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ÎN ÎNTÂMPINAREA ZILEI LIMBII ROMÂNE
CUM VA FI SERBATĂ

ZIUA LIMBII ROMÂNE
LA MONTREAL

PE 31 AUGUST, 2013
Ne-am implicat, am publicat petiţii, am fost alături de ţară prin Maestrul Corneliu Leu şi am reuşit! 
Vestea cea mare a trecut oceanul! Pentru prima dată în istoria zbuciumată a României, pe data de 31 august anul

prezent şi în miile de ani care vor urma (aşa sperăm), se va sărbători oficial Limba Română. Eu vă prezint aici afişul şi
invitaţia pe care le-am lansat.

Am aflat cu bucurie că Parlamentul României a legiferat Ziua Limbii Române la această dată, pentru a se sincroniza
cu fraţii noştri români de peste Prut. Bine şi mai târziu, decât niciodată! Sunt de admirat românii din Republica Moldova
unde s-a celebrat Ziua Limbii Române (şi nu limba moldovenească, aşa cum le-ar plăcea unora să se zică) încă din 31
august, 1989. Poemul „Limba noastră” de Alexe Mateevici (27 martie 1888-24 august, 1917) a devenit Imn Naţional încă
din anul 1994; “Limba noastră-i o comoară/Din adâncuri înfundată/Un şirag de piatră rară/Pe moşie revărsată...”. Ce
frumos poem a creat tânărul poet Alexe Mateevici, care a trăit numai 29 de ani! Aşa este - limba este o „comoară” - cel
mai important element al existenţei unei naţiuni. 

„Mult e dulce şi frumoasă/Limba ce-o vorbim...” a zis poetul Gheorghe Sion (1822-1892) în poemul „Limba
românească”. Ce român nu a auzit aceste minunate versuri? Teritoriul unei ţări se poate reduce, poate chiar să ”dispară”
luând alte denumiri, poate fi „înghiţit” de ţări hrăpăreţe, dar limba rămâne, evident, dacă locuitorii teritoriului respectiv
nu sunt exterminaţi.

Rusificarea forţată şi surghiunul românilor acestei părţi fără noroc a României, nu au reuşit să elimine limba română
decât parţial. Românii moldoveni de peste Prut au dat o lecţie de dragoste de limbă şi de eroism românilor olteni, bănăţeni,
munteni, dobrogeni, bucovineni etc. 

Stabilirea sărbătoririi Zilei Limbii Române în aceiaşi zi cu cea a românilor moldoveni, se poate compara cu alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor peste cele două principate române – dacă nu cumva s-a legiferat chiar mai mult, adică
nu o „Mică unire”, ci o mare unire – în cuget şi simţiri.

Desigur, ar fi existat şi alte opţiuni : Ziua de naştere a lui Eminescu ar fi putut fi decretată Ziua Limbii Române, aşa
cum Federaţia Rusă, în anul 2011, a decretat ziua lui Puşkin (6 iunie) - Ziua Limbii Ruse. Însă, prin eforturile marelui
scriitor Corneliu Leu şi a altor români patrioţi, la care a subscris şi subsemnatul prin revista Destine Literare, s-a ajuns a se
lua cea mai bună decizie. 

Trăiască Limba Română! La mulţi ani Zilei Limbii Române pe 31 august! – clamăm noi, aici, în Canada
Aşa cum limba franceză din provincia canadiană Quebec este o „insulă francofonă într-un ocean anglofon” (nu ştiu

cine s-a exprimat atât de plastic) tot aşa, limba română este o insulă de latinitate într-un ocean slav. 
Deci, pe 31 august este sărbătoare mare pentru toată suflarea românească. În rezonanţă cu ţara noastră de origine, şi

noi, românii rătăciţi prin lumea largă, vom sărbători ZIUA LIMBII ROMÂNE! 
La Montreal, mai multe organizaţii româneşti vor sărbători acest eveniment în câteva locuri, fiecare după priceperea

sa, cu cele mai bune intenţii.
Însă noi, scriitorii români - canadieni, uniţi în Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR) de aproape 13 ani,

împreună cu entităţi prietene (vedeţi Invitaţia pe care o reproducem), nu puteam să-l lăsăm pe Eminescu al nostru singur
printre străini, să-l uităm în această zi măreaţă. Am decis să ne adunăm în Piaţa României din Montreal, indiferent daca
ploua sau ninge… şi să ne sărbătorim limba aşa cum se cuvine. Afişul alăturat ne este mărturie. Trăind printre francofoni,
nu puteam concepe să organizăm serbarea numai între români. Aşa se face că lângă Eminul nostru din Piaţa României, vor
fi prezente şi personalităţi montrealeze, care ne vor demonstra că vorbesc limba română (!). Aţi înţeles bine, există oameni
de cultură pe aici care vorbesc limba noastră cea ”dulce”, pe care au învăţat-o din dragoste pentru români (şi românce) şi
pentru România noastră natală. 

Ne vom afla lângă Eminul nostru drag, cu gândul spre ţară, spre Platoul munţilor Bucegi, unde maestrul Corneliu Leu,
îndrumător naţional şi internaţional al evenimentului, ne va fi aproape. Vom ura cu toţii –„ La mulţi ani, dulce Limbă
Română!” şi vom cânta:
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IMNUL MANIFESTÃRILOR
de ZIUA LIMBII ROMÂNE

(din ”Îndrumarul” pentru Ziua Limbii Române,
alcãtuit de Corneliu Leu)

Ne cheamã Sfinxul din Carpaþi
Sã fim alãturi fraþi cu fraþi

În miezul þãrii noastre sfânt
La ceas de mare legãmânt.

Ne cheamã Sfinxul din Bucegi,
Simbol de voievozi ºi regi
Ce-aici românii i-au avut

Din cel mai depãrtat trecut!

Pe munþii româneºti urcaþi
Sub semnul magic din Carpaþi,

Pecete-adâncã, din bãtrâni
Peste suflarea de români.

Pecetea limbii româneºti
Rostind mãiestrele poveºti

Cu Sânziene, Feþi Frumoºi...
Sau cântece cu viers duios

Þesut la poale de Carpaþi
ªi-oriunde  Þara are fraþi
În lumea largã rãspândiþi.

Care prin verb, ca legãmânt
Rostit în cântec ºi-n cuvânt,

Rãmân uniþi,
De nimeni despãrþiþi.

Ne cheamã Sfinxul din Carpaþi
Sã fim alãturi fraþi cu fraþi

În miezul þãrii noastre sfânt
La ceas de mare legãmânt.

Ne cheamã Sfinxul din Bucegi,
Simbol de voievozi ºi regi
Ce-aici românii i-au avut

Din cel mai depãrtat trecut!

Cu sufletele-alãturaþi,
De-aici spre patru zãri zburaþi
Spre fraþii ce-n strãin pãmânt,

Þin rãdãcina prin cuvânt

ªi-ntinse aripi ce vâslesc
Spre tot ce-i graiul românesc.

Spre tot ce-avem mai bun, mai sfânt
Clãdit ºi-n piatrã ºi-n cuvânt.

Cuvântul românesc, rostit
În slujbe de altar sfinþit

Prin nobili ctitori, mari bãrbaþi,
Eroii noºtri legendari,

Semeþi, viteji, cu braþe tari,
Încununaþi

Cu creste de Carpaþi !

Spre Basarabia zburaþi
ªi duh de þarã respiraþi

Din duhul jertfei de martiri
Pe-altarele Marii Uniri!

Spre Vlahi din Tatra în Timoc,
În pustã ºi în orice loc

Aceeaºi limbã ei vorbind
Pânã la aromâni, în Pind...

ªi sã rãmânem veºnic fraþi
Bând apa vie din Carpaþi,
Aici, la Sfinxul din Bucegi,

Unde-am avut preoþi ºi regi.

ªi o Credinþã am avut
Din veac de mare început;
Iar nimãnui n-am fãcut rãu,

Crezând în Bunul Dumnezeu
Care, cu noi, 
Va fi mereu!

Va fi mereu!

ªi, de asemenea, vom recita din creaþiile prin care, aici,
în  Þara Arþarilor, noi contribuim la împlinirea literaturii ºi
artei care se dezvoltã prin aceastã limbã ºi în spiritul ei
desãvârºindu-i cultura milenarã, sentimentele creºtine ºi
umanismul care a caracterizat-o întotdeauna, ca ºi pe
vorbitorii ei, precum versurile de mai jos.

LA SÃRBÃTOAREA LIMBII ROMÂNE
de George FILIP

VULTURUL CREªTIN

de fapt eu sunt un vultur carpatin
cu aripi de la Dunãre la Tisa,

sã cânt pe româneºte, sã mã-nchin
pe unde-n veac românul plânsu-mi-sa.

În limba româneascã pot doini,
Hora unirii peste plai se-ngânã,

În româneºte voi mãrºãlui
Încolonat în armia românã.

Sã îmi iubesc femeia-n limba mea
Când muguri noi în grai mi s-or aprinde,

De sãrbãtori, când magii vin din stea,
feciorii-n limba mea sã mã colinde.

La Sfânta cruce de pe Caraiman
Sã rostui rugãciuni – pe româneºte

ºi sã îmi intre-n casã an de an
popi ortodocºi, cu DOAMNE MILUIEªTE...

când ne mai bate bunul Dumnezeu
printre pãcatele terestre - certe,

poetul pãcãtos...acesta...eu,
sã-L rog pe româneºte sã ne ierte.

ce bine e sã plângi în limba ta!
ce bine e sã facem nunþi ca-n basme

când are cine bine-cuvânta
prin viaþa ponegritã de fantasme.

ºi când o fi sã fiu vultur bãtrân
ºi o sã zbor la Doamne-miluieºte,
femeia mea – cu busuioc în sân,
sã mã jeleascã tristã...româneºte.

11 august, 2013 - Montreal
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Am întâlnit în viaþa mea mulþi oameni deosebiþi, de mare valoare. Dintre toþi însã, niciunul nu m-a impresionat
atât de mult aºa cum m-a impresionat Claude (eu aºa îi spunem), în primul rând prin polivalenþa sa incredibilã. A
fost un om de vastã culturã, caracter, un mare patriot, un luptãtor neobosit pentru adevãr ºi cinste. Mare
anticomunist, a fost coleg de facultate ºi bun prieten cu generalul Ion Mihai Pacepa, "demolatorul" comunismului
dictatorial. Inginer chimist, cu douã doctorate în chimie ºi cu invenþii remarcabile într-un domeniu foarte special
(materiale biocompatibile), a fost apreciat de mari personalitãþi în domeniul sãu ºi regretat nespus. 

Limba lui maternã era franceza. A doua limbã - româna, a treia - germana ºi cea în care a trãit în exil, engleza.
Ne-am apropiat sufleteºte. În ultimul sãu interviu dat profesorului Nicolae Dima (fost director al postului de radio
"Vocea Americii") m-a amintit ºi m-a declarat public un bun prieten. M-am simþit onorat.

Atât Claude cât ºi Netuþa, distinsa lui soþie, mã primeau cu drag în casa lor (mereu plinã de oaspeþi) din
Hollywood Blvd (Hollywood, Florida) precum ºi la Key Largo, unde aveau o casã cu ieºire la ocean. În salonul
acelei case minunate - pusã în ramã ca un tablou, se aflã sentinþa lui de condamnare la ani grei de puºcãrie în
Republica Popularã Românã. A suferit doi ani la canalul criminal Dunãre-Marea Neagrã, ani dificili, pe care îi
invoca adesea. 

A fost Consul Onorific al României în statul Florida. A oferit 100.000 de dolari pentru a se înfiinþa Muzeul
Comunismului la Bucureºti - dar foºtii comuniºti ºi neocomuniºtii la putere s-au opus - în dorinþa de a li se uita
crimele. A plecat spre eternitate cu speranþa cã totuºi, acest muzeu îºi va deschide porþile într-o bunã zi - ºi ar fi
minunat dacã i-ar purta numele, cred eu. Site-ul lui, www.matasa.net, are multe informaþii interesante. În anul
2004 a primit Medalia de Aur Ronald Reagan.

Compania lui numitã Ortho-Cycle a prosperat - dar a muncit cu pasiune în companie pânã la moarte. A fost
profesor onorific ºi profesor invitat la mai multe universitãþi din lume. Site-ul lui are multe informaþii în acest
sens. 

A avut un mare talent literar ºi a contribuit cu materiale deosebit de interesante la aceastã revistã. M-a vizitat
la St. Timothee, pe malul fluviului St. Laurent. M-a iniþiat în pescuitul subacvatic. Voi pãstra toatã viaþa arbaleta
pe care mi-a adus-o cadou. Am fost împreunã în casã, când la numai 30 de metri de noi a fost trãsnitã salcia
bãtrânã de aprox. 500 de ani de pe malul apei - de neuitat moment! A fost prieten cu ziaristul Andrei Bãdin, pe
care mi l-a prezentat la Câmpul Românesc de la Hamilton, On. (vedeþi ºi interviul pe care l-a dat renumitului ziarist
Andrei Badin).

ªi câte nu ar mai fi de spus despre marele Claude sau IPI, cum îl numeau cu drag prietenii! Este pentru mine
o datorie de onoare de a menþine vie memoria acestui ROMÂN adevãrat, un erou al neamului românesc. Acest
Epistolar (o infimã parte din email-urile pe care Claude mi le-a trimis, precum ºi email-uri de la prietenii comuni)
este publicat în acest sens - sã îl readucã pe IPI în gândurile celor care au avut bucuria sã-l cunoascã, precum ºi
al cititorilor interesaþi. 

Dar, ce rãu îmi pare cã trebuie sã scriu la timpul trecut, cu tristeþe în suflet, despre acest mare prieten al meu! 

Acest interviu cu Andrei (de început al "Epistolarului", mi-a fost "Forward-at" de Claude aºa cum se vede:

——-Original Message——-
Sent: Friday, November 2, 2007 3:01 AM
Subject: Muzeu communism

Bãsescu nu vrea un muzeu al comunismului

2007 11 01| de Andrei Badin

Chiar dacã a condamnat oficial comunismul, preºedintele Traian Bãsescu refuzã de circa doi ani sã accepte finanþare
pentru înfiinþarea unui Muzeu al Comunismului la Bucureºti. România ºi Rusia sunt singurele þãri din fostul bloc sovietic
care refuzã un astfel de memorial. Profesorul universitar Claudiu Matasã, consul general onorific al României în statul
american Florida, i-a trimis încã din 2005 o scrisoare lui Traian Bãsescu în care se oferea sã sprijine financiar cu 100.000
de dolari înfiinþarea unui Muzeu al Comunismului la Bucureºti. În exclusivitate pentru Jurnalul Naþional, Claudiu Matasã,

EPISTOLAR

IN MEMORIAM –
PROF. DR. ING. CLAUDIU MATASĂ
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un fost deþinut politic în perioada comunistã, spune cã nici mãcar nu a fost refuzat oficial, deoarece nu a primit nici un
rãspuns. Acesta ne-a pus la dispoziþie mai multe mesaje pe care le-a adresat în ultimii ani preºedintelui, dar a fost tratat
cu indiferenþã. Muzeul Comunismului pe care îl viseazã la Bucureºti a rãmas doar un proiect. Unul pe care l-a vãzut însã
împlinit în celelalte capitale ale fostului bloc comunist. În România, pentru a vedea ororile comunismului, trebuie sã strãbaþi
de la Capitalã sute de kilometri pânã la Sighet. 

ZIDUL TÃCERII. “Ca fost deþinut politic la Canal, Jilava ºi nu numai, am vrut sã-mi ajut þara natalã sã depãºeascã
perioada de tranziþie moralã – de la comunism la democraþie – ºi sã se alinieze celorlalte foste þãri comuniste. Din
septembrie 2005, de când am fãcut propunerea preºedintelui Bãsescu, m-am izbit însã de un zid al tãcerii”, declarã
dezamãgit Claudiu Matasã. Între timp, ºeful statului a denunþat ºi condamnat comunismul, acceptând concluziile unei
comisii prezidenþiale conduse de Vladimir Tismãneanu.”Denunþarea comunismului de cãtre preºedinte la 18 decembrie
2006, ca fiind criminal ºi ilegal, nu a atras însã consecinþe. CNSAS ºi alte organizaþii similare nu au venit încã cu ceva
semnificativ”, afirmã C. Matasã. El mai spune: “Sã ne mai mirãm cã SUA, care declarã România drept «þarã prietenã» ºi
«aliatã», nu consimt la desfiinþarea vizelor pentru români?”.Matasã ne spune cã “în acelaºi septembrie 2005, Nicholas
Rurua, un parlamentar din Tbilisi, capitala fostei republici sovietice Georgia, a propus preºedintelui sãu, Mikheil
Saakashvilli, sã deschidã un muzeu al crimelor comunismului în capitala þãrii”. La 26 mai 2006, muzeul solicitat de Rurua
a fost deschis în Tbilisi. El ocupã ultimul etaj al Muzeului Naþional din Bulevardul Rustaveli, strada principalã a
oraºului.”Majoritatea exponatelor provin din arhiva filialei georgiene a fostului KGB, care a ucis 72.000 de georgieni ºi a
deportat 200.000 (din totalul de patru milioane de locuitori pe care Georgia îi avea atunci) doar în primul an al regimului
comunist”, ne mai precizeazã C. Matasã. 

EXEMPLELE DIN FOSTUL LAGÃR COMUNIST. Claudiu Matasã a vizitat mai multe þãri foste satelite ale URSS ºi ne
povesteºte ce a vãzut. “Am admirat modul în care autoritãþile au prezentat teroarea exercitatã de guvernele comuniste ºi
de poliþiile lor politice. Pentru aceasta nu a trebuit sã mã duc într-un colþ izolat al þãrii, cum este Sighetul în România, ci am
dat de muzee ºi expoziþii permanente în mijlocul capitalelor, cu reclame ºi invitaþii stãruitoare. Berlinul este un oraº înþesat
cu muzee care de care mai fascinante, dar n-am vãzut nici unul mai plin de vizitatori decât Muzeul Crimelor Comunismului.
Oameni de pe toate meridianele globului stau în el zile în ºir, cum am stat ºi eu, ºi mulþi vizitatori depun acolo flori în
memoria celor uciºi de infama STASI. Oamenii stau, de asemenea, la coadã ca sã viziteze Muzeul Comunismului din
Praga ºi Casa Terorii din Budapesta. Toate capitalele celorlalte foste þãri est-europene au un asemenea muzeu”,
povesteºte fostul deþinut politic, acum profesor la U. Illinois/Chicago ºi consul onorific general în Florida.

Cum s-a procedat în Georgia. Claudiu Matasã a fãcut preºedintelui Bãsescu propunerea în acelaºi timp cu cea din
Georgia. Muzeul Terorii Comuniste din Tbilisi a fost construit în trei luni. “Când vrei, nimic nu este imposibil”, spune el vizibil
dezamãgit. “ªi noul preºedinte georgian, Mikheil Saakashvilli, vrea. Când a preluat frâiele þãrii, acum trei ani, el a concediat
15.000 de ofiþeri ai fostei poliþii politice ºi ai miliþiei comuniste”, creioneazã Matasã situaþia de la Tbilisi . Nemulþumirile
profesorului C. Matasã: “Pentru cel de departe, faptul cã România a rãmas printre foarte puþinele þãri din Europa ale cãror
capitale nu au un muzeu care sã înfiereze pe cei ce le-au furat trecutul ridicã serioase semne de întrebare. Faptul cã
documente ce atestã crimele securiºtilor dispar în neant ºi cã nimeni nu este tras la rãspundere pentru asta stârnesc aici
neîncredere în conducerea României ºi în justiþia þãrii. El îi transmite un nou mesaj preºedintelui T. Bãsescu: “Cu cei
100.000 de dolari pe care vreau sã-i donez României nu veþi putea construi un Pantheon: o pivniþã cu paturi aºternute cu
paie ºi cu tinete (butoaie-latrinã), separate de restul deþinuþilor prin rogojini roase de vreme, nu costã însã mult. Ar fi însã
suficient de ilustrative pentru un muzeu care sã-i ostracizeze pe cei care au distrus o bunã parte din floarea României.
Dacã în jumãtatea de an ce urmeazã voi fi în continuare ignorat îmi voi retrage oferta”.

——-Original Message——-
From: Dr Martin Richter <Dr.Martin.Richter@xxxx>
To: Matasa@aol.com
Sent: Tue, Feb 16, 2010 2:19 am
Subject: Re: New address

Dear Dr Matasa:
My former secretary Martina Steinlechner forwarded your e-mail to me. I was very moved indeed by your kind words.

With absolute clearness and freshness the days we met in Austria stand before my eyes. Later I followed your unique
achievements very carefully via “Phoenix without Ashes”, then “The Orthodontic Materials Insider” and then in your
contributions in our leading orthodontic textbooks. Whenever I opened a new page written by you I felt: “What a giant!” With
so much enviousness and so many powerful (economic) opponents you made your way like a lonly grizzly bear to success
and to international reputation. The combination of a most brilliant scientific brain and your ability to successfully hold your
ground in the world of economy is most fascinating. It is wonderful that your inspiring ideas and your knowledge were
generously offered to the academic world and that you “did not get lost to the world of academics” which should have tried
to attract brains like you with more than just gaduating you “Mit Auszeichnung”.

I am very proud of being just a tiny waypost in your career and I am very proud of being even mentioned in your
curriculum. And I am very sad about the news of your illness and overwhelmed by the courage (and even some grim
humour) you fought it. In a few days I will organize my last major conference, the yearly “Kieferorthopädische
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Fortbildungstagung” at Kitzbühel, near Innsbruck. Between the hotel and the conference hall there is the church of the town
where I never pass by without stepping in and praying for successful days and thanking for the good days in my life. The
photograph of the church is attached to this e-mail. Allow me to include you in my little prayer and also add words of thanks
that my life was allowed to have contact with the life of Claude Matasa; for a short time, but for a significant one.

Your friend forever,
Martin Richter

Universitäts professor Dr. Dr. Martin Richter
Helfentalweg 10
A-6020 Innsbruck
Österreich/Austria
dr.martin.richter@xxxx

From: Matasa@aol.com 
To: martina.steinlechner@xxxx 
Sent: Monday, February 01, 2010 5:22 PM
Subject: Re: New address

Dear Martina:
Please convey to Professor Martin Richter my congratulations for a long career in which he has helped people grow up

to higher standards.
I myself I am a case in point: as you can see from my web site (www.Matasa.net ), I practically started my activity as

an orthodontic materials scientist and lecturer responding to his invitation in 1990 to speak at his Fortbildung Courses in
Innsbruck. This has lead to my appointment as Professor Adjunct at the University of Illinois, Chicago, being later entrusted
to write the first chapters on Orthodontic Biomaterials ever, as one can read in the last two editions of the “Bible of
Orthodontists”, T. M. Graber’s Orthodontics: Current Principles and Techniques. 

While due to the distances that separate us I am not aware of other examples, I am convinced that I am just one of the
people Dr. Richter has full heartedly promoted in his career. 

Forever grateful, Claude G Matasa, DCE, DSc, DHC

From: “matasa@aol.com” matasa@aol.com
Sent: Saturday, April 3, 2010 7:11 AM
Subject: De Pasti....

Astãzi în sufragerie
Dormitau pe-o farfurie,

Necãjite si mânjite,
Zece ouã înrosite .

Un ou alb, abia ouat,
Cu mirare le-a-ntrebat:
- Ce vã este, frãtioare,

- Ce vã doare?
Nu vã ninge, nu vã plouã,
Stati gãtite-n hainã nouã,

Parcã, Dumnezeu mã ierte,
N-ati fi ouã...

- Suntem fierte!
Zise-un ou rotund si fraise

Lânga pasca cu orez.
Si schimbindu-si brusc alura,

Toate-au început cu gura:
- Pân’la urmã tot nu scap!
- Ne gãteste de paradã .
- Ne ciocneste cap în cap

Si ne zvârle coaja-n stradã...
- Ce rusine!

- Ce dezastru!
- Preferam sã fiu omletã!

- Eu, de m-ar fi dat la closcã,
As fi scos un pui albastru...

- Si eu unul violet...
- Eu, mai bine-ar fi sã tac:

Asa galben sunt, cã-mi vine
Sã-mi închipui cã pe mine

M-a ouat un cozonac!

La Paºti - George Topârceanu
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——- Forwarded Message ——-
From: rom writers <romwriters@yahoo.com>
To: matasa@aol.com 
Sent: Thursday, January 25, 2007 1:11 AM
Subject: Material Eliade si Voiaj 

Scump prieten,

Cum o mai duci cu sanatatea? Sper din suflet ca totul sa fi intrat in normal. Afland de la Stelian ca esti relativ bine, am
avut curajul sa dau telefoane la companie, dar nu am avut si norocul sa vorbim. Oricum si prin internet se poate comunica.

Eu am luat bilet de avion pentru 8 feb. dar voi avea treaba o zi-doua in Tampa. Din Miami, plec pe 18 feb. la Chicago
la Midwinter Dental. 

Abia astept sa ne revedem. Sper, in acest timp in Florida, sa-mi cumpar echipamentul de pescuit monstrii si sa invat
sa-l folosesc. Ceas mi-am cumparat deja. 

Salutari musafirilor!

Cu toata dragostea,
Alex

P.S. Atasat veti gasi materialul despre Conferinta de la Chicago, in forma finala, asa cum va fi publicat. Lectura placuta!

——- Forwarded Message ——-
From: Eugen Culicov <eugen.culicov@xxxx.com>
To: rom writers <romwriters@yahoo.com> 
Sent: Friday, July 5, 2013 3:11 PM
Subject: Re: Revista Destine Literare si Claudiu Matasa/EPISTOLAR

Scump prieten, ma onoreaza apelativul si intentia Dumneavoastra. 
Cu aceiasi deosebita stima,

Eugen Culicov

2013/7/5 rom writers <romwriters@yahoo.com>
Scump prieten, (les amies de mes amies sont mes amies - stiti vorba francezului). Impresionanta relatarea

dumneavoastra despre Ipi. O voi baga in Epistolar chiar asa (daca imi permiteti).
Astept confirmarea.

Cu stima,
Alex Cetateanu

From: Eugen Culicov <eugen.culicov@xxxx.com>
To: rom writers <romwriters@yahoo.com> 
Sent: Friday, July 5, 2013 5:59 AM
Subject: Re: Revista Destine Literare si Claudiu Matasa

Domnule Alex Cetateanu,

Am primit mesajul Dvs. si va multumesc pentru ca ma numiti printre prietenii marelui disparut, Claude Matasa. Va
multumesc, de asemenea, pentru revista Destine Literare, atasata, pe care o voi citi cu interes.

De Claude - Ipi - numele lui pentru apropiati, ma leaga o veche prietenie din ultima clasa a Liceului Gheoghe Lazar din
Sibiu. In anii de studentie, la facultati diferite din Bucuresti, ne-am intalnit, din pacate, foarte rar. Dupa multi ani, perioada
in care am n-am stiut mare lucru unul de altul, am reluat legatura si am avut prin Internat un schimb de mesaje care ne-a
prilejuit depanarea amintirilor din liceu si din competitiile sportive in care eram coechipieri. Am continuat sa ne amiuntim
toate intamplarile din perioada petrcuta impreuna cu ocazia vizitei pe care i-am facut-o in SUA in ultimele lui luni de viata
si suferinta. Am sentimentul ca retrairea, cu ocazia vizitei mele, a legaturilor noastre de prietenie din liceu i-au alinat
suferinta. Atat am putut sa mai fac pentru bunul meu prieten Ipi. Atat am si pot sa pastrez din aceaste scurte, totodata
vesele si triste, perioade de calda prietenie pe care le-am trait cu bunul meu prieten de care imi voi aminti mereu, cu
sentimente de tandrete si multa admiratie pentru tot ce a facut.

Este de admirat, de asemenea, hotararea Dumnevoastra de a mentine treaza memoria marelui profesor Claudiu
Matasa.

Va rog sa primiti, Domnule Alex Cetateanu, asigurarea stimei mele deosebite.
Eugen Culicov
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——- Forwarded Message ——-
From: “Matasa@aol.com” <Matasa@aol.com>
To: vtisman@xxxx.edu 
Cc:soriniliesiu@xxxx.com 
Sent: Thursday, 20 May 2010, 22:10
Subject: Re: Va multumesc plus informatii importante

Mult stimate domnule profesor:
Asa cum stiti, in 2005 am propus Presedintelui T Basescu un sprijin de $100.000 pentru crearea unui Muzeu al

Communismului si Rezistentei, asa cum am vazut in alte tari fost comuniste. In afara de o carte daruita de dl. Marius
Oprea, “Banalitatea Raului” cu o dedicatie care indica o posibila cooperare, nu am primit vreodata o confirmare, desi oferta
a aparut in mai multe ziare.

Scopul era ca sa demarez o actiune care sa fie in consens cu cele ale Dv. si a d-lui Iliesu: din pacate, nu s-a ales nimic,
in afara de faptul ca a trebuit sa platesc timp de doi ani, bancii mele, o suma ca livrarea din banii mei sa se poata face
imediat.

Astazi, datorita eforturilor Dv. si a d-lui Iliesu, scopul meu a fost realizat, si ca atare demararea nu isi are rost. Ca atare
las in mana miliardarilor romani din tara, care nu se poate sa nu fi avut si ei pe cineva din familie neatins de urgiile
comunismului, sa creeze, spre cinstea lor, acest muzeu. 

Claude G. Matasa, DCE, DSc., DHC
President, Ortho-Cycle Co. (www.OrthoCycle.com)

Professor of Oral Biomaterials
Honorary Consul General of Romania

www.Matasa.net
2026 Scott St.,

Hollywood, Florida 33020, USA

In a message dated 5/20/10 12:29:02 P.M. Eastern Daylight Time, vtisman@XXXX:

Stimate domnule profesor Matasa:
Cuvintele Dvs inseamna enorm pentru mine. Va asigur ca in cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

si Memoria Exilului Romanesc vom continua lupta pentr adevar si onoare.
V-as ruga, daca puteti, sa luati legatura cu prof. Ioan Stanomir, presedintele executiv, pentru a vedea ce pasi ar urma

pe linia Muzeului Dictaturii Comuniste. Imi amintesc ca la un moment dat ati spus ca ati fi dispus sa sustineti (inclusiv
financiar) un asemenea proiect. IICCMER este in plina actiune pe directia amintita.

Trimit acest mesaj colegilor de la IICCMER.
Gasiti mai multe informatii pe site: www.iiccr.ro si pe blogul meu personal: www.tismaneanu.wordpress.com

Cu deosebita pretuire,
Vladimir Tismaneanu

Professor of Politcs, University of Maryland
Presedintele Consiliului Stiintific, IICCMER 

>>> <Matasa@aol.com> 05/20/10 12:03 PM >>>

Ma fac ecoul multor romani-americani pe care ii cunosc, felicitandu-va pentru eforturile incununate de succes legate de
Legea Lustratiei. 

Fara Dv., nu mai apucam aceasta mare zi ! (Am implinit 80 ani, vedeti atas)

Claude G. Matasa, DCE, DSc., DHC
President, Ortho-Cycle Co. (www.OrthoCycle.com)

Professor of Oral Biomaterials
Honorary Consul General of Romania

_www.Matasa.net_ (http://www.matasa.net/) 
2026 Scott St.,

Hollywood, Florida 33020, USA



D Lestine iterare

08

A
LI

N
A

A
G

A
FI

ÞE
I (

R
O

M
Â

N
IA

)

30 de secunde pânã la nemurire

câteodatã, îmi place sã urmãresc lumea
de la geamul din bucãtãrie.
privesc copiii de 9-10 ani
cum se întorc de la ºcoalã
ºi îºi spun: pa, ne vedem mâine
iar apoi se duc la casele lor
ºi îºi salutã mamele
mãnâncã pufuleþi 
beau suc cu paiul
deschid televizorul
mutã pe desene animate
îºi scot caietele 
din ghiozdanele colorate
se pun în paturile lor mici
ºi dorm visând cã

sunt supereroi sau prinþese -
cum pot aceºti omuleþi 
sã ignore tot ceea ce e urât
ºi sã trãiascã atât, 
dar atât de simplu ºi frumos?
…
iar toate astea se întâmplã
sub ochii mei
sub ochii noºtri
ce pãcat cã mi s-a rãcit ceaiul
ºi cã trebuie sã îmi întorc privirea
de la geam
ca sã îmi reîncãlzesc apa
ºi oricum ceaiul nu va mai avea 
niciodatã
acelaºi gust
ca în copilãrie

Copilãrie

acum 1000 de ani luminã,
copiii îºi întrebau mamele
“mami, mami, pe mine cine 
m-a adus?“
ºi mamele, le rãspundeau cã
barza, ea este vinovatã pentru toate.
copiii se jucau în noroi, îºi construiau
castele din nisip, îºi puneau frunze 
în locurile lor preþioase,
neºtiind cã astfel, seamãnã
cu adam ºi eva
ºi cã frunzele acelea se iubesc
mai pãtimaº decât o fac unii din zilele noastre -
îºi mai ascundeau timizi ochii ºi se înroºeau
când pãrinþii lor se sãrutau frumos
pentru cã pleca tata sau mama la muncã
ºi nu se mai vedeau decât seara la 7,
dacã aveau noroc.
copiii îºi puneau câteodatã degetele fine
în urechile lor ascuþite, cãci auzeau 

P O E Z I I

Carmen Doreal
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pãmântul cum se ceartã
ºi nu le plãcea sã vadã cum se usucã timpul
fãrã de liniºte.
ei nu ºtiau cã existã bãieþei ºi fetiþe,
ei nu aveau diferenþe, îºi împãrþeau pufuleþii 
când luna le mângâia frumos chipul,
ºi se spuneau poveºti de groazã
pe bãnci ºubrede.
dar cel mai mult ºi cel mai mult,
copiii ºi-au dorit sã rãmânã copii
dar sã înveþe sã se iubeascã aºa
cum o fac pãrinþii lor -
seara la culcare sã se sãrute pe frunte,
sã îºi rosteascã “te iubesc”
apoi sã se înveleascã reciproc, unul în celãlalt
sã se nascã alþi copiii din frunze ºi noroi ºi flori,
înzestraþi cu atâta dragoste, de ar fi geloasã 
pe ochii lor, însãºi iubirea.

Înstrãinarea

omul a luat un cuþit,
ºi ºi-a tãiat o bucatã din carne.
era de culoarea curcubeului -
mai apoi, el i-a dat-o destinului,
ca sã îl hrãneascã.

omul a luat un ac,
ºi ºi-a cusut gura, ºi ochii ºi urechile
erau acum de-o tãcere inexplicabil de frumoasã,
cãci totul se contura pe un fundal surd
de pensule aruncate în praful vieþii.

omul a luat un gând
ºi l-a plantat în grãdinã.
spunea cã el va creºte, cã se va face mare
cã va rodi într-o recoltã
de alte gânduri

* dar ceea ce omul nu ºtia, era cã,
el însuºi era un gând *

Ipotetic

dacã s-ar iubi, 
dacã s-ar iubi
ei ar sta în pat, ºi-ar atinge
epiderma, lãsând pe ea amprente
pentru douã vieþi

s-ar sãruta pe sub cearºafuri pãtate
cu nopþi albe,
s-ar cuprinde unul pe altul
ºi ar zbura mai ceva decât 
gândurile.
ar muºca din umãrul celuilalt,
ar gusta din buzele 
înecate în pasiune
ar uita de lume, de griji, de ei...
dacã s-ar iubi,
dacã ar iubi
dacã ar fi
dacã 2
dacã amândoi, 
ei ar conta pentru eternitate.
atunci când e doar unul, 
prãbuºirea e iminentã
cãci nu-i poþi cere
unei pãsãri, sã zboare
fãrã de o aripã.

