dac-o fi bãtrân – ºi o sã fii,
sunt ºi pe-acolo flori de bucurii,
dar pân-atunci, ia umple - ras, paharul;
sã-þi þie Domnul casa ta ºi harul!

AXIOMÃ
- Prof. doctor MARIAN BARBU Socratele meu pescuieºte
într-o axiomã foarte rotundã
pune momealã metafore
cu incertã lungime de undã
dimineaþa arar mã salutã
fiindcã de obicei este absent
dar jongleazã bine cu logica
ºi cândva o sã-l las repetent
chiar de va veni cu pãrinþii
eu o sã le sparg ochelarii
sã nu mai afirme vreodatã cã
n-au masã specificã - ºalvarii
deci qvos erat demonstrandum
metrul a fugit din meridian
au afirmat-o trecând podul
Apolodor ºi-mpãratul Traian
majusculele nici n-au existat
substantivele proprii-comune
Esop le-a vândut ca pe seminþe
de dovleac pe la meciuri aº spune

am stat în prora ºi-am privit delfini.
ce calm trãgea din pipã - cãpitanul!
zeul Neptul ºi sfinþii serafimi
suceau prin porturi troliul, cabestanul
siajul mã fura din amintiri
ºi altele nãºtea - mai viitoare.
carnetul meu de bord, printre psaltiri
a strâns chiar aurore - ºi mult soare.
lumea dansa ºi-n multe limbi cânta,
cã Dumnezeu nu e bãtrân - degeaba.
El ºtie binea-a bine-cuvânta
ºi pe planetã, încã drege treaba.
dacã-mi umblaþi, furiº, prin manuscris
ºi vreþi sã ºtiþi ºi voi cum e Pãmântul,
v-o spun chiar eu – creºtinul neproscris:
terra se-nvârte precum bate vântul.
m-am ospãtat cu ºefi de trib ºi regi
ºi nu ºtiu lume bunã cum se face,
în limba noastrã poþi sã te-nþelegi
pe ori ce þãrm - de saltã steag de pace.
acum, în portul nostru ancorat,
întors ca Fãt-Frumosul, de departe
eu am ajuns de unde am plecat
dar despre toate am sã scriu o carte...

MORTUA EST...

când gândesc Socratele mã pândeºte
ºi nu este convins cã se-ntâmplã
el ºtie cã totul este cam relativ
când îþi crapã nervul sub frunte

an de an, în fiecare varã,
printre flori albastre ºi fiori,
iar vine MIHAI la noi sã moarã,
cã ºi sfinþii se mor - uneori.

vedeþi?... am mania lui ºapte
de aici ºi cele ºapte pãcate
ºi pentru ce trebuie demonstrat
cã port patul lui Procust în spate?

nici doi poli de ani n-a strâns în teascã.
doar niºte pruncie - prin zãvoi,
nici-o nuntã mare - româneascã,
n-a tocmit poetul pe la noi.

FILÃ DIN JURNALUL DE BORD
- Ing. prof. dr. Pompiliu Manea,
care recent a fãcut înconjurul lumiiîn jurul lumii nu e nicãieri.
porneºti cu barca ºi o þii spre aºtri.
dupã lung timp te-ntorci acasã...ieri
ºi-n prag te-aºteaptã ochii ei - albaºtri.
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anii lui cu iz de menestrele
au trecut...cum stelele se sting;
candela ºi visele rebele
i-au veghiat nesomnul - de paing.
s-a nãscut Luceafãr, sã ne spunã
taina fericirii de-a iubi.
versul lui hamletian rãsunã
pest timp: to by or not to by...

nu i-au dat odihnã vârcolacii.
epoca nãtângã nu l-a vrut.
El a tras în plug cu toþi sãracii
ºi acele cnuturi l-au durut.
dar visa istoria...istorii
pe papirus mãiestrit a scris,
Doina lui - ºi Þara lui de glorii
au dumnezeiri de paraclis.
a murit acasã - sau oriunde.
prin pãdurea vieþii poate-i viu.
taina lui prin taine ºi-o ascunde,
totuºi: a plecat prea timpuriu.
nouã ne-au rãmas o frunte latã,
umerii ºi ochii lui adânci
ºi înþelepciunea lui sculptatã
pe-ale nemuriiri dure stânci.
la mormânt îi ducem pâine caldã
ºi-un ulcior, cu vin de Botoºani.
muzele în Lacul lui se scaldã
când pleznesc harbuzii prin tufani.
mi-a rostit poetul o silabã
despre o legendã dintr-o stea,
apoi gândul ºi l-a ºters în grabã:
- ce vã pasã, oameni buni, de ea ?
nu se cade sã-l trezim din vise.
azi, MIHAI, este un prinþ celest.
mai grãieºte doar prin manuscrise
cã aevea-i dus...mortua est.

LA UMBRA LUI MIHAI
- în faþa Bisericii Sfântul Gheorghe WINDSOR bun gãsit din nou - frate MIHAI !
cum îþi e prin colþul tãu de rai
ce þi l-au croit aici românii buni,
unde n-avem datini - nici strãbuni ?

ºi-n Canada asta…am mai scris,
am gãsit pãmântul cel promis.
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n-avem Marea, dar românilor
ne pulseazã-n piept un singur dor:
când ne bãsmuieºte briza sãrii
sã dormim pe marginile Mãrii.
în aceastã þarã verde…verde,
Dumnezeul nostru un ne pierde.
ºi-n þãrâna ei - dumnezeiascã,
altoim sãmânþa româneascã.
avem case mândre ºi bogate.
omul, care-I Om, ne este frate
ºi aºa - nuntind, sau de jelim,
noi ne închinãm spre velerim,
bun gãsit din nou - frate MIHAI.
þi-am dat somn de veci pe-un colþ de rai
unde n-avem datini, nici strãbuni
dar avem mari crezuri - de români !

