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Aºa cum era de aºteptat, nu

prea mulþi români cunosc bine limba
francezã ºi nu ºi-au dat seama de
greºelile de pe placa fixatã relativ
recent (în anul 2009) pe soclul sta-
tuii. Pe mine m-au „tulburat”, ºi am
vrut sã aflu alte opinii. Iatã-le:

Magdalena S. din Paris: 
- Este o ruºine, nu voi mai trece

niciodatã pe aici sã vãd aºa ceva.
Cum este posibil, cine sunt cei care
au pus aceastã placã? Dacã nu
prea ºtiau limba francezã, nu
puteau sã întrebe pe cineva?

Lucreþia Berzintu din Tel Aviv: 
…Referitor la „tema” pentru

acasã propusã de revistã, voi arãta,

mai jos, pãrerea mea. Dacã e
greºitã, uitaþi ce-am scris!

1. Nu redã, arhitectural, „magni-
ficul” unui scriitor de excepþie, aºa
cum a fost, este ºi va fi pentru popo-
rul român, Mihai Eminescu;

2. Statuia este puþin camuflatã
de poziþia aleasã. Probabil s-a avut
în vedere spaþiul diplomatic româ-
nesc al Bisericii Ortodoxe Româ-
neºti. Totuºi ar fi trebuit „deconspi-
ratã” de crengile copacilor;

3. Arhitectural - Eminescu (aºa
se vede din fotografie) nu stã nici în
picioare ºi nici pe scaun. Parcã ar fi
un milog desculþ, cerºetor în faþa
bisericii... aºa cum mulþi cerºetori se
posteazã în faþa obiectivelor de cult
religios, aºteptând un bãnuþ din mila

credincioºilor; În acelaºi timp este
ca un romantic la „umbra nucului
bãtrân”. Capul este luminat ºi nu ca
la un milog. Doar trupul îmi pro-
voacã milã...

4. Este ridicolã poziþia, dacã am
în vedere textul de pe placã ºi primii
vizitatori, „turiºtii” care-l privesc
(românii credincioºi care vin la acea
biserica). Aceºtia aflã despre M.
Eminescu cã a fost „un propagator
al culturii franceze a cãrui operã a
fost rãspânditã în 64 de limbi ºi
culturi (!?)...”, dar turiºtii nu vãd scris
cã a fost un „propagator al culturii
române a cãrui operã a fost tradusã
în 64 de limbi...”. 

5. Mi-aº dori sã ºtiu ºi pãrerea
domnului Nicolae Manolescu, Am-

Statuia lui Eminescu
de la Paris

În numãrul pe noiembrie-decembrie al revistei DL, am postat câteva poze ale statuii lui
Eminescu de la Paris împreunã cu textul de mai jos, reprodus în italice:

Am fost recent la Paris (vedeþi pozele... doveditoare) ºi am trecut sã vãd statuia lui Eminescu
din Cartierul latin, lângã Biserica Ortodoxã Românã din strada Jean de Beauvais. Priviþi cu
atenþie statuia ºi placa fixatã pe soclul statuii acum câþiva ani. Câte greºeli depistaþi? Ce credeþi?
Ce pãrere aveþi despre statuie? Aºteptãm comentariile dumneavoastrã, pe care le vom publica
în numãrul viitor al revistei.



basadorul României la Paris pe lângã
UNESCO.

NR: Îi mulþumim doamnei Berzintu
pentru cuvintele de apreciere la adresa
revistei Destine Literare.

Cãtãlin S., Paris: 
- Ar trebui sã mã duc la statuie cu o

daltã ºi un ciocan, sã scot acea placã
ºi sã pun una cu un text corect. 

Prof. Dr. Jacques Bouchard, Mont-
real, vicepreºedinte al ACSR:

- Il faudrait changer le texte de cette
plaque.

Il n’y a pas de raison qu’on dise
qu’Eminescu a été « un propagateur de
la culture française »! Et qu’il est connu
dans ”64 langues et cultures”!!!

On ne dirait jamais que Victor Hugo
est connu dans 73 langues et 62 cul-
tures!

Îl faudrait inventer un nouveau texte.

Julia D. – Montreal: 
- Este de neconceput ca în zilele

noastre, când oamenii sunt atât de
educaþi ºi deschiºi unei lumi largi, sã
întâlneºti o astfel de ruºine legatã de
personalitatea cea mai româneascã,
cea mai iubita de noi toþi. 

Personal, nu ºtiu dacã sã îmi pare
rãu sau bine cã am trecut sã vãd
statuia lui Eminescu din «Oraºul lu-
minii». De altfel, statuia este OK, nu
despre statuie este vorba. Aºa cum se
poate deduce, este vorba de textul de
pe placa bine fixatã pe soclu, la data

nefericitã de „15-VI-2009”, adicã dupã
20 de ani de la dezvelirea statuii. Este
vorba de mesajul pe care îl trimite
acest text. Mai bine nu ºtiam, mai bine
nu vedeam aºa ruºine. Oare cineva a
vrut sã ne facã de râs în faþa france-
zilor ºi strãinilor francofoni care trec
prin cunoscuta zonã a Sorbonei? 

Sã fiu clar: Este minunat cã existã
aceastã statuie a lui Eminescu la Paris,
creaþia marelui sculptor Ion Vlad. Am
toatã stima pentru acei patrioþi români
care au avut iniþiativa, dragostea,
energia ºi mijloacele financiare de a
realiza un asemenea proiect. Scriitorul
George Astaloº are un mare merit în
obþinerea aprobãrii de la Jacques
Chirac. Nu îl critic pe sculptor, care are
dreptul la viziunea lui, chiar dacã nu îl
înþeleg pe deplin. Probabil a existat o
explicaþie a poziþiei «nici în picioare,
nici pe scaun», cum a remarcat dis-
tinsa noastrã colega din Israel, Lucre-
þia Berzintu. Ce este supãrãtor, este
textul de pe placa pusã pe soclu, repet,
dupã 20 de ani de la dezvelirea statuii!
Oare chiar era nevoie de aºa ceva? 

Sã analizãm împreunã. Iatã ce ºi
cum este scris pe placã în limba fran-
cezã (vedeþi ºi poza de mai sus):

MIHAI EMINESCU
(1850-1889)

LE PLUS GRAND POÈTE ROUMAIN.
LE DERNIER GRAND ROMANTIQUE
EUROPÈENNE PROPAGATOR DE LA
CULTURE FRANÇAISE. DONT
L`OEUVRE EST CONNUE DANS 64

LANGUES ET CULTURES DU MONDE.
L` EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE-PARIS

LIGUE CULTURELLE ROUMAINE

În primul rând, despre conþinut:
- Profesorul Jacques Bouchard a

remarcat imediat: Eminescu nu a fost
«propagator al culturii franceze». 

- Nu se spune cã «opera este cu-
noscutã în 64 limbi ºi culturi ale lumii». 

- De obicei se evitã a se utiliza
adjectivul «dernier» (ultimul).

Alte greºeli: 
1. Trebuia scris «ROMANTIQUE

EUROPÉEN» ºi în nici-un caz EURO-
PÉENNE, care este feminin. Adicã,
tradus în românã - …ROMANTIC EU-
ROPEAN ºi nu ROMANTIC EURO-
PEANÃ. Sã nu mai vorbim de faptul cã
accentul pe E este pus invers. Fran-
cezii sunt foarte atenþi la accente. 

2. În limba francezã se scrie «PRO-
PAGATEUR» ºi nu «PROPAGATOR»
ca în limba românã.

3. Acel „DONT …” nu mi se pare
prea literar. 

Nici cu limba lui Eminescu – „LIGA
CULTURALÃ ROMÂNA” ºi „BISERICA
ORTODOXÃ ROMANÃ (sic) – PARIS”
nu au stat prea bine, lãsând la o parte
anomalia cu „PROPAGATOR AL CUL-
TURII FRANCEZE”. Eminescu este
poet „ROMÂN” ºi nu ROMAN. Punctul
dupã „EUROPEAN” face ca fraza care
urmeazã sã devinã incorectã – A
CÃRUI OPERA ESTE RÃSPÂNDITÃ...
Ar fi mers OPERA SA ESTE RÃS-
PÂNDITÃ…

Dar de ce „RÃSPÂNDITÃ” (sinonim
cu împrãºtiatã) când în francezã s-a
scris „CONNUE”, deci CUNOSCUTÃ,
cum ar fi fãcut mai mult sens. Apoi –
„…64 DE LIMBI ªI CULTURI ALE
LUMII.”! Nu cred cã mai este nevoie de
explicat de ce este greºitã acesta
formulare, este prea evident. 

De ce am scris aceste rânduri, de
ce am semnalat aceste anomalii?
Este simplu: din dragoste pentru
Eminescu, pentru adevãr, pentru
limba ºi cultura noastrã româneascã.
Aºa ceva nu trebuia sã se întâmple ºi
nu trebuie sã se mai întâmple pe
viitor. Ne facem de râs cu aºa „cul-
turã”. Poate cã soluþia cea mai bunã
ar fi sã fie scoasã de pe soclu aceastã
placã de ruºine ºi mai târziu, când se
va putea, sã fie instalatã alta, aºa cum
se cuvine, cu un text simplu, corect ºi
clar, fãrã nici cea mai micã greºealã.
Aºteptãm ºi alte pãreri. 

Vom reveni.
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Cum istoria Canadei se mãsoarã în numai câteva sute de ani
- sã ne cunoaºtem înaintaºii devine o faptã de conºtiinþã ºi
recunoºtinþã pentru efortul lor de a crea aceastã minunatã
îmbinare de naþii ºi culturi - Canada noastrã de astãzi. 

Pentru a recupera absenþele mele la orele de istorie ºi
geografie ale Canadei, pe care le-aº fi frecventat cu multã
plãcere daca m-aº fi nãscut aici, am cãutat sã mã informez
neîncetat despre Þara Hyperboreenilor (cum mi-am permis sã
o numesc eu).

Aºa se face cã în ziua de vineri, 27 ianuarie ac, la ora
12.30 am fost prezent la biblioteca Atwater* unde prof.
Richard Gwyn a þinut o conferinþã dedicatã primului Prim
Ministru – Sir John Alexander Macdonald (1815-1891). R.
Gwyn, istoric ºi cunoscut ziarist este autorul unei ”best-selling”
biografii în douã volume despre Sir John Alexander Macdonald sub titlul: Nation Maker – Sir John A. Macdonald: His Life,
Our Times (Creatorul Naþiunii – Sir John A. Macdonald: Viaþa lui, timpurile noastre). Interesant subiectul! Am aflat lucruri
noi despre controversatul J.A.M. fost Prim Ministru conservator (Torry Party) al Canadei. Dar pe cine mai intereseazã un
personaj politic contemporan cu Eminescul nostru... sau mai mare cu 6 ani decât Vasile Alecsandri? Se pare cã foarte mulþi
canadieni sunt interesaþi de istoria lor ºi de remarcabilii lor înaintaºi, sala fiind plinã. Printre participanþi s-a aflat ºi primul
cosmonaut canadian Mark Garneau, în prezent deputat liberal de Westmount – Ville Marie. 

Gândindu-mã mai bine, Sir J. A. Macdonald se poate raporta la Mihai Kogãlniceanu, faþã de care a fost cu doi ani mai
mare ºi a murit în acelaºi an – 1891. Cum Kogãlniceanu a fost ºi ministru de externe al României, cu siguranþã cã au avut
cumva de-a face, dar nu am gãsit nicãieri consemnat acest presupus fapt. 

Pe scurt despre Sir John – deoarece în aceste vremuri nimeni nu mai are timp de citit ºi puþini vor reþine multe date: 
S-a nãscut la 11 ianuarie 1815 în Glasgow, Scoþia, de unde a emigrat cu pãrinþii în Kingston, Upper Canada (acum

provincia Ontario) când avea 5 ani. A învãþat carte la Kingston Grammar Royal School ºi în 1836 (la 21 de ani) a devenit
avocat. Pe vremea aceea, pentru a deveni avocat trebuia sã fi învãþat bine gramatica limbii engleze ºi sã faci o ”ucenicie”
pe lângã un avocat, lucru nu prea greu de realizat. Oricum, dupã 10 ani (în 1844) a fost ales sã reprezinte oraºul Kingston**
în Ansamblul Legislativ al coloniei unite în 1841 (devenitã Provincia Canada) cu capitala provizorie la Kingston.

În 1843 s-a cãsãtorit cu Isabella Clark Macdonald, o veriºoarã primarã. Se pare cã problemele care le-a avut cu
sãnãtatea Isabellei (o formã de neurastenie ) l-au fãcut sã înceapã sã bea – ciudat – mai puþin scotch cum ar fi fost de

aºteptat de la un scoþian ca el ci multe alte bãuturi. A fãcut mai multe cãlãtorii
pentru a-ºi ajuta soþia. Mergea la cãldurã ºi aer de ocean, în Savannah, Georgia
(ce minunatã localitate!). A avut doi copii cu soþia-veriºoarã – unul a murit la 13 luni
ºi altul, Sir Hugh John Macdonald, nãscut în acelaºi an cu Eminescu (nu mã pot
abþine sã nu raportez la date importante legate de români de vazã) a ajuns tot
politician, chiar premierul provinciei Manitoba. A murit în anul 1926. Mama Isabella
(devenitã dependentã de opium amestecat cu vin!) a murit când el avea numai 7
ani, dar a reuºit destul de bine în viaþã, dupã cum uºor se poate deduce. Sir J.A.M.
s-a recãsãtorit în 1867 cu Susan Agnes Bernard – baroneasã de Earnscliffe, cu
care a avut o fetiþã nãscutã handicapatã fizic ºi psihic. Motiv în plus pentru primul
ministru canadian sã înece supãrarea în bãuturã. 

Sir John a luptat pentru a se muta capitala celor douã Canade (Canada Est –
acum provincia Quebec ºi Canada Vest – în prezent provincia Ontario) din oraºul
Quebec la Ottawa, unde se afla ºi în zilele noastre (începând cu anul 1858). A
deþinut diferite funcþii importante în colonia Canada, a luptat pentru formarea
Canadei pânã în anul 1867 – an memorabil, când Marea Britanie a anunþat
formarea Dominionului Canada, începând cu 1 iulie. Sir John a fost numit Prim
Ministru – deci a devenit primul prim - ministru al Canadei. ªi-a continuat “jobul”
pânã la moarte, exceptând 5 ani, când a fost nevoit sã demisioneze ºi a intrat în
opoziþie (voi reveni mai jos la acest episod din viaþa lui politicã). A murit la câteva

Cine sunt înaintașii noștri!
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luni dupã ce a fost ales prim ministru a ºasea oarã. În total, a fost prim ministru peste 19 ani, depãºit numai de W.L.
Mackenzie King. Este considerat ”pãrintele confederaþiei” pentru a cãrei înfiinþare a activat cu multã dãruire. Calea feratã
transcanadianã este de asemenea legatã de numele lui. Este iubit ºi apreciat în Canada zilelor noastre, cu toate cã fost
un prim ministru cu multe probleme. În anul 1873 ºi-a dat demisia din funcþia de prim ministru – în urma scandalului numit
”Pacific Scandal”, pentru luare de mitã de la compania americanã Northern Pacific Railway care a fost preferatã sã
construiascã imensa cale feratã între estul ºi vestul Canadei. A stat 5 ani în opoziþie, pânã când canadienii au uitat
scandalul cu mita ºi a fost reales pentru al treilea termen în 1878... ºi tot aºa pânã la plecarea sa spre ceruri. 

Alte aspecte negative sau controversate din activitatea sa ca prim-ministru: A refuzat sã graþieze pe liderul metiºilor ºi
al indigenilor, Louis Riel, condamnat la moarte prin spânzurãtoare pentru trãdare, fiind organizatorul revoltei împotriva
guvernului, cunoscutã ca „North-West Rebellion” care a avut loc în actuala provincie Saskatchewan. Vorbele lui J.A.M. au
rãmas peste secole: Riel va fi spânzurat – „chiar dacã fiecare câine în Quebec va lãtra”. Louis Riel era francofon ºi catolic,
deci aceste vorbe au rãnit mult mândria francofonilor din Quebec, în dezacord cu sentinþa la moarte, consideratã injustã.
Aºa se face cã la 16 noiembrie 1992, la 107 ani de la executarea lui Riel, statuia lui Sir Macdonald din Montreal a fost
decapitatã de cãtre naþionaliºtii de stânga din Quebec - FLQ (Front de liberation du Quebec). Îmi aduc bine aminte acest
fapt, comentat pe larg în presa canadianã. 

Nici legea numitã „Chinese Immigration Act”,
implementatã de Sir John ºi de parlamentul conservator
în 1895 nu-i cinsteºte memoria, fiind consideratã pe
bunã dreptate prima ºi cea mai rasistã lege care a
existat în secolul XIX în Canada. Prin aceastã lege
discriminatorie se urmãrea reducerea emigranþilor din
China, obligaþi sã plãteascã la sosirea în porturile cana-
diene a imensei sume (pe acea vreme) de 50 de dolari.
Un vapor nu avea voie sã aducã în Canada mai mult
decât un chinez la fiecare 50 de tone din greutatea lui!
Ca o parantezã, trebuie sã menþionez cã legea cu
acelaºi nume din 1923, numitã ºi Chinese Exclusion Act
(Legea excluderii chinezilor) interzicea total emigrarea
chinezilor în Canada. Acea lege rasistã, antiasiaticã, a
rãmas în vigoare pânã în anul 1947. În aceastã peri-

oadã de timp de 24 de ani, numai 44 de chinezi au putut emigra legal în Canada! 
Cu un farmec deosebit, Richard Gwyn ne-a povestit întâmplãri pline de haz din viaþa personajului în discuþie. Una a fost

legatã de cunoscuta adicþie la bãuturã a lui Sir John: Odatã, în timpul discursului unui oponent, a început sã vomite. Era
bine ameþit de bãuturã. ªi-a gãsit scuza cea mai bunã, care i-a adus simpatie ºi s-a trecut peste incident, explicând: - M-
am îmbolnãvit nu de buturã, ci pentru faptul cã sunt nevoit sã ascult declamãrile onorabilului meu oponent … 

Altã datã, i-a spus unui coleg care „trãgea la mãsea” ca el (asta am aflat mai demult, cu altã ocazie) cã.. „Guvernul nu-
ºi poate permite doi beþivi, deci trebuie sã nu mai bea. ”

ªi altã glumã (din multe altele) care circulã pe seama lui, spusã la conferinþã: odatã s-a urcat pe o movilã din curtea
unei ferme sã þinã un discurs. Fermierii i-au atras atenþia cã movila este din gunoaie de la grajduri. El a exclamat: - Nu
ºtiam cã stau pe platforma liberalã! 

Aºa cum a fost, cu defectele ºi calitãþile sale, canadienii l-au apreciat ºi îl apreciazã pe cel care a fost Sir John A.
Macdonald. Aeroportul din Ottawa îi poartã numele. O mulþime de strãzi, ºcoli, parcuri etc. îi poartã de asemenea numele.
Îi priveºte îngândurat pe canadieni de pe bancnota de 10 dolari. În câteva oraºe canadiene i s-au ridicat statui – ba chiar
ºi în oraºul lui natal - Glasgow din Scoþia. 

În încheiere, nu pot sã nu îl citez pe simpaticul scriitor Richard Gwyn: „He (Sir Macdonald, na ) not only helped to create
Canada, but contributed immeasurably to its character”. (El nu numai a ajutat la crearea Canadei, dar a contribuit
incomensurabil la caracterul ei.)!!!!

* Biblioteca Atwater (Atwater Library and Computer Center) a fost fondatã la 21 noiembrie în anul 1828 ºi este cea mai veche bibliotecã din Canada.

Iniþial s-a numit Montreal Mecanics’ Institution. Clãdirea bibliotecii are o arhitecturã remarcabilã ºi s-a menþinut foarte bine de-a lungul secolelor. In anul

2005 a fost declaratã de Guvernul Canadei - Monument Istoric Naþional. 

** Orãºelul Kingston cu numai 123.000 de locuitori, se aflã exact la jumãtatea distanþei dintre Montreal ºi Toronto, la ieºirea fluviului St. Laurent din

lacul Ontario. Este numit ºi Limestone City, datoritã clãdirilor construite cu piatrã calcaroasã (limestone) exploatatã în apropiere. Este cunoscut ca

important loc istoric, cu 20 de obiective istorice naþionale. În anul 2007 canalul Rideau ºi fortificaþiile de la Kingston au fost declarate Monument al Planetei

(World Heritage Site). În Kingston (unde poposesc de multe ori) se aflã ºi cea mai mare puºcãrie de femei din Canada, un important colegiu militar, un

aeroport militar etc. Cel mai important furnizor de uniforme roºii de galã pentru armata ºi poliþia canadianã este Andrei, un român inventiv.
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ºirul cu patimi
am venit 
din patimã
sã nasc patimi
pentru a pãtimi
inima-mi a plâns prin renaºteri
nu ºtiu sã fi fost vreodatã 
adorat
pe firul vieþii
zeii m-au plãtit cu patimi
condamnat a pãtimi
întru mântuire
trupul îmi ard în patimi
destinul ce mi-a fost ursit
îl port pe ºirul cu patimi 

Filo a patime
(ºirul cu patimi)

sono arrivato
da patima
per nascere patime
per patire
il mio cuore ha pianto per
renascimenti
non so essere una volta 
adorato
sul filo della vita
i dei mi hanno pagato le patime
condannato a patire
per perdonare
il corpo mi arde in patime
il destino ce mi è stato destinato
lo porto sul filo delle patime

Cãlãtor
seara
mi-am ales o stea
de parcã n-aº fi avut 
pe a mea 

seara 
mi-am ales o stea 
i-am dãruit mâinile
spre harul ei
cu toatã fiinþa 
de atunci cãlãtoresc cu ea

Viaggiatore
(cãlãtor)

sera
mi ho scelto una stella
si come non avessi la mia

la sera
mi ho scelto una stella
gli ho regalato i mani
a suo talento
con tutto l’essere
e di là viaggio con essa

nimeni
mã zbat 
ca peºtele
pe uscat
agonia o simt
nimeni
nu mã va arunca în mare

nessuno 
(nimeni)

mi aggito
come il pesce
su terra
agonia la sento
nessuno
non mi getterà in mare 

urme
nu atingeþi
sunt urmele iubitei
din nopþile trãdãrii

orme
(urme)

non le toccate
sono le orme dell’amore mio
dalle notti di tradimento

dupã ani
dupã ani 
de tãcere
mã uit la ea
cu aceiaºi ochi
de rãmas bun

în ochii ei
s-a nãscut durerea
pentru veºnicie

dopo anni
(dupa ani)

dopo anni
di tacere
la guardo
con gli stessi occhi
di addio

nei suoi occhi
è nato il dolore
per l’eternità

adopþie 
timpul 
coboarã 
sub raze de aºtri
mã acoperã 
viaþa-mi pãrãseºte calea clipelor
pãdurea
lacul
nuferii
îmi adoptã singurãtatea

P o e z i i
Ioan Andreica scrie eseuri, criticã literarã, prozã. Colaboreazã consecvent la reviste precum:

,,B-dul ªtirilor’’,,Tribuna’’, ,,Timpul’’,,Aheneum,’’, Alternative’’(Canada), ,,Nord Literar’’,
,,Jurnalul literar’’, ,,Informaþia de duminicã’’. Este prezent în mai multe antologii ,,Flacãra vieþii”
- 1985, „Cuvinte din nord” - 2003, Cuvinte din nord - 2004. Poesis autumnal - 2010. „Scriitori la
ei acasã” - 2010. „Trepte de marmurã” – 2010. „Primãveri interioare” - 2011. I-au apãrut
volumele de versuri: ,,ªirul cu patimi’’ 2008 ,,Unde pe timp’’ 2010 ,,Pelerin printre semeni’’ 2010.
Este redactor – coordonator al revistelor ,,Mesagerul Expres’’ ºi ,,Mesagerul Albastru’’ care
apar la Satu Mare. Este membru al Asociaþiei Scriitorilor de Nord-Vest.



adozione
(adopþie)

il tempo
scende
sotto le radici degli astri
mi copre
la vita mi lascia il camino dei momenti
la foresta
il lago
i ninfei
mi addotanno la solitudine

Aºtri
Pãmântul
saturat de trudã
aºeazã roata de foc
sub aripi
noaptea învingãtoare
aduce
eclipsa pe ceruri
mireasa apare din vise.

astri
(aºtri)

la terra
saturata di lavoro
mette la ruota di fuoco
sotto gli ali
la notte invincibile
porta
l’eclipsa sul cielo
la sposa apparsce in sogni

case fericite
iubiri
ard în spiralã 
case fericite

case felice
(case fericite)

amori
bruciano in spirala
case felice

spre tine
trec prin înserare
drumul ce îl voi face 
va fi spre tine 
voi citi aºtri venind

verso di te
(spre tine)

passano per imbrunire
il camino che lo farrò
sarà verso di te
leggerò gli astri venendo

umbra liniºtii
în pragul casei 
pasul tãu
întâmpinã 

sãrbãtoarea de armindeni
eu pun cuvinte 
în brazde imaculate
pe alb 
iubirea noastrã 
strãbate umbra liniºtii 

l’ombra dell’ silenzio
(umbra liniºtii)

nella porta della casa
il tuo passo
incontra
la festa
io metto le parole
sulla ruga imacolata
su bianco
il nostro amore
trapassa l’ombra del’’ silenzio. 

de nu ºtiu unde
cineva 
mã striga 
de nu ºtiu unde 

ea 
la care îmi purtasem gândul 
toatã ziua 
dintre crengi de cireº în floare
apare
mai frumoasã de cât visam
noapte si zi

non so di dove
(de nu ºtiu unde)

qualcuno
mi grida
non so di dove

lei
a chi mi portai il pensiero
tutto il giorno
fra i rami di ciglegie fioriti
appare
più bella quanto la sognavo
notte e giorno

gând nebun
e searã 
gândul meu e la tine
iarã
nu il primi iubito
ca altãdatã în prag 
cu zâmbetul pe buze
si chipul tãu cel drag 
întâmpinã-l în faþã 
furioasã
spune-i sã se ducã 
la altã casã 

e noapte 
gândul meu la tine 
doarme 
înþelege-l ºi spune-i

cã-i târziu
cã sufletul tãu 
de el este pustiu
spune-i adevãrul 
ºi poate aºa 
pe al tãu gând 
îl va ierta 

zorii 
se revarsã
gândul meu e tot la tine 
în casã 
spune-i iubito
cã nu ne mai iubim
ºi dacã nu mã ascultã
pe deplin 
eu
la tine îl las 
în veci 
amin 

pensiero pazzo
(gând nebun)

è sera
il mio pensiero c’è a te
ma
non lo riceva l ‘amore
come altre volte in porta
con il sorriso sulle labbra
e tuo volto amato
guardalo direttamente
furiosa
digli partire
in altra casa

è notte
il mio pensiero c’è a te
dorme
comprenderlo e digli
che fa tardi
che tuo cuore
è deserto
digli la verità
e forse così
il tuo pensiero perdonerà

l’alba
si versa
il mio pensiero sempre a te
in casa
digli amore
che non ci amiamo più
e se non mi ascolta
in tutto
io
lascio te
in eternità
amen.

Din vol. ,,ªirul cu patimi’’, Cluj-
Napoca, Ed. Risoprint, 2008

Traducere în limba italianã ºi
prezentare de Livia Mãrcan.
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Datorãm lui Iosif Vulcan, încã din 1866, atribui-
rea numelui de Eminescu tânãrului de 16 ani, care
trimisese, spre publicare, în revista „Familia”, pri-
mele sale creaþii lirice. Cãrturarul ardelean, cu o
intuiþie genialã, descifrase câteva particularitãþi
existente în poemele eminesciene care îi vor de-
veni specifice pe tot parcursul creaþiei sale: limba-
jul curat românesc, viziunea clarã asupra obiectu-
lui contemplat, neîntâlnitã ordonat la contempo-
rani, cadenþa metricã în structura versurilor, produ-
când o muzicalitate aparte, plãcutã, transferul sti-
listic supravegheat din lirica popularã, expunerea
mesajului estetic într-un mod adecvat etc.

În registrul de naºteri pe 1850 al Bisericii Uspe-
nia, din Botoºani, s-a gãsit consemnatã data de 15
ianuarie, când tatãl copilului, cãminarul Gheorghe

Eminovici, venit de la conacul din Ipoteºti, în plinã
iarnã, l-a declarat cu numele de Mihai. El a crescut
în ambianþa fireascã a familiei, alãturi de ceilalþi fraþi
ºi surori, cu nimb cãrturãresc, stabilizat prin pre-
zenþa cãrþilor, unele vechi sau manuscrise achi-
ziþionate de cãminar, mereu dornic de a se instrui
pe sine, ca ºi pe copii. Cãminarului nu i-a lipsit Bi-
blia din casã, pe paginile cãreia s-au gãsit însem-
nate datele de naºtere ale copiilor sãi. Deducem cã
înþelepciunea ºi credinþa ortodoxã i-au fost reazem
diriguitor pentru viaþa lui ºi a tuturor celor apropiaþi.

Fiindcã dupã dispariþia poetului, în iunie 1889,
15 ianuarie 1850 a devenit mai mereu zi aniver-
sarã, datoritã proiectãrii în universalitate a creaþiei
sale, românii au gândit sã permanentizeze acest
eveniment. Dincolo de înscrierea lui în calendarul
UNESCO, prin momentele rotunde ale sãrbãtoririi,
odatã cu intrarea în mileniul al treilea, data de 15
ianuarie a devenit prilej de aniversare a perma-
nenþei culturii naþionale.

Revista „Destine literare” din Montréal (Ca-
nada), grupul de coordonare a apariþiei ei îºi fac o
datorie de onoare de a reaminti tuturor românilor
aflaþi în America de Nord sau rãspândiþi în lume, ca
ºi celor din Þarã, cã în ianuarie 2009 a propus
extinderea permanenþei sãrbãtoririi lui Eminescu,
pornind de la data de naºtere a lui. Academia Ro-
mânã va fi aflat sau nu de contribuþia noastrã este
mai puþin relevant, cert este cã în 15 ianuarie
2012, la Ateneul Român din Bucureºti, a avut loc o
manifestare de amploare. În cadrul acesteia, au
fost prezentate: o expoziþie de picturã modernã, un
spectacol concertistic al Filarmonicii de Stat ºi ros-
tite douã discursuri de anvergurã, unul al preºe-
dintelui Academiei Române, acad. Ionel Haiduc,
celãlalt, al Ministrului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional , Hunor Kelemen.

Ambii au precizat cã prin Eminescu, se cuvine
deschiderea ºi de acþiuni, ºi activitãþi de profil
pentru alte componente ale culturii. Se ºtie cã la
nivel speculativ, în Europa, încã se transferã sen-
suri diferite ale conceptelor de culturã ºi civilizaþie
(Observaþiile profesorului Ovidiu Drimba în
aceastã privinþã aveau în vedere aportul spiritual
al Franþei ºi al Germaniei la patrimoniul universal.

E M I N E S C U
R E D I V I V U S

Caleidoscop aniversar



Bref. Astãzi, nu numai în 2012, ofertele teoretice ale
Profesorului s-au arãtat restrictive, ca sã nu scriu
rigide, deoarece ºtiinþa ºi cu precãdere tehnica ºi-au
cãpãtat un statut de recunoscutã independenþã).

Preºedintele Academiei, prin precizãrile fãcute sin-
tagmei culturã naþionalã, a determinat a se înþelege cã
nu trebuie iniþiate astfel de omagii doar la anumite date
din calendar. Cãci românii au contribuþii esenþiale în
fizicã, în matematicã, în artele plastice, în medicinã
etc. ªi a amintit decernarea Premiului Nobel savan-
tului de origine românã George Emil Palade.

Traseul vieþii lui Eminescu a continuat în mod
ascendent ºi profund. Doar dupã trei ani de la debut,
în care mentori ca Iosif Vulcan ºi Aron Pumnul i-au
luminat calea, cu lãmpaºul culturii, a cãrei bazã a fost
istoria românilor, Eminescu se afla la Praga, apoi la
Viena, apoi la Berlin ºi din nou, 1874, în þarã. De data
aceasta, revista „Convorbiri literare” i-a deschis pagi-
nile pentru publicarea textelor sale redactate pe
parcursul periplului studenþesc în Europa de vest. Ca
ºi a celorlalte care le-au urmat (poezii ºi poeme, proze,
fragmente de teatru).

Gazetãria de la ziarul „Timpul”, începând din 1877,
a fost perioada de vârf a omului de atitudine, de gân-
dire justiþiarã.

Complexitatea operei lui Eminescu, începând de la
circulaþia ideilor ºi implementarea adecvatã a lor, pânã
la varietatea procedeelor de exprimare, constituie con-
troverse ºi astãzi. Mai corect spus, dupã ce Titu Maio-

rescu a donat Academiei lada cu manuscrise ale lui
Eminescu (De ce aºa de târziu, cãci scriitorul dece-
dase la 15 iunie 1889?)

Eminescu a cultivat, în cunoºtinþã de cauzã, teme ºi
specii literare (aparþinând clasicismului ºi romantis-
mului) fãrã ca perenitate lor sã fie cumva perimatã, ori
sã dea semne de fisurã în durabilitatea lor.

Cum deschiderile lui Eminescu spre culturile lumii,
începând cu cea germanã, au avut incipitul în familie
ºi la Cernãuþi, se deduce peremptoriu de ce zborul
gândirii sale a poposit în atâtea spaþii ºi timpi. Acribia
cu care a tradus, felul cum îºi întocmea notele de lec-
turã, însemnãrile ulterioare (pe caiete diferite, de mã-
rimi diferite, cu feluri de cernealã diferitã) nu numai pe
foile manuscrise, ci chiar pe textele publicate, îl aratã
pe Eminescu ca pe „omul deplin al culturii române”.

Iatã de ce în aceastã sincopatã notiþã omagiu, am
mãrturisit cã Eminescu revine printre noi ori de câte ori
îl chemãm în limba românã. Oficii similare s-au înre-
gistrat ºi prin zecile de traduceri în multe limbi strãine. 

Prin forþa creaþiei sale, Eminescu n-a dislocat pe ni-
meni. Ba, dimpotrivã, a sporit patrimoniul cultural na-
þional, dobândit la nivelul gândirii, al pãstrãrii ºi rostirii
adevãrului.

Prin gestul Academiei Române din 2012, pentru a
doua oarã, Eminescu a deschis o poartã, nu în ceruri,
ci în Þarã ºi în afara ei, unde locuiesc, totuºi, prin inte-
grare naþionalã, peste 13 milioane de români.

Eminescu redivivus!
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Existã teorii în lumea occidentalã a Europei, conform cãrora un scriitor consacrat nu poate fi autorul a 3-4
opere valoroase, ci doar al uneia singure. Cum teoria capodoperei a început sã pãleascã biniºor, pânã la
stingerea totalã în modernitatea tot mai laxã, cu intruziuni din cele mai sofisticate, unele subiective, obediente
faþã de un punct confuz, ierarhiile sunt socotite didactice sau periculoase.

În spiritul observaþiilor de mai sus, angajãm un restrictiv remember Caragiale pentru Centenarul trecerii lui
în eternitate  la 9 iunie 1912.

Omul a avut un comportament atipic, atât în familie, cât în afara acesteia. Sunt studii docte în aceastã
privinþã, note ºi impresii, bruiaje chiar din partea fiului cel mare, Matei. În schimb, avem rãmase memorii de la
zeci de contemporani, de la gazete, de la edituri, de la spectacole, premiere cu precãdere, din perioada
directoratului de la Teatrul Naþional, din vremea când a fost inspector ºcolar, ca sã nu mai spunem din timpul
popasurilor de la grãdini de varã, berãrii, ori de la deplasãrile cu unii colegi de breaslã prin câteva oraºe ale
þãrii. Caragiale era un hâtru, nu de puþine ori, bonom.

Fiul sãu cel mic Luca, apoi Zarifopol ºi Cella Delavrancea, care i-au stat în preajmã, pe când se afla în
Germania, i-au evidenþiat simþul muzical dezvoltat, atenþia cuvenitã oaspeþilor care îi treceau pragul, pentru a-i
mai domoli – de ce nu? a-i înlãtura gustul amar al decepþiei ce i s-a rezervat de unii confraþi (ºi din Academie)
spre sfârºitul vieþii.

Omul Caragiale, deºi aflat în strãinãtate, n-a rãmas indiferent la miºcãrile þãrãneºti din 1907, scriind un incitant
pamflet intitulat „1907, din primãvarã, pânã-n toamnã”. Prietenul sãu, primarul Capitalei, Barbu Delavrancea a

MEREU CONTEMPORANII
LUI CARAGIALE



recunoscut în corespondenþa pe care o avea cu el forþa verbului, exprimatã liber ºi categoric, cu ecouri numeroase
în þarã. Ziarul „Die Zeit” ºi-a adjudecat un titlu de glorie pentru presa de limbã germanã, fiind model pentru cea din
Principate.

Dispariþia lui în 1912 a întristat pe românii care l-au preþuit ºi în mod aparte pe actorii care i-au interpretat
zecile de roluri din piesele sale. Abia atunci comediile lui au stabilizat înãlþimea esteticã pe care I.L. Caragiale
o atinsese, diversificarea comicului în durata existenþei sale.

Dacã am privi în timp, pânã mai deunãzi, adicã pânã la 1990, am rosti, dupã o cunoscutã parafrazã, cã toþi
autorii de comedii, veniþi dupã 1912, par sã fi ieºit de sub mantaua lui Caragiale.

Apogeul comicului a fost înregistrat prin piesa O scrisoare pierdutã, din 1884 ce a devenit repede punct de
cotiturã nu numai pentru ceea ce se crease pânã atunci, dar ºi pentru ceea ce va urma. De acum, Modelul a
cunoscut zeci de reverberaþii creatoare, înregistrate mai ales în perioada interbelicã.

Pentru celelalte comedii – O
noapte furtunoasã (1879) ºi Conu
Leonida faþã cu Reacþiunea
(1880), D’ale carnavalului (1885) –
modelul a obligat la ºlefuire, am
zice la polizare. Atât de bine ºi atât
de atent, încât sã nu fie alterat an-
grenajul interior, pilonul de susþi-
nere.

Pânã aici, confirmãm teoria ca-
podoperei, cum cã ea nu poate fi,
în mod fatal, nãscutã miraculos, ci
ca o lentilã (nu luãm în calcul foca-
rul acesteia – convex sau concav)
care adunã ºi rãsfrânge raze în
funcþie de permisibilitatea oferitã
de diriguitor.

În parteneriatul genului drama-
tic, cel de orientare clasicistã, s-a
aflat ºi drama alãturi de comedie.
Ori Nãpasta din 1890, sub raport
estetic, nu se aflã decât lângã O
scrisoare pierdutã. Socio-psiholo-
gia modernã ar socoti-o studiu de
caz. Nu ºtiu dacã Freud ar fi cunos-
cut-o n-ar fi zãbovit îndelung asu-
pra ei, deoarece are elemente sufi-
ciente ºi pentru analiza libidoului, ºi
pentru crimã, ºi pentru diversele vise, când stagnante, când întrerupte, când propuse a fi vise. Nu-ncape îndoialã
cã influenþa lui Shakespeare se vede cu ochiul liber. Dar tragediile greceºti, revitalizate de moderni, nu numai de
la Lessing încoace, nu pot fi admise în presiunea prioritarã a teatrului asupra lui Caragiale.

Rãspunsul nu poate fi decât afirmativ dacã ne uitãm cu atenþie în biografia dramaturgului. Dupã cum nici
schiþele, momentele ºi unele nuvele care au în centrul lor realismul stenic vieþii obiºnuite, încãrcatã adesea de
capcane, insurmontabile.

Proza lui Caragiale are, în mai toate cazurile, tensiune dramaticã. În consecinþã, majoritatea dintre ele au
fost puse în scenã, cu un câºtig redutabil, aparþinând unor importanþi regizori. Deci, creaþii literare din
apropierea capodoperei, dacã nu chiar capodopere identificãm ºi în schiþe, momente, nuvele!

Din opera publicatã a lui Caragiale s-au revendicat toate vârstele, toate clasele sociale, amalgamul existenþei
oferit de bãrbaþi ºi femei. Opera lui Caragiale a ajuns sã patroneze facultãþile de profil nu numai din România.
Râsul, în contemporaneitatea noastrã, a trecut de facil ºi întâmplãtor, atingând filosofia ºi metafizica.

Textele produse de Caragiale rezistã ºi la interpretãrile moderne, dacã nu sunt rãu intenþionate. Aºa cã
omagierea lui în ianuarie alãturi de bunul sãu prieten Eminescu, în special de la perioada conlucrãrii la ziarul
„Timpul” propune permanenþa celor doi creatori universali, cu care românii deschid în fiecare an calendaristic
prestigiul culturii noastre în lume. Iar în iunie, ne vom aminti de fiecare în parte – Eminescu ºi Caragiale – de
câþi ani vremuiesc în eternitatea fãrã întoarcere.
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O CAPODOPERĂ
A 

LITERATURII CHINEZE
CONTEMPORANE*

Despre proza modernã din Chi-
na se ºtie prea puþin în România. În
schimb, despre filmografia acestei
mari puteri mondiale, în ultim timp,
avem câteva pelicule pilduitoare.
Ele prezintã panoramate istoria ºi
viaþa trepidantã a milioane de
oameni angajaþi sã biruie natura ºi
legile dure ale unei democraþii
insuficient afirmatã în þarã. Politicul,
stãpân pe toate verigile umanului,
cu precãdere din þarã, constituie
cortina de fier a tuturor actelor de
culturã, dacã este posibil ºi a celor
neînregistrate.

Cam în marginea acestei ultime
formulãri se aflã ºi substanþa nara-
tivã din romanul Balzac ºi Micuþa
Croitoreasã chinezã, scriere apã-
rutã la Gallimard în 2000, ºi sem-
natã Dai Sijie (n. în 1954, în pro-
vincia Fujian, din sudul Chinei).

Cartea, una de debut ca proza-
tor a regizorului francez de origine
chinezã, a devenit un bestseller
internaþional, tradus în peste 20 de
limbi ale globului. În limba românã,
romanul are douã versiuni apãrute

la Polirom, în traducerea Danielei
Boriceanu – în 2002, 2011.

Tema romanului este desprinsã
din caducitatea politicului chinez
care a acþionat nefast sub semnul
tãvãlugului din aºa-zisa Revoluþie
Culturalã, al cãrui ideolog a fost
Mao Tze Dong. Reeducarea prin
muncã brutã a intelectualilor incluºi
în lumea burgheziei a fost aplicatã
ºi fiilor acestora fãrã discernãmânt.
Scriitorul ºi regizorul francez de
astãzi a fost unul dintre cei... edu-
caþi, în manierã maoistã!

Din aceastã perspectivã, scrierea
este o depoziþie zguduitoare, faptele
ºi visele celor doi tineri, fii de medici,
oferã situaþii ºi limbaje obiective, în
care se depoziteazã imagini ale unei
lumi resemnate, angajate doar sã-ºi
câºtige existenþa de azi  - pe mâine.
Doar primarul localitãþii reprezintã
puterea politicã de anvergurã pe
care o dezvoltã discreþionar, în spi-
ritul doctrinei ºi ideologiei transmise
de forurile superioare de partid. 

Pentru a accentua drama fiinþei
în sine, scriitorul îi plaseazã pe ti-

nerii de la oraº în spaþiul unui sat
aruncat în creierii munþilor. Accesul
la cele ale vieþii – ºi ale þãranilor de
aici, privind îngrijirea sãnãtãþii ori
aprovizionarea de la oraº cu alte
solicitãri ale traiului, ca ºi ale
tinerilor intelectuali, se realiza
extrem de greu. ªi totuºi!

Tinerii erau pur ºi simplu ...se-
chestraþi. Primarul îi implica în
munci agricole de mare risc ºi tot el
decidea când ºi ce sã facã în
folosul comunitãþii – de la golirea
haznalelor ºi transportarea mizeriei
cu bidoane pe ochiuri de pajiºte,
pânã la ajutorul concret dat
þãranilor în gospodãriile proprii, ori
în minele de cupru ºi de cãrbuni.

Romanul debuteazã cu scena
sosirii tinerilor la casa ce li s-a re-
zervat special. Ea fusese aºezatã
pe patru pari înfipþi în pãmânt;
spaþiul dintre aceºtia era ocupat de
o scroafã, bun obºtesc al satului.
Odaia de locuit a tinerilor avea un
aspect dezgustãtor; acoperiºul ca-
sei era din þiglã... reciclatã, prin
care ploua adesea.

10

D LLestine iterare

Dupã 1990, s-au mai organizat doar 2-3 reuniuni ºtiinþifice, de fiecare datã ocazionate de ziua de naºtere a
scriitorului – 30 ianuarie 1852. Apoi s-au pierdut toate în amintire!

S-ar cuveni reluarea ideii de Integrala Caragiale, cu douã componente : Comunicãri ºtiinþifice ºi Spectacole
pe durata a 3 zile. Repetitivitatea acestora – la 2-3 ani.

N.B. 
Prin aceste scurte comentarii confirmãm ideea arhicunoscutã cã scriitorii clasici, ieºindu-ºi din biografia

pãmânteanã, trãiesc pretutindeni în lume prin opera lãsatã în urma lor. Ea trebuie reînnoitã, dar nu revizuitã sau
interpretatã cazuistic de cãtre toþi cei care ... o viziteazã!

* Fiindcã opera lui Caragiale a fost intratã în universalitate, înainte de 1989, în România s-a înfiinþat, la Craiova, Societatea Culturalã
Caragiale (preºedinte fiind Valentin Silvestru).
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Totul fusese ticluit de aºa na-
turã, ca tinerii sã înþeleagã cât mai
bine limitele suferinþei umane, sã
trãiascã pe viu condiþia omului sim-
plu, obligat, ca prin munca lui istovi-
toare sã întreþinã pe paraziþii din
clasa burgheziei. În fond, acum, pe
comuniºti ºi liota lor reprezentativã.

Conflictul tinerilor cu înjositoa-
rele realitãþi a pornit de la vioara
adusã ºi ceasul deºteptãtor. Vioara
a fost cercetatã pe toate feþele, întâi
de cãtre primar, apoi de grupul þã-
ranilor veniþi sã vadã pe fiii burghe-
ziei în carne ºi oase. În final, s-a
decis ca ea sã fie aruncatã pe foc.

De aici încolo, începe avântul
imaginarului cu mãsurã, plasat
funcþional de-a lungul cãrþii. Hotã-
rârea categoricã a primarului, ordi-
nul de fapt al acestuia „stârni
numaidecât o reacþie puternicã în
mulþime. Toþi vorbeau, strigau, se
întrebau: fiecare încerca sã însface
„jucãria”, sã-ºi ofere plãcerea de a
o arunca în flãcãri cu mâna lui”.

Pentru un moment, tinerii au
rãmas consternaþi. Era întâiaºi datã
când Revoluþia Culturalã îºi arãta
colþii, adicã adevãrata faþã a „bene-
ficiilor” pe care le dorea impuse:
aplatizarea adevãrurilor, ba chiar
înlãturarea lor fãrã explicaþii. Dar
ºoc! Prozatorul – regizor sau invers
scoate asul din mânecã ºi-l face pe
Luo, al doilea personaj din grupa
celor din prim-plan, sã propunã...
selectului auditor o interpretare a
sonatei de Mozart, pe care o va
face prietenul sãu.

Nedumerire generalizatã în toa-
tã asistenþa sãteascã. Se aºtepta
verdictul conducãtorului, recte al
primarului.

Îngustimea gândirii, înapoierea
nemaiîntâlnitã a acesteia, începând
chiar de la conducãtor, o realizeazã
scriitorul Dai Sijie printr-un dialog sec
încãrcat de satirã subiacentã:

„– Ce-i aia sonatã? mã întrebã
primarul bãnuitor.

- Nu ºtiu, am bâiguit eu. O
chestie occidentalã.

1. Un cântec?
2. Cam aºa ceva, am rãspuns

evaziv.

Pe datã, vigilenþa de brav comu-
nist reapãru în ochii primarului,
care-mi spuse cu duºmãnie-n glas:

2. ªi cum îi zice la cântecul ãsta
al tãu?

3. Seamãnã cu un cântec, dar
este de fapt o sonatã.

4. Te-am întrebat cum îi zice,
n-auzi?! strigã el, privindu-mã drept
în ochi.

ªi iarãºi mã înfioarã cei trei
stropi de sânge din ochiul stâng.

5. Mozart..., am dat sã spun.
6. Mozart ce?
7. Mozart se gândeºte la preºe-

dintele Mao, continuã Luo în locul
meu. (...). Mozart se gândeºte
întotdeauna la Mao, spuse el.

8. Da, întotdeauna, întãri Luo.”
Conclusiv, ºi parcã mulþumit chiar

în absenþa obiectului contemplat,
prozatorul, ieºit din câmpul imagina-
rului controlat, scrie în maniera pro-
cesului verbal: „Asta a fost prima zi
de reeducare. Luo avea optsprezece
ani, eu-ºaptesprezece”.

Am dat extensie acestui început
de comentariu literar pentru a se
vedea modalitatea realist – satiricã,
deloc ºugubeaþã sau aluzivã, pe
care o angajeazã autorul în obþine-
rea de efecte imediate sau deduse.

Încet-încet, izolarea în care au
fost aruncaþi cei doi se desface ºi
dincolo de primar, se coboarã în
gãsirea de alþi actanþi, ca sã ducã
observaþiile spre complexitate ºi
importanþã. Ei bine, dacã pânã aci
autorul ºi Luo erau singurele perso-
naje principale, de acum, i se alã-
turã confratern... povestirea. Ea
este însuºitã alternativ, ba de autor,
ba, mai ales, de Luo. Prin poves-
tire, cei doi biruie cerbicia prima-
rului, care se încântã când cei doi
relateazã scene din filme, unele
rulând în oraºul centru de regiune.
Într-un timp, primarul îi trimite
anume acolo, ca la întoarcere,
tinerii prin povestirea despre cele
vãzute sã-i culturalizeze ºi pe
þãranii satului. Încet – încet, tinerii
devin propagandiºti ai filmelor din
Coreea de Nord ºi din Albania.

Pentru tot efortul intelectual
fãcut în dobândirea unei povestiri

cât mai vivante, primarul îi scutea
de douã zile de muncã la câmp,
remunerându-i totodatã ca ºi când
ar fi fost prezenþi. Þãranii au înce-
put sã prindã gustul filmelor poves-
tite cu ºarm de cãtre Luo.

În periplul scurtelor cãlãtorii la
oraº, tinerii aflã despre un vestit croi-
tor care se deplaseazã din loc în loc,
zãbovind un timp prelungit ca sã
poatã executa cât mai multe co-
menzi. Fiica lui, o superbã adoles-
centã, rãmânea acasã pentru a se
îngriji de gospodãrie. Ea este numitã
prinþesa Muntelui Fenixul Ceresc.

În aceastã posturã – a vârstei
mai ales, care îi dãdea un aer de
înnobilare, micuþa croitoreasã este
întâlnitã de cei doi tineri plecaþi în
aventura povestirilor care se pro-
iectau în oraºul Yong Jing. Luo se
îndrãgosteºte subit de fatã, având
o aventurã cu numeroase peripeþii
mai ceva ca în romanul Maytrei.

La întoarcerea în sat, primarul
lãrgeºte cercul de ascultãtori, cã-
rora le iese în cale cu sârg povesti-
torul Luo. El comenteazã, dar ºi
imitã convingãtor, prin detalii sem-
nificative, scene din proiecþiile vã-
zute, încât, de fiecare datã, întâlni-
rile tinerilor cu þãranii sunt vãzute
ca un vârf de valorizare a cunoº-
tinþelor. Fiecare dintre pãrþi se
aduna în „poiana lui Iocan” din cu
totul alte raþiuni ºi cu alte scopuri.
Tinerii au conºtientizat cã educarea
lor prin muncã est o armã politicã
folositã în întreaga Chinã; cã ieºi-
rea lor în afara acesteia este impo-
sibilã; cã n-ar fi de duratã dacã
Revoluþia Culturalã înceteazã. Aºa
cã, deºi adolescenþi, se impunea
sã gãseascã metode... adecvate
de sustragere de la cele oficiale.
Povestirea a devenit un aliat de nã-
dejde al supravieþuirii, pânã la
urmã, al biruinþei. Pledoaria lor se
face pentru ideea cã oricât de
vitrege ar fi condiþiile convieþuirii,
cultura ºi mijloacele ei de rãspân-
dire trebuie sã învingã. De la G.
Boccaccio încoace, povestirea, ca
formã de întreþinere intelectualã, ºi
nu numai, ºi-a ramificat implicaþiile
dincolo sau alãturi de cele intelec-
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tual – scriitoriceºti. Din viaþa zilnicã,
prin literaturã, s-a ajuns la film.

Ca o parantezã strict necesarã:
reþinem cã romanul a fost publicat
dupã o experienþã de cineast recu-
noscut. Traducãtoarea de acum a
romanului ne precizase cã numai
dupã ce în 1984 a obþinut o bursã
în Franþa, la cinci ani distanþã, în
1989, Dai Sijie a produs filmul
Chine, ma douleuir, care s-a bucu-
rat de un rãsunãtor succes. I-au
urmat, în aceeaºi tonalitate, alte
pelicule: Le mangeur de lune
(1994), Tang, le onzième (1998),
Les filles du botaniste (2006).

În structura povestirii, regizorul de
film implementeazã adecvat des-
crieri despre munþii stâncoºi, despre
vãile prãpãstioase, despre peisajele
create în timpul celor patru anotim-
puri, despre frumuseþea acestora,
pornind de la nori ºi ceaþã, la pajiºtile
îmbietoare, despre recoltele de car-
tofi ºi orez etc. O adevãratã picturã
oferitã când în culori calde, când
aspre ºi întunecate.

La personaje mai adaugãm bio-
grafia Ochelaristului, „un amic din
oraºul nostru, instalat în alt sat”. În
cãutarea anevoioasã a lui, tinerii
întâlnesc „un alai ce însoþea o lec-
ticã în care trona un bãrbat ca la
vreo 50 de ani. În urma lecticii
senioriale, mergea un om care
ducea în cârcã maºina de cusut,
legatã cu niºte curele. Croitorul se
aplecã spre cei care-l cãrau,
pesemne ca sã se informeze în
legãturã cu noi”.

Bref. Ochiul operatorului de ima-
gine surprinde cadrul ºi detaliile pe
mãsurã ce înainteazã cu camera.
Alaiul, cu puþinã imaginaþie, ne tri-
mite la Don Quijote al lui Cervan-
tes. Dacã acolo scriitorul spaniol
urmãrea o satirã a literturii cavale-
reºti, întinsã pe ani buni, aici, Dai
Sijie realizeazã contrastul grotesc
dintre un croitor profesionist (care
ºtia englezã) ºi mulþimea de þãrani
îndobitociþi de politica lui Mao.

Înaintând în gãsirea colegului,
prozatorul descoperã pe intelec-
tualul de castã ce-ºi adusese cu el
cãrþi clasice ale autorilor din sec. al

XIX-lea, interzise pe piaþa publicã a
Chinei. Opere semnate de Blazac
(„Ba-er-zha-ke” – în limba chinezã),
Stendhal, Flaubert, Dumas, Hugo,
Dostoievski, Dickens, Melville, Rol-
land zãboveau în geamantanul
Ochelaristului. (Între cãrþile suver-
sive a fost inclusã ºi Biblia, desco-
peritã în casa pastorului oraºului.
Pentru asta ºi pentru faptul cã dã-
dea sfaturi alinãtoare celor care i se
adresau, a fost trimis la munca de

jos, cât se poate de jos, - ca mãtu-
rãtor de stradã pentru 20 de ani.
Dupã demascarea lui ca duºman al
poporului, s-a ordonat sã se turne-
ze un film documentar, ca sã fie de
învãþãturã pentru toþi aceia care nu
ascultã poruncile partidului. Sem-
nificaþia ordinelor politice atrãgea
alarmant atenþia cã „partidul e-n
toate ºi în cele ce sunt ºi mâine vor
râde în soare”. Cã partidul roºu rã-
mâne singurul - ºi unicul! – clarvã-
zãtor al drumului luminos ce-i
aºtepta pe chinezi. Noi, europenii
din est, ºtiam cã directivele ideolo-
gice venite de la Moscova trebuiau
aplicate întocmai, fãrã pãreri ºi
contribuþii creatoare. Cei care au
încercat sã procedeze altfel au fost
taxaþi ca deviatori de dreapta ºi
pedepsiþi drastic, fãrã prea multe

disculpãri. Aºa ºi în cazul pastorului
care, cândva, a împãrtãºit-o ºi pe
micuþa croitoreasã).

Ochelaristul s-a arãtat nu prea
comunicativ, istorisindu-le totuºi
câte ceva despre ciudãþeniile locui-
torilor din sat. Între altele, cum un
morar, când bea rachiu, ia în gurã
pietricele. Dupã ce le-nmoaie în
apã sãratã, le bagã în gurã, le plim-
bã printre dinþi ºi apoi le scuipã. Le
numeºte „periºoare de jad cu zea-

mã de limbã”. Deghizaþi, prozato-
rul, în haine gen Mao, fac o vizitã
bãtrânului morar. Gestul lor le defi-
neºte tipul de aventurã, excrescen-
þele ei, cãpãtate la ºcoala de ree-
ducare. Contra limbajului ºablo-
nard de epocã, ei înþeleg cã unii
oameni simpli ca moºneagul întâl-
nit, trãiesc în afara politicii roºii a lui
Mao; ba, compun ºi poezii porno-
grafice de naturã folcloricã, fãrã sã
se sinchiseascã de autoritãþile ve-
nite în vizitã la el. Numai cã „litera-
tura” lui nu se extinde, dar nici el nu
i-o încredinþeazã cuiva anume.

Va fi vrut Dai Sijie sã ne atragã
atenþia asupra unei alte forme de
rezistenþã la comandamentele poli-
tice ale timpurilor roºii?

În dezbaterile moderne despre
roman, a apãrut ºi o controversã

Dora Groza



destul de ingenioasã privind canti-
tatea sau calitatea, sub aspect
categorial, a timpului ºi a spaþiului.

Cãci trei factori de bazã s-au
pãstrat ºi în proza modernã:
actanþii, timpul ºi spaþiul în care se
miºcã aceºtia.

Despre timpul obiectiv, 1971-
1974, când au fost încarceraþi ºi cei
doi pentru reeducare, nu avem
precizãri decât epic prin miºcarea
actanþilor: Luo, Ochelaristul, prima-
rul, autorul, micuþa croitoreasã,
tatãl ei; apoi trimiteri sumare la pã-
rinþii tinerilor, la medicul ginecolog
etc. prin încadrarea lor în cele mai
diverse spaþii ale existenþei, desco-
perim trei repere omniprezente:
muntele nealterat, mereu prioritar,
în contrast cu oraºul, centru regio-
nal, ºi acestea douã cu satul ar-
haic. Triunghiul denominat creazã
premize nealterate pentru decoper-
tarea ºi impunerea mitului.

Acceptarea acestuia, prin însu-
marea ofertelor folositoare imagi-
narului, determinã romncierul, ca
prin legãturile textului, sã creeze
veridicitate atemporalã.

Sunt în roman trei subcapitole,
intitulate Ce a povestit Luo ºi Ce a
povestit micuþa croitoreasã; al
treilea a fost rezervat bãtrânului
morar. Stilul acestora, fiind direct
liber ºi acaparat de persoana întâi.
Epicentrul povestirii celor trei îl
constitue apa iezerului, aflatã în
preajma morii moºului cu pietrice-
lele. Din jocurile nevinovate însã
ale adolescenþilor, se degajã inte-
resul pentru comunicare cu orice
preþ, în care lecturile efectuate din
opere de Balzac. (Iluzii pierdute ºi
Moº Goriot) aveau ecouri benefice
în ghiduºiile lor. Scrijelitura pe
carapacea unei broaºte þestoase
cu un mesaj iconic, cãreia i se dã
drumul sã înoate în apã, îl trezeºte
pe Luo la viaþã ºi se întreabã
retoric: „Mie cine are sã-mi dea
drumul de pe muntele ãsta?” Întris-
tat, realizeazã cã se aflã lângã o
zânã, pe care o îmbuneazã, arun-
când brelocul cu cheia casei ei de
la Chengdu, ca jocul de-a v-aþi
ascunselea, în apã, sã continue.

Zâna rãspunde provocator gestu-
lui. ªi ca în Lostriþa lui Vasile Voicu-
lescu, „cu giumbuºlucuri de delfin,
în faþa mea, urca din strãfundul
apelor”.

Varianta povestirii micuþei croito-
rese debuteazã ex abrupto într-un
registru stilistic care defineºte
vasele comunicante ale literaturii
cu mediul acvatic: „Dupã ce Luo îmi
citea din câte un roman, îmi venea
sã sar în apa rãcoroasã a iezerului”
.ªi urmeazã descrierea cu de-
amãnuntul o bogãþie de pietre ºi
pietricele întâlnite în adâncurile
limpezi ale iezerului. Cunoscãtorii
pot contrapune descrierii micuþei
croitorese pe cea a lui Vasile Voicu-
lescu din nuvela Pescarul Amin, în
descrierea uriaºului morun aflat la
adâncimi antedeluviene.

Micuþa croitoreasã gãseºte în
adâncurile întunecoase ale iezeru-
lui un ºarpe. Simbologia lui este im-
presionantã în culturile lumii. Nu
este cazul de a o readuce aici cu
multele ei detalii. Eu doar am
amintit-o.

Din când în când, se aud voci ºi
impulsuri narative din literatura de
mistere, din cea poliþistã, cea fan-
tasticã, referenþial de analizã, cuce-
ritoare rãmâne însã zona realistã.
(Câteva fugare scene naturaliste
pot intra în cadrele realismului târ-
ziu: exacerbarea libidoului la ado-
lescenþi, Luo ºi Micuþa Croitoreasã,
acasã, la copacul ginkgo, în apã, la
iezerul morarului, activitatea pe viu
a ginecologului ºi el bãnuit a fi su-
versiv – face un chiuretaj, în schim-
bul primirii unei cãrþi de Balzac).

Spre deosebire de regizor, care
rãmâne stãpânul imaginii, vorbele,
textul putând fi adãugate prin sin-
cronizare, prozatorul, mult mai
sãrac, trebuie sã explice, sã des-
chidã paranteze pentru motivaþie
º.a.m.d. Modernitatea însã, care se
doreºte sã ºi rãmânã, apeleazã
raþional la subtext, la întreruperea
unui discurs, chiar a unor dialoguri,
dând câºtig de cauzã ortografiei.
Adeseori, parabola se instaleazã
ca un cifru. Asumarea înþelesurilor
profunde aparþine lectorului versat,

receptorului care se descoperã pe
sine în evaluarea unicat, care-i
aparþine.

Din acest unghi de vedere, Dai
Sijie se prezintã ca un prozator de
referinþã în modernitatea internaþio-
nalã contemporanã. Apelul la
clasicii francezi ai secolului al XIX-
lea a fost doar un pretext pentru a-
ºi prezenta metodele ºi puterea
acestora de a comunica în mileniul
al treilea, chiar din spaþiul unei þãri
cu viguroase tradiþii literar – cultu-
rale. Iatã de ce discuþiile despre
literaturã sunt adevãrate filtre de
informare spiritualã care sparg
tarele nefast al politicii timpului.
Este încã o dovadã cã spiritul uman
nu poate fi înfrânt chiar dacã el
este izolat, încarcerat sau scos în
afara actelor politice. Camil Pe-
trescu al nostru, într-o piesã isto-
ricã – Bãlcescu, îl determinã pe
erou sã recite pe când se afla în
închisoare. Surprins de gardian
cere sã i se dea cartea dupã care
recitase. Întreprinde un control
amãnunþit al celulei ºi rãmâne
decepþionat cã n-a gãsit obiectul
încriminat. Atunci Bãlcescu îi rãs-
punde calm cã nu poate a-i satis-
face cererea, deoarece cartea se
aflã în capul lui. Ca atare, îi este
imposibil. Numai dacã ...

Astãzi, dupã 1990 în România,
realismul permanent, cel de duratã,
în actualitatea modernitãþii, solicitã
detaliul într-un mod ostentativ (Nici
poezia ºi nici proza americanã din
primele decenii ale sec. al XX-lea,
mai rar, mai încoace, n-au procedat
altfel, dupã ce miºcãrile europene
de avangardã au fost bine asimi-
late. Parisul s-a arãtat destul de
falnic în aceastã privinþã, dupã
experienþe similare din Italia, Aus-
tria, Germania, Elveþia).

Resuscitarea detaliului semnifi-
cativ se întâlneºte în neorealism,
omniprezent în filmele italiene, ºi
nu numai, din primele 3-4 decenii
ale sec. al XX-lea. De aceea, în
spiritul acestor... noutãþi de tehnicã
ºi înþelegere esteticã, regizorul
chinez Dai Sijie, din Franþa, este
mai mereu pe fazã. Din multele
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prezenþe de o asemenea facturã
din care se disting tranºant rava-
giile fãcute de Revoluþia Culturalã a
lui Mao, un dezastruos tsunami al
timpurilor comuniste, un grotesc
depãºind categoria esteticã a urâ-
tului, am ales tabloul descoperirii
mizeriei înfiorãtoare din spitalul
districtual. Aci a fost internat ºi pas-
torul. Neexistând cantinã, bolnavii
internaþi se hrãneau pe cont pro-
priu: „camerele bolnavilor erau ºi
bucãtãrii”.

Relecturând cartea de trei ori, am
constatat cã scriitorul a zãbovit în
mai toate compartimentele vieþii so-
ciale: culturã, agriculturã, sãnãtate,
religie/credinþã, angrenând perso-
naje de toate vârstele. Mesajul lui
fiind foarte clar: evidenþierea la lu-
mina zilei a consecinþelor Revoluþiei
Culturale care se derula în plinã zi,
în vãzul supravieþuitorilor. Viaþa lo-
cuitorilor, a celor de la munte, cu
precãdere, sta mereu sub semnul
sumbrului, a sabiei lui Damocles, pe
care numai moartea o împlânta
convingãtor. Aduc aici textul auto-
rului, prin glasul moºneagului morar,
care îi povesteºte despre scena
împreunãrii, în apã, a micuþei croito-
rese cu Luo. Detaliile oferite, impre-
sionante prin înlãnþuirea etapizatã a
lor, alunecã spre descrierea unor
corbi cu ciocul roºu.

Aflatã pe o stâncã, dupã ieºirea
din apã, fata se minuna de frumu-
seþea care i se deschidea în faþa
ochilor, când deodatã a fost încon-
juratã de pâlcul corbilor. Ferindu-se
de ei, fata s-a aruncat în gol.
Scriitorul adaugã: „Corbii dupã ea.
ªi înainte de a zbura cãtre alte zãri,
au însoþit-o în cãdere, iar ea parcã
se fãcuse o rândunea printre ei. ªi-
a þinut cu aripele nemiºcate, desfã-
cute, pânã când s-a apropiat de
apã ºi s-a scufundat, cu braþele
înainte, mistuindu-se în adâncuri.”

(Între noi fie taina, Dai Sijie l-a
fãcut prea cult pe moºneag, pânã
aci, chircit în arhaitate. Poate cã l-
am înþelege pe autor dacã am
spune cã sora lui, povestirea, arma
preferatã în jocul narativ al între-
gului roman, dar nu ºi de imagine,

cum ar pretinde regizorul, ar fi pri-
mit mai mult neaoºism, o altã ca-
denþã a frazãrii etc.)

Notãm în treacãt cã ori de câte
ori, în comentariile critice din litera-
tura românã se scrie despre corbi,
trimiterea la americanul E.A.Poe
(1809-1849) devine fireascã. Poate
cã Sijie sã fi citit cu pixul în mânã
traducerea de excepþie a lui Baude-
laire, din 1842.

La noi – astãzi în 2012 – ambii
poeþi, american ºi francez, au
cunoscut traduceri directe, unele
socotite de excepþie.

Tot în treacãt, pentru cititorul
acestor însemnãri critice, reamin-
tim imaginea corbilor din povestirea
Lângã apa Vodislavei, de Gala
Galaction, ºi pe cea din Scrinul ne-
gru, de G. Cãlinescu).

Unii prozatori ai modernitãþii re-
fuzã sã creadã cã au preluat unele
tehnici de lucru de la înaintaºii lor.
Prinºi cu mâþa în sac, dau din colþ
în colþ ºi inventeazã cele mai nãs-
truºnice explicaþii, justificãri, pânã
la urmã, argumente facile. Iatã unul
din cârligele scrierii este formula de
adresabilitate cãtre cititor, chipurile,
vectorul lui de conduitã ºi pentru
care a nãduºit pânã aci.

Ultimul tablou epic – ca un focar
de lentilã mult aºteptat, începe ca în
scrierile foileton ale sec. al XIX-lea:
„Gata. A venit momentul sã vã des-
criu tabloul final al acestei istorisiri.
A venit vremea sã auziþi scãpãrarea
a ºase chibrituri într-o noapte de
iarnã”. Imaginarul scriitorului cu sin-
cope bine plasate ne lumineazã în
concreteþea noastrã, dornicã de
adevãr.

Micuþa a plecat definitiv spre oraº,
fiindcã Balzac a ajutat-o „sã-nþe-
leagã(...) cã frumuseþea unei femei
este o comoarã nepreþuitã.”

Întristaþi, cei doi tineri se-ntorc în
sat marcaþi de eveniment, dar ºi
bucuroºi cã „reeducarea balza-
cianã” a dat roade pentru micuþa
croitoreasã.

De aici înainte, lecturile lor clan-
destine vor rãmâne deschise decât
pentru ei înºiºi. Moºneagul morar
va sta de vorbã în continuare cu

pietricelele lui. De data aceasta,
autodafeul rezervat cãrþilor îºi jus-
tificã aplicarea neîntârziatã.

Regizorul a învins definitiv, pu-
nând stãpânirea pe întreaga teh-
nicã a suspansului, a inversãrii pla-
nurilor. Scenaristul vrea ºi el sã
biruie, mãrturisind cã plecarea mi-
cuþei croitorese a avut loc „cu
câteva ore înainte de nebunia
autodafeului”.

Ca un semioticiat, încã roman-
tic, analizeazã desprinderea croito-
resei de grupul tinerilor: „Prima
propoziþie pe care i-au strigat-o a
pus-o pe fugã, a doua a împins-o ºi
mai departe, ultima a transformat-o
într-o pasãre care, în zboru-i grãbit,
s-a fãcut din ce în ce mai micã ºi
apoi a dispãrut”. Avem aci o altã fa-
þetã a mitologiei, a dispariþiei hota-
relor, spre neunde.

Poeticitatea viziunii, încântã-
toare prin exprimarea articulatã
sintactic, se întâlneºte episodic, aº
zice inelar, ºi în restul textelor de
pânã atunci. O scurtã notã de tip
expresionist, ca la poetul american
Walt Whitman, sau ca la Lucian
Blaga: „Din când în când, auzeam
pocnetele înfundate ºi sugestive
ale mugurilor. Se pare cã unii bam-
buºi mai tineri, dintre cei mai
viguroºi, pot creºte ºi câte treizeci
de centimetri pe zi.”

În finalul notelor mele critice,
spun cã Dai Sijie rãmâne atât un
regizor aparte, dar ºi un prozator
de fond al literaturii chineze con-
temporane, admirabil tradus ºi în
limba românã. El este reperabil prin
ºtiinþa articulãrii cinematografice a
întregului textului narativ, ºtiind sã
dea impuls scenelor cheie, dar sã
le ºi opreascã la timp. Romancierul
nu face cazuisticã din politicã,
fiindcã el mobilizeazã o tehnicã
diferenþiatã, în orizontul de aºtep-
tare, implicit în estetica trasatã, de
care beneficiazã însã literatura.

* Textul nostru de analizã criticã
îl dedicãm familiei Julia Deaconu ºi
Alex Cetãþeanu, din Canada, pen-
tru modul ingenios cum ºi-au edu-
cat fiul Nick, stabilit în China.
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În seara de Paºti, în sala de mese a restau-
rantului, fusese invitatã o formaþie de muzicã.
Nu a atras cine ºtie ce atenþia cuiva. Turiºtii au
servit, ca de obicei, masa ºi au plecat. Tabitha
ºi-a terminat prima treaba. Doar Katy ºi mami a
avut, pânã la sfârºitul programului, niºte cheflii
pe scaunele de lângã bar. Au tot turnat în ei
bãuturã pânã ce unul, aºa cum era îmbrãcat, a
sãrit în piscinã. Dupã el, ºi ceilalþi. Un fel de a se
trezi din beþie  ºi a lua-o, într-o altã tavernã, de
la cap. Dupã ce totul s-a închis, am plecat
împreunã spre camere. Înainte de a-mi lua
rãmas bun de la mami, am îmbrãþiºat-o pe Katy.
Ea pãrea mai obositã ºi mai tristã  decât toate.

- Dacã ai sã vorbeºti cu Lajos, sã-i spui cã îi
mulþumesc. La toamnã, când am sã ºtiu sã
scriu, într-o scrisoare, am sã o fac ºi eu, dar
acum...dupã cum vezi nu am cum!

- Nu avea grijã, o sã-i zic! În plus, am sã
adaug ºi faptul cã eºti o dulcicã.

- Katy, draga mea, las-o cã ºi-o ia în cap ºi ai
sã vezi cã nu mai ai trai cu ea!

- Vipera! - zicea mamaie. 
- Nici chiar aºa!
- Se mai supãra ea, bunica, dar când îi

spuneam cã am sã plec la mami, cât ai clipi, se
însenina. Sã te vãd ce ai sã faci tu?

- Bine, bine, vino sã te pup ºi gata! Cã ne
apucã aci, în pragul casei, dimineaþa!

Am intrat cu Tabitha în camera noastrã. Ne-
am dezbrãcat. Înainte de a ne culca, ea m-a dus
în baie ºi m-am spãlat. În timp ce ne pieptãnam
ºi eu, ºi ea, înainte de a intra sub cearceaf, prin
peretele ce ne despãrþea, am auzit un þipãt. Katy
urla ca din gurã de ºarpe.