* totul e ipotetic, totul….*

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Atouraya Khata

M’libbid noura
M’umqeh d’umqa
M’khutet qaya m’ilpapa d’Toura
Min hehmizman d’aywekh shmayya
Atouraya Khata breeleh
Min yiqrutha d’alpeh d’shinneh
M’kipna w sahwa w sneeqootha
M’dugleh d’tareekh
Min taggareh d’neesha w omtha, idyum priqleh
Qa salbaneh d’haquyatheh
Qa zalmaneh d’kul omwatheh
Shlamou ileh golla w bomba
Qa sarwaneh zoda itleh 
In buqerokh bnay eekehwit, min dim pathe’t dehdi omra’t
Bitjoweblokh b’sharirootha
“La Tyaraya w la Tkhomnaya,
La bnay dashta w la bnay Toura,
Yaqubaya w Kaldanaya w Nasturnaya w Presbitraya
obzi l’ewin”
W b’qala rama b’tamir qatokh “Akhchi ewin Atouraya”
Dakh bit khayeh, mu bit lawish, eeka b’mayith hich leh
takhmin
Qad bar minnu b’tatheh jwanqeh
B’Tehnee chakkeh b’tamri shrara
Libbu b’eedu w ktawu minnu
B’khdareleh w m’akruzeleh
B’kyan Atour, b’eethu d’Atour
B’khela w dimma, b’shimma d’Ashour… w b’imareleh
“Ana? Ana biryin min qam d’barya ayya araa w aha
shimsha
Ana wiyin min qam zona; l’itli mota, l’itli ramsha
Ana ewin kikhwa d’Atour gu Bet Nahren balbusewin
Ana ewin Alaha Ashur gighla d’doreh makhdurewin
Ana wiyin shraya d’bahra l’alma d’tiwel manhurewin
Mijid idyum ana littin, neekha b’neekha bitlaqewin? 
La w alpayeh d’la!
Atour pesha w zona b’shatiq
Atour pesha w tareekh b’saghid
Atour pesha w burja b’yasiq
Atour pesha w hich leh napla”

The New Assyrian

From the heart of fire
From the depths of eternity
From under the rocks to the peak of the mountain
From the words of the clouds in the heavens
A New Assyrian is born
From the burden of thousands of years
From hunger and thirst and destitution
From the lies of history
From the merchants of goals and nation, today he is free
For the deniers of rights
For the oppressors of nations
His greeting is a bullet and a bomb
And for those who forsake him, he has more
If you ask him where he is from, or to which church he belongs
He will answer you honestly,
“I am not Tyaraya and not Tkhomnaya,
I am not a son of the valleys nor a son of the mountains,
A Jacobite, a Chaldean, a Nestorian and a Presbyterian
also I am not”
And with a firm voice he will tell you, “I am an Assyrian”
He does not care how he lives, what he wears, and
where he dies
And following in his footsteps, a new armed generation
Will come and speak the truth.
With his heart on his sleeve and his book always with him
He tours, preaching the nature and existence of Assyria
By force and by blood, and in the name of Ashur, he declares,
“Me? I was born before the earth and the sun
I existed before time; there is no death for me, nor end
I am Assyria’s star, shining in the sky between the two rivers
I am the god Ashur, I turn the wheel of time
I was the torch of light guiding the people of the world,
Is it true that today I do not exist and I am slowly vanishing?
No and one thousand no’s!
Assyria endures and time will be silenced
Assyria endures and history will bow
Assyria endures and its tower will rise
Assyria endures and will never fall”

Nino’s poem ,,Atouraya Khata” - ,,The New Assyrian”
was transladed in English by Ninos and Zalgai Aho.

POEMS
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Ninos Aho was born on April 24, 1945 in the small village of Girkeh-Shamo in the Syrian-part of
Mesopotamia. He writes poetry in both Eastern and Western Assyrian dialect. His poems are eloquent and
many of them have been used as lyrics for dozens of romantic and national songs. 

He obtained his elementary school honors ranking the first in the province of Hassakeh. His family then
moved to Kamishly where he obtained his high-school diploma and receives a scholarship from the Syrian
government affording him the luxury of attending Damascus University, majoring in Math, Physics and
Chemistry. 

He also obtained a degree in the Secondary Syriac School in Kamishly completing Bar-Abroyo Seminaries
with high honors, in 1962.

From his early youth, Ninos was interested and moved by the teachings of the Assyrian national leaders like
Naum Faiq and Farid Nuzha. He believed in national activism with high ethics and dedication. 

At the age of seventeen, Ninos joins the Assyrian Democratic Organization (Mtakasto Othurayto
Demoqrotayto/ADO), an underground assembly that aims to promote the Assyrian cause. The ADO, the first
organization of its kind, is forced to work underground due to the existing political atmosphere in the Middle
East.

Because his ongoing role in Assyrian activism is directly affected by the politics in the region, Ninos is unable
to complete his University degree. In 1969 he returns to Kamishly to teach Math & Science courses at the local
high school.

In 1971 he immigrates to the United States and assimilates into Assyrian community in Chicago. 
Ninos’ mastery of the eastern Assyrian dialect is no surprise at all if one knows that in 1972 he had the

privilege to have the late and great poet Rabi William Daniel as his teacher.
In 1991, believing that Assyrian heritage, traditions and civilization are all based in Assyria (currently regions

of Iraq, Turkey, Syria and Iran), Malfono Ninos with his family moves to Aleppo, Syria. Even though the family’s
return to the homeland is a sacrifice for them on many levels, their love for their nation outweighs their struggles.

Ten years later the whole Aho’s family returns to the US. 
Among numerous activities he represented the ADO at the Assyrian Universal Alliance’s Third World

Congress in Cologne, Germany, in 1970; traveled to Russia in 1986 to retrieve Freydon Atoraya’s manifesto
“Urmia Manifesto of the United Free Assyria”; in 2003, with Rabi Yosip Bet Yosip, attend the World Congress of
Poets in Taipei, Taiwan and represent Occupied Assyria there. Next traveled together to Australia, continue to
edify people on the origins, history and future of the Assyrians; cooperated with Seyfo Center – Assyrian
Genocide Research Center, and since 2008 he is recognized as Seyfo Center’s Honorary Global Ambassador;
in 2010 he participated in the European Union symposium on Assyrian Rights and the Democratization of
Turkey in Brussels, Belgium; he supported Assyrian lobbyists in Washington; and more.

He diligently worked towards the revival of Assyrian culture, heritage and unity and has written numerous
articles, and poems published in Assyrian magazines. 

Malfono Ninos Aho passed away on July 15, 2013 in San Pedro, CA., the man of learning, perseverance and
strength of belief in his people. He was a man of strong words who achieves his goals. For these qualities the
Assyrian community honors him. And through him the Assyrian community wishes to honor all Assyrian poets,
composers, singers and writers by having their works collected and preserved as part of Harvard University’s
rich collection of materials about Assyrian culture, history, art.

Main sources:
http://www.atour.com/
http://www.ninosaho.com/
http://www.qeenatha.com/
http://www.zindamagazine.com/
http://www.seyfocenter.com/

There was the true Light which, coming into the world, enlightens every man.
Holy Bible - Gospel of St. John / 1:9 /

BIOGRAPHY
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Thinking about my great friend, about YOU, dear respectable Malfono Ninos Aho, mind of the blue-eyed man
from Europe is covered with a veil of sorrow, in these days. Your visit on this planet, in your current form, is quite
complete. 

Since now I carry on heavy baggage in my soul, forever. It consist of pictures and memories of you collected
in the time of the World Congress of Poets in Taiwan, Los Angeles, Kenosha…

In Taiwan, for an American, Arab, European or a Slavic guy almost at the next ,,end of the world” a quite
unusual situation took place, I guess.

During the XXIII World Congress of Poets on The Island of a Thousand Gods, located between Chinese
Seas and North Pacific Ocean, an Assyrian from USA with a Pole from Austria, they found same feelings,
dreams, same sorrow and happiness in life, same shame of painful memories, same understanding of humanity
and respect to the diversity, to peace and freedom. So many borders we left behind us, so many pain and
unhappiness, so long fight with the life… Our Earth village may seem small … The heart was shared that night,
till the Sunday morning, the 30th day of November 2003. It was a real farewell gesture in one of the tea houses
situated somewhere between Taipei and CKS International Airport.

But then, oh Merciful God, we met again in Los Angeles, where you have shared the next time with us your
voice in poetry, being –like always- fallen in love with Assyria, with the beauty sound of Assyrian language, with
the lost tradition and the past, more and more missing your homeland… and at least in Kenosha, 2011. You
were really tired there, rewarding me with your presence like a miracle, with crown of pain in heart. And we all
know why. But who would have imagined that we exchanged our really last words there!

How many barriers inside the man, the Light has to surmount before 
it will return there where the time persists, and the Light itself 
is the one and only, like beginning and the end as all of a piece?
Ninos, my dear friend! Till now we all have been lived without our true homeland, many of us- even far away

from our countries, far away from childhood memories, dreaming about freedom and peace, about progress in
our national culture and conditions of life, and about respect for the holy past in the name of our forefathers, for
the history of our states and even for our own, personal past… somewhere, many years ago, a far away from
here…

And now, I believe you will remain in Mother arms of Pishon, Gihon, Euphrates and Tigris Rivers. As beloved
guest of Assyrian mountain ranges, that the shine of the rising sun gold covers each morning, and as the
resident in the Queen Schamuramat’s Gardens, you will stay there for a quite long while, still.

And then, as Native Americans or Buddhists in Asia says, and I truly hope so, you become really free and
forever alive! 

So, let’s go dance and sing, in name of YOU! 
Let’s leave aside our human understanding of reality – it is so poor! Let’s dance and pray, let’s sing and pray! 
The Great Reality invites us… and YOU are, Malfono Ninos Aho, a part of IT! You are in our true homeland,

now!... Oh, Merciful Lord…

Dr. Dariusz Pacak, Vienna

NB. L-am cunoscut pe Ninos la Congresul Mondial al Poeþilor în Kenosha, Wi, USA, în anul 2011. Ne-am
împrietenit imediat. I-am admirat perseverenþa în lupta pentru cauza Assyriei ocupate, de care nu aveam nicio
idee.  Drum bun spre Eternitate, prietene Ninos! Nu te vom uita. Alexandru Cetãþeanu

FAREWELL, 
MALFONO NINOS AHO!



CIVILI CU TRESE
DE EROI 

Un vechi ºi bun prieten – poetul
Radu Ghica Moise din Sinaia, fost
ani de-a rândul director al Casei de
Culturã din acest oraº – mã roagã
de mai multã vreme sã mã interesez
de o carte („o broºuricã”, zice) con-
sacratã unui þãran-erou, Vasile
Chilian, scrisã de un cãpitan, Cons-
tantin Cãpºuneanu, în care sunt
relatate faptele de eroism ale unui
grup de þãrani din munþii Buzãului ºi
Vrancei, în timpul primului rãzboi
mondial. Amicul meu susþine cã
acolo ar fi vorba ºi de bunicul sãu –
un anume Dumitru Ghica Moise,
þãran din Lopãtarii Buzãului (de
unde se trage ºi poetul) – ºi ar dori
sã afle mai multe lucruri despre cele
întâmplate (el fiind prea mic, pe
vremea când bãtrânul povestea
despre isprãvile sale). Simplu! – mi-
am zis – ºi, ca sã nu mã încurc pe
cãi lãturalnice, merg glonþ la
fiºierele Bibliotecii Academiei. Din
pãcate, nimic. Revin, caut, cern,
întreb: nimeni n-a auzit de o astfel
de carte. Trec la Biblioteca Naþio-
nalã: aceeaºi situaþie. O ultimã,
inspiratã, încercare – de data
aceasta prin telefon: Biblioteca Cen-
tralã a Armatei. În câteva minute
primesc rãspunsul: „Da, avem…
Da, este o cãrticicã de vreo 30 de
pagini… Da, vã putem face ºi o
copie xerox, dacã doriþi”.

Nu ºtiu ce gând m-a îndemnat sã
procur douã copii: una i-am expe-
diat-o urgent, prin Poºtã, poetului
Radu Ghica Moise, la Sinaia; cea-
laltã se aflã pe biroul meu. Cartea
se numeºte „Eroul Vasile Chilian”,
de Cãpitan Constantin Cãpºu-

neanu, apãrutã în anul 1936, la
Bucureºti, în Colecþia Biblioteca
Sufletul Românesc. Într-adevãr,
„broºurica” are numai 30 de pagini –
dar ascunde între copertele sale un
act de eroism mai puþin cunoscut,
demn de primã paginã a conºtiinþei
româneºti. „Paginile ce urmeazã –
atrage atenþia Constantin C. Giu-
rescu, în prefaþã – înfãþiºeazã figura
eroului Vasile Chilian. Sunt prea
puþini aceia care cunosc admirabila
pildã de credinþã ºi de jertfã a
acestui modest vrâncean, atât de
mare totuºi prin sufletul sãu”.

Rãmas sub ocupaþia germanã,
la sugestia generalului Artur Vãito-
ianu – comandantul trupelor din
regiune, pornite în retragere –
Vasile Chilian urma sã transmitã
informaþii armatei române aflate în
zona Mãrãºeºtilor. Casa lui, din
comuna Tichiriº, în care se instalase
comandamentul unei brigãzi ger-
mane, era exact în spatele liniei I a
trupelor inamice. Cunoscând bine
potecile munþilor – ºi ºtiind cât de
straºnic erau supravegheate de
nemþi – el ºi-a dat seama cã numai
pe Valea Putnei (pe firul apei) ar fi o
posibilitate de trecere dincolo – „la
fraþi” – ºi astfel i-a rãsãrit ideea cã
pe aici s-ar putea strecura, spre
frontul românesc, ostaºi evadaþi din
lagãrele germane de prizonieri, pe
care îi întâlnea uneori prin munþi.
Pentru aceastã acþiune foarte
riscantã, Chilian ºi-a alcãtuit o ceatã
de oameni de nãdejde, vrânceni ºi
buzoieni: ªtefanache Sãcãluº,
Dumitrache Pantazicã ºi Toma Cris-
tea – legãturile cele mai apropiate;
Nicolae Cojocaru din Bisoca,
ciobanul Ion Moldoveanu din Berca,
învãþãtorul Nicolae Deºliu din Mã-
neºti; Constantin Albu (fost primar)
Ioan Baraboi, Cârstea N. Brebeanu
ºi Dumitru Ghica Moise – toþi din

Lopãtari-Buzãu, cãlãuze, în casele
cãrora erau ascunºi prizonierii
fugari, în aºteptarea momentului de
trecere. Alãturi de bãrbaþi s-au aflat,
la fel de curajoase, femeile: Cle-
menþa, soþia lui Chilian – ºi bravele
þãrãnci Sârbescu, Drãgan ºi
Teodora Enãchescu, care-i îngrijeau
pe cei bolnavi, oferindu-le îmbrãcã-
minte ºi hranã de drum. 

Învingând tot felul de emoþii,
temeri, primejdii, ceata lui Vasile
Chilian a izbutit sã treacã dincolo de
linia frontului peste douã mii de
ofiþeri ºi soldaþi români, purtãtori ai
tot atâtor informaþii privind inamicul.

Printr-o imprudenþã nenorocitã,
în noaptea de 21 spre 22 mai 1917,
totul s-a prãbuºit. Vasile Chilian ºi
cei mai mulþi din oamenii lui – ares-
taþi. Au fost date sentinþe drastice:
Chilian, Sãcãluº, Pantazicã ºi
Cristea – condamnaþi la moarte ºi
executaþi în zorii zilei de 17 august
1917, în poligonul din Focºani (când
alãturi, la Mãrãºeºti, se dãdeau
grelele lupte ce-au dus la înfrân-
gerea inamicului). Ioan Baraboi,
condamnat tot la moarte, a reuºit sã
fugã de sub escortã în momentul
când era dus la locul de execuþie.
Constantin Albu – 5 ani temniþã
grea. Clemenþa Chilian – 10 ani
temniþã grea. Cârstea N. Brebeanu
– 15 ani. Dumi-tru Ghica Moise –
unchiul poetului Radu Ghica Moise
– n-a putut fi prins; a fost condam-
nat, în lipsã, la moarte; urmãrit ºi
hãrþuit, s-a ascuns în munþi timp de
un an ºi douã luni.

În încheierea cãrþii, autorul con-
semneazã opinia generalului Vãito-
ianu, exprimatã într-o scrisoare da-
tatã 8 noiembrie 1929: „Câteºipatru
(civilii Chilian, Sãcãluº, Pantazicã ºi
Cristea – n.n.) au fost niºte eroi, a
cãror figurã ar trebui sã stea drept
icoane în ºcoli ºi cazãrmi. (…) A
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slãvi memoria celor dispãruþi este o
datorie”. 

…Acestea sunt faptele: una singurã,
din numeroase altele, mai mult sau mai
puþin anonime, de care se cuvine sã ne
amintim mãcar din când în când.

Într-un parc
al eroilor

Mã aflu la Sinaia, la o rãspântie de
drumuri principale: unul vine din sud ºi
urcã spre Predeal; altul face la stânga,
spre Furnica, pe lângã mânãstirea ce-
a dat nume locului, ºi de aci mai
departe, spre Cota 1400 ºi piscuri. Mã
aflu în chiar intersecþia în care un
indicator îndrumã: Cota 1.400 – 10 km.
I-am bãtut nu o datã cu pasul, pe
„drum drept” ºi „scurtãturi” repezi; am
privit nu o datã de sus, de pe platoul
Hotelului Alpin, oraºul, cu casele sale
albe, ca un nufãr ciudat, într-un cãuº
de cetinã. ªi când te gândeºti cã în
urmã cu aproximativ o viaþã de om,
piscurile acestea, frunþile înzãpezite ºi
gânditoare ale munþilor erau inaccesi-
bile tocmai celor ce le dãduse un nume
ºi-ºi legaserã destinul de cremenea lor
rezistentã. O viaþã de om, ºaptezeci de
ani, unul mai mult, unul mai puþin – ca
viaþa. Dar ce înseamnã o viaþã de om
într-o vârstã de milenii, care, în ciuda
tuturor vicisitudinilor naturii ºi istoriei,
mai ales ale istoriei, s-a continuat
îndãrãtnicã ºi proaspãtã, puternicã ºi
curatã ca frunza pe arbori, ca iarba în
glie, ca doina pe fluier.

În chiar intersecþia aceasta unde
mã aflu este sãdit un monument; un
amplu ºi „diversificat” monument,
menit sã marcheze jertfele ostaºilor
români cãzuþi pe aceste locuri, în
primul rãzboi mondial, tocmai pentru a
reuni aceste locuri, aceste plaiuri înalte
ºi aceste frunþi înzãpezite ºi gândi-
toare, cu plaiul strãbun, rotunjind astfel
trupul þãrii, cugetul ºi inima fiecãruia
dintre noi. Pentru cã adevãrul este
adevãr – ºi istoria, într-un fel sau altul,
trebuie sã-l cuprindã, sã-l confirme. ªi
nu acte de cronici þin sã aduc neapãrat
aici – într-o meditaþie la fruntarii de plai
– ci o întâmplare; o întâmplare aparent
banalã, dar cu tâlc deosebit. Când
România a hotãrât sã treacã de partea
Antantei – aºa cum era firesc, în aspi-
raþia sfântã de realizare a statului

naþional unitar – în þarã a sosit, într-o
vizitã oficialã, ministrul de externe al
Rusiei spre a purta convorbiri cu primul
ministru român. Cei doi oameni politici
au fãcut împreunã o vizitã la Sinaia ºi
de aici, peste frontierã, în Transilvania.
Ministrul rus avea sã relateze: „Dupã o
clipã de oprire, automobilul nostru a
traversat rapid linia de frontierã, spre
uimirea postului de vamã, ºi noi am
pãtruns câþiva kilometri pe teritoriul
ungar. Eu presupun cã, în momentul în
care noi treceam (în) Transilvania,
acelaºi gând strãbãtea spiritul nostru:
noi intram într-o þarã româneascã, care
aºtepta sã fie eliberatã ºi reunitã la
fraþii sãi.” Iatã, aºadar, cu sentimentul
unui strãin, adevãrul de necontestat.
Sosise clipa când fraþii trebuiau sã-ºi
elibereze fraþii. Pentru cã, întotdeauna
Carpaþii au fost niºte porþi uriaºe prin
care urcau fraþi cãtre fraþi ori coborau
fraþi cãtre fraþi.

Localnicii îi spun simplu: cimitir;
are, de altfel, ºi cruci ºi firidã de aprins
o lumânare. Dar eu nu pot sã cred cã-
i doar un pur ºi simplu cimitir. Eroii, mã
gândesc, nu pot dormi în cimitire. Noi,
ãºtilalþi, da. Dar eroii, nu. Cum stau
aici, piatrã lângã piatrã, umãr de piatrã
lângã umãr de piatrã, strãjuiþi de brazi
– nu uit, desigur: …„naºi / Brazi ºi pãlti-
naºi”… – îmi par mai degrabã odihnin-
du-se într-o grãdinã, într-un parc
anume amenajat; ºi pentru cã sunt
foarte obosiþi, veniþi de la o muncã
grea, istovitoare, nu mai pot sã se
ridice din odihnã. ªi nici sã spunã cine
sunt, de unde vin, cum îi cheamã, ce-
ar mai dori. ªi atunci, în locul lor, a
fãcut altcineva gestul recomandãrii:
unde a ºtiut… cum a ºtiut… cum s-a
putut. Sã-i cunoaºtem, sã ne cunoaº-
tem. Dar mai întâi sã dãm de o parte
uºiþele astea din fier forjat – ºi sã
pãtrundem în incinta semãnatã cu
iarbã ºi veºnicie. Tinda e uºor blocatã
de un monument – deloc înalt, în
raport cu tavanul cerului – pe care un
vultur cu aripile mari deschise se
pleacã în pioºenie. În cioc þine o sabie;
cui îi mai trebuie? flãcãii aceºtia abia o
lãsaserã din mânã când au venit sã se
odihneascã aici – ºi tare ºi-ar fi dorit,
dacã ar mai fi izbutit sã se ridice, în
locul sabiei o coasã, ori un plug, ori o
greblã; sã-ºi cureþe, sã-ºi are, sã-ºi
coseascã grãdina de acasã. Sub sabie
– o coroanã de bronz; prea grea pentru
frunþile obosite, care de altfel nu ºtiu

nimic de aceastã coroanã; cãci de-ar fi
ºtiut, ar fi rugat sã fie preschimbatã în
coroniþã de flori de câmp ºi aºezatã pe
fruntea celui mai destoinic fiu al lor, la
serbarea ºcolarã. La baza monumen-
tului, inscripþia lãmuritoare: „Aici
odihnesc ostaºii cãzuþi pe aceste locuri
– 1916-1919”. ªi, bineînþeles, autorul:
Societatea „Cultul eroilor”, Comitetul
Central Bucureºti. Dau, apoi, coperta
de piatrã la o parte ºi pãtrund în incinta
smãlþuitã cu iarbã. În stânga ºi în
dreapta – douã arcuri de cerc; toatã
incinta – un semicerc amplu, jumãtate
de sferã, împlinire ºi neîmplinire a
armoniei supreme, a rotundului, a
idealului. De o parte ºi de alta, rânduri
de cruci, ca ºcolarii în bãnci – ºi pentru
cã nu încãpeau toþi în bãnci, s-au
amenajat ºi pe semicerc câteva mã-
suþe. Citesc inscripþiile de pe bãncile
celor din rândul întâi – mai harnici, mai
grãbiþi sã afle, sã întrebe, sã rãspundã.
Eroul soldat Stan Marin, cãzut la
19.X.1916; repede, prea repede,
grãbit, harnic. ªi: Un ostaº necunos-
cut. ªi: Un ostaº român necunoscut.
Apoi: Eroul soldat Bucur Niþã, jertfit la
27.X.1916. Rândul II: Eroul soldat Dine
Constantin, cãzut la 15.III.1917. Apoi:
trei bãnci cu trei ostaºi români necu-
noscuþi. ªi: Eroul soldat Dedi Vasile.

De regulã, de o parte ºi alta a
rândului de bãnci, ca niºte monitori,
eroii au nume. Între ei: eroii anonimi,
ºcolarii de rând.

Continui consemnarea numelor, la
întâmplare, din ambele arcuri de cerc:
Eroul soldat Florea Havalan, Eroul
soldat Braºoveanu Teodor, Eroul sol-
dat Antonie Gh. Ion; eroii soldaþi Popa
Ghiþã, Florea Dumitru, Dumitru Mihai,
Bogdan Ion, Store Ion, Busuioc Ioan,
Nicolae Ion, Socmata Ion, Marin Ion –
doamne câþi Ioni au trudit, au arat ºi au
apãrat cu sângele lor pãmântul acesta!
– Panait Nicolae, Apostu Gheorghe,
Eremia Dumitru, Dorbea Gheorghe,
Doga Alexu, Boicia Ilie, Bermega
Gheorghe. Dar multe, foarte multe
bãnci, foarte multe pietre atestã: un
erou român necunoscut, un ostaº
român necunoscut – foarte mulþi eroi
români necunoscuþi.

În bãncile de pe rotondã, parcã strã-
juindu-ºi eroii, sunt înºiruiþi ofiþerii – sub-
locotenenþi, locotenenþi, cãpitani, maiori,
colonei – moartea nu cunoaºte gradele.
Con-semnez câteva: Penþia Nicolae,
Cãplescu Alexandru, Iacob Ionel, Tana-
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siu Laurenþie, Telemague Constanti-
nescu, Borcea Dumitru, Popovãþ Petre,
Protopopescu Eugen, Cojocãrescu
Alexandru, Antonian Dumitru, Popescu
Teodor – ºi mulþi alþii – cãzuþi în luptele
de la Susai, Clãbucet, Predeal, Valea
Cerbului – nume cunoscute astãzi mai
ales desemnând cabane turistice, dru-
meþia ºi voia bunã, veselia ºi confortul.

Cum au luptat ei? cum sunã
cuvintele cu care pot fi apreciaþi ostaºii
români în luptele primului rãzboi
mondial? – n-o mai fac eu, spre a nu fi
suspectat de subiectivism; deºi cunosc
bine întâmplãrile, tatãl meu mi-a vorbit
nopþi în ºir despre Mãrãºeºtii cãmãºilor
albe, el însuºi s-a încremenit acolo, în
lanþul piepturilor de apãrare. Sã vedem
însã cum apreciazã oamenii avizaþi ai
timpului – ºi nu neapãrat români. Iatã:
„Doresc sã exprim din partea guver-
nului britanic profunda noastrã admi-
raþie pentru curajul eroic ºi avântul ce l-
a dovedit poporul român în timpul unui
an de încercãri aproape fãrã sea-
mãn… Rezistenþa îndârjitã – rezistenþã
atât de preþioasã pentru cauza comunã
– pe care aceastã armatã o opune
duºma-nului în acest moment, în con-
diþii de o greutate excepþionalã,
prezintã un exemplu mãreþ de tãrie, pe
care libertatea o inspirã unui popor
liber”; cuvintele aparþin lui Lloyd
George, prim ministru al Marii Britanii.
Generalul John Peshing, ºeful misiunii
militare a S.U.A. în Franþa, aprecia în
septembrie 1917: „Chematã la su-
prema încercare a ofensivei… armata
României a dat nenumãrate dovezi de
eroism. Soldaþii români luptã admirabil.
Sunt la înãlþimea celor mai viteji
apãrãtori”. La sfârºit, iatã ºi o opinie a
adversarului, exprimatã de generalul
german Kurt von Morgen: „Rezistenþa
duºmanului, în special a românilor, a
fost neobiºnuit de dârzã ºi s-a
manifestat prin 61 de contraatacuri (pe
frontul Corpului I de armatã german) în
decursul celor 14 zile. Ele au condus la
lupte la baionetã. Acestea ne-au
pricinuit pierderi considerabile”.

Rezistenþã neobiºnuit de dârzã,
cinci-ºase atacuri ºi contraatacuri pe
zi, lupte la baionetã – oare, la ce s-ar fi
aºteptat? ce ºi-ar fi închipuit cei care
nu-ºi mai încãpeau în þarã ºi-n piele ºi
veneau peste un popor cinstit ºi
cuminte sã cearã cu forþa, vorba
poetului, „pãmânt ºi apã”?

… Revin în incita Memorialului de la
Sinaia. Observ cã lângã acesta, pe
exact drumul ce urcã spre Cotã, su-
surã o fântânã. Desigur, ea a fost
sãditã acolo pentru însetaþi; pentru noi,
cei ce urcãm, astãzi, pe culmile
munþilor noºtri. Dar, îmi place sã cred,
fântâna se aflã acolo nu doar pentru
atât. Ci ºi pentru ca unda apei sale sã
rãcoreascã liniºtitor somnul zbuciumat
al eroilor de alãturi.

Pãuliº
Scriu lângã Monumentul de la

Pãuliº. ªi nu ºtiu cum se face cã, din
când în când, cerneala prinde culoare
roºie ºi are gust de sânge. Scriu cu
sufletul, cu inima, cu conºtiinþa, cu ura,
cu dragostea, cu îndârjirea ºi înþele-
gerea de care se cuprinde orice român
aflat în preajma acestor memorabile
locuri. Îmi ridic privirea ºi cercetez
domoalele coline transilvane: Pãuliº,
Ghioroc, Cuvin – care, într-o altã
paginã din istoria neamului, se numesc
Mãrãºti, Oituz, Mãrãºeºti. Îmi vin în
minte cuvintele lui Sahia, rostite cu ani
în urmã la Mãrãºeºti, când spunea cã
acest nume i-a punctat inima, fãcându-
l sã gândeascã cu emoþie la piciorul
tatãlui rãmas pe acea câmpie. Nu,
pãrintele meu n-a luptat la Pãuliº; el ºi-
a fãcut datoria tot acolo, la Mãrãºeºti.
Pe aici, pe la Pãuliº, ºi-au petrecut
însã destinul alte rude apropiate inimii
mele, consãteni îndrãgiþi, rupþi din
îndeletnicirea lor obiºnuitã ºi deveniþi
piept de stâncã în calea duºmanului.
Scriu – ºi mã gândesc la ei, dar mai
ales la tinerii aceia copilãroºi ºi
imberbi, care au trecut prin inelul de
moarte, glorie ºi eroism al Pãuliºului,
cãlãuziþi nu atât de sofisticata ºtiinþã a
armelor, cât de o mare, mistuitoare
iubire de þarã. 

La Muzeul din Arad, liniºtea încon-
joarã exponatele cu o mânã seraficã,
ocrotitoare. Cuvintele se aliniazã
limpezi, clare, nu o datã cutremurã-
toare, cuprinse de întregul adevãr al
dramelor pe care le exprimã. În zvârco-
lirea lor de a nu pierde spaþiul româ-
nesc, trupele germane, dar mai ales
cele ungureºti, s-au organizat într-o
forþã puternicã menitã, printr-un atac-
surprizã, sã închege un front pe
Carpaþii noºtri. O principalã poartã de
intrare în inima Transilvaniei era,

astfel, defileul Mureºului. Trei divizii
horthyste – de infanterie, artilerie ºi
tancuri – cu experienþã de luptã ºi
înarmate pânã-n dinþi, atacã graniþa,
pun stãpânire pe oraºul Arad ºi
pãtrund spre defileu. Numai cã aici, la
intrarea în defileu, pofta lor nesãbuitã
ºi gândul necurat aveau sã se împot-
moleascã.

De regulã, elevii ºcolilor militare nu
sunt trimiºi în bloc la luptã. Aceasta
seamãnã, adesea, cu o sinucidere.
Menirea acestor elevi este de a deveni
cadre necesare armatei. În cazuri
excepþionale, însã, când nimic altceva
nu mai poate salva o situaþie drama-
ticã, se apeleazã ºi la aceste ºcoli. (Se
pare cã un asemenea caz s-a mai
petrecut numai în Franþa, în timpul
primului rãzboi mondial). În aceste
condiþii, au primit ordin de luptã elevii
ªcolii de subofiþeri de rezervã Radna
din Lipova – acei tineri copilãroºi ºi
imberbi, în vârstã de 18-19 ani, consti-
tuiþi astfel în Detaºamentul Pãuliº,
dupã locul în care aveau sã se ducã
luptele. Este adevãrat, lor le-au mai
venit în sprijin ceva forþe din partea
Regimentului 96 Infanterie ºi Divizio-
nului 61 Artilerie, dar greul luptei a
rãmas pe umãrul tinerilor elevi. Chiar ºi
cu aceste puþine întãrituri, raportul de
forþe era net în favoarea duºmanului:
10 la 1; mai exact, efectivele româneºti
erau de 1.800 de oameni, iar cele
horthyste de peste 20.000.

Aceastã încleºtare pe viaþã ºi pe
moarte, cu izbândã româneascã, este
atestatã ºi de cele câteva inscripþii
placate în incinta Muzeului din Arad –
din care citez: „Oprind ofensiva fas-
cistã în defileul Mureºului, Detaºa-
mentul Pãuliº a fãcut dovada unui
devotament exemplar. În luptele pur-
tate aici au cãzut la datorie 376 militari
români. Ei au cauzat inamicului pier-
deri cifrate la 919 morþi, 387 prizonieri
ºi 21 tancuri distruse. Au înscris astfel
una din cele mai strãlucite pagini în
istoria armatei române”. În Ordinul de
Zi nr. 15, din 14 noiembrie 1944, se
spune: „ªcoala de subofiþeri de re-
zervã de infanterie Radna, comandatã
de lt. col. Petrescu Alexandru, s-a
acoperit de glorie cu ocazia luptelor
dintre 14 ºi 20 septembrie 1944, în
regiunea Pãuliº-Ghioroc-Cuvin. Dato-
ritã rezistenþei îndârjite a elevilor ºi
conducerii pricepute s-a reuºit timp de
o sãptãmânã sã se sfarme puternicele
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atacuri inamice, sprijinite de care de
luptã, care cãutau sã pãtrundã pe
valea Mureºului spre inima Ardealului.
(…) Pentru exemplul strãlucit de
bravurã ºi spirit de sacrificiu de care au
dat do-vadã, elevii ºi unitãþile de
întãrire se citeazã pe Ordin de Zi pe
Armatã. În faþa eroilor cãzuþi ne închi-
nãm cu adâncã reculegere”.

…Pãmântul învie de glasuri, în
încruciºarea gloanþelor, chiotul de
luptã sparge stelele. Soldatul-monu-
ment de la Pãuliº pãrãseºte soclul, cu
mâna încleºtatã pe armã, ºi se avântã
în luptã.

…Cercetaºii se întorc din Sâm-
bãteni anunþând apropierea inamicului.
Fila de calendar purtând data de 13
septembrie 1944 trece în cea de 14
odatã cu zorii incendiaþi de blindatele
duºmane ce se apropie de pod. Mai
sunt 50 de metri pânã la ºanþul
antitanc, apãrat de cãpitanul Ioan Fãtu
ºi o companie de elevi, între care ºi
elevul puºcaº-grenadier Galea Pavel.
Puternic foc de întâmpinare al elevilor.
Coloana inamicã este scãldatã în fum,
honvezi împietriþi acoperã lunca. Deru-
tat, duºmanul se retrage. La întunericul
nopþii îºi regrupeazã forþele, pregãtind
atacul de a doua zi. Soarele gãseºte
pãmântul înroºit de sângele primelor
jertfe. Se dau lupte grele. Au loc
atacuri la baionetã. Elevii-mitraliori Ion
Ecovescu ºi Ion Dascãlu cad la dato-
rie, apãrând podul. La o altã mitralierã
cade elevul Mircea Fota, cu mâna
încleºtatã pe trãgaci ºi 23 de horthyºti
rãpuºi în preajmã. Elevul-grenadier Ion
Motreanu distruge un tanc – ºi cade
secerat de gloanþe. La cel de-al treilea
atac la baionetã cade însuºi cãpitanul-
comandant Ioan Fãtu ºi, în încercarea
disperatã de a-l apãra, cad elevii
Dumitru Mechenici ºi Lera Slobodan.
Seara însã duºmanul este din nou
nevoit sã se retragã, lãsând pe câmpul
de luptã, într-o singurã zi – acest 15
septembrie – 267 de morþi, 242 de
prizonieri, 17 tancuri, 10 tunuri anti-
tanc, o mare cantitate de muniþii.

Asemãnãtor a decurs fiecare zi de
încleºtare din „sãptãmâna roºie” a
Detaºamentului Pãuliº, soldatã cu o
rãsunãtoare victorie.

…Am refãcut aceastã secvenþã de
luptã cu ajutorul fostului elev puºcaº-
grenadier Galea Pavel, astãzi reputat
profesor de limba ºi literatura românã
la Liceul „Ioan Slavici” din Arad. Ceea

ce þine sã mai adauge este faptul cã ei,
elevii, au obþinut aceastã victorie
având la îndemânã numai armamentul
de instrucþie. Pentru orice om cu
armata fãcutã, este uºor de înþeles
valoarea actului de eroism. De altfel, în
Ordinul de Zi pe Unitate, dat de bravul
comandant al ªcolii, colonelul Alexan-
dru Petrescu, se spune limpede:
„Sângele ºi viaþa voastrã s-au jertfit.
Nu plângem pe cei morþi. Ei sunt
mãrturia drepturilor noastre pe acest
pãmânt ºi sprijinul nostru moral în
viitor, pildã ºi mijloc de educaþie pentru
cei ce vor urma. (...) La Pãuliº, Miniº,
Ghioroc ºi Cuvin aþi înscris cu slove de
sânge, cu slove de aur pagini nepie-
ritoare în istoria poporului. Vã citez prin
Ordin de Zi pentru vitejeºtile voastre
fapte, pentru înaltele voastre senti-
mente româneºti, pentru spiritul de
abnegaþie ºi sacrificiu dovedit în lupte”.