OMUL DIN CARPAÞI
- Prof. dr. Claudiu Mãtasa s-a dus prietenul din Sud...
venea de prin Carpaþi - din Est.
el ºi-a dorit sã fie crud
pisc teafãr peste Everest.
America l-a înfiat
ºi-a devenit american,
dar lezne nu s-a transhumat,
puiul de dac ºi de roman.
a dat din braþe ºi idei
ºi-a devenit ambasador
printre cei buni - printre acei
ce faimã fac - românilor

n-avem plaiuri, ca la Ipoteºti,
dar tu poþi, din cer, sã le sfinþeºti.
pãsãrile sfinte - migratoare,
aduc ºi-aici verile cu soare.
unde ne sunt Dunãrea, Carpaþii ?
ne-am lãsat pãrinþii, casa, fraþii

Vasile Mic
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ºi-odatã, dintre primãveri,
ultim lãstar i-a rãsãrit
ºi totul s-a topit în ieri
ºi Omul bun ne-a pãrãsit

prin lumea largã, lungã i-a fost goana.
rãmîn în doliu Stela lui ºi Oana.
el doarme dus pe aripi de eter
ºi Mircea Micu îl aºteaptã-n cer.

sã-þi fie cugetul curat,
plecând în raiul din genuni,
tu - Claud Mãtasa - ai plecat
în amintiri...în rugãciuni...

acolo, printre flamele din nori,
vor scoate ALMANAH cu scriitori.
glumele lor se vor topi în ploi,
sau în zãpezi, ºi-or ninge peste noi.

INGERUL L-A STRIGAT
- la plecarea lui FÃNUª NEAGU sunt trist ºi nu-s prea trist, de ce aº fi?
englezu-a zis TO BE OR NOT TO BE.
Fãnuº A FOST - prin vãile de plângeri,
unul dintre frumoºii noºtri îngeri.

dar noi mai stãm pe-a timpului lacunã
sã ne mai rãzvrãtim SUB CLAR DE LUNÃ,
c-aºa ne e dat nouã - ºi ne doare:
când un prunc nou se naºte, un sfânt moare.
de ce-a plecat FÃNUª...pãi a plecat
cã ÎNGERUL la ceruri l-A STRIGAT .
l-a tãmîiat Armindeni cu dichis,
caneaua brãileanului s-a-nchis...
24 mai, 2011 - la Montreal

PAŞI SPRE POEZIE
Este deosebi de îmbucurãtor sã stai îndelung de vorbã cu un tânãr care nu ºtie cã tu ºtii cã el este poet. Deci de acea îmi
punea zilnic infinite întrebãri. ªi de aceea se potignea când la rându-mi îl întrebam despre-ale vieþii. Liric ºi meschin liric
fiind i-am furat poetului George DRACU din caietul lui intim, de inginer, câteva poeme pe care pe care, fãrã ºtirea lui, leam încredinþat tiparului ºi cititorilor. ªi asta aºa... ca sã ºtie cã eu ºtiam de mult cã el este poet, iar acum îi dau prilejul sã
afle ºi el. Succes poete, este departe pânã la capãt...
george TUZLEANU

UT
DEB

george...
INGINERU

TIMP CIRCULAR
Sunt avatar
a tot ce-am fost si-a ce-o sa fiu,
Fiinta plamadita din ganduri,
vise, sperante si uitare.
Nu-s decat-o frantura de cuvant,
Din dialogul mut al Lui cu El insusi
pe prea tristul pãmânt.

ªAPTE
7 zile, 7 stele,
7 pietre de hotar,
7 monezi de-argint tinute-n gura,
creºtinescului altar
7 Universuri ce nasc
unul din altul - firesc
7 oglinzi ce toate oglindesc
Acelasi obiectiv: Nimic.

CREDEM
Doar noi credem
ca unele stele
96

Stralucesc
mai puternic decat altele.
Sau - ca ele-ar straluci la fel.
De fapt, nici nu exista
Stelele - þel

VIAÞA
Ea canta
Cea mai frumoasa simfonie
La coarda sufletului meu
De omenie
De ce, oare de ce nu sunt in stare
Sa ma opresc si s-o ascult?
Intrebarea mã
Obsedeazã de mult...

ARMONIZARE
Iubirea noastra creaza Universuri.
Totul e atat de simplu:
Hai sa intram in rezonanta
Cu Iubirea cea mare,
S-o refacem
Si sa ne facem
Dintr-o strigare.

A POSTERIORI
Stii
(mi-am soptit,
dupa ce totul se terminase),
Totul s-a intamplat
exact cum trebuia sa se intample
ºi se mai întâmplase.

SACRIFICIU
Azi e ziua cea mare,
Ziua cand singur
mã duc prin Altar,
Imi scot inima
Si o mananc.
Ce delicioasa e!
Zeul zambeste, multumit;
El ºtia - aºa dar...