1. Doamne, nu mã pãrãsi, nu mã lãsa!
2. Ce e? – am întrebat-o pe Tabitha.
Ne-am repezit în camera alãturatã. Acolo,

Katy se zbãtea ºi îºi smulgea pãrul din cap.
- Ce s-a întâmplat?
- Cicã, Lajos, astãzi dupã masã, în ziua de

Paºti, s-ar fi spânzurat!- mi-a rãspuns Maria
aproape sugrumatã.

- Doamne, copilul meu!
- Mami, sunã tu, te rog, la ea acasã, poate nu

e aºa. – am încercat sã curm durerea ºi am luat-
o pe Katy iar în braþe. 

- Nu, lasã-mã! Vreau sã mor ºi eu lângã
bãiatul meu! 

- Katy, te rog!
- Nuu! Viaþa mea, gata, punct! N-am de ce sã

mai trãiesc!
- Mami, sunã, te rog! – am revenit eu cu

lacrimi în ochi.
Maria a ieºit din camerã ºi a sunat în Româ-

nia. I-a rãspuns Erika, mama lui Katy. Vorbea
prost româneºte ºi abia s-au putut înþelege.
Oricum, din schimbul de cuvinte, am înþeles ºi
eu câte ceva. Bunica lui Lajos îi era alãturi într-
un spital.

- N-a murit!- am strigat eu cãtre Katy. Lajos e
doar bolnav. Are sã se facã bine ºi am sã mã
duc la el, acolo, în Ardeal.

Tabitha privea uimitã. Nu înþelesese nici prea
bine, nici de unde ºi din ce motiv, tot ce se
întâmpla. Fiecare vorbeam, uneori, fãrã sã ne
dãm seama, în limba sa. Doar durerea se per-
cepea, indiferent de modalitatea noastrã de a ne
exprima. Strigãtul meu a oprit-o pe Katy din
plâns.  A alergat spre Maria ºi i-a smuls telefo-
nul. Dupã câteva minute, a revenit.

- Of, Doamne! Bine cã l-a vãzut cineva ºi…
Acum, e în spital. Poate scapã! Medicii sunt însã
rezervaþi. Am sã plec la el neapãrat!  Acum chiar,
dacã ar fi un avion! – s-a agitat ea.

- Mda! Este cu totul altceva! Mergem, vorbim
cu ºefii, apoi te duci la el, în România. Am sã
lucrez eu ºi în locul tãu.

Maria ºi Katy au alergat spre recepþie. Au vor-
bit cu administratorul staþiunii. Cu greu, în cele
din urmã, cei din conducere au înþeles situaþia.
Katy a telefonat apoi la o agenþie de voiaj. Sin-
gurul avion care zbura spre þarã, era un Tarom,
cursã charter, pentru turiºtii români cãrora li se
terminase deja vacanþa. Pleca în ziua urmã-
toare, înainte de prânz. Mai avea încã locuri. 

Suflet de copil
într-o lume pe dos

(Fragment de roman)



2. Mami, mã laºi sã  plec ºi eu la bunica? Te rog!
3. Bine, dar...
- Tu nu ai sã poþi sã mergi ºi... Crede-mã, mi-e

dor de ea! Apoi, la toamnã, ºcoala! Iar eu cu
greaca...

- Of, Doamne, încotro? Sara, spune ºi tu, ce am
sã mã fac?

* * *
Toatã noaptea, nu am atins geanã pe geanã. M-

am pregãtit de drum. Mami mi-a aranjat aproape
toate hãinuþele într-un troler în care aº fi încãput ºi
eu de voie. Alãturi lui, un altul mai mic, în care a mai
îndesat încãlþãmintea ºi ce mai rãmãsese pe
dinafarã. A sunat-o apoi pe mamaie ºi a rugat-o sã
mã aºtepte în gara din Craiova, la unul din trenurile
cu care urma sã ajungem. Pânã spre dimineaþã,
Katy a tot sunat la spitalul în care era Lajos ºi a
vorbit când cu Erika, când cu medicii. Starea lui de
sãnãtate pãrea sã fie sub control.

În ziua urmãtoare, am însoþit-o, ca de obicei, pe
Tabitha, în sala de mese. Mi-a adus micul dejun cu
lacrimi în ochi. Le-am simþit, fãrã sã vreau, gustul ºi
am început ºi eu sã plâng. La un moment dat,
suspinam atât de tare încât am speriat-o ºi pe ea, ºi
pe câþiva turiºtii de la mesele din jur.

M-am ridicat ruºinatã de pe scaun ºi am fugit la
Maria. Tunisianca a venit dupã mine.

- Ce e cu tine? 
- Nu plec fãrã tine ºi fãrã ea! 
- Sara, puiul meu, rãmâi cu mami ºi cu Tabitha!

…ªi o sã mergem, la sfârºitul sezonului, când nu
mai vin turiºti, la bunica! Apoi cu ºcoala ne mai
gândim! Pânã la toamnã, poate înveþi, cât de cât,
greaca.

- Nu! Acum!
- Acum, ce?
- Sã mergem toate alãturi de Katy la copilul ei.

...ªi dupã aceea, la mamaie.
- ªtii bine cã nu se poate! Acolo, nu avem din ce

trãi. Vrei sã fii la ºcoalã de râsul celorlalþi copii? Sã
nu ai hãinuþe, cãrþi, caiete, chiar ºi jucãrii?

O vreme, toate trei am tãcut. Un fel de vuiet se
scurgea prin mine, din ceruri spre pãmânt. Simþeam
cum mã despicã în douã ºi îmi venea sã þip. Totuºi,
un timp am tãcut, apoi le-am zis:

- ... Bine! Dar sã  o iei ºi pe ea ºi sã veniþi la mine!
O idee mai târziu, le-am îmbrãþiºat pe amândouã

ºi am urcat împreunã cu Katy, în autocarul care ne-
a dus la aeroport, la Heraklion. ªi mami ºi Tabitha
au rãmas acolo în vârful dealului, plângând. O vre-
me, am mai lãcrimat ºi eu, apoi iar am tãcut. Sus-
pinam din când în când, aruncatã parcã din lume.
Dupã ce am urcat în avion, nu m-a mai interesat nici
cerul, nici de unde am plecat, nici unde o sã ajung.

Am privit poate pentru prima datã undeva în mine ºi
am adormit.

* * *
Aproape de Bucureºti, Katy m-a trezit. Simþeam

în suflet un imens gol. Parcã nu mai aveam nimic,
nici lume ºi nici loc. Pentru un timp, atunci, înainte
de a-mi simþi iar picioarele cum calcã pe pãmânt,
nici timpul parcã nu mai avea timp. Dupã aterizare,
încet, încet, însã fragmentar, mi-am revenit. Am
recunoscut zona din care plecasem cu aproape un
an în urmã.  În ea, eu o ºtearsã amintire. 

Când încã mai aºteptam bagajele, Katy a sunat-
o iarãºi pe mama sa. De acolo, din spital, nicio veste
care sã o liniºteascã. A oftat.

4. Ne trebuie un cãruþ pentru bagaje!  
Nu am stat prea mult pe gânduri. Am ºi gãsit

unul, nu foarte departe de banda rulantã, pe care îºi
fãcuserã apariþia primele geamantane. L-am luat.

5. Hei, scumpo, pãi se poate?... Era al meu.
- Da?!  - m-am mirat în timp ce l-am privit în ochi.

– Scuzaþi-mã, dar îmi trebuie sã car un troler cât
toate zilele, iar eu sunt micã ºi nu pot.

6. Înþeleg, dar mama ta?...
7. Acum e la muncã, la un bar, în Pelagia...
8. Unde?
9. În Creta, în Grecia...
- ªi tu, singurã?! Nu cred! Nu te-a aºteptat

nimeni?
- Nu! O sã vinã mamaie la Craiova... 
- Hai, cã-i bunã! Lumea de acum, complet ne-

bunã!
- Domnule, o fi, dar în niciun caz, mami!
- Mde! Ce ºtii tu?! În fine, o sã mã descurc. Ia-l!

Cãruciorul e al tãu!
- Thank you sir! – am fãcut eu pe deºteapta.
Domnul acela m-a privit din nou, apoi s-a fãcut,

printre oameni, curând, de nevãzut. În ochii sãi, am
simþit ceva ciudat M-a privit de parcã mã ºtia de
undeva. Am tot cãutat cu privirea în stânga, în
dreapta, însã nimic. În cele din urmã, ceva mai târ-
ziu, într-un taxi, m-am liniºtit. În Gara de Nord, am
zãbovit aproape douã ore. Katy mi-a cumpãrat ceva
de mâncare, o sticlã de suc ºi ne-am aºezat pe o
bancã. Aºteptam trenul. Când eu ciuguleam ca o
vrãbiuþã din ce îmi luase, ea a reuºit  sã îl audã
pentru prima datã pe Lajos. I-a spus cã este în
România ºi a izbucnit în plâns. I-am luat telefonul.

10. Lajos, sunt Sara! Sã ºtii cã m-am întors. Într-
o zi, am sã vin la tine, promit...

Nu am auzit decât un fel de ºoaptã din care nu
am desluºit mai nimic. I-am spus însã mamei lui cã
e totul bine.

- Of, sã dea Dumnezeu! Vrei sã vii cu mine? Te
iau! ...ªi te duc la mamaie, mai târziu. Cu siguranþã,
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Lajos s-ar bucura. Hai, chiar te rog! De unde ºtii,
poate chiar tu îi poþi fi salvarea?

- Da, dar nu ºtie mami! 
- O sun eu! 
Intenþia mea a devenit o cale întoarsã  în primul

rând, pentru bunica. Maria mi-a dat voie sã-l vãd
mai întâi pe Lajos.  Când ne-am urcat în tren, ceva
mã frãmânta mai mult ca atunci când plecasem din
Grecia.

- Dacã pânã ajungem acolo, el moare? Ce-am sã
mã fac?  Cum am sã-l pot vedea?  Toatã viaþa aº
avea în minte, în cap, un spânzurat. Of, Doamne,
nu! – mi-am zis în ºoaptã, apoi m-am pierdut cu
privirea pe fereastrã. Dincolo de geam, câmpul într-
un început de primãvarã, ºi el în acea zi oarecum
suspendat.

* * *
Priveam în gol ºi suportan, cu stoicism, trãn-

cãnitul trenului. Nu aveam nici cea mai vagã idee
cam cât de lung avea sã fie drumul pânã la Carei
sau Satu Mare. În compartimentul în care cãlãto-
ream, eram doar noi.

- Pune cãpºorul aici ºi întinde-te pe canapea! –
m-a îndemnat cu vocea stinsã ea.

- Deocamdatã nu! Îmi era totuºi dor sã admir
câmpia. În Grecia, oriunde ai fi privit în jur, dealuri,
bolovani, iar spre larg,  numai apã, marea. Uneori,
aveam sentimentul cã doar ce am ieºit din ea.
Alteori, aveam impresia cã valurile mã chemau ca
sã mã ducã undeva, iar acolo sirenele ºi depãr-
tarea. Katy, cum ar fi sã vii pe lume peºte?

- De unde ai vrea sã ºtiu?!
- Fâþ, fâþ acolo, o chestie aproape nevãzutã. ªi

totuºi, ceva viu. Ce mult e pânã ajungi sã fii mare!
M-am tot uitat la sâniºorii ãºtia ai mei ºi nimic!  Stau
chitic! Îmi vine uneori sã-i pedepsesc. Sã-i fac într-
un fel sã creascã, iar ei nimic! 

- Sara, draga mea, eºti încã un copil!
- Nimic de zis, dar când vrea viaþa, mami sau nu

mai ºtiu care, musai sã o rabd ca un om mare. 
- Nu, nimeni nu-ºi propune aºa ceva. Viaþa, în

general... Ce sã-i facem? Are întâietate. Doar ea ce
are, oarecum, birul de la fiecare. O face zilnic ºi nici
cã întreabã. De exemplu: ,, azi ai sã dai?’’.

- ªi dacã nu ºi nici cã vrei?
- Aiurea... Eºti la mâna ei. Oricum te îngenun-

cheazã!
- Mi-a zis mie moº Gheorghe odatã, cã pentru tot

ce ni se întâmplã, am fi vinovaþi doar noi. ,,Uite,
vezi, acum greºesc!’’- s-a spovedit el - ,,Paharul  cu
þuicã turnat pe gât adineauri, ar fi trebuit sã îmi
ajungã. Sã mã fi oprit, dar lãcomia din mine, nu ºi
nu! Mai pune unul! ªi de aici, blestemul! Ba mã cert
cu Ioana, ba...’’

- Avea ºi el dreptate, sãracul! Numai cã pe lângã
noi, vinovaþi, ce-i drept, mai stau când unul, când
altul. Apoi statul... Toþi te ciugulesc. Rabzi cã  tot nu
ai de ales, însã când se reped cu ghearele sã-þi
sfâºie pânã ºi sufletul, fie îþi pierzi cumpãtul ºi sfâºii
peste tot ºi tu, fie te tot duci, pânã ce nici mãcar tu
pe tine nu te mai auzi. Mã rog, îþi pierzi de urmã...

- Mã cam sperii! Unde? Sau doar aºa cam cum
sunt þiganii aceia cu cortul, care vin ºi pleacã, de
aici, colo, nu?

- ...ªi de amãrâþii ãia,... vai de mama lor! Mizeria
în care trãiesc le permite totuºi un soi de libertate
acolo, în  ei, pe care, sincer, n-o înþeleg. Nouã,
celorlalþi, nu! Nu putem fi liberi, jegoºi, înfometaþi
sau zdrenþuroºi. Nu mai vorbesc de faptul cã ei, fãrã
a ºti sã scrie, se strecoarã, cum necum, prin lume.
Noi, cu siguranþã, nu. Sunt sigurã de faptul cã alta
le-ar fi însã soarta dacã ºi ei ar fi  frecventat mãcar
pânã spre cincisprezece ani, ºcoala. Una peste alta,
oricare am fi, nu putem trãi fãrã sã ºtim cã noi, ca
omeni în lume,  sunt noi!

- Mda! ªi atunci, cum e mai bine sã suferi aºa,
deºtept ºi ºcolit, sau de-aiurea, ca proasta. Cum era
pe la mine, prin sat, una, ªuta! 

- Nu ar trebui sã o facã nimeni, însã aici, în lume,
pe pãmânt, ni s-a dat crucea. Cu siguranþã, o duci.
Poþi sã fii oricine ai fi. Poate nici nu e rãu... Cine
ºtie?! Dacã într-o zi, o sã ai nevoie de ea chiar tu?
Apare un hãu, ca cel de-l am, acum, în faþã, eu. Iar
crucea culcatã e, din câte vãd, singura punte ce m-
ar putea þine sã-l trec. Grea, ce-i drept! Dar ºi mai
grea când  te chinui pentru pãduchii sociali, cãpu-
ºari sau mai ºtiu eu cine? 

* * *
O vreme, m-am hotãrât sã tac. Katy a fãcut la fel.

În compartiment, se mai auzea doar zgomotul roþilor
de tren. Perdeaua de la fereastrã unduia asemenea
liniºtii unui val. Inima în pieptu-mi, un fel de tic-tac,
tic-tac! Sunt sigurã, o auzeam. Starea lui Lajos mã
îngrijora cu fiecare pas pe care-l fãceam. Pe buzele
mele, veºnicul în lume, ,,Doamne, ce am sã mã
fac?! O clipã, m-am gândit la mami. Am prins-o între
gene, într-un strop de lacrimã.  Ca pe un ecran,
mare cât bolta cerului, o vedeam în spatele unui bar,
agãþatã cu el cu tot, undeva, în univers, ºi coborâtã,
de însuºi Dumnezeu, în mijlocul lumii. Un fel de
prinþesã a ei împãrþea muritorilor câte un pahar cu
apã pentru vremurile de-apoi.

- Whisky nu le mai dai? – am întrebat-o aievea,
ºoptit.

- Nu! Prea multã sãmânþã de ceartã pe pãmânt!
În plus, drumul spre rai abia acum s-a deschis.
Problema e cã nu pentru oricine ºi nici oricum! 

- Aaa, da! Abia acum înþeleg de ce toþi boºii, ban-
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cherii cu teancuri de arginþi, stau cuminþi, înºiraþi pe
un singur rând.

- Mde! Cam târziu! A venit vremea sã dea ºi ei tot
ºapte piei. ...Dacã nu ceva mai mult. Oricum, toate
odatã! Apa din pahar, de ploaie, bineînþeles.  Doar
ei cred într-un fel de anestezic.  De aceea jupuitul,
ce sã-i faci, o sã-l cam simtã. Bãtrânul bun, ce-i
drept, dar supãrat, le-a aminitit cã au furat ca chiorii
ºi nu au þinut cont cã va fi prea târziu când vor
vedea cã, furând, de fapt s-au tot furat.  

- ªi cu minciuna?
- I-a prins. Pentru asta, le-a cerut cel puþin câte

una, douã piei în plus. În ceasul al doisprezecelea,
au fost iertaþi,  la mii ºi mii de rugãminþi, doar cei
mici, copiii. Ai ceva de zis?

- Pai, mamii, tu ºtii, ºi eu m-am cam þinut de
ºotii... Uneori, cum sã îþi spun?.. În ,,Înger, îngeraºul
meu’’, am tãcut ºi n-am spus cã am mai ºi minþit...
Acum, îmi pare rãu, mai bine i-aº fi spus, nu?

- Da!
- ªi o sã-mi ia pielea?
- Deocamdatã nu! Eºti, cum odatã parcã þi-am

mai spus... 
- Îngeraºul tãu?
- Da! Ai însã grijã cum te porþi ºi cum spui de

astãzi înainte, ,,Înger, îngeraºul meu’’!
* * *

- Aºa am  sã fac, promit! – am oftat ca trezitã din
vis. – Katy, vreau la wc-eu!

- Da, puiul meu! E  undeva aici, lângã noi, la
capãtul vagonului! Vrei sã te însoþesc?

- Nu! O sã mã descurc eu!
Am ieºit pe culoar. Acolo, aproape nimeni. Doar

spre celãlalt capãt al sãu, al culoarului, la prima
vedere, acelaºi  om pe care îl vãzusem la aeroport.
Mi-a trezit curiozitatea ºi m-am îndreptat spre  el.
Domnul m-a privit încruntat. 

11. Iar tu?  ªmeihero, m-ai pãcãlit?! ªtiam eu, cu
mami! 

12. Nu! Mi-am propus sã nu mai spun prostii. 
13. E, lasã, nu te scuza... ªi acum, de exemplu?...
14. La... toaletã!
15. Bine! Mai vorbim când ai sã revii.
Câteva minute mai târziu, m-am ºi întors. Bãr-

batul nu plecase de pe hol. Era însã la câþiva paºi,
un pic mai jos, spre compartimentul meu. M-a oprit.

16. Gata! Te-ai spãlat ºi pe mâini?
17. Da! Pãi altfel cum?!
18. O cuminþicã! În ce compartiment cãlãtoreºti?
19. Acolo, mai în faþã, la doar câþiva paºi...
20. Pot sã te conduc?
21. Cum vreþi, dar...
Am plecat eu înainte, iar domnul dupã mine. Din

loc în loc, la fiecare uºã din vagon, am tras cu coada

ochiului în spatele meu.  
- Aici?! - M-a întrebat el când m-am oprit.
22. Da.
23. ªi doamna?
24. Katy... O cunoºtinþã ºi a mea ºi a...
- Aaa, pãi vezi, m-ai cam dus cu preºul... M-am

gândit eu... O prinþesã, de una singurã, nu avea
cum! Mami?

- V-am spus doar... Mai þineþi minte?
- Da, da! ...ªi cum te cheamã?
- Sara.
- And mother?    
- Mary! Sunã bine, ce ziceþi?
- Nimic! – a încercat el sã mã ameþeascã -

...Adicã, ia stai tu un pic... Ascultã-mã,  pun pariu cã
te ºtiu. Te cunosc.  Cu siguranþã ochiºorii ãºtia ai tãi,
i-am mai vãzut. 

- Îi am de la bunica... – m-am prins ºi eu în joc.
- Mama ta, Maria, e din Seculeºti. O ºtiam acum

în altã parte...
- Nu, v-am pãcãlit. Este, cum v-am spus, în Grecia.
- ªi totuºi, cu ceva timp în urmã, bãtea câmpii

mai prin nord,  prin Anglia.
- Vã înºelaþi! Mami munceºte. N-a umblat

nicicând de-aiurea. 
- Stai, nu te supãra! Doamne, ce viespiuþã!

Întreagã ea!... Altceva am vrut sã spun... Între noi, e
o mare legãturã.

- Domnule, sunt micã, obositã... 
- Te rog, numai o clipã! 
- Nu!- am rãspuns ºi am intrat.
- Aflã cã eu sunt tatãl tãu... – l-am auzit pânã sã intru.
- Un drac bãlþat! Sfinte, ãsta e nebun! Hodoronc-

tronc, mã duc la closet ºi gãsesc pe unul care, nici
una, nici alta, e cel ce m-a fãcut!

* * *
- Gata, draga mea? M-a întrebat Katy.
- Da! - i-am rãspuns în timp ce m-am aºezat în

braþele sale. De acolo, am tras cu coada ochiului pe
sub perdea spre domnul de dincolo de ea. – Bã,
gãgãuþã, pãi ce ºtii tu? Mami e o finuþã! Ehe, ai sta
ºi-n limbã! - mi-am zis în gând, apoi am întrebat-o
pe Katy dacã o sã mai mergem mult.

- Din pãcate, da! Ziua asta toatã ºi... Poate pe la
miezul nopþii o sã ajungem. 

- Ne ducem întâi la spital. Dacã Lajos este bine,
vreau sã-l iei cu tine. Te rog! Acasã, e ºi pentru el
altceva. Apoi, cum sã-þi zic, peste douã, trei zile,
poate ajungem ºi la  mine. Îþi dai seama cã m-
aºteaptã, pusã ca pe ghimpi, bunica?

- Da, sufleþel! Totul e sã fie cum spui! Cã, dupã
aceea, sunt în stare sã vã iau ºi pe tine, ºi pe el în
braþe ºi sã cutreier lumea, mergând chiar ºi în
genunchi.
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Seara Sfintelor Paºti a fost pregãtitã cu
mare grijã de administraþia staþiunii, atât pen-
tru turiºtii ortodocºi cât ºi pentru cei de alte
confesiuni. În holul hotelului în care locuiam,
la recepþie, inclusiv lumânãrile pentru ,,luat
luminã’’ dupã slujba de Înviere. Odatã cu
înserarea, câteva autocare au fost chemate
pentru a duce turiºtii în Heraklion, capitala
insulei, locul în care bisericile fuseserã deja
pregãtite. Pe strãzi, în jurul lor, al locaºurilor
de cult, localnicii montaserã tot felul de difu-
zoare încât, la miezul nopþii, glasul preoþilor sã
poatã fi auzit de oriunde s-ar fi aflat chiar ºi
trecãtorul. Privitã de pe vârful dealului, din
Agia Pelagia, locul în care mã aflam, insula,
atât cât se putea vedea, pãrea un spectacol
de luminã. Stelele parcã se picuraserã stropi
pe pâmânt, apoi sãriserã împãrtãºite în mare.
De-acolo, primenite, din nou, pe bolta de pe
care parcã doar se furiºaserã. 

Eu, Maria ºi Katy am coborât doar  câteva
sute de metrii pe o potecã ce ºerpuia pânã în
poarta unei bisericuþe, în interiorul cãreia
puteai ajunge uºor cu mâna la sfinþii pictaþi pe
tavanul lãsat, parcã intenþionat, spre lume. În
interiorul ei cât ºi pe platforma exterioarã,
mulþimea! În mijlocul celor adunaþi, parcã
Sfântul Duh! Toþi ascultam slujba. Departe,
dincolo de Bisercã, marea, apoi întunericul
nopþii ºi iarãºi cerul împreunã cu pãmântul.
Peste tot, liniºte ºi gânduri.

Dupã  miezul nopþii, îndemnul preoþilor din
faþa altarelor: ,,veniþi de luaþi luminã!’’ apoi,
dintr-o datã, un spectacol de artificii au umplut
ºi cerul, ºi mare. Nu mai vãzusem niciodatã
aºa ceva la mine în sat.  Mi-am pus degetele
în urechi ºi m-am minunat. 

- Dacã ar fi la fel acum ºi la bunica, cu
siguranþã ar da iar coºciugul jos din pod, s-ar

tãmâia ºi ar þipa cât ar þine-o ºi plãmânii, ºi
gura: ,,mumã, mumããã, sfârºitul lumii!’’

- Taci cã iar mã faci de râs!
- Nu, cã e de plâns! Ascultã-mã, dupã ce s-

ar tãmâia,  adicã ar da aºa cu ciobul cu jar ºi
tãmâie pe lângã ea, ,,au, mumã, mumã, sfâr-
ºitul  sfârºitului ºi n-are cin-mã jeli!’’

- Sara!
- Nici nu ºtii ºi nici cã vrei sã afli! Pãi sã-þi

spunã, când o sã ajungem acasã, oamenii.
Acum un an, în toiul verii, iar sfârºitul începu-
tului! Auziserã ei, cei din Seculeºti ºi împreju-
rimi, cã picã nu mai ºtiu ce bolovan din ceruri.
,,Gata, sfârºitul!’’ – au strigat aproape într-un
glas ºi, odatã cu cãderea serii, coºciugele
stãteau pregãtite de plecare, la fiecare casã,
în faþa curþii. Le puseserã cum se pune mortul,
cu capul spre rãsãrit ºi picioarele spre ducã,
adicã înspre cimitir. Toþi cu ele gãtite, aranjate,
cum v-am spus, în faþa casei, pe poduri. Moº
Gheorghe avea el, nu prea mai ºtia de unde,
o sticlã cu odicolon. 

- Cu ce, drãguþã?
- Un fel de parfum de vã daþi ºi voi, dar

parcã al lui, mai bun! Mirosea a câmpuri cu
trandafiri. Zicea sã i-l torn pe gât dupã ce ºi-o
înghiþi limba ºi n-o mai rãsufla. Un fel de a se
îmbãlsãma, mi-a explicat el, în seara aia. Cicã
aºa ar fi acum moda, în plus, cât a tot aºteptat
atunci, pe aia cu coasa, ziua întreagã, ºi-a tot
fãcut curaj cu damigeana. Baba Ioana: ,,fã-þi,
mã, ºi tu cruce, roagã-te ºi nu mai bea, cã mã
bagi, de-a dreptul, în iad dacã ºi acum, în
ceasul de pe urmã, iar voi blestema! 

- Sara, puiul meu, mã faci sã râd ºi nu prea
îmi arde! - mi-a zis Katy. Ne spui iar câte ºi
mai câte bazaconii, de parcã cei de la voi din
sat ar dormi cu crucea de se pune pe
mormânt la cap ºi coºcigul pe prispa casei?! 
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-  Da! Adicã, nu, în pod! Cã înainte de a
muri careva, folosesc coºciugul pe post de...
Pun, ba fãinã, ba mãlai, fasole, mã rog, câte
ceva, în el. Nu te mint! Dacã ºtie, sã-þi spunã
ea, Maria!

- Ei, ºi cu tine, eu am plecat de mult din sat!
- Atunci, ascultã-mã cã am fost acolo! Când

moº Gheorghe a terminat þuica, m-a pupat, s-
a aranjat, a bãut ºi odicolonul, adicã singur s-
a ºi îmbãlsãmat, apoi, din greºealã, s-a cul-
cat, sã moarã în coºciugul babei lui. Iar de-
aci, tot un þipat: ,,Vai, vai! Oameni buni, sãriþi!
Ãsta beat, în coºciugul meu culcat... Muicu-
liþã, au, ce sã mã fac?! Scoal, mã, fir-ai al
focului sã fii! Au, lume! Sfârºitul sfârºitului ºi
ãsta al meu tot mort de beat!

- ªi?
- Oamenii, de, fiecare cu ale lui... 
- Mamaie? – a întrebat Maria.
- Stãtea cu o lumânare aprinsã, bombãnea

ceva ºi mã þinea pe mine strânsã între
picioare, învelitã într-un cearceaf. 

- Katy, draga mea, ca sã vezi ºi tu!
- Mai târziu, pe un senin, cam dupã un miez

al nopþii bine rãcorit, când au vãzut cã bolo-
vanul din cer n-a mai cãzut, ºi-au lut coºciu-
gele ºi au plecat. Doar moº Gheorghe sforãia
în al lui, tras cu greu de baba Ioana, mai spre
capãtul podului. Dimineaþa urmãtoare, când în
zori, s-a trezit, ce-i drept, cam zgribulit, ºi-a
frecat uºor mustaþa, apoi a umplut tot satul cu
vestea cã el ar fi fost întâiul de pe lumea
ailaltã întors ºi abia acum, aici, sosit.  ,,Pe
mine, m-a ºtiut Cel de sus de om cinstit,  dar
voi?! ...ªi ho, cã abia acum aþi dat de dracu,
judecata de apoi e la început!’’

* * *
La întoarcere, ne-am grãbit. Mami ºi Katy,

în acea noapte, mai avuseserã încã vreo
douã-trei ore program la bar. Grecii pregã-
tiserã pentru turiºti, dupã slujba de Înviere,
ceva special ,,de-al casei’’.  Nu îmi era foame,
însã muream de curiozitate chiar dacã abia
îmi mai þineam ochii deschiºi. Tabitha m-a
simþit ºi m-a aºezat într-un colþ mai ferit.
Tuturor, gazdele ne-au servit bucate pe care
fiecare grec le avea acasã în noaptea de
Paºti. Prima pe masã a fost  ,,Mariþa’’, un fel

de ciorbã aproape olteneascã, apoi fripturã la
tavã. Ambele pregãtite doar din carne de miel.
La sfârºit, nu au lipsit tot felul de prãjiturele,
baclavale... Am gustat ºi eu din fiecare, însã la
desert aproape cã îmi curgeau balele. Nu m-
am putut abþine pânã nu am fãcut burtica
doldora încât puteai bate uºor pe ea toba. 

- Katy, of, nu mai vreau! Grecii, în chestii
dintr-astea, cu dulciuri, m-au dat gata! La
mine în sat, pentru ziua de Paºti, mai întâi
bunica îmi cumpãra sãndãluþe ºi rochiþã, apoi
îmi fãcea ºi mie din cocã, gogoºi ºi cozonaci...
Da, cu rahat, cu nuci ºi stafide. Când erau la
cuptor ºi îi mai ºi nimerea, miroseau... Una
peste alta, buni!  Când nu-i prea brodea, moº
Gheorghe, cu siguranþã, avea pãsat, cârnaþi ºi
jumãri de la gãleatã. Apoi, ouã vopsite, într-un
coº cu frunze proaspete de leuºtean. La tine?

- Musulman! Ramazan Bairam! Pe un-
deva... Ba nu, e altceva, însã baclavale, obli-
gatoriu, fãceam. 

- Adicã, într-un fel, ºi unii ºi alþii, de Paºti,
prilej sã ne îndulcim!

- Fie ºi aºa...  Dar, la noi... Adicã suntem
solidari ºi, o idee, chiar mai buni. Mergem pe
la rude, mã rog, unii pe la alþii...

- Aaa, da! Pãi, ca ºi pe la mine. Cei din sat,
cu ziua în cap, fac pomeni. Ies la poartã,
ciocnesc câte un pahar  apoi câte un ou. Ce
sã-þi mai spun? Dupã ce trag câteva þuici pe
gât, cred ºi eu cã sunt mai buni!

- Þuici?
- Da, un fel de rachiu, ca la greci, însã al

nostru, din prune, caise, dupã moº Gheorghe,
cel mai bun!

- Nu, fãrã alcool!
- Da?! ªi pot trãi aºa?... Nu dau în bâl-

bâialã, nu mor?!
- Nu.
-  Hai, cã nu cred! Nimic, nimic?! Mãcar din

când în când, cât sã-ºi exprime altfel starea,
bucuria?!

- Ce ºtiu eu?!
- Eee, pãi vezi?  Una zice Sfâta Scripturã ºi

alta e, concret, situaþia!
* * *

În ziua de Paºti, localnicii nu s-au mai dus
spre biserici ca la mine în sat. Nici programul
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în sala de mese sau la Maria, la bar, nu a mai
început ca în zilele anterioare. Ne-am ridicat
din pat mai târziu, dupã o lungã trândãvealã.
Abia atunci am vãzut cã, atât  la mine cât ºi la
Tabitha, lângã noptiere, mici coºuleþe pline cu
ouã încondeiate, dulciuri, bomboane ºi o
frumoasã felicitare. ªi eu ºi ea le-am privit
nedumerite. 

- La mine în sat vine Moº Nicolae, Moº
Crãciun, însã de Paºti, cum þi-am zis, doar
mamaie. Grecii, aici, în Creta, o fi având mai
mulþi moºi?

- Zei!
- ,,`Mnezeii mãtii!  Ah! Ho, cã-þi vin eu de

hac!’’– mi-am amintit de Ciulu supãrat încã de
pe vremea când îl muºcase o iapã de cap ºi-i
smulsese o ureche, într-o coºare, când era el
cu alþi hoþi la furat. – Zei, zici? 

- Da! Evident, de mult, în Antchitate, pânã  sã
vinã ºi aici, romanii, cum au venit ºi pe la noi, în
Tunisia, grecii aveau mai mulþi zei. Mda! Dacã
mã gândesc, au avut chiar ºi dupã aceea!

- ...ªi mamaie, ºi Moº Gheorghe au zis:
,,doar un Dumnezeu!’’. Am mai vorbit ºi ºtii cã
nu m-ai zãpãcit...

- Nu înþelegi! Cum sã îþi spun? La ei, la
greci, pe vremuri, zeii, un fel de oameni, însã
de cele mai multe ori, hidoºi, certãreþi, impul-
sivi, capricioºi, rãzbunãtori. Într-un cuvânt, în
Panteon, un fel de cãzãturi mai rele decât cei
rãi! Alteori, adicã mai târziu, vezi, Doamne,
dupã context, niºte frumuseþi, lumini, niºte
înþelepþi atotputernici ºi atotºtiutori... Oricum,
ei, stãpânitorii cerului, apelor, lumii ºi împãr-
þitori ai ei. Unul, Hades, un nenorocit, a luat
pânã ºi ce era sub pãmânt.

- Ehe, pãi,  Tabitha, draga mea, pe la noi
sunt dintrã-ºtia ºi acum, câþi vrei…

- Ei, sunt?! Voi, din câte am aflat noi, aþi fi
avut, cândva, pe unul Dracula… ªi atât!

- Dracula?! 
- Da, pe ãla cu þeapa! Cum cãlcai strâmb, la

femei, întâi le mai tãia ºi þâþele, apoi hai sus,
gata! 

- Daaa?! Ce sã-þi zic? Nu l-am întâlnit...
Poate pentru cã nu am nici mãcar sâniºori,
dar... am auzit de la Foltea! Sunt ºi dintrã-ºtia,
dau þeapã ºi... pa! 

- Da, o fi ºi ce zici tu! Numai cã eu altceva
îþi spun. Ãia despre care þi-a spus Foltea, dau
una, dau douã, dar în a treia se urcã sigur ei,
în ea! 

- Pentru cã... Dracula e Dracula, nu?!
- Daaa! Vezi cã-l ºtii?!

* * *
Aproape de ora prânzului, staþiunea a înce-

put sã se dezmorþeascã. Una dupã alta,
perechi, familii, singuratici, la prima vedere,
un fel de rãtãciþi, au coborât fie în sala de
mese, fie pe marginea piscinei. Pe moment,
barul ºi linia cu autoservire a restaurantului au
fost luate cu asalt. Mâncãrurile, bãuturile, dar
mai ales dulciurile tradiþionale greceºti, fãceau
deliciul zilei. Soarele, în acel sud al Medite-
ranei, i-a dezbrãcat, la început, doar pe câþiva
nordici, înflãcãraþi de rachie ºi i-a aruncat, la
propriu, în valuri. Nu târziu, în acea zi, înce-
puse deja, parcã, noul botez al anului. Peste
tot, în taverne, muzicanþi. Cei adunaþi de te
miri unde, alãturi de greci, gazdele lor, sãrbã-
toreau, într-un fel mai pãmântesc decât la
mine în sat. Acolo, abia spre searã, se încin-
geau într-o livadã, lângã conacul lui Pazu,
hore. Muzica lãutarilor rãsuna între dealuri, ºi
în cer, ºi peste tot prin frunziºuri. Alãturi ei,
chiot din suflet de oameni. 

- Mami, îmi lipseºte Staroº! – i-am zis
Mariei în timp ce o urmãream cum repunea
ordinea pe fiecare masã.

1. O, mânca-o-ar mama, vrei îngheþatã?
Du-te cã are Katy!

- Ei, are! Unde vezi tu în bar la ea, un cal,
ce-i drept un fel de gloabã, cãruþã, baba lui
între loitre împroþãpitã ºi?... ªi apoi, unde vezi
tu vreun copil din sat mânjit pânã-n albul
ochilor ºi bosumflat cã îngheþata lui, din vina
nu ºtiu cui, ....dar în niciun caz a lui, s-a topit
ºi s-a dus pe apa sâmbetei?

- Of, of, ce sã mã fac? Oricât aº vrea, pe
Staroº... ia-l de unde nu-i!

- Dacã moare ºi ãsta pânã mã întorc la
bunica în sat?!

-  O sã fie altul...
- Îngheþatã ca a lui, mai rar!  Cicã ar fi

fãcutã cu mirodenii, suflet ºi  ouã  de catâr. Tu
ºtii ce e ãla? 
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- Catâr?! Mde! Eu ºtiu? La dicþionar ce-o
scrie?

- Dupã mamaie...
- Iar spui vreo prostie?!
- E, ºi cu tine!... M-am cuminþit, nu ºtii?
- Atunci, zii!
- Ea susþine cã aº fi eu.
- Cum tu?!
- Pãi crezi cã ºtiu?! Dacã aº oua mãcar

aºa, din când în când, câte un ou, tot ar fi
ceva ºi...

- Taci, cã ai în cãpºorul ãla numai baza-
conii! 

- Or fi bune ºi ãstea la ceva, dar ascultã-mã,
l-am întrebat ºi pe Ciocea.

- ªi?
- Ãsta, într-o zi de sâmbãtã, cam pe searã,

se întorcea de la mat, a zis cã ar fi vorba de
un...

- Nu mai spune cã iau câmpii!
- Ho! Voi, oamenii mari... Un cal mai înde-

sat cu urechile ciulite, lungi ºi parcã ceva mai
ascuþite... Altfel spus, un fel de iepurilã, dar
peste mãsurã de umflat! I-am dat dreptate
pânã ce... ,,Bine , bine, îi zic, dar spune-mi tu
cum se pune el cu curul în cuibar pentru
ouat?’’

- ªi ce þi-a spus?
- Pãi, între timp ºi-a fãcut efectul þuica... A

dat din umeri, vestejit ºi cam plouat a tras,
pânã spre ziua urmãtoare, pe-o margine de
ºanþ, la Anica lui Iepanu. Cã tot erau acolo ºi
iarba, ºi florile înflorite, iar pãmântul, cald ºi
uscat. S-a odihnit o noapte în aer liber, însã la
trezire, nu îºi mai aducea nimic aminte. Parcã
era anesteziat ca ãla... Doamne, cum i-o
zice?! Îl ºtii ºi tu... Ãla care a rãmas aºa, cu
gura pe-o parte, dupã ce i-au scos, cicã prea
devreme, la spitalul din Bãlceºti, mãselele de
minte. ...ªi minte în tãrtãcuþa lui, de-atunci,
neam! Mamaie, când a aflat, una, douã, cum
e ea, zbir: ,,Ehe, vai de neamul lui! Cã oricum
minte-n cap la ei, nu prea!...’’ Înþelege ºi tu
dacã poþi ceva! În consecinþã, catâr e?...

- E?! O sã-i întrebãm în zilele urmãtoare pe
ãºtia la muzeu.

- Îþi pierzi timpul! Nu de alta, dar mã
gândesc la faptul cã nu i-ar trimite ei ouãle  lui

Staroº cu avionul, pe mai nimic, cât sã poatã
sã ne vândã el nouã îngheþata pe doar un leu.
Unul dintr-ãsta nou cã celãlalt, zicea ºi baba
Ioana ºi moº Gheorghe, ar fi fugit la el în
Africa. Nefericitul, ce-i drept ºi cam bãtrân,
înfometat nevoie mare, îþi dai seama, pânã
acolo, drum!- s-a agãþat de o girafã. Asta, a
dracului, caprã zveltã ºi înaltã, i-ar fi ars peste
bot o copitã. ªi, de-aici, vai de mama lui! I-au
cãzut definitiv dinþii... Ar fi încercat când unii
de la femeii, tu îi ºtii?

- Nu!
- Pãcat, nici eu. Când nu mai ºtiu care alþii,

resucitarea. Adicã i-au suflat pe bot în gât, dar
ãsta cu maxilarele fãcute zob, dus, gata, mort!
Aºa, cã ai noºtri, atunci, ar fi importat un altul.
Ãsta, deºi tânãr, cum s-ar spune, nou, în loc
sã fie fioros, sã ragã, sã bage lumea în
sperieþi, mã rog, când miaunã, când scheunã!

- Te-am ascultat. Dar, una: ce treabã are
aici un leu? ªi a doua,  în tot ce-ai spus, unde
s-ar plasa un ou?

- La catâr. Dar tocmai asta e cã pe el, pe
catâr, nu-l ºtim nici tu nici eu! Moare, pânã
ajung acolo, Staroº, iar reþeta lui, vrei, nu vrei,
o altã enigmã a lumii!

- Spune-mi, dar scurt, ce vrei?
- Nimic! Doar îngheþatã ca a lui!...
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BRADUL

mamei mele, Adriana
pustiu – cu ochii-nceþoºaþi de lacrimi
privesc la bradul înãlþat din munte:
cui îi vei îndemna plecata frunte
sã se împlânte – iar – în ceruri?

rând dupã rând – ieºi-vom nori din piatrã:
tu vei rãmâne-arãtãtor spre stele!
...dar cine îºi mai face astãzi vatrã
focul dumnezeiesc cãrând pe schele?

vin vremi pitice – ne-apãrãm sub Cruce
n-avem urmaºi împãtimiþi de jaruri:
cu noi – sub glie-un ev întreg se duce...

...amurg grãbit – nu tu-mi aduci amaruri:
rãmâne însã – veghetor în munte
atât de singur – bradul cel din frunte...!

* * *

NUNTA

linã, linã
boare plinã
îmi duci Neamul în luminã!

...trece moºul bradului
trec uncheºul dorului
ºi-amiaza stejarului
prin soarele vadului:
nepoþii din flori ºi-i cheamã
la Nunta de dupã vamã!

...cobor vâlvele din munþi
de ne las’ pe toþi cãrunþi
înþelepþi cu stea pe frunþi –

ºi la Nuntã ne poftesc
cu Pocal Împãrãtesc!

...ºtimele izvoarelor 
ºi cu Duhul Norilor
le-au ºoptit mioarelor...
...ºi se miºcã-ncet spre Nuntã
turmã dupã turmã mutã...

...iar deasupra tuturor
Cãlãuz Vultùrilor
vine Mire de Sulfinã
cu Coroanã de Luminã!
...mânã-n mânã a plutire
muºatã ea preste fire
vine spre El cea Mireasã
dintre mii de stele-aleasã...!

...au ajuns altar de-amiazã:
Domnu-i binecuvânteazã!

...în genunchi ºi Neamul meu
se roagã lui Dumnezeu
pentru Soare, pentru Lunã
pentru Duhul de sub Strunã...
...ºi aºa trecem ºi noi
peste cale ori nevoi
ºi aflãm – strat dupã strat
florile de matostat
fãrã ceas – fãrã pãcat...

* * *

LA PROHODUL BRADULUI

la prohodul bradului
vine maica cerului:
plânge cântã ºi descântã
de dor ºi inimã frântã

LA PROHODUL
BRADULUI



au plecat pe struni de vânt
fraþi de cetini – rând pe rând
în urmã-le lunecând
ceaþa unui pribeag gând
ºi o ranã de cuvânt

...lumânãrile de rouã
frâng lumile drept în douã

* * *

TAINA FÃRÃ
DE PÃCAT

cã am iubit – e-o tainã fãrã de pãcat:
nici îngeri n-am trezit în aiurare!
au fost o boalã ºi cutremurare
ºi cruci de pãsãri – mii – am împãcat

doar doi apostoli m-au ghicit a vrere
pe drumul de mâhnire spre Emaus:
s-au bucurat ca de o revedere
ºi mi-au zâmbit spre-apropiat repaus...

ce-a fost o tainã – va muri în tainã
o floare lunecând petale-n vis:
lumina verii n-o ascunzi sub hainã

eu – totuºi – îmi ascund taina sub scris...
...acolo-i timpul când Hristos cu mine
întrezãrit-am gòlgotele crine...

* * *

ORBI CU DARURI
DE TÃMÂIE

orbi cu daruri de tãmâie
pipãie ca sã rãmâie
în altarul cerului
în mireasma lerului

nu vã ºtiu decât din vis
v-am întruchipat în scris
doar cu voi am vorovit
despre nori – despre-amurgit...

...au rãmas cu mine-n somn
al uitãrii-Naltul Domn
rãdãcinile de ape
lacrimi mari de nopþi harape...

...ar fi vrut sã mai rãmâie
orbi cu daruri de tãmâie –
dar ºoptesc florile-ndemn
sã mergem spre Bethlehem.

Dora Groza

24

D LLestine iterare



25

D LLestine iterare

D
A

N
 B

R
U

D
A

ªC
U

(R
O

M
Â

N
IA

)

În ediþia sa din 20 noiembrie 2008, cunoscuta publicaþie britanicã „London Review of Books” anunþa
organizarea, la Hamburg, în 17/18 noiembrie 2008, a unei licitaþii pentru vânzarea unui exemplar din „De
Moluccis Insulis” (1), lucrare de Maximilianus Transylvanus (2). Lucrarea, apãrutã iniþial la Kõln, în anul 1523,
este prima relatare a expediþiei lui Magellan (3) în jurul lumii, efectuatã, între 1519-1522, la bordul corabiei Victoria.

Paternitatea ºi originea acestui autor au fost frecvent abordate de istorici, fãrã a fi fost definitiv elucidate (4).
Pe de o parte, pe rând, istoricii români ºi cei maghiari ºi l-au disputat, recurgând la diverse argumente, lipsite, în
marea majoriotate a cazurilor de consistenþã sau de dovezi documentare, ºi l-au fãcut când ungur, când român.
În schimb, istoricii vest europeni considerã cã acest autor de secol al XVI-lea ar fi fost de origine flamandã,
excluzând categoric orice posibilitate  ca el sã fi fost originar din alte pãrþi.

Unii susþin cã el ar fi fost fiul unui nobil ardelean, ucis în dramatica bãtãlie, din august 1526, de la Mohacs, care
a dus la dispariþia de pe harta Europei a statului maghiar suveran ºi independent pânã în 1919. Alþii sunt de pãrere
cã, în realitate, el a fost bastardul lui Matthäus Lang von Wellenberg, arhiepiscop de Salzburg, doar pentru cã
Maximilianus i-a dedicat acestuia lucrarea amintitã. Alte surse afirmã dimpotrivã cã tatãl lui a fost un anume
„Maître Luc zis Transilvanul sau din Transilvania (von Sevenborg)” (5).

În susþinerea tezei privind originea lui flamandã sunt fãcute referiri la faptul cã a fost cãsãtorit (6) cu Frances,
nepoata lui Christopher de Haro, originar din Antwerp, cunoscut negustor din Lisabona, prieten ºi susþinãtor
financiar al lui Magellan. Soþia lui a fost fiica unui negustor renumit în Antwerp. Alt argument utilizat porneºte de la
legãturile avute de Maximilianus în Bruxelles (7), ca ºi de la supoziþia cã el ar fi primit acest nume ca urmare a
contribuþiei ºi rolului avut într-o misiune diplomaticã în Transilvania. La fel de neconcludente sunt, în opinia
noastrã, ºi faptul cã prezumtivul sãu tatã, respectiv Matthäus Lang von Wellenberg, ar fi originar din spaþiul
flamand sau cã Maximilianus a murit la Bruxelles în septembrie 1538.

Cu certitudine se cunosc foarte puþine date exacte despre Maximilianus Transylvanus. Se presupune cã ar fi
trãit în jur de 48-50 de ani, între 1490-1538 (8), fãrã a fi fost elucidate locul naºterii lui sau numele ºi situaþia
pãrinþilor lui (9).

La fel de sãrace ºi neconcludente sunt ºi informaþiile referitoare la studiile (10) ºi pregãtirea sa (11). Se ºtie
doar cã Maximilianus a fost elevul lui Pietro Martirio Vermigli, graþie ajutorului cãruia va ajunge mai târziu la Curtea
împãratului Carol Quintul (12), unde va promova pânã la rangul de secretar al monarhului.

Este viu disputatã ºi chestiunea privind starea socialã ºi rangul lui Maximilianus. Majoritatea autorilor sunt de
pãrere cã el nu a fost nobil, iar poziþia ocupatã de el la Curte ar fi fost una relativ modestã. Este cunoscut cã
Maximilianus a avut o evoluþie lentã la curtea imperialã spaniolã (13). Dar este cert faptul cã i s-au încredinþat de
cãtre împãrat diverse misiuni, inclusiv unele de ordin diplomatic (14). Posibil cã, în acest domeniu, sã i se fi
încredinþat vreo misiune diplomaticã la curtea princiarã ardeleanã, în urma cãreia sã se fi decis sã-ºi adauge la
nume ºi Transylvanus. 

Spre sfârºitul vieþii lui, Maximilianus Transylvanus, pãrãsind Spania, s-a stabilit, în anul 1524, în Þãrile de Jos.
Aici, între alte atribuþii asumate de el, a fost ºi administrarea veniturilor lui Erasmus din Rotterdam provenite din
renta acordatã acestuia de autoritãþile din Mecheln. Tot atunci, el ajunge sã-l cunoascã bine ºi sã fie în strânse
legãturi cu umanistul Nicolaus Olahus, care o însoþise pe regina Maria, vicerege al Þãrilor de Jos (15), al cãrei
colaborator apropiat ºi despãrþit a fost o bunã bucatã de vreme, renunþând pentru aceasta chiar ºi la ºansele
promovãrii pe linie eclesiasticã.

Treptat, priceperea ºi competenþa lui n-au scãpat neobservate la Curte, unde începe sã joace un rol din ce în
ce mai important. Acest lucru este dovedit faptul cã, cu câteva luni înaintea morþii sale, survenitã în septembrie
1538, Maximilianus a fost înnobilat (16).

În pofida multor hiatusuri, lipsuri sau exagerãri în legãturã cu viaþa lui Maximilianus Transylvanus, el pare sã fi
fost, totuºi, un nume cunoscut ºi apreciat în mediile cãrturarilor vremii. Astfel, într-o scrisoare a învãþatului român
Nicolaus Olahus, trimisã, în anul 1534, arhiepiscopului de Lund, aflat în exil, se fãcea referire la el ca la o persoanã
foarte cunoscutã (17).

MAXIMILIANUS
TRANSYLVANUS –

O ENIGMĂ!?



Singurul lucru cert, dupã opinia noastrã, este cã, datã fiind multitudinea de date contradictorii, inexacte sau exagerate,
omul Maximilianus Transylvanus rãmâne o enigmã, iar aprofundarea studierii vieþii ºi operei lui o sarcinã pentru viitorii
istorici ºi istorici literari.

Nu cãdem în greºeala de a-i atribui o origine transilvanã doar prin simplul fapt cã numele lui face referiri la denumirea
acestei provincii româneºti. 

1. Preþul de pornire a licitaþiei a fost de 80.000 Euro.
2. Din câte cunoaºtem, sunt extreme de puþine exemplarele rãmase din prima ediþie a acestei lucrãri. Un asemenea exemplar se aflã la Beinecke

Library (Yale University). O a doua ediþie, tipãritã la Roma, poate fi gãsitã la Scheepvart Museum (Amsterdam). Princeton University Library are atât
exemplare din ediþia apãrutã la Kõln, cât ºi din cea de la Roma. 

3. Relatarea scrisã de Antonio Pigafetta, cronicarul oficial al expediþiei ºi unul dintre nu foarte numeroºii supravieþuitori ai ei, a apãrut,
parþial, doar în anul 1525, la Paris, fiind publicatã complet abia spre sfârºitul secolului al XVIII-lea. 

4. În articolul intitulat “Maximilianus Transylvanus autorul celei mai vechi relatãri a expediþiei lui Magellan”, apãrut în revista Magazin istoric,
an XIX, 1985, nr. 7. p. 22-23; 32,  dr. Eugen Gluck a fãcut câteva precizãri, subliniind cã eventualele confuzii fãcute privind posibila origine ardeleanã a
acestuia s-ar fi datorat lui Nicolaus Olahus, care pare a-l fi cunoscut  ºi care, în 1534, îl nume „Maximilianus Transylvanus al nostru”, arãtând cã îºi trage
originea „din patria comunã”. Istoricul Gluck, fãrã dovezi concrete, trage, totuºi, concluzia, la sfârºitul articolului sãu, cã: „Desfãºurându-ºi activitatea de
þara sa de origine, Maximilianus Transylvanus ocupã un loc important (din pãcate prea puþin relevat) în cultura noastrã, îndeosebi pentru prioritatea pe
care o are în descrierea celui dintâiînconjur al pãmântului”. Concluzia lui Gluck mi se pare nefondatã, surprinzãtoare la un istoric de prestigiu. Poate cã
vinovatã de aceastã forþare a adevãrului are o legãturã cu tendinþa unor istorici ai epocii ceauºiste când, ca sã facã pe placul dictatorului, unii cercetãtori
acceptau viziunea ditirambicã ceauºistã ºi nevoia acestuia de a putea trâmbiþa „succesuri” excepþionale, în concordanþã cu tendinþele triumfaliste la
ordinea zilei. Este, în opinia mea, ori dovada unui insuficiente cunoaºteri a datelor complete despre eroul articolului, ori un compromis a cãrui raþiune, în
afara celor precizate mai sus, ne este imposibil a o înþelege.

5. cf. Histoire des Environs de Bruxelles, 1885, vol. II, p. 288.
6. Cãsãtoria lui cu Francesco de Haro a avut loc în anul 1521. Unchiul acesteia a fost direct interesat de expediþia lui Magellan, care nu s-a încheiat

doar cu descoperiri ºtiinþifice de-a dreptul excepþionale, ci ºi cu un succes financiar imens, la întoarcere nava Victoria fiind încãrcate cu mirodenii. Despre
aceste elemente, de altfel, Maximilianus a inclus informaþii importante despre aceastã expediþie într-o scrisoare trimisã, la 23 octombrie 1522, cardinalului
Lang, devenit, între ttimp, arhiepiscop de Salzburg, personalitate cu care el s-a aflat în raporturi extrem de cordiale.

7. În unele documente numele lui apare ºi sub forma de Maximilianus Transylvanus Bruxellensis. Cu acest nume el ºi-a semnat ºi singura operã
poeticã, tipãritã la Strasbourg în anul 1508, pãstratã pânã în zilele noastre.

8. Gilbert Turnoy este de pãrere cã el s-ar fi nãscut, la Bruxelles, în jurul anului 1485.
9. Un autor maghiar susþine cã Maximilianus s-ar fi nãscut la Oradea, într-o familie de nobili ardeleni.
10. Din autobiografia lui Sigismund von Herberstein (1486-1566) aflãm cã Maximilianus a studiat cu un anume Johann Hoffmann von Grünbüchel,

delegat pentru provincia Stiria. Din lucrarea citatã nu rezultã, însã, cã el ar fi urmat cursuri sistematice la vreo universitate germanã. ªi dr. Eugen Glûck
e de pãrere cã: „Nu avem ºtiri despre studiile ce le va fi urmat, dar activitatea lui ulterioarã, cultura pe care a pus-o în evidenþã, ne îndreptãþesc sã le
considerãm temeinice” (vezi op. cit., p. 23). 

11. Gilbert Turnoy aminteºte cã un alt Maximilianus figura, la 7 martie 1498, ca „nobilis”, înscris la Universitatea din Lavorno. Se mai cunoaºte despre
acesta cã a fost ridicat de împãratul spaniol la rangul de cavaler de Tosone d’Oro, bucurându-se de preþuirea monarhului, care i-a încredinþat, pânã la
decesul sãu, în 1522, numeroase misiuni diplomatice. În titulatura acestui nobil mai apare ºi precizarea „de Zevenbergen”. Prin forþare, numele a fost
tradus de unii cercetãtori drept Transylvanus. Turnoy, ca ºi alþi istorici, este de pãrere cã, în realitate, numele ar fi legat strict de denumirea unei mici
localitãþi situate la circa 50 km nord de Antwerpen ºi nu ar avea absolut nimic de a face cu Transilvania. Aceasta ºi pentru cã nu s-a putut demonstra cã
respectivul nobil ar fi fãcut parte din solii sau misiuni diplomatice trimise la curtea principilor ardeleni. Potrivit datelor precizate mai sus, devine evident
cã este vorba de douã persoane diferite, chiar dacã ele aveau acelaºi prenume. Maximilianus la care ne referim noi avea, la data consemnãrii respective,
minim 8 maxim 13 ani ºi ne este greu sã credem cã ar fi fost atât de precoce încât sã poatã fi înscris la cursurile Universitãþii din Livorno.

12. Istoricul ardelean citat, Eugen Gluck, este însã, de pãrere cã: „Datoritã activitãþii desfãºurate de Lang în diplomaþia Imperiului romano-german,
Transylvanus a pãtruns ºi ewl în tainele activitãþii politice imperiale”. Acelaºi autor subliniazã ºi el cã: „Remarcat pentru calitãþile sale, a ajuns, încã înainte
de încheierea anului 1519, secretar al împãratului Carol Quintul (...) Erasmus din Rotterdam care l-a cunoscut în aceastã perioadã, subliniazã influenþa
de care Maximilianus Transylvanus se bucura la curtea lui Carol, în reºedinþa spaniolã a acestuia de la Valladolid.”

13. Se ºtie, însã, cã: „Transylvanus a intrat de timpuriu în viaþa publicã, luând parte la Dietele Germaniei din anii 1505 ºi 1507. Cu prilejul ultimei (care
a avut loc în oraºul Konstanz) s-a produs ºi debutul literar al lui Maximilianus Transylvanus – o poezie în limba latinã, urmatã mai târziu de altele” (vezi
Eugen Glûck, op. cit., op. cit., p. 23). 

14. Este, între altele, cunoscut faptul cã Maximilianus a fãcut parte dintr-o misiune diplomaticã spaniolã în Anglia.
15. Tot fãrã nici un argument ºtiinþific, Eugen Glûck afirmã, în articolul citat, cã: „Transylvanus a legat o strânsã prietenie cu Nicolaus Olahus, alt

cãrturar de pe meleaguri româneºti” (op. cit., p. 32). Fãrã a fi adus vreo dovadã certã sau nouã la soluþionarea acestui caz, istoricul se grãbeºte sã tragã
concluzii, doar pentru cã marele umanist l-a considerat „al nostru”. Lui Eugen Gluck, dupã cum reiese din articolul citat, pare a-i fi necunoscutã
participarea lui Transylvanus la o expediþie diplomaticã pe meleaguri ardelene, la care au fãcut referire alte surse consultate de noi.

16. Atragem aici atenþia cã dacã Maximilianus ar fi fost fiul vreunui nobil ardelean, aºa cum au susþinut o parte a istoricilor, mai ales cei maghiari,
titlul nobiliar deþinut de el prin naºtere ar fi fost, potrivit practicilor vremii, recunoscut ºi la Curtea împãratului Carol al V-lea (Quintul). Acesta, tot potrivit
practicilor vremii, i-ar fi putut acorda doar un titlu nobiliar suplimentar, însoþit de o latifundie, ca semn al preþuirii pentru serviciile aduse Coroanei spaniole.
În acest caz este, însã, este vorba doar de ridicarea lui Maximilianus la rangul de cavaler, fãrã vreun titlu nobiliar: de conte, viconte, baron, marchiz sau
duce. De asemenea, ridicarea lui în rangul de cavaler nu a fost însoþitã de vreo danie importantã din partea împãratului.

Aceste date vin, credem noi, sã clarifice statutul social al familiei lui Maximilianus. Ne însuºim, aºadar, opinia potrivit cãreia el s-a nãscut într-o familie
modestã. El, având în vedere ascensiunea, chiar lentã, pe scara socialã a vremii, trebuie sã fi avut sprijinul vreunei persoane influente ºi importante. O
asemenea persoanã ar fi putut fi chiar Matthäus Lang von Wellenberg, care ar fi putut interveni pentru a-ºi susþine fiul bastard. Nu este unicul caz de
prelat despre care se ºtie cã ar fi avut copii ilegitimi. 

17. Gilbert Turnoy este, însã, de pãrere cã acest fapt nu s-ar datora originii transilvane comune a celor doi cãrturari. Acesta susþine chiar cã Nicolaus
Olahus ar fi fost chiar conºtient de acest adevãr. Nu excludem posibilitatea ca Nicolaus Olahus, strãlucit cãrturar, bun cunoscãtor al literaturii vremii sale,
aflat, dupã cum se ºtie, în contacte personale, prin epistole ºi întîlniri directe, cu învãþaþii timpului, inclusiv cu Erasmus de Rotterdam, sã fi cunoscut lucrãrile
semnate de Maximilianus Transylvanus. Se pare cã, în timp ce era în Þãrile de Jos, a apropiat al reginei Maria, regenta acesteui teritoriu, în numele lui Carol
Quintul, Olahus chiar l-ar fi întâlnit personal. Din pãcate, nici unul dintre cei doi nu a lãsat semne scrise ale acestor întâlniri sau eventuale referiri la ele cu
alte personalitãþi cu care se aflau în contacte epistolare. Cu certitudine, astfel de înscrisuri ar fi elucidat în bunã mãsurã raporturile lui Maximilianus cu spaþiul
românesc – un a din enigmele (încã) rãmase neelucidate ale istoriografiei româneºti. În plus, credem noi, dacã el ar fi avut vreo legãturã de sânge cu românii,
acest lucru e imposibil sã nu fi fost remarcat ºi comentat de prietenii ºi cunoscuþii lui, mai substanþial decât simpla afirmaþie a lui olahus.

Dacã Maximilianus ar fi fost, într-adevãr, originar din Oradea sau din altã zonã a Transilvaniei, nu credem cã acest lucru ar fi scãpat atenþiei
contemporanilor lui sau cã misiunea diplomaticã la care a participat nu ar fi fost consemnatã de cronicarii vremii. De asemenea, dac-ar fi fost dintr-o
familie nobilã ardeleanã, dupã obiceiul vremii, el ºi-ar fi menþinut contactele cu unii din reprezentanþii nobilimii transilvane ºi ar fi profitat de acest lucru
inclusiv la Curtea imperialã spaniolã.
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GOL-GOL

Un pahar gol, de cristal,
Drept si fãlos în galantar,
Cu iritaþia-i de opal
Gândea în felul sãu, avar.
1. Sã mã conserv, sunt valoros,
ªederea-mi prelungeºte viaþa
Nici vinul cel mai onctuos
N-ar trebui sã-mi vadã faþa!
.........................................................
- Alãturi, muritori de rând,
Pahare grosier turnate
Sã-mi fie chiar egale, vrând,
Bazate pe utilitate?
Nobil! Cristal din cuarþ de stâncã!
Scriu un protest! Nu pot admite
O nedreptate-atât de-adâncã!
Auzi, pocale necioplite!
.........................................................
ªi când se-mpãunã de zor
Stând nalt ºi þanþoº pe picior,
Pisicii i s-a nãzãrit
Miros de ºoarece ...A sãrit
ªi rãsturnând niºte pahare
Fãcu o pagubã ...cam mare,
Spãrgând ºi cupa de cristal.

Au râs paharele modeste,
Confraþii cei comuni, de sticlã:
2. Cel plin de sine nu mai este,
Cu strãlucirea lui multiplã.
3. ªi nu era nici prea solid,
Scump, inutil ºi guraliv!
4. N-a mai rãmas nimic din el;
A trãit scurt ºi fãrã þel!

ATUNCI CE POATE
ZICE OMUL

Fabulã

- ,,Ce tot te lauzi cã eºti priceput?
Zice cãtre tablou peretele de var;
Pe unde-am umblat eu, sã fi vãzut!

- ,,Ce ºti tu despre artã? N-ai
habar!

- ,,Mã rog, redai ºi peºti ºi val, ºi
Tot ce pictorul a pus pe tine.
ªi amoraºi cu flori ºi prunci ºi doici 
ªi nuduri despuiate de ruºine!
Eu? Am înþelepciune, un ocean!
Sunt bobul cel de calciu cãlãtor,
Iþi sunt suport ºi am un mare neam!

Atunci, tabloul foarte iritat
Strigã-n culori, cu glas rãsunãtor:
- ,,Mai sunt pe lume ºi pereþi din
stean,
Chirpici ºi lemn, vezi eºti neºtiutor!
Tu unde þi-ai ascuns încãrcãtura 
de omenesc?
Ce sentimente dai?
- ,,Auzi la el? Vede suprastructura,
Dar fondul ce-o suportã, unde-i?
Stai!
Picturile rupestre ce atestã
spirituala-mi vârstã-mi sunt comune!
De n-aº fi eu, tu unde-ai sta? Hai,
spune! 

Morala:
Aºa discutã-n viaþã câteodatã,
Feciorul prea emancipat ºi-un tatã!

AFIª

Se luarã doi amici la harþã;
Era o vineri, nu, o marþe,
ªi uite aºa-ntr-o controversã:
Ba cã e ploaie, ba aversã …
Aºa de rãu se mâniarã
Cã unul chiar plecã din þarã!

Al doilea fiind mai piºicher
ªi - având în cuget mai mult fler,
Se hotãrî ca sã deschidã
Un bar, cu suc de conopidã!

Trecea mulþimea într-o doarã,
Odatã ºi a doua orã, 
Pânã-ntr-o bunã zi bãurã
Poºirca cea de murãturã!

Azi se mai sparse un pahar,
Mâine buluc mare, în bar

ªi omul nostru, îndrãgit,
Fãcu un business aurit…

Cellalt, în noua þarã mamã
N-avea nici o para - n nãframã;
Se tot zgâia la omenire -
Plinã de sfat ºi mulþumire.

Îºi zise omul într-o zi:
- ,,Ii scriu lui Ion, fie ce-o fi!
- ªi-i spun cã atuncea era ploaie,
(- Poate, aceasta sã-l înmoaie…’’)

Mai trece o zi, mai trece o lunã,
Când businessman-ul supãrat,
Îi dã rãspunsul: - ,,Asta-i bunã!
Nici sã gândeºti ca banii plouã!
Am ºi uitat de controversã!
În bar nu-i ploaie , ci AVERSÃ!’’

Morala: 
De þi s-a defectat ghiocul
Ai de umblat, sã-þi prinzi norocul! 

FRUMOASE PÃSÃRI
CU PENET DE JAR

Fabulã

Un stol de pãsãri gureºe, prin
ramuri,
Se ceartã pe un cuib uitat de soare
Toate l-ar vrea cu verdea lui rãcoare,
Sub frunzele ce-l ocrotesc cu flamuri.

S-au strâns într-un sobor înaripat; 
Încerc sã le-nþeleg pãsul cântat:
Numãr silabele cu tact ritmat,
Ce-mi precizeazã: „cuibul disputat!”

Frumoase pãsãri cu penet de jar,
V-asemãnaþi cu lumea mea de azi,
Vã pierdeþi firea pentru - n mic
necaz
Uitând cã vorbãria e-n zadar...

Morala: 
Ne zbatem disputându-ne un pai,
Ratând ocazii de-a clãdi... un rai!

P O E Z I I



CINCI DEGETE
Fabulã

Tema de faþã-i mult controversatã,
E chiar ºi actualã câte-o datã,
Când degetul cel mare ia la zor,
Pe celelalte , mici, pe frãþiori.

- „Mezinule, azi iar n-ai mãturat!
Am sã te spun! Nici lapte n-ai mâncat;
Uite ce mic eºti! Neajutorat …”

- „Sigur, þie-þi convine, eºti student;
Nu vrei sã-ntârzii, nici sã fi absent!”

- „Dar dupã lapte-ai fost ºi tu
vreodatã?
Sare penultimul, înfipt; e fatã.
Cine, atunci când vine de la ºcoalã,
Pune la fiert mâncarea?”

- „Ce scofalã?!
În primul rând þi-e foame þie, dragã,
Eu fac ºi yoga, rabd… o zi întreagã!”

- „Hai, dã-mi mai repede cãmaºa, gata,
Tu cel ce ai inel ºi …drag lui tata!
Nu ºti un nasture sã coºi! Elev eºti
tu?
La practicã te lauzi! Zece! Nu?”

- „Te-ai transformat într-un satrap, un
zbir
ªi decât tata strigi mai abitir!
Fie, cã-mi zici, împieliþat ºi rãu,
Dar eu te-arãt! ªtii care-i dreptul tãu?
Sã te ocupi cu degustat mâncarea,
Sã critici cã s-a terminat iar, sarea…
Dar mai ,,reflectã” ºi tu! Asta-þi cer!
Nu ai umor, nici sare cu piper!

Morala:
Eºti pur ºi simplu Fratele cel mare.
Te cred ºi eu! Cu-atâtea ajutoare…

PUPÃZA
Fabulã

Pupãza mea cea moþatã,
Rumenita ºi-nfoiatã
Ciuguleºte prin pãdure,
Ici o gâzã, colo, mure. 

Poartã straie de reginã
ªi parfum fin de sulfinã,
Haine roºii, verzi, albastre,
Culori cãzute din astre…

Diadema ei, de preþ,
O poarta foarte semeþ.

Cântã ºi zboarã hai - hui 
Uitând adesea, de pui.

Puiºorii stau cuminþi 
ªi-ii aºteaptã pe pãrinþi;
Cuibuleþul cam miroase.
Dar mama umblã-n mãtase!

Ce mai pasãre gãtitã!
ªi la ochi este cãnitã.
Acasã stã la oglindã,
Dar lasã gunoiu-n tindã!

Morala:
Datoria nu prea place 
Conºtiinþelor sãrace ….

DOUÃ ªOPÂRLE
sau 

DE BUNÃVOIE ªI
NESILIT DE NIMENI 

Fabulã

5. – „Hello! Ce gânditor ºi singur!
6.  Amicii sânt la ºtrand, se scaldã!
Visãm... Ce bine este vara, 
Sã mã soresc pe piatra caldã...”
7. – „Oh, dar eºti plin de poezie! 
8. Eu, uite-acum am dat o raitã
Pe lângã stâncile din deal, 
Sã vãd ce piele se mai poartã,
A, a propos, vorbeºti de deal,
Am un cumnat,
mi-e dor de el – e bun bãiat!

9. - ,,Zãu? Unde ºade? Are casã?
10. ªti, mie-mi place la parter,
11. ªi-mi place sã am ºi-o terasã!
12. Caut de mult un parter!
13. N-am spus cã vrea sã se însoare, 
14. Ci m-a cuprins dorul de el...
15. Atuncea hai, aratã-mi unde-i,
16. ªi mã descurc eu, într-un fel!
17.
18. - ,,Scuzã-mã, sunt grãbit. 
19. Soþia m-aºteaptã, repede, sã viu.
20.
21. - ,,Merg eu în locul tãu acasã,
22. De urât ºi eu pot sã-i þiu,
Pânã te duci sã-þi vezi cumnatul...
Transmite-i cã vreau sã-l cunosc,
Cã sunt modernã, siluetã 
ªi folosesc parfum de mosc!

Morala? 
Este cum vã place,
Unul din ei n-are ce face!

FAIMA COCOªULUI
Fabulã

Cântã cocoºul în poiatã
‘Nãlþându-ºi guºa înspicatã.
Gãinile îl þin de rãu,
Zicându-i: „gureºul din hãu”.

Nu poate omul aþipi,
Cã-i ºi vesteºte o nouã zi!

Acuma douã mii de ani,
Când aveam aur ºi nu bani,
Îl înþeleg ca „stãtea ceas”,
Dar azi? Tehui, a mai rãmas!

Pãmântul este plin de ceasuri
Cu mii de forme ºi de glasuri,
Dar el, moþatul, ca pe vremuri,
Te sperie din somn, sã tremuri!

Ce galiþã înapoiatã!
Nu face el ºcoala privatã,
O þine mereu, pe un glas,
Când muzica-i cântã pe nas!

In fiecare zi, cu soare,
Iese în curte la plimbare,
Frumos ºi þanþoº ºi berbant,
Dar… noaptea-i rãu, prost ºi secant!
Sã-l auzi frate, cum mai cântã,
Parcã-a luat din târg o drâmbã!

Morala:
Cocoºule, de vrei cãutare,
Mai fã ºi tu o reciclare!

CEARTÃ MARE
Fabulã

Pe foc, o oalã, în clocot mic,
Îºi lãuda de zor fiertura:
- ,,N-aþi mai vãzut aºa aspic!
ªi mie-mi lasã apã, gura!’’

Capacul cel fudul, cu moþ,
Sare în sus, invidios:
- ,,Ce te tot lauzi cãtre toþi? 
Faþã de mine stai mai jos!’’

- ,,O fi! Rãspunde ea fierbinte,
,,Dar fãrã mine nu se poate!
,,ªi orice ins îºi fierbe o linte ,
,,Sau alte feluri de bucate!!!’’

Capacul nu este convins,
O þine într-una pe a lui,
Morþiº, ºi nu se dã învins …
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Atuncea, oala supãratã
Îi strigã sã se aºeze – n cui;
- „ªi lasã – mã, sã – mi vãd de
treabã,
Renunþ la ajutorul tãu!
Voi folosi o farfurie!
Ea tace, pe când tu eºti rãu!!!”

Morala:
Sã fii modest e o calitate;
Nu deranjezi , nu-þi faci … pãcate! 

URSUL LA MIERE
Fabulã

Un fagure strãlucitor ºi dulce
Ademenea prin mierea-i aurie;
Albinele n-au reuºit sã-l culce, 
Fiind prea plin din flori de iasomie.

Zilnic dãdeau târcoale rãpitorii;
Pãsãri cu ciocul lung ºi fãrã teamã, 
Viespii ce nãvãleau de când dau zorii
ºi
Ursul cel mai tare din poianã.