Acolo, în luptele de la Pãuliº s-a
distins ºi o tânãrã, Elena Chiriþã, sorã
medicalã la spitalul din Lipova, care s a
prezentat la colonelul Petrescu cerând
o armã ºi un loc în linia I. Portretul ei se
aflã la loc de cinste în muzeul special
consacrat Detaºamentului Pãuliº, dar
puþine lucruri se ºtiu despre evoluþia
tinerei voluntare. Profesorul Vasile
Popeangã, doctor în ºtiinþe psiho-pe-
dagogice, azi pensionar în Arad, mi-a
relatat câte ceva. „Am cunoscut-o bine
– îmi mãrturiseºte el. Ajunsese ser-
gent-sanitar. Dupã victoria de la Pãuliº,
elevii au revenit la ºcoalã, iar noi, cei-
lalþi ostaºi, am continuat lupta. Împre-
unã cu Elena Chiriþã am luptat pentru
eliberarea Ungariei. A fost grav rãnitã
în luptele de la Budapesta. Eu am
scos-o, în ziua de 1 ianuarie 1945,
dintr-un ºanþ antitanc; avea picioarele
retezate de schije. A cerut sã fie trimisã
la spitalul din Lipova, unde orice
intervenþie nu i-a mai putut salva viaþa”.

...Ascult – ºi gândul mã duce la
Budapesta, reflectând la jertfa de
sânge pe care au dat-o românii pentru
eliberarea acestui frumos oraº. Mã
aflam, cu ceva timp în urmã, în
Rákosliget, cimitir unde, pe piatra unui
mormânt, scrie: „Glorie eroilor români
care ºi-au jertfit viaþa în lupta împotriva
fascismului, pentru eliberarea popo-
rului frate ungar” (tradus din limba
maghiarã). Eroii dormeau ºi, spre a nu
le tulbura veºnicia, am notat discret, cu
sfialã, câteva nume care amintesc de

oameni simpli – plugari, ºi muncitori, ºi
învãþãtori – care ºi-au lãsat vatra,
casa, catedra ºi familiile, pentru a
restabili echilibrul uman pe planetã:
soldaþii Predicã Vasile, Costescu
Constantin, Tontu V. Mihalache,
Diaconu Nicolae; sergenþii Pufoi N.
Vasile, Afloarei I. Constantin; sergentul
t.r. Cãlin P. Marin; sublocotenentul
Belerciu Nicolae. ªi, din nou: sergentul
major Prunaru N. Mihai; sergentul
Homodeanu I. Traian; caporalul Drã-
ghiþescu I. Dãnilã; soldaþii Ionescu I.
Ilie, Boghiþ L. Constantin, Florea I.
Nicolae, Balosin Nicolae. Când ser-
genþi, când soldaþi, când ofiþeri, când
caporali – într-o ordine negradatã,
dupã cum moartea îºi galonase
trecerea. Pe alte douã lespezi citesc:
„69 de eroi români necunoscuþi; 70 de
eroi români necunoscuþi – ismeretlen
románhös”. 

Aici, pe aceste eroice lespezi
anonime, am aºezat o chitã de ghiocei
– în memoria acelor rude apropiate,
acelor consãteni stinºi pe pãmântul
acelei încleºtãri; în memoria tuturor
celor care au murit pe meleagul ungar
– 42.700 de militari români – pentru
pacea fragilã a clipei ce-o respirãm.

Parcurg cu sfialã sãlile muzeului
special consacrat elevilor-eroi de la
Pãuliº, în incinta unitãþii militare Radna,
din Lipova. Sub sticla vitrinelor ori pe
pereþi, în panoplii modeste, privirea
întâlneºte fotografii, cãrþi de identitate,
distincþii militare, uniforme de instrucþie,
câteva puºti, o goarnã. Mã impresio-
neazã în mod deosebit sacul de
merinde al eroului-elev-sergent Ion
Ecovescu – în care vor fi stat mai multe
gloanþe decât coltucul de pâine – ºi o
tavã frumos sculptatã în lemn,
executatã de acelaºi erou, mai înainte,
ºi dãruitã muzeului de cãtre mama sa.
Mã gândesc ce-ar fi putut ajunge toþi
aceºti eroi, dacã ar fi trãit. Cu sigu-
ranþã, unii militari de carierã; dar poate
ºi artiºti, dascãli, agronomi – ori,
devotaþi de-o eternitate, þãrani ai þãrii.

...Merg înapoi, la Monumentul lângã
care mi-am început aceastã scriere. Pe
soclul cinstirii – florile roºii ale
recunoºtinþei. Pomii din jur au flori de
aceeaºi culoare. Cerneala cu care scriu
prinde ºi ea culoarea roºie – a sângelui.

Începe sã plouã uºor.
Peste somnul eroilor, iarba se ridicã

verde, nepieritoare.
Viaþa continuã. Curatã.
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Cartea este intitulatã auster, – Mircea Eliade,
în conºtiinþa contemporanilor sãi din exil –,
pentru exactitate ºi diferenþã, nelãsând astfel loc
pentru speculaþii de interpretare, cum se
întâmplã uneori în limba românã.

ªi totuºi…
Crestomaþia a fost alcãtuitã de poetul Gabriel

Stãnescu (n. 9 septembrie 1951, Bucureºti)
stabilit în Atlanta (Georgia, U.S.A)

Desfãºurãtorul pe autori stã sub semnul
alfabetului din limba românã, cuprinzând 64 de
nume (criteriul este imbatabil, noi înºine îl
folosim, de mai multã vreme în spaþiul eseisticii,
criticii ºi istoriei literare; pentru versuri criteriul
alfabetic se aplicã de la titluri!)

Dimensiunea textelor oferite de repondenþi
sau acceptate a fi preluate din reviste sau cãrþi
ale acestora variazã în funcþie de autorizarea lor
ºi a principiului de bazã cãruia antologatorul a
hotãrât sã acþioneze. Aºa cã unele texte au 1, 2,
3, 4 pagini, pânã mai departe: spre 20 (Matei
Cãlinescu), 25 (Norman Manea), 26 (Vasile
Pasteucã), 35 (ªtefan Stoenescu) º.a.m.d.

La finele fiecãrui text sunt indicate titlurile
revistelor din exil ºi ale cãrþilor în care au apãrut
iniþial, fie înainte de dispariþia autorului, fie de
dupã. Aºa aflãm de publicaþii din Franþa,
America de Nord ºi Sud, Germania, unele fiind
ediþii speciale, ori pentru o aniversare, ori pentru
comemorare.

Reþin câteva titluri de reviste ºi cãrþi: Limite
(ediþie specialã), Cuvântul Românesc, Honolulu,
Revista Scriitorilor Români, Origini – Roma-
nian Roots, L’Herne, Amintiri în dialog (Matei
Cãlinescu, Ion Vianu), Exerciþii de admiraþie.
Eseuri ºi portrete (Emil Lioran), Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Însemnãri, Vãmile grave
(Sanda Golopenþia), Drum, Cuvântul º.a.

La sfârºitul cãrþii este ataºat un set de
fotografii realizare de Stelian Pleºoiu, fãcute în
biroul lui Mircea Eliade din Mitville Theological
Institute, de pe strada a 57-a cu Woodlawn
Avenue. Institutul se aflã în campusul studen-

þesc al Universitãþii din Chicago. (Numerotarea
lor, de la 1-12, ne aparþine nouã – M.B.).

Realizate la policromie, ºapte dintre ele au
imortalizatã figura savantului, iar celelalte au în
cadru pe Christinel, soþia lui ºi alte persoane.

Imaginea cu nr. 7 îl înfãþiºeazã pe Eliade,
stând în fotoliu… protejându-ºi nelipsita lulea, cu
mâna stângã. Ipostaza este a unei solemnitãþi
de reflecþii la timpul care ne macinã neiertãtor,
fãrã sã fim întrebaþi de ce ºi cum.

În spatele fotoliului, Christinel, ºãgalnicã,
zâmbind tandru. Amândoi sunt „asistaþi” de douã
ingenioase tablouri de picturã, dãruite de
Corneliu Baba ºi Ion Þuculescu.

Diversitatea de opinii etalate de contribuitori
la realizarea antologiei determinã pe cercetãtor
sã nu accepte un numitor comun, enunþiativ ºi
sã se situeze pro sau contra. Ci sã analizeze
fiecãruia în parte individualitatea stilisticã,
pornind de la calitatea limbii române folosite.

Dar cum Mircea Eliade ºi-a încãrcat (inerent)
biografia cu numeroase cãlãtori în þãri ale
Europei ºi ale Asiei, în chip deosebit prin statele
Americii, a simþit presiunea recontinuãrii unui
Jurnal. Cum acesta fusese început de când era
în România, scrierea lui a trebuit sã sporeascã
la câteva volume, ordonate pe perioade de timp.

Legile interne ale Jurnalului sunt extrem de
pretenþioase. Le-am reanalizat ºi noi, având în
vedere doar contribuþiile lui Eugen Simion (din
Bucureºti) ºi Gh. Glodeanu, de la Univ. de Nord
(din Baia Mare).

Ei bine, Mircea Eliade, dupã periplul indian,
atât de savuros în înþelegerea orizonturilor vieþii,
care, în Europa, apasã mereu pe profan, ºi-a
adãugat, pentru restul existenþei sale, conceptul
de sacru. De aici înainte, lumea a început sã fie
vãzutã numai pentru ºi în sine, înlãturându-se
limitele strâmte ale acestui univers. Irepetabilul
de aici, intrat în mentalul de cerc, de univers
închis, ºi-a acceptat pe un dincolo de noi, adicã,
alte universuri.

Rãmânând pãmântean pânã a fost chemat,

DE LUAT ÎN SEAMĂ
(orientãri de lecturã)



Eliade a crezut în puterea tãmãduitoare, reconfor-
tantã a sacrului. Iar prin scrisul lui la toate nivelele –
ne-a atras atenþia cã profanul, care ne stãpâneºte
raþional, deci mintal, dar sã-i opunem sufletul,
reverberaþiile conºtiinþei. Altfel spus sã ieºim din
timp stã în putinþa Omului. În câteva din operele
sale literare, a confirmat puterea de seducþie a
imaginarului în aceastã privinþã.

El, Mircea Eliade, prin întreaga lui operã – ºtiin-
þificã, literarã, culturalã, didacticã, prin generozitatea
sa proverbialã, în ciuda vicisitudinilor vieþii per-
sonale – a desfoliat, în zeci ºi sute de înþelesuri,
rostirea aforisticã a lui Hafiz (cca. 1320-1390): „E
scris pe a Paradisului poartã: „Vai celui care se lasã
în seama sorþii.”

Oare n-ar trebui sã vedem în miezul ideii
persanului un fel de replicã datã florentinului Dante
(1265-1321) care-ºi deschidea Infernul cu celebrul
vers „Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”?

*
*   *

ªtiam de apariþia cãrþii din anul 2000 (devreme,
prea târziu?!), dar am intrat în posesia ei abia în
2012. În cadrul Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
Români (ACSR), am fost invitat sã particip ºi eu cu
o conferinþã, la 28 aprilie 2012, la comemorarea a
26 de ani la trecerea în nefiinþã ºi a eternitãþii lui
Mircea Eliade.

Acþiunea a avut loc la Universitatea din Montreal,
Sala 3215, Pavilionul 3200, din Str. Jean-Brillant,
sub coordonarea Prof.univ.dr. Jaques Bouchard, din
partea instituþiei gazdã, a Pr. Prof.univ.dr. Cezar
Vasiliu, a dr. Dan Vulpe ºi a Prof.univ.dr. Mircea
Barbu. Din partea A.C.S.R, a fost prezent preºe-
dintele Alex. Cetãþeanu, poet ºi ziarist. 

În prezenþa unei avizate ºi numeroase asistenþe
s-a prezentat un film documentar, în care perso-
nalitãþi ale lumii au vorbit despre cum l-au cunoscut
pe Mircea Eliade, ce a reprezentat el ca om ºi opera
lui în mod special în, activitatea socialã ºi profe-
sionalã a fiecãruia.

A fost prezent consul general al României la
Montreal. 

Atunci, în semn de mulþumire ºi preþuire pentru
conferinþa prezentatã de mine – Mircea Eliade -
Pulsaþiile spiritului creator, Dl. Alex Cetãþeanu,
directorul revistei Destine Literare (care se tipãreºte
în România), mi-a solicitat sã transform vorbirea în
text periodicului sãu, înmânându-mi ºi crestomaþia
alcãtuitã de Gabriel Stãnescu, în varianta
româneascã, în 1994, la Editura „Semne”.

Iatã-mã intrat în posesia unei cãrþi de mult dorite,
pe care am alãturat-o ºirului de criticã ºi istorie
literarã scrisã în limba românã. Reþin doar titlul

monografiei lui I.P.Cãlianu, În apãrarea lui Mircea
Eliade, semnatã de canadianul Francisc Ion
Dworschak.

Cartea a trecut prin trei lecturi temeinice, „întâm-
plate” în Canada, Chicago ºi România, cu sublinieri
ºi adnotãri, care mai de care colorate. Aºa cã în
vara anului trecut, scrierea / transcrierea am fãcut-o
cu atentã chibzuinþã ºi cu o realã grijã sã nu încalc
ºi eu regulile limbii române, aºa cum, din pãcate,
am vãzut cã s-a întâmplat la mulþi „de-ai noºtri” aflaþi
în exil de ani buni. Culmea, nu ºi la Mircea Eliade.

Aºa îmi motivez diversele apostrofe ori apre-
cierile, când am gãsit cu cale. 

Concluzia: limba românã vorbitã în exil, nefiind
susþinutã sau alimentatã de la centru (citeºte
nucleul de formare ºi iradiere a potenþelor lingvistice
ºi stilistice) s-a subþiat vãzând cu ochii. Sunetele ei
rezistã cu greu presiunii limbii vorbite în zonã. Legã-
turile între enunþurile din limba românã se reali-
zeazã anevoios ºi, cu timpul, dispar pânã la uitare.
Totul mi se pare cã intrã în jocul propagãrii undei de
ºoc, într-un mediu acvatic, care, prin înaintare, în
forma cercurilor concentrice, îºi pierde puterea
iniþialã, ajungând sã fie domoalã, pânã la contopire
cu mediul în care acþioneazã.

La încheierea acestor note – de luat în seamã –
citeam în revista Cultura (nr. 27/1 august 2013), sub
semnãtura lui Cãtãlin Sturza, cã englezul Nicholas
Lezard, critic literar, dupã 28 de ani petrecuþi în
aceastã profesie, se întreba, deloc retoric, la ce mai
e bun un critic literar? Doar „sã citeºti pãrerile
comentatorilor anonimi de pe Amazon?”

Bref: un critic literar trebuie sã reacþioneze în faþa
operei literare în acelaºi mediu cu cel al operei care
e examinatã: cel al limbii.(apud C.S – op cit.p.32).
Adicã sã producã lecturi fidele ºi interpretãri de
realã autoritate criticã ºi moralã.

Cam tot aºa am procedat ºi eu în cazul celor 64
de autori care s-au pronunþat, în exil fiind, despre
Mircea Eliade – Omul ºi Opera: puncte de vedere,
analize, reportaje (?), articole, evocãri, scurtisime
poeme, replici acoperitoare sau nu, sinteze, cronici,
eseuri, etc. Toate, dar absolut toate, au intrat în
canalul de aducþiune al critici literare, cu formulãri
adecvate specificului conþinut. El a reprezentat, cum
altfel?! Centrul, adicã subiectul logic ºi gramatical.

La urma-urmei, cel mai convingãtor ºi înþelept
text critic rãmâne acela în care nu cunoºti biografia
celor despre care scrii!

Trecând pragul dincolo de acest înþelept aforism,
din loc în loc, am mai înseilat ºi observaþii despre
biografia câte unuia sau altuia dintre participanþii la
acest minunat simpozion, având ca moderator pe
inspiratul (fost) Gabriel Stãnescu.
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În intervenþiile noastre ante-
rioare, am abordat când problema
înþelegerii, când a obiectiv-subiec-
tivitãþii, când a cunoaºterii, când
problema discursului etc. pentru a
contura cumva, din mai multe
perspective, comunicarea, evitând
a defini. Adicã, evitând, cu bunã
ºtiinþã, ideea scoasã din plura-
litate, întrucât comunicarea, deºi
tinde spre conceptualizare, câtã
vreme stã sub semnul perspec-
tivei, al domeniului sau chiar sub
semnul autorului, este departe de
se coagula singur, de a se trans-
forma în concept, fãrã a se lua în
seamã mãcar inferenþele de gra-
niþã. Cu alte cuvinte, fãrã interdis-
ciplinaritatea lingvisticã, psiholo-
gicã, sociologicã etc., comunica-
rea, ca act comprehensiv cu evi-
dente trimiteri spre acþiune, nu
prea existã. Mai simplu spus, fãrã
cele enumerate, în loc sã comu-
nicãm, batem câmpii, iar când e
vorba de o analizã a actului comu-
nicaþional, eºecul este mai mult
decât vizibil. 

Nu ne-am propus, cel puþin
acum, sã revenim asupra acestei
teme, deºi meritã, aproape zi de
zi, o nouã dezbatere, câtã vreme
noi, contingenþii acestei lumi, ca
oameni, stãm sub semnul
manipulãrii ºi mai puþin al comuni-
cãrii. A manipulãrii, mai ales atunci
starea de somnolenþã persistã.

Meritã însã precizat faptul, ºi
sã audã cei ce trebuie sã audã, cã
pânã ºi în forma sa nativã,
inteligenþa ne ajutã sã simþim, sã
ne dãm seama cã am fost pãcãliþi,
înºelaþi ºi, uneori, vânduþi la primul
colþ de stradã. Cauza? 

Pentru a schiþa un rãspuns,
trebuie totuºi sã amintim mãcar
câteva noþiuni legate de structura

noastrã, parte a hãþiºului existen-
þial uman. Simplificând, sã presu-
punem cã, într-o analizã practicã a
înþelegerii, avem în vedere doar
faptul cã fiecare dintre noi vorbim
cel puþin o limbã. Ca români,
evident, în primul rând, româna.
Tot printr-o simplificare, dacã am
sugera cã inteligenþa umanã stã ºi
la nivelul raþionamentului creativ
obþinut prin adunarea diverselor
informaþii (vechi ºi noi), pe baza
cãrora pot fi obþinute noi concluzii,
am observa cã limbajul uman
este, într-adevãr, una dintre dove-
zile inteligenþei ºi, evident, a supe-
rioritãþii noastre. Aceastã ches-
tiune, din punctul de vedere al lui
C. R. Priddy, profesor la Universi-
tatea din Oslo, poate fi privitã în
trei feluri: ,,a) cuvintele noastre fac
dovada gândurilor noastre ºi
sunetele care dau gravitatea gân-
durilor noastre aratã cât de
inteligenþi suntem; b) s-ar putea
demonstra cã fãrã comunicarea
lingvisticã, nu ar mai fi literaturã,
ºtiinþã, pe scurt, acumulare de
cunoºtinþe teoretice ºi practice.
Transmiterea culturalã a cunoºtin-
þelor contribuie, fãrã îndoialã, la
dezvoltarea inteligenþei individuale
ºi a cunoaºterii în general; c) nimic
nu poate stabili mai bine inteli-
genþa ºi superioritatea noastrã,
decât existenþa comunicãrii ver-
bale. Aºa cum spunea ºi Des-
cartes, chiar ºi nebunii care spun
lucruri nebuneºti, dau dovadã de o
formã de inteligenþã pe care nici
un alt animal nu o are”1. 

Dar vrem sau nu, trebuie sã
recunoaºtem cã, de cele mai
multe ori, ratarea unui act comuni-
caþional nu se datoreazã comu-
nicãrii în sine, adicã articulãrii unor
cuvinte într-o formã logicã la

nivelul propoziþiilor, ci înþelegerii.
Din acest motiv, reamintim faptul
cã termenul de înþelegere are, în
general, o diversitate mare, însã
ambiguitatea sa ca termen, iese la
suprafaþã mai ales în momentul
comprehensivitãþii (al înþelegerii ºi
cuprinderii). Privitã de sub acest
semn (al comprehensivitãþii), înþe-
legerea este, în planul ºi contextul
inteligenþei manifeste, suficient de
relevantã. În consecinþã, problema
care ºi-a pus-o ºi Descartes þine
de relaþia dintre limbã ºi inteli-
genþã (în condiþiile în care inteli-
genþa susþine înþelegerea). Acea-
stã relaþie este corectã dacã
perspectiva din care privim comu-
nicarea verbalã este o chestiune
de codare ºi decodare. Totuºi nu
putem fi în totalitate de acord cu
aceastã afirmaþie câtã vreme ºi
alte întrebãri de forma: este
codarea ºi decodarea o activitate
cu adevãrat inteligentã? Ce facem
atunci când comunicãm? Care
sunt priceperile cognitive de care
dãm dovadã? 

Nu se poate rãspunde cu una,
cu douã, la astfel de situaþii! Din
acest motiv, vom apela ºi noi la
concepþia cea mai obiºnuitã con-
form cãreia putem comunica doar
în cazul în care interlocutorul nos-
tru are acelaºi cod, adicã vorbeºte
aceeaºi limbã. O limbã, cum este
româna, este un cod suficient de
complex. Fie el simplu sau com-
plex, un cod este ,,un instrument
care genereazã perechi alcãtuite
dintr-un mesaj ºi un semnal, în
cazul limbii împerecheazã sensuri
lingvistice cu sunete”2. Împere-
cherea mesajelor ºi a semnelor
generate de cod este consimþitã,
aºa cum am vãzut, ca fiind o acti-
vitate de codare ºi de decodare.

PLIMBATUL CU MOMÂIA, 
NOUA REVOLUŢIE CULTURALĂ
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Cu alte cuvinte, oamenii pot acþiona
atât în calitate de codificatori de sen-
suri lingvistice, cât ºi ca decodifi-
catori de sunete lingvistice, comu-
nicând astfel între ei. 

Într-o primã fazã, am fi tentaþi sã
spunem cã eºecurile de comunicare
apar atunci când codarea ºi deco-
darea nu se fac cum trebuie sau
când zgomotul împiedicã semnalul
de sunet sau când codurile interlo-
cutorilor nu se potrivesc. O astfel de
comunicare bazatã pe coduri are loc
destul de uºor ºi este în acelaºi timp
explicaþia suficientã a succeselor ºi
eºecurilor în comunicare ºi în con-
secinþã, spunem aceasta este cauza.
Da, numai cã, chiar dacã explicaþia
anterioarã este corectã, totuºi,
abilitatea de a comunica lingvistic nu
trebui consideratã ca fiind inteli-
gentã. De ce? Potrivit lui Robert C.
Prinddy, ,,codarea ºi decodarea sunt
doar douã din componentele auxi-
liare ale unui proces inferenþial esen-
þial creativ”3. Ne punem întrebarea
dacã are dreptate autorul anterior
amintit? La prima vedere, rãspunsul
este afirmativ, câtã vreme chiar la
nivelul simþurilor repet, native, recu-
noaºtem în exprimarea lingvisticã un
conþinut implicit. În realitate situaþia
este alta iar autorul amintit anterior
nu þine cont de ea. Pentru a vã con-
vinge, am sã vã dau un exemplu
banal. Sã presupunem urmãtoarea
propoziþie simplã: ,,este târziu”. Ca
vorbitori de limbã românã, noi, ca
emiþãtor, ºtim ce înseamnã. Dar,
dacã într-o anume situaþie, vrem sã
redãm sensul acesteia unui alt vorbi-
tor de limbã românã, ºi am spune
,,este târziu”, acel receptor a înþeles
totul?

Adicã partenerul nostru de comu-
nicare a înþeles doar informaþia expli-
citã ,,este târziu’’? Sau a înþeles ºi
intenþia noastrã implicitã ce stã în
spatele expresiei ,,este târziu”, de
exemplu, este timpul sã plecãm
acasã (partea intenþionalã, impli-
citã)? 

Existenþa unui astfel de conþinut
implicit a fost demult recunoscutã.
De aceastã problemã s-a ocupat
pragmatica în general ºi, cu precã-
dere, filosoful Paul Grice. 

Jean Kafka, în studiul sãu despre
natura inteligenþei face o propunere

ºi mai puternicã, afirmând cã ,,nimic
din ce este comunicat nu este total
codat”4, cu alte cuvinte, nici chiar
partea explicitã a comunicãrii nu este
total explicitã. Un exemplu care sã vã
convingã de afirmaþia autorului, ar
însemna mult prea mult pentru un
articol. Vã las pe voi, cititorii acestui
material, sã-l gãsiþi, sugerându-vã
doar faptul cã autorul a introdus în
ecuaþia comunicaþionalã un al treilea
personaj, plasat în alt context (exem-
plu, personaj care este aºteptat la
aerogarã ºi care se aflã într-un avion
care zboarã pe o anumitã rutã,), a
introdus de asemenea presupoziþii
cu implicãturi (implicaþiile imediate
sau implicaþii cu valoare argumen-
tativã la nivelul acþiunii umane, pla-
sate peste timp etc.).

Am convingerea cã aþi sesizat
introducerea, în comunicarea inter-
personalã, a contextului (spaþial,
temporal, psihologic, social, socio-
cultural etc.). Introducerea acestuia,
cu siguranþã inverseazã sau cel puþin
influenþeazã interpretarea. Dar nu
trebuie trasã concluzia conform cã-
reia dacã avem bine conturat con-
textul, interpretarea ºi înþelegerea ar
fi de domeniul evidenþei. Contextul
joacã un rol important în interpretare
ºi înþelegere, dar el nu poate fi
premisã certã pe baza cãreia sã vinã
înþelegerea. Contextul este doar o
parte a procesului de interpretare ce
influenþeazã, evident, inteligenþa.

Dupã cum aþi observat, problema
interpretãrii ºi a înþelegerii s-a com-
plicat ºi mai mult. Blaga avea drep-
tate! Inteligenþa nativã aproape cã nu
ne mai poate scoate din încurcãturã
câtã vreme drumul de la sensul
lingvistic la intenþia vorbitorului nu
este o chestiune de decodare, nici
mãcar una de decodare sensibilã la
context, ci este o chestiune de infe-
renþã. Adicã de judecatã. Pentru a
stabili ce tip de inferenþã este impli-
cat în înþelegerea verbalã, trebuie sã
plecãm de la urmãtoarea constatare:
în orice secvenþã de înþelegere
verbalã, existã o premisã ºi un scop.
Atenþie! Un scop! Premisa este infor-
maþia, o anumitã persoanã rosteºte o
anumitã propoziþie. Scopul este de a
descoperi ce a intenþionat persoana
respectivã prin rostirea acelei pro-
poziþii. 

În consecinþã, actul înþelegerii
presupune ºi descifrarea unei ,,in-
tenþii” a vorbitorului, a autorului sau a
textului. În cazul textelor scrise,
multivalenþa semnificaþiilor constituie
o mare ºi inepuizabilã realitate. 

Trebuie sã reþinem ºi faptul cã
statutul autonom al intenþiei, sem-
nificaþiei, simbolului etc., în raport cu
auditoriul, formeazã o ultimã notã
caracteristicã. Semnificaþiile pot sã
nu fie evidente, accesibile în mod
conºtient unui anumit public ºi totuºi
ele sã existe. O imagine, un simbol
pot fi pe deplin realizate, actualizate,
fãrã ca purtãtorul sau receptorul lor
sã fie conºtient, sã-ºi dea seama de
semnificaþia primã a unui simbol sau
altul.

Pentru a scurta dizertaþia noastrã,
vom spune cã tot ce am reamintit noi
anterior, ca informaþie cu structurã
teoreticã, cu intenþia de a ne forma o
imagine despre ceea ce se numeºte
inteligenþã folositoare la ceva, repre-
zintã doar o câtime din ansamblul ce
trebuie studiat.

Fãrã a concluziona, reamintesc
faptul cã stã în noi, chiar ºi în acea
inteligenþã nativã (exceptând cazurile
patologice), ºi puterea de a depista
intenþia vorbitorului, ºi scopul aces-
tuia, ºi puterea de a infera, þinând
cont, bineînþeles, de contextul de
exprimare, de credinþã, de cultura în
care am vãzut lumina zilei etc. ªi
totuºi suntem pãcãliþi! Cauza? Cum? 

Lãsând la o parte teoria, fãrã a
lungi vorba ºi fãrã a arunca vina doar
în spinarea altuia, sau pe lipsa de
inteligenþã, de experienþe teoretice
sau experienþe de viaþã, trebuie
spus: 

1. Comunicatorul mânat de scop,
uneori chiar orbit de acesta, îºi alege
metoda ºi specialiºtii în comunicare
(exemplu comunicarea persuasivã,
de tip argumentativ, unde nu poate fi
vorba de punerea în evidenþã a
adevãrului, ci doar de a-l atrage pe
auditor de partea comunicatorului –
Amintesc cã discursul politic înglo-
beazã spusele anterioare.). 

2. Trãirea omului contingent mai
ales la nivelul emoþiilor. De altfel, ca
sã fiu ironic, a gândi presupune efort!
În consecinþã, de vinã suntem noi
care ne lãsãm manipulaþi! Parcã
dracu ne pune sã tot cãscãm gura,
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sã þopãim ºi sã mai ºi batem din
palme, la tot felul de bazaconii fãrã
sã ni se miºte mãcar un neuron în
cap. 

3. Indolenþa noastrã ne face sã
rãbdãm de toate, iar pe aleºi,
personalitãþi cu puteri depline, îi
pune în miºcare. Indolenþa ºi lipsa de
culturã! Îmi vin în minte cuvintele
Glanetaºului din Ion - Rebreanu:
,,suntem sãraci ºi proºti, domnule!’’
Proºti ºi sãraci, relaþie ºi dualã, ºi
circularã! ªi aºa o sã rãmânem ani
buni câtã vreme aleºii se ceartã, de
peste douãzeci de ani, doar ca sã ne
anime ( Ãia, în Roma Anticã, ofereau
ºi pâine, ºi circ, în zilele noastre, anul
de graþie 2012, la români circul þine
veºnic loc ºi de pâine!) Ridicol! 

4. Învãþãmântul românesc este
aºa cum este (nu ºtiu de ce cred cã
unii au luat bani grei ca sã-l dis-
trugã?!), iar noi tãcem.

5 Cultura, culturalizarea (la fel, pe
bani, nu glumã!), este de domeniul
kitschului. Mai nou, se face prin a
plimba, ici, colo, momâile contem-
porane, afiºe pe vremuri, doar, doar,
vor justifica, Dumnezeu ºtie cum,
banii cheltuiþi. Evident, bani ai
poporului român, ai celor mulþi! ªi se

mai plimbã ele ºi pentru cã, ar crede
momâile, cã vor rãmâne în memoria
colectivitãþii, genii! Din nou, ridicol!
Hai, cã mã apucã dracii! Nu degeaba
a scris Eminescu ,,Nu se nasc genii
pe stradã ºi la uºa cafenelei’’ ,, Nu se
nasc glorii pe stradã ºi la uºa cafe-
nelii,/ N-avem oameni ce se luptã cu
retoricele suliþi/În aplauzele grele a
canaliei de uliti/, Panglicari în ale
þãrii, care joacã ca pe funii,/ Mãºti cu
toate de renume din comedia min-
ciunii?’’ este citatul corect! Dar câtã
vreme, la timpurile noastre, cafene-
lele au devenit bodegi ordinare, o
uºoarã mistificare din partea mea de-
vine, contextual, fantastica bom-
boanã de pe colivã, absolut nece-
sarã! 

În loc de concluzie, chiar ºi cu
inteligenþa nativã, observãm uºor ºi
trebuie sã spunem cã:

1. Politichia, dacã nu îºi va gãsi
vadul, adicã dacã nu va face ca ºi
poporul sã trãiascã la propriu, nu cu
chestiuni ca ºi pânã acum, cu o fi ºi
o pãþi, într-o zi, ca în `89, o sã-ºi
piardã definitiv chitia (ca sã nu fiu
interpretat greºit, am folosit termenul
,,chitie’’ pentru cã nu am încã o
viziune asupra anotimpului!). 

2. Pe uºa culturii ºi literaturii
române, se intrã numai pe uºa din
faþã dacã ºi numai dacã sub braþ, cei
care intrã, poartã ce au scris, ce au
cercetat. Altfel spus, intrã cu ce au
muncit în domeniu, punând mult
suflet, sudoare, talent, inteligenþã
etc.! În consecinþã, se intrã dacã în
spate carã valoare! Ceilalþi, care se
înghesuie, de obicei pe unde apucã,
sunt un fel de rest la bodegã, propa-
gandã, plenare de partid, iar unii, ca
sã fiu suficient de indulgent, retoricã.
Privind acum în jur, am convingerea
cã mai nou, plimbatul cu momâia
este noua formã a revoluþiei culturale
din România! Modelul e, în parte,
imitaþie de la Biserica românã. În
parte, pentru cã e diferenþã, ca de la
cer la pãmânt, între moaºte ºi mo-
mâile mergãtoare ºi este aceeaºi
diferenþã din punct de vedere finan-
ciar. Dacã Biserica ºtie sã strângã
sute de mii de euro la astfel de
manifestãri, cei care umblã acum cu
fosilele, pentru a ne culturaliza în
vremuri democrate, cheltuie sume ºi
mai mari. Vrem sau nu, e un fapt! În
consecinþã, dupã Wittgenstein, o
lume! Lumea faptelor culturale! Dar
lumi din acestea au mai fost, însã
centrifuga istoriei, vâºti cu ele la
groapa de gunoi a omenirii!

3. Fãrã a fi ºcoliþi, copiii acestui
neam vor fi mâine, poimâine, slugi.
Dupã ei, evident ºi politichiile. Mã
rog, orb sã fii ºi tot ai sã vezi cã ºi
astãzi se merge cu cãciula în mânã
la ,,sultan’’. Cã e cel la Bruxelles, la
Moscova sau cel de peste Ocean, e
altceva. Sã vedeþi ce nu aþi mai vãzut
când vor merge ei acolo în genunchi! 

Oameni buni, pe oricare scarã am
fi, un gram de inteligenþã tot avem! În
consecinþã, curaj, capetele ne-au
fost date de la Dumnezeu sã gândim,
nu pentru a nu ne ploua, cumva, în
gât! 

C. R. Priddy, Beyond Science. On the
Nature of Human Understanding and
Regeneration of Its Inherent Values.

T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders,
M. Montgomery, J. Fiske, Concepte
fundamentale din ºtiinþele comunicãrii ºi
studiile culturale, Editura Polirom, Iaºi,
2001, p. 67.

C. R. Priddy, op. cit.
J. Kafka (ed.), What is Intelligence?

Cambridge University Press, Cambridge,
1994, p. 179-198.
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„A vorbi despre limba în care gîndeºti, a gîndi - gîndire nu se poate face decît numai într-o limbã - în
cazul nostru a vorbi despre limba românã este ca o zi de sãrbãtoare. Frumuseþea lucrurilor concrete nu
poate fi decît exprimatã în limba românã. Pentru mine iarba se numeºte iarbã, pentru mine arborele se
numeºte arbore, malul se numeºte mal, iar norul se numeºte nor. Ce patrie minunatã este aceastã
limbã! Ce nuanþã aparte, îmi dau seama cã ea o are! Aceastã observaþie, aceastã relevaþie am avut-o
abia atunci cînd am învãþat o altã limbã.” (Nichita Stãnescu)

Limba românã, sãrbãtoritã la maturitate, are o istorie îndelungatã. O limbã romanicã, vorbitã în
principal în România ºi Republica Moldova, are patru dialecte care se disting: 1) daco - român, vorbit în
România ºi Republica Moldova precum ºi în diaspora; 2) aromân, sau macedo-român, vorbit în
comunitãþile din Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia; 3) megleno-român, un dialect aproape
dispãrut din nordul Greciei, ºi 4) istro-român, de asemenea aproape dispãrut, vorbit în peninsula Istria
din Croaþia.

Limba românã, singura limbã romanicã din Europa de Est, a suportat mai multe influenþe de-a
lungul istoriei. Însã, a vorbi despre istoria unei limbi - în cazul de faþã, limba românã, ar fi imposibil sã
nu te raportezi ºi la istoria poporului român. Prima perioadã a limbii noastre este perioada dacicã, dacii
fiind prima civilizaþie care a trãit în zona în care se aflã acum România. Constantin C. Giurescu, în cartea
sa, “The Making of the Romanian People and Language”, scrie ºi care au fost activitãþile principale ale
dacilor. În principal s-au ocupat cu agricultura.

A doua perioadã este cea de romanizare, dupã cucerirea Daciei de cãtre romani, în anul 106, dupã
mulþi ani de lupte. Romanizarea s-a întâmplat destul de repede, în cei 165 de ani, prin cãsãtorii mixte,
prin rãspândirea religiei creºtine cu ajutorul misionarilor...