VIAÞA CA O CLIPÃ
M-am trezit
Crezând cã-i diminea?ã.
Era deja zi.
Pãsãrelele cântau.
Aºa c-am mai zãbovit un pic,
Scriind aceastã poezie.
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MARIAN BARBU ŞI
POEZIA ANALITICĂ

1. Marian Barbu, critic literar prin excelenþã, atât prin independenþa interioarã cât ºi prin
imparþialitatea exterioarã a aserþiunilor estetice, constatã la 65 de ani – cum scrie în prefaþa
Autoportret cu irizãri târzii a cãrþii de poeme, Provizii de soare (Ed. Scrisul Românesc, Craiova,
2004) – cã a „abandonat inexplicabil drumul spre poezie. El începuse – zice – din timpul facultãþii
bucureºtene (1959-1964), dar a fost repede dislocat, ba de ziarist, ba de criticul ºi istoricul literar,
de prozator ºi înlãturat, dacã nu pus la colþ, de Profesor, obligat sã-ºi onoreze catedra, în faþa
elevilor ºi studenþilor”. Se ºtie cã un critic, dupã exigenþa lui Cãlinescu, trebuie sã rateze cât mai
multe genuri literare, dar nici nu trebuie sã fie cizmar, dupã spusa bãtrânului Hegel referindu-se la
estetician, ca sã ºtie unde-l strânge cizma. Marian Barbu poartã dimensiunea poematicului în
structura fãptuirilor sale, fie ale prozei, fie ale reflecþiei critice, în pofida despãrþirilor de gen, ce par
ºi se doresc radicale. Ea îi stã retrasã într-un orizont privilegiat, din strãfundurile psihismului, de
unde dã semne ºi participã prin determinãri la conexiuni din zona intelectului ºi a reflexiei dintre
subiect ºi obiect, cu instituiri ºi clarificãri analitice ºi sintetice. Alãturi de aceste „semne”, deseori
diminesiunea poematicului s-a manifestat la suprafaþã, dar din rigoare criticã (ºi pudoare), Marian
Barbu i-a pus ºi i-a þinut „rezultatele” prea mult timp în spatele „uºii secrete” a creaþiei sale. O primã
izbucnire, deschidere a uºii, are loc la patruzeci de ani, când „elibereazã” un ciclu de zece poeme,
sub titlul Septembrie, fatã tãtarã, ºi-l trimite la Editura „Albatros”, unde trece concursul ºi apare,
alãturi de poeziile altor 19 autori, în Caietul debutanþilor, în 1979. Câteva fulguraþii, ca semne de
identificare (greu de stabilit la atâþea autori), lasã Nicolae Manolescu (ce observã cã autorul
„forþeazã analogiile”), Eugen Barbu ºi Voicu Bugariu (ultimul, cu o intuiþie de relevanþã, îi încadreazã demersul liric „în categoria poeziei de refuz intelectual al emoþiei”). Totuºi, Marian Barbu nu
se decide sã iasã în „arenã”. Poate ºi presiunea ideologicã, devenitã sufocantã poeziei pânã în
’89, ºi derapajul epidermic, generalizat de dupã, l-au determinat sã-ºi þinã „linia poeziei (...) mereu
ascunsã”, cum zice în prefaþa amintitã, încât „arhiva liricã” sã-i sporeascã la nouã volume. Abia la
65 de ani se hotãreºte sã extragã un eºantion din aceste volume, publicându-l sub titlul explicit,
ca o propoziþie analitic-adevãratã, Provizii de soare (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004). Se
pare, însã, cã aceastã reþinere este condiþionatã ºi de convingerea autorului cã: „poem citabil,
indiferent de tectonica din paginã, este numai acela care produce coerenþã în viziune ºi propune
o sintaxã multifuncþionalã”, cu exigenþa: „Starea naturalã a poemului de referinþã trebuie sã
izbucneascã dintr-o idee, dacã nu originalã, obligatoriu, însã, autenticã. Verbele la diatezele
reflexivã ºi pasivã se cuvine sã viziteze in nuce spiritul poetic”.
„Eºantionul” Provizii de soare este format din 151 de poeme, aºezate alfabetic dupã titlu,
extrase, probabil, din toate cele nouã volume, dar cu siguranþã dupã convingerea ºi exigenþa
autorului. Primul termen al titlului le precizeazã identitatea ºi funcþia, iar al doilea, conþinutul ºi
calitatea. Ele par vitraliul unui edificiu de culturã, unde lumina din afarã trece filtratã în interior,
dupã formele ºi culorile fiecãrei pãrþi de cristal întâmpinate. Numai cã aceste pãrþi, smulse din alte
întreguri, ca sã dea forme cu sens ºi semnificaþie, trebuie ele însele sã fie purtãtoare ale acestora,
adicã partea sã dea seamã despre întreg. Greu de presupus. Marian Barbu solicitã poemului sã
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genereze „coerenþã în viziune” ºi sã aibã o „sintaxã funcþionalã”. Primul termen poartã asupra efectului
necesar, al doilea, asupra unei cauze formale. Determinarea lor þine de contextul cultural, fenomenologic
ºi structuralist, ºi de exigenþa creatorului, nutritã din atâtea „lecþii” ºi „poetici” întâlnite ºi predate ca
dascãl. Dintre acestea, referindu-ne doar la spaþiul romînesc, se lumineazã, la un capãt, cea barbianã,
iar la celãlalt, cea sorescianã – dupã cum accentul se mutã de pe cuvânt pe existenþã. (Despre
amândoi poeþi, Marian Barbu a scris câte o carte: Simbolistica poeziei lui Ion Barbu, Ed. Spirit
Românesc, Craiova, 1997, ºi La Lilieci ºase cãrþi în cãutarea lui Marin Sorescu, Ed. Sitech, Craiova,
2009). ªi dacã întârziem mai mult în acest edificiu, exprimându-ne în continuare ornant, se observã cã
formele din vitraliu filtreazã mereu altfel lumina, în funcþie de etapele ºi intensitatea ei. Poemele vin de
pe un traseu de cel puþin patru decenii! O infuzie de substanþã livrescã se surprinde în fladurile lor, uneori