Albinele erau prinse cu treaba,
Sã care mereu coºul de la piaþã,
„sã hrãneºti mii de pui cu toatã graba
ºi
„sã mai ai ºi timp pentru viaþã”!

Rãzbit de pofta fagurelui mare
Ursul trecea prin preajmã tot mai des,
Fãcându-ºi mereu cale pe cãrare,
In drum spre zmeuriul de cules.

Albinele nu pridideau s-adune
Al rodului de varã, nectar fin,
Sã plãmãdeascã noi faguri anume,
ªi sã punã obroc la stupul plin...

Doar fagurele nostru auriu
Stãtea ca o momealã-n galantar,
Dând în vileag preaplinul arãmiu, 
Muncit cu sârg din al florilor dar.

Nemairãbdând tentaþia la miere,
Într-o zi, ursul, plictisit de fructe,
Se hotãrî sã-ºi facã o plãcere
Gustând. Sau poate doar sã se
înfrupte...

Se nãpusti peste stupul bogat,
Luând peste bot mii de-nþepãturi,
Dar pânã sã le simtã a prãdat,
Aºa cum este datina la furi!

In fine, stupul a fost devastat
Iar ursul chinuit ºi înþepat...

Morala
crede ursul vinovat, 
Uitând cã Moº Martin a fost tentat 
De goliciunea stupului bogat... 

LA MOUCHE
Fable 

23. - „On m’hait moi, la mouche,
Mais je te demande pourquoi,
Je ne mange plus, mais je touche,
Je te laisse toute, à toi!

- „Vilaine mouche, tu n’entres pas!
Dans ma cuisine il y a 
Des couvercles, serviettes,
Des choses sucrées, en cachette!
Pour toi, j’ai une... palette!

- „J’aime beaucoup chanter pour toi,
Et pour ça, je veux boire
Une seule goutte, au bon choix, 
Et je jeune jusqu’au soir!

- „Va t’en ennemie de l’hygiène,
Je vais prendre des mesures,
Tu m’agaces sans peux de gène,
Et envahis mes droits sûrs!

- Voyons, qui a raison?
Je suis un infime être!
Tu habites une grande maison!!!
Je suis errante, peut-être!

La morale:
Et ainsi les deux parties,
Ne trouvent pas de compromis;
Ils emploient le bon ton,
Mais sur un différent diapason!
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Citind „Lumea de sub pod”, mi-am dat seama
cã Zoltan Terner a adunat, de-a lungul anilor,
printre altele, ºi niºte cioburi de oglindã, mai mici
sau mai mari, ºi le-a alãturat, le-a potrivit, voind sã
facã din ele o oglindã nouã, a lui. A potrivit bucãþile
una lângã alta, cât mai aproape. A luat o scândurã
ºi a pus o substanþã care lipeºte sticla de lemn. A
lãsat opera sa sã se usuce. Lumina se reflecta
acum frumos ºi straniu. Lipiciul însã nu se aºezase
uniform, iar bucãþile de oglindã s-au fixat cu unele
înclinaþii, fiecare cum i-a venit, reflectând lumina ºi
întunericul în felul ei, din unghiul ei. Atunci, Zoltan
Terner, publicistul, eseistul, poetul, regizorul de
film, filozoful, omul de artã cult ºi priceput, a fãcut
o pastã fantasticã ºi fabuloasã, alcãtuitã din toate
aceste atribute ale sale, ºi a uns-o pe de-asupra,
netezind, uniformizând asperitãþile ºi umplând
golurile. ªi iar a lãsat-o la uscat. Apoi, cu un aparat
foarte special ºi foarte personal (e invenþia lui ºi
numai a lui!) i-a dat din un nou lustru. Acum oglin-
da lumii, de sub pod ºi de pe pod, sclipeºte ºi re-
flectã chiar ºi ce nu se vede. E o oglindã ferme-
catã, grea, dar – tocmai pentru cã e grea, autorul
a transformat-o în carte. Dacã citeºti ºi te uiþi atent,
te poþi vedea chiar ºi pe tine însuþi. Eu m-am regã-
sit în aceastã carte. Din narcisism, dar ºi din iubire
pentru Lume, ca ºi din grijã pentru destinul ei...

Cartea fascineazã. Te duce într-o frumoasã
lume urâtã a declasaþilor. Dar te aduce ºi aici,
printre noi. Am început lectura cu fricã, sã nu dau
de o scriere greoaie, „nemanjabilã”. Astfel de cãrþi
mã indispun. Sorin Vieru, în prefaþa cãrþii, de altfel
interesantã ºi bunã, avertizeazã oarecum în legã-
turã cu un stil nu tocmai la-ndemâna lecturii oricui;
un text poate ceva mai greu de citit - pentru unii.
Când se spune cuvântul „unii”, imediat mã vãd ºi
pe mine. Dar prefaþatorul nu are dreptate. Eroare.
Cartea se citeºte cu satisfacþie ºi interes, ea incitã
ºi are percutanþã. E o carte bunã. E o carte intere-
santã, e o carte originalã. Iar dacã Asociaþia Scrii-
torilor Israelieni de Limbã Românã a „lansat-o”
recent, printr-un deosebit de antrenant colocviu,
condus abil de prof. dr. Andrei Strihan, ea nu a
fãcut altceva decât sã-ºi sublinieze un bun nivel de

intelectualitate. Ion ªtiubea, prin intervenþiile sale,
a briat. Ceilalþi vorbitori au fost la o temperaturã de
inteligenþã culturalã adecvatã subiectului. Aº zice
cã aceasta este, de fapt, o ºtachetã, de care tre-
buie sã se þinã seama ºi pe viitor.

Ce personaje miºunã sub „Podul” acesta al lui
Terner, povestind ºi cãutând, ba chiar aducând
tâlcuri, noime? Fiecare are povestea lui, flãmând,
cum remarca cineva, pe drept cuvânt, nu numai de
blidul de mâncare, ci mai ales de niºte înþelesuri,
de sensul vieþii, al lumii. Declasaþii aceºtia, aflaþi
sub un pod simbolic, povestesc, pun întrebãri,
sugereazã rãspunsuri. Condiþia umanã, balanþa
dintre bine ºi rãu, sensul – mai ales trist - al vieþii,
curg, cu o „zarvã”, aº zice surdã, spre moarte, ba
chiar spre apocalips. La o primã lecturã a cãrþii m-
a impresionat mai ales tragismul acesteia. Spec-
tacolul lumii, al unei lumi de mizerie ºi de speranþã,
nemulþumitã de ea însãºi, dorind ºi neputând sã se
evadeze pe (ºi din) sine însãºi, resemnatã ºi
insurgentã, are un puternic dramatism esenþial, aº
zice chiar copleºitor. Coºmaruri, temeri, dezamã-
giri. Silã. Urã. Fãrâme de iubire. Câteodatã – vise
ºi chiar (arareori, e drept!) speranþe. De fapt auto-
rul se zbate sã vinã nu o datã în contrapunct, dar
viaþa e mai puternicã decât propria sa voinþã. El
lasã adevãrul sã colcãie plin de micimea ºi nimic-
nicia lumii. Speranþa, balanþa binelui, visul de fru-
mos, setea dureroasã de fericire (aproape inexis-
tentã, chiar ºi noþional) sund, în interpretarea mea
de acum, mai palide, dar respirã, creând un abur
de farmec existenþial, emanat de oglinda ferme-
catã a unui magician, pe nume Zoltan Terner.

Realismul ternerian are, adesea, forme fantas-
tice, halucinante, ºi totuºi realitãþile sunt verosi-
mile, concrete, palpabile, obligându-ne sã ne plim-
bãm cu încântare, pe nesimþite, ºi într-o lume realã
a himerelor; visul, fantezia suprarealistã interfe-
rându-se, printr-un adevãrat farmec artistic, cu
viaþa adevãratã, trãitã de povestitorii pãduchioºi,
adicã ºi de noi, cititorii ºi participanþii la marele
conflict ºi la teribilul deznodãmânt... Este vorba de
un anume realism fantastic ternerian, de o lume a
ideilor, mai mult decât de cea a trãirilor diurne ele
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declasaþilor de sub podul vieþii, este vorba de o scriere
de literaturã contemporanã care oferã satisfacþii
estetice realizate cu o rafinatã meºteºugire a ideilor ºi
literelor româneºti. Vorbim aici, de fapt, despre o carte
în care autorul este personajul principal, însumându-i
pe toþi de acolo, el fiind ºi Diavol ºi Dumnezeu. Il
regãsesc în mine, mã regãsesc în el. Câte-un pic, pic,
pic...

Uneori, lumea ideilor cãrþii – cãci e o carte de idei,
spusã adesea cu mijloacele visului – este ºi lumea
mea. Câteodatã - o lume pe de-a-ndoaselea. O lume
cu capul în jos. Interesantã ºi originalã. O lume în
care, de mai multe ori, teza ºi antiteza se sãrutã uºor,
tandru ºi predestinat. Stilul e fabulos, dubitativ,
frizeazã absurdul, e himeric. Totodatã, autorul folo-
seºte iscusit mijloacele esteticii urâtului. Lumea asta
de dedesubt, la care, vrem-nu vrem, suntem pãrtaºi, e
o lume dizgraþioasã, dar, poate ºi pentru cã ºi noi
suntem acolo, ea apare ºi cu o anume frumuseþe. Prin
zbateri ºi întrebãri, prin gânduri ºi iluminãri de dorinþe,
prin îndoieli ºi nesiguranþã. Dar chiar ºi prin imaginile
care se relevã printre miºcãrile de umbre ºi lumini ºi
iarãºi umbre... Îmi vine în minte, aproape fãrã sã
vreau, vorba lui Arghezi: „Din bube, mucegaiuri ºi
noroi/ Iscat-am frumuseþi ºi preþuri noi”...

Zoltan Terner simuleazã ºi disimuleazã oniric-
suprarealist. El realizeazã cu autentic succes verosi-
milul neverosimilului. Sordidul, întunericul, mizeria
fizicã ºi moralã sunt prezente în colcãiala subteranã.
Totuºi, aici sunt oameni, ºi ei ne apar cu plusuri ºi cu
minusuri, frumoºi, la urma urmei, precum frumoasã
este, totuºi, viaþa. Care curge spre moarte, o datã cu
amarnica noastrã tristeþe. Dar, revenind la oamenii de
sub pod, pentru a ne face o idee – iatã doar câteva
nume ale învinºilor soartei, acum netrebnici ºi ticãloºi,
dar care povestesc despre viaþa lor de pe pod, unde
au fost ºi ei, unde suntem ºi noi. De fapt, unde suntem
noi? Sus?! Jos?! Autorul ne aratã uneori cu degetul.
(Numai sã vrem sã-l vedem!). Deci: Povestaºul, Olo-
gul, Leprosul, Filozoful, Tâlharul, Cântãreþul, Celãlalt,
Podarul, Mica Circãreasã, Bunicul, Contele, Nebunul,
Pãduchiosul, Nebunul II, Intelectualul, Nebunul III,
Cârtiþa – porecla altui nebun, Nebunul Mult Prea
Nebun, Vagabondul, , Litera, Rozalia – mamã bunã,
Moty - Copilul Rãu, Episcopul, Bibliotecarul Nebun,
Mãcelarul, Frida, asistenta medicalã, Celãlalt Cineast
Nebun, Gicã Contra, Omul Negru, Pribeagul, Ciungul,
Vânzãtorul de Frate ºi alþii, încã mulþi alþii, pe care
sigur cã i-am omis. Acestora, la un moment dat, po-
vestitorul li se adreseazã: „Iubiþii mei ultimi oameni
de pe lume”. Perspectiva este tragicã, iar povestirile
din cadrul acestui maraton narativ capãtã mai ales
lumina violacee a întunericului din oglinda specialã a
realismului fantastic semnat de Zoltan Terner.

E o carte fascinantã, atât ca stil, dar ºi ca valoare
ideaticã. O carte cu o mare încãrcãturã moralã. O

carte plinã de meditaþii, care incitã la meditaþie. E,
totodatã, o carte cu mult farmec intelectual, cu multe
ascunziºuri pe care cauþi sã le-nþelegi, ele determinân-
du-te apoi sã-i descoperi ºi alte frumuseþi ºi-nþelep-
ciuni, nesesizabile la prima vedere. E o carte cu mai
multe „chei”, care pot deschide uºi spre strãluciri ºi
cuprinderi esenþiale. Cãci, cum se spune într-unul din
moto-uri „Naturii îi place sã se ascundã” (Heraclit).
Una din aceste chei s-ar afla, cred, în „Povestea bãtrâ-
nei doamne în mov”. Doamna „Z” citeºte la Cenaclu o
poveste în care autorul se regãseºte pe sine însuºi, în
timp ce oamenii îmbãtrânesc, scaunele se golesc
treptat, cãci cei prezenþi mor, timpul se scurge nu într-
un sfert de ora, cât i se acordase Doamnei sã
citeascã, ci trec ore, zile, ani... Rãmâne numai autorul,
rãmâne Povestea, rãmân poveºtile cu personajele lor
– care sunt, de fapt, niºte cuiere de idei! Iar autorul,
aºa cum însuºi recunoaºte însumeazã toatã aceastã
lume: „In fond eu îi conþin pe toþi”...

O parte din platforma moralã a autorului, pe care se
bizuie, zic eu, ºi cartea în discuþie, reiese din cele zise,
cu un alt prilej, de Zoltan Terner într-un interviu acordat
talentatei publiciste Biti Caragiale (prezent ºi în cartea
„Omeneºte vorbind”, a aceluiaºi scriitor): „... Numai
trãind din plin, cu intensitate – zice Domnia Sa – bucu-
ria ºi tristeþea existenþei, afli cine eºti ºi îþi dai ºanse sã
îþi împlineºti destinul. Important este sã alegi dragos-
tea ºi nu ura, înþelegerea ºi nu resentimentul, empatia
ºi nu invidia”...

Totuºi, cum sã înþeleg, în acest context, prezenþa
tristeþii ce reiese din „Lumea de sub pod”, tristeþe cu
care rezonez profund? Rãspunsul îl gãsesc în acelaºi
interviu, când Zoltan Terner ne spune un crud adevãr,
dureros ºi de cea mai mare actualitate: „Dacã nu se va
elabora ºi aplica urgent o nouã MINIMA MORALIA,
dacã „Homo ethicus” nu se va trezi, se vor prãbuºi
înseºi temeliile civilizaþiei. Grava crizã eticã prin care
trece specia umanã cere (...) o maximã ºi urgentã con-
centrare a tuturor izvoarelor valorice, întru salvarea
omului. Dacã „homo” nu se dovedeºte acum cât de cât
„sapiens”, îl paºte prãpastia. A ajuns deja pe marginea
ei”. În aceastã luminã vãd eu tragismul zguduitor al
Lumii de sub pod ºi de pe pod. Cu licãriri onirice, cu
scânteie de nebunie hamletianã, cu dubitativul „a fi
sau a nu fi” în subtext, cu luciditate ºi curaj, cu parado-
xalã încântare faþã de frumoasa „corolã de minuni a
lumii”...

Este o carte admirabilã... Iar talentatul domn în
mov, Zoltan Terner – este un autor a cãrui bunã nebu-
nie se ascunde în spatele altui motto al acestei cãrþi,
semnat de Salvador Dali: „Diferenþa dintre mine ºi un
nebun este cã eu nu sunt nebun”. Dar ce sunteþi,
domnule Terner?

Cartea se încheie cu cuvintele „Sunt trimisul lui
Dumnezeu!”... Aºa sã fie?!
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1331. Mai dinainte de Cuvânt îl vei afla pe Dumnezeu.
1332. Ai vãzut vreodatã un Dumnezeu obosit, beat, prost sau deºtept tocmai fiindcã e deasupra
oricãrei inteligenþe? 
1333. Câtã iarnã va mai trece pentru a spãla vara unei amintiri?
1334. Cine nu-ºi încearcã stânca sufletului nu va ºti niciodatã cât de mult îl va þine deasupra
abisului acestei lumi.
1335. Nici o mare nu este mare înaintea micimii infinite.
1336. Nu te rezema de suflet dacã nu poþi sã speri.
1337. Care stradã a gândurilor tale este fãrã gropi?
1338. Vremea care nu-ºi aminteºte de nori nu mai este demult fiica Timpului.
1339. Visul fãrã de somn nu se împlineºte niciodatã.
1340. Lacrima este o mântuire regretabilã.
1341. Lumina este un întuneric al necunoaºterii.
1342. Ce ne-am face fãrã de moarte?
1343. Care razã de iubire poate forma un curcubeu fãrã de tine?
1344. Cel ce vrea sã ºtie mai mult decât a cunoscut lumea iubeºte!
1345. Care dor doare cel mai tare fãrã de iubire?
1346. Ai vãzut vreodatã timp fãrã zi care sã nu-ºi respecte clipele?
1347. Poate fi amintirea un ram netãiat al prezentului?
1348. Nu te pot cuprinde cu inima fiindcã sângele cuvintelor tale este un neînþeles.
1349. Înþelepciunea este o oazã de liniºte pentru gând.
1350. Care iubire a uitat sã zâmbeascã?
1351. Nu existã forþã mai puternicã decât gândul.
1352. Durerea nu poate fi decât un balsam dat vieþii pentru nesimþire.
1353. Reveria este o picãturã de armonie în tumultul amintirii.
1354. Liniºtea este un surâs al graþiei de a se împãca cu sine.
1355. Neantul este Tot ce a mai rãmas de necuprins din Totul Lui Dumnezeu.
1356. Fapta este o poleialã de voinþã peste amãreala cãreia se toarnã dulceaþa iluzorie a Destinului.
1357. Dãruirea este diamantul voinþei.
1358. Logica este un indicator de drum ruginit despre care nimeni nu poate ºti de ce a fost pus
tocmai acolo.
1359. Oricât de mult am venera Timpul, el va rãmâne mereu hoþul clipelor noastre.
1360. Lenea este un mod de a alerga mai repede cãtre moarte, sãrind anumiþi paºi ce ar fi trebuit
sã-i parcurgi.
1361. Intuiþia este un mod de a-i spune celor ce-þi sunt scrise spre a se împlini.
1362. Care zori ai iubirii nu-ºi au porþia lor de rouã a mântuirii de pãcatul originar?
1363. Lumea ar fi trebuit botezatã: Nimeni, Iubire ºi Neant.Pe care l-aþi alege?
1364. Oare am obosit sã fim mereu cei mântuiþi fãrã sã putem mântui ºi noi?
1365. Supremaþia este stindardul absurdului.
1366. Prin magie Iluzia Vieþii devine hãrþuitã.
1367. Unde te grãbeºti înger pãrãsit de moarte?
1368. Ordinea firii stã în moarte.
1369. Respectul este o formã de desfrâu al moralei.
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1370. Doar cel ce merge poate ajunge altundeva.
1371. Oare îngerul morþii moare ºi el?
1372. Nu existã prãpastie adâncã pentru cel ce zboarã pe aripile înþelepciunii.
1373. Verbul este un fel de a fi al gândului.
1374. Câte poate suporta un cuvânt?
1375. A clãdi poate însemna deseori a dãrâma.
1376. Dacã cuvântul a fost cãrãmida de temelie a lumii cu siguranþã suferinþa a devenit acoperiºul ei.
1377. Oricât de mult l-ai condamna pe Dumnezeu El nu va putea fi niciodatã pedepsit ºi de aceea ne
devine cel mai valoros prieten.
1378. Cu toþii credem în viaþã uitând cã menirea ei este de a ne reda morþii din care ne-am nãscut.
1379. Care început nu-ºi are sfârºitul ºi care sfârºit începutul sãu în afarã de iubirea dumnezeiascã din noi?
1380. Asuprirea este eminenþa cenuºie a Iluziei Vieþii fãrã de care întreaga piramidã de carton a ierarhiei
s-ar prãbuºi.
1381. Conformismul trebuie sã curgã prin ºanþurile sãpate de moralã iar nonconformismul prin cele
sãpate de iubire.De aceea cei ce iubesc nu se pot supune întotdeauna moralei.
1382. Care moarte nu-ºi are viaþa ei?
1383. Suntem strãini de noi înºine tocmai fiindcã îl considerãm pe Dumnezeu monedã de schimb pentru
toate împlinirile sau neîmplinirile noastre.
1384. Cu toþii îi rãmânem în cele din urmã datori Lui Dumnezeu oricât de mult ne-am plãti fiecare datorie
în parte.
1385. Pietatea este o orgie a deºertãciunilor lumii în faþa onoarei presupusului Adevãr Absolut.
1386. Intuiþia este o balanþã ce-ºi are contragreutatea ei în subsolul inconºtientului.
1387. Cruzimea este o recunoaºtere umilã a neadevãrului Iluziei Vieþii.
1388. Fiecare suntem o mascã mai mult sau mai puþin coloratã de sentimente, dar folositã întotdeauna
abuziv, la carnavalul vieþii.
1389. Câþi dintre noi suntem copaci fãrã pãdure?
1390. A defini ceva înseamnã înainte de toate a renaºte acel ceva.De aceea renaºtem cu fiecare clipã în
care ne definim propria noastrã existenþã.
1391. Spaþiul este o lopatã cu ajutorul cãreia îºi sapã Destinul albia.
1392. Opinia este strigãtul vanitãþii.
1393. Ce s-ar face deºertãciunea dacã ºi-ar pierde voalul cu nume de urcuº sub care-ºi ascunde neputinþa?
1394. Care suflet a aflat adevãrul absolut despre ospiciul cu nume de lume?
1395. Ospiciul este un leagãn în care se dã unul din adevãrurile iluziei.
1396. Porunca este un zâmbet fals al vanitãþii.
1397. Binele este o formã de a fi a rãului pe când rãul a binelui.
1398. Ispita este rodul pântecelui ce se va hrãni cu fructul cugetului, pânã ce acesta va deveni patimã.
1399. Originea este rãscrucea dimensiunilor.
1400. Cum ar fi fost lumea fãrã de orgia pãcatului?
1401. Dacã am uita rãul ºi binele lui deopotrivã cu ce ne-am alege?
1402. Simþirea este lumina gândului.
1403. Fãrã eros lumea ar fi un etern patos.
1404. La taraba vieþii sã nu mergi cu adevãrul fiindcã nu vei primi nici o clipã. Iaþi câte iluzii doreºti ºi vei
putea cumpãra orice.
1405. Lacrima este o scânteie de luminã în deºertul arid al iluziei.
1406. Alãturi de ochii tãi mã simt aidoma vremii fãrã de timp.
1407. Ce s-ar face timpul fãrã de lumina clipei?
1408. Somnul este natura libertãþii de aþi învinge propriile limite.
1409. Zborul este o aripã frântã a Iluziei Vieþii pe care Adevãrul Absolut ar dori sã o vindece.
1410. Cum de a ajuns pentru atât de mulþi oameni sacralitatea o traumã?
1411. Orgoliul este o fereastrã spre închisoarea gândului.
1412. Valoarea nu poate fi recunoscutã decât de adevãr iar cum noi nu cunoaºtem Adevãrul Absolut nu
cunoaºtem nici esenþa valorii.
1413. Cãile sunt fãcute pentru paºii care sã le urmeze spre moarte.
1414. Doar alãturi de fericire vei afla ce poate fi suferinþa.
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1415. Nu spune nimãnui cât de amarã poate fi viaþa fiindcã toþi sunt condamnaþi sã o guste.
1416. Pentru a ieºi din viaþã cu fruntea gândurilor tale ridicatã spre paradis va trebui sã nu cauþi adevãrul
în aceastã lume, care nu te va lãsa niciodatã sã-l afli.
1417. Fericirea sau suferinþa sunt douã introspecþii ale minciunii Iluziei Vieþii.
1418. Care orânduire nu a fost rânduitã de pãcatul ce reprezintã esenþa gândului fiinþei umane?
1419. Umanismul înseamnã înainte de toate bestialitate sau ferocitate poleite cu minciuna sacralitãþii.
1420. Locul viitorului va fi mereu undeva în trecut de aceea atunci când vrei sã vezi înainte priveºte înapoi.
1421. Ispita este cãmaºa de forþã a voinþei iluzorii.
1422. Am rãsãrit din neantul creaþiei ºi vom apune în acelaºi neant cu deosebirea cã am iubit.
1423. Ce tulburãtoare poate fi epopeea inimii care-ºi cautã moartea iubind privirea vie a ochilor unei
mari iubiri.
1424. Doar iubirea poate cuprinde orizontul eternitãþii.
1425. Poezia este o lacrimã a Destinului prelinsã pe inima ochilor tãi.
1426. Fãrã de romantism am fi fãrã de noi înºine.
1427. Lirismul este poarta cãtre înþelepciunea inimii.
1428. Care mãsurã poate mãsura iubirea?
1429. A fi rebel înseamnã a iubi cu patimã în lumea Iluziei Vieþii.
1430. Amintirea frumuseþii inimii tale este o boare dusã de eternitate spre marea rãscruce a Destinelor
noastre ce se vor uni binecuvântate de Infinitul Iubirii.
1431. Suferinþa este vânzãtoarea de clipe de la taraba vieþii.
1432. Fiecare om este un vârf la poalele cãruia se aflã strãmoºii sãi.
1433. Chiar dacã þi se pare banal sã vezi într-o mulþime atâþia oameni, gândeºte-te cã fiecare om este
rezultatul atâtor ºi atâtor poveºti de iubire prin care au trecut strãmoºii lui.De aceea este deosebit.
1434. Oricât de neînsemnat ar fi omul, el vede întreaga lui lume fãcând ca lumea sã vadã propriul ei om
prin mentalul lui.
1435. Energia este o risipã din divinitatea iniþialã care stã la originea creaþiei ºi care se disipã continuu.
1436. Dacã fiecare Cuvânt îºi are viaþa lui în aceastã lume, înseamnã cã îºi are ºi moartea la fel ca ºi
noi? Sã fie o lume pentru om ºi una pentru Cuvântul sacru al Lui Dumnezeu?
1437. Care zaruri pot fi aruncate vremii tale? Cele trucate de pãcat sau cele sacre ale divinitãþii?
1438. Tãcerea este deseori cel mai sfâºietor strigãt spus acestei lumi.
1439. De ce nu vindeci doamne ochii lumii care nu mai vãd demult adevãrul, fiind bolnavi de orbirea
pãcatului?
1440. Tot ce are mãsurã este limitat la fel ca spaþiul ºi timpul sau alte dimensiuni. Asta înseamnã cã
fiecare dimensiune este un întreg iar timpul ºi spaþiul îºi au fiecare corpurile lor la fel ca ºi noi oamenii.
Poate cã ºi noi suntem dimensiuni în alte lumi.
1441. Cu toþii suferim într-un fel sau altul de boala timpului pierdut din noi.
1442. Unic înseamnã a fi adevãrat. Ce poate fi adevãrat în Iluzia Vieþii? Ceea ce nu se raporteazã la
adevãrul ei: Iubirea.
1443. Nimeni nu poate trece dincolo de sine.
1444. Amãgirea este o clipã naufragiatã în cascada gândurilor cuprinse de torentul speranþelor neîmplinite.
1445. Teama ºi curajul sunt aceeaºi persoanã. Depinde cum o provoci, ce faþetã îi abordezi.
1446. Cine poate pronunþa corect Cuvântul Lui Dumnezeu din care ne-am creat dar mai ales cine îi
cunoaºte cu adevãrat semnificaþia?
1447. Vâltoarea speranþei este dorinþa neîmplinitã.
1448. Demiurgul puritãþii este lacrima.
1449. Canoanele frumuseþii sunt date de ce a mai rãmas divin din pãcat.
1450. Nimic nu poate fi mai scump decât pacea din Cuvântul Creaþiei Lui Dumnezeu bolnav de pãcat. 
1451. ªapte zile i-au trebuit Domnului ca sã facã lumea iar nouã sã facem doar o sãptãmânã plinã de
iluzii ºi amãgiri.
1452. Care spin nu-ºi apãrã floarea sa?
1453. Cât respect trebuie sã fi avut Dumnezeu faþã de Cuvântul Lui odatã ce nu l-a mai suspectat de un
posibil, viitor, pãcat originar.
1454. Oriunde ai merge tot nicãieri vei ajunge alãturi de moarte.
1455. Trufia vieþii redã imaginea nostalgicã a morþii.
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1456. Cel mai de preþ preþ este cel nepreþuit.
1457. Rãceala Cuvântului nu vine de la frigul de afarã ci de la cel din tine.
1458. Dacã valoarea ar fi iubirea în locul banului am trãi într-o lume perfectã.
1459. Suntem forþaþi de societatea mãºtilor sã purtãm pe fiecare sentiment o mascã fiindcã altfel nu am
fi morali.
1460. Spiritualitatea devine un complex oedipian într-o societate bolnavã ºi înfrântã.
1461. Utopia este numele societãþii dezvoltate de pãcatul originar. Sã fi fost Dumnezeu un utopic?
1462. Pocãinþa este o formã de absurd a angoasei.
1463. Altruismul este o înþelegere fãcutã cu pacea strãinului din tine.
1464. O operã care nu opereazã nimic nu mai este operã.
1465. A te supune înseamnã a te înstrãina de tine.
1466. Care remarcã nu-ºi are marca ei?
1467. Specia este culoarul pe care aleargã genele fiinþei.
1468. Prin gene Dumnezeu îºi spune punctul de vedere.
1469. Splendoarea nu stã numai în frumuseþe iar frumuseþea doar în iluzie, ci toate stau înainte de toate
în iubire.
1470. Oglinda surâsului tãu în care mã îmi privesc viitorul este vraja inimii Lui Dumnezeu.
1471. Pasiunea este arta de a iubi.
1472. ªansa este cheia ruginitã a Cuvântului Lui Dumnezeu aflatã pe maidanul vieþii.
1473. A fi înfrânt nu înseamnã a fi frânt.
1474. Cel ce îl ceartã pe Dumnezeu este cel mai mare neputincios.
1475. Pacea este o verigã lipsã din lanþul pãcatelor.
1476. Focul cel mai arzãtor este dorul inconºtient al morþii care susþine viaþa.
1477. Nu-þi risipi focul vieþii pe instinctul înºelãtor al frigului din inima ta.
1478. Dacã nu vrei sã devii cenuºã sentimentalã spulberatã de vântul deºertãciunii spre nicãieri cugetã.
1479. Dacã Dumnezeu este începutul ºi sfârºitul tu nu vei fi niciodatã nici început ºi nici sfârºit pentru
nimeni ºi nimic în lumea aceasta în afarã de iubire.
1480. Arta este puntea fãcutã din lemnul morþii pe care nimeni nu o poate trece în aceastã viaþã.
1481. Comparaþia este arta de a te substitui inconºtient incomparabilului Dumnezeu.
1482. Unde ºi-ar mai aranja lumea pãcatele dacã nu s-ar privi în oglinda cunoaºterii?
1483. Deseori asociem binele vieþii ºi rãul morþii doar fiindcã înþelegem rãul mai puþin.
1484. Ispita este o cale de cãinþã impusã de soartã.
1485. Uitarea este leacul suferinþelor vieþii care este o mare amintire a unui trecut în care a încremenit viitorul.
1486. Oropsit e tot ce se naºte în lumea pãcatului.
1487. Graba de a ajunge undeva te face sã trãieºti dar nu uita cã atât timp cât trãieºti nu vei ajunge
nicãieri decât în moarte.
1488. O minciunã care minte devine un adevãr.
1489. Fãrã necaz lumea nu s-ar mai putea vindeca de ea însãºi.
1490. Cel mai de preþ leac al acestei lumi este minciuna fiindcã te lasã sã speri.
1491. Dacã fiecare tabãrã vrea pacea ei înseamnã rãzboi.
1492. Doar prin mândrie îºi va împodobi goliciunea cel ce nu are nici mãcar hainele cuvântului pe el.
1493. Fãrã cer lumea ar fi numai þãrânã fãrã de Cuvânt.
1494. Nimeni nu poate cunoaºte întâmplarea decât Dumnezeu, unicul întâmplãtor.
1495. Care luminã nu-ºi are strãlucirea ei ºi întuneric lumina lui?
1496. Totul începe ºi se terminã cu Dumnezeul din noi înºine.
1497. Nu existã stea fãrã Universul ei.
1498. Tot sfârºitul inimii începe cu începutul iar tot începutul începe cu sfârºitul care l-a determinat, de
aceea o iubire adevãratã nu se poate termina niciodatã.
1499. Nu existã paradis fãrã libertate.
1500. Atunci când se luptã libertatea cu constrângerea ºi învinge libertatea se numeºte paradis, altfel
este infern.

(Continuare în numãrul viitor)
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The good
Overall it was an unforgettable trip, for good and bad

reasons. Chengdu is a nice-enough place, with a pro-
vincial small-town feel even though it is home to 9 mil-
lion people. It has a distinctive local culture, influenced
by its Tibetan and Muslim population, with great food,
exotic clothes and architecture, and a “Wild West” aura
of excitement and opportunity. But Chengdu’s highlight
is the “Panda reproduction base”, where you can get
close and personal with dozens of Panda bears, from
grumpy, sleepy old Pandas to adorable (and even
sleepier) baby Pandas. The similarities in movements
and expressions between the baby pandas and
ourselves are amazing, even a little troubling. Smiles
and emotions are clearly seen on the faces of the little
fur balls, as they frolic, wrangle, and tumble around

clumsily. We spent the whole day watching these gentle
creatures whose lives are all about sleeping and
munching on bamboo shoots, blissfully unaware that
they are nearly the last of their species.

Next we went to Leshan, a charming little town at the
confluence of three rivers, celebrated since the year
803 AD, when a monk decided to build a 73 meter tall
statue of Buddha, in front of the spot where the three
rivers come together. It is said that the monk built the
Buddha all by himself – the fruit of 30 years’ labor. Even
today in the age of skyscrapers the Giant Buddha is still
pretty impressive (5 people can sit comfortably on his
toenail looking up at his gentle smile 30 floors above)
and the surrounding scenery is postcard-worthy as well.

Our final destination Jiuzhaigou is a fairytale place
that must be seen to be believed. It is a 720 Km2
natural park, at an altitude of up to 4 000 m, where you
can spend weeks admiring the magical places that

Traveling in China:
the good, the bad

and the ugly
Recently my wife and I went on a one-week trip to China’s Sichuan province.

Located in the country’s South-West, next to Tibet, Sichuan is famous for wild
landscapes, ancient monuments, but most of all for spicy and strong-flavored cuisine.
We went to: Chengdu the provincial capital, Leshan, a small town with a giant stone
Buddha, and Jiuzhaigou, a remote mountain area of surreal natural landscapes.



nature has created. The mountains carved by glaciers and
earthquakes, together with the rivers, karst minerals and
rich fauna combine to create a unique effect: water flows
down the mountains through dozens of rivers and
waterfalls, and rests in stunning multi-colored lakes of
different shapes and sizes. It is a landscape that I have not
seen anywhere else in the World.

The... not so good
Travel in China has exploded over the past 10 years or

so. Nowadays all the well-known tourist places are jammed
with people, and the travel infrastructure is struggling to
catch up. Even far-away places like Leshan and Jiuzhaigou
are overrun with tourists and are becoming stained by the
emergence of modern buildings and facilities.

Tickets for tourist areas are expensive. To tickets to enter
Jiuzhaigou for two days were 700 Yuan (about 80 Euros)
per person. To have a peak at the Giant Buddha in Leshan

you also have to invest 180 Yuan/person; and it is annoying
to find out later that there are other entrances to the Buddha
where locals do not pay anything. 

Getting around is also expensive and inconvenient.
Return plane tickets from Beijing to Jiuzhaigou cost 6 000
Yuan (about 700 Euros), and are sold out months in
advance. Besides, the planes are almost always late, as
overcrowded airports struggle to keep up with the rapidly
growing demand for air travel – in fact you are more likely to
have a delay of more than 6 hours than you are to arrive on-
time. Taxis are still cheap because the prices are controlled
by the State, but that also means it is getting harder and
harder to find a taxi, and the drivers in Sichuan seem to
supplement their income by taking unsuspecting clients for
a tour around of the city before reaching destination. Also
there seem to be no traffic laws and Sichuan drivers are

completely crazy; in their hurry to get there as quickly as
possible they ignore red lights, drive on the sidewalk or the
opposite lane, while constantly pressing on the horn to warn
pedestrians and other cars to get out of the way. And
seatbelts in all the taxis are removed or disabled, because
some Chinese believe that putting on a seatbelt is unlucky.
It may be a fun ride if it wasn’t so scary and dangerous.

And then, there are the hotels. For this trip we had carefully
reserved high-end hotels at every destination, several weeks
in advance. All these reservations ended in disappointment.
After arriving at the Chengdu hotel after a tough trip and a
scary cab ride, we found that our hotel did not have the travel
reservation we had made with the travel agency a few weeks
earlier. And the hotel was full, sorry. After much time wasted,
several angry phone calls and more scary cab rides,
eventually the travel agency found us another hotel. Then in
Leshan, the hotel we had reserved told us “sorry, we do not
accept foreigners”. More time wasted, more angry calls and
more scary cab rides, until we eventually found an acceptable

place to stay. Finally in Jiuzhaigou, where hotel rooms start at
1200 Yuan/night, the “non-smoking room” in the 4-star hotel
we reserved turned out to be dirty, non-heated, crawling with
bugs and reeking of cigarette smoke. We tried to find another
room, but the few rooms that were still available in town were
even worse than the first one. So we ended up spending two
nights in the smelly room, sleeping with our coats on, after
entertaining ourselves releasing our frustrations on the more
enterprising bugs.

So, is it worth travelling in Sichuan province, and China
in general? I believe the answer is “yes”, because here you
will come across sights and experiences unlike anywhere
else in the World; as long as you do not expect to have a
cheap, easy, predictable or comfortable trip then you will be
OK. And hey, maybe the hardship and high cost is part of
the fun of travelling in China.
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În colecþia „Poeþi contemporani“ a Editurii clujene „Dacia“, a apãrut, în 2011, volumul de versuri al lui
Ion Pachia-Tatomirescu, „Elegii din Era Arheopterix“. Mãrturisesc cã abia acum mã familiarizez cu
personalitatea complexã a scriitorului (deºi, sporadic, îl citisem de multã vreme): poet, eseist, prozator,
dacolog, monografist, autor de dicþionar estetico-literar, lingvistic, religios ºi de teoria comunicaþiei etc.
Dar, înainte de toate, poet. 

Ca sã recurg la o spusã celebrã a lui Marin Preda, trebuie sã subliniez, de la bun început, cã Ion
Pachia-Tatomirescu scrie o poezie ca o pradã. ªi din perspectiva lui, ca autor, dar mai ales dinspre noi,
cititorii: e necesar sã ºtii de unde s-apuci prada pentru a nu te învârti în jurul ei, sau a sta în cruntã
nehotãrâre, ca mãgarul lui Buridan. Poetul este, cu siguranþã, un insurgent, un vitalist gata sã intre în
spiritul avangardei. Iar aceea care a rãzbãtut, între puþinele, în ultimele trei decenii, este paradoxismul.
Potrivit „Dicþionarului estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaþiei...“, de Ion Pachia-
Tatomirescu (2003, p. 298 sq.), «Paradoxismul desemneazã [...] curentul literar fundamentat de
generaþia Labiº-Stãnescu-Sorescu, imediat dupã resurecþia modernistã ce a culminat cu „marea
explozie liricã“ din 1964 – 1965, curent (pe care ºi-l revendicã ºi Florentin Smarandache) apãrut ca
reacþie la paradoxurile sociale din România regimurilor de tip totalitarist-comunist, ca reacþie la limitele
tragic-existenþiale ale ens-ului din a doua jumãtate a secolului al XX-lea, sau ca reacþie la reificarea
fiinþei umane ºi, deopotrivã, împotriva literaturii ºablonarde, aservitã dictaturii, împotriva „filosofiei“ /
„dialecticii marxist-leniniste“, ori ca reacþie împotriva curentelor literare / filosofice anterioare, „realismul
socialist“ / „umanismul socialist“ (aflate în slujba fãuririi unui homo sovieticus român), dar ºi ca reacþie
la „nihilistele“ curente de avangardã, estetica paradoxismului promovând principiile gândirii
paradoxiste: (1) conjugarea – la moduri lirice, epice, dramatice – a paradoxurilor existenþiale ale
secolului; (2) dinamitarea miturilor fundamentale [...]» (cf.: Paradoxismul – le Paradoxisme –
Paradoxism, postfaþã la Fulgerul sferic / Éclair sphérique, 1999, Fragmente din scrisoarea-
rãspuns a unui poet dacoromân cãtre domnul Cantemir sau Enciclopedicus – ianuarie 1985 etc.).
Opþiunile „programatice“ pentru paradoxism se remarcã în Nichita Stãnescu ºi paradoxismul (1994,
2000), iar în planul creaþiei poetice, mai ales în volumele: Dumnezeu între sãlbatice roze – trisalmi
(Timiºoara, Editura Hestia, 1993), Fulgerul sferic / Éclair sphérique (Editura Aethicus, 1999), Salmi /
Salmes / Salms, distihuri superparadoxiste, apãrute în românã, francezã, englezã ºi germanã (Ed.
Aethicus, 2000) etc. Salmul – cea mai scurtã formã fixã de poezie din istoria literaturii universale,
alcãtuindu-se-n distih, cu primul vers dintr-un troheu („mãsura 2“) ºi cu secundul, din doi trohei
(„mãsura 4“, în total, ºase silabe), aºadar, faþã de niponul haiku (din 3 versuri dispuse-n mãsurile 5 – 7
– 5), cu o economie de 11 sibale – a fost inventat / brevetat de Ion Pachia-Tatomirescu încã din 1993,
potrivit postfeþei de la volumul Dumnezeu între sãlbatice roze – unde, în capitolul Câteva forme
dacoromâneºti de micropoem, pe paginile 75 – 97, drept replicã la pseudohaijinii din România,
„îmbãtaþi“ de haiku-ul nipon ºi apãruþi în poezia valahã postdecembristã precum ciupercile dupã ploaie. 

Cu siguranþã, experimentul poetic al d-lui Ion Pachia-Tatomirescu trece, benefic, în primul rând, prin
paradoxism, ºi aduce o notã în plus (încã din 1966 – cf. Ramuri, anul III, nr. 10 / 27, din 15 septembrie,
1966, p. 14), ceea ce se numeºte holopoem, cum îºi subintituleazã multe dintre texte, poeme care
consoneazã cu viziunea de tip bootstrap, din cea de a doua revoluþie cuanticã, datoratã lui Geoffrey
Chew ºi altora. Dupã al sãu Dicþionar estetico-literar... (2003, pp. 206 – 208), «prin holopoem (creat
în limba valahã / dacoromânã din holo-, „întreg“ + -poem), în estetica paradoxismului, este desemnat
poemul reflectãrii sacrului întreg cosmic în partea-autor / eu poetic, parte ce-i dã dreptul de a
participa la o ordine cosmicã, bineînþeles, prin angajarea raportului filosofic-zalmoxian parte – întreg,
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în concordanþã ºi cu principiile holografiei, ale holonului / integronului etc.». Altfel spus, e posibil ca autorul
Bombei cu neuroni sã fi pãºit deja în ethosul transmodern, dacã þinem seamã ºi de faptul cã, la dânsul,
recuperarea tradiþiei nu devine doar prilej de „rescriere“ parodicã, precum se-ntâmplã la postmoderniºti.
Altminteri, o dimensiune centralã a operei sale este arheitatea daco-pelasgã, arheitate care rãzbate masiv, dar
cu abilitate ºi rafinament stilistic, încã din titlul volumului de la care au pornit aceste note: Elegii din Era
Arheopterix. Întâlnirea „paradoxistã“ este între arheitate ºi prezenteitate, la modul holonic. Deopotrivã, textele
sunt ºi nu sunt „elegii“, integrând diverse forme lirice, de la imn la satirã, calitatea lor principalã fiind energia
transfiguratã a verbului. De fapt, întreaga operã poate fi consideratã un imn închinat verbului, cum se
prefigureazã în Ars poetica, din prima parte.

Ciclul se deschide cu textul Verbul calcã þanþoº…, titlu care dã, totodatã, seamã de mândria ºi firea
românitãþii olteneºti, modelate la modul ironic, ca trecere ºi prin bãnãþie, dar ºi cu o anume rigoare a actului
clar de narcisism al lui Ion Barbu. Textul propune o poeticã a oglinzii cvasibarbianã, geamul þinând loc de
oglindã ca într-o celebrã poemã a lui Lucian Blaga (Liniºte). De astã datã, nu tãcerea razelor de lunã se izbeºte
de geam, ci „Bucuria corului / de vrãbii – razele / taie geamul cu infinite ace-pliscuri / de diamant / de la gureºele
/ dezlãnþuitoare de fotoni… / Dincoace de ferestre, Verbul / calcã þanþoº, / pânã ajunge / în marginea ninsã, /
de unde-nainteazã prudent, / pe partea de-argint-viu, / carosabilã, logosabilã / ºi verbos-abilã / a hârtiei, /
fãcându-se apoi nevãzut / printre hematiile / din auriculul drept / al Poemului…“ Poezia, aºadar, se naºte din
bucuria cântecului natural intrat în „mântuitul azur“, logosabil, al hârtiei în care pulseazã inima Poemului abia
nãscut. Oglinda este cea care invideazã, dialogic, la modul paradoxist, cum aflãm din al doilea text: Dialogul
invidãrii de pe malul oximoronului, un dialog între Avid (bucuria corului de vrãbii) ºi Vid / oglindã.
Textualizarea lui Ion Pachia-Tatomirescu este ludicã, ironicã, paradoxalã, fãrã a fi pur parodicã, altfel spus, doar
simulacru.

Dialogul paradoxist continuã între poemul nãscut ºi natura exterioarã din care purcede ºi care nu-l mai
recunoaºte. Întrebarea e dacã Poezia are rost, dacã stelele-mamã nu ºtiu sã citeascã ºi nu o recunosc? (Ce
rost are… dacã stelele nu citesc…). Nici oceanele, nici îngerii, nici brusturii, nici abisurile Pacificului, nici
galaxiile, ba chiar ºi Poezia a ajuns sã nu se mai citeascã pe sine: „ªi ce rost are / sã mai scrii Poezie, / dacã
Ea, Însãºi, / nu se mai citeºte…?!“ Replica vine imediat, în textul Ba, are rost…, dar pentru asta e nevoie de o
nouã revoluþie a Verbului, a sintaxei fotonilor ºi de o nouã ciberneticã a Verbului. Condiþia, paradoxistã, este ca
Poezia sã se recontragã în ce-a fost, cãci: „În puterea Verbului, / ºade Tatãl Cerului, / între Muma Cerbului / ºi
Muma Proverbului – / sens al Curcubeului / peste spuma Eului / ºi Strãduþa Laptelui, / lebãda-a misterului, /
floarea – „Gura-Leului“…“ (În puterea Verbului…).

Atentatul la Verbul matern este agresiune împotriva Patriei. Poetul are ce are cu vârcolacii („mancurþii din
Patrie“) care surpã temeliile spaþiului românesc ºi, pentru a-i dezarma, recurge la ameninþarea-blestem cã le va
distruge mitul lor de vârcolaci: „duceþi-vã-nvârtindu-vã, roindu-vã / pe toate-ncreþiturile Genunii, desigur, / nu în
preajma Daciei mele de Lunã-Plinã: / nu-mi ameninþaþi lumina-Patrie, / cã mã-nfurii / ºi vã fac mitul þãndãri…!“
(Rosteºte-te, vârcolac…!). Rescriindu-i, metapoetic, pe înaintaºi, poetul cosmicizeazã sonurile vocalice într-
un fermecãtor joc rimic-silabic: „Ieºi-va-mai dintre stele, / sã mai mângâie acele / sfinte pântece de-ulcele, /
sfinte cântece de-ulcele / smãlþuite, filomele, / mâna mea – ce-a scris poeme / cu vocale-arzând în steme, /
mâna mea ce-a scris cu crini / ºi-a dat jos coroane, spini, / mâna-mi care-a pus „La Vii“ / lan cu maci de ciocârlii,
/ când la Tine, în pronaos, / ºuierã un tren de haos…!“ (Cu vocale-arzând în steme…). Ritmul devine
(in)somnie imnicã, flux convertitor între real ºi vis, „în armoniile gamei celeste a izvoarelor, / în sinesteziile /
deltelor fundamentale, / cu vãlãtuci de moruni, / cu nori de egrete, / ori cu tezaure de flãcãri / pentru merele de-
aur…“ (În somnul real, nu-n somnul de imn…). În conversia paradoxistã, natura imitã pe Poetul înaripat de
vulturi-triftongi, nu invers: „Poetu-i imitat de ciocârlii ºi se bucurã / în dimineaþa râului, printre grânele oarzãne…“
(Înaripat de vulturi-triftongi…). De aceea, Poetul este cea mai liberã dintre fiinþele mundane, refuzând sã i se
facã programe: „Cineva îmi programeazã somnul, / cineva aruncã mucuri de þigarã / în somnul meu… // Nu dau
voie decât privighetorilor / sã-mi traverseze somnul de searã, / nu permit decât ciocârliilor / sã-mi vegheze
somnul de-amiazã, / nu îngãdui decât Poemul / ce poate fi receptat / pe-acest segment temporal / de orã-suliþã
– / domnule Petre Pandrea…“ (Nu îngãdui decât Poemul…). Desigur, nouã atitudine de Mandarin Valah.

Dupã acest preludiu metapoetic, Ion Pachia-Tatomirescu îºi construieºte, mai departe, cartea pe o simetrie
septenarã, holonicã: urmeazã cinci cicluri de elegii ale elementelor primordiale (Elegiile elementului Aer,
Elegiile elementului Apã, Elegiile elementului Foc, Elegiile elementului Lemn, Elegiile elementului
Pãmânt), pentru ca a ºaptea secvenþã sã fie împlinitã în „clipa suspendatã“ a Erei Arheopterix, care dã ºi titlul
volumului. Altfel spus, întregul fiinþei-ca-fiinþare într-o „elegie“ a elegiilor, cãreia poetul îi spune „globalizare
paradoxistã“ (Despre o neliniºte în jocul „de-a galaxia“…). Se observã o insolitare a celor cinci elemente
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alcãtuitoare ale universului, cãci al cincilea element, eterul, pare substituit de Lemn, conþinãtor al tuturor
celorlalte, deºi în ordinea aleasã al cincilea este Pãmântul, asemenea conþinãtor al tuturor celorlalte. Este iarãºi
o ambiguitate paradoxistã? Altminteri, în fiecare element, elementul se neagã ºi se afirmã prin celelalte.
Vitalitate ºi degradare. Aerul: „Cum sã mai treacã porumbelul / ales de Dumnezeu, / porumbelul cu plisc-rourã-
de-mãslin-îmbumbit / ºi cu insignifiantele-i / sprijinitoare etern-însângerate, / prin aerul ars al cerului din braþele
tale“ etc. (Deasupra-i cer din inimile vidului…). Spre un cer însângerat, doar roua de-acasã, din Jiu, mai
curge, de pe Cogaion, „pânã-n cerul sângelui / care mai ºtie rostul acestei veri de uraniu…“ (Pânã-n cerul
sângelui…). Elementul Foc mai aduce imnica bucurie a cerului, elan al orgoliului: „Orologiul, bucuros, / bate-n
prima secundã a duminicii – / ºi eu, încosmitul, / stau cu tot cerul pe masã, / gata de-a sacrifica, / în cinstea ta,
/ Cloþa cu Pui, / sã-þi dau aripa-i astralã / pentru cea mai minunatã dimineaþã, / cu bucuria / de-a nu muri
constelaþie veche…“ (Bucuria de-a nu muri constelaþie veche…). ªi-n elementul Foc se adunã, paradoxist,
toate celelalte elemente, corolarul globalizant fiind Poemul-Foc – poezia-sabie, poezia-neuron, poezia-aer,
poezia-pãmânt, poezia-apã, poezia-lemn: „Poezia-foc se neftineºte-n fulger de sãrbãtoare… / Fãt-Frumosule,
/ vârã-te ucenic la cele cinci elemente / ºi-apoi salutã Poem-Focul…!“ (Salutã Poem-Focul…!). Din elementul
Lemn a fost construitã crucea de stejar ºi de tei a Sf. Apostol Andrei, venit sã ne mântuiascã neamul (În ce
sens curge durerea…). În sfârºit, elementul Pãmânt încorporeazã, ca al cincilea, muntele sfânt Cogaion,
poetul reuºind, probabil, dupã Eminescu ºi Ion Gheorghe, cea mai rafinatã ºi originalã liricã a originilor daco-
pelasge, trãgând arcul dintre elegie ºi imn, în poeme precum Raiul meu cât o sprânceanã, cât o pleoapã…,
Sfânt prag la vidul acvilin... – poem subintitulat chiar holopoem – etc. Iubirea e vãzutã ca imperialã vânãtoare
între leu ºi gazelã, El ºi Ea, El soþ în „purpura valah-bizantinã, / coborâtor din Cogaionul Înzãpezit / de nemurirea
lui Dumnezeu“ (Somn cu mãrturii canine…).

Ultimul ciclu intenþioneazã sã încununeze ceea ce poetul numeºte Cartea-Haos, în care extremele
coabiteazã. Cartea-Haos s-a nãscut prin sacrificarea / însângerarea cãrþilor sfinte. Este cartea istoriei, a
timpului devorator, cu zece mii de întrebãri la care poetul aºteaptã rãspunsuri de la Dumnezeu: „Mai sunt
destule întrebãri, Doamne, / la care trebuie sã-mi rãspunzi, / pânã nu-mi vine inspiraþia cereascã, Doamne, /
de-a lua stelele-n dinþi, / ca pe alune, ca pe nuci, / spre-a le sparge-n douã – / inclusiv stelele din cerul gurii
mele, / cele cu înaltã temperaturã / de ºase mii de grade-Celsius…!“ (Un psalm în faþa Cãrþii-Haos…). Iatã de
ce Cartea-Haos, în spirit paradoxist, este, totodatã Cartea împotriva Haosului. Într-o astfel de Carte, pasãrea
Arheopterix, strãmoaºa, este clonatã într-o fiinþã „frumoasã ca Nina Cassian / ce zbura proletcultist, / din Casa
Scânteii, în Pãdurea Bãneasa, / ca, apoi, târziu de tot, / pe la gurirea de ziuã, / sã facã superb pluta pe Dunãre
/ ºi pe miºcãtoare bãrãgane-ale Apei, / cu tot cu Phoenix-neamul ei, / cu vaporul ei foarte „Titanic“ ºi
transatlantic…?!“ (Clonã). Poetul nu uitã de drama istoricã postdecembristã, cea a dinþilor de rechini
eurodemocraþi, care vor sã roadã din Roºia Montanã, bunãoarã. Clona e, de astã datã, pasãrea-joagãr „cu dinþi
de rechin, dar cu mãsele de-aur, / între cele de-oþel, ori de os / luminos, / dar ºi autenticã / pasãre-Arheopterix-
cu-colþi-de-mistreþ, / din care se trage / rasa Stokli – / europeanã rasã de porci trecãtori / chiar ºi prin baricadele
dintre lagãre, / ori prin marele / zid chinezesc – pe care-l mai vãd / chiar ºi de pe nevãzuta faþã a Lunii…“
(Democraþie-n tril de-Arheopterix). ªi ca aluzie la mineriade, poetul aduce un elogiu antifrazic minerilor care
au scos „(dintre straturile / cele mai conservatoare de cãrbune) / sfânta pasãre / Arheopterix a Democraþiei…!“
În trilul democraþiei prãdãtoare, „guvernele / voteazã tãierea îndelungatelor deveniri, / îngheþarea
metamorfozelor – / ºi-aud cum cad puii-napoi, în canguri, / cum recad mormolocii-n broaºte…!“ (Mutaþii
malefice…), ca-n apocalipsa eminescianã a stingerii universului din Scrisoarea I. 

Finalmente, poetul se-ntoarce / recade în Rai, într-un rai în care el se confruntã bucuros cu „dragostea“
Leului edenic: «Leul se plimbã prin iarba-nspicatã, / printre merii falnici, edenici, / de dinaintea cãderii-n pãcat…
/ Mã vede ºi-mi zice: / „Îngere, vino-ncoa’, sã te mãnânc…!“ // Iar eu mã las cu bucurie vânat ºi mâncat, / ca sã
rãsar mai frumos din baliga-i spiralatã. / Doar sunt în Rai / ºi n-am altceva mai bun de fãcut…!» În a doua
secvenþã a poemului final, Leul se plimbã prin raiul cãzut în junglã, aidoma pãsãrii de pradã reînviate. De astã
datã, îl întâlneºte ºi-l ameninþã pe poet cã-l mãnâncã, iar acesta îi rãspunde ca vânãtor: „Eu îl iau la ochi prin
luneta mitralierei mele / ºi-l sãrut cu o rafalã, drept între ochi, / împroºcându-i creierii de fiarã / peste uscata-i
baligã spiralatã din drumul / colbuit pân-la genunchi ºi, totodatã, / ºtergându-i semnificantul din cortexu-mi… /
Doar sunt în Junglã / ºi n-am altceva mai bun de fãcut…!“ (Doar sunt în Rai ºi n-am altceva mai bun de
fãcut…!).

Poetul, având drept armã de temut mitraliera cuvântului, este biruitor peste Era Arheopterix, alt nume, în
eurodemocraþie, dat „Erei ticãloºilor“ lui Marin Preda. Cu Ion Pachia-Tatomirescu, textualismul iese din
lentoarea „textilistã“ (Paul Goma) a postmodernitãþii ºi reintrã, prin forþa paradoxistã a gândirii, în spaþiul unui
militantism naþional strãbãtut de autenticitatea ethosului transmodern.
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În 1988 mã aflam la Yale
University la cursurile intensive de
varã unde conferenþiarii erau
printre cei mai valoroºi profesori
din Canada ºi America. Într-una
din dupã amiezile libere am plecat
sã vizitez muzeul oraºului New
Haven, la recomandarea celor ce
organizaserã ºcoala de varã,
unde l-am întâlnit pe profesorul
Alvarez care tocmai ne þinuse un
curs în ziua aceea.

Am colindat împreunã galeriile
de artã, stat de vorbã, dupã care
ne-am oprit amândoi la bufetul
muzeului sã luãm ceva de bãut. În
cursul conversaþiei noastre despre
picturã mi-a adresat întrebarea
“de unde sunt de origine”, la care
i-am rãspuns cã din România. A
tresãrit, ºi-a schimbat culoarea
feþii ºi m-a întrebat într-un fel nos-
tim ”vorbiþi româneºte?” dupã care
mi-a spus scurt: “sã nu mai spui cã
eºti din România, te rog eu mult.

L-am întrebat de unde i se trage
aceastã antipatie pentru români
când a început a mi se confesa:

“Intre ani 1972 -1983 am locuit
în California, în apropiere de
Silicon Valley fiindcã predam la
Santa Clara. La un moment dat
am fost contactat de Poliþia Fe-
deralã cerându-mi-se sã le fac un
serviciu pentru a afla ce se pe-
trece în comunitatea româneascã
existentã acolo. 

Am fost interesat fiindcã sunt
fascinat de limbile latine ºi legã-
turile interesante dintre acestea,
apoi eu sunt fluent în spaniolã ºi
italianã, deci mi-au facilitat niºte
cursuri rapide de învãþat limba
românã, atât cât sã pot înþelege
uºor, fiindcã lucrasem în Brazilia
un timp ºi ºtiam puþin ºi portu-
ghezã brazilianã.

Am fost introdus într-un mare
grup de români educaþi, toþi ingi-
neri, doctori ºi avocaþi care vor-
beau foarte bine engleza ºi fran-
ceza. I-am invitat la mine acasã,
apoi am fost eu invitat la ei ºi înce-
pusem sã legãm o amiciþie reci-
procã însoþitã de plãcerea de a ne
revedea fiindcã oamenii erau culti-
vaþi, dãdeau niºte mese exce-
lente, erau bine situaþi ºi extrem
de prietenoºi.

Mã contaminase spiritul latin ºi
vivacitatea lor pânã când, la scurt
timp de la prima noastrã întâlnire,
au început sã vinã la mine pe rând
sfãtuindu-mã sã mã feresc de
ceilalþi cã sunt securiºti, cã sunt
periculoºi, cã sunt plãtiþi de KGB,
deºi continuau sã vinã cu ei la
toate petrecerile noastre ºi sã se
comporte normal cu conaþionalii
lor “aºa ziºi periculoºi.”

Am fost ºocat fiindcã niciuna
dintre cele 14-16 familii cu care se
vedea nu a omis sã vinã ºi sã
vorbeascã de rãu ºi pe la spate pe
celelalte. 

Când m-au chemat cei de la
Poliþia Federalã sã le spun cum mi
s-au pãrut relaþiile dintre români,
mi-au mãrturisit cã exact aºa li s-a
întâmplat ºi lor, de aceea mã ruga-
serã sã analizez eu ce petrece în
grupul românesc. 

Sãptãmânal primeau rapoarte
scrise sau verbale de la cei din
grupul de români, în care erau
bârfiþi ºi descriºi drept foarte peri-
culoºi toþi ceilalþi membri ai gru-
pului.

Acest joc paranoic a durat
aproape un an, timp în care mi-am
cãutat post la o altã universitate,
cât mai departe de California, ca
sã scap de români ºi aºa am ajuns
la Idaho. 

Mi-a rãmas în minte compor-
tarea oribilã a acelor oameni ºi de
atunci cum aud de români fug cât
pot mai departe fiindcã obiceiul
acesta de a reclama pe alþii, de a
face rãu altora, m-a oripilat ºi nu-l
pot accepta celor cu pretenþii de
educaþie ºi culturã. Brazilienii prin-
tre care am lucrat un timp sunt
mult mai primitivi,mai simpli, dar
blânzi ºi cu bun simþ ºi n-am auzit
pe vreunul sã vinã sã reclame pe
alþii numai din plãcerea maladivã
de a face rãu.”

Dupã acea întâlnire de la
muzeul din New Haven profesorul
Alvarez m-a ocolit de câte ori m-a
întâlnit la universitate, iar la ple-
care, când ne-am dat mâna cu toþii
ºi am sãrbãtorit încheierea cursu-
rilor cu o masã princiarã pe o
veche corabie din Mistic Port,
dânsul a pãstrat cât a putut de
mult distanþa de mine, în timp ce
eu am fost rãnitã profund de ceea
ce auzisem despre românii noºtri.
M-am simþit în ziua aceea o fiinþã
amorfã, fãrã identitate, fãrã
onoare, chiar dacã mã lãudaserã
toþi la cursurile dinainte.

Perioada când Alvarez a avut
acele experienþe amare cu româ-
nii coincide cu vremea când secu-
riºtii miºunau prin comunitãþile
româneºti din strãinãtate, trimiºi
special ca sã urmãreascã, dez-
bine ºi distrugã orice coeziune
între români, însã în ea am
recunoscut multe din trãsãturile de
caracter specifice neamului ºi m-
am gândit cã suntem ºi noi vino-
vaþi de reputaþia ce ne-o facem în
lume. Trãiþi sub teroarea comu-
nistã unde fiecare coleg, prieten,
rudã era îndemnat sã toarne, sã
facã rãu vecinului pentru a scãpa
el, acest nãrav prost a lãsat se-

CINE ȘI DE CE NU-I
IUBEȘTE PE ROMÂNI



chele adânci în caracterele oameni-
lor noºtri.

Mult timp dupã acea întâmplare
am meditat la cum ne catalogheazã
strãinii ºi ºtim cât de greu se poate
dobândi o bunã reputaþie, care...
poate fi distrusã într-o clipã.

Noi ne tot lãudãm cu trecutul ºi
oamenii de valoare care au dat faima
þãrii cândva, dar strãinii nu ne cunosc
istoria, nici nu-i intereseazã acest
lucru; ei ne judecã dupã cum ne
comportãm acum, dupã prezent, iar
acest prezent nu ne pune de loc în
cea mai favorabilã luminã.

* * *
In anul 1995 compania Westing-

house pentru care lucram a lichidat
contractul cu Departamentul de
Energie (DOE ) al SUA, astfel cã a
fost înlocuitã cu un nou contractor,
Fluor Daniel, adus din California.
Directorul tehnic al aceste noi com-
panii, care a preluat contractul, John
Bradburne, venea frecvent prin secþii
ca sã cunoascã oamenii ºi sã ºtie ce
se petrece cu adevãrat la faþa locului.
S-a oprit sã mã întrebe într-o zi cum
merge treaba, ce probleme am în
grupul meu de lucru, ocazie cu care
mi-a adresat ºi întrebarea “de unde
vin”. 

La locul unde opera compania
noastrã veniserã peste douã mii de
oameni din toatã America, deci între-
barea era fireascã. I-a spus cã am
venit din New York, dupã care zâm-
bind a continuat: “dar… înainte de
New York?”

I-am rãspuns cã din România. 
Omul, cam peste ºaizeci de ani,

plimbat pe toate continentele ca un
cunoscut specialist în centrale nu-
cleare, cu o prestanþã ce impune
respectul ºi plin de încredere în el, a
ridicat din sprâncene întrebându-mã
pe româneºte câteva lucruri simple
adresându-se cu fraze stâlcite, învã-
þate mecanic. 

- De unde aþi învãþat aceste fraze,
am sãrit eu miratã.

- Din România, unde am lucrat
vreo nouã luni la verificarea contrac-
telor cu canadienii pentru reactorii
nucleari din Cernavodã ºi mitingurile
cu reprezentanþii Comitetului de Stat
pentru Energie Nuclearã ai þãrii
voastre. 

Înainte de a pleca acolo am fost

pregãtiþi la niºte cursuri unde ne-au
dat instrucþiuni cum sã ne compor-
tãm în Europa de Est, dar ºi mini-
mum necesar de limbã pentru adre-
sare ºi pentru a înþelege cât de cât
conversaþiile la tratative.

M-am bucurat sã aud asta ºi l-am
întrebat cum i-a plãcut România,
dupã care eu am roºit de jenã.

- Mi-a plãcut România, deºi nu am
avut timp sã vedem prea multe
locuri, dar nu mi-au plãcut românii!
La masa de tratative veneau în fie-
care zi cu alte idei, nu-ºi þineau cu-
vântul, intriganþi, mincinoºi ºi foarte
laºi, spuse dânsul.

Mi-a dat niºte nume dintre care
am recunoscut vreo douã, apoi mi-a
mai spus cã nu a întâlnit un singur
reprezentant român, din comisia de
tratative, care sã se comporte profe-
sional ºi demn.

Vizita dânsului în România avu-
sese loc prin anii 1987, când eu nu
mai eram acolo.

A continuat sã-mi spunã numai lu-
cruri negative despre grosolãnia oa-
menilor observatã pe stradã ºi în res-
taurante, despre impresia cã au fost
tot timpul urmãriþi ºi lipsa de încre-
dere chiar în cei cu care au inspectat
reactorii nucleari la Cernavoda ca ºi
ceilalþi de la Comitetul pentru Ener-
gie Nuclearã, dar cel mai mult a sub-
liniat lipsa de caracter a oamenilor în
momentul când rãmânea numai cu
unul dintre ei, acesta începea sã-i
cearã diverse favoruri ºi sã-ºi bâr-
feascã colegii spunând despre cei-
lalþi cã sunt securiºti ºi nu ingineri
sau fizicieni de meserie.

- M-am înapoiat din România fãrã
nici un rezultat, nimic din tratativele
noastre nu s-au materializat din cau-
za oamenilor voºtri neserioºi ºi de
proastã calitate, a continuat el. Nu
vreau sã iei asta ca o insultã perso-
nalã, dar pentru mine aceastã cãlã-
torie ºi experienþele din România
rãmân de neuitat.

Ce puteam eu sã-i rãspund la
asemenea impresii proaste cu care a
pãrãsit acest om þara noastrã?

I-am amintit cã peste tot existã
oameni buni ºi rãi, însã în România
comunismul, impus ºi executat prin
forþele KGB-ului, a distrus vechile
tradiþii, a ucis pe marii gânditori ºi
intelectuali, modificând comportarea

oamenilor în cei peste patruzeci de
ani de teroare. Procesul social de
distrugere al unei naþiuni nu este
ceva care poate fi ”inversat“peste
noapte.

A dat din cap nou meu director ºi
a mormãit ceva cam aºa: da, da…
înþeleg ºi a ieºit pe uºã.

La urmãtoarele ºedinþe unde ne-
am mai întâlnit m-a ocolit, deºi
înainte de discuþia noastrã îmi cãuta
mereu prezenþa ca sã stãm de vorbã.

Am gândit eu atunci, cu mintea
mea proastã de femeie, cã ceva este
putred, foarte putred în România...

Eu credeam cã fiecare dintre noi
reprezintã þara ºi dacã este un om de
ispravã poate sã mai spele proasta
noastrã reputaþie rãspânditã în lume;
se pare însã cã nu este atât de
simplu... avem deja multe etichete
urâte puse de cãtre cei care au întâl-
nit români în diferite situaþii ºi asta
doare.

* * * 
Cam în acelaºi timp, prin 1996-

97, ziarul local Cincinnati Enquier a
publicat cu litere de o ºchioapã
evenimentul zilei pe prima paginã: un
bãrbat înalt ºi frumos, fotografiat cu
cãtuºele la mâini, fiindcã fusese
prins violând sub un pod o femeie
tânãrã gravidã. Era descris ca un
troglodit care fãcuse acelaºi lucru
Texas, însã acolo scãpase fãrã a fi
prins de poliþie, se afla totuºi sub
urmãrire.

Omul era un român de vreo 27
ani, pe nume STAN, care cãlãtorise
prin toatã America pretinzând cã este
reprezentantul unui cult creºtin în
cãutare de adepþi. 

Ziarul mi-a fost adus ºi pus pe
birou de cãtre managerul meu, la
compania unde lucram, care mi-a
spus direct: “ia priveºte ce fac ro-
mânii tãi!”…

Nu l-am lãsat fãrã rãspuns ºi i-am
amintit imediat câte crime sunt rapor-
tate pe zi în oraºul nostru, chiar ºi
violuri, dar asta nu înseamnã cã nu
m-am simþit jenatã. 

Când eºti strãin toþi din jur îºi în-
dreaptã privirea numai cãtre greºelile
tale, toate relele fãcute de semenii tãi
se reflectã asupra ta ºi nu te poþi
apãra de reputaþia creatã.

În oraºele din Vestul Mijlociu al
Americii, cu oameni conservatori ºi
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suspicioºi la apariþia strãinilor în
comunitatea lor, nu este uºor sã speli
murdãriile comise de alþii veniþi din
acelaºi neam cu tine.

* * *
EMIL MÃTÃSÃREANU este nu-

mele unui român care a fãcut ocolul
Americii la 29 februarie, 1997când a
comis cel mai mare furt din Bank of
America la Los Angeles.

Însoþit de partenerul sãu, Larry
Philips, au fost înarmaþi cu cinci arme
de calibru mare, puºti mitraliere, din-
tre care trei arme de provenienþã
româneascã (AIM), plus câteva pis-
toale reuºind sã fure 303, 305 dolari,

apoi sã fugã la maºinile cu care plã-
nuiau sã disparã.

Întrucât poliþia a plecat pe urmele
lor, fiind înºtiinþatã de alarma bãncii,
au ajuns la faþa locului ºaptespre-
zece poliþiºti înarmaþi în maºini de
urgenþã, plus helicoptere, dar hoþii au
tras în disperare împuºcând câþiva
poliþiºti; în cele din urmã Mãtãsã-
reanu a fost rãnit în picior, pus la
pãmânt, iar ultimele lui vorbe au fost:
“împuºcaþi-mã în cap”. Omul ºtia cã
era urmãrit de mult având antece-
dente serioase jefuind alte câteva
bãnci înainte de acest incident final,
era un borfaº care speriase Califor-

nia ºi fãcuse faimã proastã românilor
din zonã.

Poliþiºtii au fost decoraþi ºi felicitaþi
pentru reuºita acþiunii de cãtre Bill
Clinton, preºedintele SUA in acea
vreme.

A fost un eveniment despre care
ºi astãzi se vorbeºte la Los Angeles
ºi care este încã consemnat pe Inter-
net, dupã doisprezece ani de la
comitere.

Poate cã aceasta este cea mai
scandaloasã întâmplare care amin-
teºte americanilor din California
despre români.

Florenþa se aºterne la picioarele vizitatorului ca un
covor moale de mãtase pe care calci fericit cã-þi mângâie
tãlpile ºi nu te mai simþi obosit ºi de-ai merge kilometri pe
zi. Nici nu poþi vedea cu adevãrat frumuseþile locului
decât umblând în tihnã numai pe jos; dupã fiecare cãlã-
torie prin oraºele europene, unde am poposit numai
pentru artã, am aruncat câte o pereche de snickers dis-
truºi cu umblatul pe jos.

Când ridici ochii ºi priveºti în jur deasupra oraºului
vezi acoperiºuri roºii ºi turnuri cu decoraþii unice con-
struite de marii arhitecþi ai timpului, biserici încãrcate de
artã, pe lângã palatele ºi muzeele unde te pierzi cu
sãptãmânile ca sã poþi cuprinde ºi memora mãcar câteva
din capodoperele expuse, precum la Ufizzi. Aici, se aflã
cea mai mare concentraþie de artã, dupã Veneþia.

Dacã mai iei un tur la San Gimignano sau Siena, te
întorci obosit de atâta culoare, faci sindromul Stendhal,
fiind saturat cu artã ºi vrei o pauzã. Schimbi traseul cãtre
Ponte Vecchio, te mai opreºti la vitrinele cu bijuterii de cel
mai mare rafinament, te aºezi la o masã într-o trattoria
pentru o gustare ºi o cafea verificându-þi lista locurilor pe
care ai putea sã le mai vezi în timpul rãmas pânã la
plecare. 

La Florenþa trebuie sã petreci mult timp, apoi sã revii
pentru a repeta experienþa bucurându-te cu adevãrat de
frumuseþile care te orbesc, dar te fac cu mult mai bogat
ºi fericit.

Într-una din acele zile, când aveam nevoie de o pauzã
de la muzee, am cãutat adresa casei lui Dante Alighieri
ºi am plecat într-acolo, “la picior”.