Dupã romanizare a fost o perioadã de influenþã slavã, când în timpul secolului al 7-lea ºi pe parcursul
secolului al 9-lea, când au venit slavi în zona Daciei, influenþa fiind ºi prin pronunþia cuvintelor.

Cel mai vechi document scris în limba românã, pãstrat, este “Scrisoarea lui Neacºu din
Câmpulung cãtre judele Braºovului” (1521), descoperitã în 1894 în Arhivele Naþionale ale judeþului
Braºov unde se pãstreazã ºi astãzi. Cea mai veche inscripþie în aromânã este datatã la 1731.

Limba românã a fost introdusã ca obligatorie, în actele de stat ºi în ritualul religios, în timpul
voievozilor Vasile Lupu (1634 - 1653) în Moldova ºi Matei Basarab (1632 - 1654) în Þara Româneascã.

Prima gramaticã româneascã se datoreºte lui Samuel Micu ºi Gheorghe ªincai. Dateazã din anul
1780, se intitula “Elementa linguae daco - romanae sive valachicae” ºi a fost tipãritã la Viena.

A urmat o perioadã de re-latinizare, spre secolul al 19-lea. Pe la anul 1800, lingviºtii români au lucrat
pentru crearea unei limbi mai frumoase, nobile... prin anumite modificãri, eliminând unele cuvinte dure,
de origine slavã.

În prima jumãtate a secolului al 19-lea a început o perioadã de “iluminare” în România. Au fost
traduse cãrþi ale unor scriitori din vest, ca: Racine, Moliere, Lemartine... În acea perioadã, scriitorul
teoretician român, Ion Heliade Rãdulescu ºi-a scris opinia cu privire la purificarea limbii literare
româneºti. El a vrut “sã ne unim în scris ºi sã ne facem pentru noi înºine o limbã literarã.”

Miºcarea Heliade a început prin selectarea cuvintelor italiene ºi eliminarea celor de limbã germanã,
rusã ºi greacã. În 1828 el a scris: “Scrii sã fii înþeles de cãtre contemporanii tãi... Scriem pentru cei care
trãiesc ºi nu pentru cei morþi.”

Despre prima ºcoalã de limbã românã care avea ca scop, printre altele, sã înveþe 12 elevi “muzica
evropeneascã

Constantin Radovici Golescu, membru al “Societãþii literare”, a fost unul dintre promotorii artei ºi
literaturii româneºti de la începutul veacului al XIX - lea, alãturi de Eliade ºi Ion Câmpineanu. El a
încercat sã aºeze ºcoala româneascã pe alte precepte decât cele impuse de bisericã, unde dascãlii
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greci îi învãþau pe copii psaltirea. Influenþat de curentele postrevoluþionare din Franþa, unde fusese de câteva
ori, el înfiinþeazã pe moºia sa din satul Goleºti - Muscel (lângã Piteºti) o ºcoalã gratuitã pentru oricine voia sã
se înscrie. Elevii puteau fi copii de boieri, negustori ºi chiar de robi. Deschiderea ºcolii a avut loc la 1 mai 1826
ºi aici se învãþa româna, italiana, germana, latina, greaca ºi alte materii. Elevii trãiau într-un internat sub
supravegherea profesorilor lor.

La sfârºitul primului an de studiu, în loc de examen, elevii au jucat tragedia moralã “Regulus”, realizând astfel
un început de teatru românesc, dupã cum ne spune Pompiliu Eliade în “Histoire de l`esprit public en Roumanie.”
Din aceeaºi sursã aflãm cã, pe lângã ºcoalã, exista ºi un taraf format din 12 copii de þigani, care învãþaserã
acolo sã cânte din vioarã, flaut º.a. Taraful învãþãceilor din Goleºti n-a reuºit sã se apropie prea mult de “muzica
evropeneascã”, cum dorea Golescu, dar a reuºit sã înveþe sã cânte. 

Limba românã din perioada modernã, ca toate limbile, împrumutã multe cuvinte din alte limbi, în special
din limba francezã. De la Revoluþia din 1989, România a fost deschisã lumii întregi. Acum, limba românã este
influenþatã foarte mult (ca majoritatea þãrilor europene) de limba englezã americanã.

Limba românã este, aºa cum spunea Negruzzi, o pânzã þesutã cu multe fire diferite. Dar românii de astãzi
au ajuns sã accepte mai multe fire “grosiere”...

Din nucleul de cuvinte dacice, de latinizare ºi influenþã slavã, limba românã spune povestea unui popor de
supravieþuitori.

Bibliografie: Mihai Ferãscu, Cine ºtie... Rãspunde!,  EP,  Bucureºti, 1972; linguistics.bzu.edu, Encyclopedia
Britanica.

*****
Legea nr. 53/2013 privind instituirea limbii române a fost publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145, din

19 martie 2013. 
Potrivit actului normativ, ziua de 31 august va fi marcatã de cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice, de

reprezentanþele diplomatice ºi de institutele culturale ale României, care vor organiza programe ºi manifestãri
cultural-educative, cu caracter evocator sau ºtiinþific, consacrate limbii române.

De asemenea, legea prevede ca Guvernul ºi autoritãþile administraþiei publice locale vor arbora drapelul
României, se va intona imnul naþional ºi se vor folosi sigiliile cu stema României.

*****
TRÃIASCÃ  PATRIA MEA,  PATRIA LIMBII  ROMÂNE! LA MULÞI ANI!

Vasile Mic
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Culegere
de înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)

ABSOLUT

2406. Existã oare un absolut al absolutului? Acela e cu siguranþã nimicul sau necunoaºterea.
2407. Absolutul prostiei e un adevãr.
2408. Absolutul adevãrului e necunoaºterea lui.
2409. Absolutul vieþii este speranþa.
2410. Absolutul deºertãciunii este necuprinsul.
2411. Absolutul iubirii este nefiinþa.
2412. Absolutul sexului este deprimarea.
2413. Absolutul Omului este Dumnezeul sãu.
2414. Absolutul creaþiei este Lumea.
2415. Absolutul frumuseþii este speranþa într-o altã frumuseþe.
2416. Absolutul prostiei este necunoaºterea ei.
2417. Absolutul timpului este Clipa.
2418. Absolutul cunoaºterii este necunoaºterea.
2419. Absolutul filosofiei este credinþa.
2420. Absolutul credinþei este mântuirea de sine.
2421. Absolutul pãcatului este Moartea.
2422. Absolutul mântuirii este pãcatul.
2423. Absolutul creaþiei este minciuna.
2424. Absolutul Morþii este Adevãrul.
2425. Absolutul naºterii este Iluzia Vieþii.
2426. Absolutul Iluziei Vieþii este nonsensul.
2427. Absolutul religiei este umilinþa.
2428. Absolutul absolutului este Deºertãciunea lumii.
2429. Absolutul absolutului pentru Infinit este perfecþiunea.
2430. Absolutul absolutului Cunoaºterii este Necunoaºterea.
2431. Absolutul visului este trezirea.
2432. Absolutul abundenþei este disperarea.
2433. Absolutul sãrãciei este lãcomia extremã.
2434. Absolutul virtuþii este umilinþa.
2435. Absolutul abstinenþei este normalitatea.
2436. Absolutul abuzului este consecvenþa dusã la paroxism.
2437. Absolutul accidentului este evenimentul primordial unic ºi întâmplãtor: Dumnezeu.
2438. Absolutul rãzboiului este victoria înfrângerii.
2439. Absolutul alpinistului este dorinþa de a-ºi escalada propria sa moarte.
2440. Absolutul absurdului este exactitatea într-o lume iluzorie.
2441. Absolutul dorinþei este sfârºitul speranþei, precum absolutul speranþei este sfârºitul dorinþei.
2442. Absolutul infinitului este numãrul unu:" Un infinit."
2443. Absolutul cuviinþei este înþelegerea oricãrui pãcat.
2444. Absolutul aºteptãrii este Moartea.
2445. Absolutul lãcomiei este sãrãcia.



ABSURD

2446. Absurdul adevãrului este cuvântul, precum absurdul cuvântului este un adevãr, neºtiind nimeni
Adevãrul Absolut.
2447. Absurdul minciunii este cunoaºterea Iluziei Vieþii.
2448. Absurdul absurdului este un Adevãr.
2449. Absurdul Morþii este învierea viilor.
2450. Absurdul Vieþii constã în mântuirea de pãcatul Existenþei.
2451. Absurdul Existenþei este limita de unde începe cunoaºterea Iluziei Vieþii.
2452. Absurdul Destinului este împlinirea lui prin necunoaºterea Morþii.
2453. Absurdul puritãþii unei lacrimi constã în plâns. 
2454. Absurdul speranþei constã în gãsirea propriului sãu orizont.
2455. Absurdul milei este de a crede în mântuire.
2456. Absurdul liniºtii constã în strigãtul singurãtãþii din tine.
2457. Absurdul creaþiei este Lumea nãscutã pentru a muri.
2458. Absurdul frumuseþii este iluzia sa.
2459. Absurdul visului este sã visezi cã visezi propria ta trezire care este viaþa noastrã, fiind cu adevãrat treaz.
2460. Absurdul melancoliei constã în amintirea unui posibil viitor.
2461. Absurdul amintirii este faptul cã se produce într-un prezent a cãrui mãrime nu poate fi definit la frontiera
dintre trecut ºi viitor.
2462. Absurdul absolutului este acceptarea verbului A FI.
2463. Absurdul cuvântului este sensul.
2464. Absurdul nemuririi este amintirea.
2465. Absurdul cunoaºterii este Adevãrul.
2466. Absurdul dorului este dorul de strãinul din tine.
2467. Absurdul fericirii constã în împlinirea sa, atunci când devine o simplã normalitate.
2468. Absurdul imperfecþiunii este perfecþiunea ei.
2469. Absurdul disperãrii este atunci când aceasta devine o normalitate, învingând.
2470. Absurdul neputinþei este politicã.
2471. Absurdul morþii constã în viaþa de apoi.
2472. Absurdul facerii este creaþia pãcatului.
2473. Absurdul Destinului constã în mântuire.
2474. Absurdul uitãrii este cã ºi aceasta posedã propriul sãu adevãr prin amintirea sa.
2475. Absurdul fiinþei este nonsensul propriei sale existenþe în pãcat.
2476. Absurdul necesitãþilor este dorinþa de saturaþie.
2477. Absurdul omenirii constã în cele ºapte minuni ale sale, concepute prin Iluzia Vieþii.
2478. Lumea nu poate avea niciodatã un sfârºit fiindcã nu a avut niciodatã un început în eternitatea gândului
Lui Dumnezeu. Sfârºitul poate sta doar în cunoaºtere.

ADEVÃR

2479. Viaþa este o minciunã uitatã de orice adevãr.
2480. Chiar ºi neantul este un adevãr.
2481. Niciodatã nu vom afla un adevãr fãrã sã ajungem la malul Morþii.
2482. ªtie cineva ce este un adevãr fãrã sã cunoascã esenþa cunoaºterii?
2483. Adevãr fãrã de cunoaºtere nu existã, precum viaþã fãrã de moarte.
2484. Întotdeauna în spatele unui adevãr se va afla un altul.
2485. Adevãrul este cel mai înrãit duºman al libertãþii de sine. Niciodatã nu se va abate de pe calea sa.
2486. Adevãrul este împãrãþia cunoaºterii, în schimb cunoaºterea este sclava adevãrului.
2487. Niciodatã adevãrul nu va înþelege Viaþa datoritã Morþii!
2488. Adevãrul este ca ºi salcia la malul apei. Înfloreºte doar dacã e udat cu deºertãciunea acestei lumi,
recunoscutã ca atare.
2489. Adevãrul va fi mereu primul la masa Morþii ºi ultimul la cea a Vieþii, fiindcã prima îl duce iar cea de a
doua îl reneagã.
2490. Adevãrul este calvarul ºtiinþei.
2491. Adevãrul este cheia imposturii.
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2492. Adevãrul este gardianul Vieþii ºi susþinãtorul Morþii.
2493. Adevãrul este mirajul celui care îl cautã.
2494. Ce sens ar mai avea Viaþa dacã nu ar ºti cã Moartea se ascunde în spatele unui mare adevãr?
2495. Adevãrul este zarul care nu cade niciodatã în timpul Vieþii.
2496. Adevãrul este valul care îneacã ºtiinþa.
2497. Adevãrul este norul ce va acoperi soarele cunoaºterii în aceastã lume.
2498. Adevãrul este unicul strigãt auzit de cãtre om, al Morþii.
2499. Adevãrul este nasturele care nu se încheie niciodatã la cãmaºa Destinului.
2500. Adevãrul este rãsãritul ce apare drept apus celui care pretinde cã îl ºtie.
2501. Adevãrul are cea mai adâncã vizuinã în sufletul celui care îl cautã.
2502. Adevãrul este lipsit de orice mustrare de conºtiinþã, tocmai fiindcã nu o poate avea.
2503. Adevãrul este cel mai mare impostor al Destinului.
2504. Adevãrul este moara care macinã prostia.
2505. Adevãrul este instinctul de a înþelege minciuna lumii.
2506. Adevãrul este cerul pe care se sprijinã Iluzia Vieþii.
2507. Adevãrul este zãpada topitã a Cunoaºterii, din care va rãsãri iluzia lumii.
2508. Adevãrul este ºoapta auzitã de un surd ºi rostitã de un mut.
2509. Oare existã ceva mai tãcut decât adevãrul?
2510. Adevãrul nu se va scãlda niciodatã în mocirla cunoaºterii.
2511. Adevãrul este palma de pumnul cãreia se loveºte creaþia.
2512. Adevãrul este lumina luminii pe care noi o percepem mereu: stinsã.
2513. A deschide uºa adevãrului este ca ºi cum ai accepta sfârºitul lumii.
2514. Adevãrul este limbã care tace când rosteºte un cuvânt ºi strigã când nu spune nimic.
2515. Adevãrul este palma primitã de aceastã lume pe obrazul fãgãduinþei Lui Dumnezeu.
2516. Adevãrul este pãrintele pãcatului.
2517. Adevãrul este pustnicul Morþii ºi cãlãul Vieþii.
2518. Adevãrul este liniºtea de dinaintea furtunii.
2519. Adevãrul nu primeºte niciodatã oaspeþi la masa cunoaºterii sale.
2520. Adevãrul nu a îmbrãþiºat niciodatã mai mult decât o singurã cunoaºtere.
2521. Adevãrul va fugi mereu de tine fiindcã nu te poate cunoaºte.
2522. Adevãrul nu se poate sparge niciodatã în mai multe cioburi fiindcã nu poate fi decât unul singur.
2523. Adevãrul este floarea cu o singurã petalã: cea adevãratã.
2524. Adevãrul este ºansa acestei lumi de a-ºi înþelege nonsensul.
2525. Adevãrul în aceastã lume este necunoaºtere.
2526. Totul trebuie sã se raporteze la adevãr, deci întreaga cunoaºtere, la necunoaºtere.
2527. Nu poate exista un adevãr mai mare decât nonsensul existenþei.
2528. Adevãrul se roagã numai la biserica deºertãciunii în aceastã lume.
2529. Adevãrul nu va numãra niciodatã anii, ci clipele.
2530. Adevãrul este lozul norocos al deºertãciunii.
2531. Adevãrul este gara unde nu opreºte niciodatã trenul cunoaºterii.
2532. Adevãrul este peste limita necuviinþei de a afirma cã îl cunoºti.
2533. Adevãrul este prostia în stare purã în care se reflectã întreaga înþelepciune a lumii ºi invers.
2534. Adevãrul este gardul de care se sprijinã prostia.
2535. Adevãrul este orizontul cunoaºterii pe care nu îl va putea atinge niciodatã.
2536. Adevãrul este roata necunoaºterii care duce Destinul acestei lumi spre nonsens.
2537. Adevãrul este piatrã care trebuie ºlefuitã atât de mult încât dispare de la sine.
2538. Adevãrul este steaua care va strãluci doar în noaptea Morþii.
2539. Adevãrul este muntele ce nu va putea fi niciodatã escaladat de cãtre Iluzia Vieþii.
2540. Adevãrul este moartea iluziei ºi naºterea realitãþii.
2541. Niciodatã nu vei cunoaºte adevãrul într-o lume unde unicul adevãr este minciuna creaþiei.
2542. Adevãrul este unicul þãrm la care se scufundã corãbiile cunoaºterii.
2543. Adevãrul este ochiul magic al ºansei de a ºti cât de mult minþim.
2544. Adevãrul este rãsãritul speranþei de a cunoaºte unde începe Moartea ºi unde se sfârºeºte Viaþa.
2545. Adevãrul este ºansa care vrea sã ucidã inerþia accentuând-o.
2546. Adevãrul este fumul ce nu va pluti niciodatã în aerul realitãþii decât în cel al Iluziei Vieþii.
2547. Adevãrul este marja de eroare a ºtiinþelor.
2548. Adevãrul este eroarea ucigãtoare a gândului.
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2549. Adevãrul este nesupusul Iluziei Vieþii ºi împãratul necunoaºterii.
2550. Adevãrul este unicul susþinãtor al Morþii.
2551. Adevãrul este iarba necositã din lumea de apoi, cu care se hrãnesc caii clipelor acestei lumi.
2552. Adevãrul este inamicul declarat al ºtiinþei ºi prietenul genialitãþii.
2553. Adevãrul este izvorul prostiei ºi deºertul cunoaºterii.
2554. Adevãrul este iubire.
2555. Adevãrul sunt ochii tãi ce vor sã se ascundã în lacrima unei clipe eterne.
2556. Adevãrul nu se poate spune niciodatã ci doar simþi. Orice ai spune poate fi combãtut.
2557. Adevãrul este Dumnezeul Primordial, este unica lipsã din Tot dar ºi din Totul de la spatele Totului, etern, infinit.
2558. Adevãrul este cãrãmida pe care se reazãmã întreaga construcþie a minciunii. Altfel s-ar dãrâma.
2559. Adevãrul este unicul sens al nonsensului.
2560. Adevãrul este ploaia acidã care seacã ºi mai mult deºertul vieþii.
2561. Adevãrul nu va strãfulgera niciodatã în ochii care nu iubesc.
2562. Unicul adevãr al acestei lumi este iubirea.
2563. Adevãrul va înota întotdeauna singur pe oceanul vieþii, neacceptând nici un compromis cu nimeni ºi nimic.
2564. Adevãrul este stânca de care se loveºte valul cunoaºterii, pulverizându-se în infinitul eternitãþii.
2565. Adevãrul este amintirea nemuririi.
2566. Adevãrul este calea speranþei ce poate regãsi Moartea.
2567. Adevãrul este visul uitat de Dumnezeu în ochii înlãcrimaþi ai unei mari iubiri.
2568. Adevãrul este liniºtea mormântalã a cuvântului creaþiei ce nu mai suportã minciuna existenþei de a fi.
2569. Adevãrul va fi mereu, cel care va pierde primul trenul oricãrei iubiri.
2570. Adevãrul este lacrima speranþei de a fi împreunã într-o lume a despãrþirilor.
2571. Adevãrul este cel care spalã Moartea cu Apa Vieþii.
2572. Adevãrul este depãrtarea din ochii care îl cautã.
2573. Adevãrul este neliniºtea gândului de a se fi nãscut în minciuna acestei lumi.
2574. Adevãrul este conºtiinþa neantului ºi unica minciunã a acestei lumi posesoarea atâtor adevãruri false.
2575. Adevãrul este creanga pe care stã Destinul minciunii acestei lumi.
2576. Adevãrul este pasãrea cu aripile frânte din visul cunoaºterii.
2577. Adevãrul este la fel de unic pe cât de unicã este Moartea.
2578. Adevãrul va merge mereu la braþul Morþii într-o Viaþã a iluziei.
2579. Adevãrul va înþelege doar ceea ce nu poate fi înþeles.
2580. Adevãrul va crede numai în necredinþa iluziei.
2581. Adevãrul se usucã mereu primul la soarele uitãrii.
2582. Adevãrul are þepi doar atunci când îl cãutãm.
2583. Adevãrul ºtie sã mintã cel mai tare minciuna.
2584. Chiar ºi cel mai absolut fals este un adevãr.
2585. Cine poate alege adevãrul falsului în locul vieþii ºi sã fie profund religios?
2586. Adevãrul religiei constã în acceptarea supremaþiei adevãrului minciunii despre creaþie.
2587. Adevãrul nu va cere niciodatã o nouã minciunã la masa Vieþii, însã minciunã va cerºi mereu un alt ºi alt
adevãr, sperând cã pânã la urmã va gãsi unul care sã îi convinã.
2588. Adevãrul este aripa frântã a oricãrei iubiri.
2589. Adevãrul este pacea dintre sens ºi nonsens.
2590. Adevãrul va alerga mereu de cuvânt pentru a da acestuia un sens.
2591. Adevãrul este prosopul deºertãciunii cu care s-a ºters Dumnezeu pe mâini în momentul creaþiei acestei lumi.
2592. Adevãrul va fi etern un copil al Iubirii în care aceasta nu va crede niciodatã.
2593. Adevãrul este tablã neagrã pe moartea cãruia stã scris cuvântul.
2594. Adevãrul este instinctul iubirii care se luptã cu lacrima unei clipe eterne în lumea deºertãciunii.
2595. Adevãrul este mantia sub care stã ascuns absolutul unei iubiri.
2596. Adevãrul este zborul nefast din care se prãbuºesc sentimentele într-o mare iubire.
2597. Într-o mare iubire va trebui sã accepþi cã adevãrul suprem este minciuna acestei lumi trecãtoare.
2598. Adevãrul este unicul care va ºti sã iubeascã o mare iubire, combãtând-o.
2599. Nici un val din oceanul vieþii nu ar fi adevãrat, dacã acesta nu s-ar lovi în cele din urmã de moarte.
2600. A asculta de adevãr în aceastã lume este ca ºi cum ai înþelege în sfârºit importanþa sinuciderii.
2601. Adevãrul este unicul care nu va putea urca vreodatã muntele cunoaºterii tocmai fiindcã aceasta se
sprijinã pe el.
2602. Ce poate fi mai neadevãrat decât un adevãr în aceastã lume deºartã?

(continuare în numãrul viitor)
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Cartea Martei Petreu închinatã
sofisticii ºi mai ales sofismelor,
Jocurile manierismului logic, am
citit-o abia la a doua ediþie (Ed.
Polirom, 2013), deºi cunoºteam din
creaþia autoarei câteva lucrãri
edificatoare apãrute anterior: Cioran
sau un trecut deocheat, Ionescu în
þara tatãlui, De la Junimea la Noica,
Scara lui Iacob ºi, mea culpa, cam
atât, ceea ce înseamnã destul de
puþin. Probabil cã în egalã mãsurã
impresiile primelor lecturi ºi titlul
acestei lucrãri m-au adus în situaþia
de a face o nouã ordine în proble-
mele paralogice, ceea ce, din pã-
cate, neglijãm fãrã motive serioase.
Or aceastã ordine nu se finalizeazã
decât cu temeinicia unei argu-
mentãri ºi mai durabile a relaþiilor
interpropoziþionale ºi tranºând pro-
blemele limbii doar în raport cu cele
ale logicii (propoziþia, în sens ling-
vistic, este un raport între cuvinte, în
timp ce propoziþia logicã presupune
un raport între termeni). Cã Marta
Petreu argumenteazã în ambele
planuri (cel al asertãrii ºi cel al
sentinþei) în special cu texte literare
care privesc sofismele limbajului ºi
pe cele ce nu pot fi reþinute exclusiv
pe seama acestuia este exact ceea
ce dã identitate  lucrãrii ºi trans-
cende nevoilor didactice cu evi-
dente deschideri spre esteticã ºi
retoricã asemenea cunoscuþilor
Hippias, Protagoras ori Gorgias.
Lucrarea, cât se poate de bine
structuratã, nu putea sã evite pro-
blema sofiºtilor ºi a perceperii lor de
la Platon ºi Aristotel pânã la Kant ºi
filosofii moderni; avem în vedere
capitolele consacrate sofisticii sau
manierismului modern, respingerilor
aristotelice (susþinute de o bogatã
addenda), structurate la rândul lor
pe sofisme ale limbajului ºi sofisme
materiale sau din afara limbajului. În
principal, orice tratat de logicã, orice

lucrare respectabilã din domeniu nu
poate sã ocoleascã lucrurile funda-
mentale: premisele, principiile, rela-
þiile, metodele. Ultimul capitol al
Jocurilor manierismului logic, intitu-
lat De la Hermes la Satan, ne
(re)aminteºte ceea ce Logosul era
pentru cultura greacã (un dar pe
care zeii l-au fãcut oamenilor) ºi ce
era pentru mentalitatea creºtinã
(Verbul ca principiu creator), preci-
zãri generice în a cãror zare a fost
conceputã lucrarea. În ce priveºte
sofismul, opiniile nu sunt împãrþite,
dar exprimarea lor poartã în unele
definiþii atitudinea de respingere faþã
de sofiºti: Aristotel, o repetã Marta
Petreu, „descrie sofismul ca pe un
raþionament, ºi anume unul aparent,
un silogism fals, iar nu real, deoa-
rece încalcã una sau mai multe din
regulile inflexibile ºi clare ale silo-
gisticii (...), pe care sofiºtii îl folosesc
fãrã scrupule”  spre a le aduce
profituri (p.12). În acord cu Aristotel,
Petru Poantã noteazã ºi el (pe
coperta a IV-a a cãrþii) cã sofismele
constituie  versantul demonic al
cunoaºterii fiindcã nu urmãresc
adevãrul, ci coruperea lui prin ana-
morfoze. Sofismul însã se bucurã
de o judecatã rece abia cu Imma-
nuel Kant: „Raþionamentul care este
fals dupã formã, chiar dacã are
aparenþa unui raþionament corect
pentru sine, se numeºte înºelãtor
(fallacia). Un astfel de raþionament
este un paralogism, dacã prin el ne
înºelãm pe noi înºine, sau un
sofism, dacã prin el încercãm în
mod intenþionat sã-i înºelãm pe alþii”
(Logica generalã, Ed. Trei, Buc.,
1996, p.188). În sintaxa logicã,
sofismul nu are valoare de adevãr
cu toate cã simuleazã (corectitudine
aparentã) principiul identitãþii, al
non-contradicþiei, al terþului exclus ºi
al raþiunii suficiente, aceleaºi relaþii
dintre propoziþii (contradicþie, con-

trarietate, subcontrarietate, subor-
donare) ºi se formuleazã cu elocinþã
ca dilemã, ca tautologie, omonimie
etc., de unde ºi subtilitãþile imputate
lui. Alomorfismul sofismului se vede
în limbaj, în argumentare, în rele-
vanþã, în apel la autoritate ºi în
atacul la persoanã. Venind din
perspectivã dionisiacã, sofiºtii vor
cuprinde în retorica greacã mai întâi
asianismul ºi mai apoi aticismul, ei
vor promova artificiul stilistic ºi
literatura, vor conduce la sinuos ºi
deformare ºi li se va atribui numele
de manieriºti ai antichitãþii, iar
sofistica (luminismul grec), dupã ce
speculeazã excesiv teza protago-
rasicã a omului mãsurã a tuturor
lucrurilor, ceea ce duce la ideea
labirintului, poate fi apreciatã drept
„capitolul cel mai spectaculos al
logicii, partea ei manieristã” (p. 32).
Sofismele de supoziþie de genul
falsei dileme privesc generalizãrile
pripite, particularizãrile forþate,
falsificarea cauzelor, tehnica argu-
mentãrii circulare cãrora le adaugã
prin limbajul bine controlat echi-
vocaþia, amfiboliile, diviziunile etc.
Marta Petreu ajunge în chip firesc la
trãsãturile manierismului tocmai din
aceastã direcþie, fãrã a divaga pe
seama manierismului din arta sec-
olelor al XIV-lea ºi al XV-lea (autoa-
rea observã atent exagerarea ma-
nieristã ori regula de aur a phan-
tastikonului) fãrã a ocoli argumen-
tele din care logica trebuie sã ser-
veascã tuturor ºtiinþelor, inclusiv
lingvisticii, ºi ea atentã asupra unor
aspecte ale echivocaþiei, ale omo-
nimiei, ale raporturilor sintactice
conjunctive ºi disjunctive etc. Sofis-
mele sunt de naturã speculativã, iar
adevãrul lor este unul tendenþios
înºelãtor cu atât mai mult cu cât,
paradigmatic, urmeazã tiparul raþio-
namentelor de judecare determi-
nativã, inducþia ºi analogia, îºi

MANIERISMUL LOGIC
ŞI RAŢIUNILE
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aºazã premisele în prosilogisme ca ºi
în episilogisme ori se ascund printr-o
sintaxã stufoasã în sorite categorice
sau ipotetice. Se pare cã aceasta a
fost misiunea sofiºtilor, a manieris-
mului, dar ºi cea a postmodernismului.
Marta Petreu ne oferã ºansa de a le
revedea în toatã duplicitatea, subtilita-
tea ºi vexaþia lor eristicã adunând cu
rãbdare timp îndelungat mostre per-
suasive din opere literare uºor acce-
sibile ºi îndeobºte bine cunoscute de
numeroase generaþii de cititori, de la
Odiseea lui Homer la teatrul lui
Aristofan, de la Goethe la Dostoievski,
la Eugen Ionescu ºi nu în ultimul rând
la Caragiale. Sofisme de limbaj sau din
afara lui, toate cu o comunã radix
malorum în intenþionalitate, îºi întreþin
eristica în nãdejdea unui scontat profit
direct, indiferent de natura lui, iar teza
destul de veche cã limbajul urmeazã
gândirea se mai confirmã încã o datã
fãrã ca lingvistica sã fie prejudiciatã
cumva în menirea ei. Aºa de pildã
omonimia implicã echivocul (fallacia)
pe care, formal, lingvistica îl eluci-
deazã cel mai adesea cu mijloacele
proprii, apoi amfibolia de la originea
numeroaselor metafore, compoziþia ºi
diviziunea produse prin neglijarea unor
norme sintactice ori de punctuaþie, dar
ºi aºa-zisele figura dictionis, în cele din
urmã echivocaþii tot de naturã sintac-
ticã ºi ele, aºa încât cititorul trebuie sã
decidã dacã a urcat cu sofismul în me-
talimbaj sau a coborât în subtextua-
litate fiindcã semantica singurã se
dovedeºte neputincioasã în acest
scop, mai ales cã descoperã simultan
sau consecutiv nevoia de a decripta ºi
tainele sofismelor din afara limbajului:
accidentul, confuzia între sensul relativ
ºi cel absolut, ignorarea respingerii
(ignoratio elenchi) în toate cele ºapte
varietãþile ale ei, sofismul de raþionare,
cercul vicios, substituirea cauzei ºi
parþialitatea soluþiei contra complexi-
tãþii problemei. Epilogul lucrãrii Martei
Petreu, intitulat De la Hermes la Satan,
vine sã puncteze explicit ceea ce de
altfel se desprinde dintr-o primã lecturã
atentã a cãrþii; ºtim încã de la Heraclit
cã viaþa însãºi presupune o tensiune
internã a mai multor forþe contradictorii,
iar acestea fac principiul dinamic al
lumii ºi de aceea existenþa contradicþiei
rãmâne fundamentalã. Sofistica a
ajuns poate înaintea altora la aceastã
convingere ºi sofiºtii au fost primii care
au experimentat în dialogisticã polifa-
zia cognitivã, modurile de gândire

diversificate, nu de puþine ori contrarii,
adesea defazate unele faþã de altele,
într-o neîndoielnicã luptã pentru
dominaþie. Ei bine, s-ar putea spune cã
pentru asta era suficient un manual de
logicã sau numai unul de retoricã, ori un
manual are menirea prioritarã de a
explica; Marta Petreu demonstreazã
însã, precum au fãcut-o în timp Jurgis
Baltrušaitis (Anamorfoze sau magia
artificialã a efectelor miraculoase),
Rudolf Carnap (The logical syntax of
language), Anton Dumitru (Paradoxele
logice), Dimitrie Gusti (Retoricã pentru
tinerimea  studioasã), Ion Ianoºi
(Nearta-artã), Olivier Reboul (Introduc-
tion á la rhétorique. Théorie et pratique)
ºi mulþi alþii menþionaþi în bibliografia
cãrþii. În acelaºi epilog, autoarea gã-

seºte util sã conchidã: „deºi paralo-
gismele sunt fãrã relevanþã cognitivã,
moralã ºi axiologicã (...), produc, prin
chiar frumuseþea lor, o anumitã «înþelep-
ciune», cum ar spune Ion Ianoºi (...). Ele
nu ne fac sã înþelegem absurdul, dar ne
obligã sã înþelegem cã absurdul existã
(...). De aceea am putea socoti manie-
rismul logic o variantã desacralizatã,
varianta cea mai bine camuflatã a unei
religiozitãþi cu totul aparte: religiozitatea
fãrã Dumnezeu, religiozitatea care se
adreseazã nu lui Dumnezeu însuºi, ci
absenþei sale din lume”(p.200). Iatã,
aºadar, de ce logica sofiºtilor, prin
bucuria de a înºela ceea ce devenea
sclerozã, a avut mai mult tendinþe spre
ºtiinþa subtextului sfidând cu ele nu
ontologia, ci deontologiile raþiunii doar.