bine ascunsã, alteori expusã la vedere, dar din fiecare rãzbate, prin reflex, ecolul unei faze a subiectivitãþii
autorului din procesul de realizare a individuaþiei.
Sub primul aspect, poemele sunt construcþii bine chibzuite ºi îndelung ºlefuite, parcã la „ºcoala
maiºtrilor” (unele poartã semnul „maistrului” aºezat sub titlu: Cuvântul – sãrbãtoarea poeþilor (dupã o
idee de Al. Philippide), Geometrul de la Pãltiniº barbianã, Sâmburele personal barbianã, În viaþa
muntelui cãlinescianã, Picãturã de primãvarã bacovianã, S-a revãrsat arghezianã, Secerat blagianã;
altele prin dedicaþie: Nu ne-am nuntit lui Cezar Baltag, Vânat lui Vl. Streinu, Marmurã zeiascã admirând
statuia zeiþei Venus din Milo, Zaruri lui V. G. Paleolog; ºi în cele mai multe, prin trimiterile expres
culturale). Poetul se simte solidar „cu toþi acei / Ce sapã-n cuvinte ca într-un stei”, despãrþindu-se de
„Ceilalþi care vorbesc în cuvinte lejere” ºi „Sunt precupeþi de vorbe-n panere”, (Neobositul odor, p. 101),
de „poezia leneºã”, cum a zis Ion Barbu. Din poezia barbianã, chiar dacã nu atât de evident în constituirea
verbului secund, se aud sonuri ºi rezonãri în câteva poeme (de pildã, în Geometrul de la Pãltiniº: „E
naºterea în zonã a ideii / Fierbinte ca un popas în somn / Se-aud retragerile-n vânt ale scânteii / Când
aburesc în verticala unui dom”, p. 72; sau în Sâmbure personal, din incantaþiile poemei Dupã melci).
Însã din „lecþia” poetului-matematician, Marian Barbu ºi-a însuºit mai mult. ªi anume, acea aplecare
asupra cuvântului ºi ºlefuire spre a-l aduce la starea de oglindã a gândului. Dar, ca o reacþie, sub aceasta
se întinde acaparatoare „lecþia sorescianã” cu rãsucirea de fire epice ºi înnodarea lor în idee. Rãmâne
scopul, dar mijloacele se schimbã! (Sã citãm un singur poem, fie el cel care dã titlul, Provizii de soare:
„Totuºi niºte provizii de soare / Autentice ca frânghiile de circ / Ne-ar trebui / Nu ºtii cum e vremea mâine
/ Sã fie urmaºilor / În mileniul urmãtor / Sã ne-ncingem cu ele / La nivelul inimii / Pânã murim / Apoi
centura s-o punem / Tot spre rãsãrit / Nu vom mai putrezi / Va fi cea mai bogatã / Hranã de faraon / Pânã
când urmaºii / Vor gãsi soare pe mãsurã / ªi vor deschide un magazin / «Magazinul soarelui» – / El va fi
rar / Dacã ne gândim bine, / Ca rocile selenare. // Ce vom face noi, / Noi adunãtorii de soare?! / Noi vom
vinde luminã / Altor galaxii / Vom fi savanþii de duzinã”, p. 123).
Faptul acestor însuºiri de „lecþii” se datoreazã atât experienþei de dascãl ºi cãrturar, cât ºi solicitãrii
spiritului sãu de a face vãdit sensul construcþiei poematice drept reflexie a celui din subterana existenþei.
Realitatea de zi cu zi îl obtureazã, ea se mulþumeºte cu precaritatea formelor ºi cu evanescenþa proprie.
Rar ajunge sesizabil sensul ce miºcã lumea – ºi atunci, viclean, surprins conceptual de viclenia raþiunii.
Este însã în sarcina celorlalte forme ale spiritului sã se încerce, sã-l caute ºi sã-l lumineze în instituirile
de sine, proprii ºi ale fiinþei. Rãmâne, prin urmare, ºi artei ºi poeziei câmp larg întru încercare ºi împlinire
onticã. Revenind, de aici poate la Marian Barbu nevoia de construcþie riguroasã ºi intelectiv-univocã. Dar
o cantonare în orizonturile intelctului, oricât ar fi de strã-bãtute, nu poate sã aducã în faþã decât
determinãri abstracte ºi umbre de individualuri. Prins între acestea, poetul trãieºte cu mare luciditate criza
particularului cu precaritatea determinaþiilor sale. Majoritatea poeþilor se pierde în expresia ºi jocurile
„fiinþei” de-o clipã a individualului, rãmâne pradã patologiei metaforei, nesfârºitei metaforizãri.
Fenomenul cuprinde o întinsã arie a poeziei, din anumite zone ºi epoci, este aproape generalizat datoritã
absenþei unei conºtiinþe critice ºi a neputinþei intelective ºi creatoare a autorilor, postatã în frapantã
imaginaþie. Însã, la Marian Barbu, creator sorbit de idee, care considerã starea naturalã a poemului ca
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fiind izbucnirea dintr-o idee, se manifestã un alt fenomen: universalul în abstracþiunea sa îi solicitã sã
configureze pregnant sensul ºi poetul se angajeazã la echivalãri ºi apropieri de elemente la nivelul
abstract al limbajului, forþând „metafora”, expresia plasticizantã. Inconsistenþei din primul caz îi
corespunde, la acest nivel, o presiune onticã a poematicului. Aici poetul trãieºte sub presiunea
sensului. Marian Barbu a presimþit-o ºi poate din cauza asta, mult mai ascunsã ºi insidioasã, a amânat
ieºirea în „arenã”. A încercat sã i se sustragã, sã iasã de sub presiunea onticã, dar, la celãlalt capãt al
traseului strãbãtut, clipeau ochii amãgitori ai metaforizãrii. ªi luciditatea, experienþa ºi lecþiile asumate nul lasã sã facã pasul înapoi, deºi „resturi”, „veºminte colorate”, de pe acest traseu, poemele „eºantionului”
Provizii de soare mai poartã cu ele. Este lesne de vãzut cum unele îºi au axa construcþiei chiar pe aceste
echivalenþe ºi analogii ºi, totodatã, printre cuvintele lor „zâmbesc” prepoziþia atributivã „de” ºi „genitivele”
(spre exemplificare, poemul Mãsuri de prevedere, „Când e frig / oamenii se pierd în priviri / se-ncreþesc