Dintre pilonii literaturii universale Cervantes, Sha-
kespeare ºi Dante, acesta din urmã a fost cel care m-a
atras cel mai mult, m-a obsedat din adolescenþã, pe când
cãutam febril esenþa lucrurilor ºi înþelesurile trilogiei fãrã
egal lansate cu peste ºapte sute de ani în urmã, dar
actualã ºi acum.

Am gãsit casa în care locuise Dante cu familia lui,

situatã pe o strãduþã îngustã cu clãdiri foarte vechi, dar
solide, cu pereþi groºi de zid ºi uºi grele încrustate în
lemn. Intrarea era pe stânga, unde trebuia sã urci multe
trepte la etajul unde am gãsit un bãiat tânãr care dãdea
biletele de intrare. Mi-a eliberat biletul explicându-mi suc-
cint distribuþia ºi funcþiile camerelor, aºa cum fuseserã
folosite la timpul când marele poet a locuit acolo. Nimeni
în jur.

Am trecut foarte încet dintr-o camerã în alta cu pio-
ºenia cu care intri într-o mânãstire; simþeam cã pãºesc
prin secolul în care trãise Dante cu toate frãmântãrile
vremurilor lui. Deasupra primei uºi era scris cu litere
mari: “aici a locuit Dante Alighieri, care s-a nãscut în
zodia gemenilor, între 29 mai si 10 iunie, a anului
1265.”

Pentru mine Dante a fost ºi rãmas un Dumnezeu al
literaturii universale. 

Priveam la puþinele obiecte ce se mai aflau pe pereþi,
pe ramele geamurilor uriaºe, pe câteva mobile pãstrate
încã, dar aveam sentimentul cã cineva mã urmãreºte din
spate. La un moment dat am auzit chiar o respiraþie, ca
un oftat în preajma mea ºi am întors rapid capul sã vãd
cine se aflã lângã mine, crezând cã bãiatul de la intrare
a venit sã-mi dea explicaþii, sau vreun alt vizitator se aflã
acolo. Nu era nimeni! 

M-am înfiorat fiindcã era o zi de toamnã aurie, fãrã
nici o adiere de vânt, o liniºte caldã ºi odihnitoare care nu
ar fi avut de unde sã aducã nici o brizã de aer. Am auzit
un tuºit bãrbãtesc înfundat ºi un scârþâit de mobile, când
am întors capul din nou. Tot nimeni!

Am gândit cã fantoma cuiva rãtãcise în acel spaþiu
unde energia celor ce locuiserã casa cândva rãmãsese
înmagazinatã în pereþi, în mobile ºi tablouri avertizând
orice intrus, ca un gardian loial locului. Pentru o clipã mi-
a apãrut chipul lui Dante, ca o pânzã diafanã miºcãtoare,
cu nasul lui coroiat ºi coroana din frunze de lauri acope-
rindu-i capul. Mi-am continuat însã vizita prin restul

ACASĂ LA DANTE
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camerelor încercând sã elimin imaginea care mã tulbura
simþind în preajmã un spirit puternic al unui alt timp de
demult, sau poate chiar am trãit în acel timp pentru o
clipã. 

Am revãzut ºi înregistrat pe pelicula memoriei mele
fiecare amãnunt din camerele vizitate, dar am simþit
nevoia sã ies repede din acel loc precum dintr-un vis
obsedant.

La plecare, din nou paºi urmãrindu-mã din spate,
care... parcã cãlcau pe ai mei; am întors capul ºi... din
nou nimeni.

Se vede treaba cã arãtam puþin rãvãºitã la plecare
fiindcã bãiatul de la bilete, student la arte, m-a întrebat :

“Cum vi s-a pãrut locul, aþi simþit cum spiritul lui Dante
este prezent în fiecare colþ al acestei case?”

I-am rãspuns cã DA ºi cã am simþit cum o fantomã
m-a urmãrit peste tot.

”ªtiam, de aceea v-am întrebat, fiecare vizitator al
acestui lãcaº a trãit aceleaºi emoþii ºi nu este întâm-
plãtor. Aici vine numai cine l-a citit ºi iubit pe Dante
cãutându-i duhul, dar el este prezent în fiecare scândurã
pe care aþi cãlcat pe podea, în fiecare perete, în fiecare
mobilã rãmasã aici ca ºi cum ºi-ar conduce musafirii
arãtându-le casa. Este prezent în subconºtientul nostru
ºi-l purtãm în noi, iar spiritul lui ne întâmpinã aici, dupã
sute de ani. Mergeþi vã rog la capela familiei ºi puneþi o
luminã pentru el.”

Mi-am dat seama cã bãiatul, era un mare iubitor al lui
Dante.

Dar cine nu este????
M-am scuturat de ceea ce trãisem, am mulþumit ºi

plecat din casã coborând treptele largi, având oricum
intenþia sã vãd capela. Am trecut strãduþa vis-a-vis ºi am
întrat la capela familiei Alighieri, unde am gãsit destul de
multe lumânãri arzând în tãviþe rotunde cu nisip, aºezate
pe suporþi metalici cam la înãlþimea unui om. Capela
micã, dar destul de impunãtoare doar pentru o familie,
avea câteva statui cu Fecioara Maria, Christos ºi câþiva
alþi sfinþi pe pereþii înnegriþi de vechime ºi de lumânãrile
arse de-a lungul secolelor. Mã urmãrea încã imaginea lui
Dante.

Am luat o lumânare, lãsând banii ºi am aprins-o
rostind cu voce tare o rugãciune care a reverberat într-un
ecou estompat: “Eu îþi dau luminã, tu sã-mi fii ghid ºi
inspiraþie pentru ceea ce am de înfãptuit. Mulþumesc cã
am putut ajunge aici sã mã bucur de prezenþa spiritului
tãu cãruia îi doresc odihnã”.

Ca prin minune n-am mai simþit “suflul” acelei
prezenþe care mã urmãrise prin toatã casa, m-am aºezat
pe o canapea de lemn masiv din capelã lãsându-mã în
voia gândurilor ºi încercând sã mã umplu cât mai mult cu
atmosfera aceea miraculoasã. 

Mã aflam ºezând pe o canapea sculptatã în urmã cu
sute de ani, inhalam aerul care de degaja din pereþi ºi
odãjdii cu aroma de smirnã ºi cearã arsã de-a lungul
atâtor secole, poate cã aveam în jurul meu sute de spirite
jucându-se ca niºte focuri de artificii, trãiam o experienþã
misticã cu ochii deschiºi. Am simþit un curent electric slab
pãtrunzându-mi în fiecare celulã, m-au trecut fiori reci ºi

am închis ochii lãsând drum liber imaginaþiei potrivit cu
timpul la care au fost scrise Infernul, Purgatoriul ºi
Paradisul.

Poate cã exact pe acest loc stãtuse Dante rugându-se
pentru el ºi Beatrice, când a pierdut-o, pe aici trecuse de
multe ori marele poet vizionar mult prea avansat în
gândire pentru timpul sãu, iar eu aveam acum privilegiul
sã-i ating urmele.

Aceºti coloºi ai gândirii universale trãiesc de-a pururi!

Am meditat la ceea ce se petrece acum în lume, la
Infernul în care trãim noi, conform premoniþiei marelui
poet al lumii ºi m-am cutremurat la gândul cã mai avem
de parcurs drum lung pânã la Purgatoriu, neºtiind cât de
dramatic ne va scutura Dumnezeirea pentru distrugerile
aduse acestui “pãmânt-mamã” (cum spun indienii -
incaºi), care ne hrãneºte generos în timp ce noi acope-
rim soarele “tatãl creaþiei”cu nouri grei de poluare,
otrãvim toate izvoarele de apã, smulgem pomii, ucidem
animale cu bunã ºtiinþã ºi ne ucidem noi între noi setoºi
de sânge, aur ºi putere.

Cât despre Paradis... nu poate fi vorba, pe acela nu-
l vom mai apuca noi!

Cum sã-þi mulþumesc Doamne cã mi-ai îndrumat paºii
cãtre aici?

Dora Groza
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2. Lieber Johann Wolfgang von
Goethe

Meta. Mesta. Sinussa näen itseni sellaisena kuin
todella olen. Ilman Sinua ei ole minuakaan, ja tämä
ajatus meidän kahden yhteenkuuluvuudesta ja
samanlaisuudesta lohduttaa minua yksinäisessä
huoneessani. Haluaisin täyttää poskiesi tyhjät
shakkiruudukot. Soitan päivisin pianoa, ja kuvittelen,
että Sinä olet yleisöni. Niin soittoni kulkee aina
paremmin. Sinä olet ihannekuulijani. Jos ei ole Sinua,
ei ole minuakaan, ja siksi tarvitsen ajatusta tyhjistä
shakkiruuduista kasvoilla. Katson kohti ja juuri silloin
tulen. Haukan tuulivoima on sen siivissä, ruiskaunokin
hennossa varressa. Ponnistuksesi
perustavanlaatuisten vastaparien kanssa, kansallisen
kulttuurimme kehittyvää alkemiaa, ponnistuksilla on
aina suunta. Meillä se voisi yhtyä. Jos todella olisimme
samasta maasta, jos olisimme. Tuntisimme ilman
shakkiruudukkoa. Toivottavasti sait tämän kirjeen;
lähetin sen eilen kuriirin mukana. Äitini on huolissaan
Sinusta, kuten aina, ja on pian tulossa Karlsbadiin
käymään. Oikeasti en ole höpäkkö, sinun pitää uskoa
minua, koska en koskaan valehtelisi Sinulle. Kun
puolisoni on poissa, Sinä olet varapuolisoni. Kun
pianoni pedaali uupuu, ajatus Sinusta täyttää sen.
Niinpä ajattelenkin Sinua erityisesti allegretto-
kappaleissa. Silloin sävellys elää omaa elämäänsä,
hengityksen tahtiin.

2. Dear Johann Wolfgang von
Goethe

Meta. Mast. In you I see myself as I really am. Without
you there is no me, and this thought about community
and similarity of us two consoles me in my lonely
room. I would like to fill the shack squares of your
cheeks. I play piano during the daytime and imagine,
that you are my public. Makes me play better. You are
my ideal listener. If there is no you, there is no me,
and that is why I need the thought of the empty shack
squares on your cheeks. I look at, and at that moment
then I come. The wind power of the hawk is in its´
wings, on the fragile Your tentative efforts with the
basic kind of oppositions, the developing alchemy of

our national culture, your efforts in that direction. For
us it could be the same. If we really would be from
same country, if we would be. We would feel without
shack squares. I hope you receive this letter, I sent it
yesterday with a courier. My mother is concerned
about you, as always, and soon she´ll visit Karlsbad.
Truly I am not a dummy, you must believe me,
because I would never lie to you. When my spouse is
away, you are my deputy spouse. When the pedal of
my piano sleeps, the thought of you fills it up. So I
think about you especially in allegretto-pieces. Then
the composition comes to life on its own, in the rhythm
of breathing.

2. Lieber Johann Wolfgang von
Goethe!

Meta. Zumeist. Ich sehe Dich so wie mich. Ohne Dich
gibt es mich nicht, und der Gedanke an unsere
Verbundenheit und Ähnlichkeit beruhigt mich in
meinem leblosen Zimmer. Ich möchte so gern das
leere Schachbrettmuster an Deiner Wange ausfüllen.
Ich spiele am Tage Klavier und stelle mir vor, dass Du
mein Publico bist. So spiele ich besser. Du bist mein
idealer Zuhörer. Wenn es Dich nicht gibt, gibt es auch
mich nicht, schon deshalb brauche ich eine Idee für
die leeren Schachbrettmuster an Deiner Wange. Ich
schaue sie an, und in diesem Augenblick komme ich.
Die Flugkraft des Falken ist in den Schwingen,
gehalten von einem zarten Kornblumenstiel. Deine
Mühe mit den erbitterten Gegnern, die Alchemie
unserer sich entwickelnden Kulturen, alle
Anstrengungen haben immer eine Richtung. Für uns
könnte es die gleiche sein. Wenn wir wirklich aus
demselben Land wären, wäre es so. Wir würden uns
ohne Schachbrettmuster fühlen. Ich hoffe, Du
bekommst diesen Brief, ich schickte ihn gestern mit
dem Kurier. Meine Mutter ist wie immer in Sorge
wegen Dir, sie wird bald nach Karlsbad kommen.
Glaub mir, ich bin kein Dummerchen, Du musst mir
das glauben, weil ich Dich nie belügen würde. Wenn
mein Mann nicht da ist, bist Du mein Erwählter. Wenn
das Pedal meines Klaviers schläft, ist es erfüllt mit den
Gedanken an Dich. Selbstverständlich denke ich ganz
besonders bei den Allegretto-Stücken an Dich. Dann
erwacht die Komposition, ganz bei sich, zum Leben,
im Rhythmus des Atmens.

Poems



3.   Forellien piirileikki, 
Että saisimme leipää pöytään iltaisin. En voi hyvin
itsekään, mutta valkosipulimaito karkottaa sairaudet. Miten
sinulla menee? Raha- ja terveyshuolia, mutta salonkini
maine kiirii kaupungissa, ja siellä käyvät monet nuoret
kirjailijat ja filosofit. Olethan iloinen puolestani? Minulle on
kertynyt jo pieni maine laulajana mutta tukehtuisin
kuoliaaksi Wiepersdorfin lehmusten alla muistellessani
salonkejani Berliinissä. Älä ymmärrä minua väärin:
rakastan kylämme lehmuksia, ei ole mitään kauniimpaa
kuin Wiepersdorfin lehmukset kesäkuussa, mutta en tule
toimeen ilman kaupunkia, jossa minulla on vain muutamia
tärkeitä ihmisiä. Lapsista en tarkkaan tiedä, mutta ainakin
heillä on kaupungissa ystäviä, jotka ovat heille rakkaita,
kuten minulla. Konsertissa voisi käydä vaikka joka ilta, ellei
niitä olisi niin paljon. 

3. For Achim von Arnim
That we could have something to eat in the evenings. I am
not feeling well myself, but garlic milk manages to hold
down all the ailments. How are you doing? Money- and
health problems, but reputation of my salon spreads in the
city, and many young writers and philosophers visit there. I
hope you are happy for me? I have already obtained a
small reputation as a singer, but I would choke till death
under the lindens of Wiepersdorf remembering my salons
in Berlin. Do not misunderstand me: I love the lindens in
our village, there is nothing more beautiful than the linden
of Wiepersdorf in June, but I cannot survive without the
city, where I have only the few people who are important
for me. I do not know exactly about the children, but like
me at least they have friends in the city, who are dear to
them. If there weren´t so many it would be possible to go
to a concert every night.

3. An Achim von Arnim
Dass wir etwas zu essen haben abends. Ich fühl mich
nicht gut, aber die Knoblauchmilch hält meine Krankheiten
klein. Wie geht es Dir? Ich habe Geld und Sorgen mit der
Gesundheit, aber der Ruhm meines Salons vermehrt sich
in der Stadt, es besuchen mich dort viele junge Schreiber
und Philosophen. Freust Du Dich für mich? Ich bin als
Sängerin schon ein wenig berühmt, unter den Linden von
Wiepersdorf aber würde ich bald ersticken, wenn ich an
meinen Salon in Berlin denke. Versteh’ mich nicht falsch:
ich liebe die Linden in unserem Dorf, es gibt nichts
Schöneres als die Linden von Wiepersdorf; aber ohne die
Stadt, auch wenn mir dort nur wenige Leute wichtig sind,
kann ich nicht leben. Über die Kinder weiß ich nichts
Genaues, aber sie haben wie ich einige Freunde in der
Stadt, die gut zu ihnen sind. Ich könnte, wenn mir denn die
Auswahl nicht so schwer fiele, jeden Abend in ein Konzert
gehn.

5. Kadotetussa puutarhassa
Uurnat                  pojat karanneet
tertut tyhjät 
saavuttamaton puutarha

”Ich küsste zum ersten Mal an ihrem Mund”
Bettina 
ja nuori Werther 

joi lähteestä liian syvään, 
jätti juomatta, kaikki

taiteen vuoksi, 

”am liebsten von allen Kindern”
isä meidän joka saat etsimään
eikä koskaan löytänyt miestensä joukosta. 

27 ruusunnuppua haudalla

5. In the lost garden
Urns             escaped boys
empty 
unreachable garden

”Ich küsste zum ersten Mal am ihrem Mund”
Bettina
and young Werther

drank too deep from the well
left drinking, everything

for art´s sake

“am liebsten von allen Kinden”
Our father who makes us search
and never did find among her men.

27 rose buds on the grave

5. Im Verlorenen Garten
Urnen entflohene Jungen
die leere Schale
der unerreichbare Garten

„Ich küsste zum ersten Mal ihren Mund“
Bettina 
und der junge Werther

sie tranken zu tief aus derselben Quelle
verließen sich trinkend, alles
für die Kunst

„Am liebsten von allen Kindern“
Vater unser, der du uns suchend machst
und niemals fand er unter seinen Männern

die 27 Rosenknospen

Übersetzung, Konkordanz und Nachdichtung von Finnisch
nach Deutsch Rita Dahl und André Schinkel
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Zilele trecute am fost invitat sã particip la o seratã româneascã de excepþie. Noul preºedinte al
Asociaþiei Române din Canada, domnul Petru Cotnãreanu a dorit sã þin o cuvântare, referitor la ziua de
24 ianuarie 1859. Este vorba de marea sãrbãtoare, când, în urmã cu 153 de ani, cele douã Principate
Române, Moldova ºi Muntenia, s-au unit sub un singur domnitor, colonelul Alexandru Ioan Cuza. 

Ajuns la locul desfãºurãrii emoþionantului eveniment, am avut parte de o surprizã plãcutã. Sala de
conferinþe era arhiplinã. Printre invitaþii de vazã erau mai multe personalitãþi, printre care, domnul
Bogdan Bucur, Consul General al României la Montreal ºi distinsul domn, Ionel Þãranu, fiul cunoscutului
medic, Jean Þãranu. În rest, nu cunoºteam pe nimeni dintre cei prezenþi, dar parcã eram prieten cu toatã
lumea. Trãiam momente de normalitate. Eram respectat ºi îi respectam pe cei din jur. Nu existau
veleitãþi obosite, invidii, orgolii ºi nemãrginita infatuare, acele crize de emfazã cu care eram obiºnuit sã
fiu înconjurat la alte întruniri, cu altfel de oameni ºi obiceiuri. 

Dupã ce am mulþumit domnului Cotnãreanu pentru invitaþie, i-am felicitat pe toþi cei prezenþi, pentru
modul exemplar în care s-au mobilizat ºi au rãspuns chemãrii de a participa la Hora Unirii. Am fost
impresionat de faptul cã, în momentul când am început sã vorbesc despre Unirea Micã, toatã suflarea
m-a ascultat cu o atenþie demnã de toatã admiraþia. Tacâmurile au încremenit, paharele au rãmas
neatinse, asupra vorbitorului fiind aþintiþi ochii a peste a 250 de români. Am cãutat ca frazele sã fie cât
mai captivante, dar cu ceva nou, inedit.

Nãzuinþele de Unire a Principatelor Române au apãrut pentru prima oarã la 27 martie 1848, când, în
restaurantul Hotelului Petersburg, din Iaºi, Vasile Alecsandri a citit o listã de revendicãri faþã de autoritãþi,
la care a adãugat dorinþa de unire a Moldovei cu Þara Româneascã. Acele solicitãri au purtat numele
de Revolta Poeþilor. La întrunire au fost prezenþi paºoptiºtii Mihail Kogãlniceanu, Alexandru Ioan Cuza,
Alecu Russo, Costache Negri ºi alþi tineri cu vârste cuprinse între 28 ºi 31 de ani. 

Au trecut zece ani de la acel eveniment. 
La mijlocul secolului al XIX-lea, atât în Moldova, cât ºi în Þara Româneascã, se propagau cu îndârjire

vechile certuri virulente între politicieni, referitor la cine, când ºi cum sã ocupe tronul de domnitor.
Fiecare provincie naviga în derivã, conflictele personale având o caracteristicã tipic balcanicã, cu
instigãri ºi urzeli. 

În Moldova, timp de doi ani ºi jumãtate, între 26 iunie 1856 ºi 5 ianuarie 1859, provincia a fost
condusã de caimacami, funcþie care însemna înlocuitor al domnitorului. În toamna anului 1859,
cãimãcãmia era formatã din Ion Alexandru Cantacuzino, Vasile Sturza ºi Anastasie Panu. Dupã multe
propuneri ºi controverse, la 5 ianuarie 1859, în funcþia de domnitor al Moldovei a fost ales colonelul
Alexandru Ioan Cuza. 

În Þara Româneascã, tot o perioadã asemãnãtoare de provizorat, pe parcursul a doi ani ºi jumãtate,
între 17 iulie 1856 ºi 24 ianuarie 1859, Principatul Muntenia a fost condus de caimacami, (interimari), la
fel ca în Moldova. În ultimele trei luni ale anului 1858, cãimãcãmia era formatã din Emanoil Bãleanu,
Ioan Manu ºi Ioan Alexandru Filipescu. Dupã multe apostrofãri în rândul deputaþilor de pe malul
Dâmboviþei, la 24 ianuarie 1859 s-a gãsit soluþia salvatoare. În urma dezbaterilor furibunde, au hotãrât
sã fie ales domnitor al Þãrii Româneºti, acelaºi colonel Alexandru Ioan Cuza, care fusese înscãunat la
Iaºi, cu 19 zile în urmã.

Pentru ca domnitorul sã ajungã la Bucureºti, s-a organizat la Iaºi o coloanã de opt sãnii trase de cai,
alai domnesc, însoþit de cãlãreþi înarmaþi. În dimineaþa zilei de 14 ianuarie s-a dat semnalul de plecare,
pentru parcurgerea celor 409 km. acoperiþi cu zãpadã groasã. Toatã suflarea a înotat prin nãmeþi, pânã
la Vaslui unde s-a fãcut primul popas. A doua zi, aproape de Bârlad, convoiul a fost înconjurat de o haitã
impresionantã de lupi. Vizitii, îngroziþi, l-au rugat pe domnitor sã dea semnalul de întoarcere. Drept

24 Ianuarie 1859,
Unirea Principatelor Române

sau Unirea Mică



rãspuns, Cuza le-a spus: ªi, dacã ne întoarcem, nu ne mai mãnâncã lupii? Vreau sã ajung, neapãrat, în gura
lupilor! Evident, formularea era metaforicã, colonelul referindu-se la politicienii de la Bucureºti. 

Dupã opt zile de mers anevoios pe drumurile troienite, cu popasuri la Tecuci, Focºani ºi Buzãu, caravana
hibernalã a ajuns la Bucureºti, fiind gãzduitã la Hanul lui Manuc. Edificiul grandios pentru acele vremuri, fusese
construit cu 50 de ani în urmã. Dupã ce, Alexandru Ioan Cuza a fost prezentat întregului efectiv al Parla-
mentului, deputaþii Þãrii Româneºti l-au votat în unanimitate domnitor al Munteniei ºi, implicit al Principatelor
Române Unite. 

În acest fel a avut loc Unirea Principatelor Române, sub un singur domnitor, Unire care a generat multe
bucurii, dar ºi mari convulsii. Unirea nu a fost presãratã cu petale de trandafiri. Din contrã, a fost sabotatã cu
îndârjire. Nu toþi intelectualii vremii erau adepþii lui, Hai sã dam mânã cu mânã, cei cu inima românã. A urmat o
perioadã nu prea uºoarã ºi fericitã, în care abundau duplicitãþi imprevizibile, invidii cumplite ºi ostilitãþi crâncene.
Cu toate cã, Alexandru Ioan Cuza a preferat sã conducã þãrile surori româneºti de la Bucureºti, timp de trei ani,
între 24 ianuarie 1859 ºi 22 ianuarie 1862, ºi-au desfãºurat activitatea simultanã douã guverne: Unul la Iaºi ºi
unul la Bucureºti. Un paralelism nejustificat, greu de coordonat.

Dupã acea datã, domnitorul a hotãrât sã rãmânã un singur guvern, la Bucureºti. În sãptãmânile urmãtoare
a chemat de la Iaºi câþiva demnitari importanþi ºi fideli, în frunte cu Mihail Kogãlniceanu, fost coleg de facultate
la Paris. Cu toate acestea, conflictele au început în forþã. La 24 iunie 1862 a fost asasinat premierul Barbu
Catargiu, care avea ºi portofoliul de ministru de Interne. Pe când trecea cu trãsura pe sub clopotniþa de la
actuala Patriarhie, ºeful guvernului a fost împuºcat în ceafã, cu toate cã lângã el se afla chiar prefectul Poliþiei
Capitalei, Nicolae Bibescu. Pe fondul acelor dispute scãpate de sub control, au apãrut douã curente opozante
ale Unirii. 

1. Miºcarea Separatistã de la Iaºi dorea anularea Unirii Moldovei cu Þara Româneascã. Exponenþii acestei
miºcãri protestatare erau Panait Balº, Constantin ªuþu, Calinic Miclescu, mitropolitul Moldovei, povestitorul Ion
Creangã ºi multe alte nume grele, de antiunioniºti, chiar rude cu Elena Cuza, soþia domnitorului. 

2. Reþeaua complotiºtilor de la Bucureºti avea drept scop sã-l determine pe Cuza sã abdice ºi sã plece
în exil, mai ales cã, domnitorul desfiinþase Masoneria, la care aderase ºi el cândva. Din echipa conspiratorilor
anticuziºti fãceau parte Ion C. Brãtianu, C. A. Rosetti, Eugeniu Carada, Nicolae Golescu ºi alþii. 

În noaptea de 10 spre 11 februarie 1866, a avut loc lovitura de stat, spre mulþumirea Monstruoasei Coaliþii care
a pregãtit-o cu migalã. Avertizarea lui Cezar Bolliac nu a fost luatã în seamã de vodã. Cu o searã înainte, domni-
torul l-a întrebat pe colonelul Nicolae Haralambie, comandantul garnizoanei ºi unul dintre ºefii gãrzilor de la Palat,
dacã ºtie ceva despre o revoltã. Ofiþerul, care era ºi el în conjuraþie, a asigurat cã numai peste cadavrul lui vor
trece cei care intenþioneazã sã-i facã un rãu ºefului statului, faþã de care, anterior, a depus jurãmântul de loialitate. 

La miezul nopþii, cu acceptul maiorului Dimitrie Lecca, ofiþerul care rãspundea de protecþia domnitorului, cãpi-
tanii Costescu, Lipoianu ºi Pilat au intrat în dormitorul princiar ºi l-au forþat pe Cuza sã semneze abdicarea, dupã
care a fost trimis în exil, unde a murit de pneumonie, la 3 mai 1873, într-o camerã din hotelul Europa, din
Heidelberg. Avea 53 de ani. Deºi în 1870 a fost ales deputat de Mehedinþi, fostul domnitor a refuzat sã vinã în
þarã sã-ºi preia mandatul de parlamentar, ales de popor, scârbit de modul abject în care a fost alungat de cãtre
foºtii prieteni. Osemintele domnitorului, aduse din Germania, au fost îngropate în capela moºiei de la Ruginoasa,
apoi mutate la Mãnãstirea Curtea de Argeº. În prezent se odihnesc în interiorul Bisericii Trei Ierarhi din Iaºi. 

Între 11 februarie ºi 10 mai 1866, timp de douã luni, tronul þãrii a fost ocupat de o locotenenþã domneascã,
formatã din Lascãr Catargiu, Nicolae Golescu ºi colonelul Nicolae Haralambie. Începând cu 10 mai 1966, Carol
I a devenit domnitorul României, pentru o perioadã de 15 ani, dupã care a fost întronat ca rege, pentru 33 de ani.

Cine a fost Alexandru Ioan Cuza? 
Nãscut la Bârlad în ziua de 20 martie 1820, viitorul domnitor a absolvit, la Paris, studii filologice, economice

ºi juridice. Înainte de a fi ales domnitor la Iaºi, Cuza a ocupat funcþiile de prefect la Galaþi, preºedinte al
Judecãtoriei judeþului Covurlui, având reºedinþa la Galaþi ºi apoi, ministru de Interne al Moldovei cu sediul la
Iaºi. Considerat fondatorul României moderne, a cãutat sã lichideze ultimele forme de feudalism ºi sã ridice la
standarde occidentale Moldova ºi Muntenia, lãsate de izbeliºte de cãtre domnitorii precedenþi. Documentele
susþin cã avea o fire blândã, chiar naivã, crezând toate ipocriziile, care i se aduceau la cunoºtinþã. În
nenumãrate rânduri i-a iertat pe adversari sã intre la închisoare, cãpãtându-i, totuºi, de duºmani. 

Printre mãsurile principale, luate de Voievodul Unirii, pentru organizarea unui stat modern, se pot enumera
înfiinþarea Universitãþilor de la Iaºi ºi Bucureºti, dezvoltarea reþelei ºcolare, relaþii diplomatice cu þãrile Europei,
reforma agrarã, secularizarea averilor mãnãstireºti, desfiinþarea iobãgiei, modernizarea instanþelor
judecãtoreºti, schimbarea Constituþie, inclusiv a legislaþiei, înfiinþarea Statului Major al Armatei, Serviciul de
Informaþii Militare, reorganizarea Poºtei, a Telegrafului ºi multe altele. 
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Cine a fost colonelul Gheorghe Haralambie, una din piesele principale ale trãdãrii lui Cuza?
Cel care era plãtit sã-l pãzeascã pe domnitor, a devenit unul dintre cei care au urzit la alungarea lui

Alexandru Ioan Cuza. Nãscut la Craiova în ziua de 27 august 1831, a ajuns, la vârsta de 30 de ani, colonel de
artilerie, promovat de domnitor în funcþia de prefect al Poliþiei Capitalei ºi comandant al unor regimente
importante. Dupã trimiterea în exil a lui Cuza, Nicolae Haralambie a fãcut parte din locotenenþa interimarã, care
a ocupat tronul timp de douã luni, pânã la venirea lui Carol I. Dupã 1866, a deþinut pe parcursul unui an funcþia
de ministru de Rãzboi. A participat la Rãzboiul de Independenþã, fiind avansat, la 8 mai 1877, la gradul de
general. A fost considerat erou al bãtãliilor de la Rahova, Vidin ºi Smârdan, în ultima perioadã fiind comandantul
Corpului de Vest al Armatei. A decedat la Craiova, la 2 aprilie 1908, în vârstã de 77 de ani.

Despre culorile drapelului României trebuie menþionat faptul cã erau poziþionate pe orizontalã. Toate cele trei
fâºii tricolore porneau de la lance, albastrul fiind în partea de sus. Dupã 1861, în timpul domniei lui Cuza,
cromatica a fost inversatã, culoarea roºie ocupând poziþia superioarã a drapelului. Începând cu anul 1866, cele
trei culori au fost aºezate în poziþie verticalã, culoarea albastrã fiind lângã lance.

La sfârºitul prezentãrii datelor de mai sus, am mulþumit asistenþei pentru atenþia cu care am fost ascultat ºi
am promis, pe viitor cã voi pregãti ceva mult mai frumos, despre iubirile pasionale ale domnitorului Alexandru
Ioan Cuza ºi ale apropiaþilor sãi. Pe parcursul serii deja am fost contactat de câþiva participanþi interesaþi de
subiect. Au þinut, totodatã sã mã felicite, pentru modul explicit prin care am descris faptele petrecute, în urmã
cu mai mult de un secol ºi jumãtate, aducând elemente noi. 

Sclavia a apãrut în antichitate, în
Mesopotamia, în Egipt, în Grecia ºi
la Roma. A continuat în perioada
Evului Mediu, mai ales în Feuda-
lism. Dupã descoperirea continen-
tului american, comerþul negru cu
sclavii din Africa de Vest a devenit
deosebit de profitabil, în secolul al
XVI-lea. Dupã anul 1800, au apã-
rut, cu mare greutate, primele ho-
tãrâri, care eradicau sclavia în
Europa, Asia, Africa ºi pe continen-
tul american. Opozanþii erau mulþi
ºi încã puternici. Victimele au fost
de ordinul zecilor de milioane, dar
nimeni nu dorea sã þinã o evidenþã
strictã în acest domeniu. În anul
1834, domnitorul Þãrii Româneºti,
Grigore Alexandru II Ghica, a luat
primele mãsuri de eliberare a
þiganilor din robie. Trei decenii mai
târziu, domnitorul Unirii, Alexandru
Ioan Cuza, printr-o serie de hotã-
râri, a eliberat robii de toate felurile
ºi a desfiinþat iobãgia, dând o mare
loviturã feudalismului. 

Deºi existã legi precise, care
interzic sclavia de orice fel, feno-
menul se propagã în continuare,
atât în forma tradiþionalã, cât ºi

organizat, într-un ritual modern.
Conform unui studiu publicat în
anul 2000, în toatã lumea sunt chi-
nuiþi ºi masacraþi în mod preme-
ditat, în jur de 27 milioane de
sclavi. Dintre aceºtia, peste un
milion ºi jumãtate sunt sclavi
sexuali, femei, bãrbaþi ºi copii aflaþi
în derivã, care sunt obligaþi de pro-
prietarul lor sã întreþinã raporturi
sexuale cu diverºi clienþi plãtitori.
Aceste categorii nefericite sunt
vândute, fãrã milã ºi regrete, între
proxeneþi, ca o marfã oarecare. De
multe ori acei sclavi sunt omorâþi,
individual sau în grupuri compacte,
pentru a nu deveni martori peri-
culoºi, atunci când reþeaua este
deconspiratã. În anul 1995 a apãrut
un studiu detaliat în acest sens,
publicat la Editura Marshall Caven-
dish Portworks Ltd. Volumul poartã
titlul, Arborele Lumii, Sclavia,
Istorie Universalã.

În ultima vreme se constatã cã,
tot mai multe instituþii africane ºi
afro-americane readuc în atenþia
opiniei publice adevãrata dimen-
siune a sclavagismului. La începu-
tul lunii februarie 2012, din inter-

venþiile televizate ale acestor lideri,
se constatã cã nici unul nu neagã
existenþa Holocaustului, deºi se
vorbeºte din ce în ce mai mult des-
pre acesta, pe mãsurã ce timpul
trece. În schimb, s-a uitat definitiv
de perioadele sclavagismului ºi ale
discriminãrilor rasiale, care au fãcut
peste 25 de milioane de victime
nevinovate. Orice formã de nesu-
punere era sancþionatã pe loc, ape-
lându-se cu mare uºurinþã la pistol,
ºtreang, arderea de viu sau la vân-
zarea imediatã a rebelului. Scopul
acelor mãsuri vizau intimidarea
celorlalþi sclavi din jurul victimei ºi
se încerca stoparea altor forme de
nemulþumire contagioase. 

Pentru crimele provocate în
timpul Holocaustului, vinovaþii au
fost cãutaþi, judecaþi, condamnaþi ºi
executaþi în totalitate. Pentru victi-
mele sclavagismului ºi ale apar-
theidului, nu a fost pedepsit nimeni,
nimeni nu ºi-a cerut scuze pentru
tot ce s-a întâmplat ºi niciun urmaº
al victimelor nu a solicitat com-
pensãri materiale ºi morale. Ceva
similar cu victimele comunismului
planetar. Nimeni nu a fost condam-

Sclavia de ieri
și

de azi
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nat pentru cele 78 de milioane de
crime fãrã vinovaþi. Din contrã,
foºtii asasini sunt ocoliþi în conti-
nuare, fãrã sã rãspundã pentru
aducerea la tãcere a opozanþilor
totalitarismului luminos. 

Recent, a apãrut pe internet,
graþie lui Ioana Nicolescu, un docu-
ment relevant, publicat la data de
22 august 1865, în ziarul the New
York Daily Tribune. Este vorba des-
pre o scrisoare, în care autorul,
Jourdon Anderson îi dã un rãspuns
colonelului Paul Henri Anderson.
Ofiþerul îl rugase, anterior, printr-o
depeºã, pe fostul sclav, sã se în-
toarcã la conac, sã lucreze pentru
el în continuare, ca om liber, sclavia
fiind abolitã cu un an mai înainte.
Între stãpân ºi argat a fost o simplã
coincidenþã de nume. Din alte
surse, se spune cã, slugile, nea-
vând nume, stãpânul le atribuia nu-
mele sãu, ca identificare aparþinã-
toare. Redau mai jos câteva frag-
mente din scrisoarea amintitã : 

Domnule, am primit scrisoarea
pe care mi-aþi trimis-o ºi m-am
bucurat cã nu aþi uitat de Jourdon ºi
cã vreþi sã mã întorc ºi sã trãiesc
alãturi de dumneavoastrã, promi-
þându-mi cã veþi avea grijã de mine,
mai bine decât oricine altcineva. De
cele mai multe ori am avut îndoieli
în ceea ce vã priveºte. Am crezut
cã, yankeii v-au spânzurat demult,
pentru cã aþi ascuns rebeli în casã.
Îmi imaginez cã nu au auzit
niciodatã cã v-aþi dus la conacul
colonelului Martin, ca sã ucideþi un
soldat al Uniunii, care a fost lãsat
de cãtre compania sa, în grajdurile
casei. Deºi aþi tras în mine de douã
ori, înainte de a pleca, nu am vrut
sã vi se întâmple niciun rãu ºi sunt
bucuros cã sunteþi încã în viaþã. Mi-
ar plãcea sã mã întorc în vechea
casã ºi sã le vãd pe domniºoarele
Mary ºi Martha, pe Allen, Esther,
Green ºi Lee. Transmiteþi-le dra-
gostea mea ºi spuneþi-le cã sper sã
ne reîntâlnim în viaþa de apoi, dacã
nu în asta. Aº fi venit sã vã vizitez
când lucram la spitalul din
Nashville, dar mi-a spus un vecin
cã, Henry (colonelul Anderson,

n.a.) a jurat cã o sã mã împuºte la
prima ocazie. 

Aº vrea sã ºtiu ce înseamnã o
ºansã mai bunã pe care vreþi sã mi-
o oferiþi. O duc destul de bine aici,
câºtig 25 de dolari pe lunã, plus
mâncare ºi haine. Aici am o casã
confortabilã pentru Mandy ( oa-
menii locului îi spun doamna
Anderson) ºi pentru copii: Milly,
Jeane ºi Grundy, care merg la
ºcoalã ºi se descurcã bine. Profe-
sorul spune cã, Grundy are o minte
de preot. Se duc la ºcoala de
Duminicã, iar Mandy ºi cu mine
mergem la bisericã. Suntem trataþi
cu bunãtate. Câteodatã îi mai
auzim pe unii spunând “oamenii de
culoare erau sclavi în Tennessee”,
iar copii se simt prost când aud
asemenea remarci, dar eu le spun
cã nu era nicio ruºine în Tennessee
sã spui cã aparþii colonelului
Anderson. Aºa cum a fost ºi cazul
meu, mulþi negri ar fi fost mândri sã
vã spunã stãpân. Dacã îmi scrieþi,
sã-mi comunicaþi ce salariu vom
avea, atunci voi putea decide dacã
ar fi în avantajul meu sã mã întorc. 

Cât despre libertatea mea, pe
care îmi spuneþi cã o pot avea, asta
nu poate fi consideratã o promisi-
une, deoarece mi-am obþinut hâr-
tiile, care-mi atestã libertatea în
1864, de la Departamentul din
Nashville. Mandy spune cã-i este
fricã sã se întoarcã, fãrã certitudi-
nea cã ne veþi trata corect ºi bine
ºi, astfel am ajuns la concluzia cã
trebuie sã vã testãm sinceritatea,
cerându-vã sã ne daþi salariile ce ni
le datoraþi, pentru toþi anii în care
am muncit pentru dumneavoastrã.
Acest lucru ne-ar face sã uitãm ºi
sã iertãm ce s-a întâmplat în trecut
ºi sã ne bazãm pe judecata ºi
prietenia dumneavoastrã în viitor.
Eu v-am servit cu loialitate pentru
32 de ani ºi Mandy pentru 20 de
ani.(...)

Aº dori sã menþionaþi în rãspun-
sul dumneavoastrã dacã, fetele
mele, Milly ºi Jeane, s-ar afla în
siguranþã acolo, deoarece s-au
fãcut fete mari ºi frumoase. ªtiþi ce
li s-a întâmplat bietelor Mathilda ºi

Catherine. Mai bine stau aici ºi mor
de foame, decât sã-mi vãd fetele
dezonorate, din cauza violenþei ºi a
rãutãþii tinerilor stãpâni. De ase-
menea, vã rog sã-mi spuneþi dacã
s-au deschis ºcoli în zonã, pentru
copii de culoare. Marea dorinþã a
vieþii mele este sã le asigur copiilor
mei o educaþie prin care sã-ºi for-
meze un caracter virtuos. 

Salutaþi-l pe (vechilul n.a.)
George Hardy, din partea mea ºi
mulþumiþi-i cã va smuls pistolul din
mânã, atunci când trãgeaþi în mine.
Din partea vechiului dumneavoas-
trã servitor, Jourdon Anderson. 

Tonul scrisorii este modest, dar
totodatã ironic. Din aceastã ironie
amarã putem deduce tragismul
vieþii lui Jourdon, precum ºi supe-
rioritatea sa moralã faþã de fostul
stãpân. În ciuda timpului scurs de
la eliberarea lui Jourdon, colonelul
continuã sã-l creadã o unealtã care
va accepta reîntoarcerea pe locu-
rile umilinþei. Analizatã cu atenþie,
se poate spune cã, scrisoarea este
o capodoperã de subtilitate ºi de
forþã moralã.

Mai trebuie adãugat cã, dupã
abolirea sclaviei, în anul 1864, o
parte a foºtilor ofiþeri sudiºti, adepþi
ai separatismului, împreunã cu
proprietarii de plantaþii, au înfiinþat
temutul Ku-Klux-Klan. Aceastã
organizaþie rasistã, opozantã abo-
lirii sclaviei, a continuat producerea
de victime din rândul foºtilor sclavi,
de regulã noaptea, la lumina unei
cruci în flãcãri. Fondarea acestei
organizaþii a mai fost justificatã prin
faptul cã, o serie de foºti nefericiþi
de culoare, ca o refulare în urma
eliberãrii, s-au dedat la violenþe
justiþiare, rãzbunãri personale, care
s-au extins ca spaþiu ºi s-au diver-
sificat ca metode.

Ca o concluzie de final, în timp
ce, în majoritatea þãrilor s-au fãcut
legi care pedepsesc antisemitismul
ºi negarea Holocaustului, sclava-
gismul tradiþional este dat uitãrii, iar
când vine vorba de sclavagismul
modern, lãsãm capul în jos, fãrã sã
luãm mãsuri energice ºi capitale. 
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CUVINTELE BANALE,
UMILITE TARE

(Die armen Worte, die im Alltag darben)

Cuvintele banale, umilite tare
de-al zilei chin, pe-acelea le iubesc.
Le dãrui din serbarea mea culoare
ºi-atunci surâd ºi se înveselesc.

Fiinþa lor, în sine tremurând,
se înnoieºte în priviri mereu.
În cântece nu au pãtruns nicicând,
dar intrã înfiorate-n cântul meu.

DOAR ÎNTRE ZI ªI VISE
SUNT ACASÃ

(Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum)

Doar între zi ºi vise sunt acasã : 
unde copii încinºi de goanã aþipesc, 
unde bãtrânii seara stau la masã 
ºi licãriri din vetre în odaie cresc. 

Eu sunt acasã între zi ºi vise, 
unde în înserare clopotele bat 
ºi fete obosite, de ecouri prinse, 
pe margini de fântâni s-au rezemat. 

Teiul este copacul ce-l iubesc 
ºi toate verile, ce tac ºi dormiteazã, 
prin miile de crengi, iar se urnesc, 
ºi iarãºi, între zi ºi vis, vegheazã.

TRÃIESC ACUM CÂND
SECOLU-I PE DUCÃ

(Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht)

Trãiesc acum, când secolu-i pe ducã.
Simþi marea filã adiind mereu,
pe care-am scris-o Domnul, tu ºi eu
iar mâini strãine o învârt ºi-apucã.

Simþi strãlucirea foii ce urmeazã,
pe care totul încã se mai poate.

Tãcutele puteri o cerceteazã
ºi se privesc în ochi, întunecate.

AI LUMII REGI
SUNT AZI BÃTRÂNI
(Die Könige der Welt sind alt)

Ai lumii regi sunt azi bãtrâni 
ºi de urmaºi deja uitarã, 
cãci fiii vor de prunci sã moarã, 
iar fiice palide scãparã 
coroane bólnave din mâini. 

În bani, poporul le zdrobeºte 
cãci banul lumea stãpâneºte, 
în noi maºini sunt modelate 
voinþei lor îngenuncheate; 
dar de noroc, ei nu au parte. 

Metalul însã, vrea sã lase 
monezi ºi roþile dinþate, 
scãpând vietii lui mãrunte, 
ar vrea, din fabrici ºi din case 
înspre filoanele uitate 
sã se coboare iar, sub munte 
ce-n urma lui se zãvoreºte. 

CÃCI NOI SUNTEM DOAR
COAJÃ, FRUNZE RARE 

(Denn wir sind nur die Schale und das Blatt)

Cãci noi suntem doar coajã, frunze rare. 
Moartea cea mare, ce-i în fiecare, 
ea este fructul, e al firii miez. 
Doar pentru el copile-nmuguresc 
ºi ca un pom dintr-o lãutã cresc; 
bãieþi, de dragul lor bãrbaþi se fac; 
nubile, spaima ºi-o împãrtãºesc 
femeilor, doar ele îi ºtiu leac. 
De dragul lui rãmâne ce-ai privit, 
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chiar de s-a scurs demult, nemuritor, – 
ºi-oricine a clãdit ºi-nchipuit, 
pentru-acest fruct, o lume-a devenit 
ºi-a îngheþat ºi s-a topit, 
ºi înspre el s-a’ntors, strãlucitor. 
În el s-a adunat cãldura toatã 
din inimã ºi creier, alb pojar: 
Dar îngerii tãi trec în stoluri roatã 
ºi toate fructele, necoapte le apar. 

TOAMNÃ
(Herbst) 

Cad frunzele, cad ca din depãrtare, 
de parcã vestejesc grãdini în ceruri, 
cu gesturi de negare cad, de-a rândul. 

Iar nopþile, cum cade greu pãmântul 
din toate stelele, într-o însingurare. 

Noi toþi cãdem. ªi mâna asta, iatã. 
Cãderea, vezi, e-n toþi ºi în oricine, 
ªi totusi, este Unul care þine 
nespus de blând, pe mâini, cãderea toatã. 

E CINEVA
(Ist einer, der nimmt alle in die Hand)

E cineva care pe toþi îi ia în mânã, 
de i se scurg ca praful printre deºte. 
Cele mai mândre-ntre regine le gãseºte 
iar când din albe marmori le sculpteazã, 
sub melodia mantiei se-ntind ºi tac. 
Pe regi lângã ale lor femei i-aºeazã 
ºi din aceeaºi piatrã ca a lor se fac. 

E cineva care pe toate le ia-n mânã, 
de se frâng ca tãiºul rãu cãlit. 
Nu e strãin, în sânge locuieºte, 
care e viaþa noastrã, foºneºte ºi-odihneºte. 
Nu pot sã cred cã-n fapta lui greºeºte, 
dar multe rele despre el am auzit. 

PORTRET AL TATÃLUI TÂNÃR
(Jugend-Bildnis meines Vaters)

În ochi visãri. Fruntea-n atingeri pare
cu ceva-ndepãrtat. În jurul gurii doar
juneþea, nezâmbind, cuceritoare,
ºi-n faþa gãitanelor strãlucitoare
a zveltei uniforme nobile i-apar
mânerul sãbiei, mâinile-n aºteptare,
în liniºte, de grabã neîmpinse.
Acum aproape nevãzute, stinse,
parcã au prins ceva din depãrtare.

Iar celelalte sunt de sine voalate,
ca ºi când n-am pricepe, ºterse toate,
în adâncimea lor cea tulbure ºi rece.

Tu, dagherotipie iute trecãtoare
în mâna mea, care mai lent se trece.

POETUL
(Der Dichter)

Te-ndepãrtezi de mine, clipã trecãtoare 
ºi-aripa ta-n bãtaie mã rãneºte. 
Sunt singur: ce sã-ncep cu graiul oare? 
cu nopþile? cu ziua care creºte? 

Iubitã, casã, n-am ca sã trãiesc, 
ºi nici un loc al meu, sã stãrui, 
iar lucrurile toate, cãrora mã dãrui, 
devin bogate ºi mã cheltuiesc. 

TOAMNÃ ÎN VENEÞIA
(Spätherbst in Venedig)

Oraºul nu mai curge greu, ca o momealã 
ce prinde toate zilele, pe rând. 
Palatele sunã fragil, a sticlã goalã 
sub ochii tãi. Vezi vara atârnând 

de prin grãdini – ciorchini de marionete 
cu capetele-n jos, inerte, ca ºi moarte. 
Dar din adâncuri de pãduri-schelete, 
rãsare o voinþã: parcã peste noapte, 

stãpânul peste-armate, al mãrii cãpitan, 
dublând galere lungi ºi arsenale, 
de mâine vrea sã-nece zorii în catran 

ºi flotele-i, cu vâslele bãtând 
sã-ºi nãpusteascã, steaguri fluturând 
de vânt purtate, strãlucind, fatale. 

ZI DE TOAMNÃ 
(Herbsttag)

Doamne, e timpul. Vara a fost lungã. 
Aºterne-þi umbrele peste solare ceasuri, 
iar peste câmp, vântoasele þi-alungã. 

Poruncã pentru pârgã dã poamelor târzii, 
mai dãruie-le douã zile calde, 
grãbeºte împlinirea, sã se scalde 
o ultimã dulceaþã în vinul greu din vii. 

Cel azi fãr’ adãpost, nu-ºi va mai construi. 
Cel singur astãzi, singur va rãmâne: 
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citeºte, stã de veghe, lungi scrisori compune 
ºi pe alei, în lung ºi-n lat va rãtãci 
neliniºtit, când frunze au sã sune. 

PANTERA
(Der Panther)

Jardin des Plantes, Paris

Privirea ei, de bare perindate,
nimic nu mai reþine, atât a obosit.
Par gratii mii ºi mii, iar dupã toate,
întreaga lume parcã a pierit.

Mlãdiul mers, pãºirea ce-arcuieºte,
în cercurile tot mai mici rotitã,
e ca un dans de forþã ce ocoleºte
un centru cu voinþa amorþitã.

Vãlul pupilei rareori tresare,
neauzit. Strãbate un chip deodatã
a trupului tãcere încordatã
ºi în adâncul inimii dispare.

PARFUMUL
(Der Duft)

Duh de neînþeles, cine eºti oare, 
cum de ºtii unde, când sã mã gãseºti, 
ºi taina (ca un orb) o adânceºti 
pe-atât încât se-nchide, rotitoare? 

Amantul care strânge-n braþe, n-are 
nimic aproape – doar tu eºti apropiat. 

Pe cine oare nu l-ai îmbibat, 
de parcã i-ai fi fost a ochilor culoare.

Cel care muzicã-n oglindã ar zãri, 
pe tine te-ar vedea ºi numele þi-ar ºti.

(NOI SUNTEM CALFE,
MAIªTRI, UCENICI)

(Werkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister)

Noi suntem calfe, maiºtri, ucenici
ºi te clãdim, tu boltã avântatã.
Câteodatã, un strãin pe-aici
prin cugete trecând ca un sclipici
tremurãtor, nou meºtesug ne-aratã.

Urcãm înaltul schelei legãnate
cu umerii încovoiaþi sub fiare,
pânã ce frunþile ni-s sãrutate
de-un ceas senin, parcã le-ar ºti pe toate;
e solul tãu, ca vântul dinspre mare.

Atunci ciocane bat ºi bat, vuiesc
prin munþi ecourile rotitoare.
Când te lãsãm în beznã ºi-nserare,
contururile tale de abia mijesc.

Doamne, eºti mare.

Din volumul RAINER MARIA RILKE – Versuri, 
Editura Hermann, 1999

Traducere de Dan Dãnilã
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Pentru cei care au trecut – pe
acolo – aº zice cã este mai degrabã
o vârstã „glorioasã”, de la înãlþimea
cãreia poþi privi cu un ochi larg des-
chis ºi cu o minte, mult mai înþe-
leaptã.

40 de ani este vârsta maturitãþii,
în primul rând, spirituale. Te-ai de-
sãvârºit ca persoanã ºi ai câºtigat
un loc în societate; ºtii bine cãtre ce
te îndrepþi în viitor, ºi nu numai atât.
Participi activ la tot ceea ce se în-
tâmplã în mediul în care trãieºti. Ai
devenit o personalitate deja recu-
noscutã.

Am destule motive sã îi urez
fiului meu ºi la toþi cei care cautã sã
îmblânzeascã aceastã vârstã – La
Mulþi Ani! – ºi îndemnul de a privi
mai sus, cãtre cerul luminos ºi senin
al tinereþii lor. 

Noi, pãrinþii, ne iubim copiii, cu
toate defectele lor pe care nu le
putem vedea decât foarte târziu sau
niciodatã. Pentru noi, copiii noºtri
sunt cei mai deºtepþi din lume ºi cei
mai frumoºi, desigur!

Îmi revine în minte imaginea
copilului meu – era elev la ºcoala
primarã – când am mers sã-i fac o
vizitã în clasã.

Aºezat în bancã alãturi de co-
lega lui, Mãdãlina, mi s-a pãrut cã
aratã ca un Soare care lumina în-
treaga salã. Acest „Soare mic”
(bãiat al meu) a crescut mare, trãind
ºi el multe experienþe de viaþã,
unele chiar neplãcute. De exemplu,
la vârsta de 12 ani, se gãsea „pã-
rãsit” de pãrinþii lui, care, fãrã sã-l
previnã (faptã de neiertat – gândea
el atunci) au fost nevoiþi sã plece din
þarã din cauza opreliºtilor comu-
niste. ªi au plecat în lumea liberã a
Occidentului.

Ajunºi în Canada, atmosfera
deschisã Omului cu virtuþi, am simþit
cã viaþa trebuie luatã de la început.
Mai precis de la copilul nostru, ce

trebuia sã fie cu noi, sã trãiascã
lângã noi, într-o lume civilizatã, într-
o culturã cu orizonturi deschise
valorilor.

Dupã aproape 2 ani de eforturi
conjugate cu ale prietenilor noºtri,
Nick s-a aflat din nou pe drumul
vieþii adevãrate.

Primele cuvinte pe care le-am
auzit de la Nick, chiar la aeroport,
ne-au înduioºat mult: „vã credeam
mult mai frumoºi”!

În imaginaþia lui de copil, pãrinþii
lui deveniserã sfinþi, angelici, puri.

Ne-a luat mult timp sã redevenim
o unitate, adicã o familie. El era tot
circumspect – aºa cum m-au lãsat
odatã, ar fi posibil s-o mai repete –
poate gândea el atunci?

Noi eram foarte prinºi cu integra-
rea în noua societate, foarte diferitã
de cea din care plecasem. A fost
extrem de greu, dar nu imposibil.
Greutãþile te ºlefuiesc în general;
astfel s-a petrecut ºi cu noi. Copilu-
lui nostru i-a fost mult mai uºor. Îi
simt ºi în prezent mâna tremurândã
când l-am condus în prima lui zi de
ºcoalã în noua þarã. M-a rugat sã-l
însoþesc în clasã. Nu am fãcut-o...

La câteva luni, o profesoarã îmi
spunea cã a fost impresionatã de
talentul lui. Compusese o povesti-
oarã, cu exagerãri de scriitor, des-
pre momente din viaþa noastrã de
familie. El – personajul principal –
cu o cârpã mare în mânã spãla holul
apartamentului din Bucureºti. M-am
amuzat tot aºa cum m-am amuzat
atunci când – la grãdiniþã – educa-
toarea i-a întrebat pe copii: cine gã-
teºte la voi acasã? Nick a fost sin-
gurul care a rãspuns cã tata (Alex)
gãteºte la noi acasã.

Exista o sãmânþã de adevãr ºi în
aceasta... 

Tot el a fost ºi singurul care a re-
fuzat sã înveþe o poezie „patrioticã”,
(de slãvire a celor doi inculþi) reci-
tând poezia Zece mâþe cu aplauze
puternice de la audienþa vizibil sã-
tulã de cântecele contrafãcute.

ªi Nick a crescut ºi mai mare.
Ba, acum ne-a ºi întrecut!

Are o familie minunatã, o soþie
iubitoare ºi o fetiþã care numai la 14
luni merge la clasa de muzicã la ora
8 dimineaþa, la sfârºit de sãptã-
mânã.

Pentru orice problemã medicalã
o sunã pe... Maman! Poate fi vorba
de constipaþie cauzatã de schimba-
rea formulei (lapte), la fetiþã ori, pe
alt plan, la ce vârstã se cumpãrã loc
special pentru copil în avion? Cãci
vor s-o ducã la Jocurile Olimpice de
la Londra, din iulie 2012!

Toate aceste schimburi de idei
cu copiii noºtri ne fac sã ne simþim
mândri cã le suntem pãrinþi ºi cã am
fost capabili sã creãm astfel de
minuni, minunându-ne noi înºine la
orice moment important din viaþa lor.

Urez tuturor pãrinþilor din lume
sã fie mândri de copiii lor!

Nick a devenit „Soarele Nostru”
la care ne închinãm ºi-l celebrãm la
cei 40 de ani de viaþã!

Jan. 2012

40 DE ANI O VÂRSTĂ
DE TEMUT?!

fiului meu Nick



55

D LLestine iterare

TA
D

EU
SZ

 D
O

B
R

O
W

SK
Y

(P
O

LO
N

IA
)

Father is lying in the other room, reading before sleep.
He has always given me everything I ever needed.
It seems to me I’m good to him.

We’re lying in adjacent rooms, it’s quiet, just the noise
of water
murmuring in the radiators. Time passes. What more
can I do, hug him into infinity, or keep repeating:

I love you? I think not. So I lie here considering
his aged heart and the dwindling number
of beats that are its destiny. So much love

and nothing to do with it.

* * *

În camera alãturatã stã întins tata, citeºte înainte de a
adormi.
Întotdeauna mi-a dat tot ce am avut nevoie.
Mi se pare, cã sunt bun cu el.

Stãm întinºi în camere învecinate, e liniºte, se aude
apa
susurând în calorifere. Timpul trece. Ce pot oare
face mai mult, sã-l strâng la piept la infinit, repetând:

te iubesc? Nu cred. Aºa cã stau întins ºi mã gândesc
la 
inima lui bãtrânã ºi la numãrul tot mai mic 
al bãtãilor ce-i sunt hãrãzite. Atâta iubire, cu care

nu e nimic de fãcut.

* * *

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

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

death.

* * *

Cuvântul mãr nu conþine în el niciun adevãr
despre mãr, cum ar fi forma lui, culoarea, mirosul
ºi gustul. Adevãrul nu este pentru privit, mirosit
ºi gustat. Spunând mãr, abia îl vei mânca.

În spaþiul dintre cuvântul mãr ºi adevãrul mãrului 
se petrece mãrul. Spaþiul dintre cuvântul moarte
ºi adevãrul morþii este cel mai mare. În el se 
petrece viaþa. Între cuvântul adevãr ºi adevãr se
petrece

moartea.

* * *

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

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

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

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

* * *

Între refluxul gândurilor ºi fluxul
somnului am un minut de veºnicie pentru a strânge
metafore.

Dar pânã reuºesc sã mã aplec dupã prima 
dintre ele, mã acoperã un val ºi o vâltoare mã-nghite.
Ceva

mai târziu mã trezesc, cãci soarele 
îmi bagã degetele în ochi. Nu-mi amintesc prea multe.

În buzunarul drept am o pietricicã, în cel stâng o
meduzã, 
în gurã - nisip.

* * *

Poems / Poezii



It isn’t true that the world is an eternal return
(one time I lost my house keys and they were never found,
I had
to have all the locks changed). We think
like that because we seek similarities, yet the spring

is no more similar to any other spring than to
the winter. You have no right to say you are who
you were yesterday, if only because yesterday
it was snowing, and today it’s raining, which is neither

the sun behind the clouds, nor water from heaven.
Anyway you call heaven heaven for lack
of any better term. Because you want to be heaven,

and not just the word “heaven”, with
a bright blue caterpillar in the mouth for fun.

* * *

Nu este adevãrat cã lumea e o întoarcere neîntreruptã
(cândva mi-am pierdut cheile ºi nu s-au gãsit, a fost
nevoie
sã schimb toate broaºtele). Gândim
aºa, pentru cã noi cãutãm similitudini, dar o primãvarã

nu seamãnã cu o altã primãvarã mai mult decât cu 
iarna. Nu ai dreptul sã spui cã eºti cel 
care ai fost ieri, fie ºi pentru cã ieri a nins, 
iar astãzi plouã, iar ploaia nu este

nici un soare dincolo de nori, nici o apã din cer.
De altfel cerul îl numeºti cer din lipsa
altui cuvânt mai bun. Pentru cã tu însuþi vrei sã fii cerul,

ºi nu doar cuvântul „cer”, þinând 
pentru amuzament o omidã albastrã în gurã.

Translated from Polish by Antonia Lloyd-Jones
Traducere din limba polonezã de Luiza Sãvescu

Tadeusz D¹browski – (b. 1979) Poet, essayist, critic. Editor of the literary bi-monthly “Topos”. He has been
published in many journals in Poland (among others: “Tygodnik Powszechny”, “Polityka”, “Rzeczpospolita”,
“Dziennik”, “Twórczoœæ”, “Odra”, “Zeszyty Literackie”, “Res Publica Nowa”, “Kresy”) and abroad (“Boston
Review”, “Agni”, “American Poetry Review”, “Tin House”, “Poetry Review”, “Poetry Ireland”, “Poetry Wales”,
“Seam”, “Other Poetry”, “Salzburg Poetry Review”, “Akzente”, “Sprache im technischen Zeitalter”, “EDIT”,
“Ostragehege”, “manuskripte”, “Lichtungen”, “Karogs”). Recipient of stipends awarded by the Internationales
Haus der Autoren Graz (2008), Polish Minister of Culture (2007), Literarisches Colloquium Berlin (2006), and
the Baltic Centre for Writers and Translators (Visby, 2004). Winner of numerous awards, among others, the
Koœcielski Prize (2009), the Hubert Burda Prize (2008) and, from Tadeusz Ró¿ewicz, the Prize of the
Foundation for Polish Culture (2006). His work has been translated into 15 languages. Author of five volumes
of poetry: Wypieki (1999), e-mail (2000), mazurek (2002), Te Deum (2005, 2008), and Czarny kwadrat (2009).
Editor of the anthology Poza s³owa. Antologia wierszy 1976–2006 (2006). Collections of his poetry in English
(Zephyr Press, Boston) and German (Luxbooks, Wiesbaden) are to be published soon. He lives in Gdañsk.

Tadeusz D¹browski (n. 1979) – poet, eseist, critic literar, redactor al revistei literare bilunare Topos. A publicat
în presa polonezã (Tygodnik Powszechny, Polityka, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Wyborcza, Twórczosc,
Odra, Zeszyty Literackie, Res Publika Nowa, Kresy º.a.) ºi strãinã (Boston Review, Poetry Review, Poetry
Ireland, Poetry Wales, Seam, Other Poetry, Akzente, Sprache im technischen Zeitalter, EDIT, manuskripte,
Lichtungen, Karogs, A2 kulturní týdeník). Este autor al volumelor de versuri Wypieki (1999), e-mail (2000),
mazurek (2002), Te Deum (2005, 2008) ºi Czarny kwadrat (Pãtratul negru) (aprilie 2009). A editat antologia de
poezie Poza slowa. Antologia wierszy 1976–2006 (2006). Trãieºte la Gdansk.
A primit burse din partea Internationales Haus der Autoren Graz (2008), Ministrului polonez al Culturii (2007),
Literarisches Colloquium Berlin (2006), Baltic Centre for Writers and Translators (Visby, 2004). Este laureat al
premiilor Hubert-Burda-Preis (2008), Splendor Gedanensis (2007). În 2006, Tadeusz Rózewicz i-a înmânat
Premiul Fundaþiei pentru Cultura Polonezã. A participat la numeroase festivaluri de poezie din Polonia ºi din
strãinãtate (Germania, Austria, Elveþia, Slovenia, India). În octombrie 2009 a primit Premiul Fundaþiei
Koscielskich, acordat celor mai buni prozatori ºi poeþi polonezi (din Polonia ºi din strãinãtate) în vârstã de
pânã la 40 de ani. De-a lungul timpului, prestigiosul premiu a fost decernat unor personalitãþi precum Slawomir
Mrozek, Zbigniew Herbert, Urszula Koziol, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, Adam Michnik,
Pawel Huelle, Piotr Sommer, Jerzy Pilch, Tadeusz Slobodzianek, Magdalena Tulli, Andrzej Stasiuk, Olga
Tokarczuk º.a. 
Poeziile sale au fost traduse în 16 limbi (englezã, germanã, suedezã, norvegianã, rusã, ucraineanã, bulgarã,
letonã, slovenã, cehã º.a.). Primul volum de poezii în limba englezã, traduse de Antonia Lloyd-Jones, va fi
publicat în primãvara lui 2010 de Editura Zephyr Press.
„Tadeusz Dabrowski este un poet care ºtie foarte bine ce vrea de la poezie ºi în poezie.” (Janusz Drzewucki) 
„Comparat cu Herbert, Szymborska ºi Rózewicz, Dabrowski este în primul rând moºtenitor al marii tradiþii
metafizice din poezia noastrã (…)” (Adriana Szymanska).
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Mireasa lumii, Moartea, a trecut
din nou pragul ºi ºi-a ales un alt
mire. De data asta a venit chiar la
teatru, acolo unde Emil Hossu, Milu,
ºi-a lãsat zãlog sufletul pentru
nemurire.

În urma plecãrii lui, pustiul nu ne
mai poate vindeca de lacrimi. Nu am
avut rãgaz sã uitãm cum se mai
moare. Prea mult ºi prea des ne
acoperim cu vãlul greu de doliu,
prea mult ºi prea des ne pierdem
prietenii, ne pierdem valorile, ne
mor actorii….

ªi doamne cât este de greu sã
afli cuvintele care sã poatã exprima
nu durerea ta, nu rãmasul bun ci
sufletul, omul, adâncul luminii lui
preschimbat acum în lacrimã!

Ultima oarã l-am vãzut pe Milu la
teatru, la Nottara, la ultima lui pre-
mierã „NU VORBIÞI CU ACTORII”.
Abia împlinise 70 de ani, ani care au
trecut neobservaþi peste chipul lui
frumos, pentru cã sufletul îi era
frumos!

Avea atunci rolul unui actor ºi l-a
jucat , ca întotdeauna, cu aceeaºi
bucurie a scenei, cu acelaºi firesc al
marilor artiºti care au în ei scânteia
divinã ºi care ard searã de searã

pentru teatru, pentru publicul lor.
Nimeni nu s-ar fi gândit cã doar

peste o lunã, Milu îºi va lãsa sufletul
la Teatru. Pentru cã finalul a fost
acolo, la Nottara, în searã de
spectacol. Spectatorii veniserã sã îl
vadã dar cortina a cãzut înainte ca
piesa sã înceapã. Era tabloul final al
unei vieþi dedicatã teatrului. Seara
aceea (25 ianuarie - n.a.) a început
cu sfârºitul…

Cum era actorul Emil Hossu? Ei
bine, dincolo de ceea ce vedem în
luminile rampei, actorul este pe

scenã într-un fel de transfer de
existenþã. Lasã la cabinã identitatea
proprie ºi odatã cu costumul, preia o
alta, cea a personajului cãruia îi va
da viaþã în seara de spectacol ºi
pentru care a muncit zile întregi, ore
nesfârºite la repetiþii ca sã poatã
deveni el, acel personaj. ªi sã nu îºi
închipuie nimeni cã este uºor! Pe
scenã, actorul ESTE acel personaj,
suferã ºi se bucurã, cântã, dansea-
zã, sau tace cu profunzimi de suflet,
simte ºi arde…Pentru ca dupã
aplauzele de final, dupã ce ºi-a
ºters fardul ºi a înlocuit costumul cu
hainele „civile” sã redevinã el, cel de
toatã ziua , aºa cum doar puþini îl

ºtiu. ªi a doua zi, o ia de la capãt, o
altã piesã, un alt personaj….O altã
ardere.

Aºa era Emil Hossu. În plinã
combustie. În afara scenei era OM.
Un om blând ºi bun ºi frumos. Un
om a cãrui privire, pierdutã uneori
undeva unde nu vom afla niciodatã,
se însenina când te vedea ºi te
însenina. Un om al cãrui cuvânt era
calm ºi sincer ºi care te încânta cu
ceea ce sufletul lui avea acolo în
adâncuri, atunci când povestea,
atunci când te întreba ce mai faci ºi
atunci când îþi spunea ce mai face.

Milu era de o discreþie demnã,
de o demnitate discretã ºi nobilã. ªi
o iubea pe Catrinel. Da, au mai
spus-o ºi alþii, o spun ºi eu, pentru
cã îi vedeam, îi simþeam, ºi Milu o
spunea cu bucurie. 

E greu… Tocmai s-a terminat
ultima reprezentaþie. Ultimele aplau-
ze pe aleea Artiºtilor…

E o iarnã grea, geroasã. E iarnã
grea ºi la noi în suflete. A mai plecat
un actor, ne-a mai pãrãsit un
prieten…Trupa aceea din cer des-
pre care, Doamne, vorbesc atât de
des, e aproape completã. Mi-e fricã
sã mã gândesc… cine mai ur-
meazã… Acum când, iatã, cerul îºi
cheamã înapoi miracolele pe care ni
le-a aruncat în poalã pentru o clipã,
pe ei, actorii…Au mai rãmas atât de
puþini!

Nu mai e mult ºi se face întu-
neric. Actorii de la Nottara au spec-
tacol. Vor juca cu sufletele îndoliate
pentru el, pentru Milu. Astãzi au
înþeles cã în faþa lor ºi a noastrã s-a
jucat marele spectacol din teatrul
lumii în lumea teatrului, din absurdul
ºi tragicul cuplu al eternului ºi efe-
merului. 

Doamne, câtã tristeþe!
Toate sunt la locul lor… SCENA,

LUMINILE, DECORURILE… Doar
el nu e! Drum bun Milu!

CÂTĂ TRISTEŢE!
EMIL HOSSU, MILU,

NU MAI ESTE!



Numele meu este Virginia. A, nu, nu acea Virginia! Adicã
Woolf… Nu! Deºi mereu mi se spune aºa… Ce sã-i faci?
Oamenilor le rãmâne întipãrit în memorie un nume de per-
sonaj ºi fac asocieri… Dar nu…Eu mã numesc Virginia Ma-
rinescu. Îmi pare bine de cunoºtinþã. Cine sunt eu?! Ca sã
par interesantã aº putea sã spun cã sunt mai multe per-
soane la un loc. ªi poate chiar sunt. Sau, ºi mai ºi: un per-
sonaj profund ºi complex! Sau un om simplu, obiºnuit,
aproape normal… Mã rog… Dupã ce veþi afla ce m-a mânat
în aceastã… incursiune, veþi ajunge singuri la o concluzie.
Sau poate nu…

Dar sã trecem la cestiune, stimabililor! Sau la oile noas-
tre, cum spune francezul.

Sigur vã întrebaþi ce caut aici ºi ce vreau?! Ei bine,
vreau, în sfârºit, sã mã plâng! Sã mã plâng ºi eu cuiva care
mã ascultã ºi tace. Dacã tace nu înseamnã cã nu mã
înþelege, deºi este ºi asta o posibilitate. OK! Am sã îmi
însuºesc maxima latinã care spune „facta, non verba” ºi am
sã purced la factae, pardon, la fapte!

Recunosc! Sunt miloasã! De când mã ºtiu mi-a fost milã.
De orice ºi de oricine. Am simþit mereu nevoia sã apãr, sã
ocrotesc. Aveam ºi am încã ºi acum, senzaþia cã fãrã mine
omenirea ar intra în colaps. Cã numai eu pot fi cea care…ªi
zãu cã de fiecare datã s-a adeverit! ªi de fiecare datã am
fost gata sã mor fie pentru un animãluþ, fie pentru un pui de
om, fie pentru maturi , unii mai buni, alþii mai rãi, pentru doi
ºi mai mulþi oameni deodatã, ºi tot aºa…Mi s-a zis la un
moment dat chiar „mama rãniþilor”! 

Prima milã a fost când eram foarte, foarte micã. Am gãsit
prin curte un pui de vrabie la care se uita cu o imensã mirare
Motãnel, aº îl chema, un pisoi frumos, alb ºi simpatic, pe
care tot eu îl adusesem acasã dintr-o margine de rigolã, ud
ºi murdar. Motãnel se uita la boþul albãstriu - cenuºiu ºi nu
îndrãznea sã îl atingã deºi lãbuþa dreaptã avea un oarece
zvâcnet instinctiv cãtre mica zburãtoare. Am luat bucãþica
aceea gãlãgioasã, pentru cã trebuie sã vã spun, dragilor, cã
þipa de se auzea pe toatã strada ºi m-am dus la bunica iar
ea mi-a dat un coºuleþ cu câteva cârpiþe moi în care am pus
ghemotocul cu pene. Nu ºtiu câtã imaginaþie aveam eu pe
la trei ani, dar l-am botezat Ionicã. Ei bine, i-am dat cu apã
pe la botic, de fapt o chestie micã, galbenã, care am aflat
chiar atunci cã se numeºte caº.. Mda…Când a venit unchiu’
Puiu de la serviciu i-a gãsit cuibul – era într-un copãcel care
creºtea în grãdina noastrã ºi care într-un an fãcea prune, în
altul viºine, în final a fãcut liliac - ºi l-a pus la loc. Unchiul
meu se pricepea la pãsãri. Avea o mulþime de porumbei
cãrora le construise un adevãrat castel. Apoi, pe toþi pereþii
din curte ºi din casã de la el, erau colivii cu fel de fel de
pãsãrele frumos colorate ºi mai ales cântãtoare. Doamne
ce era acolo dimineaþa! O adevãratã simfonie pe mai multe
voci ºi în mai multe culori. Le îngrijea pe toate ca pe niºte
odoare. Îmi plãcea la nebunie sã stau lângã el ºi sã îl „ajut”
sã le facã ordine în colivii, sã le punã mâncare în niºte…
cutiuþe rotunde agãþate de gratii ºi apã în alte cutiuþe, ovale,
ºi ele suspendate tot pe unul dintre pereþii castelului de
metal. Aºa credeam, aºa ziceam, cã pãsãrelele locuiesc
într-un castel, ºi de fapt…dar asta e altã poveste. Þin minte
cã l-am întrebat pe unchiul meu de ce þine pãsãrelele

încuiate ºi nu le lasã sã zboare în pãdure?
- Pentru cã ele nu s-au nãscut în pãdure - mi-a rãspuns

el, ºi dacã le lãsãm libere, nu ºtiu sã îºi gãseascã mâncare
ºi sã se apere.