29

D Lestine iterare



D Lestine iterare

30

LU
C

A
C

IP
O

LL
A

(IT
A

LI
A

)

BORDERLINE

Vomitato da un letto di corsia su uno strame di canne,
la città grigia e suadente dalla schiena spezzata nella notte fumosa e vacua
ti vide fanciullo al riparo da significati e significanti 
dentro un igloo di coperte,
quel mondo rifugio che di latte ti nutrì e vittima t’allevò.
Così la sorte prese forma come perla di conchiglia,
nel tuo nido crescevi senza inquietudini, recitando preghiere, giocando con pupazzi e macchinine, tirando la coda ai
gatti.
Lo stagno assecondava la tua fantasia di navigare come Sinbad 
e quella fata muta oltre il recinto di capre una mattina di maggio.
Già anonima presenza fra chi intorno condivideva i tuoi giorni
presagivi l’esclusione,
lo sguardo perso dai vetri d’un’aula sospirando casa e gli steli d’erba
d’un soffice giardino fragrante di camomilla.
Fu allora che Pandora aprì il vaso e bersagliarono lo sfigato, il cesso, spalla ideale d’ogni umorista, tu in mezzo agli
altri nemico e differente, sommesso e diffidente,
i tratti sgraziati della prima trasformazione adolescenziale,
simulavi tagli alle vene e i primi lutti ti segnavano nel profondo.
Su un muro “Blocco Studentesco” ed il profilo di Mercury, l’ombra degli spinosi rami di biancospino..
L’amore platonico, giusto compenso da dismorfofobica visione, ti regalò un Getsemani
immaginario laddove un orto raccoglieva le tue lacrime sole nelle tenebre 
d’un’estate non ancora matura.
A quale entità imputavi l’utopia d’una trascendente perfezione che ti separava da ogni realtà?
Vivevi nascosto,
tu che cercavi riscatto da un microfono inventato dinanzi a folla astratta,
immateriale come la tua seconda voce, identità dissociata, ma l’unica che percepiva
la tua usura interiore, quel subdolo male e sofferenza che portava sinanche le tue mani 
ad esserti nemiche, quasi non fossero le tue.
Sepolto vivo, a pregare un egumeno con tratti d’angelo che suoni la carica a colpi di toacã, 
ora - il mondo fuori
- condannato a terrena solitudine, nella riserva da te costruita come difesa dall’umiliazione,
autocondannato all’esilio, ma in quale terra, hai infine deciso? 
Quella del primo bacio o della prima volta?
C’è chi t’osserva con aria da studio o forse di perplessità, compassione..
ti può aiutare questo?
Non importa gli occhi da lepre intimorita, intrisi di sangue, pesti
per il troppo rimuginio, le pupille dilatate dai fumi della promazina, la testa una mina pronta a esplodere,
nei dintorni c’è sempre un solitario, uomo di strada o donna dai facili costumi
pronti ad ascoltarti perché sulla linea di confine non trovi parenti o amici,
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in preda al terrore solo sfiorato di chi osserva la pretesa d’un sorriso, quello che tu,
non potendo, non sai dare.
Occhi di camaleonte, volto asessuato, che suggi  l’ossigeno d’un logoro teppista immemore su un ramo sferzato dall’umore
scostante e incostante, 
il tuo cuore, la mente, per quanto contaminati,
non son mutati nel limbo d’un Bãrãgan-Rjazan’ ove Nebunis ti punta alla gola un khanjar.
Fasci d’energia non distinta, lividi torrenti, nebulosa d’eventi, rotte
soffocate dall’oidio, redshift e stelle nane, blazar e pulsar, 
questa la frontiera fra Yin e Yang?
Non v’è logica in te, non esiste filo conduttore, sei la vertigine messa al bando
e ti guardi alle spalle mentre cammini ché sei lo strano, il negativo,
potenziale serial killer agli occhi di alcuni, per te di molti normali
con problemi e comprovati mali, ma non come il tuo, 
il tuo non è riconosciuto, si può dire infondato, 
pare sia tu la causa del tuo male,
indice di fragilità e inadeguatezza, bimbo che se la prende per nulla,
non saluta e poi chiede scusa, piange e tenta di rimediare.
E nutrivi un culto per lei, invocavi il suo ascolto per dismetter quei panni che non amavi,
quell’abito cangiante e multiforme,
tessuto grezzo, di stracci, che evoca un disagio fuori moda
ma un istrione ha un solo costume di scena e dà fondo alla bottiglia,
non si guarda oltre quel vestito, da evitare quasi fosse infetto
e tu così pure eviti.
Non si prescinde dalla maschera; condannato all’eresia, umile straniero, 
alieno alla massa che ti circonda, 
il tuo sguardo spaventa e l’afasia ti rende muto, incapace d’esprimere ogni pensiero, idea, di sentire,
comunicare,
così oggetto di scherno sei cera che fuoco non modella, pozzo che acqua non colma.
Una mano ti blandisce e nel deliquio l’intreccio di due corpi come tralci d’edera,
i suoi freschi, fragranti capelli di tussah, come meritarli?
In bilico su un piatto della bilancia unirti ad altra anima e non ferirla?..
Il cuore tuo è coda di scorpione, visione irrelata, inedita cornice al contesto,
una terra di mezzo plasmata da pudico virgulto, sole nell’ombra della sua linfa vitale..
L’ambivalenza non ti concede di chiarire, cambiare
né ti consente di spezzare la catena, raccoglier le reti,
lontane le sere d’inverno infantili a lume di candela..
Lungo il viale dei gelsi l’orologio, schermo rotto, fissa le 16.15 e un bimbo fiero salta una pozzanghera;
la teenager, trucco nero deciso confessa all’amica di volersi rifare,
ha ecceduto col mascara,
il fratello dell’altra ha ventott’anni, ma a suo dire ne dimostra proprio meno;
la metro fila, rettile di galleria,
una fermata, l’universitaria sale e sorride con tenerezza
alle due confidenti,
forse memore d’una fase già conclusa della sua giovinezza.
La luna si spezza e del mattino scioglie l’ultima brezza;
Conciliazione, volontari della Croce Rossa, minio, no, sangue, materia cerebrale,
il fanciullo chiede alla madre cos’è, un avambraccio maciullato strappato dalla spalla,
brandelli di vita, l’anziana sta male, sirene, altoparlanti, l’impiegato bestemmia,
farà tardi in ufficio
e mentre il prete recita solenne le litanie dei santi, 
furtivo tra le malcelate spoglie dell’incenso, 
tu ci saluti, senza rancore.
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Vomat dintr-un pat al spitalului peste un fân de trestii,
oraºul gri ºi ademenitor cu spatele rupt în noaptea fumegoasã ºi goalã
te vãzu pe tine copil ferit de semnificate ºi semnificanþi 
într-un iglu de plãpumi,
acea lume refugiu care cu lapte te nutri ºi victimã te crescu.
Astfel soarta luã formã ca perlã în cochilie,
în cuibul tãu creºteai fãrã griji, recitând rugãciuni, jucându-te cu pãpuºi ºi maºinuþe,
trãgând pisicile de coadã.
Balta secunda fantezia ta de a naviga ca Sinbad 
ºi acea zânã mutã dincolo de gard pentru capre o dimineaþã de mai.
Deja prezenþã anonimã printre cei care în jur împãrþeau zilele tale
preziceai excluderea,
privirea pierdutã din geamurile unei aule suspinând casã ºi firele de iarbã
ale unei grãdini moi fragrante de muºeþel.
Abia atunci Pandora deschise cutia ei ºi ochirã nenorocitul, hâdul, umãrul ideal al fiecãrui
umorist, tu printre alþii duºman ºi diferit, supus ºi bãnuitor,
trãsãturile slute ale primei transformãri adolescentine,
simulai tãieri la vine ºi primele doliuri te afectau.
Pe un zid “Blocco Studentesco” ºi profilul lui Mercury, umbra ramurilor spinoase ale 
pãducelului..
Iubirea platonicã, recompensã potrivitã de o viziune dismorfofobicã, îþi dãrui un Ghetsimani
nãscocit acolo unde o grãdinã îþi strângea lacrimile singure în tenebrele
unei veri încã premature.
Cãrei entitãþi îi imputai utopia unei perfecþiuni transcendente care te detaºa de orice realitate?
Trãiai ascuns,
tu ce cãutai o rãscumpãrare de cãtre un microfon inventat în faþa unei mulþimi abstracte,
imateriale ca secunda vocea ta, identitate disociatã, dar unica care percepea
uzura ta lãuntricã, acea boalã vicleanã ºi suferinþã care purta chiar ºi mâinile tale
sã-þi fie inamice, ca ºi cum n-ar fi ale tale.
Îngropat de viu, a ruga pe un egumen cu trãsãturi de înger ca sã sune atacul cu lovituri de toacã,
acum - lumea pe-afarã
- condamnat la o singurãtate pãmânteascã, în rezervaþia construitã de tine însuþi precum apãrare împotriva
umilirii,
autocondamnat la exil, dar în ce þarã, te-ai hotãrât în sfârºit?
Aia din primul sãrut sau din prima oarã?
Unii te observã cu expresia de analizã sau poate de perplexitate, compãtimire..
cu ce te poate ajuta asta?
N-au importanþã ochii iepurelui înfricoºat, îmbibaþi de sânge, învineþiþi
din rumegare excesivã, pupilele dilatate din aburii promazinei, capul o minã gata
sã explodeze,
în împrejurimi tot este un solitar, omul de pe stradã sau femeie de moravuri uºoare
dispuºi sã te asculte fiindcã peste linia de hotar nu întâlneºti rude sau prieteni,
în pradã terorii doar atinse ale celui care susþine pretenþia unui zâmbet, cel pe care tu,
neputând, nu ºtii sã-l dai.
Ochi de cameleon, chip asexuat, care sugi oxigenul unui ros ticãlos uituc pe un 
ram bãtut de cãtre o umoare morocãnoasã ºi inconstantã,
inima ta, mintea, chiar dacã molipsite,
nu s-au schimbat în limbul unui Bãrãgan-Rjazan’ unde Nebunis îþi pune la gât un khanjar.
Fascicule de energie nedistinsã, torente livide, nebuloasa evenimentelor, rute 
sufocate de oidium, redshift ºi stele pitice, blazar ºi pulsari,
asta-i graniþa printre Yin ºi Yang?
Nu existã nici o logicã în tine, nu existã un fir conducãtor, eºti ameþeala interzisã
ºi îþi pãzeºti spatele când umbli întrucât eºti cel ciudat, cel negativ,
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potenþial criminal în serie în ochii unora, pentru tine ai multora normali
cu probleme ºi boli dovedite, dar nu ca a ta,
a ta nu-i recunoscutã, se poate spune neîntemeiatã,
parcã eºti tu cauza bolii tale,
semn de fragilitate ºi inadecvare, copil care se supãrã pentru nimic,
nu salutã ºi apoi îºi cere scuze, plânge ºi încearcã sã remedieze.
ªi aveai un cult pentru ea, invocai ascultarea ei ca sã te dezbraci de hainele acelea pe care nu le iubeai, 
costumul ãla ºanjant ºi multiform, 
þesut brut, de cârpe, care evocã un deranj demodat
dar un histrion are doar un costum de scenã ºi ajunge la fundul sticlei,
nu se priveºte dincolo de costumul ãla, de evitat ca ºi cum ar fi infectat
ºi astfel tu de asemenea eviþi.
Nu se excepteazã din mascã; condamnat la erezie, umil strãin,
potrivnic la masa care te înconjoarã, 
privirea ta sperie ºi afazia te face mut, incapabil sã exprimi fiecare gând, idee, sã simþi,
sã comunici,
astfel obiect de batjocurã eºti cearã pe care foc n-o modeleazã, puþ pe care apã nu-l umple.
O mânã te alinã ºi în leºin douã trupuri împletite ca coarde iederei,
pãrul ei proaspãt, fragrant de tussah, cum sã-l meriþi?
În cumpãnã pe un tas al balanþei cum sã te însoþeºti cu un alt suflet ºi nu-l rãneºti?..
Inima ta este coadã scorpionului, viziune aiurea, ramã ineditã contextului,
un pãmânt de mijloc plãsmuit de cãtre un pudic vlãstar, soare în umbra limfei sale vitale..
Ambivalenþa nu-þi îngãduie sã lãmureºti, sã schimbi
nici nu-þi permite de a rupe lanþul, de a aduna plasele,
departe-s serile infantile ale iernii la lumina lumânãrilor..
De-a lungul aleii duzilor ceasul, ecran rupt, fixeazã ora 16.15 ºi un copil mândru sare peste
o bãltoacã;
adolescenta, machiaj negru decis îi destãinuie prietenei cã vrea sã se refacã,
a excedat cu rimel,
fratele celeilalte are douãzeci ºi opt de ani, dar în opinia ei pare chiar mai tânãr;
metroul aleargã, reptila
tunelului,
o staþie, universitara urcã ºi
le zâmbeºte cu tandreþe
la douã confidente,
poate pãstrând amintirea
unei faze deja încheiate ale
tinereþii.
Luna se sparge ºi a dimineþii
topeºte ultima brizã;
Conciliazione, voluntari de
Cruce Roºie, miniu, nu,
sânge, materie cerebralã,
feciorul îºi întreabã mama
ce-i ãla, un antebraþ strivit
smuls din umãr,
fragmente de viaþã, bãtrâna
se simte rãu, sirene,
difuzoare, funcþionarul înjurã,
va întârzia la birou
ºi în timp ce preotul recitã
solemn litania sfinþilor,
pe furiº printre rãmãºiþele
abia mascate ale tãmâii,
tu ne saluþi, fãrã
resentimente.
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Din ”State” ajungi la Malaga via aeroportul
Londra, dupã ce sigur þi s-au rãtãcit bagajele, care
mai ajung sau nu, dupã câteva zile, la adresa
lãsata pe geamantan. Din Malaga, mai iei un auto-
buz sau taxi, dacã gãseºti, pânã la Nerja, unde
începi sã simþi cã altfel bate briza mediteraneanã,
iar inima tresaltã ºi ea mai veselã de ceea ce simte
venind din eter. Paradisul din sudul Spaniei mai
are ”egale” doar insulele greceºti ºi Hawaii, dupã
pãrerea mea. Cum ai cãlcat acel pãmânt parcã
prinzi viaþã, ai vrea sã cucereºti lumea zburând
peste mãri ºi þãri, sã-þi umpli sufletul cu frumuseþea
florilor mediteraneene, a brizei ºi muzicii prezente
peste tot în vãzduh.

Plecasem sã petrec vreo trei sãptãmâni în
Andaluzia cu ”baza” la Nerja ºi cu aranjamente de
locuit la o gazdã cu casã ºi masã. Am ajuns frântã
de obosealã ºi furioasã cã nu aveam haine sã mã
schimb, însã gazda, Asuncion, m-a liniºtit cu
cãldura ºi bunãvoinþa cu care m-a întâmpinat ºi
invitat la un duº “refriºant” ºi o cafea. M-am simþit
acasã dupã “bineþele” ei, mi-a întins o masã cu
prospãturi pregãtite cu talent de bucãtãreasã la
hotel Ritz, dupã care m-a plimbat sã-mi arate locul,
curtea interioarã ºi camera mea, asigurându-mã
cã valiza mea va ajunge la adresa lor cât de
curând. A ajuns, dar … a treia zi!

Casa lor avea o intrare direct din stradã, de
unde culoarul se deschidea spre dormitorul
stãpânilor pe dreapta, iar pe stânga, douã camere
pe care le închiriau turiºtilor numai prin “conecþii”
care sã le asigure calitatea oaspeþilor. Trecând de
dormitoare, drept în faþã culoarului, se deschidea o
altã uºã cãtre curtea interioarã unde descopereai
o adevãratã grãdinã botanicã cu plante exotice ºi
mulþi trandafiri cãþãrându-se pe pereþi cãtre soare,
pânã la etajul casei, chiar spre acoperiº. Pe
aceiaºi pereþi stãteau agãþate câteva cuºti cu
pãsãrele cântãtoare multicolore, de care avea grijã
”gãzdoiul”, Manolo, sã le dea apã la timp, mâncare
ºi cu care avea lungi conversaþii zilnice.

La prima vedea am avut impresia cã am pãºit
direct în povestea lui Alice din þara minunilor. Atâta
gust pentru frumos, atâta armonie a climei cu
culorile ºi muzica locului, atâta bucurie ºi cãldurã

din partea gazdelor de parcã venise acasã fiica lor
din strãinãtate.

“Ce oameni frumoºi ºi buni”, mi-am zis eu dupã
asemenea primire.

Am întâlnit-o ºi pe vecina mea Uli, care
închiriase camera de lângã mine. Era o tânãrã
educatoare din Austria care fusese ºi în America
vreo patru luni lucrând ca bonã la doi copii numai
ca sã-ºi perfecþioneze limba englezã ºi care pãrea
extrem de amabilã. Trebuia sã ne întâlnim la micul
dejun ºi la masa de prânz, iar seara numai dacã
doream, dacã nu, ne serveam din frigider ce ne
plãcea fiecãreia. 

Observasem cã Asuncion dispãrea seara de
acasã destul de des, dar nu era treaba mea unde
se ducea ºi de ce; o vedeam plecând cu un coº
mare acoperit cu un ºervet proaspãt, înapoindu-se
foarte târziu în noapte, când auzeam rãsucindu-se
cheia uºii de la intrarea pe culoarul principal al
casei. Asuncion era o femeie de vreo 58 de ani,
simplã, dar inteligentã ºi foarte dedicatã familiei;
avea un bãiat care locuia deasupra casei la primul
etaj cu familia lui ºi o fatã mai tânãrã, mereu prin
preajma casei. Nu se putea sã bãnuieºti cã-ºi lasã
soþul seara ºi dispare dupã vreo aventurã
nocturnã, venind acasã înainte de miezul nopþii.
Nerja este un sat spaniol cu fason modern, cu
toate casele blindate în faianþe colorate cu modele
încântãtoare, pline de bun gust, dar…. un sat
locuit de þãrani fãrã pretenþii, care-ºi fac de lucru
din te miri ce. Cred cã unica lor distracþie era
televizorul la care priveau fãrã încetare luptele cu
taurii ºi eventual, turiºtii.

Într-o searã, mã întâlnesc cu vecina mea Uli la
frigider, unde cãutam amândouã ceva de ”ronþãit”,
când mã întrebã în ºoaptã, în limba englezã: “
Unde o fi plecând gazda noastrã numai noaptea?
Sã ºtii cã am s-o întreb mâine la masa de prânz,
când Manolo este plecat la campo sã aducã
verdeþurile pentru gãtitul zilnic. Nu de alta, dar mã
scoalã din somn cu zãngãnitul cheii aceleia mari
ca ºi cu scârþâitul uºii grele ca de catedralã, cã nu
mai adorm pânã spre dimineaþã.”

Eu am zâmbit, dar am tãcut, fiindcã nu prea
ajungea la mine zgomotul fãcut de cheia uºii grele,
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chiar ca de catedralã; camera mea era mai aproape de
curtea interioarã unde ºi pãsãrelele dormeau noaptea,
iar gândurile mele cãlãtoreau prin alte lumi dacã nu mã
prindea somnul, fãrã a la pãsa de ce se petrece în jur.

Ziua urmãtoare Uli ºi-a luat curaj ºi a trecut la... atac:
”Querida Asuncion, de ce pleci tu de acasã seara ºi nu
stai la TV sã vezi coridele? Ne-ar face mare plãcere sã
luãm cina împreunã ca sã mai exersãm în limba ta”,
spuse ea diplomatic. Eram doar noi douã ºi gazda.

- O, draga mea, trebuia sã vã fi spus de ce v-am
rugat sã vã luaþi seara ce vã place din frigider, dacã nu
sunt acasã! Yo lo siento! Avem aici în sat o femeie
bãtrânã ºi bolnavã care nu mai are pe nimeni sã-i ducã
de grijã, sã-i dea mâncare, sã o ajute sã se spele, sã-
i schimbe ºi sã-i spele aºternuturile de pat, sã-i facã
curãþenie mãcar o datã pe sãptãmânã... Aºa dar, am
aranjat între noi, femeile satului, sã facem cu rândul la
casa ei aºa ca sã nu fie niciodatã singurã, mai ales
seara. Cum eu locuiesc cel mai aproape, când cineva
nu poate merge mã duc eu la ea ºi uite cã mereu mã
lasã vecinele sã merg în locul lor. Uneori îi duc ºi de
mâncare, dar nu de asta are ea nevoie; îºi doreºte sã
mai stea de vorbã cu cineva ºi dacã începe sã
povesteascã eu o ascult pânã adoarme, dupã care vin
acasã. Rufele le aduc la mine sã le spãl la maºinã, cã
nu mã dor mâinile. Acesta este darul meu cãtre
Dumnezeu, cã la bisericã n-am timp sã mã duc.
Suntem catolici, dar nu practicãm aºa cum ne cere
biserica. Cred cã mai mult ajut prin ceea ce fac pentru
oameni, decât sã fiu prezentã la slujbe în fiecare
duminicã ºi de câteva ori în timpul sãptãmânii cu
punga deschisã sã le tot dau bani. 

- Aºa face toatã lumea aici la voi? a întrebat-o Uli.
Aveþi grijã întotdeauna unii de alþii la nevoie? La mine în
þarã nu se prea întâmplã aºa ceva. Noi suntem civilizaþi,
amabili, dar mai reci ºi mai puþin dedicaþi unii altora.
Fiecare este preocupat numai de problemele lui.

- Da, noi aºa am învãþat, cã oamenii din aceiaºi
comunitate trebuie sã se ajute unii pe alþii ºi aºa am
rãmas, aproape ca o lege nescrisã, sã nu lãsãm pe
bãtrâni fãrã ajutor dacã ai lor copii le sunt departe, sau
dacã nu au, spuse Asuncion.

Eu ºi Uli ne-am uitat una la alta ºi am amuþit, fiindcã
aici nu mai era vorba numai de ajutor, ci de o preocu-
pare totalã a celor din comunitatea lor pentru îngrijirea
aproapelui. Acea iubire ancestralã pentru fratele tãu din
acelaºi neam care la noi a dispãrut de mult, fiind
înlocuitã cu invidia, dorinþa sãlbatecã de înavuþire, de
parvenire ºi zgârcenia. Cu cât omul nostru a devenit
mai înstãrit, cu atât este mai avar ºi mai egoist. 

Oamenii aceºtia erau sãraci, trãiau din puþinul pe
care îl câºtigau de la turiºti, mâncau din ce îºi produ-
ceau la campo, locuiau într-o casã moºtenitã de la
pãrinþi, (am vãzut-o pe Asunction cârpindu-ºi niºte
fuste ale fetii ºi ºorturi ale soþului), dar nu se dãdeau
în lãturi sã împartã cu alþii puþinul lor. Erau sãraci la

buzunare, dar foarte bogaþi la suflet.
M-am gândit cã în America poþi sã mori în casã ºi

te gãsesc dupã zile sau sãptãmâni, nimeni nu are timp
pentru nimeni decât dacã interesul îl mânã pe careva
sã mai dea un telefon. Vecinii mei în vârstã au copiii
împrãºtiaþi pe tot continentul ºi uneori n-au venit nici la
înmormântarea lor. Tunelul izolãrii îngustat ºi prin
folosirea computerelor, i-Pad ºi alte instrumente
ucigãtoare de suflet, a dus la ceea ce am putea numi
: împreunã, dar singuri.

De curând am asistat la o întâmplare ”hilarã”, care
spune mult despre dragostea ºi grija de aproapele tãu
ºi nu de oricine, ci de pãrinþi. Vecinii de sub aparta-
mentul meu au ajuns la 90 de ani ºi aveau nevoie de
ajutor. Au decis sã se mute la un loc foarte bun, cu
îngrijire totalã ºi asistenþã medicalã, mai ales cã
doamna începuse sã dea semne clare de Alzeimer ºi
nu mai era responsabilã de nimic. Având patru copii,
doi în apropiere, iar ceilalþi doi pe coasta de vest, au
anunþat pe unica lor fiicã sã-i ajute cu mutarea la casa
de bãtrâni. Au fost duºi acolo, dar au lãsat acasã toate
lucrurile, inclusiv o maºinã nouã în garaj. A doua zi
scandal mare cu poliþia la uºile noastre cã s-a furat
maºina din garajul familie plecate. Dupã investigaþii s-
a aflat cã “onor feciorul”, care locuia în orãºelul
apropiat, venise noaptea sã ia maºina ca sã fie sigur
cã a pus mâna pe ceva, fiindcã sora lui avea cheile
casei, deci ea putea lua tot ce rãmãsese acolo. Bietul
pãrinte muncise toatã viaþa la General Motors fãcând
mulþi bani, avea încã destul din acumulãrile chibzuite
cu mare grijã pentru copiii lui, dar aceºtia au venit la
”jaf” înainte de a li se distribui darurile. Cred cã acum
stau la pândã toþi patru sã vadã când le mor pãrinþii ca
sã-i moºteneascã.

Mi-a venit în minte imediat întâmplarea de la Nerja,
unde Asuncion a rãmas pentru mine un model de
fãpturã omeneascã fãrã egal. La plecare i-am pus în
mânã mai mulþi bani decât îi datoram, rugând-o sã-i
foloseascã la nevoile pentru bãtrâna satului. Mi-a mulþu-
mit ºi m-a îmbrãþiºat recunoscãtoare, dar mi-a spus:

- Nu trebuia sã-mi dai bani pentru bãtrâna noastrã
fiindcã din mâncarea zilnicã putem rupe o bucãþicã ºi
pentru ea. Cât despre ajutorul meu, acela nu cere
bani, ci suflet sã-þi fie milã de cineva la nevoie, sã pui
mâna ºi sã faci ceva pentru el. Spusese “bãtrâna
noastrã”, ca ºi cum era cineva din familia ei; bãtrâna
satului devenise “a lor”.

M-am întrebat din ce planetã vor fi venit aceºti
oameni cu suflete de sfinþi!?

Mai existã pe lume ºi oameni adevãraþi cu sufletele
neîntinate de viaþa pe fugã pentru o bucatã de pâine
din grâu modificat genetic care ne duce spre un sfârºit
canceros. 

Mai sunt pe lume oameni care ºi-au pãstrat iubirea
de aproapele lor, au rãmas puþini, dar când îi întâlneºti
te fac sã mai speri cã speþa umanã nu va pieri.
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(urmare din numãrul
trecut)

Din sacristie se aud hohote de
râs bãrbãtesc, chicoteli de femei
tinere ºi þãndãri mai mari sau mai
mici din glumele care sunt aruncate
la grãmadã cu miza unor afaceri, tot
lucruri normale pentru un om normal
ºi despre care nu se prea scrie la
ziare.

Martina aude Viaþa cum cloco-
teºte, cum curge bezmeticã pe
lângã dânsa. Nu îi pasã. Nu îi mai
pasã! Ea îºi trãieºte experienþa
solitarã, ca în naºtere, ca în moarte.
Numai degetele-i tremurã sub þesã-
tura de dantealã în culoarea tutu-
nului. Mãnuºile vechi o strâng, par a
nu mai avea, pentru ea, mãsura
potrivitã.

Degetele cu unghiile tãiate din
carne, i se agaþã cu disperare în re-
verul cãmãºii de mãtasã naturalã
sutã la sutã. Pânza stã încordatã,
gata sã se rupã. Martina nu îºi face
probleme. Fie ce-o fi! Va merge pânã
la capãt, în boalã ºi în sãnãtate!

Asta au ºtiut sã facã mai toate
femeile din familia Sâmbure. Sã
aºtepte, sã rabde. Îºi scuturã pãrul
cãzut peste frunte. Ridicã ochii.
Priveºte cerul prin cioburile de
vitralii. Este albastru iluzoriu.

Dupã toate calculele sale, afarã
ar trebui sã fie deja întuneric. Nu
este. Nici lumânãrile nu sunt aprinse
în sfeºnicele din alpaca lucratã în
Rusia Albã. Dacã ar fi credincioasã
s-ar închina, ar spune rugãciuni pe
mãtanii. Nu este. Martina Sâmbure
nu se încrede nici în oameni, nici în
semnele cerului.

- Viaþa þi-o faci singur! Clipa de
faþã naºte clipa care urmeazã!

Asta a învãþat de când a rãmas o
orfanã ºi încã se juca în þãrânã, cu

Andrei, fiul arendaºului cu care se
încurcase stãpâna.

- Coniþa Olga Sâmbure, bunica
mea Olga Sâmbure, nevasta gene-
ralului... O figurã! De ce mi-am
amintit, taman acum ºi aici, de ea, o
bãtrânã cu Alzheimer? Doar am
conºtiinþa împãcatã. I-am lãsat
conacul, cea mai mare parte din
moºia recuperatã de la comuniºti,
lada plinã cu giuvaieruri, ºi pe care
ea, iresponsabilã, continuã sã þinã
reºoul electric, ibricul, zaharina ºi o
cutie în care a fost cândva cafea
Columbia. Ce mai vrea de la mine?!

Când vine vorba despre bãtrâna
uitatã la Glodoasa, Martina e rãvã-
ºitã, nervoasã. ªi de data asta, îi
sare þandãra, ºi cum nu are cu cine
sã se confrunte, trage cureluºa
poºetei peste umãr pânã când simte
cum aceasta îi sapã în carne.
Durerea fizicã îi prieºte. O dezme-
ticeºte. Gândul cã ºi-a pãrãsit
bunica nu o mai doare. S-a dezlipit
ºi de dalele, pe care pãrea a fi
înmãrmuritã. Reface drumul în arc
de cerc, se prelinge ca o dârã de
culoare incertã, de la un exponat la
alt exponat...

A fãcut deja de douã ori turul
sitului cu arme, pe cel de la în-
semne ºi trofee vechi, militare.

- Nimic de mare valoare! spune
aproape cu rãutate ºi, pentru cã ºtie
cã nu are dreptate, încearcã ºi sã se
autoconvingã.

Insistã pe idee ca un anxios aflat
la terapie intensivã. Vrea. Îºi do-
reºte cu toatã fiinþa sã scape de
neliniºtea aia animalicã ºi inexpli-
cabilã ce pluteºte încã în aer. Dar,
nu a vãzut tot. Va mai face încã un
tur, rapid, un fel „onor la drapel” prin
faþa manechinelor. Pãpuºile sunt
uriaºe, urâte ºi modelate din ipsos
industrial. Au veºminte din lânã,
purpurã, aur ºi alte metale, care mai
pãstreazã în ele izul sângelui ºi al

sudorii umane.
- Este doar un truc practicat de

custode! Chiar nu mã intereseazã
cum a creat senzaþia olfactivã!

În sinea sa, Martina ºtie cã,
acolo, nu este doar butaforie ieftinã,
comercialã cum, nici rasele negre,
ale fostelor cãlugãriþe, nu sunt de
recuzitã. Pe peretele opus, în
lumina care strãbate sticla vitraliilor,
singura mantie albã cu crucea
neagrã pe piept, se distinge ca ºi
cum ar avea propria-i personalitate.
Nu poate fi trecutã cu vederea.
Atrage hipnotic, impune respect.

Martina Sâmbure îi pipãie
textura dar, prin dantela mãnuºii,
deºi elegante, þesãtura din lânã de
cãmilã i se reliefeazã mai grosierã
decât nisipul deºertului. Ba, chiar
este aproape convinsã cã sunt ºi
câteva fire de nisip autentic în
faldurile veºmântului, ale mantiei pe
care un cavaler cruciat a purtat-o în
drumul lui spre Palestina.

Sunt doar supoziþii dar suficient
de pregnante pentru a crea cadrul,
breºa prin care, o femeie sensibilã
cum este Martina, sã alunece în
vortexul mai subþire ca limba unei
spade sarazine.

Ea închide ochii ºi se lasã pe
mâna destinului. Se simte purã,
virginã ºi aruncatã brusc în bazinul
plin cu apã înþesatã de petale de
crini. Flori regale. Ea pluteºte. Se
ridicã în aer...

Este uºoarã. Ca ºi imponde-
rabilã. Priveºte lumea materialã de
sus, ºi vede cum coprul cu rãni
precum cele ale lui Lazãr, trupul
sãu, odatã perfect, acum se divide
în monade. Ca într-o inginerie
geneticã. Miliarde ºi miliarde de
femei pe nume Martina Sâmbure,
stau ca viespii în fagure, în nava
fostei basilici cisterciene. Cuminþi, la
locul lor, sunt ºi relicvele.

Undeva, în fundal, s-a trântit o
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uºã ºi magia dispare brusc. Martina a
revenit la starea iniþialã. Este un pic
obositã, îi este greaþã, încolo este bine
mersi ºi cu o experienþã în plus, pe
care dacã i-ar povesti-o doctorului
Damian, acela ar trimite-o direct la
balamucul oraºului. Acum, ea recu-
noaºte ºi codexurile fãrã nume, din
Expoziþie. Unele dintre ele o bucurã,
altele o înfurie. Cele mai multe, nu-i
creeazã nici un strop de emoþie.

Martina este tentatã sã rãmânã
lângã toga cãlugãruluisoldat, sã se
înfãºoare cu totul în þesãtura din lânã
primitivã, dar... stofa aia este jilavã, cu
iz de mormânt ºi-i rece ca un linþoliu.
Se retarge ca ºi cum ar fi atins un
cadavru. În jur, se simte mirosul de
mucegaiuri în amestec cu cel de
pielãrie unsã cu unturã de viezure.

Martina nu mai are timp sã-ºi punã
întrebãri ºi mai ales, nu aºteaptã
rãspunsuri de la nimeni. În seara urmã-
toare, o datã ajunsã acasã, va cãuta
pe Google, ºi nu se poate sã nu gã-
seascã ºi alþi nebuni, care au avut
parte de poveºti similare cu dânsa.

Dar, este sigurã! Johanes de
Herseny a fost acolo, o clipã!!! A
cuprins-o de dupã umeri. A ridicat-o pe
braþe ºi, ea a simþit în carne, cum îi
intrau toate zalele din tunica lui
croºetatã în fir metalic. Pânã ºi punc-
tele de sudurã din platoºa de luptã cu
Leul Deºertului, femeia modernã le-a
simþit clar, ba, chiar i-au lãsat urme
vizibile pe umeri, pe braþe, în locul care
a mai scãpat de rãnile fãrã leac, între
mânecile bluzei ºi tighelul mãnuºilor
lungi pânã la coate.

Martina ºi-a recunoscut bãrbatul de
cum acela i-a atins fruntea cu buzele.
Reci ca de gheaþã. Ea nu s-a ferit ºi
respiraþia lui i-a geruit sânii, a trecut
peste gât, în sus, pânã la ureche.
Stafia cavalerului cruciat închis în
sarcofagul aºezat în sacristie, i-a
sãrutat gura, buzele date cu ruj
franþuzesc în exces.

Ea ºtie cã a fost doar o umbrã a
Vieþii trecute. O hologramã poate.
Martina mai ºtie cã ar trebui sã se
închine, sã fugã de acolo cât o þin
picioarele. Nu face nici una, nici alta.
Ca îndrãgostitã pentru prima oarã, ea
pipãie aerul care a stat martor, între ei
doi, îºi închipuie iubirea care i-a unit
peste cele opt veacuri distanþã.
Atemporal ºi mistuitor. Fenomenul a
þinut mai puþin de o secundã. Rever-
beraþie a unei magii venite dintr-o altã
lume. O lume mai rea, sau mai bunã.

Între timp, paznicul a devenit sus-
picios. Priveºte femeia care gesticu-
leazã, vorbeºte singurã. El a mai vãzut
nebuni la viaþa lui, mai ales pe când se
afla în teatrul de rãzboi din Irak, acolo
unde ºi cei mai puternici dintre ei,
mercenarii, clacau uneori.

În armatã existau metode sigure de
redresare. Cu ea, un civil, o femeie fra-
gilã, nu ºtie cum ar trebui sã pro-
cedeze. Se preface cã nu o vede. Nici
de data asta, ea nu-ºi pune întrebãri,
nu-ºi rãspunde. Se simte sleitã ca o
fântânã din bãrãgan. Mâine, da. Mâine
va merge la doctorul Damian, singurul
tãmãduitor în care are încredere
oarbã. El este mai mult alchimist decât
psiholog, dar o va invita totuºi, pe
sofaua aia verde ºi cu flori de levãnþicã
mov. O va lãsa sã vorbeascã în voie,
sã se „psihanalizeze” dacã asta do-
reºte. Apoi, sobru, trãgându-se de
vârful mustãþii cãnite, doctorul îºi va da
verdictul:

- Tipic! Ai fost sigur molestatã în
copilãrie. Nu vreau sã te sperii, dar
herr Freud ar merge ºi mai departe,
dar... despre asta vom vorbi în ºedinþa
de mâine dimineaþã. Ne vedem aici, la
ora ºapte! Fix.

Aºa se încheiau mai toate ºedin-
þele, fãrã stres, fãrã complicaþii ºi cei
doi, îºi puteau savura cafeluþa pe
veranda vilei burlacului, despre tre-
cutul cãruia, protipendada oraºului de
provincie nu ºtia mare lucru.

Acum, Martina nu se gândeºte la
psihanaliza modernã, nu cautã nici
dupã pilula de durere de cap, din
poºetã. Este fãrã putere fizicã, abia
mai reuºeºte sã-ºi aºeze mâinile
înmãnuºate peste sânii, care nu au
hrãnit niciodatã o progeniturã. Este ca
fetiþa la pubertate. Se apãrã fãrã sã
ºtie de ce ºi de cine. Nu ºtie ºi nici nu
îi pasã. Nu-i mai pasã nici de ce va
spune, ce va crede, despre ea, lumea.

Care lume??
Mâinile sale, cu degetele prelungi ºi

frumoase din naºtere, încã mai tre-
murã ascunse fiind în mãnuºile din
dantelã finã precum coaja de ceapã. O
pereche de mãnuºi ieºite din modã,
aºezate una peste alta, sunt ºi ele o
cruce, pe þesãtura bluzei vaporoase ºi
albe. Martina poartã mãnuºi la fiecare
ocazie. S-a obiºnuit cu ele ca ºi cu o a
doua epidermã.

Semn de trufie, de nebunie?...
Oricum i-ar spune unii sau alþii, numai
ea ºi doctorul Damian ºtiu, cã mãnuºile
acelea luxoase au rolul ingrat de-a

ascunde de ochii lumii, o boalã extrem
de urâtã.

Tânãra se luptã cu psoriazisul la fel
ca ºi cu o rivalã. În rãzboiul ãsta, cu
doar câteva scame din sorþii izbânzii,
ea ºi-a pus toatã speranþa, a scos la
bãtaie toate armele de care este

în stare. În unele zile, iese victo-
rioasã! Rãnile se retrag, devin abia
perceptibile. În alte zile, irump, crapã
pielea ºi carnea. Atunci îi vine sã-ºi
punã gâtul în ºtreangul, pe care îl þine
încolãcit în coºul cu rufe murdare din
podul casei. Un imobil straniu, de
neînþeles pentru citadinul grãbit ºi care
preferã sã-ºi punã termopane, în loc
de vitralii.

Martina nu se teme de viaþã, nu se
teme de moarte, doar de clipa aceea
ca o bucatã de „arici” sintetic, care te
þine agãþat de fiecare detaliu al lumii
din care tu, încã faci parte. Asta, când
te afli pe pragul de dinaintea plecãrii.
Acum se simte uºoarã, vaporoasã. Ar
vrea sã plece dar ºi... sã mai rãmânã
în sala cu resturi de veºminte ºi armuri
de cavaleri cruciaþi, tot semne de
oameni care s-au prefãcut demult în
þãrânã.

Nu ºtie ce vrea, nici pe cine
aºteaptã. Este cert, nu mai este cea de
dinainte de a fi intrat pe sub portalul
fostei abaþii de cãlugãriþe. Nu a mai
rãmas mai nimic din ea, din femeia
pragmaticã, din omul de afaceri care,
cu doar câteva câteva zile în urmã
încheiase încã o afacere profitabilã, un
bonus, pentru aptitudinile sale de
anticar veros ºi notoriu. Cât ai pocni
din degete l-a prins pe turistul japonez,
i-a vândut mãsuþa cam ºchioapã, dar...
sculptatã fin în lemn de trandafir
levantin. O piesã de care, ea se cam
sãturase s-o vadã ºi dimineaþa ºi seara
în galerie, în spaþiul situat departe de
forfota oraºului.