în culori / ºi-n þipete / ca un cârd de cocori / Flãcãrile frigului / sug sângele lucrurilor / fruntea ceasului /
limbile degetelor mele / Frigul parcã trage dupã sine / o sanie de pietre cu inele / Albul frig se-ntreabã de
noi / ca de o credinþã de copil / furatã într-un joc / de cãrãmidã-n doi / sau ca o cruce azvârlitã / timpului
înapoi”, p. 94).
Sub al doilea aspect, al determinãrii din partea
procesului individuaþiei, se surprind unele fascicule de
Dora Groza
luminã, conturând stãri ºi evenimente lãuntrice la
marginea obsesivului: cuvântul cu lumea sa, realã ºi
nominalã, ºi lanþul fiinþei omeneºti, cu continuitatea ºi
discontinuitatea sa. Ambele, încãrcate, genetic, de
tensiune, bucurie ºi tragism. ªi între ele, se aflã oglinda,
câmpul relaþional al conºtiinþei. „Cuvântul” este rãsucit ºi
desrãsucit pe toate feþele, cu multã ºtiinþã adunatã din
studii „poetice” ºi „stilistice”, uneori este trecut din materie
a poemelor în principiu generator ºi model al lor. Marian
Barbu ºi-a dorit continuu claritatea ºi triumful logos-ului.
A preferat ordinea intelectului în pofida datelor dezordonate ºi inconsistente ale percepþiei. Cuvântul ºi-l
închipuie oglindã a eului („Clatinã-mã, cuvântule, / Ca
piatra în singurãtate / ªi copleºeºte-mã cu toate /
Articulaþiile tale calde. // Fã-mã oglindã numai pentru tine
/ Ca sã vãd grãdina cerului”, Clatinã-mã, cuvântule, p.
31), iar în aceastã oglindã se vede o verigã din lanþul
fiinþei omeneºti, cea neînchisã ºi abstractã, pe latura fãrã
putinþã de trãit ºi extrem de dureroasã: tatã – fiu. Singura
relaþie peste care cade ghilotina finitului, ca o fracturã
onticã, ºi naºte percepþia tragicului. Pe latura cealaltã, a
mamei, nu se percepe finitul, cãci legãturile vieþii au un
început nemijlocit. „Femeia – geneza existenþei”, ce
exact o spune poemul Genezã nevãzutã (p. 71)! Ca salvare din fractura amintitã se invocã relaþia dintre
cuvânt ºi eros, în sensul lor adânc, de a aduna, de a pune împreunã, de a strânge laolaltã. „Trãim,
constelaþii de munte ºi mare, / Prin copii, veºnica noastrã miºcare”, Între munte ºi mare, p. 84). ªi totuºi,
cuvântul rãmâne salvator: „cred cã eu, numai eu / putrezesc cu fiecare clipã / netrasã-n cuvânt / ca un
clopot de cearã e clipa / ca un sarcofag de pãmânt” (Pentru semenii mei, p. 111). Dacã femeia este
geneza existenþei, pentru bãrbat, pentru cine trãieºte finitudinea ºi ajunge în ipostaza de poet, cuvântul
trebuie sã fie geneza fiinþei. Dar, oare, se observã cã suntem în spaþiul intelectului, sub soarele viu al
amiezii spiritului ºi vieþii, unde legile sunt trasate ºi fãcute prin litera definiþiei ºi a necruþãtorului trebuie!?
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Intermezzo 1. Pentru Marian Barbu, 2004 este un an de coliziuni. Sã ne imaginãm un copac ajuns la
maturitatea deplinã ºi încãrcat cu fructe. Cu rãdãcinile întinse prin pãmânt, aidoma cât coroanei, care
extrag seva, o prelucreazã pentru substanþa ºi aroma fructelor, ºi o trimit acestora prin tulpinã. Vine
cineva ºi îi desparte coroana de trunchi. Ce se petrece cu seva ajunsã în tãietura despãrþitoare? Fructele
nu o ºtiu, se ofilesc ºi cad, însã copacul plânge cu ea spre cer prin ochiul neaºteptatei rãni. Ce se
întâmplã cu Dascãlul care ºi-a fãcut din viaþã ºi conºtiinþã seva învãþãceilor ºi brusc este pensionat?
Profesorul Marian Barbu o ºtie. Nu mai poate sã comunice ideea ºi sã-ºi reazeme privirea de tâmpla
tinerilor. ªi mai dureros, nici de a celor doi copii ai sãi, plecaþi peste Atlantic. „Eºantionul” Provizii de
soare vine ca o întoarecere a privirii înapoi ºi o clipire a ochilor printre lacrimi. Este darul din ceea ce a
pus de-o parte pentru noi. Ni-l oferã ºi pleacã, peste ocean, la copiii sãi, într-o peregrinare cultural
existenþialã. Într-o nouã ºi concretã recuperare de sine. Sfâºiat ºi alunecat, dar cu încãlþãminte înaripatã.
Între partea de sfârºit a anului 2004 ºi cea de început a anului 2005, Marian Barbu este pe „pãmântul
dintre douã oceane”, cum numeste USA. Scrie aici 12 texte, cele mai multe cu finisare în decembrie ºi
martie, pe care le publicã în seria cãrþilor de criticã ºi istorie literarã, Trãind printre cãrþi, vol. IV (Ed.
Fundaþiei Culturale „Ion D. Sîrbu” Petroºani, 2005), ordonate (ºi alãturi de alte texte) în conexiune
ideaticã, în capitolele: II. Literaturã universalã (Harold Bloom – la 75 de ani; Julio Cortázar –
Proiectarea literarã a concretului (Manuscris gãsit într-un buzunar ºi alte povestiri); Ion Dugãeºescu –
Complexul Dinicu Golescu (Prin America); Dan Grigorescu – O carte savantã (Romanul american al sec.
XX); Javier Mariás – oraºul englez ca pretext literar (Romanul Oxfordului); Toma Pavel – Preocupãri
transfrontaliere (Povestiri filosofice); Scriitori români în enciclopedii americane (Constatãri ºi opinii)) ºi IV.
Bloc notes (Despre cãrþi americane; Dorul imitaþiei; Pãmântul dintre oceane; Temporar, locuind la
Chicago ºi World Book despre România). Prima serie se deschide cu cunoscutul critic literar american,
Harold Bloom, care a introdus termenul de canon pentru capodoperã ºi a ordonat literatura universalã pe
„vârste”, ºi se închide cu scriitori români prezenþi în celebrele antologii americane; iar a doua serie, începe