1. De cine sã se apere?
2. De ulii, de oamenii care ar dori sã le facã rãu, de pisici…
„Mda”, mã gândeam… „Motãnel ar putea fi un pericol

pentru frumuºeii ãºtia cântãcioºi”… ªi apoi, dacã le-ar fi dat
drumul, cine mai dãdea concertele acelea minunate dimi-
neaþa ºi seara? În timpul zilei nu prea aveau chef de cântat.
Moþãiau pe stinghiuþele lor, cuminþi. Pentru cã am uitat sã vã
spun, în colivii aveau niºte baghete de lemn, care semãnau
cu niºte leagãne în miniaturã, ºi un fel de ascunzãtoare,
peºterã îi ziceam eu, unde mai intrau când le era foarte cald
sau se supãrau. Pentru cã uneori se enervau foarte tare ºi
se certau între ele ºi chiar cu mine, când nu le convenea cã
le deranjam somnul de dupã amiazã.

Dar unchiu’ Puiu nu avea numai pãsãri… Nuuu… În curtea
aceea micuþã au locuit de-a lungul timpului animale care ar
putea alcãtui o minigrãdinã zoologicã! De la iepuraºi micuþi, albi
majoritatea, dar ºi vreo doi negri, la nutrii ºi chiar o caprã pe
care o chema Miþa. Era pui când a adus-o. O cumpãrase, nu
ºtiu de unde, de la un târg…Avea blana roºcatã ºi era tare
blândã. Sora mea avea cam vreo trei-patru ani când o ruga pe
Miþa sã o lingã pe degete, „sã nu vadã maia cã am mâncat
dude ºi m-am murdãrit..” ºi Miþa o curãþa cât putea ºi ea… A
avut odatã un cal! Un cal adevãrat! Îl chema Costicã, ca de
altfel pe toate vieþuitoarele din curtea noastrã. Pe el, unchiul
meu, îl chema Constantin, Puiu venea de la faptul cã era mai
scund decât mama care era sora cea mai micã ºi decât fratele
lor cel mare ºi mai ales cã iubea puii, pãsãrelele. Aºadar
boteza Costicã tot ce sufla prin curte. ªi pe cocoºul cel mare ºi
roºu care mã ciupea de câte ori treceam pe lângã el, tot aºa îl
numise. L-a crescut exact ºapte ani, spre necazul meu care
eram îngrozitã de ciocul lui ascuþit. Era tare ºmecher cocoºul
Costicã! Nu fãcea nici un zgomot, nu se vedea nu se simþea,
dar te trezei cu o ciupiturã usturãtoare pe mânã sau pe picior.
Uneori ºi pe nas, cã sãrea! Cum spuneam, unchiu’ zicea cã
vrea sã îl dea la ºcoalã. Îmi ºi imaginam cum am fi mers noi
amândoi, eu ºi cocoºul Costicã, cu ghiozdãnelele în spate la
ºcoalã, în clasa întâi! A murit de bãtrâneþe când avea ºapte ani.

Costicã era un cal murg, tânãr ºi puternic. Cuminte,
cuminte. Mã lãsa sã îl mângâi ºi mai ales mã plimba în plin
Bucureºti, zonã rezidenþialã, Drumul Sãrii, Drumul Taberei,
Ghencea, 13 Septembrie pânã prin Panduri,(atât þin minte), ca
pe o adevãratã amazoanã în miniaturã. Unchiu’ Puiu îl þinea
de cãpãstru ºi eu, mândrã, priveam lumea de la înãlþimea unui
cap de cal…Vã daþi seama cum ne privea lumea pe noi,
tripleta cel puþin ciudatã, alcãtuitã dintr-un copil, un cal ºi un
bãrbat în floarea vârstei care þinea frâul cu o anume mãreþie?

Costicã a stat cât a stat în curte, dar curtea era prea
micã pentru un cal, aºa cã l-a dus la celãlalt unchi al meu,
undeva în Militari, unde era un câmp prin apropiere ºi unde
Costicã putea sã pascã nestingherit. Asta pânã l-au furat
þiganii. Doamne ce am mai plâns când am aflat… Pe Miþa a
fãcut-o cadou unui prieten care avea neamuri la þarã. I-a
fost milã sã o taie. Dupã ea cred cã a plâns mai mult sorã-
mea. Erau prietene.
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Puiul de vrabie a fost salvat. A avut noroc. Aºa spunea maia. 
Tot acolo, în curte, exista o cãsuþã de lemn în care aº fi

avut loc sã ºi dorm, cu jucãrii cu tot. Era aºezatã lângã gard,
nu foarte aproape, pentru cã era ºi un dud înalt, gros, care
forma un fel de acoperiº sub care Jerry, ocupantul cãsuþei
stãtea la umbrã, ocolind dudele cãzute de la începutul la
sfârºitul verii. Jerry era un Saint Bernard imens, dar superb.
Când lãtra se cutremura cartierul. Aparþinea mamei. Îl pri-
mise cadou înainte de a se cãsãtori. era pui, iar acum , când
încep amintirile mele cu el, era un ditamai colosul, blãnos ºi
molcom. Avea un cap cât al unui viþel. Mã depãºea cu mult
când îi duceam mâncarea ºi i-o puneam într-un vas imens,
cu tot cu recipientul în care o pregãtea mama sau bunica.
Nu m-a muºcat niciodatã. Eram singura fiinþã vie care avea
curaj, desigur peste mai mulþi ani dupã povestea cu mân-
carea, sã intru în cãsuþã ºi cãreia îi dãdea voie sã îl atingã.
Mai era ºi maia care putea sã îl lege când venea cineva în
vizitã, pentru cã altfel nu trecea nimeni nici mãcar pe lângã
gard, ocolind trotuarul nostru de departe. Numai cã pe Maia
o muºca de fiecare datã. Mâinile ei erau pline de urmele
dinþilor lui Jerry, biata de ea. Îmi amintesc cã aveam vreo
zece ani, el era cu vreo trei mai mare, când Sant Bernardul
se lovise la o lãbuþã. ªtiu cã am intrat la el în cãsuþã ºi îl
masam pe lãbuþa rãnitã. M-a lãsat sã fac aceastã opera-
þiune vreo orã, dupã care cred cã s-a plictisit sau l-am atins
exact în locul dureros, pentru cã a mârâit ºi m-a prins cu
botul de picior. Cu botul, nu cu dinþii! Nu a muºcat, nici
mãcar nu a strâns ºi tot m-am învineþit! M-am îndepãrtat dar
nu mi-a fãcut altceva, nici atunci , nici altãdatã, când am
prins din nou curaj sã intru la el. Mã iubea foarte tare. Sim-
þea când veneam acolo, dupã mutare, de la trei strãzi
distanþã. Îl auzeam lãtrând de bucurie cu „vocea” lui de bas,
groasã ºi puternicã, dar plinã de dragoste când mã întâm-
pina la poartã. A murit când aveam eu 16-17 ani. De bãtrâ-
neþe. Într-un sfârºit de ianuarie. Nu mai locuiam de multã
vreme cu bunica ºi unchiul meu în aceeaºi curte. Ne muta-
serãm. Nu departe, dar într-o casã mai mare. Veneam însã
zilnic pe aici. M-aº duce ºi acum, dar nu mai locuieºte
nimeni acolo… Au plecat, pe rând, peste bulevard, în casa
cealaltã, umbritã de doi lilieci…Acolo a plecat ºi mama.

Dupã puiul de vrabie salvat, urmãtoarea milã a fost pen-
tru un ºoricel. Motãnel, marele ºi pufosul alb, a venit într-o
zi, sãrind gardul, cu un ºoricel în bot. Eu mã jucam în solarul
pe care mi-l fãcuserã ai mei în partea de curte unde era
casa bunicei mele. Era acolo nisip, un leagãn, un gutui care
fãcea o þârã de umbrã, gãletuºe, site, forme cu care fãceam
cozonãcei din nisipul umezit, pãpuºi ºi un pãtuþ în care
dormea un iepuraº din muºama, cel mai cuminte pacient al
meu, pentru cã pe el experimentam toate tratamentele pe
care le învãþam de la Domniºoara. Dar asta e altã poveste.

Motãnel , odatã ajuns în propriul teritoriu, a dat drumul
vânatului care nu pãþise, culmea, nimic ºi care încerca sã
fugã, oarecum ameþit din motive de escaladãri de ziduri ºi
garduri, cine ºtie câte, fãcute împreunã cu motanul. Felina
stãtea ce stãtea ºi când vedea cã micuþa vieþuitoare de o
culoare incertã între maroniu, gri albicios ºi verzui, - aºa am
vãzut eu atunci! - era bine merci, pe picioruºele personale,
îi mai atrãgea atenþia cu câte o mângâiere care îl ameþea
din nou. Am urmãrit din leagãn , o vreme, joaca aceasta, dar
când am vãzut cã cel mic era gata sã cedeze, schimbându-
ºi culoarea în ceva foarte deschis, am pus o cutie peste el,
mi-era cam fricã, sincerã sã fiu ºi l-am rugat pe unchiu sã

facã ceva sã îl salveze. L-a luat ºi l-a aruncat peste gard.
Ne-am uitat dupã el ºi ne-am felicitat reciproc, pentru cã
ºoricelul fugea mâncând pãmântul într-o direcþie necunos-
cutã, semn cã era viu ºi nevãtãmat.

De atunci Motãnel fie nu a mai vânat ºoareci, fie nu i-a
mai adus acasã. A mai avut o tentativã cu o vrãbiuþã, alta,
nu Ionicã, una care avea o aripioarã fracturatã ºi care se
vindeca în azilul pe care îl inaugurasem de curând, tot în
solar, pentru pacienþii mei necuvântãtori.

Povestea cu rozãtorul aruncat peste gard de unchiu’ Puiu
mi-a amintit o alta, petrecutã cu mulþi ani mai târziu. Am spus
cã ne mutaserãm, eu cu ai mei în alt cartier, nu departe de
maia ºi unchiu’ Puiu. Celãlalt frate al mamei stãtea de mult, de
când se însurase, în Militari. Casa era tot la curte, o curte
mare, cu douã intrãri. Locuiam acolo trei familii, de fapt la
început am fost chiar patru, dar cei de la etaj, o familie de
procurori, s-au mutat primii la bloc. Apoi am rãmas doar douã.
Pentru cã nea’ Ilie ºi tanti Nela s-au transferat ºi ei într-un
apartament de bloc dat de fabrica de þesãturi unde lucrau
amândoi. Aºa era pe atunci! Oamenii fãceau o cerere ºi
primeau o casã. Gratuit! O fi fost rãu, o fi fost bine…

S-a întâmplat într-un început de toamnã. În spatele curþii
era o bucãtãrie de varã folositã mai rar. Pentru cã alãturi era
un coteþ în care vecinii creºteau un porc, unul imens pe care
atârnau ºuncile ca în vitrina mãcelãriei, a apãrut un ºobolan.
Cel puþin atât am vãzut noi. A sãpat pe sub pãmânt ºi a
pãtruns la noi în camera vecinã cu guiþãtorul Ghiþã! Mama a
adus o otravã specialã care l-a îngheþat pe arheologul roº-
covan, cã era mare ºi roºu! Bunica s-a îngrozit când l-a
gãsit cu ochii sticloºi în mijlocul camerei. L-a luat cu un fãraº
ºi din cauza emoþiilor nu l-a mai aruncat în pubela de gunoi
de lângã gardul din spate, ci… peste gard, în stradã. Eram
cu ea în acþiunea de deratizare ºi când sã plecãm de acolo,
ne trezim cu ºobolanul înapoi, în curte, fãcând o boltã peste
acelaºi gard, manevrat de un trecãtor în capul cãruia nime-
rise. În final, monstruleþul a ajuns în lada de gunoi. Am avut
un moment de milã pentru el, dar spaima a fost mai mare.

Când bunica mea a fãcut un epistaxis, adicã o hemo-
ragie nazalã din motive de hipertensiune, eu aveam trei ani.
Mama a chemat salvarea care a venit destul de repede.
Medicul m-a gãsit îngrijind-o pe maia. Îi þineam cu mâna
mea o mânã în sus, aºa cum fãcuse ºi ea cu mine odatã
când mã lovisem la nas ºi îmi curgea sânge. Cu cealaltã
mânã îi þineam pe frunte o batistã udã pe care o rãcoream
mereu suflând în ea. Maia nu a plecat cu salvarea, cum se
întâmplase cu mine în urmã cu un an când fãcusem polio-
mielitã, în perioada cu epidemia. Am scãpat fãrã urmãri. Am
avut noroc, cum spunea maia, ºi a avut ºi ea. 

Cu maia am mai avut experienþe medicale ºi mai târziu,
când am pus în aplicare ce învãþasem în domeniu de la
Domniºoara ºi din pregãtirile pe care le fãceam pentru
medicinã încã din clasa a cincea. 

Eram cu ea în curte ºi era cald. Intrasem în casã sã mã
rãcoresc. Dormitorul ei era mai în spate ºi era tot timpul în
umbrã. Maia a intrat în prima camerã ºi apoi a venit în
dormitor sã ia sticla cu spirt medicinal. Am ieºit dupã ea ºi
am vãzut cum piciorul drept îi sângera puternic. Se împie-
dicase de o piatrã ºi cãzuse în gãrduleþul care delimita
grãdina. Avea o ranã mare pe care i-am pansat-o cu mare
artã ºi pe care i-am tratat-o ca la cabinetul medical, dupã
aceea. I-a rãmas o cicatrice abia vizibilã. Îmi amintesc ºi de
o altã întâmplare asemãnãtoare. Eram în ultimul an de liceu
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ºi se apropia vacanþa. Cum fãceam de multe ori când
aveam ore mai puþine, învãþam dimineaþa, veneam în vizitã
la maia. În ziua aceea am gãsit-o cu mâna înfãºuratã într-
un prosop însângerat peste care ea turna spirt medicinal,
acesta era tratamentul ei de urgenþã în astfel de împrejurãri.
Am lucrat din nou ca la carte, de data asta mult mai profe-
sionist ºi mâna i s-a vindecat foarte repede ºi fãrã urme
vizibile. A, da! Cauza rãnirii a fost o cãdere de pe scara pe
care se urcase sã culeagã gutui.

De maia mi - era mereu milã. Nu ºtiu de ce. Poate pentru
cã o iubeam.

ªi pe Vasilicã l-am iubit. Mult de tot! Aveam patru ani
când într-o searã de primãvarã cineva a bãtut la uºa noas-
trã. Mama m-a trimis pe mine sã deschid, ºtia ea ce ºtia, ºi
ce credeþi cã am vãzut? Un miel! Unul mic, creþ ºi alb, ca un
albuº de ou bãtut! Avea o fundiþã roºie la gât ºi behãia!
Doamne ce frumos era! Era cadoul meu de la bunicul! Îi
fãcusem o cãsuþã în miniaturã îngrãditã de scânduri. Pe
Vasilicã, aºa l-am botezat, mi-l dorisem de mult. Ai mei
aflaserã din scrisoarea pentru Moº Crãciun. Eram cei mai
buni prieteni. Dimineaþa primul drum îl fãceam la el în
curticicã. Îl spãlam îl pieptãnam, pe bune, cu o periuþã
rotundã pe care mi-o adusese mãtuºa mea tocmai din
Bulgaria. Eu îi dãdeam sã mãnânce, eu îi puneam apã într-
o crãticioarã pe care o curãþam zilnic. ªi, vã rog sã nu
râdeþi, îl duceam la pãscut! Da, ce vã miraþi?! Locuiam în
apropierea zonei Antiaeriana, unde sunt mai multe spaþii pe
care noi, copii de demult, le numeam câmp. Aici creºtea
iarbã ºi eu veneam deseori cu echipa sã jucãm fotbal. Eram
portar. Am avansat mai târziu, când am mai crescut. Aici îl
aduceam pe Vasilicã sã se plimbe ºi sã pascã iarbã
proaspãtã. Dacã mã necãjea ceva sau mã supãra careva,
la el mã duceam ºi îmi plângeam amarul. Nu ºtiu dacã
înþelegea ceva, dar mã lingea cu limbuþa lui asprã ºi eu
vorbeam ºi vorbeam , pânã adormeam. Mã trezeam în casã
unde mã ducea mama în braþe. Mã chema la masã sau
avea treabã cu mine ºi mã striga. Dacã nu rãspundeam, ºtia
unde sã mã caute ºi venea la gãrduleþ. 

Am fost tare tristã, am plâns câteva zile la rând dupã ce
Vasilicã a trebuit sã facã parte din meniul pentru masa de
Paºti. În anul acela ºi în urmãtorul nu am mâncat drob ºi nici
stufat ºi nici…

Ei, dar eu creºteam ºi pe mãsurã ce treceau anii, ºi
milele mele se extindeau. Dacã mi-era milã de pãsãri, cãþei,
pisici, ºi alte vieþuitoare, mi-era milã ºi de flori când se
întâmpla sã le gãsesc cu tulpina îndoitã, sau dacã se rupea
o creangã din vreun pomiºor. 

Mi-era milã de prieteni, de vecini, de colegi. Aveam
motiv, n-aveam, mie mi-era milã! Ei, aveþi puþinticã rãbdare!
Nu aºa din senin, hai cã mi-e milã de tine! Nu! Dar unii se
loveau, pe alþii îi durea capul, cei mici mai luau câte o
pãlmuþã de la bunica sau mãmica… ªi multe alte întâmplãri
cu oameni sau cu animale care îmi rupeau sufletul, pe
cuvântul meu!

La ºcoalã mi-era de colegii care nu ºtiau rãspunsurile la
lecþii. Unora puteam sã le suflu! Odatã, eram în clasa a
opta, la ora de francezã. Unul dintre colegi risca o corigenþã
dacã nu lua un ºapte. M-am aºezat strategic în ultima bancã
rândul de pe mijloc, împreunã cu un bãiat despre care
lumea spunea cã este prietenul meu. Profa ºtia cã locul
meu este în prima bancã rândul de la uºã! Nu a zis nimic
pânã la prima ºoaptã. Mi-a atras atenþia sã nu mai vorbesc.

Strategia era cã dacã mã prinde pe mine, sã preia ofensiva
amicul de alãturi cãruia îi scriam pe un caiet ce trebuie sã
sufle. L-a prins ºi pe el. M-a prins încã odatã pe mine, iarãºi
pe el, ºi tot aºa pânã ne-a dat afarã din clasã. Colegul nu a
rãmas corigent! Decizia a luat-o la al doilea coleg candidat
la corigenþã.

S-a mai întâmplat sã suflu, dar pe mãsurã ce trecea tim-
pul, gãseam soluþii inteligente ºi nu m-a mai prins niciodatã.
Doar scriind teza lui Cristi, în liceu… Schimbaserãm caie-
tele ca sã creadã doamna de românã ca scriu lucrarea mea.
A trecut printre rânduri ºi a vãzut cã scriam de zor despre
subiectul dat celuilalt rând…Am scãpat atunci, dar liniºtitã
nu am fost decât când a trecut notele de la teze în catalog.
Îmi promisese un unu. Aveam numai zece! Ce sã fac… A,
nu! Nu eram o tocilarã! Nu! Dar mi-a plãcut cartea! Ghinion
, ar zice unii acum, în minunatul nostru regimul capitalist! ªi
chiar îmi zic, mai ales prietenii, atunci când vãd cam o
ducem cu toþii, cei care am avut parte de carte ºi de minte.
„Dacã þi-a plãcut cartea… acum taci ºi rabdã!” Rabd, dar nu
tac! Mã întreb deseori: Dreptate e asta? Dar ºi asta e altã
poveste! Sã rãmânem la milele mele.

Dacã mã certam cu cineva mi se fãcea milã chiar de
adversarul meu! Dacã cineva îmi provoca tristeþe mie, tot de el
îmi lãcrima sufletul! Vã puteþi imagina cã ºi acum mi se
întâmplã la fel? Unii zic cã sunt proastã. Alþii cã sunt prea bunã.
Alþii cã sunt proastã de bunã. Nu ºtiu nici eu ce sã mai cred.

Mila mea pentru oameni a avut însã un episod straniu.
Eram în liceu, în anul patru. Pe vremea aceea a fost prins
celebrul criminal în serie, Râmaru. Þin minte cã avea la activ
vreo ºase victime. Toatã lumea s-a bucurat pentru cã toatã
lumea se temea de el, mai ales femeile. Ei bine, când am
citit în Informaþia cã l-au executat ºi i-am vãzut poza, mi s-a
fãcut milã. Eu speram sã îl închidã ºi sã nu îl mai elibereze.
Dar împuºcat…

Mda… Culmea e cã nimeni nu m-a condamnat. De altfel,
toatã lumea care mã cunoºtea nu se mai mira la reacþiile mele.
ªtiau cu toþii cã eu sunt altfel. „Virginia e cu capul în nori”. Aºa
spuneau deseori ai mei. „Ea are o lume a ei, una idealã, în
care se simte foarte bine. Sã vedem cum va fi când va coborî
cu picioarele pe pãmânt”. E drept cã încercau sã mã
trezeascã, chipurile, sã nu fiu dezamãgitã când mã voi lovi de
realitate. Dar în zadar toatã truda. Au înþeles ºi ca atare s-au
potolit ºi m-au lãsat în lumea mea, în care încã mai cred ºi
sunt convinsã odatã ºi odatã, voi dovedi cã existã.

Mi-e milã domne! Nu pot sã trec pe lângã un amãrât,
existã ºi mai amãrâþi decât mine, parol d’honneur! - ºi sã nu
îi pun în mânã ultimul bãnuþ, chiar dacã ºtiu cã are mai mult
decât am eu cu totul! Nu pot sã aud un copil cã îi este foame
ºi sã nu îi iau un pateu sau sã rup din pâinea mea din
sacoºã ºi sã îi dau sã mãnânce. De câinii vagabonzi, ce sã
mai spun?

I-aº aduna pe toþi, dacã aº avea unde ºi i-aº hrãni pe
absolut toþi la fel, dacã aº avea cu ce! Le dau ºi eu mãcar
un biscuit, de obicei am la mine, când îi întâlnesc pe stradã:
Sau altele, boabe sau cãrniþã, când se nimereºte sã fac eu
piaþa. Cu cei de pe strada mea mã descurc mai bine. Le dau
ce mâncãm ºi noi. Dar vedeþi cum e? Toþi se bucurã cã mã
vãd chiar dacã nu scot nimic din traistã! ªtiu eu oameni
care…

Ce mile au mai fost? Mai bine sã nu ºtiþi. ªi aºa…
Rãmâne doar întrebarea care mã frãmântã de ceva

vreme: De Virginia, adicã de mine, cui îi este milã?
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1. Mic coment la trei
poeme semiotice

Faþã de scriitura poliedristã
(crustalogicã!) a unui avid de cu-
noaºtere, trepidând între raþio-
nalism ºi protocronismul aparent
repausat, recent resurect, cel
pripit taxat de N. Manolescu
drept “confiscabil ideologic”
(1991), încerci savoarea lecturii
mai ales din astfel de scrieri, Ion
Pachia Tatomirescu fiind un ma-
gister ludi greu de situat între li-
vresc, ironismul postmodernist ºi
enciclopedismul suprasaturaþiei
intelectuale; în opera sa de cer-
cetãtor ºi istoric, I.P.T. pare a fi al
unei vocaþii (ºi este!), iar poezia
– cvasi-ludicã – îi este un exer-
ciþiu catarsic, marjând pe calam-
bur, lexic impregnat de livresc,
pe urzeala mito-poeticã a origi-
nismului, apelând la un proce-
deu interferent: revelaþie misticã
– revelaþie strict ºtiinþificã: de
unde efectul “coandã” al lexemu-
lui colateral, impresia extragerii
din orice a semnificaþiei latente
în Limbaj: vorba sa “dansul foto-
nilor” (fie al tahionilor sau quar-
cilor!). Energetism sadea, de o
savoare aparte:

“Bucuria corului/ de vrãbii –
razele/ taie geamul/ cu infinite
ace-pliscuri/ de diamante/ de la
gureºele/ dezlãnþuitoare/ de
fotoni.../ Dincoace de ferestre,
Verbul/ calcã þanþoº, pânã-
ajunge/ în marginea ninsã,/ de
unde-nainteazã prudent,/ pe
partea de-argint-viu, carosabilã,
logosabilã/ ºi verbos-abilã/ a

hârtiei,/ fãcîndu-se apoi nevã-
zut/ printre hematiile/ din
auriculul drept/ al Poemului..”
(subl. n).

Verbul calcã þanþoº…(ars
poetica).

Acest textualism de practician
semiotician face farmecul volu-
mului inspirit titrat – aluziv la o
“erã Arheopterix”: aºadar a unei
MUTAÞII a speciei (speþei)
umane. Poetul apeleazã atitu-
dinal la oxymoron, (procedeul
stylistic “muºcãtura nebunu-
lui”), ºi aici ne aminteºte de
Adrian Botez, dar ºi de… atitu-
dinea Sãpânþa, versus mioritis-
mul sau manolescismul binarei
noastre “codificãri” din Genomul
ancestral: verbul “învidãrii” este
al reumplerii de VID (din “ zero-ul
gravid, n) al… antimetafizicii stã-
nesciene: însã anticipez enunþul
cã avem de-a face cu un para-
doxist, zonã scrutatã exigent de
acest om-orchestrã, în care sin-
tagmele cocheteazã cu aphoriile
sau gândirea haijinicã: suntem în
fastul semnificat de lothus, unul
ce mai degrabã ne aminteºte de
cei Vechi, din Arealul strãbunului
Melos, subdunãrean – cam-
pestru, banatic: cine sã traducã
în occidental eclectic, astfel de
discurs? (de facto ghematric!):

1. Bunã-ziua, Vidule…! / –
Mulþumesc, Avidule…!/ – Bunã
ziua, Doamnã Zânã,/ de-ai ieºit
cu Vid de mânã,/ pe câmpia-mi
celestinã,/ printre pãpãdii-lu-
minã,/ pe colinele-mi de glajã,/
dintre cârlionþi de vrajã,/ pe
Muntele de Aramã,/ nins de stele
–/ lynx în scamã…!/ - Ce mai faci
tu, Vidule… ?

Dialogul învidãrii de
pe malul oximoronului

Aceste prime douã poeme –
cheie ale volumului, sunt auto-
definitoare pentru întregul inti-
nerar parcurs; comunicarea – de
tip pragmatic - este a unui Cod
propriu, necesitând “decriptare”
doar pentru neiniþiaþi. Aºadar
avem un poet oracular, “ritualic”:
parafrazic, de fapt.

De sub “centura de iridium” a
Memoriei (Arhetip plus dobân-
dire empiricã, voila!, poetul – uns
cu toate alifiile gnoseologice ºi
para- istorice, exclamã patetic –
explicit- demitizant (paradoxal) –
un enunþ retoric, captând cumva
– ameþitor – starea de “nestare”,
cosmicã: rostul sau nerostul
însuºi actului de a scrie, într-un
timp (summum al duratelor
noastre) ce poate fi scrutat doar
prin “întrezãrire”, aºadar în plin
vertij al Mutaþiei (memoria teluri-
cului, - zburarea materiei în ine-
fabil, prin Cuvânt (aici cuvinte,
scântei ale “noriºorului de
splendoare“ din epopeea Enuma
Eliº: astro-fizica se-mbinã ana-
logic cu psihanalismul actual; (ce
tip de revelaþie este acesta, tato-
miric, dacã nu unul de cercetare
psihicã Jung-ianã…) Poemul de
mai jos exprimã stupefacþia
Fracturii dintre Logos ºi delirul
discursiv al textualismului:

Ce rost are/ sã mai scrii Poe-
zie,/ dacã stelele nu citesc…?!/
Ce rost are/ sã mai scrii/ Poezie,/
dacã oceanele n-o citesc…?!/
Ce rost are/ sã mai scrii Poezie,/

Ion Pachia Tatomirescu
sau un cavaler la curtea

Oximo(i)ronismului



dacã îngerii nu citesc…?!/ Ce rost
are/ sã mai scrii Poezie,/ dacã
brusturii nu citesc…?!/ Ce rost are
sã mai scrii Poezie,/ dacã abisurile
pacifice/ nu citesc…?!/ Ce rost are/
sã mai scrii/ Poezie,/ dacã galaxiile
nu citesc…?!/ ªi ce rost are/ sã mai
scrii Poezie,/ dacã Ea, Însãºi, nu se
mai citeºte…?!/

(Ce rost are… dacã stelele nu
citesc…)

Cine este EA, dacã nu dumne-
zeea lui EL? Mater-Materia… Inte-
ligenþa materiei.

Îmi permit un repaos la lecturã,
dupã primele TREI texte; ceea ce
ni se transmite (comunicã elecat)
din poezia lui Ion Pachia Tatomi-
rescu este dar din har, reumplere
de mister “al rostirii de leac”,
incantatorii, pe care o relevã a fi
deja perimatã în tehnocratismul
agresiv al “ erei neo-arheopterix”, ºi
(ro)mantice desfãtãri sofianice.
Mofturile elitiste ale “noului Age” al
criticii ociidentale, nu vor avea
organonul de a primi ºi eventual
împãrtãºi – necesar empatic – un
astfel de discurs, în acest ACUM
al… rezonanþei Schuman. Toate
Codurile – cheie (mantrele, Peºtera
lui Platon, Orfeu, Prometeu, Labi-
rintul, Mandalele,) – par a fi depã-
ºite, caducei, în plinã Mutaþie…Una

care precipitã athanoric – tomo-
grafic, nu doar Fiinþa heidegge-
rianã, ci ºi organicul.

Prin aceea cã noii sacerdoþi
(sacerdocþi!) ai neo- barbarbaris-
mului sunt undeva în catacomba
paralelã…

(Elegii din era Arheopterix,
Editura Dacia Xxi) 

«[...] Unul este Ion Pachia Tato-
mirescu [...] E desigur un „ghiocel“,
nu pentru cã n-am mai auzit de
numele lui, ci fiindcã se aruncã în
discursul liric fãrã reþinere, în-

credinþându-se asocierii libere a
cuvintelor ºi unei inspiraþii des-
pletite.

Vladimir Streinu

«[...] poemele de început ale lui
Ion Pachia Tatomirescu aduc mãr-
turia unei erupþii lirice de mare au-
tenticitate prin îndrãznealã asocia-
tivã ºi dinamism interior, traducând
zbaterile ºi elanurile unei sensibili-
tãþi adolescentine înfioratã de a se
descoperi pe sine ºi tulburatã de
presimþirea unei ordini cosmice” 

Mircea Iorgulescu

In Memoriam

Referinţe Ștefan Aug. Doinaș, la Eugen Evu (1971)
“Ceea ce frapeazã la acest nou poet este pe de o parte expresia directã, pe de altã parte, capacitatea

acestei sinceritãþi de a se structura melodic. „Atingeri se identificã sinuos cu poezia germanã, Blaga primelor
volume ºi Emil Botta – îndrãzneala de a forja exclamaþii de mare puritate, îºi dau întâlnire într-o liricã a
serenitãþii ºi luminii, a comuniunii cu fiinþa imponderabilã a Patriei. Uneori, în cadenþe folclorice – melos
dolorist transilvan-, se distileazã o sensibilitate rafinatã, un curaj al simplitãþii în expresie (...);(Ceva renaºte,
singur, mereu(fãrã cruþare se naºte/ Doamnã Pãdure, fiu îþi sunt eu/ zeul din freamãt mã paºte”. Poet clar ºi
melodios, Eugen Evu scrie în acelaºi timp versuri pline de sugestie ºi înfiorare (“ªi cine poate opri cu-
adevãrat/ aceste clãtinãri de neclar/sub care scruteazã/ dureros de limpede/ Ochiul” ?)...” Imaginile sale, pline
de prospeþime, se contopesc într-o viziune unitarã, de mare forþã expresivã: „Curgem, fluier din þãrânã/ din
luminã în luminã”. Eufoniile, care pentru alþii sunt servituþi de neînvins, la Eugen Evu sunt substanþa însãºi
din care se plãsmuie expresia (Lãcrimând în fapt de searã); puterea sa de transfigurare reiese din simplul
adjectiv: “Pe dâmburi de poveste veche/ trec iar nebunii înfloriºi” (Prunii). Salut în Eugen Evu o nouã voce a
poeziei autentice. (“Când descopãr un poet ca Eugen Evu, mã bucur ca de un dar din partea lui Dumnezeu”
(scrisoare sustrasã de securitatea Hunedoara, de la domiciliul sãu...)

Prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu
(fotografie din 24. I. 1983), membru al
Uniunii Scriitorilor din România (din
anul 1980), al Societãþii Române de
Haiku (din 1990), al Asociaþiei Isto-
ricilor Bãnãþeni (din 1992), al Société
des Poètes et Artistes de France (din
1999) etc.; este membru de onoare al
Societãþii Literare „Tristan Tzara
Moineºti-România) – Zürich-Elveþia (din
2005) ºi membru Honoris Causa al
Cercului „Lumina“ din Panciova-Serbia
(din 11 august 2006), calitate în care i
se acordã (în 15 decembrie 2007, la
Novi Sad / Panciova) ºi Medalia de Aur
„Lumina“-60.
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Acest prim-titlu, anunþat de un promis roman al
unuia Mircea Popa, moldovean cam muieratec,
strãmutat în Hunedoara ºi membru al cenaclului literar
al sindicatelor, “Flacãra”, (ulterior mare lider sindical
pe þarã, la Bucureºti)..., a fost o sintagmã colateralã a
obsesivei teze activistice din care a ieºit, în acei ani,
prima monografie cvasi- propagandisticã, “Sub cerul
purpuriu al Hunedoarei”; purpura, heraldicul semn al
Puterii, a fost confiscat misticoid de autorii acestei
monografii-monstru, deocamdatã unica: Neculai
Chiricã ºi cel ce avea sã fie ultimul primar comunist al
Hunedoarei, tov. Viorel Rãceanu. Numele acestuia pe
copertã era recunoºtiinþa finanþãrii de la partid ºi
bugetul culturii locale, a autorului – arhivar ºi “analist”
al unei istorii cosmetizate pânã la absurd. Cartea,
masivã, este în mare parte o “fãcãturã” de tip “dare de
seamã” (raport), cãtre „partidul nostru iubit ºi iubitul
sãu conducãtor”, cum scrie autorul-prefaþator. Aºa
cum în retrosepectivele dirijiste sau amneziilor ce
aveau sã fie “transferate” grav- cosmetizate de autorii
antologaþi în primele douã mari dicþionare de perso-
nalitãþi hunedorene (autori – un „colectiv” al bibliotecii
Deva, (cf. fiºelor securisto- aparatnice) ,condus de
Maria Razba, editura Emia, dupã reoluþie) - e greu sã
alegi adevãrul de minciunã, de inexactitãþi ºi de “false
amintiri”, iar argumentaþiile istoriografice sunt cras
amatoristice ºi protocroniste. În capitolul dedicat
literaturii ºi artei locale ºi judeþene, se exaltã vocaþia
“ziditor muncitoreascã” ºi comunismul epocii “de aur”,
mesianismul de tip eroico- (maniaco- depresiv) ºi
entuziasmul de fapt psihopatologic al “tovarãºilor”
scriitori; þinta era confecþionarea prin servitute ºi
dedublare, a unui trecut “glorios” proletcultist, (arhivele
p.c.r. de la subsol erau la îndemâna autorului, care era
jurist salariat al primãriei, ºi preºedinte al cenaclului, Iv
Martinovici fiind în acei ani, situat pe o poziþie separa-
tistã, urmare a unor vechi lupte intestine (anii 1955-
70..): Iv. M. , ploieºtean venit în anii stalinismului-
dejist, tot ca jurist, la Combinat ºi ziarul “Uzina noastrã
(“organ al partidului ºi sindicatelor, etc) - îºi revendica
vehement, la partid ºi la filiala Braºov a USR,- rolul lui
de “primum movens” al cenaclului, aºa cum ºi l-a
revendicat. ca “istoricã descãlecare” (V. Isac, ziarul

Cãlãuza a lui V. Bîrgãu), însã negând („am ºira spinãrii
dreaptã”), obedienþa ºi imundele scrieri proletcultiste
(ziarele vremii, plachete, romanele miliþiste de la
editura Militarã, ori revista timiºoreanã “Orizont”... Nea
Culai Chiricã, descãlecat ºi el din Costuleni, Moldova,
via Topoloveni, i s-a substituit cu înverºunare acribicã,
“de rãzãº”, ºi a reuºit sã-l “detroneze” pe cel cãruia toþi
i se adresau cu ironicul- maliþios titlu de “Maestre”.
(Mircea Moþ, V. Bîrgãu, etc). Din cenaclul- mamã (sau
mai potrivit zis, “tãtuc”), aveau sã se se desprindã alte
douã: „Lupta”, condus de Valeriu Bîrgãu, la clubul
Siderurgistul ºi “Lucian Blaga”, fondat de subsem-
natul, la Casa municipalã de culturã, unde am fost
salariat prin transfer de la Intreprinderea Minierã
Teliuc- Hunedoara...(În paralel, fiind ºi solist vocal-
instrumentist la “Corvinul”, cu Mirabela Dauer (atunci
Bebe Scorþaru...). Fix atunci aveam sã fiu “luat în
colimator “(lucrare în orb, (DUI), Dosare de Urmãrire
Informativã), de cãtre securitate, pentru “atitudini ostile
statului ºi partidului nostru socialist”. (lt. Col. Lucian
Vãceanu, cpt. Ion Haiku, ofiþerii Popovici, Ion Iovan,
Ivãnescu, Poraicu, Vuh, ºi alþi numãraþi în cele 4
dosare CNSAS, peste 40 ... recte de informatorii de
bunã-voie sau prin ºantaj, despre care am scris în
douã cãrþi ale mele de memorialisticã, ºi în reviste din
þarã ºi occident: quoi prodest ? Parafrazic, romanul
meu “Roºu putred”, a rãmas “de sertar”, dupã ce a stat
prin fiºetele editurlor Cartea Româneascã (dir, G.
Bãlãiþã, red Cornel Popescu “mãi Eugen, mai taie ºi tu,
cã ne leagã ãºtia”), apoi la Eminescu ((red Ion Iovan),
ºi...Humanitas ((manager Gabriel Liiceanu, red. de
carte Zografi, referent extern, elogios, Dorin Tudo-
ran)... ...Recunosc cã rememorând fulgurant “epoca”,
revãd nu doar istoria grupãrii, ci ºi a întregii “epoci”...
(Epocãrismul). “ªperaclul” colaboraþioniºtilor cu
securitatea ºi partidul a fost “bufetul de partid”, precum
la Hunedoara, Deva, etc, aºa ºi la ..” Casa Scânteii”
sau la bufetul doamnei Shapiro, de la sediul Uniunii
Scriitorilor sau Cacademia “ªtefan Ghiorghiu”...

* Dosarele mele (46o de file strict secrete, le-am
donat recent (2011), secþiiei arhive a Bibliotecii
judeþene “Ovid Densuºianu”, din Deva.
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Oximoron
Micã istorie neromanþatã a cerchismului d’antan. 

Roșu de Hunedoara...
Talentatul ex-bãcãuan Valeriu Bîrgãu, în anii evocaþi de text.

Motto: “Unicul poet de talentul cãruia mã tem este Eugen Evu”...(.V.B. 1987)
“Mãi Valeriule, problema este nu sã fim temuþi, ci eventual iubiþi” (E.E.)



Ferpare negre, ferpare roºii
de Hunedoara...

Doi tãtuci:
Tusea ºi junghiul...

Fie iertat „Primum movens” al “miºcãrii” culturnice
“roºii de hunedoara”, Iv(an?) Martin(ovici?) – avea sã
fie pensionat medical, prin USR Braºov (sub ºefia
contristã ASTREI de atunci, a exaltatului “romancier
istoric” la revista lui Eugen Barbu ºi Vadim Tudor,
“Sãptãmâna”, extremistul Radu Theodoru, ºi a fostei
Edituri Militare, unde IV a publicat douã cãrþi policer,
ca ºi unele traduceri din ruºi, editurã cam sovietofilã
(P. St. Ivanov, etc). O, tempora, o mori! Pensionarea,
cu care mi se lãudase ca un merit eroic, era motivatã
medical “erotomanie ºi megalomanie cronicã” . Pentru
aceasta, Iv a acceptat (“convenþional, dragul meu”)
diagnosticul ºi internarea de ºase luni la Sanatoriul
psihiatric din Zam, pe Mureº (vezi Vali Câmpeanu,
actual (2009), manager al clinicii, ºi el fost membru al
cenaclului lui Chirica. În definitiv, toate au stat sub
semnul stigmatizat just (!) drept “confiscabil” Al “rezis-
tenþei prin culturã”, cum dixit N. Manolescu; numai cã
atitudinal- doctrinar, ideologismul a învrãjbit sinistru
capii – tãtuci ai miºcãrii literare înregimentate prin
timp, în eternul “transformism” materialist- dialectic al
“omului de tip nou”, etc. Pe aceste lupte intestine
dintre vanitãþi, orgolii ºi egocentrisme maniacale, s-au
bazat securiºtii ºi activiºtii veroºi, spre aface din scrii-
torime ºi artiºti, pîrghii ºi “scule” ale ...rezistenþei prin
kulturã... Subtextul, ºopîrlele, tresãrirea dizidentã, nu
au prea prins în cenaclul clocit de saurienii anilor 55,
“întemeietorii „descãlecãtori” ai ºantierismului Bum-
beºti- Livezeni sub deviza “Hei rup, cad stînci de fier/
în LUPTA dusã de brigadieri”..(epoca Petru Groza,
Dej, Nina Cassian ºi a ...Trenului Foamei (Chiºinãu-
Iaºi-Suceava-Valea Jiului-Hunedoara-Deva... Timi-
ºoara, remember! Câþiva dintre efemerii trecãtori prin
cenaclu, ignoraþi de “Dicþionare”, se cer de neuitat:
prof. de germanã, Richard Wagner (Riky), ulterior soþ
al Hertei Mueler, premiata Nobel, nu alta!!) ºi Martin
Szeghedi, ulterior emigrat în Germania.

Însã “primii” movensului martinovician erau cei
regretaþi de el într-un interviu ce i l-am publicat în anii
90, în Provincia Corvina”: Vasile Nicorovici, Nicuþã
Tãnase, Ctin. Chiriþã (fratele lui Geo Bogza), Iosif
Lupulescu, Mircea Tuþã, Mircea Neagu, Alkis Sevastia-
nos Vlahos (emigrat grec din revoluþia comunistã a
anilor 50), rusul Irimie Ilcenco, evreul Otto ªtark,

dizidentul trans- sibian Dan Constantinescu, (!), Victor
Niþã, º.a (De revãzut “mama antologiilor de atunci
editatã la Deva, “Am crescut cu tine, Hunedoarã!”.
Atunci am debutat ºi eu în cenaclu, negat vehement
pe motive de “barochism” (!?) de Iv M. ºi V. Niþã, Vasile
Pop, Victoria Pîrlea ºi Ditta Matta (altã evreicã, no
problem). Citisem, tare mândru, cele 11 poeme elo-
giate de Doinaº, în revista orãdeanã Familia...

Ajungã-i zilei, ...neuitarea ei ?

Little story of
Roºu de Hunedoara...

Iatã, alfabetic, componenþa la 1982, cu prilejul ani-
versãrii a 25 de ani de la înfiinþare, a grupãrii ce lista
3o de autori activi.(Verbul activãrii, ca ºi sintagma
obsesivã a “dãrilor de seamã” – ºedinþe de lucru,
numãrate cf. lui N. C. ªi tovii prefaþatori,secretari cu
“propanda” Lungu, Vintilã, director al cabinetului p.c.r.-
erau remanenþe obsesiv-lexicale ale Lic. Industrial
Metalurgic, ulterior directoare), Ionel Braia (directorul
clubului sindicatelor), Maria Bucãtaru (soþ ucis dubios,
traseistã dupã 1989, în Turcia ºi Grecia), Neculai Chi-
ricã (a renunþat la sedilã, grafiind Chirica, dezmierdat
de “locotenenþii “lui cu gradul de “don colonel”, ca înm
romanul in tandem V. Bîrgãu- N. Chirica, “Utopia
profesorului Dunca”, ironizatul fiind...Dan Constanti-
nescu, “nebunul” coleg al lor... ulterior emigrat în Ger-
mania ºi mort dramatic în exil); Dan Constantinescu,
Cornelia David, Eugen Evu (mentor al cenaclului
Lucian Blaga, ulterior Dan Constantinescu), Ioan Evu,
Mioara Giurgiu (din Deva), Dumitru Hurubã (idem),
Ioan Radu Igna (decedat), Dumitru Dem Ionaºcu,
decedat, Stejãrel Ionescu (intrus din Deva), Nicolae M.
Isac („folclor nou”, cenaclul poeþilor-þãrani condus la
Deva de Marcel Lapteº, iar “îndrumãtor fiind Petriºor
Ciorobea, responsabil secu Casa Armatei and kultur-
center Deva, cu “infestarea religioasã”, din ºcoli, licee
ºi instituþii...); Victor Isac (fost þãrãnist ºi închis sub
regimul Dej), avocat Ion Macovei (în 1989, „înte-
meietor” al Partidului liberal Hunedoara, Tiberiu Mariº
(poet atunci cu perspective), Mariana Pîndaru (viitoare
Bîrgãu), Victorina Pîrlea (bibliotecarã ºi activistã “din
satul lui Marin Preda”, la club), Olimpia Popa, Martin
Seghedi (emigrat RFG ), Mihaela Slãinã (Slaina),
Mihai Stana, Ioan Vasiu (din Orãºtie ºi Deva), Tiberia
Voica... În acel moment aniversar, lipseau prof. Mircea
Moþ (plecat dupã “revoluþie” la Braºov; Vlahos, repa-
triat în Grecia; Ditta Matta (emigratã în Israel), Otto
Stark (emigrat în SUA); etc.
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Eugen EVU

Adendde,
poemul

comentat
Cãtre Galateea

de Nichita Stãnescu

Îþi ºtiu toate timpurile, toate miºcãrile, 
toate parfumurile
ºi umbra ta, ºi tãcerile tale, ºi sânul tãu
ce cutremur au ºi ce culoare anume,
ºi mersul tãu, ºi melancolia ta, ºi sprâncenele tale,
ºi bluza ta, ºi inelul tãu, ºi secunda
ºi nu mai am rãbdare ºi genunchiul 
mi-l pun în pietre

si mã rog de tine,
naºte-mã. ªtiu tot ce e mai departe de tine, 
atât de departe, încât nu mai existã aproape -
dupã-amiaza, dupã-orizontul, dincolo-de-marea...
ºi tot ce e dincolo de ele,
ºi atât de departe, încât nu mai are nici nume.
De aceea-mi îndoi genunchiul ºi-l pun 
pe genunchiul pietrelor, care-l îngânã. 
ªi mã rog de tine,
naºte-mã. ªtiu tot ceea ce tu 
nu ºtii niciodatã, din tine.
Bãtaia inimii care urmeazã bãtãii ce-o auzi,
sfârºitul cuvântului a cãrui 
primã silabã tocmai o spui
copacii - umbre de lemn ale vinelor tale,
râurile - miºcãtoare umbre ale sângelui tãu, 
ºi pietrele, pietrele - umbre de piatrã 
ale genunchiului meu,
pe care mi-I plec în faþa ta ºi mã rog de tine,
naºte-mã. Naºte-mã.

Coment: Neîndoielnic, cel mai însemnat liric al gene-
raþiei 1960, poetul exaltã mistic femeia ca trup ce naºte
trup, obsedat de dorinþa de a fi “ nãscut, ci nu fãcut”, ca
un nou Mesia. (vezi Itinerar psihiatric, de Brînzei). Meta-
fore revelatorii, geniale, insinuând analogic realitatea
ºtiinþificã, a omului aflat în interregn (mineral, vegetal,
animal): MINERALITATE: “genunchiul mi-l pun în pietre”;
VEGETALITATE: “copacii – umbre de lemn ale vinelor
tale”… CONFUZIE MISTICOIDÃ, ABERAÞIE pseudo -
creºtinã: mai degrabã Femeia – Galateea, aluzia Isis-
Osiris stãruie vag în gestul discursiv… Gnosticismul pre-
creºtin irumpe; rugãciunea de a fi re-nãscut, ca Fiul –
Hristosul-Mântuitorul, este adresatã strict femeii, (dar ea
nu mai este fecioarã, ºi nici nu depinde de ea a-l naºte
mesianic; rugãciunea este de tip laic, cultul Fecioarei

fiind transferat unei însãºi Cãii Lactee (simbolul LAPTE-
LUI MATERN in extenso la scara incomensurabilã de
Cosmos – nãscãtor ºi hrãnitor pentru MATERIE (Mater);
“ºi sânul tãu”(complex..freudian); exprimare improprie:
“mã rog de tine”, propriu ar fi “mã rog þie”, însã aici este
scãparea poetului, rugãciunea era a fi adresatã divinului-
inseminator, Tatãl, sau Demiurgul (?), sau a Duhului
Sfânt, cel asistat în actul inseminãrii divine, de arhan-
ghelii Uriel ºi Mihael, cf. Noului Testament? Emoþia poe-
ticã este una mai degrabã a unei stãri obsesiv-confuze,
de “transã” alcoolicã autoindusã, în ceea ce se numeºte
“zona obscurã”, dintre sacralitate ºi profan, aici una insi-
nuant eroticã, Nichita fiind un expert în mitologia eladicã
(Ptolemeii, Pitagora º.c.l.). (Niky a murit de cirozã, deter-
minatã de alcoolismul cronic al vieþii lui hedoniste).

Poezia psalmodicã ºi post-modernistã, sincreticã, a
fost scrisã în aºa-zisa perioadã proprie a “necuvintelor”
(Noduri ºi semne, Antimetafizica), deci este a unei “crize
metafizice, dupã ce depãºise experimental stilul argotic –
ludic, preþios (“frunzã verde de jugastru/ dau cu boii în
albastru”, etc. Vers superb: „ªtiu tot ceea ce tu nu ºtii
niciodatã, din tine”. Oralitatea este ºi aici cea care tim-
breazã tonusul psalmic, parafrazic. Psyche ºi Eros, Eros
ºi Thanatos, mitosul eladic, convivii Onir, Endimion, Nar-
cis, dar ºi Hipnos, dar ºi Dinisos, sunt “cuvinte cheie” ale
dualismului sãu, extrapolând peripatetic mitul Venus –
Isis – Fecioarã, în ortodoxismul prezent ºi la congerarul
sãu Ioan Alexandru (Imnele), minus “Infernul discu-
tabil”)…

Hedonismul structural, dominant, al omului hiper-
erotic Nichita Stãnescu (acelaºi ca la alt congener,
Adrian Pãunescu), avea sã revinã violent-exaltat-mistic,
în ultima parte a vieþii, apologetismul, “apostolatul” sãu
fiind unul al “boemei sãlbatice”, cu gesticulaþie specta-
cularã ºi adulatori genialoizi, discipoli mãrunþi ºi imitatori,
dar ºi cu numeroºi detractori, ori negatori: Caraion,
Grigurcu. Nichita cel dezmierdat Niki Sergheievici (aluzie
la mama sa rusoaicã) - a parafrazat, prin opera sa, mai
ales, doi poeþi sârbi, Vasko Popa (pe care l-a tradus
amprentându-l cu stilul sãu “Sorkin”, al echivalenþelor
literale) ºi Adam Puslojici; premiul de la Struga a fost o
consecinþã conjuncturalã, a politicii culturale de avan-
gardã sud-dunãreanã. Întreaga sa operã, este de fapt, o
crizã de frustrare-identitate, de reînþeles dintr-un interviu
în „Tribuna” (Cluj): “Cât timp a trãit Labiº, eu nu am
publicat deloc”… Credem cã “pãcatul originar” al acestui
mare nefericit, ca ºi Artur Silvestri, a fost primul sãu
volum, “Roºu vertical”(Editura Militarã, 1966); un descali-
ficant exerciþiu de duplicitarism, elogiu al comunismului
ateu, neoproletcultist, tezist ºi… fariseic-cãrtãresc… În
întreaga-i evoluþie, poetul este exponentul crizei de
comunicare, al unei generaþii frustrate de totalitarismul
„materialist-dialectic”, consumate terifiant-paroxist la
nivelul limbajului: aforismul „patria mea este limba
românã” este dovedit a fi un plagiat (parafrazic), din
Andre Malraux. „Boala de origine divinã”, vorba fostei lui
prime soþii Gabriela Melinescu, a fost de fapt a supra-
saturaþiei livreºti, pe fondul unei înnãscute (pare-se),
hipersensibilitãþi de patos. (Eugen Evu)
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O evocare

Valentin
TAªCU
1944-2006

Goliciunea

Frumos îi stã tinereþii ascunsã sã stea,
Astfel îi ºade mai bine, decât goalã,
Dezvelitã sã fie. Pentru cã
Tocmai ea are ce sã ascundã, fiind
Cã nimeni n-ar trebui s-o ºtie
Cât poate de adevãratã sã fie. ªi de ce
Anume se ºtie, când nicicând
Nu se poate afla, cu adevãrat,
Cât e de limpede ºi clarã
Chiar în nevrednica ei frumuseþe

Se dezbracã cei tineri mult prea uºor
Atâta timp cât ar trebui
Ascunºi în ei sã se afle
ªi sã se regãseascã ei înspre ei.

Fiind cã totuºi aºa este sã fie,
Sã-ºi arunce hainele ºi tot
Ce e greu peste ei, atunci,
Bine ar fi, vai, cu totul bine r fi
Sã nu arunce ºi carnea, ºi geana,
ªi pãrul superb, sã nu rãmânã adicã
Mai goi decât moartea,
Pe oasele lor încã vii ºi proaspãt iubite.

Pragul

ATÂTA VREME cât ai puterea sã ºtii
Cã este o limitã în toate,
O nedreaptã mãsurã. Cât timp
Vezi înainte ºi dincolo de prag,
Tot ce îþi spui ºi ce gândeºti e minciunã.

Cât nu te temi ºi nu înspãimântã
Nimic din ce ar fi cumplit sã fie,
Eºti ca tânãrul care înfruntã moartea,
Convins fiind cã el, chiar el
Nu are cum sã moarã ºi atunci

Sfideazã veºnicia.
Cât nu începi sã uiþi pe unde eºti
ªi nici nu-þi faci iluzii cã te afli
În altã parte decât adesea þi se pare
E foarte, FOARTE BINE
ªi poþi sã-þi zici cã nu e 
PREA TÂRZIU,
Deºi târziul vine... VINE!

Valentin TAªCU s-a nãscut la 23 ianuarie 1944, la Petroºani. 
A fost licenþiat în Litere la Cluj, Cercetãtor ºtiinþific

principal la Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „ Sextil
Puºcariu” ( din 1967) ºi director general al Casei de Editurã
„Atlas-Clusium” ( din 1989). Volume publicate ( selectiv) :
Incidenþe, Al. Cristea - dincolo de alb ºi negru, Presa literarã
din Transilvania, Dincoace ºi dincolo de „F”; Poezia poeziei
de azi, Dimineaþa amurgului( poeme) Antologie bilingvã
româno-spaniolã, trilogia liricã ªcoala morþii, Elogiul
tinereþii, Defãimarea bãtrâneþii”, alte studii ºi monografii.

P.S. Mi-a fost dat sã ne cunoaºtem demult, la Deva prin
poezie, ºi cântec, el fiind ºi un as al acordului spaniol,- eu îl
însoþeam prin cel esenian...Am umblat pe Strei ºi la Cetãþile
Devei ºi Corvinilor, iar altãdatã, la Cluj, la Belvedere ºi
boema Arizona. Beam ºi mâncam poezie ºi cântec ºi am
avut norocul de a nu iubi aceeaºi femeie, cum se mai în-
tâmplã.

În 2001, ne-am reîntâlnit, uimiþi ºi nu prea, de schim-
bãrile noastre la chip,; sã dialogãm ca „decând lumea”, în
golful Lacului Cinciº, cu cinci ani înainte de moartea sa prea
grãbitã. Cãrþile sale de poezie sunt ceea ce numea „ciclul
invers”, nimic mai semnificativ. 

„Nu credeam sã-nvãþ a muri, vreodatã „...Era cheia ulti-
melor douã volume, era deja premoniþia sa, îndoliata ente-
leheia, amintindu-ne de Cezar Ivãnescu. Valentin Taºcu nu
a fost trubadurul, ci Poetul ce crede cã „ moartea e o ruºine,
bãtrâneþea o insultã iar tinereþea, vai, este o mare tristeþe,
pentru cã se pierde prea curând”... Cine poate întrei aºa
durata umanului, dacã nu Fiinþa?

Ne-am vorbit, ne-am confesat, ne-am ascultat poeme ºi
am schimbat cãrþi. Sper ca timpul sã aibã rãbdarea cu mine,
ca sã îl evoc altfel decât prin aceste lapidare fraze, ºi în
acalmia detaºãrii de starea atunci tremurând între noi, cu
presimþirile lui, la regãsirea „Odei în metru antic”...ªi cã
dincolo de tinereþe ºi bãtrâneþe, a suit dezgreunat drumul în
Kogaion. Dacã nu cumva I s-a schimbat Numele. (Eugen
Evu, ianuarie 2012).
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Experienþa mea cu lumea

Experienþa mea cu lumea 
este împletitã-n
emoþiile ce-mi 
viziteazã fiinþa flexându-se
mimetic în meandrele istoriilor voastre
distorsionate,
ºi frãmântate 
-n minte ºi trup toate.

Mã-nclin în faþa 
ºoaptelor suspine,
ca sãlciile dãruindu-ºi
pletele vânturilor pline,
vibrând în ecoul 
inimilor strâmbe, 
pulsând în miezul 
intemperiei cognitive
ce le sorbe lacrimile însetatã
de-aroma intelectului lor toatã.

Trupul meu vegetal

Aerul îmi pãtrunde-n plãmâni 
ca un râu torent
rãcorind miezul
verilor toride.
Aº vrea sã schimb organele 
trupului meu efemer
sã le dau pe frunze ºi flori ºi tulpini
sã-mi creascã rãdãcini adânci
prin care sã smulg
seva pãmântului
ca un sugar laptele din sânul mamei.

Eu tot caut inima pãdurii
sã-mi batã clopot în piept
sã-mi încep fiecare zi
în foºnetul ºoaptelor vii
sã mã strecor apoi prin viaþã
aleatoriu ºi catifelat
ca un zbor gâlgâit
de fluture mirat. 

Drum zãbovit

Astãzi în coji de nuci
mã lupt 
din tãlpi
drumeþele sã-mi ºteargã
ºi îþi adulmec 
sufletul fecund
ºi paºii toþi îºi spun
sã nu mai meargã.

Însã mã-ntreb aºa
olog 
ºi cu mirare
cum ai sã poþi sã schimbi 
un inorog
în suplã ºi-nrãdãcinatã floare.

P o e z i i

Dora Groza
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Timpul zboarã ºi, odatã cu el, ne zorim ºi noi la cele bineplãcute ºi nemuritoare. Ne aflãm la un an de zile de
când Înaltul, cum îi spuneau clujenii, sfãtuitorul nostru spiritual, I.P.S. Bartolomeu Anania, a primit un bilet de
cãlãtorie. Doar dus. Destinaþia: Împãrãþia Cerului.

Mereu cu slova în faþã, (re)lecturând-o sau (re)zugrãvind-o cu cuprindere, se încãpãþâna sã nu cunoascã prea
mult odihna. Asemenea celor dãruiþi cu bunãºtiinþã, curãþenie sufleteascã, sanctificaþi, dupã o vreme, de noi cei

ce-i urmãm. Nu ne rãmâne decât sã ne aplecãm
asupra scrierilor sale, generoasã zestre lãsatã spre
cuminþirea mirenilor mâhniþi, nostalgici, îndureraþi,
suferinzi, îndoiþi, desnãdãjduiþi, revoltaþi, umiliþi,
înlãcrimaþi, rugãtori, regãsiþi, bucuroºi, extaziaþi,
îmbunaþi, toleranþi, generoºi, încrezãtori… Opera lui
Bartomeu Valeriu Anania trezeºte stãri de spirit
încãrcate de semnificaþii, amintindu-ne, totodatã, de
mãrturisirile fãcute nouã înºine sau/ºi celor hãrãziþi
sã ne asculte înspre îndreptare ºi îngãduinþã
cereascã. „Dacã omul dintotdeauna ºi-a simþit
lãuntrul adiat de fiorul sacru, avem toate motivele sã
credem cã nici adierile artei nu i-au fost strãine” –
scria în Introducerea la Cartea Psalmilor (1), eruditul
comemorat acum de noi. 

Timp de 18 ani, în calitatea sa de Arhiepiscop al
Vadului, Feleacului ºi Clujului ºi, din 25 martie 2006,
Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramu-
reºului, Bartolomeu Anania (2) ºi-a dus la împlinire
toate cele dictate de conºtiinþa duhovniceascã. Afla-
vom multe dintre aceste permanente osteneli pe
care a fost nevoit sã le îndure Pãrintele nostru încã
din frageda-i tinereþe, chiar din memoriile sale (3).

Da, alesul fiu al lui Dumnezeu s-a îngrijit cu multã
atenþie ºi nestrãmutatã aplecare faþã de iubiþii lui
semeni sã parcurgã cu rãbdare toate etapele
pãmânteºti pentru a cunoaºte uºurãtatea treptelor
Scãrii Raiului. A trecut prin multe ºcoli lumeºti,
româneºti ºi americane, lustruind cu vorba, gândul ºi
simþirea urmele Sfinþilor Pãrinþi, dar ºi a celor jertfiþi
pentru crezul lor.  

Iatã pentru ce am cutezat sã aºez în aceste
pagini modeste gânduri, drept ofrandã la cãpãtâiul
sufletului plecat.   

DUMNEZEU SÃ-I DEA ODIHNÃ VEªNICÃ!

1. Bartolomeu Valeriu Anania, Psaltirea, Arhidiecezana Cluj, 1998, p. 5
2. Mitropolitul Bartolomeu Anania, pe numele sãu de mirean, Valeriu Anania, s-a nãscut la data de 18 martie 1921 din pãrinþii Ana ºi Vasile

Anania, în comuna Glãvile-Pesceana, judeþul Vâlcea. În anul 1967 a fost hirotonit ieromonah de cãtre Arhiepiscopul Victorin, acordându-i-se
din partea Sfântului Sinod rangul de arhimandrit. În primãvara anului 1990, Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu Anania a fãcut parte din
Grupul de Reflecþie pentru Înnoirea Bisericii, alãturi de clericii Dumitru Stãniloae, Constantin Galeriu, Daniel Ciobotea, Constantin Voicescu,
Iustin Marchiº, Toader Crâºmariu ºi de mirenii Horia Bernea, Octavian Ghibu, Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu.

La 21 ianuarie 1993 este ales ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ºi Clujului. Hirotonirea întru arhiereu ºi instalarea în Catedrala din Cluj-
Napoca a fãcut-o Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist pe data de 7 februarie 1993, înconjurat fiind de un sobor de ierarhi ºi de o mare
mulþime de credincioºi.

3. Valeriu Anania, Memorii, Ed. Polirom, Iaºi, 2008.

Î.P.S. Bartolomeu Anania,
grăitoare i-a fost umblarea

Î.P.S. Bartolomeu Anania 
18 martie 1921 - 31 ianuarie 2011



Ca orice pledoarie pro domo, ºi cea
prezentã rãmâne sub impactul trãirilor
personale, cu adevãrat marcante, in-
suflate de tinereþe, curiozitate, inten-
sitate, noutate... Existã, fireºte, nevoile
lectorului ºi ale librarului de a se
orienta ºi plia în jurul unei uriaºe
producþii de carte. Chiar dacã exu-
beranþa lecturãrii pierde, an de an, din
amplitudine, totuºi drumul cãrþii este
încã umblat de cititori. Cei fideli, care
preferã foºnetul filei de carte, renun-
þând uºor la orice altfel de activitate
risipitoare de energie, timp, bani,
liniºte, confort mental. Atenþia noastrã
se opreºte ºi asupra noilor consuma-
tori de cuvânt tipãrit. Un tablou neter-
minat. 

Prestigiul dascãlilor ieºeni s-a rãs-
frânt, miercuri, 18 ianuarie, la Librãria
„Orest Tafrali” din incinta Corpului A al
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”,
mai ales asupra tinerilor, actuali stu-
denþi sau absolvenþi ai prestigioasei
instituþii universitare. Aflaþi în pragul
sesiunii, zeci de studenþi au ales sã-ºi
petreacã timpul, mai bine de trei ore,
într-un climat interdisciplinar de aºe-
zatã ºi aleasã þinutã intelectualã. A
fost, în cele din urmã, o vãditã confir-
mare a calitãþii ultimelor publicaþii
ºtiinþifice, apãrute la cunoscute edituri
româneºti. Astfel, Editura Polirom ºi
Editura Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaºi, alãturi de Casa Cãrþii de
ªtiinþã din Cluj-Napoca s-au reunit
inspirat la frontiera dintre ºtiinþele
umaniste ºi programarea limbajului

natural (NLP). 
Am asistat la luãri de cuvânt apre-

ciative cu referire la titlurile prezentate,
care au amintit câteva dintre pro-
blemele reale cu care se confruntã
actuala societate româneascã ºi nu
numai, abordând mai multe perspec-
tive: psihosocialã, sociologicã, econo-
micã ºi, desigur, politicã. Amintim
susþinerile discursive remarcabile ale
prof. univ. dr. Adrian Neculau, prof.
univ. dr. Nicu Gavriluþã, prof.univ.dr.
Dan Cristea, conf. univ. dr. Dan Stoica,
prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoiºie ºi
psihologului Iulian Ghica.

Au fost lansate volumele: Educaþie
ºi frontiere sociale. Franþa, România,
Brazilia, Suedia, coordonat de Mihai
Dinu Gheorghiu ºi Monique de Saint
Martin, în colaborare cu Bénédicte de
Montvalon; Dezvoltare comunitarã ºi
incluziune socialã în perspectivã socio-
economicã de Mihai Dinu Gheorghiu ºi
Daniela Gîfu (editori), prilej cu care a
fost prezentatã ºi colecþia în care a
apãrut aceastã carte, „Observatorul
Social”, ºi Violenþa simbolicã în
discursul electoral de Daniela Gîfu.

Primul volum, Educaþie ºi frontiere
sociale. Franþa, România, Brazilia,
Suedia, este construit pe baza rezulta-
telor obþinute de o echipã internaþio-
nalã de cercetãtori în Franþa, România,
Brazilia ºi Suedia ºi se adreseazã
profesorilor ºi studenþilor de la facultã-
þile de ºtiinþe sociale, precum ºi tuturor
celor interesaþi de relaþia dintre edu-
caþie ºi frontierele sociale mai mult sau
mai puþin vizibile.

Cel de-al doilea volum, Dezvoltare
comunitarã ºi incluziune socialã în
perspectivã socioeconomicã, este de
fapt o culegere de articole prezentate
în cadrul primei conferinþe dedicate ti-
nerilor cercetãtori (cunoscuþi ºi sub
numele de cod „doctoranzi” ºi
„postdoc”) din România care a avut ca
temã dezvoltarea comunitarã ºi inclu-
ziunea socialã, alegere deloc întâm-
plãtoare, dacã þinem seama de intere-
sul manifestat de reprezentanþii ºcolilor
doctorale din Iaºi ºi din þarã, o bunã
parte dintre ei prezenþi în acest volum. 

Volumul Violenþa simbolicã în
discursul electoral, este „un studiu care
nu rãmâne un document abstract ºi
teoretizant, ci îndrãzneºte, cu succes,

sã contribuie ca un ghid practic la des-
cifrarea unor cascadorii politice publi-
citare, tot atâtea tentative de mascare
a luptei pentru putere prin convingerea
electoratului cu instrumentele comuni-
cãrii prin presã, comunicare” aºa cum
subliniazã prefaþatorul acesteia, cu-
noscutul jurnalist Nicolae Melinescu.

O inspiratã manifestare editorialã,
unde publicul doritor ieºean ºi nu nu-
mai a avut ocazia sã-i întâlneascã pe:

Mihai Dinu Gheorghiu, profesor la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi, membru asociat al Centre de
Sociologie Européenne (EHESS/
CNRS) ºi al Centre d’Etudes de
l’Emploi (CNRS), Paris. 

Daniela Gîfu, asist. cercet. ºt. dr. la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi, cercet. postdoc., studii inter-
disciplinare (Facultatea de Informaticã
ºi Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe
ale Educaþiei) cu sprijinul financiar
acordat prin proiectul POSDRU 63663.

Aºadar un eveniment editorial, sa-
lutat, surprinzãtor, de foarte mulþi tineri,
mai cu seamã, îndrãgostiþi de lecturã,
de ºtiinþã, animaþi atât de spiritul
umanist, cât ºi de cel real... Un semn
de normalitate într-o Românie strãful-
geratã continuu de crize: economicã,
moralã, politicã º.a.m.d.

Tinerii și cartea
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Cã, în anul de blestem bolºevic 1949, Episcopul Grigorie Leu a fost ucis de guvernarea comunistã
devenind martir al Ortodoxiei, este un fapt explicabil: Prin actele sale de dreaptã credinþã ºi de apãrare
a ei, ajunsese a fi nu numai incomod regimului dictatorial, ci chiar periculos înaintãrii acestuia, contra-
zicându-l prin adevãrurile ce îi erau înþelese ºi crezute de populaþie. Trebuia înlãturat; iar, fiindcã perso-
nalitatea lui era în atenþie publicã atrãgând ºi coagulând rezistenþa din Bisericã, aceastã înlãturare s-a
fãcut rapid, prin crimã pãgânã.

Dar faptul cã, iatã, la aproape trei sferturi de veac de la martiriul sãu, dupã atâtea documente scoase
la ivealã care dovedesc rezistenþa sa în faþa antihristului, dupã un alt martiriu, al fiului sãu condamnat
la moarte de aceiaºi guvernanþi, dupã cãrþi întregi care-i înfãþiºeazã patriotismul ºi dreapta mãrturisire,
încã nu se ridicã lespedea de tãcere ºi de ignorare a muceniciei sale, acesta este un lucru cu totul
inexplicabil într-o lume liberã ºi transparentã mai ales întru Credinþa pe care el a slujit-o! Este o nedrep-
tate care persistã, îndepãrtarea ei apãsând în primul rând asupra umerilor mei bãtrâni. 

O spun eu, cel care am constatat în trecutul nu prea îndepãrtat cã aceastã tendinþã de minimalizare
a rezistenþei noastre prin Bisericã se rãsfrângea nu numai asupra memoriei unchiului meu, ci chiar
asupra faptului cã, în anii de instaurare a comunismului a existat un întreg Grup Sinodal de Rezistenþã
împotriva aservirii Bisericii la interesele guvernãrii atee ºi ale Moscovei care încerca sã punã Ortodoxia
în slujba lui Stalin. ªi nu era doar o tendinþã oarecare de nesocotire, ci una cu totul adversã, mânatã de
interesul necinstit de a pune meritele „salvãrii Bisericii”pe seama altora: A celor care pactizaserã cu
duºmanul ºi nu fãceau decât sã o administreze convenabil pentru regimul comunist, adicã formal-
instituþional; doar pentru orbirea populaþiei ºi relaþii protocolare în strãinãtate; dar nu sã o pãstoreascã
întru misiunea ei divinã venitã prin Duh Sfânt! 

Existenþa Grupului Sinodal de Rezistenþã, care a fost înfrânt târziu de acel colaboraþionist cunoscut
drept „Patriarhul roºu”, abia dupã ce a reuºi sã înlãture din Sinod doisprezece vlãdici de dreaptã cre-
dinþã, aratã ruptura care s-a creat în anii de dupã rãzboi între apãrãtorii Bisericii Naþionale ºi clericii cola-
boraþioniºti care, punând mâna pe ierarhie la fel cum comuniºtii au pus mâna pe þarã, adicã sub ame-
ninþarea tancurilor sovietice, au vândut-o antihristului. Or, acum când este evident faptul cã aceastã vân-
zare de ruºine ºi pãcat s-a încercat sã fie interpretatã drept salvare a lãcaºurilor de cult - ceea ce este
o minciunã, pentru cã la acea orã Stalin reintrodusese Ortodoxia Moscovitã în viaþa publicã a republicilor
sovietice ºi a þãrilor satelite – ticãloºii nãimiþi, împãunându-se cu merite în faþa enoriaºilor, au vrut sã
facã necunoscutã ruptura dintre ei ºi Grupul de Rezistenþã care a luptat pentru dreapta credinþã ce,
pânã la urmã, s-a pãstrat în sufletele credincioºilor ºi nu în slujirea coruptã a unor teologi vânduþi.

Se pune, deci problema: E vorba de ne-pãsare, sau de ne-recunoaºtere a unor adevãruri? E vorba
doar de o uºor condamnabilã ne-recunoºtinþã faþã de cei care au vrut sã pãstreze neîntinate valorile
Ortodoxiei, sau de ne-recunoaºterea deliberatã a faptei martirice a acestora, pentru a lãsa impresia cã
meritele le au exact cei care au trãdat, argumentându-se fals cã fãrã trãdarea lor nu s-ar fi pãstrat deloc
Biserica?!... O asemenea afirmaþie este demagogie ordinarã, nedemnã de sutana slujirii Dumnezeului
nostru; dar iatã cã ea ajunge sã umbreascã Adevãrul. Adevãrul despre rezistenþa Bisericii Ortodoxe
Române prin cei mai demni slujitori ai ei, care nu s-au plecat în faþa conducerii comuniste ºi a
ameninþãrilor aparatului de represiune!