Nici în veºmintele în stil gotic,
ciudate, mai potrivite pentru o artistã
decât pentru negustorul care era,
Martina nu se mai simte la fel. Bluza
din mãtasã, largã ºi cu volane uriaºe la
umeri, o strânge. Poartã pe sub rufe,
parcã, douã trupuri gemene. Un bãrbat
ºi o femeie. S-a prins cu vârful dege-
telor de unul dintre zecile de nãsturaºi
cusuþi pe tighelul de catifea neagrã,
care-i marcheazã talia cu eleganþã
nebãnuitã de creatorii de modã con-
temporanã.

Ceva s-a deºteptat în acel trupul
uscãþiv ºi care, parcã dormitase sute
de ani. Se simte caldã, apoi fierbinte,
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este ceea ce nu ºi-a dorit niciodatã
privindu-se-n oglindã; ea, femeia cu
capul pe umeri, acum este dublatã de
o femelã cu instinct sigur, o femeiuºcã
simplã, carnalã ºi care nu se mai
ruºineazã de sentimentele lumeºti
care o bântuie.

Martina cea nouã este voluptoasã,
ºtie sã se gudure, sã i se culcuºeascã
pe sub piele, celeilalte Martine. Reu-
ºeºte sã-ºi ocupe locul în hârbul de
trup, sã-l acapareze ca pe un teritoriu
de drept. Care este cea autenticã! Nu
ºtie. Fierbe sângele în arterele, pe care
ea ºi le credea a fi fost demult sclero-
zate. Sigur nu mai este sloiul de
gheaþã, frigida de care au fugit cei
câþiva amanþi, bãrbaþii pe care i-a
pripãºit în casa ºi patul ei pentru o

noapte. Pânã azi nu a dat doi bani pe
dragostea adevãratã. Acum, brusc,
iubirea i-a pus gheara în gât. O sufocã.
Este fericitã ºi terbil de tristã, ca o
monedã cu douã faþete. Ar vrea ºi nu
ar vrea sã se scuture de frisonul nebã-
nuit, aºa cum baþi colbul din pânza
unei perdele.

Pleoapele grele i s-au lãsat peste
ochi ºi nu mai distinge detaliile, nu
vede ridurile, cicatricile de pe faþa
paznicului înarmat, nu vede mutra
insului care, de data asta, o priveºte cu
un strop de toleranþã inexplicabilã.
Chiar o lasã sã atingã exponatele din
vitrinele cu grad zero de securitate, sã
le cerceteze întorcându-le pe toate
feþele. În jurul lor, toatã Expoziþia res-
pirã, gâfâie, ca un atlet ce a încheiat

maratonul. Ea ºi paznicul, cei doi fac
parte din întreg ºi întregul pulseazã de
nu mai are vreo importanþã dacã ceea
ce se vede, este vis sau realitate. Im-
portant este cã femeia iubeºte. Nebu-
neºte. Pe cine? Nu mai conteazã. Dra-
gostea ei este puternicã, implacabilã.

Imaginaþia sa o ia razna, se umflã
ca balonul de spumã, femeia devine ca
ºi volatilã. Nu este un vis. Doar culorile
ºi formele lucrurilor pe care le priveºte
în raclele lor de lemn ciupit de carii ºi
tratat cu produse de sintezã, sunt
acolo. Palpabile. Ochii rãniþi de sarea
din lacrimi o usturã. Rimelul i se
scurge, i se duce în picuri cenuºii pe
faþa îngustã ºi palidã.

Pânã azi, Martina a fost ceea ce
numim îndeobºte, o tipã independentã,
nu feministã în adevãratul sens al
cuvântului, pentru cã îi repugnã ca ta-
man ea, nepoata generalului Sâmbure
sã fie pusã în aceeaºi oalã cu o
sufragetã din perioada emancipãrii
industriale. ªtia cã nu avea stofã de
artist, ea doar valorifica Arta! Epata, se
lãuda cã-i sunt cunoscute toate vicle-
niile lumii în care se învârt samsarii,
anticarii marilor case de licitaþie.
Melodramaticã din convingere, prefera
veºmintele pe care ºi le crea singurã,
accentuând detalii ale stilului tenebros-
fastuos; o modã care, mai este
convinsã cã i se potriveºte, încã. Albul,
negru, auriul, roºu, sunt culorile care o
pun în evidenþã cu eleganþã ce nu se
mai poartã de multã vreme pe stradã.

Cu plete de un roºu aprins ºi
aruncate tinereºte pe spate, cu bre-
tonul retezat deasupra sprâncenelor
trasate în tuº ca la zeiþele egiptene,
Martina este genul de femeie care nu
trece neobservatã pe stradã. Bãrbaþii o
studiazã, câþiva dintre ei o doresc
nebuneºte, dar sunt puþini curajoºii
care s-ar încumeta sã-i punã pirostriile
în bisericã.

De altminteri, nici ea nu este
interesatã de un contract matrimonial
pe viaþã. De o semnãturã în faþa
ofiþerului stãrii civile.

- Aºtept cavalerul meu, pe cal alb ºi
cu frâul de aur! glumea odatã.

Pe atunci era tânãrã, nu avea
insomnii ºi nici boala aia afurisitã de
piele, doar speranþe avea ºi câþiva
pistrui aruncaþi pe vârful nasului uºor
ridicat în aer..

(fragment din romanul Vara leoacei,
Melania Cuc, Ed. ZIP, Bucureºti, 2011)
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Nãscutã la Suliþa, în judeþul Hotin, în nordica Buco-
vinã (actualmente Ucraina), Vavila Popovici este au-
toare a douãsprezece volume de versuri ºi douã-
sprezece de prozã. Scriitoarea debuteazã în 1982, în
revista „Ramuri”, din Craiova, iar ºase ani mai târziu, în
1988, câºtigã premiul Editurii Eminescu. În prezent
locuieºte, în Statele Unite ale Americii.

Ultima piruetã, cartea scrisã de Vavila Popovici, este
un micro-roman. La fel ca ºi în „Cartea mamei”, stilul din
„Ultima piruetã” este o împletire de epic ºi liric. Nara-
þiunea nu are nimic banal, fiind presãratã pe alocuri cu
pasaje idilice, a cãror naturaleþe poetizeazã epicul
cãrþii. Autoarea prezintã cu mult har ºi originalitate viaþa
ruralã din Basarabia de dinainte ºi de dupã 23 august
1939, dar ºi mediul rural ºi citadin din România comu-
nistã ºi post-decembristã. Ar mai trebui remarcate
naturaleþea ºi frumuseþea descrierilor, profunzimea sim-
bolurilor, analiza transformãrilor sufleteºti ale perso-
najelor, prezentarea raporturilor acestora cu familia,
elemente care fac din „Ultima piruetã” o carte de suflet.
Romanul Vavilei Popovici este de asemenea, o reuºitã
monografie a satului moldovenesc, dar ºi o carte des-
pre valori ºi despre credinþa în Dumnezeu, într-o lume
în care totul este politizat. Titlul cãrþii anunþã finalitatea
tragicã a întâmplãrilor, precum ºi faptul cã fericirea este
trecãtoare.

Ultima piruetã – romanul
unui destin

Vorbind despre romanul „Ultima piruetã”, Vavila
Popovici mãrturisea: „Jurnalul nu a existat. Laura a
existat, întâmplãrile sunt în mare mãsurã reale.
Povestea ei am aflat-o de la cei care au cunoscut-o.
Felul în care am redat-o, îmi aparþine. Este povestea
unei vieþi, dar ºi drama poporului nostru, a celor
dezrãdãcinaþi; o transfigurare artisticã pe care am scris-
o sub imperiul inspiraþiei care a venit ca un val asuprã-
mi, bazat pe acele realitãþi cunoscute… Am folosit ca
pretext literar un jurnal lãsat prietenei de cãtre Laura,
personajul principal care îºi trãieºte ultimele zile de
viaþã într-un spital. Sunt întâmplãri reale, simþãmintele
ei au trecut prin filtrul înþelegerii ºi simþirii mele. Firul
întâmplãrilor este derulat în scopul arãtãrii dramei celor

O NARAŢIUNE
DESPRE DRAGOSTE,
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de sub ocupaþie, dar ºi a celor refugiaþi, de teama «ciumei
comuniste». Am urmãrit destinul Laurei, pot spune de la
naºtere pânã la moarte, am mers pe un fir epic propus,
urmãrind descrierea unor întâmplãri din Basarabia ºi din
Patria-mamã – România, atmosfera vremurilor…”

„Atunci am murit puþin…”
„Noaptea aceasta am avut un alt vis: Cerul era plum-

buriu ºi era aproape. Mã aflam în grãdina casei copilãriei
mele. Nu-mi simþeam picioarele, parcã erau amorþite ºi nu
mã puteam miºca din loc. Am rugat pe cineva, sã sape în
grãdinã ºi sã scoatã câteva flori, de câmp ºi de grãdinã, sã
mi le aducã cu pãmânt cu tot. Aveam florile în mânã ºi mã
grãbeam sã le mut cât mai repede în alt loc, în altã grãdinã,
în aºa fel ca sã nu sufere rãdãcinile florilor. Trebuia sã le
schimb locul, dar nu mã puteam deplasa…O durere cum-
plitã mã chinuia… Dintr-o datã, am zãrit o pasãre micã ºi
albã care cãdea de undeva din norii cerului. Speriatã, am
vrut sã strig, dar pasãrea s-a aºezat pe umãrul meu stâng.
Atunci am simþit cãldura penajului catifelat pe gâtul meu,
apoi sub bãrbie, nelãsându-mã sã mai respir… În cãderea
sa din cer rãmãsese o dârã de luminã ce-mi ardea privi-
rea… ªi cred, cã atunci am murit puþin… În zadar ceream
clemenþã timpului… El se scurgea undeva spre infinit…”

Astfel se încheie jurnalul Laurei, eroina romanului
„Ultima piruetã”, de Vavila Popovici. Laura se aflã pe patul
de moarte, la spital, cu diagnosticul de pericarditã cronicã
constrictivã. Este o doamnã trecutã de maturitate, distinsã,
cultã, misterioasã. Soþul ei, Alec, a fost cândva profesor
universitar, apoi profesor într-un sat de pe lângã capitala
þãrii. Cei doi locuiesc într-un mare oraº din Muntenia, unde
au revenit dupã ce el a dobândit casa pãrinteascã luatã de
comuniºti ºi dãruitã unui reprezentant al noii clase din acea
vreme, aparþinând „burgheziei proletariatului”. Pe patul de
moarte, Laura îi oferã scriitoarei, jurnalul ei intim, sperând
cã aceasta se va îngriji sã fie publicat. Întreaga carte se
concentreazã în jurul vieþii Laurei ºi a lui Alec. Evenimentele
trãite de cei doi soþi sunt înregistrate cu acurateþe în propriul

jurnal, de Laura. Notiþele din jurnalul ei vorbesc despre
drama intelectualului dintotdeauna. La fel ca în „Patul lui
Procust”, romanul lui Camil Petrescu sau în „Falsificatorii de
bani”, creaþia lui André Gide, în „Ultima piruetã” scriitoarea
prezintã prin intermediul jurnalului Laurei, existenþa,
gândurile, sentimentele personajelor care interacþioneazã
cu aceasta. Fiecare capitol din „Ultima piruetã” are ca moto
un extras dintr-un scriitor cunoscut, cum ar fi Vasile
Voiculescu, Garabet Ibrãileanu, Emil Cioran, Arhip Ciobo-
tariu etc., motouri ce amintesc din nou, de romanul lui André
Gide, „Falsificatorii de bani”, sau de jurnalul de cãlãtorie al
iluministului Montesquieu. De altfel, jurnalul Laurei este tot
un jurnal de cãlãtorie – al cãlãtoriei acesteia prin viaþã.

„Acolo, în acel rai”
În „Ultima piruetã” toposul casei devine referinþã. Dorinþa

de deschidere, de gãsire a idealului, de descoperire a ritmu-
lui interior, de speranþã, se leagã de acest simbol. Pentru
Laura, casa este în primul rând o „imago mundi”, un loc
idilic, un adevãrat rai: „În spatele casei se întindea livada de
meri, câþiva cireºi ºi nuci. Când venea primãvara ºi timpul
se încãlzea, crengile curgeau în vãzduh ºi nãºteau mu-
guri… Vara, de câte ori priveam livada, mi se pãrea cã fruc-
tele ard pe ramuri. Erau galbene ºi roºii, iar galbenul soa-
relui adãugat, le dãdea acea strãlucire a focului. Acolo, în
acel rai, bunicul îmi legase un leagãn…” Dupã ce situaþia
politicã se schimbã, iar sovieticii preiau controlul, casa se
transformã din spaþiu sacru, vital, lãuntric, într-un spaþiu
dominat de tragic: „Când mã întorceam de la ºcoalã, se
închideau uºile fiecãrei camere cu câte o cheie, astfel cã
rãmâneam împreunã cu bunicii într-o singurã camerã,
situatã mai în interiorul casei. Bunicul punea un par în
dreptul uºii de la intrare, ca sã fie un obstacol în cazul
forþãrii uºii.”

Un nou tãrâm invadeazã, ºi în consecinþã, modalitatea
eroinei de a percepe lumea se schimbã, pentru cã maturi-
zarea ei se produce brusc: „Dintr-o datã totul s-a schimbat,
oamenii maturi ºi bãtrânii erau înspãimântaþi, terorizaþi,
stare ce ni se transmitea ºi nouã, celor tineri; parcã ne
furase cineva visele.” Conºtiinþe zbuciumate evolueazã într-
un univers existenþial realist. Totul se aflã acum sub semnul
destrãmãrii ordinii bine stabilite ºi al abuzurilor. Liniºtea de
pânã atunci este tulburatã, casa, pânã acum un loc mirific,
se transformã într-un spaþiu nefast. Bunicul este arestat, iar
bunica trece în nefiinþã: „Rãmãsesem singurã în casã, în
grija unei mãtuºi care locuia într-o casã alãturi de cea a
noastrã”, spune Laura.

„… aveam sã aflu
mult mai târziu…”

Un alt moment important în roman este acela al plecãrii
Laurei spre România, spre þara mamã: „Nu apucasem sã-i
fac bunicii toate parastasele, ajutatã bineînþeles de vecini ºi
rude, cã s-a ºi anunþat din nou ocupaþia sovieticã. Basa-
rabia ºi Bucovina de Nord deveneau din nou teritoriul
sovietic. România Mare, visul de sute de ani al neamului, s-
a prãbuºit din nou.” În aceste condiþii, Laura hotãrãºte cã
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venise momentul ca destinul ei sã se schimbe. Perspectiva
pe care o are la sosirea în capitalã ne dezvãluie o expe-
rienþã specificã, guvernatã de o forþã beneficã, în sensul cã
eroina sperã cã din acest moment, viaþa ei se va îmbunãtãþi:
„O dulce ameþealã mã însoþea, dupã un drum atât de lung.
Sufletul meu era rãscolit de durere, de speranþã, de vise.
Mergeam pe strãzi, aveam din nou pãmântul sub picioare.
O datã cu seva ce nãvãlea spre ramurile copacilor, urcau ºi
în mine puteri nebãnuite, puteri ce zãcuserã îngropate
adânc în suflet…”

„Ultima piruetã” este un roman realist, deºi are o tentã de
poveste. Opoziþia dintre esenþã ºi aparenþã, precum ºi
permanenta actualizare a trecutului, fac ca viaþa realã,
precum ºi percepþia lumii sã fie invadate de tragic. De
exemplu, episodul violului, întreruperile de sarcinã, relaþia
cu Alin ºi apoi cea cu Sever, reluarea neaºteptatã de cãtre
Laura, a legãturii cu cea care îi dãduse viaþã, îºi pun pece-
tea asupra perspectivei pe care aceasta o are asupra
existenþei. Idila Laurei cu Sever stã sub semnul întrebãrii
încã de la debut: „La numai un an de la revenirea mea în
serviciu, directorul care mã angajase a plecat si a venit un
alt director, mai tânãr ºi care pusese ochii pe mine. Totul a
început cu o invitaþie la un restaurant. Am acceptat, fãrã sã
ºtiu prea multe despre el. Era tânãr, bãrbat bine, chiar pot
spune cã am fost fascinatã de fizicul ºi comportamentul sãu.
Eram mândrã cã mã invitase ºeful meu! De ce s-a oprit la
mine? Asta am aveam sã aflu mult mai târziu…” Concluzia
cu care Laura rãmâne dupã ce se desparte de aceastã
nouã iubire este aceea cã oamenii plasaþi pe o treaptã
superioarã a ierarhiei sociale nu îi acceptã în preajma lor
decât pe cei ce le pot fi de folos.

„De ce îngãduie
Dumnezeu…?”

Un loc aparte în structura romanului îl ocupã elementul
religios. Laura este urmãritã mereu de ideea pãcatului
comis, de gândul cã ºi-a scos din pântec doi copii. Iatã de
ce, credinþa în Dumnezeu ºi în Maica Domnului semnificã
pentru ea existenþa unui ideal spre care tinde sã ajungã.
Religia înseamnã pentru Laura un nou început al creaþiei
fiinþei ei spirituale, dar ºi puterea de a îmbunãtãþi lumea, de
a se ridica deasupra destinului, de a pãtrunde într-un spaþiu
sacru, de a-ºi gãsi un reper fix: „Mã rugam la Dumnezeu sã-
mi ierte pãcatele grele ºi sã-mi arate un drum luminos pe
care sã merg mãcar de acum înainte. Intram în câte o
bisericã ºi mã rugam la icoana Maicii Domnului ºi a lui Iisus,

sã mã ajute sã pot cunoaºte numai binele în aceastã lume.”
Discuþiile purtate de Laura cu preotul satului unde

locuiesc ea ºi Alec imediat dupã cãsãtorie, aduc în prim plan
o lume ruralã, statornicã prin valorile pe care le cultivã.
Credinþa este un factor modelator, iar rolul preotului, la fel ca
ºi al învãþãtorului, este de a oferi luminã ºi susþinere:
„Pãrinte, de ce îngãduie Dumnezeu ispitele? ” l-am întrebat,
gândind cu durere cât de ispititã am fost ºi eu în viaþã.
„Îngãduie cu scopul de a ne fortifica în lupta împotriva rãului
ºi a ne întãri în stãruinþa de bine, pentru a înainta pe calea
virtuþii, spre a ne dobândi mântuirea…”

„Necredinþa îºi întinsese
aripile” 

Lipsa respectului pentru tradiþie este încã un element
definitoriu pentru societatea în care trãieºte Laura.
Crãciunul ºi Paºtele sunt momente cruciale în creºtinism,
iar faptul cã evolueazã într-o lume indiferentã la astfel de
valori este o dramã pentru eroina din „Ultima piruetã”. Tonul
ironic cu care Sever, cel pe care îl iubeºte, vorbeºte despre
sãrbãtoarea naºterii Mântuitorului, i-l dezvãluie Laurei într-o
luminã cu totul nouã, ca un om vulgar ºi insensibil: „La
urmãtoarea întâlnire a încercat sã-mi spunã cã Sãrbãtoarea
Crãciunului este de fapt sãrbãtoarea copiilor, legatã de
bucuria zãpezii, pentru jocul cu sania ºi alte jocuri cu
zãpadã… Unii mai cumpãrau brazi ºi-i ascundeau sau îi
puneau în balcon ºi îi ornau de Revelion, ca sã ºtie toþi
vecinii cã nu au sãrbãtorit Crãciunul. Ce meschinãrie!”

De o mare putere spiritualã, ce reveleazã superioritatea
Laurei ºi a mediului arhaic din care provine, sunt descrierile
pregãtirilor ce se realizau pentru întâmpinarea Paºtelui:
„Datinile acolo erau respectate cu sfinþenie. Noaptea Învierii
era cea mai sfântã ºi minunatã noapte a anului. Acum, în
vremurile noastre, nimeni nu mai vorbea de venirea acestei
mari ºi sfinte sãrbãtori. Necredinþa îºi întinsese aripile ºi
venea de undeva de la rãsãrit. Pãcat! Tradiþia ar fi trebuit
pãstratã, ea fãcea parte din fiinþa neamului nostru
românesc.”

„Dincolo de aceastã
limitã a durerii”

Ar mai trebui spus cã în roman este remarcabil redatã
ideea de pustietate, pe care Laura o trãieºte la aflarea veºti
morþii mamei. Cu toate cã doreºte sã o întâlneascã,
încercãrile ei de a-i face o vizitã în Germania, acolo unde
aceasta locuieºte, se izbesc de refuzul autoritãþilor
comuniste. Tristeþea, suferinþa eroinei în momentul când
realizeazã cã orice speranþã de a-ºi mai revedea mama a
fost spulberatã, sunt zugrãvite prin analiza sentimentelor ºi
trãirilor profunde ale acesteia. „Scrisoarea avea un chenar
negru ºi o cruce neagrã în dreapta foii. Tatãl meu adoptiv
anunþa trecerea mamei în nefiinþã. Mã aflam în acel moment
în camera mea. Am scos un þipãt îngrozitor. Gazda s-a
speriat ºi a alergat la mine în camerã. Eram chircitã în pat,
cu scrisoarea în mânã ºi plângeam în hohote. Am plâns
pânã când am leºinat. Toþi ai casei s-au strâns în jurul meu
ºi m-au readus la viaþã. „Mama mea, visul meu”, rosteam
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din când în când… Mai târziu m-am întrebat: Ce poate fi
dincolo de aceastã limitã a durerii pe care am simþit-o?”

Pentru Laura, totul pare acum ciudat ºi incredibil, deºi
posibil. Din nou, se produce o rupturã adâncã, iar efeme-
ritatea existenþei, faptul cã fericirea este trecãtoare se
transformã încã o datã, într-o provocare pentru eroinã. Sim-
bolurile malefice ce prevestesc primirea anunþului mortuar
se regãsesc în naturã, în forþele stihiale ale acesteia ºi se
suprapun peste momentele neplãcute ale unor activitãþi
obligatorii, impuse de comuniºti: „Într-un an, în aceastã zi de
defilare nori negri pluteau undeva deasupra pe cer, ridicam
privirea ºi mi se pãrea cã din ei se desprind pãsãri negre
care treceau în goanã ºi sfâºiau vãzduhul, speranþele mele
zburau ºi ele – pãsãri albe -, se amestecau cu cele negre
iar eu… Aº fi tras cu arcul sã dobor pãsãrile negre… Cum
sã uit acea zi? Dupã defilare am primit o scrisoare din
Germania. Nu era scrisul mamei ºi o vagã presimþire m-a
fãcut sã o deschid cu teamã.”

„Mai bine nu te întâlneam în
viaþa mea!”

O altã temã prezentatã de roman este aceea a cãsniciei
eºuate, nerealizate. Un cuplu care trãieºte calvarul absenþei
comunicãrii, al suspiciunii, al geloziei ºi al minciunii este
chiar cel al pãrinþilor Laurei: „Îmi amintesc cum mama
detesta faptele tatãlui, cum nu era de acord cu evadãrile lui,
cum îl ura din cauza purtãrii lui, cât despre dragoste între ei
nici nu mai putea fi vorba. Îmi era milã de amândoi, cãci
amândoi se chinuiau. Îºi suportau în continuare, unul altuia,
lipsa de sensibilitate ºi adesea, chiar de judecatã. Nici unul
dintre ei nu era fericit.” Povestea lor de dragoste se des-
tramã, iar accesele dramatice de mânie ale mamei Laurei
culmineazã cu aceste vorbe, aruncate soþului: „Mai bine nu
te întâlneam în viaþa mea!”

Prin contrast, cuplul format din Laura ºi Alec se aflã în
cãutarea dragostei pure, absolute, unice. Amândoi sunt
intelectuali, iar iubirea lor este o modalitate de a se izola de
mediul social, de lumea rea ºi cupidã, de cotidian. Cei doi
se cãsãtoresc. Aparent, amândoi par a fi învinºi de socie-
tatea în care trãiesc. Revolta lor denotã inadaptarea, însã
Laura ºi Alec au puterea de a spune ºi de a recunoaºte
acest adevãr. Iatã de ce, din punct de vedere moral, ei nu
sunt niºte înfrânþi.

„Îmi devenise atât de drag
pãmântul”

Remarcabilã rãmâne dragostea Laurei pentru pãmântul
pe care îºi duce zilele: „Îmi devenise atât de drag pãmântul,
încât îl aduceam uneori în palme, îl miroseam ºi îl puneam
într-o glastrã, ca sã-l am mai aproape, în casã. Apoi rãsã-
deam o floare, floare a cãrei dezvoltare o urmãream cu
mare grijã. Odatã când aveam pãmânt în palme, Alec intrã
pe poartã, în curte, în casã ºi surprinzându-mã, uimit oare-
cum de gestul meu care se repeta, îmi înãlþã mâinile ºi mi
le sãrutã, aºa cum erau, cu pãmântul maroniu în cãuºul lor.”

Gestul lui Alec, venit în continuarea gestului Laurei,
vorbeºte despre ºansa de a învinge trecutul ºi de a aparþine

prezentului prin puterea dragostei ºi a valorilor morale. Alec
acþioneazã instinctiv, iar gestul sãu denotã fidelitate faþã de
soþie ºi faþã de glie. Prin acest gest, incertitudinile ºi îndo-
ielile celor doi se risipesc, iar actul erotic în sine este spiri-
tualizat. Dupã o viaþã în care relaþia lor decurge bine, Laura
ºi Alec ajung într-un moment de cumpãnã. Dupã 1989,
societatea se schimbã, iar Alec are posibilitatea sã îºi
redobândeascã ambele case – una la Buzãu, cealaltã în
Bucureºti – ce îi fuseserã furate de comuniºti. Din acest mo-
ment, atenþia sa se canalizeazã numai în aceastã direcþie.
Romanul revine la toposul casei, casã care pentru Alec este
„aceastã casã”: „O sã mergem, Laura, o sã mergem pe
urmele copilãriei tale, îþi promit! De îndatã ce vom termina
cu lucrãrile pentru aceastã casã”, îi spune el, soþiei. Frã-
mântãrile sale legate de cele douã case nimicesc dimen-
siunea vieþii domestice de pânã acum, îi distrug practic,
familia.

„Numai El ne poate înþelege
cu adevãrat”

„El iubeºte casa, eu mai mult pãmântul”, afirmã Laura,
devenitã victimã a trecutului lui Alec. Ea nu va ajunge
niciodatã sã îºi revadã pãmântul natal, aºa cum nu i-a fost dat
sã îºi mai reîntâlneascã mama. Moartea ei este pânã la urmã,
o eliberare moralã. Alec în schimb, îi supravieþuieºte pentru a
lua cu el tot trecutul de care îl privaserã comuniºtii. Psihologic,
el îºi susþine ºi îºi justificã sacrificiile fãcute pentru recuperarea
ºi renovarea caselor, astfel: „Nimeni nu-mi poate reda timpul
care l-am pierdut în închisoare, acei ani frumoºi ai tinereþii! Am
pierdut prietenii, lumea parcã mi-e strãinã! Nimeni nu-mi va
putea reda viaþa furatã de comuniºti!”

Laura devine o a doua Ana, soþia meºterului Manole.
Motivul zidului pãrãsit, prezent în balada „Mãnãstirea
Argeºului”, este reluat în „Ultima piruetã”. Casele lui Alec
sunt asemenea zidurilor pãrãsite, iar el înþelege cã pentru a
le recupera, pentru a fi iarãºi stãpân pe trecut, trebuie sã
aducã un rod, rodul sacrificiului de sine, al jertfirii propriilor
valori spirituale ºi morale, în cazul de faþã, iubirea sa pentru
Laura. Lipsurile, boala, neînþelegerea unui soþ pe care îl ºtia
altfel, îi vor grãbi acesteia sfârºitul. La fel ca ºi Ana, Laura
îºi acceptã destinul. Dincolo de moartea ei, mai stãruie încã
trecutul, momentul când l-a întâlnit pe Alec. „Când l-am
vãzut prima datã, nu am avut o atracþie specialã pentru el;
mi s-a pãrut cã am cunoscut o persoanã ca multe altele în
viaþa mea. Apoi l-am cunoscut bine ºi m-am îndrãgostit de
el. Îl iubesc pentru sufletul sãu tânãr, pentru visele lui,
pentru clipele lui de veselie, pentru atenþia cu care mã
înconjoarã, pentru cuvintele lui frumoase pe care le aud în
fiecare zi…”

Ceea ce rãmâne dincolo de toate acestea, ceea ce îi
supravieþuieºte Laurei este credinþa pe care a avut-o în
Dumnezeu. Romanul Vavilei Popovici, „Ultima piruetã”, se
încheie în mod apoteotic, cu versetele despre dragoste din
capitolul 13 al primei epistole a apostolului Pavel cãtre
corintieni. Cuvintele sale au sens, pentru cã Laura trãise o
astfel de dragoste, pânã la sacrificiul suprem. „Fiecare om
cu rugãciunea sa”, spune Laura, la un moment dat, dupã
care continuã: „Numai Dumnezeu cunoaºte toate gândurile
noastre. În faþa lui suntem cu adevãrat sinceri, numai El ne
poate înþelege cu adevãrat.”
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*
Din ce anotimp

Îþi soseau câteodatã
Lungi caravane

ªi lungi despãrþiri
Peste dune ºi þãrmuri

Apãsãtoare

Urma paºilor
Prin pustiul din tine

ªerpuitoare

From what season
To you sometimes arrive  

Long caravans 

And long silences 
Over the dunes and shores 

Overwhelming

The trace of steps 
Through the desert in you

Undulating

2 * 

Sub albe pleoape
Fantastice memorii

Poate el ºi ea

Îngãduie dar
Aceastã caravanã

ªi eºarfa ei

Tot ce îi leagã
Cuvântul ºi deºertul

Marele nimic

Under white eyelids
Fantastic memories
Maybe he and she

Allow hence
God this last caravan

And her shy scarf

All that ties them
The Word and the desert

The nothingness

3 * 

Dincolo de vag
Se aºterne deºertul

Gol ca un suflet

Poate Shirazul
Cu turnul lui de cretã

Sã fi nãlucit

Poate biul-bul-ul
Beat de parfumul rozei

Sã fi triluit

Beyond the vague
Spreads the desert itself 

Its empty soul

Maybe Shiraz
With its towers of chalk

To have stunned 

Maybe bjul-bul
Mad of the rose perfume

To yell the trill

Poezii



4 * 

spui cã-i târzie
Aceastã caravanã

Spre vechiul Shiraz

Cã nu aºteaptã
Cu harfa-i menestrelul

Sã ne recite

Cuvinte rupte
Din amintirea verii
De mult pierdute

You say it is late
This tired caravan
Towards old Shiraz

And is not waiting
Harp wielding ministrel

To recite for us

Only broken words
Summer remembarances

Long time forgotten

5 *

Flamuri fãrã vânt
ªi rãscrucile arse
Drum spre nicãieri

Nisip miºcãtor
Ce îþi scufundã pasul

În ziua de ieri

Þi-e teamã de vis
Ci vorbeºte-þi cu mine

Gânduri ºi tãceri

No wind for flags 
And burnt intersections

Way to nowhere

The moving sands
Sinking inside your steps

Into yesterday

Fear of Dream
But let you talk with me
Thoughts and Silences

6 *

Îmbrãþiºarea
Pentru care întoarsem

În timp Shirazul

Ochii ei de jar
În descântecul nopþii

Risipiþi pe cer

Tremurul din glas
În templul regãsirii

Înãlþând Gatha.

Our Embracing
To which I long reversed

The time of Shiraz

Her eyes of fire
In the charm of the nights

Glancing at the Sky

Shiver of the voice
The temple of echoes

Whispering Gatha.

(din volumul Shiraz, trad. în englezã
de Daniela Gîfu ºi autorul)

Vasile Mic
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Prólogo
(La ausencia)

La ausencia es una presencia negativa,
Es un hueco, una espera, una latencia.

Indistintamente, es muerte y vida –  
Incluso el Señor, para los sentidos, es una ausencia.

Estando intacta, y oculta,
Asociando realidades opuestas,

De la ausencia nacen frustración y abatimiento
Y un pensamiento de imposibilidad absoluta.

No-existiendo, no puede esconderse.
No-existiendo, no niega su evidencia.

Iguales le son el terror y la clemencia...
La ausencia es una presencia mucho más cruenta,

Más difícil de soportar que la presencia.

Prolog
(Absenþa)

Absenþa e-o prezenþã negativã,
E-un gol, o aºteptare, o latenþã.
E moarte ºi viaþã, deopotrivã –

Chiar Domnul, pentru simþuri, e-o absenþã.
De neatins fiind, ºi nevãzutã,

Asociind realitãþi contrare,
Absenþa naºte jale ºi frustrare

ªi-un gând de neputinþã absolutã.
Ne-existând, nu poate sã se-ascundã.

Ne-existând, nu-ºi neagã evidenþa.
Egale-i sunt teroarea ºi clemenþa…

Absenþa e-o prezenþã mult mai cruntã,
Mai greu de îndurat decât prezenþa. 

1
(Oh, madre...)

No puedo esparcirte, no puedo recogerte.
Estás demasiado lejos.

Sé cuánto miedo
hubo en ti.

La vida entera
no pensaste en ninguna otra cosa:

Solo en la muerte.
¿Dónde están todas las que

fueron? ¿Dónde están todas las
que son?

¿Dónde se dignaron llevarte?
¿Dónde se dignaron ocultarte?

Ni una respuesta.
Ni silencios, ni una palabra.

El viento recoge de
la tumba

hoja tras hoja.

1
(O, maicã...)

Nu te pot risipi, nu te pot aduna.
Eºti mult prea departe.

ªtiu cât de fricã
þi-a fost.

Viaþa întreagã
nu te-ai gândit la nimic altceva :

Numai la moarte.
Unde sunt toate cele ce-au
fost, unde sunt toate cele

ce sunt?
Unde-au binevoit sã te ducã,

unde-au binevoit sã te-ascunzã ?
Nici un rãspuns.

Nici tãceri, nici cuvânt.
Vântul adunã de pe

mormânt
frunzã cu frunzã. 

2

El padre murió en una
única fecha.

La madre muere
cada día.

El amanecer comienza con su
-continuamente repetida-

voluptuosidad

Poemas/Poezii



por morir.
De esta manera fue,

la primera vez, en
el patio desierto,

de esta manera fue, más
tarde, por todas

partes,
allí, aquí.

La madre parece estar
incesantemente en

los rayados horizontes
del camino hacia la eternidad,

andando, apresurada e
inseguramente,

como en el tránsito de
los peatones, con

sus pasos pequeños.

2

Tatãl a murit o
singurã datã.

Mama moare în
fiecare zi.

Zorii încep cu
- mereu repetatã –

voluptatea ei
de-a muri.
Aºa a fost,

prima oarã, în
curtea pustie,
aºa a fost, mai

apoi, peste
tot,

acolo, aici.
Mama pare sã fie,

fãrã-ncetare, în
haºuratele zãri
ale drumului

spre veºnicie,
cãlcând, grãbit ºi

nesigur,
ca pe trecerea de

pietoni, cu
paºii ei mici.

3

Leo
Cien años de soledad

en Bad Hofgastein,
en el Hotel Germania, apartamento

404, arriba, en
la terraza.

Hace un año,
la madre se preparaba

para atravesar
el río de la muerte

por el vado,
hacia su nueva, invisible

casa.
Entre el día de entonces y

el día de ahora
existe solo esta

cognitio mortis experimentalis.
Entre el instante
de entonces y

el instante de ahora,
no hay camino

ni carretera.
Simetría en el vacío,

hebra de tiempo, sin Parcas, sin
rueca de hilado, sin estriga...

Yo leía, por entonces, Bel-Ami,
en el salón belle époque,

por Bad Gastein, en
el Hotel Weismayr.

3

Citesc
Cien años de soledad
în Bad Hofgastein,

în Hotelul Germania, apartamentul
404, sus, pe

terasã.
În urmã c-un an,

mama se pregãtea sã
traverseze
râul morþii
prin vad,

înspre noua, invizibila-i
casã.

Între ziua de-atunci ºi
ziua de-acum,

e numai aceastã
cognitio mortis experimentalis.

Între clipa
de-atunci ºi

clipa de-acum,
nu-i nici drum
ºi nici cale-i.

Simetrie în vid,
fir de timp, fãrã Parce, fãrã
furcã de tors, fãrã caier...