cu „cãrþi americane” ºi se închide cu România în World Book. S-ar putea glosa mult despre cuprinsul
acoladelor, de la probleme de teorie la teoreticieni scriitori, de la scriitori români americanizaþi la scriitori
americani, despre „complexe” ºi savante contribuþii profesorale româneºti pe teritoriul american, despre
tentaþia concretului ºi oraºul ca pretext literar; sau în partea a doua, despre ochiul pãtrunzãtor ºi uimit al
scriitorului ºi ziaristului Marian Barbu, care a vãzut multe ºi a înþeles mult. „Timp de aproape cinci luni de
zile, spune el, am poposit în trei state americane: Illinois, Winsconsin, Indiana, având «bursã de familie»
la Chicago ºi în zonele adiacente acestui megapolis.” (Despre cãrþi americane, op. cit., p 334). Dar
important este drumul de la culturã la experienþã, calea de la reflecþie la impresie ºi percepþie. America i
se pare „spaþiu privat al mediului acvatic pe care cele douã oceane, Atlantic ºi Pacific, l-au ridicat în timp,
drept buclã cosmicã pentru odihnã ºi admiraþie”. Pãmântul dintre douã oceane, op. cit. p. 340). Oricum,
coliziunea din structura sufleteascã nu se vindecã, se petrece doar o atingere anteicã a existenþei.
Reflecþia, în primã instanþã, cedeazã din prerogativele sale în favoarea experienþei. Principiul atât de
drag profesorului, preluat de la eminescologul George Munteanu, vãzând ºi fãcând, se încarcã de
substanþã ºi-i devine un mobil important în actul de creaþie. Marian Barbu, ieºit din sine datoritã coliziunii,
se reîntoarce în sine, pãºind printre cele douã falii, cu o mânã atingând realitatea nemijlocitã, iar cu
cealaltã, indicând imaginea realitãþii. ªi astfel înainteazã, ca printre oglinzi. Oglinzile din Chicago (Ed.
Sitech, Craiova, 2006) constituie, de altfel, cartea ce se naºte ca sã dea seamã despre acest itinerar,
carte sub titlul cãruia autorul noteazã, luându-ºi o marjã de siguranþã: „ – aproape poeme – (interpretãri
libere dupã realitãþi americane)”.
Intermezzo 2. Marian Barbu se apleacã în sine ºi declanºeazã, dacã nu o revoltã, fiindcã el nu ºi-a
luat ochii de la stelele fixe ale culturii, cel puþin un set de contestaþii. Importante pentru fiinþa poeziei. Mai
întâi, împotriva propriei sale poezii scrisã la vârsta “artistului la tinereþe”, când lumea este privitã în
categoriile Idealelor ºi a substanþei evanescente, iar poezia ca fiind un dulce ºi ireal joc de imagini. În
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genere, aceastã poezie acoperã lumea ºi o „înfrumuseþeazã” cu metaforizãri cât mai spectaculoase,
crezându-se cã-i adaugã sens. Dar ele nu duc nicãieri, cel mult, încântã gândul (ca pãrere) ce nu trece
de clipirea ochiului. Apoi, ºi a creaþiilor desubstanþializate, neridicate la fiinþã, într-o lume alienatã, multiplu
alienatã – dar acest aspect nu-l vom decela aici ºi acum. ªi în fine, ca o deschidere a artistului reflexiv
cãutând, cu instrumente pe mãsurã, noi „orizonturi” ºi cadre topologice poeziei (poate chiar în înþelesul
vechi), în vederea schimbãrilor proprii din procesul „individuaþiei” creatorului ºi a creaþiei. Iar drept
consecinþã, apariþia unei atitudini în contextul dat. Pentru cine o percepe. Contestaþia sa nu este
singularã, de-ar fi sã privim numai în istoria poeziei noastre, de la luciditatea eminescianã din Epigonii
(ori celebra epistolã a poetului trimisã din Viena la 6 februarie 1871 lui Iacob Negruzzi, directorul
Convorbirilor literare de la Iaºi, de definire a epocii în vederea proiectului romanesc Naturi Catilinare,
cu determinãri la diferite nivele ontologice în planul artei ºi al societãþii) pânã la “monoloagele” lui
Philippide, viziunile într-un dincolo ale lui Mircea Ciobanu din Patimile ºi descripþiile într-un aparent
dincoace ale lui Marin Sorescu din La
lilieci, sau atitudinea lui A. E. Baconsky,
Dora Groza
din Declinul metaforei (1961) ºi Poeþi ºi
poezie (1963). Fireºte, referitor la prima
situaþie, linia descãrcãrii de metaforizare
însoþeºte poezia din prima ei clipã, ºi
încearcã sã îndepãrteze roiul de neaveniþi,
chiar de cititori inadecvaþi ai acesteia. Dar
dezavuarea metaforizãrii presupune eforturi continue, fiindcã metaforizarea este
solicitatã chiar de procesele limbii, unde se
ascunde ºi fascineazã, însoþind cuvântul
ca o umbrã, mai ales, în încercãrile
inadecvate de recuperare a individualului.
ªi mai cu spor, sub volbura presiunilor
ideologice. Este fapt evident cã în procesul
cunoaºterii teoretice individualul se pierde,
din prima clipã ºi fazã, chiar prin numirea
sa, recuperarea rãmânând în sarcina celei
artistice, care sã-ºi încerce ºansele în
vederea unei conjugãri în câmpurile
ontice. În tentaþia recuperãrii prin numire
se ascunde ºi partea goalã de substanþã ºi
fiinþã din câmpul metaforei, cea nefolositoare ºi proastã, ca în cazul infinitului
prost cu care, de altfel, se înrudeºte –
vizibil, în planul ravagiilor patologice în
domeniu.
Creatorii, în marile lor experienþe ºi
drame poetice, au încercat sã-i recupereze ºi sã-i constituie metaforei câmpuri ontice, ca de pildã situându-se ºi deschizând creaþia în viziuni,
sau sã-i îndepãrteze prin demers „reflexiv”, uneori ironic, crustele hrãnite ºi sporite cu sevã din marele