Când l-am întrebat pe îndreptãþitul de prea fericitã pomenire Patriarh Teoctist care este situaþia
demersurilor de canonizare a Episcopului Grigorie Leu, pentru dosarul cãreia depusesem documente la
Secretariatul Sfântului Sinod, vrednicul patriarh mi-a rãspuns: „Ehe, e cale lungã; cãile ierarhiei cereºti
sunt mai complicate!”... Erau complicate deoarece, atunci, în anii instaurãrii comunismului, ei fuseserã
în tabere diferite, iar Prea Fericirea Sa, ca supravieþuitor, avea obligaþia sa-i laude pe cei din tabãra sa,
cei care cochetau sau colaborau cu antihristul ºi pânã la urmã au decãzut în slujba aceluia. Nu-l interesa

ÎNTRU EXPLICAREA ACESTEI CÃRÞI:
„BISERICA DIN ETER”

SPRE A ÎNDEPĂRTA 
O NEDREPTATE CARE PERSISTĂ



cã în acei ani existase în Biserica noastrã un Grup de Rezistenþã, ci îºi fãcea misiunea partizanã de a exagera
rolul Patriarhului Roºu în „salvarea” lãcaºurilor de cult. Pentru cã, prin asta, ºi „meritele”sale, care îi fusese
colaborator, erau puse în evidenþã, în loc de a fi istoriceºte negate ºi condamnate. Relatez în paginile urmãtoare
ºi înþelesurile drepte care m-au apropiat de Patriarhul Teoctist; dar nu pot omite faptul cã, de abia dupã trecerea
lui la Domnul, a început a circula acel document citat din oficiosul Patriarhiei despre care vorbim mai încolo,
prin care Sinodul din care fãcea parte ºi Episcopul Grigorie, alãturi de ceilalþi sinodali rezistenþi, îi retrãgea
Arhimandritului Teoctist rangul obþinut prin ploconirea la guvernanþi; ploconire pe care, se menþiona, o fãceau
el ºi Justinian Marina sfidând clerul ºi pe ceilalþi chiriarhi...

Dar, pentru a reajunge la întrebãrile ce-mi impun aceastã explicaþie privind nevoia de a depãºi la timpul
nostru prezent nedreptãþile trecutului, vin din nou ºi afirm: Cã în anii 1948-1954, câtã vreme a strãduit pentru
întãrirea unei cinstite ºi independente Arhiepiscopii Ortodoxe a Românilor din Occident, fiul Episcopului
Grigorie, vãrul meu, Arhiepiscopul Vasile-Victor Leu a fost supus unui bombardament cu calomnii produse de
Securitate, de KGB ºi de „Sovrompatriarhia” de la Bucureºti pe care el o numea astfel la posturile de radio libere
unde înfiinþase emisiuni religioase pentru români, construind acea BISERICÃ DIN ETER care trecea peste zidul
Berlinului unindu-ne ca fraþi, este un fapt explicabil: Prin misiunea sa primitã de la Grupul Sinodal de Rezistenþã
de a înfiinþa acea Arhiepiscopie independentã ºi a feri diaspora româneascã de infiltrarea cu agenþi KGB, cum
trimiteau sovieticii „preoþii”lor, el devenise nu numai periculos pentru interesele Moscovei ºi guvernelor satelite,
ci cãpãta tot mai mult prestigiu în emigraþia românã care se putea miºca liber ºi respingea comunismul pe faþã.
Pentru a fi anihilat trebuia compromis, fapt pentru care s-au vãrsat tone de lãturi asupra lui tocmai pentru cã,
altfel, nu-i puteau fi îndepãrtaþi credincioºii. Ca ºi tatãl sãu în þarã, el se dovedea un factor coagulant de rezis-
tenþã româneascã, devenind chiar mai eficace decât guvernele din exil, salvând de infiltrare parohiile existente
ºi înfiinþând altele, dar ºi refãcând, prin calea Bisericii, legãturi între diferite grupãri de români fãrâmiþaþi pe care,
prin slujbe, predici ºi lucrare misionarã îi aducea la sentimente frãþeºti. Era atât de periculos pentru comunismul
internaþional încât, atunci când n-au mai reuºit cu calomniile, l-au rãpit ºi l-au dus la Moscova, acesta fiind unicul
gest de o asemenea gravitate fãcut direct de KGB, fãrã acoperire, faþã de o personalitate româneascã din
emigraþia care încerca sã ajute rezistenþa din þarã. 

Dar faptul cã, iatã, tot cam la trei sferturi de veac de atunci, într-o þarã liberã care ºtie ce a însemnat provo-
carea bolºevicã, calomniile acelea încã se mai folosesc continuând nedreptatea faþã de memoria unui patriot
naþionalist, este iarãºi un fapt inexplicabil!

ªi este cu atât mai inexplicabil, cu cât este vorba de un slujitor important al Bisericii care crede neþãrmurit în
convertirea pãcãtosului ºi în ºansele egale pe care le are acesta întru dreapta credinþã în faþa Dumnezeului
nostru!... Chiar dacã unele pãcate ale tinereþilor lui ar avea un sâmbure de adevãr, conducând apoi la exage-
rãrile monstruoase produse de contrapropaganda securisto-kagebistã, faptul cã din clipa în care a primit
misiunea sfântã de a apãra Biserica exilului întãrind prin ea întreaga rezistenþã româneascã s-a comportat
exemplar ºi rodnic pentru Creºtinãtate, nu conteazã?!... Faptul cã a fost rãpit de antihrist ºi vreme de ani de zile
torturat în închisori sovietice ºi din þarã fãrã sã trãdeze pe nimeni, nu conteazã?!... Faptul cã a refuzat orice
compromis cu anchetatorii ºi ºi-a cerut el singur condamnarea la moarte, nu conteazã?!... Faptul cã slugile
Moscovei voiau sã facã din procesul lui un proces al întregii rezistenþe religioase, cu multe condamnãri care sã
sperie, iar el a luat totul asupra sa ne divulgând nici un alt nume ºi obligând instanþa sã se limiteze la ucidere
lui, ca martir care preia totul, nu spune nimic? Faptul cã, dupã ce i s-a pronunþat pedeapsa capitalã a refuzat
sã facã cerere de graþiere, chiar nu conteazã?!... Atunci, ce mai conteazã, Dumnezeule Mare?!... Cine altcineva
în afarã de antihristul ar vrea sã pãstreze anatema asupra unui suflet trecut printr-o asemenea purificare?!...

Faþã de toate acestea, într-o asemenea explicaþie, îmi permit sã-mi asum totul ºi sã afirm cã: Datoria
fiecãruia dintre noi faþã de familia din care facem parte, e o datorie sfântã. Iar când se întâmplã sã ai în aceastã
familie oameni sfinþiþi prin fapta lor, atunci datoria ta de a te apropia lor ºi de a mãrturisi dreapta lor credinþã,
continuând-o cât te ajutã propria ta nevolnicie, e ºi mai mare!... Pentru cã de la familie ajungi la neam, iar de la
neam ajungi la adevãrurile þãrii tale. Adevãruri pe care nu-þi poþi permite sã le laºi mistificate, chiar dacã au fost
fãcute de un muritor pentru care ai ºi cuvinte de laudã. Eu am multe cuvinte de laudã pentru personalitatea
Patriarhului Teoctist, atât în ansamblul ei cât ºi pentru amãnuntele pe care mi le-a pus la dispoziþie spre a
construi monumentul de martir al unchiului meu. Dar trebuie sã-mi dau seama cã fericitul întru pomenire ar fi
vrut sã ducã cu sine o tainã: Aceea de a fi fost într-o tabãrã diferitã de a Episcopului Grigorie care slujea numai
dreapta credinþã, în vreme ce alþii deveneau colaboraþioniºtii comunismului. Aºa s-a întâmplat cu prelatul de
ruºine numit „Patriarhul roºu”ºi cu alþii care, sub pulpana lui au rãmas în ierarhia compromisã, în vreme ce
Vlãdicii Adevãraþi ai Neamului au fãcut Grupul Sinodal de Rezistenþã împotriva guvernãrii comuniste ºi a
aservirii Bisericii Naþionale intereselor Moscovei. 

Grup în care fiinþând ºi acþionând prin funciara sa trãire creºtin-româneascã, Episcopul Grigorie Leu a ajuns
a plãti cu viaþa sa cea lumeascã prin sfârºit martiric.
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În mijlocul unui ev ce se transformã neîncetat
am apãrut ºi noi, aceastã generaþie a celor nãs-
cuþi în anii apusului erei comuniste. Chiar dacã
aceastã trecere spre asfinþit a durat atât de mult,
iar zenitul s-a prelungit dincolo de orice limitã,
orizontul schimbãrii este însã tot mai aproape.

Indiferent cã ne place sau nu, ceasurile
astrale au o precizie ce nu poate fi pusã la
îndoialã decât de cei care nu au rãbdare sã
înþeleagã sau mãcar sã perceapã trecerea cli-
pelor înºiruite ordonat pe axa timpului. ªi chiar
dacã am încerca sã oprim aceastã devenire,
tot ne-ar fi imposibil, fiindcã ar fi ca ºi cum am
dori sã oprim revãrsarea mãrii în ocean. Nimic
nu poate opri devenirea naturii, societãþii ºi a
tuturor lucrurilor din universul în care trãim, un
macrocosmos ce întinde pe spaþii nesfârºite,
ce nu pot fi înþelese niciodatã pe deplin.

Cu toate acestea, omul, aceastã îngemã-
nare paradoxalã dintre spirit ºi materie, în-
cearcã sã se autodefineascã ca un fel de zeu
în mijlocul naturii, ca un împãrat peste atomi ºi
peste energiile telurice primordiale. În imagi-
naþia sa de excepþie, decade adeseori cre-
zând cã lucrurile pe care le zãmisleºte vor
dura veºnic, iar prins în jocul vieþii uitã prea
repede cât este de muritor.

Cât de mult valoreazã o clipã de viaþã? Dar
o zi, cât preþ ar putea avea? ªi cine ar putea
adãuga timp la propria sa viaþã, cumpãrându-l
cumva de la un fel de talcioc cosmic? Bine-
înþeles cã acest lucru este cu neputinþã, dar
imaginaþia refuzã limitele, forþeazã materia
dincolo de limitele ei fireºti, târând-o prematur
în nefiinþã. ªi ce rãmâne atunci, decât ruinã ºi
deznãdejde, ºi mai ales, un amar pustiu?

Totul este fãcut sã dureze doar pentru o
perioadã de timp. Ere, epoci, perioade ºi tim-
puri se duc fiecare unele dupã altele, pregã-
tind de fiecare datã etapa urmãtoare ºi pre-
luând doar pe cei care într-un fel sau altul s-au

pregãtit, învãþând lecþia transformãrii inte-
rioare deopotrivã cu schimbarea perpetuã a
cosmosului înconjurãtor.

Cunoaºterea ce se preschimbã în auto-
cunoaºtere are o valoare nepreþuitã într-un
astfel de context, oferind posibilitatea saltului
de la un ev la altul, de la o dimensiune la alta,
pentru ca la final prin marele salt sã se atingã
nemurirea. Pare surprinzãtor, chiar nebunesc,
un astfel de gând, dar prinºi în ghearele tem-
poralitãþii, prea puþini reuºesc sã se elibereze
de legãturile fatale ale predestinãrii clipei ce
piere imediat ce apare.

Destinul omului este grandios, dar realizabil
numai prin ataºarea fermã de principiile ce
guverneazã transformarea ireversibilã a
universului. În afara supunerii faþã de aceste
legi, fiinþa umanã este la fel de neputincioasã
ca un asteroid sortit arderii în atmosfera densã
a planetelor pe lângã care trece sau prin
topirea definitivã în sorii incandescenþi din
cuprinsul spaþiului nesfârºit.

Iar la nivel global, umanitatea poate face
saltul doar atunci când se organizeazã pe
nivele tot mai superioare, când progreseazã
prin zãmislirea de sisteme tot mai perfecþio-
nate ce armonizeazã tot mai bine dorinþele
societãþii cu esenþa creaþiei în mijlocul cãreia
existãm. Doar prin punerea de acord cu
aceste legi imuabile, umanitatea poate pro-
gresa la nesfârºit, iar devenirea va fi atunci
înãlþãtoare ºi nu distructivã.

Ne temem de naturã, ea înfãþiºându-se ca
un monstru capricios ce ne dominã ºi ne
aruncã în tenebrele adâncului fãrã fund. Ne
temem de noi înºine, ne este fricã sã contem-
plãm abisul din noi, ce se deschide prãpãstios
sorbindu-ne imaginaþia asemenea unei gãuri
negre în cuprinsul eternitãþii. Ne temem unul
de altul ºi ne respingem la fiecare pas, încer-
când doar sã profitãm cât mai mult unii de alþii,

PUTEREA CUNOAȘTERII
CE PRESCHIMBĂ

LUCRURILE



uitând cã doar împreunã putem reuºi în marea
aventurã a vieþii, cã împreunã formãm un tot inse-
parabil ce exprimã în mod plenar noþiunea de om. 

În schimb, ne prindem cu nãdejde de ceea ce
piere, de valori materiale perisabile, de idealuri ce
dispar o datã cu simpla întrebuinþare. Ne agãþãm
cu disperare de tradiþii ºi forme, ignorând fondul
ce se discerne dincolo de simpla aparenþã. Repri-
mãm gândul veºniciei ºi urâm pe cei care ne aduc
aminte de ea. Ne creãm o lume atipicã, izolatã de
univers, evoluând amorf ºi schizofren prin încãl-
carea flagrantã a marilor legi ce se exprimã prin
adevãr, frumos ºi luminã.

ªi atunci, surprinºi de consecinþe ne topim în
aºteptarea unei judecãþi ce nu poate fi o veste
bunã, a unei examinãri pe care o negãm ase-
menea delicventului ce refuzã aducerea în faþa
curþii de juraþi. ªi astfel, ura împotriva semenilor,
ura împotriva universului ºi chiar împotriva pro-
priei fiinþe amorseazã deopotrivã distrugerea
personalã ºi colectivã, asemenea unei bombe
sinucigaºe declanºate prin gestul nebunesc al
aruncãrii fãrã a te gândi în vâltoarea evenimen-
telor uitând de sine, sfidând consecinþele.

Este acesta un eroism? Nicidecum, ci doar ela-
nul celui care se rãzvrãteºte împotriva legilor ce
guverneazã fiinþa, a celui ce nesocoteºte autori-
tatea spiritualã aºezatã asupra noastrã prin zã-
mislirea în condiþia umanã. Iar teribila fricã de
moarte ne anihileazã puterea, ne deformeazã, ne
aduce în întunericul nefiinþei.

Însã dincolo de toate aceste lucruri ce
evolueazã negativ, se poate discerne strãlucirea
cunoaºterii ce nu poate fi biruitã, lumina ce vine
din adâncul fiinþei noastre ca rãspuns la chema-
rea exterioarã a cuvintelor ce zãmislesc un nou ev
ºi o nouã viaþã. ªi astfel, renaºterea devine posi-
bilã, iar cãderea poate deveni într-o clipã înãlþare.

Nu este vorba de poezie sau de un joc straniu
al limbajului, ci de o realitate palpabilã ce se
acordeazã cu sunetele fundamentale ce þin la un
loc lumea, universul ºi pe fiecare dintre noi. Este
muzica ce vine din sferele eterne, de la Marele
Autor, o descoperire inefabilã, dar în final lãmu-
ritã, a ceea ce vom fi atunci când rãspundem che-
mãrii de a fi oameni cu adevãrat prin dovedirea
supremaþiei spiritului asupra materiei ºi a luminii
asupra întunericului.

ªi astfel, prin accederea la lumina transformãrii
depline, chipul Autorului ne devine tot mai clar,
frica dispare, iar puterea ia locul slãbiciunii.
Atunci, totul devine posibil, iar cel mai slab dintre
noi, devine o forþã irezistibilã. Este acesta un joc
al imaginaþiei? Într-un fel da, dar al unei imaginaþii
ce se articuleazã ferm pe realitate ºi pe adevãr.

Schimbarea este posibilã oricând ºi nicio cã-
dere nu este ireversibilã, dacã avem tãria de a
face paºii necesari ai declanºãrii proceselor rege-
neratoare, lucru valabil pentru individ, societate ºi
pentru întreaga lume. Este o aventurã a cunoaº-
terii pe care nu trebuie sã o ratãm într-o aºteptare
fãrã rost.

Dora Groza
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La Cenaclul Epigramiºtilor
Ca ºi capacul pe oalã
Sta mereu acoperit.

Lumea ºuºotea în salã:
Uite, ãsta s-a þicnit!

Însã, dupã ce-a vorbit,
Au repus cazul pe rol
Totuºi are capul... gol!

De ce?
De ce încerc tocmai acum

Sã corectez ce se mai poate?
Eu fac ca apa: iese-n drum,
Spalã pietrele, le scoate...

Migratorii
Sã se curãþe de pete
Toþi fac partidelor tur.

Încet, încet, pe îndelete
Va mai fi vreunul P.U.R.?

Lãtrãtorii alianþei
- minifabulã -

Sare-n lanþ ca un dulãu
Face mare hãrmãlaie

Cu emblema: „câine rãu”
Toþi îl ºtiu cã e potaie!

Purificarea liberalilor
Cu scandaluri de ospiciu
Excluderi de combatanþi
Sã rãmânã doar Patriciu
Sã dea bani la opozanþi!

Musca desecretizatã
Bâzãia ca o albinã

Dar dosarul la luminã
Dovedeºte cu putere

C-a fost muscã fãrã miere.

Raritãþi: juriºti epigramiºti
Stele prin tradiþie
Ale genului minor
Au dat în extincþie

Corp negru-informator.

Trãdare perpetuã
Tãtãrãscu în trecut

ªi Câmpeanu mai apoi
Rãu mai mare n-au fãcut

Cât Antonescu, în turul doi.

Decebal Traian Remeº a promis cã preþul pâinii
rãmâne acelaºi în ciuda secetei ºi producþiei

calamitate la grâu.
Inovaþie Liberalã

Vine cu o metodã nouã
Vechea pâine o dã-n douã

ªi ministrul jubileazã:
Preþul pâinii se pãstreazã!

Supranumit „Împãratul” a fost chemat la DNA pentru
primire de mitã: Caltaboº, palincã ºi Euro turnat de

Ciorbã – agent DNA
Legea ºi realitatea

Chiar ºi pe-mpãratul
L-a împins pãcatul 

Pruna, banii, caltaboºii
Ca pe toþi pãcãtoºii.
Nu scapã, nici vorbã,
Cu suflatu-n Ciorbã.

M.A.N. ºi Parlamentul
În comunista structurã

Erau toþi „oameni de paie”
Acum sunt „adunãturã”

ªi mereu „o fac de oaie”.

Unora care chiulesc la Camerã
Predestinare

Lipsind pentru a-ºi face casã
Stau pe gânduri cum sã iasã

Camera a ajuns rapid
Pentru þarã „mediu-vid”.

Degeaba
Degeaba încerci, amice
Corupþia s-o pui la zid:

Sãmânþa e propice
Dar solul e arid.

România 2011
Europa e în crizã

România-i o banchizã
Agãþatã pe moment 

De bãtrânul continent!

La pescuit în apele UE
ªtiu cã nu e cega-n iaz
Crap o ceapã de necaz

ªi-n susurul apei lin
Prind un somn sub cer senin!

Epigrame cu...
și

fără rame!



Secretele revoluþiei din 13 iunie
Multe vieþi a secerat

Dar 13 l-a apãrat 
ªi poate... fenomenal.
În rezervã-i general.

Explicaþie: tot pe 13 iunie 1990 un roman a fost împuºcat
în stradã. Nu se cunoaºte autorul.

Criminalul cu noroc
Tot mereu întreabã fata:
„Cine l-a ucis pe tata”
Toþi rãspund la unison:

13 ... zi cu ghinion!

Un comentator de la Antena x propune telespectatorilor
sã-ºi imagineze femeia-cancelar desbrãcatã de vestminte.

Fãrã caracter
Nu mai este un mister 

Cã dezbrãcat de caracter
Pe cancelar goalã o laºi 
Ca un ordinar pungaº.

În revista „Epigrama” Cornel Enescu propune un comitet
care sã avizeze apariþia oricãrei cãrþi cu epigrame.

Cenzurã în democraþie
În comitet, n-ai habar,
Poate intra un mãgar

ªi-o sã publici, nu ce scrii,
ªi ce-þi cere: ... mãgãrii!

Aceiaºi revistã abundã în exemple „pozitive” din Urzica,
revistã satricã înfiinþatã în comunism dupã modelul revistei

sovietice „Krokodil”
Perspectivã

Vai, revista mititica 
Va ajunge ca Urzica
ªi o s-o vindem la Kil
Dacã-ajunge Krokodil.

Nivelul de trai
Pe vremea lui „Pingelicã”
Mereu creºte necontenit
Acum, spunem fãrã fricã,
Nu mai creºte, s-a oprit!

Economia de piaþã în România
Lucru-i nemaipomenit

Cine nu o simte-n viaþã!
La îmbrãcat, la gãtit
Economie... la piaþã!

Promisiuni manageriale
Te iau secretara mea

ªi de griji te voi scãpa:
O rochiþã-þi dau leafa

ªi-o ridic cat voi putea

Spovedania unei parlamentare
Mãrturisire 

Cine-a fãcut meningitã,
Moare ori scapã tâmpitã

Ascultaþi ce vã spun eu
C-am scãpat destul de greu!

La tratament cu nãmol sapropelic
De-ntâlneºti pe guvernanþi

Veniþi ºi ei din nãmol
Nu-i gãseºti deloc curaþi
Merg aºa în fundul gol!

De grija lor
Mã curãþ ºi eu de nãmol

Apoi trec la deputaþi
Frec la ei de-mi vine rãu

Însã rãmân tot pãtaþi.

Unui inginer minier devenit CFR-ist
Trenul aleargã mâncând foc

Impegatul stã pe loc
Poate sã-mi explice „oare”
De ce-i zice de miºcare.

Replicã
ªtiu, miºcarea-i relativã

Îmi este greu s-o definesc
Ca impegat sunt lemn in stivã

Ca inginer mã mai sucesc.

Autorului cãrþii „Pãcate amestecate”, dr. ªtefan Marinescu
Constatare

Sunt ele amestecate
ªi frumoase ºi urâte

Însã este clar cã toate
Sunt pãcate amãrâte!

Nuntã de argint în „Epoca de Aur”
Patruzeci de ani, la numãr,
De când stãm umãr la umãr

ªi-mpãrþim deºi trec anii
Apa, aerul ºi... gologanii!

La întâlnirea dupã 60 de ani de la absolvirea liceului un
inginer, un profesor universitar ºi un medic au fost

fotografiaþi de cãtre soþia unuia dintre participanþi care le-a
redus picioarele fãrã o explicaþie logicã.

Cei trei... corifei
Aþi fãcut doar lucruri bune

Le-a luminat soarele
Poza însã nu îmi spune

Cine v-a rupt... picioarele.

Soþie neînduplecatã
Cu cremã, pantofii sã-i frece

N-au putut sã se aplece
Dar sã le faci o amputare

Pedeapsa este foarte mare.
Ionel Maglaviteanu

România
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Dupã 22 septembrie 2011, când cercetãtorii de la CERN au realizat primul experiment,
denumit OPERA, cu particule de neutrini care depaºeau viteza luminii, presa româneascã a
relatat printre altele ºi despre românul care l-a contrazis pe Einstein. Experimentul supraluminal
a fost repetat ºi în noiembrie, acelaºi an, la CERN, cu acelaºi succes, validând iarãºi parþial
ipoteza supraluminalã a cercetãtorului nostru român. 

Pe 22 februarie 2012, însã purtãtorul de cuvânt de la CERN, James Gillies a declarat cã
posibil ca rezultatele celor douã experimente sã fie puse la îndoialã, din cauza unui cablu care
ar fi putut fi… stricat! Se ascunde faptul cã în anul 2005 mai avusese loc un experiment
supraluminal, numit MINOS, efectuat de cãtre Laboratorul Fermilab din Chicago, dar fizicienii
participanþi în acest experiment au declarat cã instrumentele lor de mãsurare nu ar fi prezentat
o acurateþe suficientã pentru a valida rezultatul.

Românul care l-a contrazis pe Einstein este profesorul Florentin Smarandache de la
Universitatea New Mexico, care publicase în anul 1972 o ipotezã cã nu existã barierã a vitezei
în univers ºi cã se pot construi viteze arbitrare de la zero la infinit. Ipoteza Smarandache este,
bineînþeles, repudiatã în Enciclopedia de Fizicã http://scienceworld.wolfram.com/physics/
SmarandacheHypothesis.html deoarece nu-s bine vãzute criticile la adresa curentului principal
din ºtiinþa mondialã.

Noile știri de la CERN
și românul care l-a contrazis

pe Einstein



S-a scris puþin în presa româneascã despre cartea sa „Absolute Theory of Relativity &
Parameterized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity” [Teoria Absolutã a
Relativitãþii & Teoria Specialã Parametrizatã a Relativitãþii & Multirelativitatea Neinerþialã],
Somipress, 92 p., http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf unde autorul îl contrazice
mai departe pe Einstein.

În aceastã carte, pe lângã infirmarea postulatului einsteinian al vitezei luminii, autorul
construieºte, prin calcule matematice simple, o Teorie Absolutã a Relativitãþii (TAR). 

În vreme ce Einstein postulase cã spaþiul ºi timpul sânt relative, Smarandache propune
inversul: cã spaþiul ºi timpul sânt absolute (de aceea teoria sa se numeºte Absolutã) în sensul
lui Galilei ºi Newton, dar viteza luminii nu este ultimã în univers.

Teoria Absolutã a Relativitãþii este realistã, construitã în spaþiul
euclidian ºi care nu produce dilatare a timpului, contractare a
spaþiului, simultaneitate relativistã ºi nici paradoxuri relativiste
precum Teoria Specialã a Relativitãþii a lui Einstein.

Smarandache considerã cã Relativitatea lui Einstein este
valabilã într-un spaþiu imaginar, nu real, iar adunarea relativistã
de viteze este irealã. El propune o adunare vectorialã a vitezelor,
care permite ºi viteze supraluminale.

De asemenea cã dilatarea timpului, contractarea spaþiului ºi
simultaneitatea relativistã ale lui Einstein sânt science fiction nu
realitãþi, iar paradoxurile relativiste denotã foarte bine incon-
sistenþa Teoriei Speciale a Relativitãþii.

În aceeaºi carte, refãcând experimental lui Einstein cu ceasuri
atomice, autorul a considerat cazul cel mai general, când nu se
cunoaºte nici dacã spaþiul ºi timpul sânt relative sau absolute, ºi
nici dacã viteza luminii este ultimã sau nu în univers. În felul
acesta Dr. Smarandache a obþinut Teoria Specialã Parametrizatã
a Relativitãþii (TSPR), care generalizeazã atât TSR cât ºi TAR,
dar creazã ºi alte tipuri de Relativitãþi care însã trebuiesc verificate practic.

Apoi trece de la viteze constante, la acceleraþii constante ºi în final propune spre cercetare
Multirelativitatea Neinerþialã. 

Cartea sa se poate comanda din Amazon.com, Amazon Kindle, Google Scholar, Barnes &
Noble, etc. sau se poate descãrca gratuit din site-ul de mai sus.

În Amazon.com: http://www.amazon.com/Absolute-Relativity-Parameterized-Noninertial-
Multirelativity/dp/1879585995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1330056847&sr=1-1

În Amazon Kindle: http://www.amazon.com/Relativity-Parameterized-Noninertial-
Multirelativity-ebook/dp/B0072ZQG54

În Google Scholar: http://books.google.com/books/about/Absolute_Theory_of_Relativity_
Parameteri.html?id=zcrI3nQh7_wC

În Barnes & Noble: http://www.barnesandnoble.com/w/absolute-theory-of-relativity-and-
parameter ized-spec ia l - theory-of - re la t iv i ty -and-noniner t ia l -mul t i re la t iv i ty - f lo rent in-
smarandache/1038115986?ean=9781879585997

Într-un articol publicat în „Progress in Physics”, 1/2012, http://www.ptep-online.com/
index_files/2012/PP-28-L3.PDF unde este redactor asociat, profesorul Smarandache propune
înfiinþarea unor noi ramuri ale fizicii, Fizica Supraluminalã ºi Fizica Instantanee, adicã
studierea legilor ºi teoriilor fizicii la viteze supraluminale ºi la viteze instantanee.

Phoenix, Arizona, SUA
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Ce înseamnã pentru dumneavoastrã acest premiu? 
(N.R. Este vorba de premiul pe anul 2011 pentru Carte de ªtiinþã ºi Matematicã al statului New Mexico.

Lucrarea premiatã se numeºte – Algebric Structures  Using Natural Class of Intervals - Structuri algebrice utilizând
clasa naturalã a intervalelor.)

O mare bucurie, deoarece am fãcut cercetãri în structuri algebrice de prin anii ‘90. Vedeþi
site-ul: http://fs.gallup.unm.edu/Algebra.htm. Apoi am colaborat cu profesoara indiancã W. B.
Vasantha Kandasamy la o serie de cãrþi.

Ce aþi aflat în ziua în care aþi fost anunþaþi cã l-aþi câºtigat? Care au fost primele
reacþii?

Mai întâi am fost anunþaþi în septembrie, anul acesta (2011, N.R.), cã suntem selectaþi
printre finaliºti.

Mai fusesem finaliºti ºi în anii trecuþi. Am plecat cu maºina din Gallup (campusul unde
locuiesc) la Albuquerque (vreo douã ore jumãtate de condus, circa 140 mile distanþã), cel mai
mare oraº din statul New Mexico.

Organizatorii de la New Mexico Book Award Co-op au listat douã cãrþi finaliste, iar când ne-
au declarat câºtigãtori, s-au scuzat cã nu pot sã ne pronunþe numele!

3. Cum este sã lucraþi ca profesor la Universitatea New Mexico? Cum sunt studenþii?
New Mexico este un stat în deºert. Studenþii sunt ca la orice universitate: unii stãruitori, alþii

mai puþin.

4. V-ar plãcea sã þineþi cursuri ºi în România? La ce universitãþi?
Da. La Bucureºti, de exemplu, la un centru de cercetãri. De pildã la Institutul de Mecanica

Solidelor, unde am prezentat câteva lucrãri anul acesta, invitat de profesorii Ovidiu Sandru ºi
Luige Vlãdãreanu.

5. Ce legãturi mai aveþi cu þara natalã?
Am legãturi permanente cu România. Trimit lucrãri la diverse reviste literare dar ºi

ºtiinþifice.
Colaborez cu scriitori români (Eugen Evu, Ion Urda, G. Niculescu, M. Preoteasa, Janet

Nica, Doina Drãguþ etc.) ºi matematicieni români (în prezent cu profesorii Ion Pãtraºcu,
Mircea ªelariu, Luige Vlãdãreanu, Cãtãlin Barbu etc.).

6. Ce pãrere aveþi despre învãþãmântul românesc ºi despre recenta clasificare a
universitãþilor?

Pe vremea când eram în þarã, învãþãmântul era foarte serios, rigid. În prezent nu mai ºtiu
cum este. Dar studenþii români în strãinãtate se descurcã foarte bine, având o bazã solidã de
cunoºtinþe.

Interviu luat de
Mihaela Năftănăilă

profesorului dr.
Florentin Smarandache*



7. Cum este sã fii român în SUA? Cum aþi reuºit sã plecaþi din þarã?
Am plecat din þarã în 1988, trecând din Bulgaria în Turcia, unde am cerut azil politic.
Revoluþia româneascã m-a prins în lagãrul turcesc.
Am emigrat în America în martie 1990.

8. Cum vi se par Facebook ºi Google? Am vãzut cã aveþi cont pe facebook.
Mi-am fãcut cont pe Facebook fiindcã am cãlãtorit mult ºi am considerat cã am poze interesante

de afiºat. Însã nu am timp sã stau mereu pe Facebook ori Twitter etc.
Google este foarte important pentru cãutãri, mai ales astãzi când se vorbeºte despre o “culturã

de computer” când memoria noastrã a devenit... externã!

9. Vã pricepeþi foarte bine la numere. Puteþi sã estimaþi cât va mai dura “nesuferita” de crizã?
Din pãcate nu pot estima cât va dura criza... Poate cei care au provocat-o, voluntar ºi involuntar,

ar fi mai în mãsurã...

10. Cum se face ca românii sunt mai apreciaþi în strãinãtate decât la ei în þarã? Ce explicaþie
aveþi pentru asta?

Cred cã aprecierile din strãinãtate sunã “mai tare” în România decât cele locale!

N.B. Pentru cititorii noºtri, menþionãm cã autorii au introdus în cartea lor o clasã naturalã de
intervale cu ajutorul cãreia toate operaþiile clasice aritmetice cu numere reale pot fi extinse.

Aceste structuri noi îºi vor gãsi utilizãri în calculul matriceal ºi în domeniile unde sunt folosite
metodele elementului finit.

În acest fel, o valoare fixã este aproximatã printr-un interval, dând mai multã flexibilitate
rezultatului obþinut. Autorii au mers mai departe, construind ºi intervale neutrosofice ºi ”fuzzy”.

* Acest interviu a fost luat pentru ”România Liberã” de doamna Mihaela Naftãnãilã, cãreia îi
mulþumim pentru permisiunea de a-l prelua în revista Destine Literare.
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Mihail Gaºpar (1881-1929),
considerat de numeroºi critici ºi
istoriografi literari „cel mai de
seamã scriitor al Banatului dintre
1900 ºi 1930“ (1), a fost deopo-
trivã ºi un remarcabil publicist.

Din pãcate, activitatea lui
publicisticã a fost puþin cercetatã
ºi nu este încã sistematizatã,
chiar dacã i s-au dedicat mai
multe articole comemorative sau
exegetice.

Un asemenea articol come-
morativ, sugestiv doar pentru
modul propagandistic, în care
era valorizatã opera lui Mihail
Gaºpar, într-o anume perioadã
culturalã, a fost scris de George
C. Bogdan, pentru a demonstra
atitudinea responsabilã a lui
Mihail Gaºpar faþã de situaþia
muncitorilor de la uzinele din
Bocºa, ameninþaþi cu concedie-
rea de cãtre conducerea U. D.
Reºiþa, la sfârºitul anului 1924.
În final, autorul precizeazã: „Nu
ne-am propus un studiu asupra
activitãþii publicistice a lui M.
Gaºpar, dar exemplele date

demonstreazã, credem, multitu-
dinea preocupãrilor ºi obiecti-
velor sale, în slujba cãrora el a
pus nu numai devotament, ci ºi
un talent autentic.“ (2).

În Dicþionarul general al lite-
raturii române (3), bunãoarã, ac-
tivitatea publicisticã a lui Mihail
Gaºpar este omisã ºi nici repe-
rele bibliografice anexate rubricii
dedicate scriitorului, nu menþio-
neazã nici o monografie sau isto-
riografie asupra publicisticii lui.

Între 1902 ºi 1928, Mihail
Gaºpar a publicat în periodicele
bãnãþene, „Drapelul“ din Lugoj,
„Banatul“ din Timiºoara, „Calen-
darul românului“ din Caran-
sebeº, „Pagini literare“ din Arad,
„Temesvari Hirlap“, dar ºi în alte
publicaþii din Transilvania dua-
listã ºi din România, precum:
„Cosânzeana“ din Orãºtie – Cluj,
„Viaþa româneascã“ din Bucu-
reºti, romanele istorice Fata lui
Oanã Pântece, Altare dãrâmate
ºi Din vremuri de mãrire, precum
ºi schiþe, traduceri, nuvele, po-
veºti, portrete, evocãri, memorii,

numeroase articole politice ºi
sociale.

Totodatã, între 1923-1929 a
fost editor al ziarului „Drum nou“,
tipãrit în Bocºa Montanã. Conco-
mitent cu publicarea diverselor
articole, i-au apãrut în volum, în-
tre 1905-1929 cele mai repre-
zentative creaþii literare: ºapte
romane, nuvele, schiþe, note, o
piesã dramaticã, o monografie a
Bocºei, o culegere de legende
bãnãþene ºi o monografie geo-
graficã-culturalã a Japoniei.

Creaþia literarã, incluzând ºi
creaþia publicisticã a lui Mihail
Gaºpar reflectã o conºtiinþã
naþionalã excepþionalã, pentru
care trecutul istoric al luptelor
pentru emancipare ºi unitate
statalã nu este doar rememorat
ºi valorificat creator, ci este ºi
parte a prezentului, chiar dacã
acest fapt nu se reflectã ºi în
operele istoricilor.

Mihail Gaºpar sugereazã
sensul ºi obiectul creaþiei lui într-
un text memorabil, inspirat de
revederea Câmpului Libertãþii de

MIHAIL GAȘPAR –
SCRIITOR, PUBLICIST

Mihail Gaºpar (1881-1929), thought to be „the most outstanding writer of Banat between 1900 and
1930” by numerous critics and literary historiographers, was at the same time a remarkable publicist.

Unfortunately, his publishing work was less investigated and not yet systematized, even if there
were several commemorative or exegetic articles dedicated to him.

Between 1902 and 1928, Mihail Gaºpar published his works in the journals from Banat, like
Drapelul from Lugoj, Banatul from Timiºoara, Calendarul românului from Caransebeº, Pagini literare
from Arad, Temesvari Hirlap, and also in other periodicals from the dual Transilvania and România,
such as: Cosânzeana from Orãºtie-Cluj, Viaþa româneascã from Bucharest, the historic novels Fata
lui Oanã Pântece, Altare dãrâmate and Din vremuri de mãrire, as well as short stories, translations,
novellas, stories/tales, portraits, evocations, memoirs, numerous political and social articles.

At the same time, between 1923-1929 he was the publisher of the Drum nou newspaper/ journal,
printed in Bocºa Montanã.

His literary creation, including the publicistic creation, reflects an exceptional national conscience,
in which the historic past of the emancipation and unity state struggles is not only recalled and creative
asserted, it is also part of the present, even if this is not reflected in the historians’ works.



lângã Lugoj, în care îºi exprimã in-
direct sentimentul patriotic perso-
nal ºi regretul asupra incapacitãþii
istoricilor contemporani de a re-
cunoaºte ºi sistematiza evenimen-
tele esenþiale din evoluþia luptei
pentru democratizare ºi unitate
naþionalã: „De câte ori ies din Lugoj
spre vii, instinctiv mã opresc la
«balta latã». ªi pierzându-mi privi-
rea peste ºesul neted, nu aud co-
mandele honvezilor, nu aud rãcne-
tele sergenþilor în bieþii feciori
români. Nu. Ci porþile sufletului mi
se desfac ºi printr-însele eu vãd
adunarea mare a celor 12 000 mii
de români, iar peste marea de
capete pare cã aud, tunând glasul
lui Eftimie Murgu, chemând pe
românii bãnãþeni la luptã sub
steagul tricolor, înãlþat în semnul
libertãþii, frãþietãþii ºi egalitãþii...
Istoricii noºtri, care au fixat eveni-
mentele anului 1848, au trecut cu
vederea peste tot evenimentele din
Banat sau le-au expus atât de
palid, încât dispar pe lângã mani-
festãrile celorlalte þinuturi româ-
neºti.“ (4).

Puþinii istoriografi ai creaþiei
publicistice a lui Mihail Gaºpar au
deosebit, conform criteriului tema-
tic ºi stilistic, douã perioade: înainte
de 1918 ºi dupã 1918. Mihai Godi-
nova, unul dintre aceºti istoriografi
nota: „Activitatea lui ziaristicã se
împarte în douã epoci – pânã la
Unire ºi dupã Unire. Articolele din
prima epocã sunt de o îndrãznealã
cu adevãrat exageratã. Problemele
pe care le atacã sunt crude realitãþi
ºi imperative absolute pentru ele-
mentul românesc.“ (5).

Încã din 1901, pare sã fi fost
colaborator al „Drapelului“ (6). În
1902 debuteazã în publicisticã,
„Drapelul“ difuzându-i legenda
Stâlpii lui Alexandru Basarab, sub
pseudonimul Sorin. Acelaºi „Dra-
pelul“ îi publicã în 1904, schiþa isto-
ricã Rada.

„În anul 1906 este condamnat
de cãtre Tribunalul Timiºoara -
sentinþa nr. 5127 la zece luni
închisoare, pentru douã articole
Care e þinta? ºi Ne trebuesc fapte,

publicate în periodicul «Drapelul».
Pedeapsa o ispãºeºte în anul ur-
mãtor în închisoarea din Seghe-
din.“ (7).

Peste douã decenii, Mihail Gaº-
par rememora acea perioadã, dând
ºi un exemplu anecdotic de con-
ºtientizare a luptei de emancipare
naþionalã a românilor, de cãtre
cetãþenii maghiari: „Sub diferite
pretexte am amânat intrarea în
temniþã pânã în februarie 1907...
Eu am plecat în 1 februarie de la
Lugoj, pe o zi de iarnã de toatã
frumuseþea. Domnea un ger cum-
plit ºi un strat gros de zãpadã aco-
perea pãmântul. Ajuns la Seghedin
pe la ora 8 dimineaþa, mi-am asi-
gurat o birjã ºi coborâi bagajul, o
coºarcã cât minunea cu care
pleacã lumea la bãi vara. Luasem
cu mine albiturile trebuincioase ºi o
întreagã bibliotecã. Era doar vorba
de 10 luni de zile. Cum eram însã
puþin alterat sufleteºte, am uitat sã
dau birjarului adresa. Cam pe la
mijlocul drumului îmi adusei aminte
cã birjarul a pornit-o cu mine aºa în
neºtire. Dau sã-l opresc ºi-i zic: -
Stai, prietene, sã-þi spun unde sã
mã duci. Ungurul mã priveºte cu
coada ochiului ºi fãcând un gest
larg cu mâna în care þinea biciul,
îmi rãspunde: - Las pãrinte, când
vine un popã valah cu aºa un cufãr
mare la Seghedin, da numai în
temniþã poate sã meargã!

O clipã rãmãsei cu gura cãscatã
în faþa acestei profunde înþelegeri a
chestiei naþionale.“ (8).

Pânã în 1918 publicã în „Dra-
pelul“ mai multe creaþii literare,
inclusiv în foiletoane, romanele
Altare dãrâmate (1909-1910), Fata
lui Oanã Pântece (1910), Din vre-
muri de mãrire (1913-1914), inspi-
rate din trecutul istoric naþional ºi
din situaþia comunitãþii româneºti
din Austro-Ungaria. Asemenea
creaþii, precum ºi unele traduceri îi
apar ºi în alte publicaþii, precum:
„Calendarul românului“ din Caran-
sebeº, „Almanahul scriitorilor de la
noi pe 1912“ din Orãºtie, „Cosân-
zeana“, din Orãºtie, „Convorbiri
literare“, „Pagini literare“, „Neamul

românesc literar“, „Viaþa româ-
neascã“.

În perioada Primului rãzboi
mondial a publicat în „Românul“
mai multe articole de analizã poli-
ticã ºi geopoliticã, având ca obiect
expansiunea ruseascã, situaþia din
Balcani, conflictele de interese
internaþionale la Gurile Dunãrii.

În februarie-octombrie 1918 ºi
între 12 august 1919 – 27 mai
1920, a fost director al „Drapelului“.

Dupã 1918 Mihail Gaºpar a con-
tinuat sã colaboreze la publicaþii
remarcabile, ca „Semãnãtorul“,
„Floarea darurilor“, „Luceafãrul“,
„Banatul“, „Semenicul“, „Cosân-
zeana“ (mutatã la Cluj), „Cugetul
românesc“ º. a. ºi a editat „aproape
singur“ între 1 iulie 1923-1929
sãptãmânalul „Drum nou“.

Temele predilecte din „Drum
nou“ sunt: viaþa socialã, politicã ºi
culturalã din zona Bocºei ºi din
întregul Banat.

1 George C. Bogdan, Doina Bog-
dan-Dascãlu, [în] Mihail Gaºpar, Din
vremuri de mãrire, Timiºoara, Editura
Facla, 1982, p. 5.

2 George C. Bogdan, Mihail Gaº-
par, [în] „Orizont“, XXIII (1972), nr. 30,
p. 4.

3 *** Dicþionarul general al literaturii
române: E-K, Bucureºti, Editura Uni-
vers Enciclopedic, 2005, p. 251-252.

4 Mihail Gaºpar, Din vremuri de
mãrire, Timiºoara, Editura Facla, 1982,
p. 24-26, p. 194-195.

5 „Calendarul românului“, Caran-
sebeº, Editura Tipografiei Diecezane,
1911, p. 97.

6 Mihai Godinova, Comemorarea
lui Mihai Gaºpar, [în] „Voinþa Bana-
tului“, Timiºoara, XXIII (1943) p. 1 ºi 3.

7 Mihai Godinova, op.cit., p. 1.
8 Mihail Gaºpar, Cum am intrat în

temniþã, [în] „Almanahul sindicatului
presei române din Ardeal ºi Banat”,
1926, apud. Aurel Cosma, junior, Isto-
ria presei române din Banat, Timiºoa-
ra, Editura Unirea, 1932, p. 111-112.

81

D LLestine iterare



D LLestine iterare

82

VA
SI

LE
 M

IC
 (R

O
M

Â
N

IA
)

Caii albi
I-am prins în frâiele de vise,
I-am înhãmat la Carul Mare
ªi-n coame flori de dor aprinse
Le-am pus... ºi-am presãrat în jur rãcoare.

Le-am dat ca sã mãnânce întuneric,
I-am pus sã-ºi potoleascã setea cu luminã,
- Potcoave le-am fãcut din cerul sferic
ªi-am zis sã-i binecuvânteze-a lumii cinã.

Cu hãþurile-n mânã, în Car:
- Hi, albilor! am zis. ªi dânºii au sprintat
Prin liniºtea fãrã hotar
Pierdutã în lumina unui sat.

ªi-aºa un Car ºi niºte cai ºi eu de pe pãmânt
Unde-a ajunge cum aveam a ºti?
ªtiam atâta doar cã stele multe sunt
ªi printre ele mergeam înspre zi.

Calul de fum
Iatã-l venind

Calul nãprasnic
Cu frâul semãnând a pustiu

Iatã-l! Azvârle
Praf de stea din copite

Norii-i îngreuneazã
Nechezând

ªi trece râul
Trece de noi

E numai albastru
E numai fum

Nãrãvaºul de el!

Nevoia de cai
Cel puþin din punctul de vedere al ierbii
Lucrurile par a fi aidoma zborului
Precum veºnicia a fost inventatã
De mersul galop.
Praful de stea azvârlit din copite
Pare a ni se alãtura nouã

(Care am inventat cimitirele de pe coline)
ªi acum nu ne facem cã plângem...
Dacã cizmele noastre 
Abia mai ºtiu a sãri peste ºa
ªi cãlãreþul, ºi lãutarul...
...Ce mai cuvinte...
Crâºmele au rãmas credincioase
Urmelor de copite.
Hi, fraþilor buni, zic
Înainte de a fi nevoie sã reinventãm
Firul de iarbã, ºi hãþul, ºi plugul, ºi roata!

Poveste cu cai

Þin minte, tata îmi vorbea despre cai,
Îl aud parcã ºi azi, îl aud, 

Precum Theocrit în simplul lui grai
Îmi vorbea despre caii din Nord, despre caii din

Sud.

Þin minte, ce cai avea tata, ce cai, 
Mã punea pe câte unul cãlare

ªi-o luam, cãlãreþ - în alai -
Pe un drum, pe un deal, o cãrare.

Þin minte, înhãma tata caii la car,
Îi gãtea ca pe caii regeºti

ªi... trap, trap... auzeai prin hotar,
Ori pe Drumul Mujdeni - Cãlineºti.

Mai opreau caii „La Þãran”, la Cabanã
ªi veneau pocale cu bere, cu vin,

Iar rãcoarea venea ºi ea ca o mamã
Peste cai, peste cerul senin...

Dar venit-a ziua când tata ºi caii lui suri
Dusu-s-au, s-au tot dus

Pe un drum strãjuit de pãduri
ªi un deal nemilos i-a ascuns...

Caii mei

Caii mei îs caii lumii
Caii lumii-s caii mei
Caii lumii-s caii lunii
Caii lunii-s caii ei.
Caii mei îi vezi prin lume

POVESTE CU CAI
Tatãlui meu, dispãrut tragic

ºi prea devreme



Caii mei îi vezi pãscând
Caii mei fãrã de nume
Caii mei purtaþi în gând.

Caii mei, pe ei cãlare
Caii mei, cu ei la trap
Caii mei, la drumul mare
Caii mei, cu dor i-adap.

Caii mei pedanþi, cuminþi
Caii mei mergând ´nainte
Caii mei ca niºte sfinþi
Caii mei printre cuvinte.

Imaginaþie

ªtiu numai vremi ale cailor
Plecaþi în imaginaþie
Ierbi în ne-nviere
Cãlãreþi
Frumoºi precum voievozii
Plãnuiþi sã rãzbune cimitirele.
ªtiu numai zãri tivite în alb
Cu care poþi sã ºi vorbeºti
Despre tristul galop
Ce þine loc de luminã.

Caii lumii

Împroaºcã, împroaºcã-se caii
De sar þãndãri, þãndãri din nori

Ce chipeºi! zici cã îs craii
Din poveºti, adunaþi în culori.

Trap! Trap! se aude apoi -
Împletire de nechez ºi zale

Parcã vin vânturi, ori se adun ploi,
Parcã seninul coboarã în vale...

Nãrãvaºi, nãrãvaºii de ei
Cãluºei cu copite de vânt
Îs caii lumii, sunt caii mei,

Ei, caii desenaþi pe pãmânt?...

Da, caii

Vãd cai venind, cai ce se duc
De când e lumea cãlãreþ mã ºtiu
Prin anotimpuri, cum apuc,
Trec mai departe, mai târziu.

Peste întinderi mari de ape,
Peste uscat, peste senin

Alerg cu murgul sã se-adape
Dar eu? Iertare fie-mi: vreau un vin!

Zic: hi! ºi din copite sare praf de stea
Opresc, apoi, la han, golesc pocale
Da, calul, vinul, da-s împãrãþia mea
Cum bate-ar ºeaua lungã cale...

Mã-nfãþiºez, aºa, cãlare pe un cal de foc
Trap! Trap! se-aude... se aude?
Se-ntâmplã asta-n nu ºtiu care loc
Tu poate ºtii iubito unde.

Vãd cai venind, cai alergând,
De când mã ºtiu, mã ºtiu în ºa
Privesc spre cai, mã paºte-un gând:
Da, caii sunt împãrãþia mea!

Caii-n lume

Caii dusu-s-au prin iarbã,
Caii dusu-s-au prin rouã,
Caii cântecul sã-l soarbã
Dusu-s-au pe lunã nouã.

Caii dusu-s-au în zori,
Caii-n zori cu alb în gând,

Caii înºiºi printre flori,
Caii n-au dormit nicicând.

Caii dusu-s-au prin lume -
ªei pe ei ºi voievozi -

Cai cu nume, fãrã nume, 
Caii dusu-s-au slobozi.

Caii nu s-au dus prin grâu;
Au rãmas prin locuri unde

Iarba-i multã, câte-un râu -
Leagãn dorul ce-i ascunde...

Negru

Roib cu trap nãrãvaº
Vântu-mi aleargã-mprejur
Bãtrânul munte îmi pare un ocnaº
Gigant ºi sur…

Vai, unde-au zburat
Culorile toate
Din sângele meu
De-a rãmas numai negrul
Acest nefiresc curcubeu?
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Gândurile, nu tocmai puþine la
numãr, începuserã din nou sã nu-i
dea pace. Povestea asta care în-
cepuse mai adineaori în bucãtãrie,
cu acel faimos cadou de Crãciun,
trebuia rezolvatã repede. Îi era
puþin ciudã, uitase cã mâine va fi
ziua cea mare. ªi dacã se gândea
ºi mai bine, de fapt în noaptea
aceasta avea sã aibã loc eveni-
mentul, în noaptea aceasta tre-
buia sã-ºi facã apariþia faimosul
Moº Crãciun. Noaptea aceasta!...
Nici nu-ºi dãduse seama cât de
repede trecuse timpul. Îi rãmãse-
serã doar câteva ore ca sã rezolve
problema. Inima fetiþei începu sã
batã mai repede, semn cã era ca-
zul sã grãbeascã luarea deciziilor.
ªi de ce era aºa de greu? Pentru
cã ar fi vrut sã-l roage pe Moº Crã-
ciun sã-i aducã mai multe cadouri,
unul mai interesant decât altul. 

- Deci...!!
---------------------------------------------

Fetiþa porni spre scenã. Ceva
nu era în regulã. Constatã cã
picioarele nu o mai ascultau. Ea ar
fi vrut sã se opreascã, dar ele,
nimic, mergeau tot înainte. De obi-
cei era exact invers, ea ar fi vrut
sã continue, dar picioruºele se
plângeau cã sunt prea obosite.
Toatã lumea îi zâmbea ºi îi ura
succes. Vãzu câteva umbre, apoi
zãri cortina cea mare din catifea
albastrã, care tocmai urca spre
reflectoare. Spectatorii începurã
sã aplaude. 

Viorica intrã pe scenã ºi
avansã pânã la mijlocul ei. Se opri
ºi fãcu o reverenþã. Rochiþa cea
nouã foºni ca ºi când ar fi spus:

- „Succes, sã cânþi frumos!!” 
Îºi auzi vocea ei de fetiþã cura-

joasã spunând tare:
- Mã numesc Viorica, sunt ori-

ginarã din România, am aproape
ºase ani ºi tocmai am primit acum
câteva minute un cadou pe care-l
doream de mult timp. Am primit o
vioarã extraordinarã. Cu ajutorul
ei, voi interpreta pentru dumnea-
voastrã, o piesã compusã de
mine, în gândul meu. Este o mu-
zicã pe care am auzit-o în urmã cu
mult timp ºi care mi s-a pãrut

foarte frumoasã. Am fãcut ºi eu
întocmai ca ºi ceilalþi colegi vio-
loniºti. Am transformat-o puþin, am
modernizat-o dupã gustul meu ºi
acum voi încerca sã fac ceea ce
nu am fãcut niciodatã, dar ceea ce
mi-am dorit dintotdeauna... am sã
cânt!

Fetiþei nu-i venea sã creadã,
parcã ar fi vorbit altcineva în locul
ei. Ridicã vioara, gândindu-se la
felul în care o va þine, cum va
cânta. Îi era oarecum fricã de ce
va spune publicul. Dacã cei din
salã vor râde de ea? Ei nu aveau

de unde sã ºtie cã ea þinea o
vioarã în mânã, pentru prima oarã
în viaþa ei. ªi atunci, cum îºi pre-
gãtise piesa? Cu siguranþã cã aici
era mâna prietenei ei, Zâna Cire-
ºica. S-ar putea, cine mai înþele-
gea ceva din toatã povestea asta?
Cu câteva minute în urmã, dintre
toþi cunoscuþii ei, nici unul nu-i
spusese nimic. Avusese impresia
cã totul li se pãrea foarte normal.
Dar acum, totul era diferit decât în
alte zile. Viorica începu sã-ºi
acordeze vioara. Zâmbi pentru cã
îºi aduse aminte de Yvan. Acum
era rândul ei sã sperie berzele. O
fãcu foarte repede, în surdinã, iar
dupã aceea cãutã un punct fix în
întunericul sãlii. Inspirã adânc ºi
începu.

Era adevãrat! Da, da, ea cânta!
Degetele îi alergau pe vioarã,
arcuºul se întorcea în fel ºi chip.
Ooooo!... Nici mai mult, nici mai
puþin, putea sã cânte ºi pe mai
multe corzi deodatã. Îºi dãdu sea-
ma cã melodia aceasta o auzise în
ultima vacanþã de varã, în centrul
satului bunicilor, la horã. Acolo se
întâlneau tinerii, fete ºi bãieþi, ºi
dansau. Iar ei, cei mici, stãteau pe
margine ºi admirau fetele care
erau îmbrãcate cu catrinþe ºi cu ii,
care mai de care mai frumoase.
Atunci primise de la Bunica ei ma-
rama cea frumoasã, „o broboadã
de galã”, cum îi spunea ea. În mo-
mentul acela, acest lucru nu o im-
presionase prea mult ºi o pusese
bine într-un sertar, dupã care
uitase de ea. Era încã micã ºi era
normal sã fie aºa. Îºi amintea cã
Bunica îi spusese zâmbind: 

- Draga mea, când o sã fii puþin
mai mare, ai sã vezi cum o sã îþi
placã ºi ai sã o preþuieºti altfel; va
fi printre lucrurile tale preferate.

V i o r i c a
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Telefonul necunoscutului o nedumeri. Apoi în timp ce omul vorbea nelãsându-i rãga-
zul sã intervinã nici mãcar cu o întrebare, neliniºtea luã locul surprizei. Totul pãrea
dinainte stabilit. Era ca o hotãrâre gata acceptatã. Doar nu-ul ºi da-ul final a fost tot ce
a reuºit sã comunice ºi vocea aceea care inspira liniºte ºi încredere dispãru, tot aºa cum
apãruse. Mâna îi tremurã uºor când puse receptorul la loc. Dar nu de spaimã, cu toate
cã locul ales era puþin straniu. La Fântâna Roºie, în parcul la marginea oraºului.
Alexandra nu era curajoasã, dar hotãrârea o luase deja de când îºi dãduse telefonul la
rubrica anunþurilor matrimoniale…

E abia 15:30, pânã la 18 mai are timp. Îºi fierbe o cafea în timp ce-ºi alege în minte
hainele cele mai potrivite. Vocea calmã ºi sobrã impunea o þinutã decentã. Zâmbi peste
aburii cafelei. Un cuvânt îi vine în minte, ca ºi cum de bunã voie, ar fi dispusã sã se lase
cunoscutã, sã se ofere, e situaþia cea mai nimeritã. Decenþa n-are nimic de-a face cu un
astfel de gest. Se hotãrãºte totuºi pentru costumul bleumarin, bluzã albã, pantofi negri,
o brãþarã subþire de argint, puþin ruj, un pic de culoare în obraji. O ºterge apoi, dar nu
de tot. Soseºte cu zece minute mai devreme. Minute penibile de aºteptare pe aleea
pustie. N-avea încotro. Autobuzele merg dupã programul lor, nu dupã dorinþele
cãlãtorilor. Se simþea descoperitã, ca ºi cum ar fi fost privitã din toate pãrþile. Vocea
putea sã fie acolo undeva, privind-o aºa cum ºi-ar fi dorit ea sã facã dacã ar fi avut unde
sã stea ascunsã. În autobuz privise cu atenþie încercând sã afle dacã era ºi el acolo. Nu
descoperise însã nimic. Sigur, putea veni cu altceva, sau putea sã fie acolo deja. 

Paºii o purtau cu încetinealã pe aleile parcului. Înfloriserã teii. Iarba era înaltã ºi
curatã ca hainele ei. Îºi scoase din poºeta micuþã pudriera, retuºându-ºi încã o datã
paloarea feþei, accentuatã acum de emoþia aºteptãrii. Începu a-ºi aduce reproºuri, apoi
scuze. Îºi spuse cã era mai bine sã-l vadã ea mai întâi ºi dacã o sã-i convinã... Dacã
nu, n-avea decât sã nu se arate. Aleea de la Fântâna Roºie era pustie, dar tot atât de
bine putea sã fie însufleþitã de orãºenii ieºiþi la plimbare, fie cu maºina, fie cu ceva ce
le grãbea ajungerea în mijlocul pãdurii. Vântul foºnea uºor, miºcând frunzele, culegând
parfumuri inimitabile. 

Zgomot de paºi anunþarã o pereche înlãnþuitã, amuzându-se cu aceleaºi nimicuri
spuse ºoptit. Aºteptarea începuse sã devinã o povarã. Autobuzul pentru întoarcere
sosea peste trei sferturi de orã. ªi ce dacã? Anunþurile matrimoniale au surprizele lor.
Deodatã tresãri. Pe aleea largã, în depãrtare, silueta unui bãrbat singuratic se desprinse
din fundalul plin de verdeaþa copacilor. Se strãduia sã rãmânã calmã, cu tot nefirescul
situaþiei. 

Un bãrbat înalt, fãrã vârstã, se apropia încet, ca într-o plimbare, cu mâna stângã în
buzunar, în dreapta þine neglijent o carte. Privea din când în când cerul pe deasupra
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copacilor. Nepãsarea cu care mergea nu avea nimic din þinuta unui om grãbit la o întâlnire.
Alexandra se pomeneºte mergând grãbit, în sus, în jos, preocupatã parcã de ceva ce s-ar afla
imediat dincolo de omul ce vine spre ea. Trec unul pe lângã altul fãrã sã se priveascã ºi paºii
li se pierd depãrtându-se. Nici mãcar nu întoarce capul. El era? Nu. Precis, nu. Deºi... Paºii ei
se depãrtarã tot mai mult ºi tot mai repede spre capãtul celãlalt al aleii, spre fântânã. Zgomotul
paºilor lui se pierdurã în foºnetul pãdurii. 

* * *
Tudor citise anunþurile matrimoniale, cu interesul omului sãtul lista de bucate dintr-un

restaurant uitat de lume. „Doamnã necãsãtoritã, pudicã, doreºte compania unui bãrbat”. Îl
intrigase precizarea „pudicã”. În viaþa lui nu întâlnise formulatã aceastã calitate umanã într-un
anunþ. Tudor îºi continuã lectura cu pagina literarã. Un titlu îl fãcu sã tresarã: „Un nou roman
al lui Tudor Mãrãscu”. Era numele lui, dar de apariþia unui roman nou nu ºtia nimic. Trecuserã
ani de zile de când nu mai predase nici un manuscris. Nici nu avusese când. Din articol rezulta
clar cã el, Tudor Mãrãscu, publicase un nou roman, a cãrui acþiune „se inspira din realitatea
imediatã, manifestând un spirit vioi”... ºi s.c.l. Nedumerirea îi creºtea pe mãsurã ce articolul se
strãduia sã-i scoatã în relief calitãþile deosebite ale noului roman.

Intrigat, telefonã la redacþia ziarului. Nu gãsi pe nimeni capabil sã-i dea un rãspuns
mulþumitor. Furios plecã spre redacþie. În drum zãri în vitrina librãriei din centrul oraºului cartea
ce nu-i aparþinea. O luã. Plin de nerãbdare o rãsfoi din mers, ciocnindu-se de trecãtorii grãbiþi. 

Neliniºtea îi spori ºi mai mult când constatã cã nici o frazã din paginile frunzãrite nu-i
aparþinea. Intrase în parc, împiedicându-se de bordura aleii principale. Închise cartea
nemulþumit, grãbind pasul spre Fântâna Roºie, murmurând în gând frazele pe care avea sã le
rosteascã la sediul redacþiei. Nu avea ochi pentru nimeni ºi pentru nimic. Se trezi la capãtul
aleii redeschizând cartea. Se aºezã pe o bancã hotãrât s-o citeascã. 

Târziu, Tudor ajunse totuºi la redacþie. Reporterul îi arãtã calm romanul, pe care, în furia lui,
Tudor îl încrimina. „E o simplã potrivire de nume”, concluzionã reporterul. „Personal nu-l
cunosc pe autor. De ce nu mergeþi la editurã?”. Tudor se calmã brusc. „Da, într-adevãr, de ce
nu se dusese la editurã?”. Cu paºii hotãrâþi pãtrunse în biroul redactorului de carte. Întâmplãtor
acesta îºi aduse aminte de el. Da. Cunoºtea bine pe autorul romanului. Mai precis pe
autoarea. „Cum autoarea?”, îºi exprimã mirarea Tudor. „Da, autoarea. Am numãrul ei de
telefon. Publicã sub un pseudonim”. 

Tudor îºi notã maºinal numãrul, hotãrât sã-i dea un telefon. „De ce îºi alesese tocmai
numele lui?”. ªi curios lucru, numãrul nu-i era necunoscut. Încercã sã-ºi aminteascã de unde-
l ºtia, dar se lãsã pãgubaº. 

* * *
Alexandra se aºezã la fereastra deschisã cu privirile aþintite în gol. Eºecul de astãzi o fãcu

sã simtã zãdãrnicia vieþii. Se entuziasmase ca o idioatã la apariþia primului succes de presã.
Era al doilea roman ºi nu crezuse în succesul lui. Ce-i folosea acum? Singurã cu romanele ei.
Dar viaþa ei, viaþa ei... Telefonul sunã prelung. Soneria o hotãrî. Nu. Nu mai avea putere sã
suporte singurãtatea... 

ªi acum duminica asta goalã, pierdutã de dor început într-o ceaºcã de cafea ºi-o þigarã.
Ceva totuºi trebuie fãcut. Se îmbracã dichisit, ca de duminicã ºi pleacã fãrã þintã, ameste-
cându-se printre oameni. Merge grãbit ca ºi cum ar avea o þintã. Colindã librãriile, din plãcerea
care i-o oferea mirosul cãrþilor. N-a avut cum s-o recunoascã de la început. Coperta era
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necunoscutã, doar numele autorului ºi titlul... Aºa a mers mai departe. 
Zilele treceau, dar ea nu le simþea. Era ocupatã sã asculte, sã priveascã ºi sã vina acasã

încãrcatã ca ºi cum ar fi adus jucãrii ºi bomboane. 
A trecut, cât timp a trecut? Nici nu ºtie, n-a avut timp sã vadã. A legat manuscrisul, i-a pus

un nume necunoscut, l-a predat ca un simplu intermediar ºi a aºteptat. Primele zile au trecut
uºor. N-avea experienþã, nu ºtia, cine se ocupã de manuscris ºi cât dureazã pânã primeºte un
rãspuns. Rãspunsul însã n-avea sã-l primeascã. Cu timpul realiza tot mai mult în ce bucluc
putea sã intre. 

Iar dacã apare… Nu cumva numele ilustru al autorului ºi nu valoarea în sine aveau sã-i
asigure succesul?!

Pentru a-ºi da curaj sau pentru ca sã se rãzbune pe sine ºi-a dat numele la rubrica anunþuri
matrimoniale. 

Duminicã dimineaþã, dimineaþã de varã cu soare roºu prevestind o zi de plimbãri la iarbã
verde, de plajã, de grãtare, de bere, de glume, de copii zbenguind-se în apa râurilor ºi pãrinþi
grijulii de rãceala apei. 

Câteva farfurii nespãlate pe chiuvetã în dau Alexandrei sentimentul cã mai este ceva de
fãcut. Apoi cafeaua de duminicã, ºi þigara. Autobuzele suie pline spre pãdure. Þigara n-are nici
un gust, cafeaua parcã nu-ºi are rostul în ziua în care nu eºti obligat sã porneºti la lucru. Aºa
începe însã orice zi. Cât timp lucrase, uitase de sine. La început, a avut impresia cã poate.
Mai apoi s-a ruºinat de îndrãzneala ei. Nu mergea. Dialogul ei cu ea însãºi era plin ironie. Nici
asta nu poþi, nimic n-ai putut. Niciodatã n-ai îndrãznit, Alexandra. Mereu ai crezut cã poþi, de
atâtea ori te-ai crezut mai presus de tine însãþi ºi te-ai plimbat aºa prin viaþa ta, iar ea a trecut
înainte. Puþin curaj. Pânã acum n-ai fãcut nimic, pentru cã te sufoca teama cã n-ai sã reuºeºti.
Dacã ai avea tãria sã-þi suporþi înfrângerea, ai afla gustul ei. Nu cã ar fi mai bun, dar ai fi aflat
ceva nou ºi asta oricum e altceva decât nimic. Aºa a fost începutul. Târziu, dar nu atât de târziu
încât sã nu mai aibã timp, a venit telefonul.

* * *
Abia când formã numãrul îºi aminti. Era telefonul la care îºi dãduse anunþul femeia „pudicã”.

Curios, Tudor insistã. Degeaba. Nu rãspundea nimeni. „Probabil nu e acasã”, îºi zice el,
propunându-ºi sã revinã. O cãutã toatã ziua. Seara la fel. Pânã la miezul nopþii. Nici un
rãspuns. A doua zi, când zorii încã nu nãvãliserã în oraº, sunã la apartamentul ei. nu-i
rãspunse nimeni. Reveni în dupã-amiaza aceleiaºi zile. Sunã insistent. Nu-i rãspunse nimeni.
Obosise. A doua zi când sunã la telefon, îi rãspunse o voce de bãrbat. „Cine întreabã?”, veni
de la capãtul celãlalt al firului. Tudor îºi declinã identitatea. „Sunt cãpitanul Skrobotovici. Vã
rugãm sã veniþi pânã la noi”, zise vocea sec, autoritar. 

* * *
Fumez mult. Beau multã cafea. Ceva nu-i în regulã. Nu cu capul, deºi nici aºa lucrurile…

nu mai stau ordonat. Nu mi-am simþit pânã acum niciodatã inima. Acum tremurã, ca un fluture.
ªi mâna îmi tremurã. Eram voinicã. Fizic, pot zice – parcã aºa suna fraza pe care o puneam
înaintea tuturor lucrurilor. Nu vreau sã renunþ. Mã simt umbrã care aleargã dupã mine. Mã
vreau din nou adunatã, aºezatã în luminã ziua ºi noaptea în vis. Sã separ ziua de noapte, sã
stau un pas pe loc sã mã ajung din urmã. Rãtãcesc ºi blestemul e foaia albã. Una, douã, zece,
o sutã albe, albe ºi nopþi ºi zile pline de foi albe. Fiecare zi trecutã peste foaia albã, nu din
celelalte împlinite ca un somnambul. Gesturi repetate mecanic, fãrã iniþiativã. Fiecare orã
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trecutã mai adunã un centimetru de alb. Nu pot sã renunþ. Ori eu, ori ea. Pânã când am sã
devin eu însumi o coalã albã, albã... 

Repetã, Alexandra. Încã de la început. De mai multe ori. ªi ai curajul, ºi nu uita când crezi
cã ai sfârºit sã scrii la urmã, ALEXANDRA. 

* * *
Tudor ajunge aproape imediat. În faþa blocului, maºina procuraturii, salvarea, miliþia... ºi

multã lume. În apartament scãpãrau blitzurile specialiºtilor de la criminalisticã. În patul nedes-
fãcut, nemiºcatã pentru totdeauna era EA. Tudor o privi buimãcit. Îºi aprinse o þigarã. Mâinile
îi tremurau. „Cum se face cã aveþi acelaºi nume cu numele ei de autor de romane?”, îl întrebã
cãpitanul. În faþa nedumeririi, ofiþerul îi întinse o foaie de hârtie. „Las totul ºcolii din satul în care
m-am nãscut, bãrbatului de ghips, cu care trebuia sã mã întâlnesc astãzi. Nu-l cunosc ºi-mi
pare rãu cã nu l-am putut opri, pentru cã îl bãnuiesc cum aratã. L-am vãzut pe aleea de la
Fântâna Roºie. Dacã mã va cãuta, îl rog sã mã ierte. Pudoarea m-a fãcut sã nu-l opresc.
Pseudonimul meu poartã în el prenumele fratelui meu Tudor, iar Mãrãscu vine de la
amãrãciunea singurãtãþii în care mi-am petrecut viaþa. Iertaþi-mã cu toþii. Alexandra.”. 

- Eu sunt Acela, se pomeni Tudor îngãimând. Eu ºi numai eu. Ofiþerul se grãbi sã-l tem-
pereze. 

Târziu de tot, plecã. Avea în braþe bustul. Chipul era aidoma celui dintre cearceafurile
mototolite. La fel de alb, la fel de imobil. 

Tudor îl aºezã cu grijã pe masa de lucru. Din ochi i se prelungeau uºor nori de furtunã.
Maºina de scris îl aºtepta supusã. O coalã albã, apoi alta… Alb ca gipsul ce-l privea sec ºi
rece, pânã la adormirea mâinii pe albul nesfârºit al colilor de hârtie.

Dora Groza
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1. Sunteþi piteºteancã?
2. Da, sunt nãscutã la Piteºti.
3. Aa, pãi mã bucur sã mãrim nu-

mãrul nostru, al celor din urbea
noastrã natalã. De când n-aþi fost
pe-acolo?

4. De când m-am nãscut. Adicã,
am mai trecut prin oraº, dar nu ca
sã stau, ci doar în trecere. Acum mã
duc sã public o carte.

5. La Piteºti? Pãi, sã vã facem o
primire de onoare, se poate altfel?

6. Caut o gazdã.
7. Sigur cã da, avem. Chiar

douã. O sã fiþi bine primitã. Mergeþi
în numele meu. O sã telefonez în
prealabil.

Piteºti. Mã aºteaptã în garã direc-
torul general al editurii. Sunt impre-
sionatã. Ba chiar emoþionatã de
cinstea fãcutã ºi-l îmbrãþiºez. Cre-
deam cã-mi trimite un redactor, nu sã
se deranjeze chiar el, pentru o scrii-
toare venitã de peste þãri ºi mãri.

Editura, o clãdire numai mar-
morã ºi nikel ºi plante exotice de-a
lungul treptelor scãrii interioare.
Peretele din faþã e tot din sticlã
transparentã, ceea ce dã luminã ºi
perspectivã clãdirii.

O cafea. Îmi prezintã redactorii.
Trecem la lucru. Trebuie sã dau

acordul pentru cele aproape douã
sute de fotografii color trimise de
mine ºi puse în paginã de redactor.

8. Aveþi unde sta sau sã vorbesc
la hotel?

9. Da, dar sã dau acum un tele-
fon sã mã anunþ. Iau telefonul.

10. Bunã ziua doamnã, sunt
scriitoarea anunþatã de colegul dvs.
profesorul Dumbrãvescu. Sunt la
editurã. Începem lucrul. Pot sta 2-3
zile la dvs.?

11. Aºa mult?
12. E prea mult? Atunci astã sea-

rã ºi mâine mã voi descurca altfel.
13. Bine. La ce orã?
14. Pânã la ce orã putem lucra

aici? îl întreb pe redactor. Îmi spune
cã pânã la 22.

15. La 10, doamnã.
16. Aºa târziu?
17. E mult de lucru. Încercãm sã

facem cât mai mult posibil, e timpul
scurt.

18. Bine, dar nu mai târziu, dupã
zece nu mai deschid poarta.

19. Fiþi fãrã grijã, la zece punct
voi fi la dvs.

Directorul general aºtepta sã
vadã ce are de fãcut.

20. ªtiþi, îi spun. M-a asigurat un
coleg de la Montreal, scriitor ºi el, cã
o sã mã primeascã bine colega ºi
prietena lui. Mi-a spus cã a fost ºi
profesorul dvs.