Eu citeam, pe atunci, Bel-Ami,
în salon belle époque,

la Bad Gastein, în
Hotelul Weismayr.
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Transcendenþã

dragoste fãrã griji
versuri albe pentru poeþi triºti
publicaþi în manuale ºcolare
nu am uitat numele voastre
Eminescu, Arghezi, Sorescu 
Nichita Stãnescu

orice atelier de creaþie 
este pustiu
recit prea rar
rime romantice provocatoare
nu mai ºtiu unde creºte 
visul meu românesc
de sub pernã
îmi amintesc doar 
cã voiam sã impresionez 

Dali, Elytis, Claude Debussy,
agãþau oglinzi suprarealiste înalte 
deasupra patului meu din Paris
tulburatã de umbre 
lumina le împarte

divaghez în vers alb cu Pierre Morency
dansez fericitã
pe frunze de arþar cu picioarele goale
poem însufleþit în valuri de culoare
pasãre cu inima de foc
reiterez din propria-mi cenuºã 
aripi de neuitare 
dragostea ucide 
dar inima nu moare

pe malul fluviului Saint-Laurent
reinventez iubirea sub Poartã de Sãrut
coloanã nesfârºitã în nopþi incendiare
la masa tãcerii albastre
mã aºteaptã la cenaclu

umbre stelare
cu dragoste fãrã griji
Eminescu, Arghezi, Sorescu, 
Nichita Stãnescu ..si Pierre Morency

Tu nu îmi poþi atinge cuvintele

Tu nu îmi poþi 
atinge cuvintele
trebuie doar sã înveþi
cum sã îmi citeºti sufletul

imagineazã-þi întâlnirea 
ta proprie
bãrbatul ideal
cu femeia idealã

trãind amorul bumerang
în a vieþii spiralã
surprinºi 
pe o canava iluzorie

de fiecare datã
când dorinþa ta converge
in jurul visului meu 
eu reîncep poemul

despre aceastã noapte
pe care tu o mângâi 
doar
cu vârful degetelor

în timp ce luna înoatã
cu noi în ape virtuale 
uitând de mine însãmi
în braþele tale

Nu insista

lasã doar ploaia 
sã dilueze 

P O E Z I I



transparenþa aºteptãrii
într-un tandem lichid

când fericirea 
îºi face iluzii
la separaþia serii
singurãtatea 
este pusã la zid

nu insista
dincolo de refuzul 
cuvântului cinic
victoria urmeazã 
sã se adjudece
celui mai fraudulos 
dintre îndrãgostiþi

cuvântul taie poemul
cu orgoliul visului 
în perfecþiunea momentului
adâncit

fragilitatea poeþilor 
este testatã
de puterea lor de seducþie 
în metafore cu efect spectacular

de nestins sunt stelele 
când aprind noaptea
sub umbra ta
incendiar

Dupã tine

ce mai putem pãstra
din furtuna stelarã

inima mea muºcã
intimitatea luminii 
cu un roman nescris

ultima amintire a verii
ai luat-o pe garanþie
cu tine 

în timp ce ochii mei 
tranºeazã distanþa vinovatã
în culoarea frunzelor de arþar

umbra ta
ºterge cerul de ploi
cu aripi senine

Pictogramã

nu ºtiu sã te iubesc
nu ºtiu
veneam spre tine îmbrãcatã 
într-o rochiþã de spaimã
mâinilor tale li se fãcuse milã ºi frig
mã cautau prin hãrþi de întuneric
desenate-n zãpadã
flori carnivore ºerpuitoare
aici-acolo pe rând
alfabet lasciv
lirism abstractizat 
la limita dorinþei miºcãtoare
loveai plecãrile din albul surd
cu îngerul uitat
nu ºtiu sã te iubesc nu ºtiu
pur ºi simplu realitatea este 
pentru simpli muritori
fumul amintirii doar
mai sparge câte-o piatrã
dã buzna cu o stare de cinism
într-o tardivã crizã de ideal
frenetic joc abandonat
nu ºtiu sã te iubesc nu ºtiu
vei fi amendat
cu pasiuni de ocazie
la care contribui eu
o zânã albã
intratã în memorie 
prin uºa din faþã
precum 
în pictograma unui tablou
imposibil de uitat
nu ºtiu sã te iubesc
nu ºtiu

Oglinda are douã feþe

oglinda are douã feþe
îmi tatueazã cuvântul un înger 

o datã pentru tine însuþi 
o datã pentru mine 

nu te voi iubi niciodatã îndeajuns 
nu vei cunoaºte niciodatã 
femeia idealã ce locuieºte în mine 
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doar aceastã frumuseþe virtualã 
aceastã senzaþie iluzorie 
ne furã controlul 

decanteazã atingerea clipei 
într-un ceremonial secret 
fragilã uitare de sine 

oglinda are douã feþe 
îmi tatueazã fericirea cu tine 

tu eºti dansatorul de moment 
eu sunt dansul ce te conþine

Yin ºi Yang

rezemaþi de secunda 
ce bate
doar în propria inimã
creºtem odatã cu timpul
unul spre celãlalt
unde sfârºesc eu
începi tu
ca o continuare
între Yin si Yang
lunã-soare

Întâlnire fãrã argumente

vino sã jucãm 
propria iubire

mizând ultima carte 
la balul zãpezii

tentaþia 
de a fi mereu
ce bogãþie în alb

aceastã întâlnire 
fãrã argumente 

aºteaptã sã vedem
speculaþia 
vânzãtorului de iluzii

pe ce numãr 
va opri ruleta

torturã sau 
petrecere în doi?

Siddhartha

vânzãtoarea de iluzii
dedublatã de un iubit secret
îmi invadeazã sângele 
cu telepatii halucinante

o altã toamnã 
mã regãseºte înveºmântatã
în rochiþa de frunze
coloratã rebel
de un pictor expresionist

dansez 
pe o fantezie de Bach
simulând vântul
îndrãgostit de imaginea mea
din oglindã

complicitate si foºnet
harpha serii mã desfrunzeºte
deasupra unui lac necunoscut
mã dezbracã de aºteptãri
cu opusuri transparente
insinuate profund
în arºiþa cãrþii

în numele iubirii semnez 
aerul pictat cu fluturi adictivi
când aprind noaptea 
sub ceruri strãine

fluxul pur sânge conteazã
nu desfrunzirea de sine

to be or not to be

patã vie cu-vân-tul 
decanteazã mirajul luminii
cu mine

Vernisaj cu dublã destinaþie

nu e firesc 
acest vernisaj 
cu dublã destinaþie

în care 
holograme inedite
rãtãcesc
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umbre de fosfor
se aºeazã 
în conºtiinþa de sine

mãrturii de preþ
într-un jurnal intim
vor trece dincolo de mine

o altfel de iubire
ca o demonstraþie publicã
se va întrupa 

dezbatere nevindecabilã
din care rãmân
doar promisiuni

o licitaþie cu amintiri
ºi poate un interviu
cu umbra mea

Carmen Doreal este numele artistic al poetei ºi artistei plastice de origine românã Carmen Þuculescu Poenaru,
stabilitã din 2001 în Montreal, Canada. Carmen Doreal s-a nãscut la Petroºani, România a absolvit cursurile ªcolii de
Muzica si Arte Plastice din Tg-Jiu, Liceul Sanitar din Tg-Mureº ºi Colegiul La Salle, Montreal. Este membrã în Academia
Internaþionalã de Arte, Quebec ºi Cercul Artiºtilor Plastici ºi Sculptori din Quebec, Asociaþia Canadianã a Scriitorilor
Români, Asociaþia Scriitorilor de Limbã Românã din Quebec, si  Fundaþia Culturalã Constantin Brâncuºi din România.
Publicã în diverse reviste literare din România ºi Canada: Luceafãrul (Bucureºti), Ramuri (Craiova), Columna (Târgu-
Jiu), Tribuna (Cluj), Astra (Braºov), Românul Canadian (Toronto), Capitala (Ottawa), Candela, Pagini româneºti, Destine
Literare , Tribuna noastrã, Accent Montreal (Montreal), Agonia, Wordpress, Culture inside, Sfera online, Terranova
Magazine. Colaboreazã la diverse emisiuni de radio ºi televiziune în România ºi Canada. Carmen Doreal este autoarea
a peste 100 de tablouri pictate în ulei ºi acrilic, multe dintre ele fãcând parte din colecþii particulare în întreaga lume. A
participat la nenumãrate expoziþii colective în România  ºi  Europa cat ºi aici în  Canada ( Montreal, Ottawa, Toronto ).
A avut 3 expoziþii personale. Doua, organizate de Galeria de Artã Inter-Pallas din Montreal în anii 2009, 2010 ºi  ultima
în  2012, la  Biblioteca Municipalã, Deux-Montagnes. 

Debuteazã editorial în anul 1999 cu volumul de poezii intitulat Vernisajul iubirii Editura Curierul Dunãrii Bucureºti acesta
reprezentând dublul crez artistic al poetei-pictoriþe. În anul 2010 participã cu volumul Poeme în culori /Poemes en couleurs(
Editura Nemesis Montreal) la Târgul Internaþional de Carte, Montreal. Acesta conþine poeme în limbile românã si francezã
combinate cu detalii din lucrãri plastice. Autoarea a ales detalii din picturile personale pentru fundalul grafic al poemelor ºi nu
a greºit . Cele doua tipuri de creaþie se combinã într-o armonie perfectã. Finã, aluzivã, plinã de rafinament, artista-poeta este
o voce originalã, impunând impresia generalã cã asistãm la un veritabil regal poetic. Scrierile ºi pictura semnate de Carmen
Doreal îmbinã muzicalitatea poeziei cu poezia culorilor într-o manierã originalã. 

Prin ochii ei ordinarul devine extraordinar, fiecare culoare devine mai vie. Îi place sã transpunã în lucrãrile ei,
melancoliile, dar ºi  nãzuinþele, amintirile dar ºi realitatea prezentã. Îi place sã simtã textura culorilor, muzicalitatea ºi
ritmicitatea lor. Arta ei angajeazã un stil expresionist-impulsionist ce se poate încadra în frontiera imaginativa
plecând de la  figurativ panã la abstract. Fiecare piesã spune o poveste unicã, reprezintã o redare vizualã a
evenimente atât reale cât ºi imaginare....Gãsim în tehnica ei o mulþime de simboluri preluate din arta brâncuºiana cât
ºi din cultura universalã, ce descriu instincte fundamentale ale omului combinate cu armonia, filozofia ºi echilibrul
lui emoþional. Arta pentru Carmen Doreal nu este doar artã, dar ºi o terapie a sufletului prin artã. Este o terapie a
sufletului mereu îndrãgostit, invadat de amintiri din þara natalã, combinat cu experienþe actuale ... 

Nu ocazional, descoperim la Carmen Doreal din dominantele tematice ale liricii din Québec. Ne întâmpinã aici
pendularea între solitudine ºi cãutarea febrilã a celuilalt, a unui iubit ideal, care se confundã, la rigoare, cu umbrele
tutelare ale memoriei sale culturale. Poeþi români (Eminescu, Arghezi, Sorescu, Nichita Stãnescu), dar ºi Pierre Morency,
sunt proiectaþi într-un panteon sentimental compensatoriu. 

Unind graþia cu forþa imagisticã, luciditatea cu reveria finã, Carmen Doreal este în mãsurã sã sugereze ceva esenþial
despre destinul artistic al epocii noastre, la început de secol. Talentul ºi opera ei ne conving, încã o datã, cã frumuseþea
si valoarea artisticã va salva lumea.

De aceea, cine va citi poezii de Carmen Doreal, sau va vizita galeria artistei va fii mai fericit, „bucuria ei de viaþã si
idealismul” fiind de neuitat.
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PICĂTURA
DE CERNEALĂ

Gutuia,
ca un mister

Gutuiul din faþa casei bunicii
dinspre tatã fãcea cele mai gus-
toase gutui pe care le-am mâncat
vreodatã. Când se coceau, erau
galben-aurii, dulci, aromate ºi parcã
se topeau în gurã. Miroseau, în
nopþile calde ºi liniºtite de toamnã, a
parfum. Un fel de lavanda finã ce-mi
nãpãdea nãrile de mã “îmbãta”.
Ceasuri întregi ºedeam uneori sub
pom, întins pe iarbã, ºi priveam
printre crengile pline de rod cerul
înstelat. ªi visam… Era o beneficã
delectare, o izbutitã comuniune cu
natura.

Când, coapte, gutuile cãdeau de
pe ram, bunica le aduna cu grijã, ca
pe niºte ouã proaspete, ºi le punea
în odaia cea bunã, de la ºosea. De
fiecare datã când o vizitam, pri-
meam în dar, pe lângã alte bunãtãþi,
ºi câteva gutui. Întotdeauna, pe aia
mai arãtoasã o pãstram ºi aºezam
în fereastrã. Ierni de-a rândul, în
camera copilãriei mele a persistat
mireasma fãrã seamãn a gutuilor.
Gutuia din fereastrã devenise un fel
de leit-motiv al existenþei mele.
Adormeam mângâind-o cu privirile
ºi mã trezeam… privind-o. În lumina
dimineþilor albe, avea reflexe de
cleºtar, strãluciri de rouã. 

Þin minte cã ºi când era pe patul
de moarte ºi-am mers s-o vãd
înainte de a se stinge, bunica mi-a
dãruit o gutuie. Multã vreme am
pãstrat-o ca pe o icoanã. 

Îmi mai amintesc cã ºi tata iubea
nespus de mult gutuiul, pentru cã
înainte de a se prãpãdi m-a rugat
sã-l îngrijesc cu sfinþenie. Atunci am
aflat cã pomul fusese sãdit de
bunicul, pe care nu l-am cunoscut
pentru cã se stinsese cu câþiva ani

înainte ca eu sã vin pe lume… Ruga
a însemnat pentru mine poruncã.
Gutuiul din faþa casei bunicii existã
ºi astãzi, fructele lui galbene ca luna
mã îmbie în nopþile de toamnã cu
balsamul lor misterios, dar, parcã,
nu mai sunt la fel de gustoase. Au
devenit un pic amãrui… Oare din ce
pricinã?!   

Moto: „Doresc sã fiu înmormân-
tat în groapã de pãmânt reavãn...” –
din Testamentul Înalt Prea Sfinþitului
Bartolomeu Anania.

Visul coreean
Când a aflat cã l-au disponibili-

zat, cã adicã l-au dat afarã de la
minã, era în birou, o baracã..., a pus
telefonul în furcã ºi a rãmas pe gân-
duri preþ de mai bine de un ceas...
Ca o cariatidã... Nemiºcat, înþepenit
pe picioarele-i subþiri ºi lungi, ca
douã crãcane de ulm, cu privirile
rãtãcite pe peretele alb-murdar, izâ-
nit de praful de cãrbune împrãºtiat
din carierã în aerul aproape irespi-
rabil, nu a schiþat vreun gest, n-a
scos o vorbã, a dialogat doar în
gând cu el însuºi. Circulaserã de o
bunã bucatã de vreme zvonuri cum
cã guvernul ar intenþiona sã închidã
minele nerentabile, dar lui nu-i
venise sã creadã. Fãrã îndoialã,
vestea îl ºocase, ar fi putut ºoca pe
oricine ar fi aflat cã gata, de
sãptãmâna viitoare n-o sã mai aibã
slujbã..., cu atât mai mult, pe unul
crescut ºi educat într-un sistem
neconcurenþial, supercentralizat, în
comunism adicã.

Idu a vãzut pentru prima oarã
lumina zilei într-un sat din Oltenia,
dupã adoptarea decretului lui
Ceauºescu de interzicere a avortu-
rilor, era carevasãzicã decreþel, însã
dorit de pãrinþi – amândoi þãrani

simpli, membri ai Cooperativei
Agricole de Producþie „Frãþia” din
localitate, fãrã carte, fãrã avere, dar
cu credinþã în Dumnezeu ºi valorile
morale autentice – care au þinut
morþiº sã scoatã ceva din el, unicul
lor copil, sã ajungã „domn”, aºa cum
multe odrasle din sãtucul acela
dintre dealuri izbutiserã sã devinã,
ºi au trudit pentru împlinirea visului
lor, toþi banii câºtigaþi cu ziua pe la
unul ºi altul, la muncile câmpului, îi
bãgaserã în educaþia bãiatului. E
drept cã nici el nu le înºelase
aºteptãrile, i-a plãcut cartea, nu era
primul din clasã, dar al doilea, al
treilea în fiecare an ieºise, iar
poziþionarea pe locurile fruntaºe s-a
menþinut ºi la Facultatea de Mine
din Petroºani. Asta îi plãcuse, asta
fãcuse... La absolvire, ºi-a ales o
minã din Valea Jiului.

Ziua în care primise vestea cã
n-o sã mai aibã loc de muncã, la
mulþi ani dupã revoluþie, a fost ºi cea
dintâia în care a trecut pragul unei
cârciumi de ºantier. La plecarea
spre casã, dupã program, a intrat
glonþ în bufetul muncitoresc din
apropierea carierei, botezat de
mineri – lesne de priceput de ce –
“La pufoaica-ngãuritã”. Tot atunci
era pentru prima oarã când se
îmbãta... A bãut ca sã-ºi înece
amarul pânã s-a fãcut criþã. Când sã
se închidã localul ºi-au dat sã plece
chiar ºi cei mai fideli ºi destoinici
clienþi, l-au luat ºi dus acasã niºte
ortaci, cã el, pe propriile-i picioare,
n-ar fi fost în stare sã ajungã. Când
nevastã-sa, Martha, l-a vãzut în
halul în care era, a fãcut crizã de
nervi, greu de tot au reuºit minerii sã
o calmeze, Idu era legumã, nu
putea sã articuleze douã vorbe, se
bãlãngãnea pe picioare, sprijinit de
o parte ºi alta de ortacii care l-au
pus pe pat. Pânã dimineaþa, a dor-
mit neîntors, iar sforãitul i se auzea



ºi din apartamentele vecine.
A doua zi, nevastã-sa a bãgat

divorþ, de fapt mai de demult aveau
neînþelegeri, femeia, frumoasã ºi cam
curviºtinã, se þinuse pe ascuns când cu
unul, când cu altul, Idu simþise ceva ºi
de atunci au apãrut discuþiile, disponi-
bilizarea lui a fost picãtura care a um-
plut paharul sau poate doar pretextul
care sã-i permitã Marthei concreti-
zarea dorinþei ce o ardea: refacerea
vieþii alãturi de ultimul ei amant, mai
tânãr ºi mai bogat decât Idu, un între-
prinzãtor particular ce dezvoltase o
prosperã afacere cu pompe funebre în
zona Vãii Jiului. ªi l-a lãsat... Copii nu
avuseserã, avere nu agonisiserã îm-
preunã, apartamentul în care locuiserã
era al ei de dinainte de cãsãtorie, încât
n-a fost prea complicat partajul.

Obligat de împrejurãri ºi destin,
bãrbatul s-a mutat la þarã, în micuþa
casã cu pridvor în care se nãscuse ºi-
ºi trãise copilãria, nelocuitã dupã
moartea pãrinþilor lui. Fãrã slujbã,
mãcinat de un puternic sentiment de
abandon, uitat de fosta nevastã ºi
societate, Idu a luat în piept, din plin,
greutãþile vieþii care, într-un fel, l-au
împins treptat-treptat sã îºi facã un
prieten de nãdejde care, de fiecare
datã, îi acorda sprijin necondiþionat:
Bachus. Pe zi ce trecea, îºi îneca din
ce în ce mai aprig, în pahar, amarul. 

O transformare structuralã, pro-
fundã ºi oarecum surprinzãtoare sufe-
rise, între timp, Idu. Niciodatã nu sim-
patizase regimul comunist, avusese
chiar repulsie faþã de tot ce presupu-
sese acesta, considerându-l o adevã-
ratã ciumã, însã acum îl adora... Deve-
nise din opozant, simpatizant, ideolo-
gia roºie pusese stãpânire pe el pe
nesimþite, i se furiºase în fiecare
celulã, îi pãtrunsese în oase ºi minte,
fusese aºa... ca o dragoste oarbã,
ciudatã, pãtimaºã, devenise cititor
pasionat de literaturã marxist-leninistã
ºi adept înfocat al principiilor comu-
niste, acum credea cu ardoare cã
“orânduirea comunistã este cea mai
dreaptã dintre orânduiri pentru cã pune
omul ºi interesele sale majore mai
presus de orice”. Convingerea asta ºi-
o formase de mai mult timp, însã peste
citatul ãsta care îi aparþinea lui
Ceauºescu dãduse, de curând, rãs-
foind o broºurã pe care o gãsise întâm-
plãtor în podul casei, o cuvântare la
una dintre plenarele Comitetului Cen-
tral al Partidului Comunist Român. O
cãrticicã prãfuitã, cu paginile îngãlbe-

nite de trecerea timpului ºi coperþile
roase de carii, dar care, considera el,
conþinea adevãruri de netãgãduit.       

ªi-ar fi dorit sã poatã da timpul
înapoi, pe vremurile de odinioarã când
cu toþii aveau asigurate un loc de
muncã ºi o casã, micã, mare, nu conta,
când te lua Miliþia de pe drumuri ºi te
obliga sã te angajezi undeva, în funcþie
de calificarea pe care o aveai, numai
sã nu arzi gazul de pomanã pe stradã
ºi prin cârciumi, dar ºtia cã asta nu mai
e posibil în România. Comunismul
murise aici pentru totdeauna... Tânjea
însã dupã vremurile acelea, iar dorinþa
lui arzãtoare, pe care o mãrturisea tot
mai des în ultima perioadã, era sã
trãiascã din nou în comunism... 

Într-o searã, la o agapã prelungitã,
un tovarãº de pahar, bun prieten al lui,
i-a aruncat aºa, într-o doarã, o idee, de
ce nu pleci tu, mã, Idule, în Coreea de
Nord, acolo, sã ºtii, e trai pe vãtrai...
Din acel moment, pentru Idu, Repu-
blica Popularã Democratã Coreeanã,
ultimul bastion al comunismului auten-
tic, aºa cum o considera, a devenit o
fata morgana, iubita în al cãrei aºternut
cald ardea de nerãbdare sã ajungã. ªi,
ºi-a fãcut un plan pe care era hotãrât
sã-l ducã la îndeplinire, cu orice preþ...

*
*   *

Înainta greoi, domol, cu paºi rari ºi
inegali, prin noroiul slinos, lipicios,
aluneca din când în când, gata sã pice,
dar se redresa deîndatã ºi mergea mai
departe, vântul nãprasnic, ºuierând
dinspre rãsãrit, îi rãvãºea ºi rãsucea în
spirale pletele bãlaie, mii de ace îi

înþepau obrajii, lacrimi, de ger, îi
umeziserã ochii... 

Pornise în marea aventurã core-
eanã... Îºi luase doar un geamantan cu
lucruri de strictã necesitate, oficialii
Ambasadei Coreei de Nord care îi
aprobaserã plecarea îi promiseserã cã
acolo va avea tot ce e necesar pentru
un trai decent. Aºadar, mergea încre-
zãtor înspre locul de unde trebuia sã ia
autobuzul care sã-l ducã în capitalã.
Exalta la gândul cã nu peste mult timp
avionul cu care urma sã plece din
Bucureºti va ateriza la Phenian. Nu
privea înapoi, n-avea ce sã regrete…

Zborul pânã în Coreea a fost lipsit
de peripeþii, dar pe aeroport, stu-
poare... Mulþime de oameni, cu pan-
carte pe care scria ceva într-o limbã
necunoscutã lui, strigau, se agitau, îºi
manifestau bucuria, pentru ce, habar
n-avea... 

Doi bãrbaþi în uniformã militarã i-au
reþinut paºaportul ºi i-au pus cãtuºe la
mâini. Într-o englezã de baltã, pe care
greu a priceput-o, i s-a explicat cã la ei
e revoluþie, cã regimul comunist a
cãzut, un alt sistem, democratic, s-a
instaurat ºi cã… e arestat.

Inima stãtea sã-i sarã din piept,
broboane de sudoare îi invadaserã
faþa ºi... deschise uºor ochii... Razele
soarelui dupã-amiezii de varã îi mân-
gâiau din lateral faþa ridatã.

- Oh, Doamne, îþi mulþumesc cã a
fost doar un vis!, implorã Idu divinitatea.

Respira uºor ºi rar, din ce în ce mai
rar, întins sub un arin bãtrân de la mar-
ginea zãvoiului din spatele casei. Între
trupu-i firav ºi pãmântul reavãn cu care
doar peste trei zile avea sã se conto-
peascã, firul verde ºi mlãdios al ierbii... 

Vasile Mic

52

D Lestine iterare



53

D Lestine iterare

EU
G

EN
 E

VU
(R

O
M

Â
N

IA
)

Dansul tahionilor
(ferestre fulgerate)

*
Între mintea omului (inteligenþã) ºi Divinitate, core-

laþia o intuim astfel… Cum ar fi între scânteie ºi soare,
între licãr ºi luminã. Omul se raporteazã, percepând
tridimensional. Însã eternul este infinit, s-a vorbit din
strãvechime de Eternitate, Nirvana, Logos Întrupat/
Christos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu…

*
Acela este atemporal, fãrã început ºi fãrã sfârºit, dar

poate determina, atotpotent, în lumea sub-dimensio-
natã, creaþie (început) – ºi finalitate (sfârºit)… Misterul
este cã i-a oferit omului, prin Iubire Paternalã, ºansa
transcenderii, prin înviere, înãlþare. Aceasta este
parabola supremei ºtiinþe/revelaþii, transfiguratã prin
Iisus Christos, cel de-al doilea Adam, pentru omul
actual, proiect în desfãºurare al Divinului.

*
Divinul experimenteazã, geneza este perpetuã.

Natura terestrã a primit inteligenþa (biotopul, jocul trofic,
evoluþiile ºi distrugerile de cuviinþã, succesive, în
consecinþã faptelor (acþiunilor) umane, de la Creator.
Omul este parte din Opera Naturii, la rândul ei Operã
din infinitatea de pãrþi ale Operei Divinului în cosmosul
univers. Noi suntem parte din acest UNUL.

*
În lucrul unui pictor, culorile ºi linia (formele) sunt

instrumente ale bidimensionalului. Dacã zugravii-
iconari „stagneazã“ în acest bidimensional incomplet la
redare ºi percepþie, pictorii folosesc un efect/iluzie, prin
degradeuri cromatice (spectrale) pentru a comple-
menta, oarecum, a treia dimensiune: a spaþiului. Se
numeºte perspectivã. Prin flash ºi lentilã, aparatul foto
surprinde mai rapid, ceea ce ochiul uman reþine fugar,
prin contemplaþie atentã. În vis nu percepem decât
imagini insubstanþiale, umbre, chipuri deseori mons-
truoase, ori hiper-frumoase, însã par a fi doar reflecþii
incoerente, uitate în consecinþã imediat la trezire. Iluzii
spectrale, deliruri ale sublimului.

*
Ca sã realizeze o imagine plasticã superior îmbunã-

tãþitã, aºadar ca sã limpezeascã imaginea, pictorul ape-
leazã la contrast. Accentuând contrastul, imaginea devine
relativ clarã. Sã facem analogii cu aceasta, în domeniul
profund mai subtil al limpezirii prin spirit, întru Divinitate.

*
Atunci vom avea, de la intuiþie, la iluminare, revelaþia

Divinitãþii ºi a posibilitãþii spiritului uman de a se strã-
limpezi, a se re-contopi cu Divinitatea din care a cãzut.

*
Dumnezeu-Divinul este atemporal, într-UNUL,

Continuum. Dacã viul coboarã, ia trup în materie vie, ia
timp, umple o duratã de timp, adicã un timp trãit între
douã limite (naºtere-moarte).

*
Descins dintr-o zonã sub-dumnezeiascã, creat în

durata iniþialã, omul a cãzut pradã uneltirii altei fiinþe,
superioare lui, îngerii cei cãzuþi, ai lui Lucifer. În apocri-
fele lui Enoh, în Manuscrisele de la Marea Moartã
(Qumran), dar ºi în alte mãrturii, mituri ºi documente
ascunse, ori iniþiatice, doar pentru unii ºtiute, a fost
pãstratã prin „timpul“ omului, istorie, din protoistorie,
aceastã decisivã faptã. Omul nu are decât sã suporte
consecinþele complicitãþii (prin ignoranþã, prin înºelã-
ciunea lucifericã), cu acei îngeri cãzuþi. Însã Creatorul i-
a pãstrat ºansa întoarcerii, mântuirii, Înãlþãrii. Aceasta
este parabola christicã, a învierii, sau mai potrivit spus,
a Reînvierii ºi Înãlþãrii. Unde? Mai presus decât acel
spaþiu sub-dumnezeiesc, dar olaltã cu îngerii loiali, cei
necorupþi, cei ce n-au trãdat Opera.

*
Timpul este egal spaþiu. Adicã omul, odatã întreru-

pând ne-viaþa, neantul, prin naºtere, ia în devenire un
timp propriu, o duratã, viaþa lui, parte din Viaþa veºnicã.
El are a re-deveni, a suferi în materie, dar pãstrând
ºansa re-devenirii în Spirit, scânteia, luminiºul care se
miºcã ºi poartã în sine empatia, memoria chemãtoare a
luminii, din care însãºi soarele omului s-a plãsmuit, în al
sãu timp, ºi el delimitat.

*
Spiritul nu are cum muri, el nu are cum rãmâne în

trup, în carne, în materie, în derizoriu, ci transcende.
Însã omul are a lupta necontenit, întâi intuitiv (neclar, ca
lucrarea pictorului în douã-trei dimensiuni ale redãrii ºi
perceperii), apoi conºtientizând, însã nu doar prin
rationem, ci prin conlucrarea anume dintre Inspiraþia
Divinului – Creierul ancestral (ordinatorul, computerul
cu care este dotat, prin AND), întru a îºi pãstra auto-
nomia, a se orienta în lumea creatã ca biotop/mediu, el
fiind vârful piramidei trofice actuale (!) ºi Cortexul –
neocortexul, calculatorul prin care dobândeºte mereu
cunoaºtere, în conlucrare cu Divinul, prin creaþie, iubire,
adevãr. Idealurile acestea sunt dintotdeauna obligatorii
pentru om. A le distruge, e crimã asupra însãºi Creaþiei
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– asupra omului însuºi. Sau suicidar, autodistrugere. Dar nu
ºi a… spiritului, care transcede, se extrage, nu poate fi
captiv ºi nu moare.

*
Neocortexul este aºadar un al doilea ordinator, aflat sub

voinþa de perfecþionare a stãpânului sãu temporar, omul. El
discerne, alege binele de rãu, re-cunoaºte ºi rezolvã.
Celãlalt creier/ordinator (aºa zisul, în mod straniu, reptilian,
encefalul) posedã probabil ocrotit pânã dupã moarte, un
misterios semn, o capacitate l’innconnesable (de necunos-
cut) de a conlucra ºi rezolva împreunã cu creierul „nou“,
experienþa ieºirii, înãlþãrii, întoarcerii în Divinitate. Prin
moartea fizicã, se iese din temporalitate-materie vie-
inteligenþã, ºi are loc cãlãtoria de resorbþie în Divin. Numai
cã doar atunci când este îndeplinitã condiþia purificãrii în
viaþa/timpul uman, mântuirii, prin legile ºi virtuþile la care
umanitatea accede de când „se ºtie“.

*
Ceea ce intuim, duce la iluminare, la revelaþie. Este o

cunoaºtere de „naturã“ superioarã, divinã.
*

Artistul cuvântului, poetul-orfevru, prin lucrarea sa în ºi
asupra cuvântului/parte din Logos, licãr ºi scânteie din
lumina divinului, are ºansa de a înþelege, a RE CUNOAªTE
Divinul, ºi de a re-constitui, prin pãrþi coerente, tot mai
ample, tot mai limpezite, Divinitatea din om. Lucrul sãu este
sporit tocmai de „negrul“ durerilor fizice, de suferinþe (vezi
suferinþele rãstignirii) ºi astfel – prin accentul contrastelor, îl
ilumineazã ºi-i dã ºansa învierii, apoi a înãlþãrii în Divinitate.

*
Din inime/pãrþi/particule/foneme, cuvintele se reîncorpo-

reazã în mental, întregind, clarificând ºi absorbind prin
lucrul spiritului/ajutãtor, imaginea ºi duhul ºi chipul Divinului.

*
Cea mai sigurã relaþie a omului, intuiþie ºi iluminare a sa,

din sursã Divinã, este aceea a analogiei minunate dintre
Macrocosmos ºi Microcosmos, dintre Dumnezeu ºi Om, impli-
cit. De aceea s-a scris la Delphi: „Cunoaºte-te pe tine însuþi“…
Dar sã nu uitãm calitatea acestei cunoaºteri ºi nicidecum con-
lucrarea fericitã, prin iubire de Tatãl, cu Divinitatea.

*
A fi viu, a ocupa un spaþiu temporar, aºadar spaþiul egal

timp. Un timp în percepþie umanã, iar dacã fãpturile fãrã
inteligenþã superioarã ar exprima, ar afirma la fel. Astfel,
intuim cã „luminile mici“ din mediul terestru, sunt analogice
cu lumi superioare, în infinitatea eternului.

*
Se ºtie, de ultimã orã, cã existã viteze superluminice

(prin particulele numite tahioni) ºi subluminice. Aceºti
tahioni strãbat instantaneu, prin incalculabile distanþe, fiind
atemporale, ca un fel de gândire dumnezeiascã, ºi pãtrund
oriunde, orice. Inclusiv creierul dublu, al omului, care
d.p.d.v. ºtiinþific, este un „sistem bio-energetic deschis“. Prin
cãderea în complicitate cu îngerii cãzuþi, omul se pare cã a
pierdut ceva, acea capacitate de a comunica cu Dumnezeu.
Unica formã de a comunica rãmâne rugãciunea, concen-
trarea mentalã ºi probabil un fel de emisie prin tahioni
(fascicole de tahioni, simpatetici ºi prin empatia astralã,
cãtre Sursa A Toate. Intuim cã în „ordinatorul“ ancestral, de
care omul nu s-a despãrþit, prin toate adaptãrile suportate,
existã ceva profund ºi indestructibil, care transcende morþii
fizice, un superior/divin „cip“, care intermediazã ºi face posi-

bilã „transmisia“ numitã rugãciune. Însã asta nu înseamnã
cã rugãciunea omului este unilateralã, cãci adevãrata,
totala, sincera rugãciune, este perceputã întocmai de Divin.
Cum omul este captiv în materia profanã, inclusiv „virusat“
de energiile ei joase, credem cã Divinul „discerne“, anali-
zeazã instantaneu ºi ia atitudine funcþie de puritatea/clarita-
tea ºi justeþea întru Adevãr Suprem a rugãciunii. Ni se cere
pioºenie, blândeþe, umilinþã, tocmai pentru a ne separa de
subiectivitatea zonei în care trãim, de care suntem pãtrunºi,
prin simpla existenþã în acest mediu.

*
Conlucrarea dintre cele douã „etaje“ ale creierului este

misterioasã, o vom înþelege, cred, doar prin revelaþie. De
fiecare depinde înãlþarea fiecãruia. Problema mântuirii, într-
un fel, este dificil de comunicat, de „transferat“, însã întru-
parea lui Iisus între noi, a fost a ne arãta cã, prin legea iubirii
de semen ca de tine însuþi, pânã la jertfirea de sine, am
dobândi înãlþarea ºi eternitatea.

*
A muri, pentru a învia, însã numai a muri trãind între-timp

în adevãr, bine, frumos, agreat de Dumnezeu.
*

Nu fericirile ºi nefericirile noastre legate de materie, perce-
pute ca atare drept idealuri (utopii), existã. Ele sunt „virtuale“,
însã le percepem inferior. Ci noi existãm, încã delimitaþi în
duratele proprii (timpul nostru trãit), ºi noi trecem. Petrecem.

*
Erupþiile, fie ale energiilor luminii, fie cele ale întuneri-

cului sublunar, fac suferinþa existenþei umane ºi grãbesc în
consecinþã lucrul Rãului. Omul suportã tot ceea ce tot el
determinã. Legea divinului astfel, este, pentru om, Conse-
cinþã. Aceastã lege a efectului faptei, nu se consumã doar
pe durata unei vieþi, ci, pare-se, una a ºapte vieþi, prin
genealogie, adicã în conformitate cu spusele Bibliei (despre
a ºaptea spiþã) dar ºi legea karmei.

*
Nirvana – Logos – Christos.