proces al conotaþiei ºi sã facã, uneori, din aceastã îndepãrtare, “subiect” pentru avansãrile poetice. Ori
sã împingã reflexivitatea în aerul rarefiat ºi plin de traseele teoreticului, din preajma universalului. Însã o
altã cale, ºi cea mai largã ºi bãtãtoritã, este cea pe care cãlãtoresc poeþii sub deviza: „Înapoi la
individual!”. Ea s-a bifurcat în nenumãrate cãrãri în spaþiul anglo-saxon, iar deviza amintitã se aude tot
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mai puternic în epoca modernã, însã cu ceva corecturi. Unele din partea empirismului ºi filosofiei
analitice.
Mai înapoi se distinge acel menhir britanic, lordul Bacon adunând mãrturii ºi argumente pentru
filosofia experienþei, iar pe la începutul secolului al XX-lea îl vedem pe Bertrand Russell cãutând,
împreunã cu matematicianul Alfred North Whitehead, bazele logice ale matematicii în monumentala
Principia Mathematica (apãrutã la editura Universitãþii din Cambridge, între anii 1910 ºi 1913), dupã
care dã la ivealã cãrticica, Problemele filosofiei (1912), ce va însemna cu adevãrat prima piatrã a
filosofiei analitice. Deºi aceasta îºi are rãdãcini ºi ramificaþii europene (de la Kant, ºi nu numai, la Frege,
ori Carnap, care mutã distincþia dintre adevãruri analitice ºi sintetice ca graniþã între ºtiinþele formale ºi
ºtiinþele factuale, empirice, sau „ªcoala de la Viena”), fructele ei s-au împlinit ºi se savureazã peste
ocean. Se gãsesc în empirismul logic, în semioticã ºi, chiar, în poezie. Ele au apãrut ca reacþie la
indeciziile metafizice ºi ca nevoie a spiritului de cãutare a adevãrurilor necesare în lumea empiricã. La o
privire atentã, nu cu acest context rezoneazã cuvintele poetei Sylvia Plath: „Cred cã poezia mea
izvorãºte direct din experienþa senzorialã ºi emoþionalã; trebuie însã sã spun cã nu pot sã accept
aceste strigãte ale inimii, inspirate doar de un ac, de un cuþit, sau te miri ce atlceva. Cred cã trebuie sã
fii în stare sã manevrezi experienþele, chiar ºi pe cele mai îngrozitoare – ca de exemplu nebunia,
tortura, acest gen de experienþe, acestea ar trebui manipulate de o minte inteligentã ºi inspiratã”,
(Sylvia Plath, Ariel ºi alte poeme, Ed. Univers, Buc., 1980, apud. Vasile Nicolescu, Cuvânt înainte, p. 13,
s.n.)? Sau consideraþiile lui Petru Comarnescu, fãcute pe când poeta avea doar 15 ani, despre
specificitatea poeziei americane. El este, în secolul trecut, românul cu cea mai întinsã informaþie privind
lumea ºi cultura americanã ºi cu cea mai adâncã pãtrundere a conºtiinþei acesteia. Studii peste studii, de
la Homo americanus (Buc. 1933) la Brâncuºi’s Work (1970) ºi între ele, doctoratul cu lucrarea The
Nature of Beauty and Its Relations to Goodness, susþinut la Universitatea Southern din California. Lui
i se datoreazã ºi prima Antologie de poezie americanã modernã, Buc., 1947 (urmatã mult mai târziu
de cea a lui Ion Caraion, Antologia poeziei americane, Ed. „Univers”, Buc., 1979). Ca atare, cuvântul
lui are greutate: „Noua poezie americanã, antiromanticã, antitdidacticã, antisentimentalã, este o poezie
vie, radicalã, ºtiinþificã, adâncind psihologia omului, exprimându-i suferinþele, nevoile, elanurile, aducând
umor, ironie, dar ºi profetism ºi generozitate socialã (...). Poeþii noi iubesc viaþa ºi lumea, chiar dacã sufãr
mai tare încã decât ceilalþi, din pricina sensibilitãþii lor sau nu pot înþelege totul. Realismul lor social este
considerabil lãrgit, iar întrebuinþarea vorbirii curente, a viziunilor ºi sonoritãþilor unui secol maºinist, a
procedeelor ºtiinþifice ºi gazetãreºti – îmbinate adesea cu o vastã culturã umanistã – le conferã mijloace
de expresie mult mai variate ºi mai adecvate, apropiindu-i pe ei, poeþii, de ceilalþi muritori cu care se
identificã deplin”. Sã reþinem din acest evantai descriptiv, tãietura opozabilã faþã de retorica unei poezii
transmutatã peste ocean, îndreptarea ei spre experienþa de zi cu zi a omului, de la lumina conºtiinþei la
abisurile inconºtientului, pentru a surprinde, decupa ºi recupera individualul propriu acestei lumi. O
„poezie vie” cu catene prinse de volutele realitãþii sociale, care sã fie cu rãdãcini specific americane. Unii
poeþi, cu rãdãcini în America, ºi-au cãutat cerul poeziei în Europa (Ezra Pound, T. S. Eliot), alþi ºi l-au
vãzut deasupra creºtetului (W. C. Williams, W. Stevens, E. E. Cummings). Cu stelele de deasupra
luminându-le propriile drumuri, propriile pãºiri ºi propriile oraºe. „Nu toþi poeþii împãrtãºesc vederile lui
Williams – scrie în 1968 Serge Fauchereau – despre necesitatea unui limbaj absolut american (...) dar
toþi sunt convinºi cã rãdãcinile poeziei nordamericane se gãsesc în Statele Unite, ceea ce nu exclude cã,
pentru a le hrãni, pot fi folosite ºi izvoare ale poeziei europene, orientale sau sudamericane. Americanii
nu mai sunt foºti europeni.” (Introducere în poezia americanã, Ed. Minerva, Buc., 1974, p. 337). Prin
urmare, unei nevoi artistice de recuperare a individualui i se alãturã stringent determinanta
americanitãþii, iar pe deasupra, în rezonanþã, schimbãrile aduse în cunoaºtere de filosofia analiticã. Un
nod poetic privilegiat, rãmas multora spre încercare ºi desfacere!