21. Mda ...
22. E convins cã sunteþi mândru

cã aþi fost elevul lui.
23. Mda ...
El pleacã. Noi trecem la treabã.

Mai târziu, ne lasã pe masã niºte
covrigi calzi. Lucram de zor. Aveam ºi
niºte sandviciuri în rucsac. La ora
cinci, redactorul îºi duce nevasta gra-
vidã acasã. Directorul mã plimbã cu
maºina sã-mi arate oraºul, unul din
cartierele rezidenþiale ºi cât de mult s-
a construit. ªi tipografia uriaºã a edi-
turii la care tipãresc zeci de edituri din
þarã. La ºase reluãm lucrul. Fetele
(patru redactoriþe) se preumblã pe
lângã mine, mã disecã cu ochi sfre-
delitori, cã de, vin din Canada.

Sunt mulþumitã cã ilustraþiile ies
aproape mai bine ca originalele,
contur, culoare, punere în paginã. E
zece fãrã un sfert. Ne oprim din
lucru ºi cu maºina lui redactorul mã
conduce la madame Colþun. E
numai bine zece. Sunãm, odatã, de
mai multe ori. Soneria e fixatã în
dosul unui copac bãtrân, care se
aflã chiar lângã poartã. Sunãm din
nou. Începeam sã reflectez cã am
fost inspiratã sã-l reþin pe redactor,
sã mã ducã la un hotel dacã nu des-

chide cocoana. Ce m-aº face sin-
gurã, noaptea, pe strãzi pustii ºi
necunoscute?! Se auzea un lãtrat
de câine, existã deci viaþã în apro-
piere, nu e totul mort.

Din întunecimea îndepãrtatã a
unei curþi fãrã sfârºit, atât cât se
vedea de la becul din stradã, apare
o fantomã albã, legatã la cap, care
merge, vine spre noi.

24. Credeam cã nu mai veniþi.
25. Sunãm de mult.
26. Dar la ora asta eu mã culc.
Iatã deci cã riscul sã rãmân în

stradã exista. În fine, bãiatul pleacã
ºi eu intru pe poarta ferecatã, pe ur-
mele fantomei. Calc cu grijã, din pia-
trã în piatrã, e beznã totalã. Nici un
bec ori lanternã ºi dau de-a buºilea
peste un maldãr de ceva nedefinit.

27. Da’ unde sunteþi?
28. Sunt pe-aici, doamnã, dar nu

vãd pe unde merg.
29. Þineþi-vã dupã mine.
O aud, dar n-o mai vãd. S-a dus

grãbitã, parcã se temea sã n-o
ajung. O ajung totuºi. Mai, mai sã
dau peste ea. Avea picioare iuþi,
bãtrânica. Zice : 

– O sã vã culcaþi aici (era o micã
clãdire cu geamlâc) la Grãdiniþa de
copii, cã în casã n-am pregãtit
nimic. Descuie. Intrã. Intru. O gale-
rie, cea cu geamlâcul. Douã gea-
muri sunt sparte. Altã uºã. Descuie.
Cobor câteva trepte. O cãmãruþã cu
o mãsuþã ºi douã scaune. La stânga
altã cãmãruþã mai mãriºoarã. Un
pat de campanie cu câteva þoale
uºurele. Nici cearºafuri, nici pleduri,
ºi era o gheþãrie acolo, ca o pivniþã.
La dreapta un mic coridor cu w.c. ºi
chiuvetã. Geamul de la cãmãruþa cu
patul nu se închide. Cele de la
galerie, sparte. Frig ºi... fricã.

30. Dar oricine poate intra aici.
Cum sã stau singurã o noapte?

31. Nu vine nimeni.
32. ªi e foarte frig.

O PRIMIRE DE ONOARE



De pe niºte lãzi cu jucãrii de plastic mai ia o þoalã ºi o
aruncã pe pat.

33. Dormiþi liniºtitã, mâine la ºapte vã scol. ªi pleacã.
Eu, paralizatã de atâtea surprize, de teamã, de frig,

amuþisem. ªi iatã-mã singurã. Mã încuie pe dinafarã. Îi cer
cheia. Mi-o dã ºi dusã fuse.

Mã desmeticesc ºi alerg dupã ea sã-mi descuie poarta
sã plec la un hotel. Dar ia fantoma de unde nu-i. Urcase
treptele la casa de lângã Grãdiniþã. O strig, bat la uºã, strig
iar mai tare, bat iar în uºã. Nu rãspunde nimeni. Sunt pur ºi
simplu prizoniera Grãdiniþei. Mã uit împrejur. Pe jos e plin de
confeti, cozi de zmee ºi alte resturi nemãturate de sãptã-
mâni, de când a închis probabil Grãdiniþa.

Pun pe mine tot ce am ºi intru în pat. Tremur. Suflu
înlãuntrul þoalelor sã mã încãlzesc, cu gândul la suflarea
boilor din iesle. N-oi muri, îmi zic, încerc sã mã liniºtesc: o
noapte e o noapte, nu un an. Am lãsat lumina de la w.c.
aprinsã, ca sã nu mã lovesc de lãzile cu jucãrii, de trepte,
de cele câteva mobile ... Eram atât de speriatã, încât nu mai
judecam. Încercam sã adorm.

Uºa s-a dat de perete ºi gazda mea intrã cu o tavã cu
cafea ºi ceai (cã nu ºtia ce beau). E numai zâmbete. Pe
urma ei intrã un bãrbat supãrat.

34. L-am adus pe frate-meu sã aprindã boilerul, sã dea
un pic de cãldurã.

35. Cã tu nu puteai sã dai clapa asta la dreapta, cum ai
fãcut toatã iarna la Grãdiniþã, zice el ºi pleacã îmbufnat.

36. Pe semne c-am uitat, zice madame Colþun, vãdit
încurcatã, bâlbâindu-se. Era evident cã nu se aºteptase s-o
trãdeze frate-su.

În câteva minute o undã de cãldurã plãcutã dezgheþã
atmosfera. De ce nu mi-o fi dat cãldurã asearã sã nu tremur
toatã noaptea ca un câine bolnav?

Beau cafeaua ºi ieºim. Curtea, o grãdinã mare neîngrijitã
ºi sãlbãticitã, cum îmi plãcea mie. Mã uit cu grijã pe unde
calc. ªi-mi vine în minte Podul lui Pãcalã (Petre Dulfu). Se
angajase Pãcalã argat la popã, ºi acesta, ca sã scape de el,
i-a cerut sã-i facã un pod cu o cãlcãturã tare ºi una moale,
convins cã n-o sã poatã. Cum s-a înnoptat, Pãcalã a omorât
oile popii ºi le-a aºezat una cu spinarea în sus, alta cu burta
în sus. ªi tot aºa pânã le-a terminat. Apoi a acoperit totul cu
crengi. S-a mirat popa de aºa minune, apoi s-a luat cu
mâinile de cap când a vãzut ce-i sub crengi.

ªi calc cu grijã, cã poteca era cu o cãlcãturã tare, un
pietroi, urmat de o cãlcãturã moale, un spaþiu de pãmânt
umed, cã plouase, ºi tot aºa pânã la poartã.

Am chemat un taxi ºi la opt eram la editurã. Bizar, nimeni
nu m-a întrebat nimic, de parcã ºtiau cum fusese. Am tras
tare, pânã spre cinci, când directorul mi-a propus, dacã
vreau sã prind rapidul de cinci, sã ne grãbim, cã mai avem
un sfert de orã ºi se poate. Am fost foarte bucuroasã sã
pãrãsesc de îndatã urbea mea natalã. Iar restul pozelor le
rezolvã redactorul, cã mai sunt doar câteva ºi acum a vãzut
ce ºi cum le vreau.

L-am prins just cu un minut înainte de plecare. Dragul
meu director general urcã douã trepte pe scara trenului ºi
mã îmbrãþiºã, apoi îºi scoase rucsacul meu de pe umãr ºi,
lãsându-l la picioarele mele, sãri din tren.

– Ne vedem la Târgul de Carte, la Bucureºti, peste douã
sãptãmâni, cu cãrþile dvs., îmi lansã în chip de rãmas bun,
aceste câteva cuvinte care-au rãmas ca o eºarfã în urma
trenului.

MARTIE
Vântul se-nºurubeazã-n jurul lujerelor
Iar oglinda întunecatã a cerului se sparge
Lãsând petece-albastre dintr-un vitraliu
Sã spânzure de catarge

Aerul e înecat de miresme, de voci
Timpul cu o bãtaie de aripi s-apropie iar
Prin miezul de aburi ridicaþi din adâncuri
Peste curcubeul legãmânt de altar

Pe aºternuturi de vânturi nebune
Mãsura fãrãdelegilor e dusã departe
Domnul se plimbã în adierile serii
ªi seamãnã cuvântul în brazda lui Marte

Stãvilarele cerului slobozesc râuri de soare
Izvodul vieþii miºunã sumedenie
Nedormirea adastã pe ogoarele inimii
Lucrarea plãmãdirii sufletului în smerenie

Graiul neodihnit se dã cu scumpãtate
Osteneala-i vlãdicã în vremea ce grãbeºte
Pãcatul stã la pândã ºi pofta dã nãvalã
Dar zãmislirea cere luminãtori ºi meºteri.

APRILIE
Departe, departe, la al ºaptelea han de la stâlpul acesta
Stãpâneºte un porumbel alb niºte ruine.
Nu sunt cuiburi uscate, nici smee de hârtie, vã asigur, sunt
adevãrate ruine
Situate departe, departe, lângã al ºaptelea han de la
stâlpul acesta.
Seara, în fiecare searã, un ceas se opreºte ºi deasupra se
încruntã de ploaie.
Atunci cerul se roteºte, amestecând culorile prelinse
Pe catapeteasma invizibilã-a nopþii.
Atunci, ca o paletã murdarã,
Cerul întreg e un amalgam de întrebãri.
Atunci aripa porumbelului alb creºte 
Peste ruinele vinete ºi aduce senin.

MAI
Dã-mi înapoi viespile calde
Adu-mi timpul ca mierea, zumzetul nebun
Care se leagãnã de dimineaþa pânã seara
In culcuºul primãverii, ca un pãun

Viespile calde venind ºi plecând -
Perpetuum mobile al anilor rãmaºi
Lângã fata morgana pe drumul sinuos
Al timpului sinucigaº -

Viespile calde mirosind a tãmâie
Când din poala-nserãrii se umflã brusc vântul
Sângerând nãruirea inversã a orelor
Peste tãcerile care-ºi ascut cuvântul

Dar vai, cu ochi viclean un alter ego
Vorbeºte, ºi nu pot sã mai rãspund
Decât cu umbra pleoapei închise
Peste timpul rotund.
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- Poate mâine nu te duci la pes-
cuit, îi spuse Alessia tatãlui sãu de
cum acesta intrã în casã, cu puþin
dupã lãsatul serii. E ºedinþã cu pãrinþii
ºi diriga mi-a spus foarte cinic: ar fi
cazul sã se mai intereseze ºi taicã-tu
de tine, cã nu l-am vãzut de nici nu
mai ºtiu când. Mã disperã diriga asta,
doar ºtii, tati, cã eu învãþ…

– Bunã Alessia, nu ºtiu ce sã zic
despre mâine, mi-a spus Robert sã
mã duc cu el în alt loc pe mare,
unde a descoperit un banc de peºti.
ªtii cât ghinion am avut în ultima
vreme cu pescuitul…

– Mda, mereu pui pescuitul înain-
tea mea. N-ai decât sã nu te duci, nici
nu am nevoie, mereu m-am des-
curcat singurã, oricum sã nu spui cã
nu te-am anunþat. ªedinþa e mâine
dupã amiazã la 5, spuse adolescenta
cu un aparent aer de resemnare. Ai
prins azi ceva? Ce mâncãm?

– Pun imediat de mãmãligã. Mã
ajuþi la curãþatul peºtilor?

– Nu, nu, mã duc sã învãþ. Mã
chemi când e gata.

Alessia se închise în camerã, dân-
du-i tatãlui sãu impresia cã se duce sã
înveþe. Casa micã, de douã camere,
de pe malul mãrii, zona 2 Mai – Vama
Veche, avea peste 100 de ani. Dupã
moartea Cameliei, mama fetei, cu banii
agonisiþi, Cãtãlin reuºi sã o cumpere ºi
sã o amenajeze decent, nu suporta sã
stea în acelaºi apartament cu socrii.
Nu era modern mobilatã, nici pe de-
parte, dar tatãl fãcea tot posibilul sã-i
asigure fetei pâinea de toate zilele. Se
trezea cu noaptea în cap, în fiecare
dimineaþã la ora 2, la 3 era deja în larg.
Deºi cu greu îºi putuse cumpãra o
plasã, în ultima vreme îºi lua doar un-
diþa cu el. Cu chipul ºi mâinile arse de
soare, îl puteai asemãna cu un indian
pierdut pe mare, dar nici soarele, nici
furtunile care de multe ori l-au apropiat
de Bulgaria nu îl puteau determina sã
renunþe la pescuit. Ajungea acasã
seara, dupã 8, strângea hainele arun-
cate peste tot de Alessia, îi pregãtea

mâncarea, îi fãcea pachet pentru a
doua zi la ºcoalã ºi adormea. În ultima
vreme, tânãra de 16 ani nu mai vroia
sã cineze împreunã. Se închidea în
camerã, dar Cãtãlin ºtia cã nu rãmâne
pentru mult timp acolo. Deschidea
fereastra, ieºea ºi mergea fãrã a se
opri pânã pe malul mãrii, pe stânca de
la piciorul apei. O fi vârsta asta mai difi-
cilã, o sã-ºi revinã, nu e bine sã o cert,
o poate apuca pe cãi greºite, e vârsta
la care simþi nevoia de foarte multã
libertate. E bine sã creadã cã nu ºtiu
nimic… bine cã învaþã mãcar.

A doua zi, la ora 5, Cãtãlin era
alãturi de alþi 12 pãrinþi la ºedinþã.
Nu avea emoþii, ultima oarã când
fusese la ºedinþa cu pãrinþii, acum
douã luni, Alessia a fost foarte lãu-
datã. Minte ascuþitã, spirit indepen-
dent, obiectivitate înnãscutã ºi me-
morie extraordinarã. Copila nu ºtia,
dar tatãl participase la toate ºedin-
þele cu pãrinþii la care fusese che-
mat. Credea cã e mai bine sã nu o
anunþe, copilul nu trebuie sã înveþe
de fricã sau de reacþia lui în urma
întâlnirilor cu profesorii, ci pentru el
însuºi, dezvoltându-ºi astfel respon-
sabilitãþi de mic. Responsabilitatea
Alessiei era sã înveþe, dar nu ca
urmare a fricii de reacþia celorlalþi, ci
ca urmare a unei gândiri obiective
cã acest lucru o ajutã doar pe ea.
Diriginta ºtia planul tatãlui ºi pentru
cã mergea, nu îi spunea Alessiei cât
de des venea, de fapt, tatãl sãu la
ºcoalã. ªedinþa asta ar fi trebuit sã
fie ca toate celelalte. Diriginta salutã
pãrinþii, îºi puse ochelarii ºi se
aplecã asupra catalogului sã citea-
scã cele mai mici note ale elevilor.
Aºa fãcea mereu.

– Apetrei Simina – 7 românã, 6
matematicã; Bleonþ Costel – 3
românã, 5 istorie; Mineriu Alessia –
4 matematicã, 5 românã.

Tatãl o privea pe dirigintã fãrã a-
i veni sã-ºi creadã ochilor.

– Doamna dirigintã, cu tot res-
pectul, cred cã este o confuzie…

– Nu, vã rog sã rãmâneþi dupã
ºedinþã la o discuþie privatã. În ceea
ce priveºte pregãtirea elevilor, cred
cã ar fi bine sã încheiem un pact cu
profesorii, sã-i pregãteascã mai…

Cãtãlin nu o mai auzea pe fe-
meie, deºi nu îºi putea dezlipi ochii
de pe ea. Nu-i venea sã creadã ure-
chilor, Alessia îi spunea mereu cã
învaþã. Inima îi trãgea pumni în uºa
pieptului ºi simþea cum i se înmoaie
picioarele. Bine mãcar cã stãtea pe
scaun, cã ameþeala îl cuprinse cu
totul. Vedea alb, nu mai putea gândi
nimic, era într-o stare de gol mental,
depersonalizare ºi negare. Întotdea-
una avuse grijã sã-i ofere Alessiei
tot ce avea mai bun. Pentru ea
lupta, pentru ea se trezea cu noap-
tea în cap, fãrã sã cunoascã ce
înseamnã sã te bucuri de o zi liberã.
Încerca din rãsputeri sã suplineascã
lipsa mamei care a murit înainte de
a-ºi putea þine în braþe copilul atât
de mult dorit. I-a promis Cameliei cã
o va iubi ca pe ochii din cap ºi
mereu s-a þinut de cuvânt.

– Domnule Mineriu… domnule
Mineriu?

– Da, mã scuzaþi, eram luat de
gânduri…

– Putem discuta acum?
– Sigur.
– Nu vreau sã vã dezamãgesc,

dar situaþia Alessiei e gravã.
Cãtãlin îºi muºcã buza de jos cu

atât de multã putere, încât avu pen-
tru o clipã impresia cã îi va þâºni
sângele împroºcând-o pe profe-
soarã. Îºi þinea mâinile la spate, sã
nu se observe cât de aproape este
sã ºi le frângã. Mâini aspre, arse,
pline de bãtãturi ºi cute adânci.

– De aproape o lunã e total ab-
sentã. Comportamentul ei ar fi într-
un fel specific vârstei, dacã nu ar fi
atât de pronunþat. Nu o mai bucurã
nimic, nu o întristeazã nimic, nu are
nici o pasiune, a renunþat la pictat
dupã ce ultimul ei tablou, realizat
acum trei sãptãmâni înfãþiºeazã o

Suflet
de mamă



femeie care îºi ia zilele, tãindu-ºi
venele ºi umplând cada dintr-o baie cu
sânge. Notele ei au scãzut pe zi ce
trece, parcã nici nu trãieºte. Nimic nu
mai conteazã pentru ea. La ultima orã
de dirigenþie pe care am avut-o acum
douã ore cu clasa, tema abordatã a
fost responsabilitatea de a fi pãrinte.
Ea a reacþionat cel mai grav, ceea ce
mã face sã cred cã trece printr-o
traumã.

– A spus ceva? întrebã Cãtãlin ple-
cându-ºi privirea.

– A spus cã unele femei nu se nasc
pentru a fi mame. ªi nu se referea la
ea. Imediat a început sã plângã ºi a
pãrãsit clasa fugind. Aveþi idee despre
ce vorbea, ce se întâmplã cu ea, ce ar
trebui sã facem?

Ca ºi cum i s-ar fi revelat secretul
atitudinii fetei sale, Cãtãlin o rupse la
fugã, lãsând-o pe dirigintã cu gura
cãscatã. Ce familie de ciudaþi, ajutã-i
Doamne, totuºi sunt oameni buni!

Bãrbatul alerga ca ºi cum îi era teamã
sã nu piardã trenul, ultimul în care avea
sã se urce fiica sa. De multe ori a simþit
cã se duce pe malul mãrii sã vorbeascã
cu mama ei, dar niciodatã nu fusese
supãratã pe ea, o pãstra ca pe o icoanã.

Nici nu-ºi dãdu seama când ajunse
acasã, aproape cã trânti uºa de la
intrare, uitându-se buimac în toate
direcþiile. Nu era mare casa, dar i se
pãrea infinitã în momentele alea,
asemãnãtoare labirintului Minotaurului,
despre care citise în copilãrie, dar pe
care nu ºi-l imaginase niciodatã cu
adevãrat. Se rugã sã-ºi gãseascã fiica
repede, dar nu vedea niciun ghem de
aþã. Trezeºte-te, nu e nici o fatã de-ale
lui Minos aici, nu vorbim de Ariadna,
vorbim de Alessia! Unde e Alessia?

– Alessia… Alessia, am venit
acasã! Alessia! bãrbatul simþea cum
vocea începe sã îl lase.

– Ce cauþi la ora asta acasã? Tre-
buia sã vii dupã 9, se auzi o voce gâ-
tuitã din baie.

Cãtãlin se îndreptã împleticindu-se
înspre locul de unde se auzea glasul
fiicei sale.

– Am venit mai repede sã mai stãm
ºi noi împreunã, nu prea am petrecut
mult timp în ultima vreme…

– Pleacã, nu vreau sã te vãd, du-te
pe mãrile tale, du-te ºi lasã-mã! 

– Alessia, ce se întâmplã cu tine?
Deschide uºa, hai sã discutãm!

– Eºti un mincinos! Pleacã, spuse
copila înecatã de lacrimi.

– Nu te-am minþit niciodatã, crede-
mã! Lasã-mã sã intru!

– De ce nu mi-ai spus cã mama s-a

sinucis dupã ce m-am nãscut pentru cã
nu mã vroia? De ce? De ce m-ai lãsat
sã o iubesc?

Cãtãlin se izbi cu putere în uºã
pânã o dãrâmã. Se repezi la fiica sa,
spunându-i:

– La naºtere, viaþa uneia dintre voi era
în pericol. Mama ta a renunþat la a ei din
dragoste pentru tine, ca tu sã trãieºti…

Într-o baie de sânge, Alessia nu îl
mai auzea. Îºi aminti de ultimul sãu
tablou, fãrã a ºti atunci pe cine pictase.

Lebãda neagrã
Azi îmi lipesc emoþia de tine,
sã vezi ce fiarã zace-n mine.
mã sfâºie, mã roade pe dinãuntru,
deºi masca-mi e perfectã.
aº rupe carnea-mi de pe trup,
sã eliberez din colivie
intensitatea trãirilor mele,
care azi de cheamã în rai,
mâine te trimit în iad.
strãinule,
îmi lipesc trãirea de tine,
cât sã-mi priveºti chipul

Suflet crescut la Polul Nord
Am sã-mi desfac sufletul într-o zi,
sã înþeleg de unde vine toatã rãceala.
nu l-am crescut
printre gheþarii de la Polul Nord,
nu l-am hrãnit
cu poveºti despre Crãiasa Zãpezii .
e aproape transparent ºi rece,
mai rece decât sãrbãtorile
petrecute printre strãini,
mai dur decât singurãtatea.
sufletul meu are chip de þurþure,
nici soarele, nici iadul,
nu-l poate încãlzi

Unde, strãinule
Misteru-mi e ca lacul dintre munþi,
întins, senin, netulburat,
surâs bãlai de nimfã
în miez târziu de varã.
urci scara dintre anotimpuri,
te-opreºti, ajungi la el.
priveºti ºi trãieºti apoi
cu gândul cã mã desluºeºti.
strãine drag,
misterul n-ai sã mi-l dezlegi,
când te-oglindeºti
te legi la mâini ºi la picioare,
te-afunzi.
apropierea ta
îþi poate aduce moartea 

Lecþie despre nebunie
S-a aºezat praful pe lunã,
sã nu o mai privesc noaptea
ºi sã pot visa realul.
nu mã mai þine de vorbã nopþile
despre cum i se prelinge durerea
printre nori pânã în ochii mei.
uneori mi-e dor sã fiu lunaticã,
nu ºtiu prin ce cotlon sã mai fug de soare.

luna era rece, indiferentã, semãnam,
muritorii ne confundau,
aveam aceeaºi paloare amândouã.
îmi plãcea cum se simte durerea ei
în sufletul meu.
sã ºteargã cineva praful

Între rai ºi iad
Dacã eu aº fi pãcatul tãu, 
þi-ai aºeza iadul pe buze
fãrã sã-þi pese cã primul sãrut
îþi va arde chipul, trupul,
îþi va bântui mintea?
ne va rãmâne doar sãrutul sufletelor, 
poate cel mai pur din toate,
pe care-l vom purta cu noi
cât þin paºii între cer ºi pãmânt,
între anotimpuri.
sãrutã-mi buzele, chiar de se aºterne
scrum sub tãlpile noastre
vom continua valsul.
sãrutul tãu e iertarea mea,
ia-mã de mânã ºi nu te teme,
voi chema ploaia 
sã te vindece

Ochi deschiºi
Când ai vrut sã ne întâlnim
pe podul dintre ieri ºi mâine 
am luat umbrela cu mine
sã nu mã plouã peste gânduri
sã nu mai cred în basme.
totuºi,
de când a început sã picure
mã usturã ochiul
de la atâta visare

Copila Sipetului
Sunt copila sipetului
nu am niciun stãpân
ºi nu ascult de nimeni
în afarã de el
nu am niciun prieten
pentru cã toþi au impresia
cã îmi pot citi sufletul
dragii mei, mi-e invizibil
ºi doar eu îl ºtiu
eu ºi sipetul
nu-mi spuneþi cã mã cunoaºteþi
doar pentru cã îmi ºtiþi numele
cã m-aþi vãzut crescând
jucându-mã cu voi 
zâmbindu-vã
pentru cã nu ºtiþi cine sunt.
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Prologue
Il y a tant de choses insignifiantes sur cette planète. Pour la majorité, nous avons seulement l’impression qu’elles

le sont, car avouons-le, nous avons souvent tendance à penser qu’à notre nombril. Mais ces choses sont en fait
importantes, sinon essentielles dans notre vie, serait-ce seulement pour la rendre plus intéressante. Ce sont des
choses que l’on voit toujours et qui ont un effet sur nous qu’on ne remarque presque jamais. Des choses auxquelles
on ne prête pas attention : un ciel bleu, un sourire, un petit carré de vert en plein milieu d’une rue asphaltée… et
même les animaux qui rôdent dans les parages. Ils ont cette façon de nous rappeler que la vie est pleine de petits
plaisirs, que nous ne sommes jamais trop seuls où trop désespérés.

Ce qu’on ne sait pas, par contre, c’est que même les petits animaux cachent beaucoup plus de secrets qu’on a
même l’intention de chercher. Prenons, par exemple, l’écureuil… Dans ce livre, vous découvrirez une histoire qui
présente ce petit rongeur comme vous ne l’avez jamais connu auparavant et préparez-vous, elle pourrait bien vous
surprendre… Maintenant, imaginez qu’il y a une musique mystérieuse dans l’arrière-plan.

Vous pouvez décider de croire ce que dit cette histoire, où rejeter l’idée de sa réalité, mais quoi que vous
choisissiez, amusez-vous bien dans votre lecture et sachez ceci : nous pourrions en apprendre beaucoup sur ce qui
nous entoure, en faire beaucoup plus pour venir en aide à ces détails si fragiles. Il suffit juste de regarder.

Chapitre 1
La tradition mortelle

Écureuilis - prononcer « Écureuil-i-lisse » - était un grand royaume caché quelque part dans les montagnes
Himalaya, au Népal, près du mont Everest. Il était entouré d’une demi-sphère transparente qui le protégeait du froid,

Un écureuil
dans le sac

Petite Biographie
Teodora Popa est née en 1996 en Roumanie, pays où son nom est beaucoup moins
bizarre. Après une courte première année, à l’âge de sept ans, elle déménage avec ses
parents bien évidemment au Canada, dans la belle province du Québec. Là, elle
rencontre deux choses : le français et l’écureuil. Il n’en faut pas plus pour qu’elle
commence à écrire, à seulement onze ans, un petit livre avec une histoire assez banale,
qui grossira énormément pendant ses trois ans de développement pour devenir ce super
bouquin que vous tenez présentement entre vos mains. 
Et ne vous inquiétez surtout pas à propos de son jeune âge, car elle a bien passé par
pas moins de six écoles dans sa vie, presque sept, et a toujours réussi à garder sa
réputation de « bolée! »
Elle vit présentement dans la plutôt petite ville de Rouyn-Noranda avec ses deux parents
et ses trois poissons, et espère sincèrement que vous saurez apprécier son livre, aussi
insignifiant qu’il soit dans l’imposant monde de la littérature.
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créant un climat à quatre saisons. Ce royaume était assez grand… en fait, il était gigantesque pour ses habitants. Pour eux,
il était aussi grand qu’un petit pays.

Finalement - dernière information extrêmement importante - ce royaume était habité uniquement par… des écureuils!
Bon, sûrement que vous ne venez pas de faire « Ah! Quelle surprise! » mais quand même. 

Vingt-six mille deux cent quatre-vingt-cinq écureuils - par rapport au dernier recensement - habitaient ce petit royaume
au milieu du désert de neige. 

Une des qualités particulières de ces écureuils était qu’ils vivaient bien plus que n’importe quels écureuils sur la Terre. Ils
vivaient de vingt-six à trente ans alors qu’un écureuil régulier vit de six à dix ans seulement! Au cas où vous êtes
épouvantables en mathématique, cela fait une différence d’environ vingt ans de vie.

Pour ces étranges écureuils, le 308e jour de l’année était une journée très importante. En cette belle journée de fin
d’automne, après avoir envoyé partout dans le royaume une lettre qui annonçait l’arrivée de, justement, cette date, le roi
Écureuilard faisait son discours habituel :

- Chers écureuils, comme on le sait tous, le 308e jour de l’année, appelé 2 novembre par les humains…
Soudain, il se rendit compte qu’il n’était pas certain de ce fait. Il s’arrêta et chuchota à la reine Écureuilesse, qui était juste

en arrière de lui :
- Est-ce que c’était 1er, ou 2e novembre?
- Oh, tu ne t’es pas encore trompé, j’espère!? lui répondit-elle.
La reine était en train de s’admirer dans son minuscule miroir de poche. Elle n’avait pas l’habitude d’écouter les nombreux

discours de son mari, mais elle savait tout de même qu’il se trompait souvent.
- Non… oui… eu… NON… je crois… c’est quoi la question? fit le roi, incertain.
- Oh, laisse-moi faire! Je vais le dire, ton discours! dit-elle en prenant la place du roi. 
Et soudain, sa voix de vieille snob se transforma comme par magie en une voix douce et même suppliante :
- Alors, comme disait mon… étroit mari, héhé, comme cette année est une année bissextile, le 308e jour de l’année est

le 1er novembre pour les humains.
Elle jeta un regard moqueur au roi avant de continuer :
- C’est, pour nous, une journée très importante, car c’est la journée de l’amitié. C’est la journée ou cinq écureuils

prendront un risque géant, gigantesque… mais qui vaut la peine, s’empressa-t-elle de rajouter. La journée où ces cinq
volontaires se présenteront ici, au château pour commencer leur mission. 

Leur mission sera, comme à chaque année, de sortir dehors, par la Porte de Glace, et se faire un ami… humain!
Il n’eut pas vraiment d’exclamation du public, car ceci se passait chaque année et le nombre de volontaires avait diminué

énormément. Plus personne n’avait intérêt à participer, sauf les plus courageux - et les plus insensés.
- Pour ceux qui ne le savent pas, poursuivit la reine, il y a

quelques années, il fallait faire de vraies compétitions pour
choisir les cinq aventuriers. Mais, malheureusement, maintenant
il n’y en a plus. J’ai même peur qu’il n’y ait pas assez de
volontaires! Mais s’il vous plait, on veut savoir comment les
humains font pour survivre au froid de dehors! On veut savoir
s’ils ont la capacité de parler notre langue et de se faire un ami
écureuil! Alors si vous avez le courage, s’il vous plait… soupira
la reine d’une façon qui, non seulement semblait, mais était trop
touchante pour son caractère habituel.

Voyant qu’elle ne pouvait plus continuer - ou plutôt qu’elle ne
voulait pas avoir l’air de pouvoir continuer - le roi prit sa place :

- Je vous rappelle les règles : si vous êtes volontaire, vous
sortez. Si vous sortez, pas question de revenir sans un ami
humain! Vous devrez chacun vous organiser pour choisir le lieu
où vous voulez tenter votre chance. Vous serez bien équipés, ne
vous en faites pas, mais rappelez-vous : aucun écureuil n’est
revenu à ce jour.

Pourquoi devait-il décourager tout le monde ainsi? 

***
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În toamna lui 1970, proaspãt reîntors în Bucu-
reºti dupã ce fãcusem un fel de penitenþã la un
ziar din Buzãu ºi în cazãrmile de la Bacãu, încer-
cam sã-mi reiau vechile relaþii fãcute în studenþie,
ori sã-mi construiesc altele prin lumea literarã,
mergând pe la cenacluri ºi-ncercând cu timiditate
uºile redacþiilor de reviste. Pe Neagu Rãdulescu
cred cã l-am cunoscut la Casa Scriitorilor, la
Cenaclul cel mai vestit din epocã, dacã nu cumva
lui mã va fi prezentat cineva, vreun coleg de
redacþie de la Informaþia Bucureºtiului, unde, aºij-
derea, aveam sã-mi fac un mic stagiu de reporter
înainte de a intra în sistemul editorial.

Despre omul Neagu Rãdulescu aflasem câte
ceva mai degrabã din auzite, de la alþi scriitori,
mai vârstnici, decât din scrierile lui, pe care,
trebuie sã recunosc, nu le citisem la ora aceea.
De altfel el avea o mai mare faimã de desenator,
de umorist decât de om al condeiului. Oricum,
chiar dacã nu l-ai fi citit, tot nu puteai sã nu
judeci cu admiraþie inspiraþia cu care îºi dãduse
titlurile unor cãrþi: Nimic despre Japonia, Sunt
soldat ºi cãlãreþ, Napoleon fugea repede, Un
creion pe stadion, Un balon râdea în poartã, Un
catâr bine crescut ºi altele.

Auzisem cã încã dinaintea de rãzboi avea
faima unui ins care urãºte impostura, grandoma-
nia, prostia ºi toate tarele de care nu ducea lipsã
nu doar societatea româneascã în ansamblu, ci
ºi lumea creatorilor de literaturã. Despre el G.
Cãlinescu scrisese în monumentala-i istorie cã
„raporteazã mizeriile vieþii de cazarmã ºi ecouri
din culise”.

Desigur, marele critic se referea la un per-
sonaj „Neaþã”, pe care Neagu îl purtase prin mai
multe romane, un fel de soldat Jveik în variantã
autohtonã, dar remarca se putea aplica, prin
extrapolare ºi Turnului Babel, o spumoasã
„oglindã” a viciilor ºi pãcatelor confraþilor într-ale
condeiului, un volum gâlgâind de umor ºi satirã,
fericit ilustrat ºi cu portrete pe care peniþa auto-
rului le aºternuse cu dibãcie în cuprinsul textului.

Fireºte, dat fiind cã multe din personajele sur-
prinse de Neagu Rãdulescu au trecut demult
apele Styxului, cã dintre ele prea puþine au
rãmas în memoria istoriei literaturii ºi a teatrului,
cã trãim într-o altã lume ºi alcãtuim o altã gene-
raþie decât cea vizatã de scriitor, ne putem
întreba în ce mãsurã umorul atât de gustat în
epocã mai poate plãcea astãzi, dupã aproape
trei sferturi de veac trecute de la ediþia princeps
a cãrþii, imprimatã în 1940. Un editor inimos (ºi
curajos totodatã), Ion Opriºan a reeditat dupã
2000 „Turnul Babel”, iar intuiþia lui n-a dat greº:
volumul s-a epuizat destul de repede. Deschid
Dicþionarul general al literaturii române ºi în arti-
colul care i-a fost consacrat lui Neagu Rãdu-
lescu citesc, între altele: «Anunþat de unele
proze din Nimic despre Japonia (1935), sondajul
lumii literare ºi artistice se continuã la scara
întregii cãrþi în Turnul Babel (1940), colecþie de
situaþii anecdotice cu subtext caracterologic
inspirate din viaþa scriitorilor ºi a oamenilor de
teatru. Profilurile sunt inspirate din viaþa scriito-
rilor ºi a oamenilor de teatru. Profilurile sunt
realizate rapid, dintr-o singurã tuºã: la Capºa,
cutare poet e „galben ca o lãmâie, strecurându-
ºi sub trenchcoat o faþã de masã sã-ºi facã din
ea cãmaºã”, un altul pare „un copil de trupã
timid”, în vreme ce comeseanul lui stã „încruntat
într-o atitudine de neînþeles Edgar Poe dâmbo-
viþean”; cutare actor seamãnã „ºi cu un inten-
dent, ºi cu un ºef peste plasatori, ºi cu un oltean
cu cobiliþa pe umeri: hai la pere! Periliii! Perga-
mutiliii! – cu orice, numai cu o vedetã nu».

Cu un carnet ºi un creion în buzunar, acest fin
ºi exact observator al vieþii literare ºi artistice
trecuse, înainte de rãzboi, prin multe redacþii (ºi
numeroase reviste îi gãzduiau cu bucurie ºi cu
plãcere prozele, eseurile, cronicile, dar mai ales
desenele care, nu mã îndoiesc, sporeau audi-
enþa ºi tirajul publicaþiilor cu pricina). Fusese ºi
în vestitul cenaclu „Sburatorul”, unde a citit
prozã ºi a schiþat portretele celor prezenþi acolo.

Centenarul unui umorist:
NEAGU RĂDULESCU



Dupã rãzboi a continuat sã publice, mai ales desene
cu tentã satiricã în România literarã, în Informaþia
Bucureºtiului, în publicaþii literare din provincie, iar
în ultimii ani de viaþã ºi în Luceafãrul, unde l-a
cunoscut ºi Ion Dodu Bãlan, care era redactor
acolo. Acesta îºi aminteºte de el ca de un «un om
distins, cu o voce stinsã, ºoptitã aproape, îmbrãcat
fãrã etichetã, mereu într-un pulover care îi dãdea un
aer de tinereþe, de sportiv, de nonconformist ºi de
boem „ieºit la pensie”. Era de o delicateþe ºi de o
discreþie deosebite, inteligent ºi plin de nobilã ironie,
calitãþi evidente ºi în caricaturile sale din revista
Luceafãrul... Eram mereu în contact cu distinsul
nostru colaborator niciodatã agresiv, agasant ºi
niciodatã umil¸. Fiind convins cã în acei ani, 1960-
1970 Neagu Rãdulescu „fãcea dovada unei
cunoaºteri profunde ºi intime a atmosferei din critica
literarã de la noi”, fostul redactor ºef al Luceafãrului
descrie pe scurt ºi o caricaturã – de fapt o imagine
colectivã în care au fost surprinºi principalii critici
literari ai momentului, dupã ce ºi-au spus opinia în
legãturã cu o controversatã istorie a literaturii româ-
neºti contemporane, alcãtuitã de Dumitru Micu ºi
Nicolae Manolescu: „Iatã o masã de operaþie!
Pacienþii, autorii bolnavei Istorii a literaturii române
de azi, întinºi pe spate: Dumitru Micu în dreapta,
Nicolae Manolescu în stânga. Sub masã, pe burtã,
în chip de sforar, George Ivaºcu. La picioarele lui o
floare într-un ghiveci; în faþã, o gãleatã în care curg
lacrimile suferinzilor. Prin mâna dreaptã a lui
Dumitru Micu, Ivaºcu le ia pulsul, semn cã cei doi
autori sunt, în acest caz, una ºi aceeaºi fiinþã, cu
rãspunderi egale. În jurul mesei de operaþie, sub o
simbolicã umbrelã protectoare, în centru, cu o figurã
fioroasã, Alexandru Piru, cu mâinile înmãnuºate,
þinând bisturiul; în dreapta, Eugen Simion care, în-
grijorat, îi þine, patern, capul lui Manolescu... O fan-
tezie bogatã, o mânã sigurã, o ironie bonomã, un
spirit sarcastic uneori ºi mai ales o frumoasã þinutã
moralã caracterizeazã caricaturile lui Neagu Rãdu-
lescu, care pot sta sub cupola generalã a maximei:
Ridendo castigat mores”.

ªi memoria celui care aºterne pe hârtie aceste
rânduri pãstreazã încã vie amintirea ultimei întâlniri
avutã cu acest mare spirit, de neegalat ºi de neîntâl-
nit nici mai înainte ºi nici dupã el. Era cu câteva luni
înainte de moartea lui. Mã transferasem de curând
de la Informaþia Bucureºtiului la Editura pentru
Turism, o instituþie nouã ºi al cãrei principal rost era
sã tipãreascã pliante, cãrþi ºi afiºe care urmau sã fie
trimise la agenþiile româneºti din strãinãtate, pentru
a face acolo cunoscute frumuseþile ºi localitãþile
turistice de la noi. Bineînþeles, vizându-se ulterior

înscrierile strãinilor la sejururi ºi excursii pe melea-
gurile carpatine. Noi, ca redactori aveam misiunea
de a merge în staþiunile turistice ºi de a ne docu-
menta, concret, la obiect, asupra ofertei de servicii
puse la dispoziþia virtualilor turiºti strãini din sezonul
urmãtor. Aºa se face cã într-o dupã-amiazã am des-
cins pe peronul gãrii din Predeal, hotãrât sã fac o
documentare cât se poate de amãnunþitã ºi de
serioasã pentru ceea ce urma sã devinã un pliant de
prezentare a cunoscutei staþiuni montane de pe
Valea Prahovei.

ªi pe peron cu cine mã întâlnesc? Cu Neagu
Rãdulescu, pe care îl salut politicos ºi dau sã merg
mai departe. Omul, însã, e predispus la o micã
ºuetã despre ce mai este ºi ce se mai întâmplã pe
la Bucureºti, de unde el plecase de o sãptãmânã ºi
nu prea mai avea veºti. Bag seamã cã-i cam lipsea
Capitala, îi lipsea forfota strãzii, îi lipseau cunoº-
tinþele ºi viermuiala din sânul obºtii scriitorilor. Aºa
mi-am explicat mai apoi de ce m-a întrebat de unii ºi
de alþii, de cele ce se mai întâmplau prin redacþii ºi
mai cu deosebire despre cum vedeam noi, mai tine-
rii lui confraþi, viaþa literarã...

Din pãcate (din fericire?) nici atunci ºi nici mai
târziu n-am fãcut parte dintre acei începãtori într-ale
literaturii care, cum zicea odatã cineva, lustruiesc
clanþa uºilor de la redacþiile revistelor ori pe cele de
la casele unor notorietãþi literare ale momentului.
Probabil cã, judecat din acest punct de vedere, l-am
cam dezamãgit pe cel care cãuta, pesemne, noi ºi
noi subiecte pentru prozele ori pentru desenele lui
viitoare.

Neagu Rãdulescu era ºi atunci cum zicea ºi Ion
Dodu Bãlan, într-o þinutã lejerã, nu neapãrat de
munte, dar lejerã. Nu era încãlþat în bocanci ºi nici
cu hanorac fiindcã, îmi spunea, nu venise la Predeal
la schi, ci ca sã se odihneascã ºi sã mai scape de
vacarmul din Bucureºti.

Omul mi-a pãrut dezinvolt, surâzãtor, cât se
poate de firesc, iar dacã cineva mi-ar fi spus în
acele zile cã nu mai are de trãit decât câteva luni, aº
fi zis cã delireazã ori cã bate câmpii.

Din pãcate, însã, acesta era adevãrul, fiindcã la
începutul anului urmãtor, în februarie ne pãrãsea
pentru totdeauna, la o vârstã la care, de regulã, se
moare numai în cazul unor accidente: 50 de ani.

ªi iatã cã acum, în 2002 se împlineºte un veac de
la ivirea lui pe lume ºi o jumãtate de secol de la
plecarea lui în eternitate. Mã gândesc cã poate ºi
printre stele, peniþa lui deseneazã un altfel de Turn
Babel, ducându-le celor de-acolo un zâmbet ºi-o
razã de luminã care sã le facã mai uºoarã trãirea
veºniciei...
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(urmare din numãrul trecut)

În luna martie 1950, am fost
transportaþi la Constanþa ºi duºi la
Închisoarea Militarã, în aºteptarea
procesului. Închisoarea nu avea
destule celule ca sã ne punã câte
unul în fiecare celulã aºa cã au
folosit o ladã mare unde l-au pus pe
Paul Bandu. Deci ºase dintre noi
eram în câte o celulã de unul singur,
iar Paul în aceastã ladã mare prevã-
zutã cu o uºã ºi un lacãt. Bietul
Paul, dupã stingere se balansa în
ladã pânã când lada se rãsturna.
Aºa putea sã doarmã ºi el. Dimi-
neaþa, când veneau cu deschide-
rea, ridicau lada ºi Paul lua poziþia
verticalã pânã la stingere, când din
nou se balansa pânã cãdea cu ladã
cu tot ºi astfel putea dormi. Aºa am
stat pânã la ziua procesului. Am fost
duºi la o casã conspirativã, o vilã de
pe Bulevardul Domniþa Elena.
Spatele vilei dãdea spre mare. Aici
era Tribunalul Militar unde am fost
condamnaþi.

Toþi trecuserãm pe la Malmaison
ºi toþi fuseserãm bãtuþi sã declarãm
ce au vrut anchetatorii. Mai mult,
dupã ce terminam declaraþiile în
scris, ne obligaserã, înainte de a
iscãli declaraþiile, sã scriem: „acea-
stã declaraþie este scrisã de mine
de bunãvoie ºi nesilit de nimeni” ºi
sã iscãlim. La toþi ni s-a spus cã
dacã la proces vom nega ceea ce
am scris în declaraþii, vom veni îna-
poi la ei ºi de data asta vom fi bãtuþi
cum trebuie. La proces am fost duºi
câte unul sus în sala de judecatã.
Pe mãsurã ce terminau cu unul, îl
luau pe altul. Dintre cei ºapte câþi
am fost, trei am negat: eu, Traian
Ghiþeanu ºi Costicã Dumitru. Cei doi
au spus cã declaraþiile au fost scrise
sub presiune. Eu am spus cã am
declarat pentru cã am fost bãtut.

L-au adus pe Paul Bandu sus ºi i-au
cerut: „Domnule Bandu, spune ce
ºtii despre dl. George Sarry”. „Dom-
nule preºedinte ºi Înaltã Instanþã, în
luna iulie 1949 eu cu George Sarry
ne-am urcat la mansarda consu-
latului unde cu binoclul am vãzut
douã maºini care mergeau pe un
drum paralel cu litoralul. În urma lor
lãsau praf. Când s-au oprit, din ele
au coborât mai multe persoane.
Împreunã cu George am observat
cã douã dintre acele persoane erau
ajutate de ceilalþi sã meargã. Au
coborât la nivelul apei unde cei doi
au fost îmbarcaþi într-o barcã cu
motor care s-a îndreptat spre un vas
militar rusesc. Împreunã cu George
am conchis cã cele douã persoane
care erau ajutate sã meargã erau
persoane politice care au fost
rãpite.”

Eu ºtiu prin ce a trecut Paul
Bandu, ca sã fie constrâns sã mã
confrunte în tribunal, astfel încât sã
fiu acuzat de ceva de care ºtiam
numai noi doi. Dupã ºedinþa de la
tribunal, toþi am fost duºi la maºina
care ne-a transferat la închisoarea
militarã, toþi la un loc, unde am stat
aºteptând sã ni se comunice sen-
tinþa.

Dupã vreo câteva zile au sosit
doi plutonieri ºi un locotenent ºi ne-
au comunicat urmãtoarele sentinþe:
Dumitru Constantin, 10 ani M.S.
(muncã silnicã), Valentin Istrate D.
Sarry (zis George Englezu) 15 ani
M.S., Paul Bandu, 20 de ani M.S.,
Pincu Clain, 20 de ani M.S., Sami
Sabah, 25 de ani M.S., Emil Brown,
25 de ani M.S., Traian Ghiþeanu, 25
de ani M.S.

Acum aºteptam sã vedem unde
ne vor duce dupã condamnare.
Dupã o sãptãmânã am fost scoºi
toþi ºi sub escortã am fost încãrcaþi
într-o dubã, cu care ne-au dus la
penitenciarul

Tataia. Acolo, dintr-o totalã negli-
jenþã, ne-au bãgat într-o încãpere
foarte mare, amestecaþi cu deþinuþi
de drept comun. Nu a trecut mult
timp ºi fiecare dintre noi ºi-a gãsit
cunoºtinþe printre deþinuþii de drept
comun, gata care mai de care sã ne
ajute cu bucate de care nu mânca-
sem de mult: salam, brânzã, carne
afumatã ºi diferite feluri de biscuiþi.
A fost pentru noi o zi de sãrbãtoare.
Erau cam înspãimântaþi, de când
aflasem de condamnãrile noastre.
Între cei de la drept comun era unul
singur cu condamnarea de zece ani,
restul primiserã de la câteva luni la
maxim cinci ani.

Plecarea spre Aiud

Era sfârºitul lunii aprilie când
într-o dimineaþã ne auzim strigaþi pe
nume, fiecare. Cât timp am stat la
închisoarea militarã ºi mai târziu
aici, am cerut sã ni se dea câte o
carte poºtalã, sã scriem familiilor
noastre sã ne aducã haine. Însã
totul fusese în zadar. Nici nu au vrut
sã ne asculte. Cei strigaþi pe nume
eram noi ºapte. Scoºi afarã în cur-
tea penitenciarului am fost legaþi de
mâini cu cãtuºe doi câte doi ºi am
fost încãrcaþi în maºina-dubã, cu
direcþia gara Constanþa. În afara
gãrii pe o cale feratã izolatã era un
vagon-dubã. Maºina tip dubã care
ne adusese aici trase aproape de
vago nul-dubã. Noi suntem descãr-
caþi din duba maºinã ºi încãrcaþi în
vagonul-dubã. La fiecare ne-au dat
trei bucãþi de pâine ºi niºte bucãþele
de slãninã râncedã. În acest vagon-
dubã mai erau circa treizeci ºi cinci-
patruzeci de deþinuþi care, ca ºi noi,
nu ºtiau de soarta lor. Nu ºtiam
unde ne vor duce.

Târziu, noaptea, duba noastrã
este ataºatã de un tren care dupã
scurt timp începe sã miºte. Deºi

Viaţa mea - amintiri
din închisoare
și din libertate



eram atât de înghesuiþi, cã de abia ne
puteam miºca, la Cernavodã trenul se
opreºte ºi în duba noastrã sunt împinºi
înãuntru încã cincizeci de deþinuþi.
Eram ca niºte sardele, nu mai era aer.
Dacã cineva simþea nevoia sã meargã
la singura toaletã care exista în dubã,
era forþat sã-ºi facã nevoile pe el. Întu-
nericul contribuia la mizeria cãzutã pe
capul nostru. Noi, cei din grupul nostru
am reuºit sã fim unul lângã altul. Mai
târziu când a început sã se lumineze de
ziuã am început sã vedem feþele celor-
lalþi. Toþi eram transpiraþi ºi însetaþi. Nu
exista niciun pic de apã în dubã.

Noi nu aveam niciun fel de bagaj,
însã erau alþii care aveau multe ba-
gaje. Pe deasupra noastrã, în plasele
unde de obicei se pun bagaje se
cãþãraserã oameni care stãteau lungiþi.
În alte locuri erau bagaje. Pe unul din-
tre aceste bagaje vãd scris „Sarry”. Mã
uit mai bine ºi vãd cã nu mã înºela-
sem, era scris „Sarry”. Mã uit la toþi cei
cãrora am putut sã le vãd faþa, dar nu
am putut sã recunosc pe nimeni. Pânã

la urmã am strigat întrebând al cui este
bagajul acela. Un om cu pãrul cãrunt
îmi rãspunde întrebându-mã dacã mã
supãrã bagajul lui. I-am spus cã nu,
dar vreau sã ºtiu ce cautã numele meu
pe bagajul lui. „Eu stau pe strada Sub-
locotenent Achile Sarry”. Era fratele
tatãlui meu care murise în Primul
Rãzboi Mondial. Numele omului de pe
strada Achile Sarry era Brandemburg
Grigore. Câþiva ani mai târziu ne-am
întâlnit la mina de plumb Baia Sprie.

Nu ºtiu cât a mers trenul nostru. Tot
ce ºtiu, ca ºi ceilalþi din dubã, este cã
întreaga cãlãtorie a fost un calvar.

Seara trenul se opreºte. Grupul nostru
ºi alþi câþiva deþinuþi suntem coborâþi,
puºi în duba-camion ºi ne trezim la
închisoarea Vãcãreºti. Am stat aici o zi
dupã care din nou am fost încãrcaþi în
duba-camion ºi am fost transportaþi la
Jilava. Aici am fost descãrcaþi ºi, ca în
toate închisorile de acum înainte, sub
escortã ºi pãziþi de cordonul soldaþilor
cu arme automate, am intrat pe poarte
Jilavei.

Suntem încolonaþi câte doi. În faþa
mea se afla generalul Paul Teodo-
rescu, fost ministru al aviaþiei. Din
zãpãceala care era acolo, din greºealã
îl calc pe cãlcâi ºi îi iese pantoful din
picior. Generalul se apleacã sã-ºi punã
pantoful la loc în picior. În acel moment
s-au nãpustit asupra lui ºi a mea vreo
patru-cinci gardieni care se întreceau
sã ne loveascã cu pumnii ºi cizmele pe
unde apucau. Am fost introduºi într-o
încãpere mare plinã cu oameni unde
era un miros greu.

La Jilava majoritatea deþinuþilor
erau nejudecaþi sau, ca noi, în trecere.
Abia a doua zi dupã ce am ajuns aici
am primit mâncare, supã de varzã
acrã, ºi pe toatã durata ºederii noastre
de opt zile la Jilava, mâncarea a fost
mizera bilã. Când am plecat de aici am
spus cã suntem norocoºi.

Dar nu ºtiam ce ne aºteaptã. În
vagonul dubã unde am fost încãrcaþi
am întâlnit alþi deþinuþi. Nu ºtiam dacã
mergem la Aiud sau la Gherla. Dupã
trei zile de cãlãtorie în vagonul dubã
am ajuns la Aiud. Aici am fost descãr-
caþi ºi încolonaþi ºi sub escorta milita-
rilor cu arme automate am luat-o pe jos
pânã la penitenciar. La Aiud, ne-au pus
pe toþi într-o încãpere mare de la par-
terul Celularului. Eram o sutã zece-o
sutã douãzeci de deþinuþi. Trebuia sã
rãmânem treizeci de zile în carantinã.
Mâncarea era apã chioarã, supã de
arpacaº, supã de cartofi, supã de
varzã acrã, supã de legume, însã nu
era decât lichidul. Rar gãseam câte un
bob de arpacaº pe ici pe colo. Cât
priveºte dormitul era imposibil de
dormit. Nu existau paturi, toatã mobila
camerei consta dintr-un hârdãu în care
ne fãceam nevoile. Mai era alt hârdãu
din care beam apã. În timpul zilei toatã
lumea stãtea în picioare. Când suna
ora stingerii trebuia sã ne culcãm pe
duºumea. Nimeni nu putea sta culcat
pe spate, pentru cã nu era loc. Toþi
eram culcaþi pe o parte ºi când unul
voia sã se întoarcã pe cealaltã parte,
toþi din acel rând trebuiau sã se
întoarcã ºi ei. Nu era loc nici pentru
patruzeci de persoane, ca sã doarmã
pe jos, însã timp de treizeci de zile cât
a þinut carantina am fost nevoiþi sã ne
înghesuim ca sardelele. Norocul nos-
tru a fost cã duºumeaua fiind de lemn
ºi nu de ciment, am reuºit cu toþii sã
rezistãm cele treizeci de zile de caran-
tinã fãrã sã ne îmbolnãvim.

Când sosea ora mesei era o mare
zãpãcealã. Totul se petrecea foarte
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repede. Cum intra gamela cu ciorbã pe
uºã, se trecea din mânã în mânã ºi
deºi era deja pe jumãtate goalã, pânã
ajungea la persoana cãreia îi era des-
tinatã, încã jumãtate din ce mai rãmâ-
nea în gamelã, curgea pe jos din
cauza lipsei de spaþiu. Eram atât de în-
ghesuiþi cã nu se putea întoarce cineva
fãrã sã loveascã pe cel de lângã el. Tot
timpul cât am stat în carantinã nu ni s-
au dat linguri, beam direct din gamelã.
Niciodatã nu am primit mâncare care
sã se poatã mesteca în gurã. Totul era
lichid. Cele câteva boabe de arpacaº
sau fãrâmituri de cartofi ºi varzã acrã
se înghiþeau odatã cu lichidul. Timp de
treizeci de zile nu am fost scoºi la aer.
Abia aºteptam sã se termine carantina
ºi sã ne mute la celule unde aveam
dreptul la cincisprezece minute la aer
în curte de douã ori pe sãptãmânã ºi
bineînþeles nu înghesuiþi aºa cum
eram acum. ªi mai speram ca mânca-
rea sã nu fie la fel ca în carantinã.

Într-o dimineaþã, dupã ce ne-au dat
cafeaua de orz, a venit un ins cu o listã
ºi a început sã strige nume. Am ieºit pe
coridor încolonaþi câte doi ºi am luat
direcþia etajul al treilea. Am fost repar-
tizaþi în celule. Eu am nimerit cu încã
ºapte deþinuþi, toþi mai în vârstã decât
mine, oameni din întreaga þarã. Ceilalþi
deþinuþi din lotul meu au fost ºi ei îm-
prãºtiaþi prin diferite celule. Am crezut
cã odatã ieºiþi din carantinã vom primi
un regim mai bun, însã dupã cum am
vãzut imediat scris pe pereþi, nu era sã
fie aºa. Toþi pereþii celulei erau plini de
notaþii, scrise, sau mai bine zis zgâ-
riate, cu un ac sau sârmã, care con-
semnau, de exemplu: Astãzi, 15-2-
1950, zi foarte rea (20 boabe arpacaº).
În alt pãtrãþel scria: Astãzi, zi bunã (35
boabe arpacaº). Erau foarte puþine
pãtrãþele în care scria: Astãzi zi foarte
bunã (60 boabe arpacaº). Ne-am dat
seama cã vom primi acelaºi regim ca
în timpul carantinei, cu toate cã nici-
unul din noi nu numãrasem în cele trei-
zeci de zile boabele de arpacaº care
se nimereau în gamelele noastre.

A sosit prima masã de când ne
aflam în celulã ºi fãrã sã ne înþelegem
între noi am vãzut cum fiecare bea
lichidul din gamelã ca sã vadã câte
boabe de arpacaº rãmân pe fundul
gamelei. Niciunul dintre noi nu avea
mai mult de trei zeci ºi cinci de boabe
de arpacaº. Seara la fel, iar dimineaþa
urmãtoare o apã cãldicicã de culoare
neagrã, aºa-zisa cafea. Aceasta era
fãcutã din orz prãjit ºi pisat. Dupã so-

coteala noastrã ºi a celorlalþi din celu-
lele vecine, primeam între patru sute ºi
cinci sute de calorii pe zi, inclusiv
pâinea care cântãrea în jur de douã
sute treizeci-douã sute cincizeci grame
ºi care ne þinea în viaþã. Pe zi ce trecea
slãbeam vizibil.

De la etajul trei, unde era celula
noastrã, puteam vedea pe fereastrã o
mare parte din curte ºi poarta peniten-
ciarului. Toate ieºirile ºi intrãrile. Însã
trebuia sã luãm mãsuri de precauþie,
cãci dacã eram prinºi uitându-ne pe
fereastrã eram pedepsiþi cu camera
neagrã. Observam serile cum un cãruþ
cu patru roate pleca încãrcat cu un
coºciug tras de doi deþinuþi de drept
comun îmbrãcaþi în zeghe ºi escortaþi
de un gardian nearmat. Deþinuþii de
drept comun erau folosiþi la toate mun-
cile ºi corvezile din penitenciarul Aiud.
În fabricã lucrau numai deþinuþi politici.

Scena cu coºciugul o vedeam în fie-
care searã. De multe ori erau douã
coºciuge, unul peste celãlalt. Erau luate
de la morga penitenciarului ºi duse la
cimitirul Trei Plopi din Aiud. Îmi aduc
aminte cã în perioada când eram la Baia
Sprie, Laszlo, un deþinut de origine ma-
ghiarã care lucra la zidãrie în peniten-
ciarul Aiud mi-a povestit cã vedea mereu
cãruþul cu coºciugul ieºind pe poarta
închisorii. Într-o iarnã a vãzut cum
gardianul de la poartã a ridicat capacul
coºciugului ºi a împuns cu un vãtrai cor-
pul mortului, dupã care s-a adresat gar-
dianului care escorta coºciugul: „Acum
sunt sigur cã nu e viu“.

Întotdeauna gardianul de la poartã
descoperea coºciugul sã fie sigur ca
nu cumva sã fie cineva ascuns în locul
celui mort. De altfel, orice maºinã, ca-
mion sau cãruþã era percheziþionatã
atât la intrare cât ºi la ieºirea din închi-
soare. Tot Laszlo îmi spunea la Baia
Sprie cã mai toþi morþii depuºi la morga
închisorii erau desfiguraþi de ºobolani,
care le mâncau ochii, urechile ºi nasul.

În celulã nu aveam paturi sau sal-
tele ºi nici rogojini. Tot ce exista în
celulã era o putinã cu apã ºi una mai
mare pentru nevoile de toatã ziua. Sub
fereastrã, pe peretele exterior, la trei-
zeci de centimetri de duºumea treceau
dintr-o celulã în alta douã þevi de fier.
Aºa-zisul calorifer.

Aici nu apucai sã-i cunoºti bine pe
cei cu care stãteai în celulã pentru cã
administraþia fãcea foarte des schimbãri
între celule. În celulã nu exista niciun fel
de mobilier, dormeam pe jos. Cei care
aveau bagaj îl puneau sub cap când

dormeau. Cei ca mine, care nu aveau
bagaj, dormeau cu capul în palmã.

Din cauza plictiselii, am confecþionat
un joc de ºah. Tabla de ºah am fãcut-o
în duºumea, care era de lemn. Am
zgâriat pe scândura îngãlbenitã treizeci
ºi douã de pãtrãþele, fãcându-le albe, iar
restul de treizeci ºi douã de pãtrãþele le-
am lãsat galbene. Piesele le-am fãcut
de sãpun, pe care îl primeam o datã la
douã luni, care era gri ºi foarte moale.
ªaisprezece piese le-am lãsat gri, iar
celelalte ºaisprezece piese le-am fãcut
negre mestecând sãpunul cu praf de
cãrbune pe care îl gãseam în curte
când ne scotea la aer.

Totul a mers bine vreo douã luni.
Într-o zi vizeta se deschide ºi suntem
prinºi. Gardianul ne ia numele, iar
dupã zece minute vine cu încã doi gar-
dieni, ne ordonã sã ne dezbrãcãm ºi
sã lãsãm pe noi numai cãmaºa ºi
izmenele. Ne-a scos din celulã ºi ne-a
dus la camera neagrã. Camera neagrã
era la încheietura aripii teului cu coada
teului. Camera asta, din cauza poziþiei
nu avea fereastrã. Dupã ce ne-a bãgat
înãuntru au intrat ºi cei trei gardieni ºi
ne-au bãtut pânã ce au obosit. Când
au plecat, nu au uitat sã ne înjure.
Simþeam loviturile mai mult ca atunci
când ne-au bãtut la Jilava. Acum nu
mai aveam carnea pe corp ca înainte.
Acum eram slab ºi loviturile erau direct
pe os. Ne-au lãsat întinºi pe jos
aproape leºinaþi. Regimul de pedeap-
sã prevedea dreptul sã primeºti la trei
zile mâncare.

Aºa ne-au þinut douã sãptãmâni.
Când ne-au scos ºi ne-au dus în celu-
lele noastre, atât cãmãºile cât ºi izme-
nele ne erau roºii de sânge. Nici eu, nici
dl. Paraschivescu nu ºtiam de unde
putea fi atâta sânge. Nu a trecut mult
timp ºi am aflat. Tot sângele era al
nostru, dar nu era urmarea bãtãii pe
care o luasem cu douã sãptãmâni
înainte. Camera asta neagrã era plinã
de ploºniþe. Chiar ziua, din cauza întu-
nericului erau peste noi ºi ne sugeau
sângele. Noi eram mai tot timpul culcaþi
pe jos ºi când ne întorceam pe o parte
sau alta, ploºniþele prinse sub noi erau
strivite ºi ne pãtau cãmãºile ºi izmenele.
De altfel, ºi în celelalte celule erau
ploºniþe, însã ele ieºeau numai la
întuneric, or celulele în timpul nopþii
erau luminate ºi foarte rar apãrea câte
una. Dar circulau pe lângã þevile de
calorifer ºi raiul lor era camera neagrã.

(continuare în numãrul viitor)
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Un bun prieten mi-a fãcut cunoºtinþã cu arta
lui Moreno Pincas, pictor israelian trãitor la
Paris, care va vernisa în curând o expoziþie a
sa la Muzeul de Artã din Ramat Gan. Stilul sãu
ar putea fi considerat inclasificabil. El ignorã
toate modele ºi modelele, creazã compoziþii
dense, populate cu grupuri teatrale, figuri ºi
caractere ciudate, surprinzãtoare, adesea
groteºti…

Grotescul în pictura are totuºi vechime .
Maestrul flamand Hieronimus Bosch picteazã
o operã fantasticã ºi grotescã ce ilustreazã în
principal pãcatul ºi decãderea umanã. Bise-
rica l-a considerat eretic, dar el s-a dovedit
reprezentantul exponenþial al sfârºitului de Ev
mediu, cu temerile ºi credinþele epocii sale.
Imaginaþia sã exuberantã, se hrãneºte din
folclorul, din superstiþiile ºi din lumea fantas-
ticã în care amestecã profanul cu sacrul, obiº-
nuitul cu supranaturalul, chipuri normale cu
altele deformate de grimase. 

Bruegel cel Bãtrân a creat un bestiar al Uni-
versului, în care grotescul ºi fantasticul merg
mânã în mânã. La el trecerea de la hiper-
realism la grotesc este de facturã suprarea-
listã. Goya a pictat familia regalã cu spirit
demonic, fãrã sã o înfrumuseþeze ºi a populat
“capriciile” sale cu monºtrii stranii, cu jivine
hidoase. Velasquez i-a imortalizat pe “las
meninas” ºi pe infantele Baltazar urâþi ºi cara-
ghioºi. E cunoscutã lucrarea “cap grotesc” a
lui Leonardo de Vinci. ªi de ce n-am nota tot
aici realismul intersectat de simboluri din
picturile alegorice, satiric controversate, ale
“Judecãþii de apoi”, printre ele cea muralã de
la mãnãstirea Voroneþ din Bucovina româ-
neascã.

Groteºti sunt unele personaje din lucrãrile
lui Toulouse-Lautrec, Edward Munch ºi chiar
Fernando Botero, plasate între sublim ºi
vulgar, chiar dacã figurile sunt simpatice în
naivitatea lor. Se remarcã în acest sens

GROTESCUL ÎN PICTURĂ
REALISMUL INTERSECTAT
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pictorul belgian James Ensor, un avangardist cu
personaje predilect groteºti suprarealiste, artist
controversat pentru criticã socialã acidã, pentru
mascaradele ºi procesiunile cu aspect de in-
sectar.

În mod special au abordat grotescul în picturã
doi artiºti germani, consideraþi de naziºti
“decadenþi”: George Grosz ºi Otto Dix. Influenþaþi
de curentul Dada ºi marcaþi de ororile rãzboiului,

ei au surprins o societate nemiloasã în care pre-
domina violenta, setea de îmbogãþire, prostituþia,
ºomajul. Critica socialã este acerbã, personajele
sunt în mod deliberat caricaturale, viziunea
corozivã, exprimã disperare ºi deziluzie.

Voi mai pomeni de unele tablouri semnate de
Victor Brauner, Iosif Iser, Aurel Jiquidi, de
“Spaimã” ºi “Regele nebun” ale lui Corneliu Baba
în contextual unui subiect care se vrea peren.

George Grosz Hieronymus Bosch

Otto Dix

A P R O X I M A T I V
de DOREL SCHOR

• E democraþie…Avem dreptul sã ne pricepem la orice.
• Sunt foarte convins cã e mai sigur sã ai îndoieli decât certitudini.
• Timpul le ºterge pe toate, dar uneori numai le zvântã…
• Nimeni nu-i perfect, dar existã o limitã, nu?
• Cum a acceptat ascetul care a întemeiat religia budistã sã o rãspândeascã prin comerþul cu mãrfuri de
lux?! (mirarea lui Andrei Bacalu).
• Karlo Vivari (autentic).
• Realitatea bate imaginaþia, realitatea bate cliºeele… Realitatea bate!
• În materie de înãlþime nu existã limitã de jos.
• Din orgoliu, acceptãm necazul numai ca sã demonstrãm cã am avut dreptate.
• Când uit, încerc sã mã ascund în spatele emoþiei (Lydia Elron).
• Respectul trebuie reinventat.
• Uneori, norocul ne urmãreºte dar noi suntem mai rapizi decât el…
• Dacã te-ai bãgat singur în rahat, apãrã-te de muºte tot singur.
• Adevãrata frumuseþe este cea interioarã (un chirurg).
• Aºteptãm criticile literare sau chiar neliterare (George Roca).
• Inocenþa e uneori nemiloasã.
• Ca sã te consideri intelectual, nu e destul sã eviþi munca fizicã.
• Interesant cum îºi vând conºtiinþa mai ales cei care n-o au…
• Primiþi, vã rog, magna mea lauda!!
• Dacã alegerile ar putea schimba ceva, de mult ar fi fost interzise (notata de Nae Cernãianu).
• Titlu: Rãþuºca cea urâtã ºi photoshop-ul.
• Sutã la sutã e foarte aproximativ.
• Visez idei abstracte... (Zoltan Terner).
• Anul acesta se poartã poºete mai mici ºi rochii mai lungi…Încotro se îndreaptã omenirea?!
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Încerc sã atrag atenþia aici asupra diversitãþii scriitorilor români ºi a literaturii lor originale,
sã scot în evidenþã nu atât vedetele (exploatate destul nu numai în revistele literare centrale,
dar ºi veºnic premiate pentru orice carte o publicã ºi studiate inclusiv în manuale), cât scriitorii
discreþi, „provinciali”, retraºi, singuratici, izolaþi, necunoscuþi, deºi sunt membri ai Uniunii
Scriitorilor. Abia prin evidenþierea lor, a acestor scriitori din umbrã, capãtã sens cu adevãrat
diversitatea. Altfel, literatura românã s-a blocat la câteva zeci de nume care sunt permanent
vehiculate (ele fac, pe bunã dreptate, ºi obiectul istoriilor literare pretenþioase, de genul „Istoriei
critice” a lui N. Manolescu; dar între ele sunt ºi nume umflate conjunctural, pentru funcþia pe
care o deþine), ele taie ºi spânzurã, autoritatea lor conteazã, au parte de posturi de onoare ºi
ediþii critice, ei sunt traduºi ºi invitaþi în strãinãtate pe bani publici, sunt laureaþi „Opera Omnia”
sau ai premiilor de excelenþã pentru întreaga activitate, sau sunt primiþi în Academia României
(e drept, sunt numãraþi pe degete) ºi primesc indemnizaþii de merit. Personal, prefer sã-i admir
de departe pe toþi aceºti rãsfãþaþi ai sorþii, valori care rãmân. Nu fac nici o discriminare, pe acest
site sau blog (sau ce o fi) las uºa deschisã tuturor celor ce au de a face cu mine, într-un sens
sau altul (printr-un telefon, la o lansare, la o întâlnire întâmplãtoare pe stradã sau la o redacþie
sau la o manifestare literarã), cu care schimb o vorbã sau cu care corespondez pe e-mail. Sunt
mulþi scriitori care au perioade de glorie de mai lungã sau mai scurtã duratã, dupã care dispar
din prim-planul literar. Unul dintre ei mi-a telefonat la începutul acestei luni – din Oradea (sau
de undeva de lângã Oradea, unde-ºi linge rãnile, la o vilã a socrului, pe Valea Bãscãuþi):

Enkomion pagini invitate 

Liviu Ioan Stoiciu
despre Ioan ŢEPELEA…

născut în 1949…
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Dupã Revoluþie era pe cai mari, a organizat nu ºtiu câte ediþii ale unui festival internaþional
de poezie de amploare, nu ne venea sã credem cã e posibil (pe atunci coordona Casa Armatei
din Oradea). Edita douã reviste de culturã (era directorul lor): Unu ºi Aurora (era carte-cãrãmidã,
nu revistã obiºnuitã), plus o editurã care publica literaturã originalã, Cogito. A inventat ºi o
Academie de ªtiinþe, Literaturã ºi Arte (ASLA) la Oradea, pe lângã Universitate. La Oradea
concura scriitorii cu ºtaif de la revista Familia (motiv sã fie hãrþuit, pus la zid; cã ºtiþi cum e cu
„facerea de bine”…). Între timp, incredibil, toate au dispãrut, una câte una, ºi Ioan Þepelea s-a
dat la fund. S-a scârbit de atâta nerecunoºtinþã colegialã: „m-au împins toþi în afarã, nu vreau sã
mai merg pe aceeaºi cãrare cu toþi proºtii”… A fost pãrãsit ºi de cei mai buni prieteni scriitori
(fiindcã aºa e la scriitori, interesul e primordial, dacã nu mai ai reviste pe care sã le conduci ºi
nu mai organizezi festivaluri la care sã împarþi premii, nu mai contezi, eºti uitat). Nici cãrþi de
versuri nu mai scoate, din acelaºi motiv: cã a fost marginalizat pe nedrept… Îmi spunea la
telefon acum cã pânã ºi cele douã fiice ale lui (pe care le-a trimis la studii în Danemarca ºi
Franþa) i-au spus la supãrare cã „mai bine ai muri”, iar prietenii lui cei mai buni, care conduc
reviste literare (mã abþin sã le pronunþ numele), îl evitã. „Totul e o pacoste enormã, ºi prietenii
scriitori ºi literatura românã m-au trãdat”. Ioan Þepelea s-a adâncit în studierea istoriei
României, „vreau sã scot istoria mea, am toate datele esenþiale adunate” (pe moment e fascinat
de campania armatei române în Ungaria din noiembrie 1918-august 1919, se documenteazã
numai în Ungaria, fiindcã în România documentele au fost distruse; bunicul lui Ioan Þepelea a
fost la Unirea de la Alba Iulia delegat). Dar acum e profund dezamãgit de ceea ce se întâmplã
în învãþãmânt (Ioan Þepelea e universitar): „învãþãmântul e o balegã, din care mãnâncã toþi
ºmecherii”. Este revoltat ºi de comportamentul rudei lui de sânge, Gabriel Þepelea (þãrãnistul
parlamentar), care a fãcut tot posibilul sã-l îngroape de viu la Oradea. Nu l-a ajutat nici mãcar
atunci când, înainte de Revoluþie, a avut un accident îngrozitor, lovit pe trecere de pietoni la
Oradea, „eram în uniformã militarã, am avut picioarele rupte ºi rãni crunte la cap, mã mir ºi azi
cã mai pot vorbi, m-au reparat în totalitate atunci, fiindcã am crezut în Dumnezeu”. Ce destin
poate sã aibã ºi poetul Ioan Þepelea! Îmi pare rãu cã n-am nici o carte a lui la dispoziþie, sã citez
aici un poem al lui (în casã la mine cãrþile stau claie peste grãmadã, orice carte aº cãuta n-aº
gãsi, nu mai am unde sã pun cãrþi, mi-am pierdut speranþa cã mai pot sã fac ordine în cãrþi; e
un vis de bibliotecar profesionist irealizabil, acesta de a face ordine, dar n-am de unde sã iau
atâta timp ºi nici unde sã mai pun rafturi). „Trãim într-o lume foarte murdarã. Înainte de
Revoluþie, deºi era atâta lipsã de caracter ºi laºitate în public, erau oameni de mare omenie în
particular ºi de culturã, azi nu mai sunt, e o lipsã de omenie ºi de culturã pe care o reproºez
societãþii româneºti, în ansamblu, aceastã societate e dependentã azi de interesele
conjuncturale interne ºi mai ales internaþionale. Presa româneascã a fost ºi e o mare curvã, a
exprimat numai realitatea banului. Nu ºtiu dacã mergem înainte sau înapoi. Pe tine, LIS, te
iubesc. ªi pe Ana Blandiana o apãr, tatãl ei a murit la Sighet”… Tu mai scrii versuri? L-am
întrebat, sã-i mai îmbunez discursul negativ (era cu lacrimi în gât). Ioan Þepelea s-a înviorat: da,
scriu, dar nu mai vreau sã public, pentru cine sã public? „Întotdeauna am fost singur, aº scrie ºi
o istorie a literaturii în care sã fiu eu singur, în care sã dau de gol sufletul omului, aº da exemplul
meu”. Altfel? LIS, mã duc sã vorbesc de dedesubturile literaturii române în Israel, la Târgul de
carte din octombrie de acolo, am sã mã duc ºi la festivalul de poezie de la Liège, „sã asculte cei
nepricopsiþi… Ioan Þepelea e mai mare cu un an ca mine (nãscut în 1949), a terminat ºcoalã de
ofiþeri la Sibiu ºi Facultatea de istorie-filosofie la Cluj, a debutat editorial cu versuri în 1986 ºi
are cãrþi traduse în strãinãtate.

(Blog LIS)
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Un tip stãtea iubindu-ne

Pe bulevardul Saint Denis
un tip stãtea pe bordura de ciment în care era
sãpat:
«Pune-þi o întrebare!»
Iar cineva adãugase de mânã:
«De ce, lumea?»

Pãºeam prin efluviile de marihuana
cu care tipul se înconjurase.

«Hei, domnule – mã opreºte –
de ce nu îþi deschizi inima?
De ce þi-e fricã sã-þi deschizi inima?»

L-am urât instantaneu
pentru cã întrebarea lui a devenit întrebarea mea.
Pentru cã ºtia cã nu am rãspunsuri.
Pentru cã mã vãzuse aºa cum sunt:
neputincios ºi
singur.

«Hei, domnule, mie nu-mi mai este fricã
din clipa în care am realizat cã iubesc oamenii,
toþi oamenii fãrã deosebire...
ªi dacã nu mi-e fricã de oameni,

de cine ar putea sã-mi fie ?
Hei, domnule, de cine þie fricã?»

Mie mi-e fricã de mine;
fie-þi fricã de tine – voiam sã-i spun,
dar am renunþat.

Am plecat
lãsându-l
iubindu-ne.

* * *

Un poet bãtrân îmi spunea :
«Eu vã iubesc pe toþi
dar, voi, nu vreau sã mã iubiþi…
Nu am nevoie de dragostea voastrã
colectivã… 
Lãsaþi-mã.»

A dormit apoi o vreme,
cãzut în fotoliul sãu de poet -
ca un sicriu fetal.

I-am pãzit somnul de propriile vise,
dar nu ºi de gândurile mele.
Un gând l-a trezit.

«Pe tine te rog,
iubeºte-mã cum îl iubeºti pe bunicul tãu…» mi-a
zis.
«…cu dragostea pe care nu o arãtãm vreodatã
cuiva.»

«Ar trebui sã nu mai fii ; bunicul meu nu mai
este» l-am refuzat.

«Vrei sã-þi citesc o poezie?»
Mi-a citit o poezie.
ªi încã una.
ªi încã una…

A plecat
lãsându-mã
iubindu-l.

P o e z i i

Dora Groza
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I.“Scoalã-te, ridicã-þi patul ºi
umblã!” i-a zis Iisus bolnavului
care nu avea pe nimeni sã-l
arunce în scãldãtoarea de lângã
Poarta Oilor, acolo unde un înger
se cobora din când în când ºi
tulbura apa, iar care dintre bolnavi
ajungea în ea cel dintâi se fãcea
sãnãtos. ªi fiind plin de credinþã
“îndatã omul acela s-a fãcut
sãnãtos, ºi-a luat patul ºi
umbla” (Ioan, 5.8,9). De multe
ori, omul lovit de boalã sau de o
nenorocire, nemaiputându-se ri-
dica din pat, priveºte neputincios,
printre pridvoarele Betesdei, la
apa tulburatã de miracol. În prima
clipã, se pare cã nu-i nimeni sã-l
ajute, dar Cel ce îl ºtie cã este
bolnav ºi îi cunoaºte suferinþa ºi
speranþa în tãmãduire, îl ridicã ºi,
în ciuda celor ce privesc la apa-
renþe ºi interdicþii, îl face sã umble.
Omul ajunge în templu unde îl
întâlneºte ºi-l recunoaºte pe cel
ce l-a fãcut sãnãtos. Dupã acea-
sta începe mãrturisirea: Iisus a
fost Acela. Pentru omul care
cunoaºte puterea tãmãduirii, izvo-
rul ei ºi începe sã mãrturiseascã,
viaþa sa devine o pildã. Cu un
anumit spor de cunoaºtere el se
ridicã ºi priveºte calea strãbãtutã,
altminteri inaccesibilã. Este ca un
lucrãtor la drumuri, care, cioplind
ºi aºezând piatrã dupã piatrã într-
un mers de-a-ndãratelea, îºi ridicã
ochii de la rosturile acestora ºi
priveºte drumul fãcut ºi abia
acum, vãzându-i linia în zare, îºi
dã seama cã el a urmat un traseu
dinainte stabilit, un tipar la care n-
a avut acces decât cu fapta confir-
matoare. Ceea ce se vede din
acest tipar este lucrarea mâinilor
sale. Atunci se cuvine sã rememo-

reze faptã cu faptã, piatrã cu pia-
trã, zi dupã zi, pentru a avea o mai
bunã înþelegere, ºi nouã, asupra
caznei sale. Îºi ºterge ochii, care i
s-au umezit, ºi începe sã pove-
steascã: o nouã cioplire a unei noi
pietre. O asemenea zi trebuie sã fi
fost, ºi pentru neobositul Constan-
tin Stanca, acel 6 decembrie din
anul 1956, când o tromboflebitã
l-a legat pentru trei sãptãmâni la
pat, iar el, auzind în credinþa sa
acelaºi îndemn, s-a ridicat ºi a
început sã umble pe drum, pânã
în ziua în care se nãscuse, din
anul 1889, ºi mult mai înapoi, pe
urmele pãrinþilor ºi bunicilor sãi.
Cum un asemenea îndemn rareori
îþi vine de-a dreptul, de cele mai
multe ori printr-un mijlocitor,
pentru el a sosit prin gura fiicei
sale, Zoe: “…aºterne pe hârtie,
scrie. Ai atâtea momente de viaþã,
întâmplãri, unele chiar incredibile,
altele cu tâlc ascuns, povestiri
amuzante, grave, tulburãtoare,
unele putând fii documente ale
istoriei, altele pline de haz, impre-
sionante, morale. Când aduci “în
prezent trecutul”, discuþiile din jur
înceteazã, privirile, atenþia tuturor
se-ndreaptã spre d-ta, captivaþi,
eºti ascultat – fãrã sã impui acea-
sta… ªi “depãnarea” e urmãritã…
Unii poate îºi ºterg o lacrimã, alþii
râzând cu poftã, cuprinºi de dife-
rite, de tot felul de emoþii… ªi
intrã, cu d-ta alãturi, în viaþa d-tale
trãitã!… Povesteºte-mi din nou.
Mie. Dar de data aceasta, pe
hârtie. Dã-mi posibilitatea sã mã
pot întoarce, cu d-ta, în trecut”
Îndemnul a fost însoþit ºi de lumina
chipului “blând al mamei” sale:
“Privesc din patul meu de sufe-
rinþã chipul blând al mamei mele –

astfel începe memoriile Îngerul
de pe cupolã (Ed. Fundaþiei Cul-
turale “Ion D. Sîrbu”, Petroºani,
1998) –; azi se împlinesc o sutã de
ani de la naºterea ei ºi se pare cã
o simt lângã mine, mângâierile ei
de totdeauna; ori de câte ori eram
bolnavi sau supãraþi, alerga sã ne
aducã liniºtea fie cu medicaþiile ei
minunate, fie cu vorbele ei dulci ºi
încurajatoare. În mânã cu cartea
de rugãciuni o vãd retrasã într-o
odãiþã, la icoana Sfântului Nicu-
lae, de la care cerea sprijin ºi
îndurare “ (op. cit. p. 11).

II. Constantin Stanca (1889,
Petroºani – 1969, Bucureºti), doc-
tor în ºtiinþe medicale, profesor
emerit, este cel de-al doilea fiu al
preotului (ºi învãþãtorului) Avram
Stanca (1843 -1916) ºi al Ioanei
(n. Chirica; 1856 – 1944) veniþi din
Sebeº-Alba în Petroºani, în de-
cembrie 1874; fratele sãu mai
mare, Sebastian Stanca (1878 –
1947), pe lângã treptele urcate în
ierarhia preoþeascã, este ziarist,
publicist de marcã ºi un istoric cu
aplicaþii monografice; fratele mai
mic, Dominic Stanca (1892-1979),
medic practician, cercetãtor în
domeniu ºi memorialist. Toþi trei
sunt personalitãþi reprezentative în
viaþa culturalã ºi ºtiinþificã a Ardea-
lului, cu activitate intensã în
fãurirea României Mari. Nepoþii se
exprimã în literaturã ºi teatru. 

Constantin Stanca îºi ia doc-
toratul în medicinã, în 1914, la
Cluj, intrã în Clinica obstetricã-
ginecologicã de aici, deschizân-
du-ºi drumul în cariera universi-
tarã, pânã la treapta de profesor
emerit, în 1962. El înfiinþeazã
Institutul pentru studiu ºi pro-

CONSTANTIN STANCA –
„DU-TE ȘI FĂ LA FEL!”
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filaxia cancerului, în 1929, la Cluj;
publicã peste 150 de lucrãri ºtiinþifice
în domeniul chirurgiei ginecologice ºi
oncologice; devine membru
corespondent sau titular al diferitelor
Societãþi sau Asociaþii Medicale, iar
între anii 1973-1974, membru
corespondent al Academiei de ªtiinþe
Medicale din Bucureºti; activitatea sa
este încoronatã cu ordine, medalii,
decoraþii ºi mai ales cu pãstrarea vie
în memorie de mii ºi mii de pacienþi ºi
paciente, de copii care au vãzut
lumina zilei – acum oameni în vârstã
– datoritã artei ºi ºtiinþei sale ºi poate
aceluiaºi îndemn venit în cugetul
sãu: “ridicã-þi patul ºi umblã!” Acum,
în ceasul destãinuirilor biografice,
auzindu-l rostit ºi pentru sine. 

III. În Îngerul de pe cupolã, fiind
vorba despre relatarea vieþii unui om,
nu se poate ca cel ce o gândeºte sã
n-o prefigureze ca desfãºurarea unei
zile, de la aurorã la amiazã ºi amurg,
de la copilãria uimitã ºi uimitoare la
activitatea ºi deplinãtatea forþelor
sub lumina înaltã a intelectualului
pânã la rememorarea treptelor ºi
etapelor strãbãtute prin reflexele
roºiatice ale raþiunii. Constantin
Stanca, pe acest traseu, niciodatã nu
s-a îndoit de sensul mântuitor al zba-
terilor sale, cãci fãrã mântuire, se
ºtie, nu numai viaþa, ci ºi munca
ajunge fãrã sens, deºertãciune. Sã
ne amintim cã pe Ecleziast îl apucã
“o mare deznãdejdie de toatã munca
pe care am fãcut-o sub soare” (Ecl.
2,20). Poate din cauza acestui sens
mai adânc, privitor la relaþia dintre
muncã ºi mântuire, Constantin
Stanca a fost omul fãrã odihnã,
pentru el ziua era întotdeauna prea
scurtã, prea neîncãpãtoare pentru
activitãþile sale, pentru smulgerea
vieþii sale din chingile morþii; munca i-
a dat omului nu ca inutilitate sau
pedeapsã aºa cum a fost simþitã în
rarefierea veacurilor de început, ci ca
trezirea nãdejdii în mântuire. Acolo
unde aceasta a dispãrut, unde lucra-
rea omului nu-ºi mai gãseºte sens în
a participa la marea creaþie, omul se
înfundã în pãcat, în lehamite ºi în
reaua odihnã de sine. Munca se de-
conspirã cu sens definitoriu, atât
iniþial (ca dar al Domnului), cât ºi final

(ca posibilitate ºi mântuire a omului).
Sub acest înþeles creºtin, Constantin
Stanca era mereu în neodihnã ºi
lucrare. Nimic din cele grele ºi împo-
vãrãtoare nu îi era greu ºi apãsãtor.
Numai cele îmbietoare ºi strãluci-
toare ale rãului, oricât ar fi fost pitite
în pliurile conºtiinþei de privirea
ochiului de sus, îi erau strãine ºi de
prisos. De aceea nu a dispreþuit ºi nu
a urât pe nimeni, nici pe prietenii care
i s-au dovedit neprieteni, nici pe cei
care, cu preþul vieþii unor pacienþi,
cãutau sã-i punã în umbrã compe-
tenþa, dãruirea profesionalã ºi iubi-
rea de-aproapele. Nu i-a urât, i-a
compãtimit! El nu-ºi descrie viaþa, cu
afectele ºi intimitatea ei subiectivã,
cu jocurile iluzorii ale sentimentelor,
ci urmãreºte resorturile activitãþii,
efectele acesteia asupra celor din jur
ºi asupra sa, partea obiectivã a
dezvoltãrii ºi constituirii personalitãþii
sale prin muncã ºi creaþie. În cultura
germanã, unde aceste douã con-
cepte au fost determinate ºi determi-
nante, a apãrut ca specie în litera-
turã, acel Bildungsroman, începând
cu Grimmelshausen ºi culminând cu
Goethe (Poezie ºi Adevãr, din 1811
ºi 1814). Îngerul de pe cupolã a lui
Constantin Stanca nu este o con-
strucþie romanescã, cu personajul
construit în zona ficþiunii, ea este o
rememorare biograficã, unde eul
artistic este chiar eul empiric al
autorului. Tudor Vianu surprinde cã
interesul unei lucrãri autobiografice
“provine din individualitatea cât mai
stringentã a imaginilor umane pe
care ne-o oferã” (Opere, 10, Ed.
“Minerva”, Buc.,1982, p. 121). Con-
stantin Stanca, deºi ni se înfãþiºeazã
ca persoanã particularã, prin dimen-
siunea moralã pe care o pune în
evidenþã ºi prin exercitarea sensului
creºtin în plãsmuirea sa, devine o
fiinþã reprezentativã; prin finalitatea
moral-religioasã, eul empiric al auto-
rului se aºeazã sub cupola omului
general. Dacã în prima perioadã, a
copilãriei ºi adolescenþei, a cuprin-
derii lumii prin uimire ºi iubire, este
o avalanºã afectivã a lumii peste
omul în formare, începând cu vârsta
amiezei, când soarele intelectualului
stãpâneºte totul, fiecare lucru având
consistenþa ºi umbra sa, omul se aflã

în raport de afirmare ºi negare cu
totul, cu lumea. Primei etape îi
corespunde Partea I a cãrþii: familia,
copilãria ºi adolescenþa cu bacalau-
reatul ei. Etapa a doua o reprezintã
Partea a II-a, adicã alegerea unei cãi
în viaþã, opþiunea pentru medicinã la
Cluj, efortul cultural cu implicaþii
umane ºi naþionale, experienþa rãz-
boiului, împlinirea visului naþional, de
unire a Transilvaniei cu Þara-Mamã,
activitatea explozivã de practician ºi
om de ºtiinþã, de ctitor de clinici ºi
institute de cercetare, constituirea
familiei, istoriei “mici”a autorului i se
adaugã istoria “mare” a lumii; cea din
urmã rezoneazã în prima, îºi gãseºte
“rime”, o încoroneazã; zbaterile celei
dintâi, de la etic la naþional, de la
ºtiinþific la religios, se confirmã în
lumina triumfarã a celei de-a doua.
Partea a III-a a cãrþii corespunde
intrãrii în etapa reflexivã a vieþii,
când dupã Diktatul de la Viena,
Clujul rãmâne Ungariei, iar Constan-
tin Stanca, deposedat de Clinicã ºi
Institut, inclusiv de pacienþi, se mutã
descumpãnit, la Bucureºti. Pare a o
lua de la capãt, pare a reîncepe o
lume – reflexia lasã lumini asupra
contradicþiilor ºi conflictelor, afirma-
rea ºi negarea îºi schimbã locurile de
la nivelul insului, la nivelul lumii.
Constantin Stanca se zbate sã depã-
ºeascã aceste contradicþii, sã rãs-
toarne negativul în afirmativ. Cãci,
numai astfel, zbaterea omului dã
roade, acþiunea sa nu-ºi pierde sen-
sul mântuitor. Conflicte ºi destine,
trasee ºi întâmplãri istorice le trece
prin poarta strâmtã a moralei, poate
printre cei doi stâlpi, unul de fum ºi
altul de foc, pentru a le lãmuri pânã a
le face productive. Constantin
Stanca, omul fãrã odihnã, în cele trei
sãptãmâni, lipit de pat, încercat ºi
plin de suferinþã, nu a avut liniºte, a
descins în sine pentru a lua în
stãpânire “fiinþa cea mai depãrtatã”,
cum ar fi zis Nietzsche, pentru a privi
calea strãbãtutã. Impresiile, imaginile
ºi semnele le-a aºezat în 285 de
pagini. Aceleaºi cuvinte pe care i le
spune Goethe lui Eckermann, în 27
ianuarie 1824, le-ar fi putut spune el,
în 24 decembrie 1956: “De fapt, nici
n-a fost altceva (viaþa mea) decât
strãduinþã ºi muncã ºi pot liniºtit sã
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spun cã în cei ºaptezeci ºi cinci de
ani n-am avut nici mãcar patru
sãptãmâni de adevãratã tihnã. Era
întocmai ca ºi când ai rostogoli o
piatrã care trebuie mereu ridicatã.
(…) Prea multe lucruri i se cereau,
atât dinafarã, cât ºi dinãuntru,
activitãþii mele” (J. P. Eckermann,
Convorbiri cu Goethe, EPLU, Buc.,
1965, p.91). Constantin Stanca, în
ajunul Crãciunului, ziua în care s-a
nãscut ºi a murit tatãl sãu, ziua în
care îºi rotunjea cartea, în acel 24
decembrie 1956, a gãsit de cuviinþã
sã evoce cu smerenie, chipul tatãlui
sãu, model al pãºirii printre semeni ºi
al ridicãrii privirii cu fricã spre Dum-
nezeu: “Lungul interval de timp – 70
de ani – dintre leagãn ºi mormânt, a
fost împlinit de o viaþã exemplarã,
pusã în slujba Domnului, cu toatã
smerenia ºi cu tot duhul duhovni-
cesc. Viaþa lui Christos i-a fost în-
dreptarul, întreaga lui fiinþã era sim-
bolul credinþei desãvârºite, curate,
trecute însã prin filtrul unei educaþii
superioare, a putut sã atragã o
imensã lume în jurul sãu, cã ºtia sã
foloseascã cuvântul pentru a captiva.
Puritatea vieþii, blândeþea, dragostea
pentru toþi pe care îi pãstorea i-au
fãcut un deosebit nimb ºi l-au ridicat
pe un piedestal de supremã cinstire”
(Îngerul de pe cupolã, p. 225). ªi el
ºi soþia sa se odihnesc lângã temelia
Bisericii cele noi, ortodoxe, cu hra-
mul “Sf. Nicolae”, din Petroºani.

IV. Pentru a lumina tâlcul teologic
din conceperea istoriei în accepþia lui
Constantin Stanca, se cade sã o pri-
vim din trei unghiuri: ca desfãºurare
în progres, ca încercare în abisul
existenþial ºi ca speranþã în mântuire.

Omul îºi realizeazã istoria ºi
menirea sa prin muncã ºi creaþie. Cu
fiecare om se reia totul de la capãt,
dar constituirea sa se capitalizeazã.
Nu vom intra în fenomenologia întâl-
nirilor ºi despãrþirilor sale cu/de Dum-
nezeu. Aventura cunoaºterii înseam-
nã acumulare, progres. Constantin
Stanca aduce mereu în discuþie, ori
de câte ori, în conflictualitãþile so-
ciale, trebuie sã pledeze pentru
aproapele sãu, cã în meseria sa nu
trebuie irosite cunoºtinþele, sã nu fie
zadarnicã acumularea de date, cel

puþin, la nivelul istoriei “mici”, a indi-
vidului. Într-un conflict cu prietenul
sãu Dr. Popovici, care îl împiedicã la
un concurs de ocuparea unei catedre
de profesor universitar la Cluj, îl
întreabã, dar mai mult pentru sine:
“Ce rost are cã m-am încãrcat cu atâ-
ta carte ºi mi-am câºtigat manua-
litate tehnicã chirurgicalã, dacã eu nu
pot da ºi altora, doar þara noastrã e
micã ºi noi suntem datori sã rãspân-
dim luminã cât mai mult în jurul
nostru” (op. cit., p. 207). Sau confrun-
tarea cu directorul Roºca, în realiza-
rea funcþiunii Institutului pentru boli
tumorale din Bucureºti, prin mutarea
celui de la Clujul vremelnic cedat: “–
Domnule Director! Am plecat din Cluj
cu multã mâhnire în suflet (…) Am
venit aici, dupã lungi peripeþii, ca sã
realizez prin ºtiinþa ºi experienþa mea,
de mai bine de un sfert de veac, o
instituþie sanitarã de mare necesitate
pentru Capitalã ºi care aici nu existã.
(…) Nu vã supãraþi, domnule Direc-
tor, contest sentimentul dumnea-
voastrã naþional ºi de român!” (op.
cit., p. 192). Acest progres în istorie
nu este abstras de la dramele con-
crete ale oamenilor, cum ar pãrea, ci
implicat, de la recuperarea celor
“prea mici” pânã la destinaþia unui
popor. Conteazã, pentru medicul
Constantin Stanca, sensul naþional,
dar ºi salvarea imaginii lui Dumnezeu
din fiecare om. 

Din al doilea unghi de vedere,
istoria ca încercare în abisul existen-
þial, se lumineazã prin acþiunile ºi
reacþiunile dintre oameni, societãþi,
civilizaþii. Dramele din istoria “micã”
reverbereazã în istoria “mare”. Dra-
ma profesorului Constantin Stanca
este un element în drama unui popor.
Este, la începutul carierei universi-
tare, într-un Cluj ce se afla în Impe-
riul Austro-Ungar; este medic locote-
nent pe frontul din Ungaria ºi Serbia;
participã la împlinirea dezideratului
naþional al românilor – Unirea Tran-
silvaniei cu România; înfiinþeazã
Institutul pentru studiul ºi profi-
laxia cancerului, din Cluj; drama
pãrãsirii spitalului din Cluj, în urma
Diktatului de la Viena; înfiinþarea unui
alt Institut în Bucureºti – ºi, peste
toate interesele meschine din jur,
încununarea activitãþii sale cu titlul

de profesor emerit. Lupta pentru a
salva sau a aduce la luminã un semn
reverbereazã în istoria “mare” la
plural. O istorie formatã din eveni-
mente ºi oameni, unii “prea mici” ºi
alþi “prea mari” prin exerciþiul puterii,
relevã splendoarea ºi mizeria omu-
lui, neprihãnirea sau vinovãþia aces-
tuia. Vinovãþia atrage pedeapsa (s-a
vãzut uneori cã o atrage ºi starea de
neprihãnire) ºi ca un fulger, pe cerul
cuprins de nori negri ai istoriei, se
face o spãrturã luminoasã prin care
priveºte ochiul lui Dumnezeu. Vino-
vãþia apare acolo unde sãlãºluieºte
trufia. Prin ea a pãtruns rãul în lume.
În Evanghelia lui Luca, Maria cântã:
“El a lucrat cu putere cu braþul Sãu, a
risipit pe cei mândri în gândurile
inimii lor. A rãsturnat pe cei puternici
de pe scaunele lor de domnie ºi a
înãlþat pe cei smeriþi” (Luca, I, 51-
52). Istoria, în desfãºurarea sa cea
rea, trufaºã ºi orgolioasã, de cãdere
în materialitate, este vinovatã. Din
pricina aceasta, la trecerea prin
umbrele ei, îi revine omului sarcina
de a iubi aproapele, pe cei smeriþi ºi
“prea mici”; pe cei “mari” ºi plini de
trufie în mãturã “mâna” de deasupra.
Aºa gândeºte omul Vechiului testa-
ment, aºa încã presupune cã se
întâmplã ºi omul creºtin al zilelor
noastre. Memoriile lui Constantin
Stanca sunt þesute de multe fire ºi
destine pe care orgoliul ºi trufia le-au
rupt ºi frânt, fãrã ca din ele sã poatã
da o “mlãdiþã”. Dar acestea sunt
cazuri particulare ce nu confirmã
regula, aceasta prezervându-se la
un nivel mai profund, unde ºi cei
“prea mici” ºi cei “prea mari” cad sub
aceeaºi sancþiune divinã. În aceeaºi
mãsurã ºi unora ºi altora li se cuvine
moartea: din pricina pãcatului iniþial.
Numai nãdejdea mântuirii, a rãs-
cumpãrãrii va schimba datele pro-
blemei. Din “rob” omul va deveni
“prieten” lui Dumnezeu – prin
jertfirea Fiului Sãu – ºi, prin urmare,
îi revine acestuia sarcina de a
cunoaºte ºi a iubi în semenii “prea
mici” partea lui Dumnezeu, devenitã
“aproapele”. Trecând fie omul, fie
lumea sa prin pãcat, existã în drama
ºi în desfãºurarea istoricã o speranþã
în mântuire. ªi atunci, când ea este
ascunsã ºi omul singur în bãtaia
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vânturilor, tot mai îndepãrtat de
revelaþie, aura ei trebuie sã-i încon-
joare faþa. Existã un sens pedagogic
ºi moral în desfãºurarea vieþii unui
om, în desfãºurarea istoriei. Cã el nu
se observã la tot pasul, ci totdeauna,
dupã – este altceva. Cu fiecare om ºi
epocã sã nu fi devenit mute ºi apa-
tice sub grelele vãluri ale obiºnuinþei;
cu fiecare “nod” ºi “deznodãmânt”
din istoria “micã” sau “mare” se lumi-
neazã un sens, se depãºeºte absur-
ditatea vieþii ºi a istoriei, se înfrânge
“limita”, cãci în ordinea omului ºi a
istoriei tot ceea ce se pierde – se
pierde pentru a se regãsi. Sã ne
amintim de parabola “Tânãrul bogat”
din Evanghelie. Memoriile lui Con-
stantin Stanca abundã în astfel de
exemple. El a tras totdeauna foloase
spirituale de pe urma înjosirii ºi
suferinþei sale ºi niciodatã un folos
material de pe urma cãderii ºi sufe-
rinþei semenilor sãi. A renunþat la
orgoliu prin umilitate, ºtiind cã acea-
sta este o altã faþã amãgitoare a
trufiei ºi a rãului ce asalteazã fiinþa
umanã. El nu a fost pentru sine în-
suºi, ci pentru celãlalt, semenul ºi
aproapele sãu. În fine, din aceastã
perspectivã a mântuirii, toate istoriile
“mici” sau “mari” se integreazã unei
unice istorii, cele “profane” revãr-
sându-se în cea “sacrã”. Pentru
Constantin Stanca, evenimentele ºi
destinele ce le-a întâlnit pe cale îi
relevã cã nu la final, ci pe traseu,
pentru fiecare într-o anumitã “clipã”,
istoriile “profane” se confirmã ºi se
argumenteazã de cea “sacrã”. Cu
fiecare destin al fiecãrui om, aceasta
este încercatã ºi se confirmã; cu
fiecare om se repetã istoria lumii; cu
fiecare om Dumnezeu se încearcã
încã o datã în construirea lumii. “Sã
nu te temi!” i-ar fi rostit tatãl sãu,
preotul Avram Stanca, cel care a pus
piatra de temelie a bisericii ortodoxe
în Valea Jiului, cu aceste cuvinte
Constantin a stat drept în faþa apelor
învolburate ale istoriei ºi a sprijinit pe
om în durerile sale, fãrã sã-l cuprindã
deznãdejdea. El s-a orientat în viaþã,
considerând cã existã douã sfere:
una accesibilã, umanã ºi alta reve-
labilã, justiþiarã, divinã. A acþionat cu
mintea ºi priceperea sa, încercând
sã epuizeze pe cea accesibilã, pen-

tru a-ºi împlini menirea, acea dra-
goste de-aproapele, pãstrând sub
cerul frunþii imaginea mâinii de dea-
supra, a ochiului a toate vãzãtor din
triunghiul de sus. Adicã a adevãrului
pe care nu omul îl stãpâneºte, ci se
aflã sub stãpânirea sa; pe care nu
omul îl dezleagã, ci adevãrul îl cu-
prinde ºi îl leagã – omul trebuind sã
fie doar ca un vas gol, cu gura spre
lumina de sus. Constantin Stanca a
crescut doar într-o casã parohialã, fie-
care pas fãcându-l cu frica lui Dum-
nezeu. Îngerul de pe cupolã este o
scriere ce desfatã ºi înalþã, fãrã sã
moralizeze, fãcându-te pãrtaº la taina
creºtinã: iubirea de-aproapele. Nu
întâmplãtor chipul senin al copilului
Constantin Stanca, din anul întâi la
liceu, trecea în culorile îngerului de pe
cupola biserici din Sibiu pictatã de
Smighelsky (op. cit. 68)!

V. Constantin Stanca este un
portretist înzestrat cu un puternic
simþ caracterologic. Portretele multor
oameni, “prea mici” sau “prea mari”,
sunt privite din interior, din unghiul
moral, civic, profesional ºi, în ultimã
instanþã, naþional. Indiferent de miº-
carea acestora, existã asupra lor o
privire înþelegãtoare, de sorginte
creºtinã. Omul poate sã traseze
aceste portrete, sã le expunã, dar
nicidecum sã le judece. Oricâtã
luminã ar cãdea asupra acestor
chipuri, oricâte umbre le-ar acoperi,
existã un sens mai adânc în “tabloul”
istoric la care ele participã, dându-i
“valoare”, adicã speranþã în mân-
tuire. Metaforic spus, mâna picto-
rului le executã, le surprinde în “para-
bolã”, le confirmã în “profeþie”, dar
judecata ºi legea nu-i aparþin. Con-
stantin Stanca descrie oameni mici,
mult “prea mici” pentru a fi uitaþi, ºi
oameni mari, mult “prea mari” pentru
a nu fi amintiþi: primii, cu numele în-
treg (fãrã pierdere de identitate), cei
din urmã, doar cu iniþialele, ca niºte
fiinþe spectarale. Tuºa penelului nu
cade asupra frumuseþii fizice a
oamenilor, ea puncteazã ceea ce s-a
numit cândva de Schiller acel “suflet
frumos”. De fapt, Constantin
Stanca, în calitate de medic primar la
Spitalul de femei (Secþia de Gine-
cologie ºi Obstetricã), a avut un acut

sentiment al vieþii – ca ºi cum ar privi
lumea din perspectivã femininã –, ºi
ca director al Institutului pentru
Studiul ºi Profilaxia Cancerului, un
puternic sentiment al tragicului –
presupunând o viziune masculinã.
Dupã aducerea la viaþã a unui nou-
nãscut ºi salvarea unei mame –
având sub ochi miracolul vieþii -, tre-
cea prin acele “camere ale lui Dante”
de la Institutul oncologic, privind
omul rãmas singur, cu moartea ºi
Dumnezeu. Din aceste unghiuri,
feminin ºi masculin, concret ºi
abstract, privea omul ºi destinaþia sa
în lume. Viaþa ca iniþiere, de la
iubirea filialã pânã la iubirea de
Dumnezeu, relevatã în iubirea de-
aproapele. De la înãlþimea acestei
experienþe, în numai trei sãptãmâni,
el povesteºte cele trei etape ale vie-
þii, cu seninãtate ºi cu un uºor surâs,
înþelegãtor, al cãderii ºi ridicãrii omu-
lui cu lumea sa cu tot, cu o nestrã-
mutatã încredere în mântuire. Nu
cândva, ci a fiecãruia la ceas potrivit.
Cãci nimic din dãruirea umanã nu
este strãin lui Dumnezeu!

VI. Constantin Stanca a fost strã-
bãtut de o forþã creatoare în dome-
niul practicii ºi ºtiinþei medicale,
amintind parcã de cuvintele lui
Goethe din Wilhelm Meister: “adânc
în noi locuieºte o forþã creatoare care
poate face ceea ce trebuie fãcut ºi
care nu ne îngãduie sã ne odihnim
câtã vreme, într-un fel sau altul, n-o
vedem realizatã în afarã de noi
înºine”. Ceva dinãuntrul ºi dinafara
sa a fost într-o continuã zbatere,
lucrare ºi dãruire. Copil ºi adolescent
s-a pãtruns de tâlcurile creºtine ale
întâmplãrilor ºi destinelor omeneºti.
Ele s-au engramat în conºtiinþã,
determinându-i sensul urmelor pe
cale. Memoria sa afectivã urcã pânã
în primii ani ai copilãriei sau se
adânceºte prin stratificãrile caracte-
rului surprins pânã acolo unde se
leagã, constituindu-se într-un prin-
cipiu pilduitor. ªirul de întâmplãri ºi
evenimente, ca un fir bãtut în urzeala
covorului istoric, spre a folosi o meta-
forã îndrãgitã de Hegel –, participã la
alesãtura de flori, se desfãºoarã con-
form unui sens. Rememorarea – din
amurgul vieþii – spune cã nimic nu
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este întâmplãtor. Nici pentru om, nici
pentru istorie. Este ca ºi cum abia la
final “portretul” confirmã fiecare
“tuºã” trasatã de mâna “pictorului”.
La maturitate e surprins cã nu omul e
stãpânul istoriei, chiar dacã pare
creatorul ei. De aceea, cu seninãtate
trece peste umilinþe ºi dureri. Cel
suspus încercãrii este, în acelaºi
timp, ºi un ales. Lecþia aceasta i-a
comunicat-o tatãl, i-a confirmat-o
evenimentele ºi destinele omeneºti
ale celor “prea mici”sau ale celor
“prea mari”. ªi s-a fãcut aproapele
celui cãzut. Pe Constantin Stanca nu

îl putem imagina decât þinând în
braþe un om plin de suferinþã ºi frânt
de durere ºi boalã. Evenimentele,
rotunjirea unor destine, salvarea
unor vieþi, toate prin rememorarea
din amurg se convertesc în para-
digmã de acþiune, precum acea
parabolã a aproapelui din Cartea
Cãrþilor, încheiatã cu porunca: “Du-
te ºi fã la fel!” Nu omul are sau
trebuie sã aºtepte un aproape
(exceptând pe Fiul Domnului), ci el
trebuie, urmând porunca de mai sus,
a Fiului, sã se facã aproapele cuiva.
A te face aproapele omului (“prea

mic”, cãzut, sau în suferinþã) este
iubirea aproapelui. Constantin
Stanca, crescut cu frica lui Dumne-
zeu ºi cu dragoste faþã de-aproapele,
se simþea, în ultimul timp, între se-
menii tulburaþi de presiunile rãului ºi
de trufia puterii, tot mai aplecat asu-
pra celor “prea mici” ºi tot mai stã-
pânit de “mâna” de deasupra. Chipul
sãu de copil se aflã în culorile înge-
rului de pe cupolã; în braþele “profe-
sorului Stanca” este omul cuprins de
suferinþã; iar din cartea aceasta
mãrturisitoare se aud cuvintele: “Du-
te ºi fã la fel!”.

Constantin Stanca, s-a nãscut în 1889, în Petroºani; tatãl, Avram Stanca, preot-învãþãtor, mama Ioana Stanca
(n. Chirca), are ca frate mai mare pe preotul ºi publicistul Sebastian (monografist al Petroºenilor, Premiul
Academiei, 1933), iar ca frate mai mic pe Dominic, doctor, director al Spitalului de Femei din Cluj. ªcoala primarã
ºi liceul în Petroºani; bacalaureatul, 1909. Facultatea de Medicinã Cluj. În anul II, este demonstrator de Anatomie,
în III, extern la Cl. de Boli Infecto-Contagioase; în IV, alãturi de prof. Elfer la Laboratorul Clinicii Medicale; în V,
intern, apoi preparator ºi pânã în 1920, asistent la Cl. Ginecologicã-Obstetricalã. Lucreazã benevol la Cl.
Chirurgie. Doctoratul, în 1914. În 1914-1920 este profesor la ªcoala de Moaºe. 

În 1917, mobilizat în armata austro-ungarã, este medic pe front în Serbia. În 1918 este membru al
Comitetului Naþional Român pentru Marea Unire ºi din Comisia de Preluare a Facultãþii de Medicinã de la
conducerea maghiarã. Urmeazã un stagiu de perfecþionare la Cl. de Obstetricã ºi Ginecologie “Wertheim” ºi la
Cl. de Chirurgie “Eiselsberg” la Viena. În 1920-1940, Medic primar ºi ªef al Serviciului de Ginecologie ºi
Obstetricã la Spitalul de femei din Cluj. În 1924 obþine titlul de Docent în Ginecologie ºi Obstetricã la Facultatea
de Medicinã din Bucureºti. În 1925-1938 Conferenþiar în specialitate la Facultatea de Medicinã din Cluj. În 1929,
înfiinþeazã, organizeazã ºi este director al Institutului pentru Studiul ºi Profilaxia Cancerului, Cluj. Redactor
al revistei Cancerul. În 1920-1940, Medic al Asigurãrilor Sociale. 

Cãlãtorii de studii pentru problemele cancerului în diferite centre medicale europene: Paris, Milano, Viena. 
1931, Membru Onorar, apoi, Membru Corespondent, Titular al Soc. Franceze de Ginecologie, Paris; 1937,

Membru titular al Soc. Inter. de Chirurgie, Bruxelles; 1938, Membru corespondent al Asociaþiei Argentiniene
contra Cancerului, Buenos Aieres; din 1937 pânã în 1948, Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe
Medicale din Bucureºti.

În 1940, reuºeºte refacerea Institutului de la Cluj mutat la Bucureºti, sub denumirea Institutul pentru boli
tumorale. Este redactor al revistelor: Sãnãtatea ºi Obstetricã ºi Ginecologice. În 1950 este numit Consilier
Medical de Ginecologie ºi Obstetricã la Spitalul “Elias”. La 1 iunie 1957 este mutat ca Medic-ºef la Maternitatea
din “Spitalul Brâncovenesc”. În 21 nov. 1960, Ministerul Învãþãmântului ºi Culturii, prin Comisia superioarã de
diplome, îi acordã titlul de Doctor în ªtiinþe Medicale. La 1 februarie 1958, Medic ºef de secþie Cercetãtor
ºtiinþific la Maternitatea “Filantropia”; 1 ianuarie 1962, Profesor suplinitor la catedra de Ginecologie ºi
Obstetricã, “Filantropia”, dupã 4 luni, Profesor titular. De la 1 oct. 1962, este numit Profesor Consultant, lucrând
în continuare la Spitalul “Elias”. Primeºte totodatã titlul de Profesor Emerit al R.P.R. La 1 dec. 1962, se
pensioneazã.

A publicat peste 160 de lucrãri cu caracter original, în þatã ºi în strãinãtate: Cluj, Cernãuþi, Miercurea-Ciuc,
Craiova, Bucureºti, Klausemburg, Viena, Budapesta, Leipzig, Bari, Buenos Aieres etc.

Decoraþii: în Imperiul Austro-Ungar: Ordinul “Crucea Roºie” cl. II (1915); în România: Coroana României în
grad de ofiþer (1922), Coroana României în grad de Cavaler (1922), Crucea “Meritul Sanitar” (1926),
Coroana României în grad de Comandor (1929), Crucea “Meritul Sanitar” cl. I (1933), Ordinul “Ferdinand
I” în grad de Cavaler (1935), Medalia “Meritul Comercial ºi Industrial” (1937), Medalia “Ferdinand I” cu
spade pe pamblicã (1941), Ordinul “Crucea Regina Maria” cl. II (1942); în R.P.R., apoi R.S.R.: Evidenþiat în
Munca Sanitarã, Ordinul Muncii cl. a III-a, Ordinul Muncii cl. a II-a, Fruntaº în Munca Sanitarã.

Se stinge din viaþã la 30 mai 1969, în Bucureºti.
Postum, Editura Fundaþiei Culturale “Ion D. Sîrbu” îi publicã în 1998, cartea de memorii Îngerul de pe cupolã.
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Venisem în Bucureºti pentru câteva zile.
Într-una din seri am intrat la hotelul Lido pe
bulevard ºi am coborât jos la bar sã beau
ceva. M-am aºezat la o masã liberã ºi în
aºteptarea chelnãrului, mi-am aruncat privirea
împrejur. Nu era multã lume în restaurant, dar
toate mesele erau ocupate. La masa alãturatã
stãtea un bãrbat apropiat de vârsta mea. Avea
o figurã interesantã. Pãrea însã rãvãºit,
probabil datoritã cantitãþii de alcool pe care o
bãuse. La un moment dat acesta s-a ridicat de
la masã ºi cu o oarecare ºovãialã în miºcarea
picioarelor a ieºit din salã. Un tânãr ºi o tânãrã
care tocmai intrau în restaurant au ocupat
masa rãmasã liberã. Bãrbatul s-a întors dupã
câteva minute ºi derutat a început sã caute cu
privirea masa de la care plecase ºi pe care nu
o mai gãsea.

- Domnule, i-am spus politicos vãzându-i
privirea chinuitã, nu mai cãutaþi masa. A fost
ocupatã de aceºti doi tineri.

- Ai putea sã mã inviþi sã stau la masa ta, mi
s-a adresat atunci autoritar.

Se vedea cã Bachus era responsabil de
comportamentul lui, de aceea nepoliteþea nu
m-a supãrat.

Fãrã sã mai aºtepte vreun rãspuns, s-a
aºezat la masa mea, mi-a întins mâna, ºi s-a
prezentat.

- Eugen Mandric. Ai auzit de mine!
- Nu am auzit, am rãspuns cu toatã sinceri-

tatea ºi mi-am spus ºi eu numele, adãugând:
ªi sunt sigur, domnule Mandric, cã nu aþi auzit
de mine. 

- Domnule, astãzi toatã ziua am bãut. ªi
vreau sã mai beau, vreau sã beau acum cu tine. 

- Plãcerea este de partea mea,domnule
Mandric, i-am spus înþelegãtor. S-a întâmplat
astãzi ceva? Pãreþi tulburat.

- Astãzi toatã ziua am înotat în cãcat, mi-a
spus cu amãrãciune. 

- Îmi dau seama cã a fost ceva foarte neplã-
cut, dar unde aþi gãsit o cantitate aºa de mare?

- Am petrecut toatã ziua la ºedinþa Marii
Adunãri Naþionale. ªi mi-e scârbã, domnule,de
ce am auzit acolo. Partea cea mai neplãcutã
este cã dupã ce am ascultat ore întregi tot felul
de inepþii trebuie sã scriu un articol în care sã
îmi exprim admiraþia pentru ceea ce s-a
discutat. 

- ªi când scrieþi articolul? E deja târziu.
- Îl am scris. E articolul de anul trecut. Acum

douã zile am fãcut câteva mici modificãri ºi
l-am dat la redacþie . Mâine o sã aparã.

Despre Eugen Mandric am auzit în anii de
dupã revoluþie lucruri contradictorii. S-a spus
cã a realizat ºi prezentat emisiuni în care cri-
tica capitalismul ºi înfiera descompunerea ºi
mizeria þãrilor occidentale. S-a vorbit despre el
ca despre un linguºitor al comunismului. Pe de
altã parte au fost oameni de televiziune ºi
jurnaliºti care au arãtat o altã faþã a lui Eugen
Mandric. Un Eugen Mandric care vorbea fãrã
sã se teamã ºi care îºi exprima în particular ori
de câte ori avea prilejul desconsideraþia faþã
de partidul comunist ºi liderii sãi. Gândindu-mã
la modul în care l-am cunoscut, la amãrãciu-
nea lui cã trebuia sã scrie articole admirative
despre ceva ce detesta, înclin sã cred cã
Eugen Mandric a trãit,ca mulþi alþi jurnaliºti ºi
scriitori din perioada comunistã, o dramã. Pe
de o parte, avea satisfacþia cã putea sã scrie ºi
sã fie publicat,iar pe de altã parte era obligat
sã renunþe la propriile convingeri ºi sã adopte
ideile ºi teoriile propagandiste ale sistemului
din care fãcea parte. 

- Dar dumneata ce hram porþi? m-a întrebat
cu o oarecare indiferenþã.

Mi-a plãcut întrebarea în care a folosit
cuvântul hram. 

- Am o ocupaþie diferitã de profesia dum-
neavoastrã. Eu lucrez în montaj de centrale

Cum l-am cunoscut
pe Eugen Mandric
într-o seară la Lido
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electrice. De câþiva ani sunt pe ºantierul de la Por-
þile de Fier. Am venit în Bucureºti doar pentru
câteva zile.

- Plecãm de-aici, a spus sãrind în picioare.   M-
am plictisit sã-i vãd pe cei care mi-au luat masa. 

- Înseamnã cã nu vã simþiþi bine în prezenþa
mea, domnule Mandric. 

- Mã simt atât de bine încât am sã te iau cu
mine. 

- Unde vreþi sã mã duceþi? 
- Ai sã vezi, mi-a rãspuns evaziv. 
Strãzile Bucureºtiului erau liniºtite. Ne-a trebuit

ceva timp sã parcurgem distanþa dintre Lido ºi
Athénée Palace. Mergea ºovãielnic. Fãcea co-

mentarii în legãturã cu cei în mijlocul cãrora îºi
petrecuse ziua.

- Spectacol grotesc. Vorbãrie goalã. Exagerãri ºi
minciuni. ªi eu trebuie sã scriu ºi sã-i mai ºi laud. 

Îmi era teamã cã ne-aude cineva ºi ajungem
amândoi în beciurile Securitãþii. 

Am intrat la Athénée Palace, am coborât câteva
trepte ºi am nimerit într-un bar de care nu ºtiam.
Deºi muzica încetase, pe platoul de dans se mai
învârteau câteva perechi dupã o muzicã imagi-

narã. Chelnãrul a venit imediat, ne-a salutat politi-
cos ºi ne-a condus la o masã de douã persoane.

- O vodcã dublã. Dar repede. Nu am mai bãut
demult.

Se gândea probabil la perioada cât a durat
drumul de la Lido la Athénée Palace. 

Trecuse de miezul nopþii dar barul era plin de
tineri bine îmbrãcaþi cu pahare de bãuturi scumpe
în mânã. M-am întrebat cine sunt tinerii care îºi
permit sã stea în bar la ore atât de târzii. Mi-am
dat seama cã nu lucrau nici pe ºantier ºi nici în
vreo uzinã. Erau copii de bani gata care cu sigu-
ranþã nu aveau o profesie precisã. 

Chelnãrul s-a întors cu vodca dublã ºi cu bãu-
tura mea. Eram deja îngrijorat. Mã gândeam cã
dacã mai bea ºi cele douã sute de mililitri de
vodcã ar putea intra în comã alcoolicã. Începuse
muzica ºi era un zgomot infernal. Nu se mai putea
discuta. În câteva minute Eugen Mandric a
adormit cu barba proptitã în piept. 

- Prietenul meu nu se simte bine. Cum l-am
putea ajuta? i-am spus îngrijorat chelnãrului care
trecea pe acolo.

- Vã referiþi la Maestrul Mandric? m-a întrebat
chelnãrul zâmbind. Nu vã îngrijoraþi. În 15-20 de
minute îºi revine.

ªi într-adevãr ºi-a revenit. S-a trezit ºi ca ºi
când nu s-ar fi întâmplat nimic m-a întrebat:

- ªi zici cã lucrezi la Porþile de Fier?
- Da, lucrez la montarea centralelor electrice.
- În acest caz, va trebui sã-þi fac o vizitã. Vreau

sã scriu un articol despre Porþile de Fier. Vorbeºte-
mi despre ce faceþi acolo.

- Domnule Mandric, este deja târziu. Eu sunt ºi
mâine în Bucureºti. Dacã aveþi timp ne putem în-
tâlni ºi am sã vã povestesc despre viaþa ºi munca
pe ºantier.

- Ai dreptate, domnule. E timpul sã mergem la
culcare. Am sã sun pe cineva sã vinã dupã mine.

În douãzeci de minute am ieºit din barul de la
Athénée Palace. Maºina îl aºtepta. La volan era o
doamnã.

- Nu pot sã te prezint doamnei pentru cã    nu-i
poate suferi pe cei care umblã noaptea prin baruri.
Ne-ar putea repezi pe amândoi. Ne vedem mâine
dimineaþã la ora zece la restaurantul Union, mi-a
spus urcând în maºinã. 

- Noapte bunã, domnule Mandric, pe mâine la
zece.

Eram convins cã nu-ºi va mai aminti nimic a
doua zi dimineaþa ºi nu va veni la întâlnire.

Mare mi-a fost mirarea când l-am vãzut intrând

Dora Groza
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în restaurantul Union exact la ora stabilitã. 
- Credeai cã n-am sã vin, mi-a spus cu un zâm-

bet satisfãcut vãzând surprinderea mea.
- Bãiete, douã visiky, i-a cerut chelnãrului, pro-

nunþând cuvântul englezesc româneºte, adicã visiki.
Chelnãrul i-a zâmbit binevoitor ºi în câteva

minute bãutura era pe masã.
- Acum povesteºte-mi ce faceþi pe acolo.
ªi-a aprins o þigarã ºi sorbind din bãuturã s-a

pregãtit sã asculte povestea mea. I-am vorbit cu
entuziasm despre centralã ºi baraj, despre cola-
borarea dintre România ºi Iugoslavia, despre
munca oamenilor, viaþa pe ºantier ºi despre cele
ºase turbine care urmau sã producã o putere
totalã de 1050 de Megawaþi.

- ªi partea cea mai frumoasã, domnule Mandric
este cã trei dintre aceste turbine sunt construite în
România, la Reºiþa. ªi suntem cu toþii mândri ºi
încântaþi. Din punct de vedere al execuþiei tehnice
sunt superioare celor din URSS. Avem specialiºti
de mare clasã în domeniul hidroenergetic. Iugos-
lavii au comandat toate cele ºase turbine în Rusia.

Pe mãsurã ce vorbeam, l-am vãzut pe Eugen
Mandric devenind gânditor ºi vãdit interesat de
subiectul despre care-i povesteam. Citeam chiar o
anumitã admiraþie în privirea lui.

- ªi tu faci toate aceste lucruri uimitoare? m-a
întrebat cu o ironie binevoitoare.

- Bineînþeles, dar mã ajutã încã câteva mii de
oameni, i-am replicat pe acelaºi ton, zâmbind.

- Am sã vin la Porþile de Fier, prietene mi-a spus
strângându-mi mâna în timp ce îºi lua la revedere. 

M-am întors pe ºantier a doua zi. Mã simþisem
bine în Bucureºti, dar îmi era dor de munca mea.
Dupã câteva sãptãmâni am primit un telefon de la
Eugen Mandric.

- Sosesc cu trenul de 3:40 la Turnu Severin.
Rezervã-mi te rog o camerã la hotel ºi þi-aº fi recu-
noscãtor, dacã m-ai aºtepta la garã.

- Îmi pare bine sã te vãd, mi-a spus cu glas
vesel în timp ce cobora din tren. Sunt mort de
foame. Haide sã mâncãm ceva.

Mi-am dat seama cã îl chinuia mai mult setea
decât foamea.

- Mergem la restaurantul de la Parc, domnule
Mandric. O sã vã placã. Au icre de nisetru, peºte
afumat ºi un vin foarte bun. 

- Ce mai aºteptãm atunci? Haide sã mergem.
Oraºul este curat ºi frumos. Îmi place aici. Sunt
întotdeauna bucuros când plec din Bucureºti, mi-a
destãinuit, bine dispus .

Domnul Gheorghiþã, ºeful de salã de la restau-

rantul Parc, mã cunoºtea bine. Ne-a primit ºi ne-a
ospãtat cu bunãvoinþã. Masa s-a terminat seara
târziu. Deºi bãuse destul de mult, starea amicului
meu nu m-a mai îngrijorat ca în seara în care ne
cunoscusem la Bucureºti. L-am condus la hotel ºi
am stabilit ca a doua zi dimineaþa sã ne vedem pe
ºantier.

A doua zi , la ora zece, am trimis ºoferul sã-l
aducã pe ºantier. Spre îngrijorarea mea, ºoferul a
venit fãrã el.

- Domnule Victorov, nu l-am gãsit pe domnul
Mandric la hotel. Cheia nu era la recepþie, de
aceea m-am dus ºi am bãtut la uºa camerei. Nu
mi-a rãspuns însã nimeni. 

- Ai bãtut suficient de tare, poate nu s-a trezit
încã? l-am întrebat destul de îngrijorat pe ºofer.

- La început am bãtut mai încet, dar apoi numai
cu ciocanul nu am bãtut. Am trezit tot hotelul dar nu
am primit nici un rãspuns. Poate cã a plecat la
Bucureºti, a încercat sã mã liniºteascã ºoferul.

M-am urcat în maºinã ºi m-am dus la hotel sã
vãd ce se întâmplã. Eugen Mandric, cu un teanc
de foi în faþã scria la o masã în restaurant. Am
rãsuflat uºurat.

- Domnule Mandric, am venit sã vã iau pe ºantier.
- Îmi pare rãu prietene, dar nu mai pot veni.

Trebuie sã prind trenul de ora douã.
- ªi cu articolul cum rãmâne? l-am întrebat mirat.
- L-am scris deja. 
- Cum l-aþi scris dacã nu aþi fost pe ºantier? 
- Mi-ai spus tu totul când ne-am întâlnit în Bucu-

reºti. Nu am nevoie sã ºtiu mai mult.
- Domnule Mandric, vã rog sã nu pomeniþi

numele meu în articol. Eu nu am autoritatea de a
da relaþii oficiale despre ºantier unui jurnalist. Eu
v-am vorbit despre munca mea ca unui prieten.

- Fii fãrã grijã, sunt un ziarist prea versat ca sã
fac astfel de greºeli. Nu o sã ai nici o problemã. Îþi
mulþumesc pentru ospitalitatea ºi prietenia pe care
mi-ai arãtat-o. Dã-mi un telefon când vii în Bucu-
reºti.

Articolul despre Porþile de Fier a apãrut dupã
douã sãptãmâni. L-am citit pe nerãsuflate. Am fost
impresionat de frumuseþea literarã a textului jurna-
listic dar ºi uimit de informaþiile tehnice precise
care descriau complexul hidroenergetic de pe
Dunãre ºi care dovedeau o documentare minuþi-
oasã. Mi-am dat seama cã Eugen Mandric avea
calitãþile unui mare jurnalist: inteligenþã, atenþie
distributivã, talent literar, spirit de observaþie ºi cã
viciul omenesc nu era la el decât o formã de
rãzvrãtire în faþa ordinii în care cu toþii trãiam.
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CONSTANTIN CLISU
EDMONTON, CANADA

S-a nãscut în municipiul Bârlad, România, în anul 1931, octombrie 14, în Ziua de Sfânta
Parascheva.

ªi-a petrecut copilãria, pânã la vârsta de 12 ani, în judeþul Bacãu, în satele Bereºti-Tazlãu ºi
Ardeoani unde a urmat ºi cursurile ºcolii primare. Apoi a urmat doi ani ªcoala Normalã de
învãþãtori din oraºul Bacãu, pe care a terminat-o în anul 1951, în oraºul Bârlad. A absolvit
Facultatea de Limbã ºi literaturã românã a Universitãþii din Bucureºti.

A funcþionat ca profesor de limbã ºi literaturã românã în municipiul Bârlad îndeplinind între
anii 1964-1966 funcþia de director la ªcoala gimnazialã Nr. 5, apoi ca redactor ºef al ziarului
RULMENTUL între anii 1966-68. Din 1971 pânã în anul 1974 a îndeplinit funcþia de director al
ªcolii cu clasele I-X, ca în aprilie 1974 sã fie promovat în funcþia de Inspector general al
Inspectoratului ºcolar judeþean Vaslui, pânã în anul 1984 când a revenit la ªcoala nr. 1 din
municipiul Bârlad, îndeplinind funcþia de director al ºcolii pânã în anul 1996 când s-a pensionat
ºi a venit în Canada.

În perioada 1966-68 ca redactor ºef al ziarului Rulmentul a editat prima culegere literarã
apãrutã la Bârlad dupã 1944 sub titlul INSCRIPÞII unde au semnat 17 debutanþi. De asemenea
a iniþiat , în calitate de redactor de carte, o culegere de versuri intitulatã PÃMÂNT IUBIT - Iaºi,
1968, 76 p. cu 27 colaboratori.

A iniþiat ºi condus, în calitate de redactor de carte, revista ªCOALA BÂRLÃDEANÃ, timp de
5 ani ºi revista literarã COORDONATE BÂRLÃDENE cu o apariþie de numai doi ani.

A colaborat la revistele ROMÂNIA LITERARÃ, CRONICA de la Iaºi, TRIBUNA
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI, RADIO IAªI ºi RADIO BUCUREªTI.

A condus timp de 10 ani Cenaclul literar AL.VLAHUÞÃ din Bârlad. La faza finalã a emisiunii
CÂNTAREA PATRIEI din 10 februarie 1974 corul ARMONIA al Sindicatului învãþãmântului a
interpretat cântecul PÃMÂNT ROMÂNESC pe versurile sale ºi muzica cunoscutului muzicolog
Vasile Donose, dirijor fiind prof. Ioan Timuº.

În luna mai 1974 a devenit membru al ACADEMIEI UNIVERSALE GUGLIEMO MARCONI,
Scienze-Lettere-Arti Roma. De asemenea, în acelaºi an a primit atestatul de merit ºi a devenit
membru al CENTRULUI CULTURAL ARTISTIC din Milano.

Distinsul nostru coleg Constantin Clisu ne-a pãrãsit,
ridicându-se spre Ceruri! Sã-i fie îngerii aproape, sã se
odihneascã în pace! Ne-a lãsat o operã valoroasã,
nemuritoare, cum nemuritoare va fi memoria scumpului
nostru prieten! Drum bun spre eternitate, Maestre
Constantin Clisu!

Redacþia DL
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A contribuit la apariþia plachetelor de versuri ºi prozã, creaþii ale elevilor din ºcolile vasluiene:
CONFESIUNI, PAGINI IEªENE, PÃMÂNT IUBIT.

Teatrul bârlãdean VICTOR ION POPA i-a pus în scenã piesa de teatru pentru copii :
NEMAIÎNTÂLNITELE NÃZDRÃVANII ALE URSULEÞULUI RIMBO.

Alte piese de teatru pentru copii s-au jucat cu echipe de amatori: CÂND VULPEA ÎªI BAGÃ
COADA, CHIÞ CEL MIC ªI PRINÞESELE MIORLAU, la Casa de culturã a sindicatelor din Bârlad,
piesele fiind regizate de actorul ºi secretarul literar al teatrului V. I. POPA, Vasile Mãlinescu.

A debutat în revista VENTO NUOVO din Florenþa în nr. 4 din 1969 ºi nr. 1 din 1970 revistã de
orientare democraticã sub conducerea scriitorului Gavino Colombo.

În revista ANTOLOGIA POETICÃ UNIVERSALÃ apãrutã la Atena, condusã de academician Sonia
Olandezo a colaborat la numerele din martie ºi aprilie 1970.

A colaborat la revista TEMPO SENSIBILE din Novara condusã de scriitorul Guido Grivis fiind
cooptat ºi corespondent al revistei pentru România.

DEBUTUL EDITORIAL, cu un volum propriu, s-a produs în anul 1979 cu volumul PENTRU UN PUI
DE STURZ, prozã, la Ed. ION CREANGÃ din BUCUREªTI.

Au urmat apoi:
CÂNTECE DE DOR, versuri, 1980;
VINE MOªUL PE CÃRARE, povestiri pentru copii, 1983, Ed. ION CREANGÃ, Bucureºti;
DOROBANÞ, CLANÞ, versuri pentru copii, Ed. Ion Creangã Bucureºti, 1984;
COCORUL SINGURATIC, povestiri pentru copii, Ed. Ion Creangã, 1987;
VÃLUÞÃ DESCOPERÃ LUMEA, povestiri pentru copii, Ed. JUNIMEA IAªI 1988;
TRANDAFIRI DE LUMINÃ prozã, Bucureºti, Ed. Ion Creangã, 1989;
UN STRIGÃT ÎN NOAPTE povestiri pentru copii 1992;
CU TOATE PÃDURILE ÎN BRAÞE, versuri pentru copii, 1955;
MAMA NU E VINOVATÃ – roman 1999;
MITURI ºi LEGENDE INDIENE – culese de la aborigenii tribului Cree din Alberta – 2002;
BASTARDUL – roman 2002;
IN CALEA VÂNTURILOR – 2005 – viaþa romanþatã a generalului ºi diplomatului american de origine

românã GEORGE POMUÞ;
RESTUL… E TÃCERE – roman-2005.

În Canada, a îndeplinit funcþia de redactor-ºef adjunct la revista CUVÂNTUL ADEVÃRULUI din
Edmonton, Alberta, care apare în limba românã ºi englezã pentru comunitãþile române ºi care are o
rãspândire în multe þãri din Europa, SUA, AUSTRALIA.

A fost membru al ASOCIAÞIEI SCRIITORILOR ROMÂNI DIN CANADA ºi a colaborat la revista
Destine Literare.

LERUI... LER
- colegului Constantin Clisu -

curge timpul lung, hai-hui
Omul... uite-l, Omul nu-i
robul Clisu Constantin
a urcat la cel Divin

sã îi spunã cã pãmântul
se-nvârte cum bate vântul
ºi Domnu-L iartã - puþin;
bate gerul cristalin...

george FILIP
11 februarie - 2012

la MONTREAL
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CONFLUENŢE
ALE ROMÂNILOR 
Gânduri la început de an
În primul rând, trebuie sã spun cã în ciuda unuia din calendarele misterioasei civilizaþii

Maya, care, dupã cum se ºtie, se opreºte brusc în acest an 2012, nu cred absolut deloc
în “sfârºitul lumii”. Dupã unii pesimiºti, acest ”sfârºit” ar avea loc peste aprox. 10 luni care
au mai rãmas pânã la 12-21-12, ultima ”filã” a sus numitului calendar. Eu ºtiu sigur cã nu
se va întâmpla o catastrofã cosmicã sau terestrã (erupþii vulcanice masive) care sã punã
capãt existenþei umane - nici la sfârºitul acestui an nici în mulþi ani care vor urma. Am fi
prea onoraþi, noi, cei care poluam planetã cu existenþa noastrã, sã se termine cu noi viaþa
pe mica planetã Pãmânt – sã devenim relicve istorice pentru creaturile care vor popula
planeta peste milioane de ani. Aºa se face cã nu mã gândesc sã… «give up», mã frãmânt
pentru viitor, pentru a fi mai bine, dacã este posibil. Mii de romani fac acelaºi lucru. Au
ieºit pe strãzi la proteste. Nu se gândesc deloc la eventualitatea cã nu vor mai trai mult,
ci dimpotrivã. Luptã ca guvernul actual sã demisioneze. Excelent, dar pe cine vor sa punã
în loc? Pe cei care s-au dovedit incapabili pânã acum câþiva ani? Pe cei care s-au
pricopsit din funcþiile lor politice? Asta este problema. Bun, demisioneazã cei de la putere,
demisioneazã preºedintele Traian Bãsescu, însã vorba lui Constantin Tãnase - ªi cu asta
ce-am fãcut? Se vor gãsi deodatã bani pentru a se plãti pensiile exagerate, cele mari, cele
normale ºi cele mici? Se vor menþine salariile mari ale demnitarilor, se vor mãri salariile
mici ale celor care sunt plãtiþi la limitã, din buget? De unde va gãsi bani un nou guvern?
De la cei care au furat, rãspund unii ºi discuþiile se coboarã la un nivel de… strada ne
asfaltata. Mare ”bramburealã” mai existã în România actualã – ºi mai în toate þãrile foste
«comuniste». Ba chiar ºi în cele «comunistofile» precum Grecia ºi Italia - demonstraþiile
se þin lanþ. Conflictele au predominat în ºtirile din lumea largã ºi continuã cu aceiaºi
frecvenþã ºi anul acesta. Schimbãri mari - revoluþii in Egipt, Libia, Siria ºi ce o mai veni la
rând. Ce sã fie? Criza mondialã? Nu existã o realã justificare pentru o crizã mondialã,
nimic nu s-a modificat faþã de anii când nu era ”criza” decât poate deplasarea masivã, fãrã
precedent, a banilor dintr-un loc în altul – respectiv din America ºi Europa în Asia – cu
toate consecinþele care derivã din aceasta. În cãutare de mânã de lucru extrem de ieftinã,
nesindicalizatã, companiile producãtoare de bunuri au gãsit ce cãutau în alte pãrþi ale
planetei. Dar România nu a investit în Asia, cum de nu mai existã bani? Se acuzã
comploturi internaþionale, se vorbeºte de organizaþii oculte care urmãresc sa acapareze
ºi sã controleze planeta, sã impunã o nouã ordine mondialã (de când vorbea Ceauºescu
de o ”Noua ordine mondialã!”...) ºi de fel de fel de ciudãþenii. Se zvoneºte pe Internet cã
Guvernul ar urmãri (în secret!) sã aducã a un milion (!) de evrei în România, ca fapt
negativ. Eu am altã pãrere ºi cred cã nu greºesc. Ce grozav ar fi sã emigreze în România
atâþia oameni inteligenþi ºi cu bani! Cât ar creºte valorile imobiliare, ce impact pozitiv ar fi
pentru economie! Toate þãrile lumii ºi-ar dori aºa imigranþi înstãriþi, dar de unde sã-i
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gãseascã? L-aº parafraza pe Adrian Pãunescu – Hai evrei (în loc de þãrani), întoarceþi-vã acasã
/ I-e dor pãmântului de voi...

Dar sã revin la întrebarea de bazã: De ce nu mai sunt bani în România sã fie mulþumitã toatã
suflarea româneascã? Rãspunsul pare simplu – s-a cheltuit mai mult decât trebuia, s-a recurs la
împrumuturi înrobitoare ºi s-a ajuns la o limitã. Þara a consumat mai mult decât a produs.
Acelaºi lucru s-a întâmplat în Grecia, care a fost iertatã de 100 de miliarde de dolari (!), dar tot
mai are datorii imense ºi trebuie sã ia mãsuri de austeritate. Dar ce este de fãcut cu România? 

Poate cã trebuie luat exemplul þãrilor care au trecut prin crize adevãrate, mult mai
devastatoare ºi s-au refãcut din cenuºã. Germania poate fi un bun exemplu. Atât dupã primul
rãzboi mondial cât ºi dupã cel de-al doilea rãzboi mondial s-a refãcut total. Sau Japonia dupã
Hiroshima ºi Nagasaki. Guvernele corupte, cu indivizi corupþi, puºi pe pricopseala, nu au ce
cãuta într-un proces de restructurare, de renaºtere a unei þãri. Se vor trezi românii sã nu mai
aleagã sã le conducã destinele decât oameni de calitate, devotaþi þãrii, competenþi ºi patrioþi,
gata sã se sacrifice pentru binele comun? Încrengãturile, complicaþiile ºi aranjamentele actuale
le vor permite acest lucru? Nu se vor mai lãsa manipulaþi? Alegerile nu sunt departe – deci vom
vedea în curând ce se va mai întâmpla. Noi, cetãþenii români rãtãciþi prin lumea largã, nu putem
ajuta prea mult þara noastrã de dor, deoarece practic nu putem vota, centrele de vot fiind puþine,
prost plasate ºi la distanþe mari. Punerea la punct a votului prin corespondenþã, care ar putea
mãri numãrul de români care sã-ºi exercite dreptul lor elementar la vot, din anumite motive încã
se tergiverseazã. Este aºa de complicat, sau complicate sunt minþile celor de la putere? 

Un eveniment undeva, oriunde pe Planetã afecteazã cumva toatã planeta. Deci, ce s-ar putea
face sã nu mai existe conflicte, sã existe armonie ºi pace pe pãmânt? Cred cã nu mare lucru –
nu este nimic de fãcut – ”Zarurile au fost aruncate”! Sã bat puþin… ”câmpii”: 

Teoria mea, inspiratã dupã antici, este cã ”planetarii” au fost deja programaþi sã se comporte
într-un anumit fel ºi nu este vina lor cum decurg lucrurile. Citiþi cu atenþie Isaia – 1/21 - 26 în
traducere neromâneascã (Spun asta, deoarece în una din traducerile romaneºti s-a ocolit a se
numi elementul criminal PLUMB sau ”TIN” – aliaj de plumb cu cositor). Citiþi pentru inspiraþie sau
numai de curiozitate. În plus, anticii credeau cã atunci când erupea un vulcan (acum se ºtie cã
un vulcan trimite în atmosfera elemente toxice) era un semn cã se vor produce conflicte, va fi
secetã, vor fi boli ºi tot felul de alte nenorociri. Când a erupt vulcanul cu nume imposibil de pro-
nunþat – EYJAFJALLAJOKULL (?) din Iceland, m-am întrebat, precum anticii odinioarã, ce
conflicte, ce nenorociri se vor produce pe planeta? ªi iatã, numai necazuri. Sã nu crezi în
înþelepciunea anticã? 

NB. Între timp, s-a schimbat guvernul în România. Alte nume, dar atât. Vor fi mai buni cei nu-
miþi în funcþii importante decât cei plecaþi? Vor avea bani mai mulþi? Timpul ne-o va spune.
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Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al 
revistei „Destine Literare” -

editorialul „2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”

...Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naþionalã de Arte, câºtigãtor a numeroase premii
naþionale ºi internaþionale, membru onorific al Asociaþiei Canadiene a Scrii-
torilor Români, ºtiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se
pare cã ºtia de cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal
pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaþa României, al cãrei
creator era. A scãpat de suferinþã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.

Când l-am vizitat la Bucureºti ultima oarã, acum un an, nu mai putea
vorbi. La gât, avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca.
Avea corzile vocale distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la
atelier împreunã cu poetul George Filip, fãcea vin din strugurii pe care
tocmai îi culesese din curte. Nu pentru el, ne-a explicat distinsa doamnã
Silvia Radu, ci pentru prieteni ºi admiratori, care gãseau întotdeauna un
pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o bucurie celor din
jurul domniei sale, aºa cum se bucura ºi sculptoriþa ºi pictoriþa Silvia Radu,
distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie ºi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceþi tot posibilul ca statuia lui Eminescu
de la Montreal sã fie înãlþatã pe un soclu, aºa cum am conceput-o».

Aceastã dorinþã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, ºi fac un
apel la toþi romanii iubitori de þarã ºi de cultura noastrã, din Canada, din
România ºi de oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu
pentru statuia lui Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor al revistei
„Destine Literare” ºi pe internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii.
Numai atunci când magnifica sculpturã în bronz a lui Eminescu va fi
prezentatã aºa cum se cuvine, chiar ºi cei mai sceptici români vor înþelege
ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura ºi ne va
binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.

Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz.

Alexandru Cetãþeanu

N.R. Se pot trimite bani prin postã (cec) sau se poate face o contribuþie
cu VISA.

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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Director: Alexandru Cetãþeanu (romwriters@yahoo.com)
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Gheorghe Culicovschi - România
Octavian Curpaº - USA
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Laura T. Ilea - România
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Maurice Lebeuf - Canada

Pompiliu Manea - România
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Luisa Marc - România
Mihai Mãlaimare - România

Vasile Mic - România
Calin Mihãilescu - Canada

Silvia Miler - România
Kae Morii - Japonia

Ion Murgeanu - România
Gheorghe Neagu - România

Vali Niþu - România
Ion Enescu Pietroºita - România

Victor Roºca - Canada
Virgil Sacerdoþeanu - Franþa

Adrian Sãhlean - USA
Octavian Sãrbãtoare - Australia

Dorel Schor - Israel
Andrei Seleanu - România

Tsipi Sharor - Israel
Florentin Smarandache - USA

General Emil Strãinu - România
Victor Stroe - Canada

Irina Suatean - România
Tsvica Szternfeld - Israel

Ion Pachia Tatomirescu - România
Ion Floricel Teicani - România

Flavia Teoc - România
Al. Florin Þene - România

Titina Nica Þene - România
Le Verne - Germania

ªtefan Viºan - România
Alina Voicu - Franþa

Daniela Voiculescu - România
Dan Vulpe - Canada 
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Martin Alexander - Hong Kong
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Jaques Bouchard - Canada
Dan Brudaºcu - România

Jean-Yves Conrad - Franþa
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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 e-mail pe adresa Asociaþiei

cu toate informaþiile dumneavoastrã:

romwriters@yahoo.com.

La cerere putem imprima orice numãr.

ISSN 1916-0623
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