(Va urma)
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Criteriile de punctaj pentru concursul

Cinci şi Cinci - să ne cinstim înaintaşii
maxim
maxim
maxim
maxim
maxim
maxim
maxim

DIVERSE

1. Activitate anticomunistã
20 de puncte
2. Persecuþii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte
4. Activitãþi care au contribuit la cunoaºterea României ºi a culturii româneºti în Canada
20 de puncte
5. Diplome ºi alte recunoaºteri ale activitãþii anticomuniste
10 de puncte
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în Canada
10 de puncte
7. Diplome sau recunoaºteri oferite de regimul comunist sau postcomunist ºi acceptate
- 20 de puncte
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist ºi refuzate
10 de puncte
9. Cinste, voinþã, determinare, ajutorare a imigranþilor ºi alte acte de caritate
10 de puncte

maxim
maxim

Explicaþii:
Un candidat poate sã obþinã maxim 120 de puncte.
Criteriile ºi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aºteptãm propunerile ºi sugestiile cititorilor. 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 propunerile 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 canadianã 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, împreunã 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, Grecia, Turcia ne putem da mai bine seama de diferenþe. În Canada au existat români cu dragoste de
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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 simpatizaþi, 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 discutabilã. În general, românii care au primit aºa ceva nu au fast vãzuþi cu ochi buni de ceilalþi români canadieni. 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

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:
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

Aºteptãm noi propuneri.
Redacþia
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...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 Scriitorilor 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.

DIVERSE

Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al
revistei Destine literare editorialul „2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”

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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Fiecare autor care semneazã
în revista „Destine literare”
rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu.
Redacþia respectã ortografia autorului.
Materialele nepublicate
nu se înapoiazã autorilor.

Pentru a putea primi varianta tipãritã a revistei „Destine Literare”,
puteþi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus
taxele de expediere.
Trimiteþi un mail pe adresa Asociaþiei cu toate informaþiile dvs.
romwriters@yahoo.com sau valiluca@yahoo.com
La cerere putem imprima orice numãr.
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ÎPS Bartolomeu Anania şi Alexandru Cetăţeanu, la Cluj-Napoca

Journes Dentaires de Montreal - Mai 2011
Echipament dentar modern prezentat
de Panoramic Radiology/Jemeca
Telefon (514) 827-8333.

15 iunie 2011 - Lângă Eminescu din Montreal

„Au înflorit bujorii în Canada,
Precum odinioară-n România.
Au înflorit cu-atâta amânare
Ca să le-aştept mai mult magia...”
(Din poemul BUJOR, PEONY, PIVOINE, BOTANE…
de Alexandru Cetăţeanu)
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