*
Dintotdeauna a fost „Imaginea“ ºi imaginea era pretutin-

deni, instantanee, nelimitatã, conþinând spaþiul-timpul, viul
etern. Pentru a fi mãrturisitã, revelatã (ºi) omului, a trebuit (a
devenit sau implicit a fost necesar) sã fie întrupatã. Cuvân-
tul a fost (deci este!) Dumnezeu. Se pare cã scrierea, adicã
semnele, sistemul limbajului primordial, ulterior (vezi para-
bola încurcãrii limbilor, ca cenzurã divinã)… scrierea aºa-
dar, a fost învãþatã de la luciferici. Ca ºi multe altele. Scrie-
rea este un act compensatoriu, dupã pierderea telepatiei ca
funcþie. Sigur, scrierea este ºi memorare, învãþare, conti-
nuitate, însã a unei cunoaºteri necsare doar în perioada de
dupã „alungarea din eden“, dupã cãdere în pãcat. Progresul
uman, în aceastã paradigmã care am numit-o istorie,
devenire, ar fi unul pe coordonata de jos, a umanului cãzut,
odatã cu demonii Veghetorii, numiþi ºi Fiii Cerului, în Ge-
nesa, cap.6 (Stricãciunea oamenilor). Dar existã încã texte
oculte, sau prea puþin ºtiute, accesibile, care dau mãrturii
abia azi de-nþeles în grozãvia lor, asupra acelor îndepãrtate
(ÎN AL NOSTRU TIMP, ci nu cel DUMNEZEIESC) fapte ºi
consecinþe. Noi urmãm legea divinã, însã, prin deprinderile
ºi evoluþia noastrã, illo tempore ºi azi, suntem pãrtaºi acelor
îngeri care „s-au împreunat cu femeile oamenilor“ ºi au
provocat apariþia unor monºtri hibrizi, probabil „civilizaþia
Masma“… Adicã miticii uriaºi, giganþi, Cãpcãuni, etc., care
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sunt puzderie în protoistorie ºi în miturile lumii, dincolo de
varietatea reprezentãrii lor, în post-diluvian.

*
Reþinem crezul ºi dovezile cui se deschide spre a le

primi, cã Divinitatea Creatoare ne iubeºte, nu ne-a distrus
ca specie, oferindu-ne ºansa corectãrii erorilor complice cu
Saana, cu lucifericii.

*
Au fost rãzboaie între Divinitate ºi Diavolime. Are loc un

rãzboi! Rãzboiul continuã, se petrece, iar noi suntem prinºi în
acest rãzboi. Cu cine ne aliem? Consimþim operei de distru-
gere a Demonilor, sau dorim cu ardoare iertarea ºi înãlþarea?

*
Sã reprimim dumnezeirea, ar fi supremul nostru lucru –

lucrarea vieþii noastre, ci nu compromisul, necum consola-
rea camaraderiei cu forþele rãului; înþelegerea prin cunoaº-
tere ºi iluminare din Spirit (ca instrument dumnezeiesc),
necum târâºul în fugarele umbre ale unei vieþi ternare,
tulburi, fãrã Dorul de Divinitate. Noi nu avem dreptul sã ne
considerãm niºte orfani, cãci Divinitatea nu poate fi acuzatã
de pieire sau de abandon! Însãºi Creaþia, opera continuã,
pretutindeni în Universul pe care abia-l zãrim prin toate
telescoapele ºi toþi sateliþii noºtri încã primitivi, este dovada
Iubirii dãruite nouã, ca fãpturi create, vii, necum ca
robi/roboþi. Ni s-a dãruit ºi nu ne-a fost cenzurat acest creier
misterios, acest ordinator autonom, tocmai pentru a intui, a
ne ilumina ºi a avea, revelatoriu, acces spre condiþia Iniþialã,
spre Datul Divin.

*
Conflictele dintre viu (spirit-suflet) ºi materie (corp-viaþã

temporarã dintr-un timp nelimitat), rezultã suferinþele
existenþei noastre. Tahionii au viteza superioarã a gândului.
Noi cãlãtorim cu gândul, însã acolo unde AM MAI FOST,
deci anamnezis ar fi amintirea scaratã în sus a divinului,
existenþelor anterioare ºi refacerea itinerantã, prin „regre-
siune“, controlatã mistic, a venirii noastre într-o tempora-
litate delimitatã de Voinþa Divinã.

*
Mentalul este al Divinului. Orice vitezã a vreunei maºini

pãleºte faþã de a sa. Omul imitã. Omul fie cã pãstreazã
dominanta caracterologicã a primatelor/maimuþelor, ca un
dat ancestral, ca o relicvã geneticã, probabil dupã una sau
mai multe corecþiuni genetice pe omul strãvechi. Aceasta în
ipoteza unei creaþii prin corecþiuni, în viziunea cumva catas-
troficã, prezentã ºi în teoriile despre planetã. Dar în inspira-
þia Divinului, mai degrabã credem în creaþia directã a omului,
ca specie ºi în cenzurarea repetatã (motivul Pomului Vieþii,
al Babilonului, etc.). indiferent pentru care vom simpatiza,
suntem subiectivi, nefiind înzestraþi ab initio cu o percepþie
pur-dumnezeiascã a Enigmei Sale supreme: adevãrul!

*
În cosmos totul vibreazã. Suntem niºte unde, suntem

receptori ai vibraþiilor cosmice. Duhul cãlãtoreºte mantra-
mic. Pe unele nu le vom percepe/identifica în consecinþã,
fiind limitaþi, programaþi doar a percepe prin emoþii, simþuri.
Gândim, analizãm, judecãm, acþionãm, însã Inspiraþia Divi-
nului este datã unor rari oameni, fie geniului.

*
Ei au misiunea de a conlucra cu Divinul în lume, pentru

a-l ilumina pe om ca specie. Aici ar fi, vie, iubirea de semeni.
*

Pin suferinþã ºi jertfire de sine, omul cucereºte treptat re-

îndumnezeirea, însã doar pregãtitor, întrucât legile acestei
lumi sunt dominant subiective. Numai transfigurarea-întru-
Divin poate fi Calea.

*
Poetul, creatorul, s-a spus conlucreazã cu Creatorul

Divin, tocmai în acest sens. Imitatio Dei, ci nu creaþie purã.
Inspiraþie, ºi nu fascinaþie/imitaþie, ar fi opera genialã. Divinã
prin nuanþare, prin doar-atingere.

*
Noi suntem, ca situare planetarã ºi tot-ce-este-viu, sublu-

nari. Însã ºi subsolari. Îndepãrtat, acest gigantic Nucleu face
legea gravitaþiilor, miºcãrii „giganþilor atomici“ – planete ºi
sateliþii lor, aºa cum decide ºi în întregul cosmos al galaxiilor,
aceastã Unicã Lege. Legea Unului, a UNIVERSULUI.

*
Numai intuiþia ne dã iluminarea, prin rezonanþã cu sacrul.

*
Scopul suprem al vieþii ar fi de a intui, a cunoaºte, a

înþelege ce þi se relevã divin, întru reprimire a Darului Vieþii
într-o altã duratã, o altã dimensiune, o altã lege divinã,
presus.

*
A se cunoaºte pe sine, este a începe sã-l cunoºti pe

Creatorul Tãu, iubire din Iubire.
*

Uneori am starea unei fericiri fãrã margini. ªtiu cã SUNT
ºi aceasta este indefinibil. Clipa devine etern; strãfulgerat,
mã cutremur ºi mã umplu de un mistic extaz. Pur ºi simplu
râd ca un copil etern!

*
Ceea ce intuim, reprezentãm în interior, fãrã-ndoialã va

fi ºi în exterior. Din microcosmosul fiinþei, corelaþia duce la
macrocosmosul Universului, Divinitãþii, Deo-prezenþei
(Aºadar nu cum, din eroare, se spune privitor la Divin
„omniprezenþã“… O simplã nuanþã a atropocentrismului din
Weltanschaunung-ul uman).

*
Înãlþarea o înþelegem aprioric prin Cãlãtoria mentalului în

astral. În spaþiul visat, însã nu în somn, ci în limpezime. În
contemplarea ºi intuiþia, revelaþia ºi bucuria de care ne
lãsãm pãtrunºi, sub acþiunea Divinului.

*
Dumnezeu nu a fost, nu este, necruþãtor, ci justiþiar.

Neutru? Subiectiv, prin iubire? Am greºi, deoarece nu
îndrãznim sã atribuim dimensiunea iubirii dumnezeieºti
uneia identice cu a noastrã, fie chiar de El. Cãci noi suntem
zidiþi în timp/spaþiu/materie. În durate, în timp trãit, delimitat,
în Fragmentarium. Iubirea Lui ne decide calea, nu ne
umilesc corecþiunile Sale, ci ne sporesc credinþa ºi ne
îndumnezeiesc iubirea irenicã. Eikonice II, per conclude

Lui Alexandru Cetãþeanu

Preparatio poiesis. Enunþurile
parafrazice.

* Acordã-þi singur ºansa. * Nu te mortifica * Iartã-te pe
tine însuþi * Iubeºte-þi semenii ca pe tine însuþi * Catharsis,
nu catalepsis * Psihedelic, nu de la emanaþiile oraculare din
Delos, ci sanctuaric * Versus legea Talionului, ci nu suicidar,
sub stigma-nvinuirii, din Paideume strãine.
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Biomul

Gândul care te trezeºte brusc, noaptea, în “ mansarda” lui
Cioran * Fiind în Acum-ul continuu spaþiutimp, dar ºi “ treimea
de zeu” din Epopeea sumerianã * În Fractalia * Doar senzorial,
prin durere ori dezimerdare, alinare, alint, luînd act Cã Eºti,  prin
propria atingere * Cogito, ca înflorire ºi ningere * Timpul din
somn: micro universal, infinitul mic; preluabil în control prin
rationem * Între microscopul electronic ºi telescopul Hubble * Eu
(îmi) sunt Gândul- ergo sum( summum) * Eleusine, Eleusis,
Elizee, de regãsit * EL-Ii- Zeul * Eul, Identitar dual, ºi teandra-
trialicul, treimea * Acordã-þi penultima ºansã, între vege ºi transã
* Cel ce revine este Triomul * A reveni, a deveni.

„Obrãznicii tonifiante” sau
necredincioasa Thoma

Ultima iubire a marelui filosof Emil Cioran avut cu 35 de ani
mai puþin decât el, ajuns la vârsta senectuþii. Locuia mai
aproape de cer, într-o mansardã “a insomniilor” ºi iatã ce îi scria
cu tonul avântat al îngerului cãzut”, celei numite straniu
masculin: Thoma ( Friedgard) : “Sunteþi centrul vieþii mele, zeiþa
unuia ce nu crede în nimic, cea mai mare fericire ºi cea mai
mare nenorocire pe care mi-a fost dat sã le întâlnesc”…( citat
dintr-o scrisoare inclusã în cartea “Pentru nimic în lume”, edi-
tatã de ea, dupã moartea filosofului. Cartea apare în 2001 în
Germania, iar în þara lui Cioran abia în 2006, cu titlul schimbat
– comercializat stânjenitor novelistic: “O iubire a lui Cioran”.

Dar reacþia ce ar fi fost justificatã la noi, a fost tot în
Germania: printr-o sentinþã din 14 ianuarie 2004, la
Muenchen, cartea este retrasã. Motivul : scrisorile în numãr
de opt sunt considerate incendiare – chiar într-o lume
consumistã ºi consu-misticã a “pieþei” occidentale care
converteºte totul în profit. Intimitatea lui Cioran a fost grav
afectatã post- mortem, el neavând cum sã ºi-o mai apere . Nu
ºtiu dacã este consolator cã în ediþia românã scrisorile au fost
parþial cenzurate, cele în limba germanã fiind redate doar
foto-coppy. Redau fugar un citat al lui Stefan Nemecsek(
Temne filosofice…”ed. Realitatea Româneascã, 2007)
explicite în context : “Lecturând volumul românesc, putem
constata cã Cioran a avut o existenþã ineditã ( sic, n) trãind
erotic iubirea. În luna februarie 1981, când acesta primea
întâia scrisoare de la Thoma, filosoful avea 70 de ani ºi trãia
cu Simone Boue într-un Paris care i se pãrea “dezabuzat”.
Nemþoaica în vârstã de 35 de ani( Thoma Friedgard, n),
doctorand în filozofie, a fost atrasã de scrierile lui” Silogisme
ale amãrãciunii”. Ea s-a hotãrât sã-i scrie pentru cã Emil
Cioran “scria obrãznicii tonifiante”, „totuºi nedestructive …”

Între spiritele celor doi s-a nãscut o profundã legãturã
intelectualã, materializatã într-o corespondenþã purtatã între
anii 1981-1991. Cartea editatã în þarã este fascinantã ºi
aºa, cenzuratã. Inconfundabilul limbaj cioranian este cvasi-
poetic- aºa cum îi este ºi fiinþa filosoficã. Ceva ne aminteºte
de celãlalt mare geniu român, Mircea Eliade ºi a sa iubire
crepuscularã, - un inefabil coborâtor întru înãlþare în
dimensiunea metafizicii nocturne… 

Consider cã Cioran scrie epistolele cãtre Thoma sub
terifianta înflãcãrare a omului ce nu resimte nicicum vârsta
– durata întrupatã, devreme ce numind-o zeiþa “fericirii dar
ºi a nenorocirii” sale, vorbeºte el însuºi ca un zeu…

Eros ºi Erato. Orfeu judecând-o pe Euridice, iertând-o ºi
la modul ºãgalnic –ºocant( …) numind -dezgolindu-se în a
sa condiþie Umanã- patronatã de zeul suprem al Eladei –
ARDERE….A reintra “pe sub fustã” în peºtera epifaniei, ab
origine, iatã nu autoflagelarea, nu auto-dafeul mistic al
marelui filosof-om, ci strigãtul existenþial întru trans-cen-
dere, reincarnare, înviere . A insinua cã aceastã dorinþã a
bãrbatului este doar o …perversiune, cum el însuºi greºise
prudent…, ar fi ignoranþã sau habotnicie ea însãºi perversã,
ca prejudecatã. Deoarece consider cã nimic nu e mai con-
damnabil la om decât a se minþi pe sine. Adorând ºi – cum
altfel – însoþindu-se erotic cu ea. CUNOSCÂNDU-ªI
FEMEIA în sens biblic. Scepticul - temporar Toma pipãind-o
pe Thoma, sã se convingã, sã îi vindece Rana - prin oglin-
dire magicã. A sãruta rana . Sã fi fost un exerciþiu misterios
de taumaturg, de sacerdot modern al marelui însingurat? 

Dacã ei nu ºi-au ars sau distrus scrisorile, consider cã au
lãsat niºa pentru ceea ce instanþa cutare de oriunde a
condamnat drept intruziune în “viaþa” lor. În barbaria modernã a
toate ( …) poate cã Cioran ºi Thoma au lãsat o micã evanghelie
aidoma celor din Nad Hamadi sau Qoumran, de ce nu?
Autentice, smerindu-se sau reînflorind eterna erezie pentru unii,
poate necesara mãrturie confesivã pentru cei asemenea lor. 

Nu cred cã avem dreptul a intenta cuiva un proces de
“desconspirare”, unica problemã fiind cea terestrã- pecu-
niarã, a exploatãrii de cãtre alþii, a a “infernului tandreþei”
altora. Tot aºa a fost ºi cu scrisorile dintre Eminescu ºi
Veronica – apãrute hãt peste Ocean – dupã 1990. Sunt
testamentele lor esenþiale, dincolo de opera lor. Cã Emil
Cioran a trãit erotic – cum altfel? – iubirea fie pentru o zeiþã (
superb incest inversat, nu?)- “cu stângãciile ºi nerãbdãrile
unui adolescent” mi se pare profund uman.”  “Am discutat
prea mult ºi am înþeles dependenþa mea senzualã de
dumneavoastrã în toatã claritatea ei, abia dupã ce v-am
mãrturisit la telefon cã aº vrea sã-mi îngrop capul pentru
totdeauna sub fusta dumneavoastrã. Aþi fost oarecum
speriatã când v-am vorbit de o înclinaþie perversã pe care mi-
o stârneºte trupul dumneavoastrã. Pervers nu a fost cuvântul
potrivit. Am vrut sã spun „arzãtoare” ( Scrisoare a lui Cioran).

Cei doi au fost o vreme împreunã pe deplin; inclusiv în
acea atmosferã unicã parisianã, schimburi de scrisori dar ºi
plimbãri sau vacanþe împreunã sau fiecare alãturi de
partenerul …oficial. Irepresibile, incendiare, uneori
paroxistice atingeri ºi contopiri. Fatum.

Sã mai amintim cã el totuºi s-a întâlnit cu Simone Boue,
cea care a stat lângã el pânã la capãt. Numai femeia a fost
mai credincioasã decât zeiþa? O condiþie tulburãtoare – de
meditat mereu – poate regãsindu-l pe ipocritul misogin de
Shopenhauer, magistrul oarecum ºi al lui Eminescu?
Iubirea lui Emil Cioran la limita vârstei …biblice este un fel
de pseudo-erezie a disperãrii redevenind sublimã,
înnoitoare, regresivã în Arhet’ip-ul GEMELAR - narcisic,
asupra întregului sãu sistem filosofic diogenic, prin aceea
cã refuzã gestul “Câinelui înstelat” Diogene Laertios de a se
masturba ca biblicul Onan – eshibându-se în public. Ultima
lui iubire poate e repetarea uneia prime, de care nu ºtim
nimic, sãmânþa înnoitoare a umanului cosmic, prin empatie
divinã cu Viaþa, prin aceea cã “spiritul a toate negator
descoperã afirmaþia ºi ºi-o asumã”. Nimic nou sub Lunã:
îngerii au cãzut în aura de mister a umanului, s-au
recunoscut o clip, apoi ºi-au vãzut de veºnicia lor- fãrã a ne
lãsa urmaºi. Prin aceasta, fãrã pãcat?
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Valentin TAªCU
N. 23 ianuarie 1994, Petroºani, d. 26 noiembrie

2008, Târgu Jiu. A fost un critic, istoric literar,
traducãtor, publicist ºi scriitor român.

Pe marele poet Teohar Mihadaº l-am  cunoscut,
în anii 70: poet cãrturar, om ºi poet unic, dialogurile
cu el ºi poemele sale, din care mi-a dãruit, ºi pe care
le rostea unic, trepidant, magic, la Cluj ( Arizona,
Belvedere, Grãdina Botanicã, sau la Deva ºi
Lancrãm).Îi tremurau mâinile, urmare suferinþelor

îndurate în închisorile comuniste. Scrisul sãu avea
ceva hieroglific, însã din alte motive, de naturã
vibratorie, energeticã...

... În anii 2000- 2007, am evocat sau tipãrit din
ale sale poeme, în revista ProVincia Corvina. Mai
încoace, la Deva, în anii ’ 80, l-am întâlnit ºi pe
autorul evocãrii de mai sus, Valentin Taºcu, originar
din Valea Jiului, poet, eseist, editor de remarcabilã
amintire. La  Deva, între 70-80, ne-am întâlnit în
boema literarã...Am cântat ambii la chitarã, cântece
sudamericane cãrora le improvizam texte. El cânta
în acord spaniol, eu în cel rusesc. În mod cu totul
tulburãtor, la o tabãrã de creaþie de la apele lacului
Cinciº, Hunedoara, aveam sã-l reîntîlnesc, sã
dialogãm molcom- evocator ºi sã facem schimb de
cãrþi...Pe “ Elogiul  tinereþii” ºi “ Defãimarea
bãtrâneþii” ( antologice), autografele sale amical-
generoase aveau sã fie fatidic ultimele: dupã o
sãptãmânã aflam cã s-a stins.  PS.Acolo, la ora de
searã de lângã ape, ne-am citit poemele; el a
insistat pe unul ce era ºi al sãu, parafrazic: “ Odã în
metru antic”...” N-am crezut sã-nvãþ a muri,
vreodatã”... Apoi s-a întrerupt curentul…Ieºise luna
pienna (Eugen Evu, dec. 2008).

NIMIC
NU CONTEAZÃ

Nu e mare lucru, nimic nu e destul de mare
pentru orice ar fi: dacã unul
omoarã, de pildã, pe altul, aºa,
într-o doarã, poate fiind
cã altul nu a primit, dupã cum se cuvine
salutul, sãrutul, la fel, tot din latina 
cea veche fiind, fie binetea, fie
iubirea – totuna pare a fi pentru cei
pentru care nimic nu este prea mult
si nici prea mare lucru nu este.

AUMBRE: EVOCĂRI GEMELARE: 
VALENTIN TAŞCU

ŞI TEOHAR MIHADAŞ
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Si ce mai conteazã? Ce dacã!? (vorbã
ce des se aude pe-aici) adicã
si ce mai conteazã o viatã de om
mai mult sau chiar mai putin.

Nu-i lucru prea mare sã iei
de la unul la altul: banul cel trudnic,
viteaua, purcica, lumina din cer,
nevasta, iubita, nici viata
nu-i mare scofalã s-o iei, de la unul la altul.
Totul e clar de la bun început: nimic
nu-i al tãu si nimic nu poate sã fie
al cuiva altul, decît tot al tãu;
Din aceastã dilemã „nu se poate iesi!”

Si asta, prietene drag, e dulce,
din cale afarã de dulce, desigur,
de nu esti chiar tu în centrul amar
al acestei ciudate rãsfrîngeri.

MAREA
DE VORBE

Cel mai adesea omul, el însusi,
se ia în serios, pe sine, bine-nteles
si merge asa chiar pe strãzi, în locuri
de public avînt. Si zice prea multe 
cuvinte – e drept, prea multe, degeaba,
dar zice, fiind
cã altfel nu poate trãi, decît dinspre vorbã,
cu vorba pre vorbã cãlcînd. Asa e!
Nimic nu se poate alt-fel, chiar
de s-ar pune chezas Universul,
ce sã mai spunem de Tatãl
al lui, El, Dumnezeul, chiar El.

Cuvîntul, oricare ar fi, este scurt si scapã
adesea îti scapã prin mîna întinsã,
pe margini de deget, îti scapã;
fuge fraza ºi fuge si gîndul; alunecã
totul se scurge în multe viteze,
dar totul e foarte serios, de nu e,
devine atunci, desigur prin vorbã,
prin marea curgere-a ei, prin marea
de vorbe, nãvalnic, în dulce talaz
peste tot ce pare amar, ºi este,
dar nu se mai vede, nu se aude aºa.

Teohar MIHADAª
Theo Orficul pleiadic ... n. 9 noiembrie 1918,

Turia/Grecia – d. 29 noiembrie 1996, Cluj). Poet ºi
prozator. Facultatea de Litere ºi Filosofie Bucuresti
(1944). Debut cu poezii în Universul literar ºi Gândul
nostru. Volume:- Ortodoxie pãgânã, versuri, 1941;-
Tãrâmul izvoarelor, povestiri, 1968;- Reminiscenþ,
versuri, 1969;- Trecerea pragurilor, versuri, 1972;-
Elegii, 1975;- Nimburi, versuri, 1977;- Pânea punerii
‘ainte, versuri, 1979;- Frumoasa risipa, roman,
1980;- În lumina înserãrii, versuri, 1982;- Înaltele
acele vremi, istorisire, 1987;- Orfica tãcere, versuri,
1988;- Pe muntele Ebal, roman, 1990;- Steaua
câinelui, roman autobiografic, 1991;- Pinii de pe
Golna, 1993;- Crepuscularele vitralii, versuri, 1993;-
Chemãri spre nicãieri ºi niciodatã, poezii, 1995;-
Strãinul de la miezul nopþii, 1996;- În colþ lângã
fereastrã, roman, 2000;- Înfrãþire, 2004. 

Nemurire
Peste miliarde ani pãmânt,
Milioane ani luminã,
fãrã-ndoialã,
ne vom întâlni,
singuri în unul...
ºi vom fi
minuscul licãr de lumini,
într-un ermetic sâmbure de cer,
- pe degetul cãrei fecioare? - 
dintr-un giuvaer.
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M-am întâlnit cu poeta ºi jurnalista Veronica Balaj din Timiºoara, (România) la Budapesta, cu  prilejul Fetivalului
internaþional de poezie ”Mare ºi  cuvinte”, organizat de  poetul Aron Gaal, un  mediator între  poeþii lumii ºi un
poliglot. Dovadã e chiar faptul cã la ediþia respectivã au participat scriitori din Rusia, Finlanda, Muntenegru,
Bulgaria, Anglia, din Israel (subsemnatul) ºi,  desigur, scriitori din Ungaria. Cuvintele leagã mãri ºi tãri, dar, mai
ales,  dimensiunile poeziei.

M-am bucurat sã întâlnesc acolo, încã pe cineva a cãrui limbã maternã e româna, ca a mea, {îmi place sã spun
asta deºi, am plecat de la vârsta de  zece ani din România ºi mi-am fãcut studiile în limba ebraicã}.  Am schimbat
cãrþi cu Veronica, ºi  am avut  bucuria sã-mi fie lansatã cartea mea în limba maghiarã, tradusã de Aron Gaal. 

Cu o persoanã comunicativã ºi foarte  deschisã,  cum este Veronica poþi lega foarte uºor o comunicare pe mai
multe planuri. Mi-a  oferit  volumul ”Exil de zi ºi noapte” ediþie româno-francezã. 

Al doilea festival, cu acelaºi nume, organizat tot de poetul ºi traducãtorul Aron Gaal, a fost oportunitatea care
m-a fãcut sã pot cunoaºte poeziile Veronicãi ºi în limba maghiarã, fiindu-i tipãritã cartea’’Piruett golyalabakon’ la
Editura’’Amon’’, din Budapesta, în traducerea Juliei Schiff, din Germania.  Coordonatorul volumului ºi editor, Aron
Gaal.

Nu credeam în zilele acelea cã traducerile din Ungaria vor deveni cu timpul o carte în douã limbi: românã -
ebraicã. Dar asta s-a întâmplat, ceea ce dovedeºte ºi cât de bine a fost aleasã tema congresului: cuvintele poetice,
leagã limbi ºi popoare.

Cuvintele au fost mai puternice decât mine, poemele semnate de Veronica Balaj, s-au transformat în  poezii
traduse în  limba sfântã, limba ebraicã ºi au devenit, câteva luni mai târziu volumul “Scut iluzoriu”, Editura Zur-Ott,
Ierusalim, 2011.

Sper cã aceastã carte sã aducã cititorului israelian un altfel de poezie, lumea vãzutã din alt unghi poetic din
altã þarã ºi astfel, numãrul iubitorilor de poezie poate creºte. Precizez asta pentru cã, acest fel de a scrie este diferit
de ceea ce se  tipãreºte azi în Israel.

În versurile  poetei din România sunt o serie de elemente, din creºtinism, din mitologie care constituie o placã
specialã, dar  nu  acest aspect  îl voi  avea în atenþie în articolul pe care l-am scris cu ocazia lansãrii volumului  în
Ierusalim ºi Tel-Aviv.

Ca traducãtor, încep prin a spune cã este ceva magic în poeziile cãrora, le-am dat o hainã nouã. Autoarea
stãpâneºte limbajul ºi tehnica versului modern ºi, parcã are un baston fermecat cu care transformã grupuri de
cuvinte în metafore unice. Lumea  este vãzutã   în continuã miºcare,  de la  cer la pãmânt ºi înapoi. Subiect poetic
devin, fie chipuri obiºnuite, pãmânteºti ori personaje biblice, poþi întâlni figuri medievale, sau persoane cunoscute
cândva de cãtre scriitor. 

Starea de  ludic, de joc  existenþial, nota  teatralã, într-o  multitudine de imagini, dã versului un dinamism ºi un
colorit special, ancorat într-o atmosferã meditativã ºi profundã. Viziunea asupra lumii este senzoriala ºi
nonsenzoriala, afectiva sau ironicã, plinã de întrebãri sau de acceptare a balansului  existenþial. Toate corelate,
poate face un  ”scut iluzoriu”, precum arata ºi titlul volumului tradus în limba ebraicã.

Mã voi ocupa aici de câteva poezii traduse. Atâta doresc sã menþionez cã fiecare poem are o formã continuã,
nu este împãrþit în strofe, dar e mereu prezentã o derulare de imagini neaºteptate, care declanºeazã o varietate
de  impresii artistice.  

Prima poezie pe care am ales sã o traduc, este intitulatã, “Pe o stradã din Budapesta”, ºi aºa cum am
menþionat, a fost scrisã în ziua în care poeta a ajuns în Ungaria, ºi, când am citit-o, mi-a mers la inima cum se
spune, ºi am tradus-o dintr-un impuls spontan.

‘’Pe o stradã din Budapesta//varã se topea/printre degetele noastre/
prelungindu-le/în cuvinte nerostite/trecãtorii,încolo, încoace, mergând,
îºi ferecau gândurile/ca pe niºte bunuri secrete/
un biciclist,apãru insolit/pe strada gâtuitã de cãldura/am tresãrit/
purta o cãmaºa în carouri,negre, albe/cum aveai ºi tu/
când erai pe pãmânt//lumina se rotea sub pedale/
/speram sã fii tu/venit din ceruri/erai chiar tu învãluit de lumina/

ILUZIA CUVINTELOR
PLUTITOARE

(„Scut Iluzoriu” de Veronica Balaj, ediþie bilingvã romanã-ebraicã,
trad. Menachem M. Falek, Ed. Zur-Ott, Ierusalim, 2011)



ºi-am început sã-þi ºoptesc//hai,sã mai învãþãm o varã pe de rost/
sã mai jucãm la ruletã nopþilor/o planetã/de gânduri comune/
lumina mã orbi fierbinte/topind imaginea ta//
pe strada gâtuitã de cãldurã//vedeam cum urcã o cometã//
strãinã mie, strainã þie…. ‘’

Poezia începe de la o zi normalã, ca toate zilele, pe o stradã îngustã din Budapesta. O mare parte din strãzile din marile
oraºe din România ºi Ungaria sunt similare (Fac precizare pentru  poeþii din Israel  care  nu au vãzut aceste oraºe). Deci,
declaraþia poetei subliniazã faptul cã aceastã stradã este familiarã oferindu-i un sentiment cald… Încearcã o
interrelaþionare a gândurilor sale cu cele ale trecãtorilor… comunicarea în lumea contemporanã, nu este chiar  aºa  de
accesibilã. Accentul însã cade pe atmosferã. Aceasta constituie  înveliºul  ºirului de senzaþii ºi sentimente... Apariþia
biciclistului este cheia întregului poem. De aici, începe   dublul plan al  gândurilor, în trecut ºi în prezent... aici, pe pãmânt
ºi, dincolo, în lumea  neºtiutã unde  gândul  ei îl urmeazã pe cel regretat dar… fãrã a ºti  nimic concret aºa cã, cerul ºi
pãmântul sunt mistere  deopotrivã . Planete, ruleta vieþii, cosmosul, pãmântul, pierderea  ireparabilã a cuiva drag, iatã o
lume diversã, misterioasã ºi  tragicã, în   spaþiul unui poem. Vara, personaj fierbinte, cu lumina sa, uneºte  un gând singular,
cu  o  imaginarã reîntâlnire.

Deºi aceastã poezie este relativ simplã, pãmânteascã, e foarte emoþionalã, folosind motivul proiecþiei, de la pietonii care
sunt pe stradã, pânã la formarea unei planete,  ”strãinã mie, strãinã þie’’.

În poeziile urmãtoare din volumul în discuþie, vom gãsi elemente de  frondã ºi dezlãnþuire, viaþa sã fie trãitã tumultos,
vulcanic… Exemplific din poemul Happy Face:

‘’In plin ospãþ//cântecul pãsãrii temute//defãima/virtutea mesenilor serii//
Trecãtori//prin amor ºi beþie//cântau//vino, strãine, la masã//
Cu fecioare//ºi cupe de vin/sãtui de lege//sã bem puterea trufiei’’.//

Aceastã poezie ne duce spre-o atmosfera medievalã. Ne putem imagina un han, într-un sat  izolat, ideea depãrtãrii  este
sugeratã  cu  subtilitate,   un ton de libertate doritã de suflete nomade, pentru a-ºi potoli setea de viaþã.   Pasãrea este de
asemeni simbolul libertãþii.

Apariþia sa la începutul poemului ºi moartea ei la final, deseneazã un cerc, un înveliº poematic ºi creeazã totodatã ºi
un cerc metaforic. Cele douã cercuri corespund altor douã  straturi  simbolice... Moartea pãsãrii, sã fie oare  pedeapsa
preluatã de cântecul ei, pentru încãlcarea legilor  de  cãtre oameni? 

Tonalitatea alegoricã lasã  un spaþiu generos interpretãrilor. Vorbeam de diversitatea  imagisticã în poemele Veronicãi
Balaj, de  planurile diverse în care se  deruleazã expresivitatea poeticã. Avem de-a face cu o scriere bogatã în  simboluri,
metafore ºi o foarte originalã, mereu nouã, de la un poem la  altul... o nouã  formula de a percepe trecerea, timpul. 

În poezia  din Budapesta, era jocul timpului,  de la prezent la trecut  ºi  zborul sãu spre infinit, aici - saltul în trecut, doar
cã atmosfera, trãirea cu patimã a vieþii, poate fi oricând valabilã ºi contemporanã. Cântecul pãsãrii rãzbate un  timp dar ºi
un spaþiu. O alegorie a  miºcãrii. O miºcare verticalã a pãsãrii  în spaþiu, dar ºi în timp, este o relaþie ontologica. Poemul
o sugereazã   cu subtilitate. 

Trecerea de la un plan la altul, o întâlnim mereu în poemele cãrþii. Volutele de la real, la oniric de la la ironia acutã la
mitologie, fac nota specificã   scrisului autoarei în discuþie. Un vers alert, imaginativ, expresiv ºi plin  de sensuri .  

Trebuie sã fac o micã precizare ºi referitor la titlurile poemelor discutate. Cel al primei poezii a fost conectat la un  punct
terestru, geografic,  la a  doua poezie este iluzoriu, uºor misterios. De remarcat apoi cum, se aluneca spre ironie ºi tristeþe.
Tot de la titlu aº porni ºi când vorbesc de poemul’’inger cu aripa de gheaþã.’ Din start, suntem  într-un plan magic. 

Iatã un fragment:

“Mã obiºnuisem deja/Îngerul rãtãcea pe drum cântând ori/
se lãsa ferecat/purtat/într-o cuºcã/privit, aþâþat/în numãr de circ/
se-ntâmplã ºi s-adoarmã –n plinã zi/pe umãrul cuiva sau, pe creºtet/
[dar mã mai slujea cât de cât]/coºmarurile lui
nu erau de dorit/tresãrea, scotea flãcãri/pe nas, pe gurã.
chemã ploaia/el ºtia de unde/
’’Fii bun, bun sã fii/!, îl rugãm//unii îl purtau/de la rugãciune la zeflemea/ primea pâinea cea de toate zilele/ºi slove

frumoase/,<false proteze pentru iluzia iubirii>/pânã când, intr-o-nvalmaseala de zãpezi//
ºi cuvinte cãzute//din veºnicii//o aripã i se rupse//dureros??/
învãþase de la oameni sã fie trist/…începu sã geamã/
plângea..hotãrãsc sã-i cârpesc aripa bolnavã/…’’
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Poezia  are un titlu surprinzãtor.. În primul rând, locul îngerului este la vedere, pe umãrul celui pe care ar trebui sã-l
protejeze… Este o ingenioasã inversare de planuri, îngerul fiind cel ajutat de om, deºi e un înger care scuipã foc, se lasã
purtat în spate.

ªi… ce mi s-a pãrut nou pentru mine, aripile îngerului întrupat în poem   sunt de gheaþã. (Poate un poet din Israel n-ar
scrie “aripi de gheaþã”, pentru cã gheaþa este atât de rarã, dar în þãri precum România sau Ungaria, gheatã “viziteazã” locul
în fiecare iarnã, câteva luni. În ochii mei aripile mi se par strãvezii. Citind, mã simt într-o lume irealã. Onirica. La începutul
poeziei îngerul se depersonalizeazã, pierzându-ºi adevãrata menire. El e ca un animal de companie, este gata chiar sã fie
imobilizat într-o cuºcã la circ. Îºi odihneºte uneori capul pe umãrul omenesc.

Din nou, poezia autoarei în atenþia noastrã ne surprinde cu  ingeniozitatea  imaginilor. Poemul  are un fir epic. Se leagã
o întâmplare. Îngerul intra într-o serie de acþiuni care declanºeazã anumite stãri. Toate  creazã împreunã o lume
surprinzãtoare. Un înger ºi o lume terestrã. Care se  mirã de purtarea lui, ºi al doilea nivel se poate spune cã este la fel
de   miraculos, fiinþa umanã îl protejeazã pe cel cu atribute cereºti acum, pierdute. Îngerul are nevoie de ajutor uman.

Caracterul evolutiv al îngerului este atipic…  pare cã se lãsa influenþat de Satana, e furios, scuipa foc, aduce ploaie.
Poate când nu trebuia. Tot atât de bine s-ar putea crede cã îngerul acesta era un copil rebel, în dialogul cu el supunându-
i-se sã fie bun. Unii l-au tratat ca pe un exponat de circ altul, i-a dat mâncare ºi astfel, inserþia divinului în viaþa obiºnuitã,
realã, tine de ingeniozitatea poeticã, lucru întâlnit ºi în pagini de scriitura sud americanã ºi nu numai. În  acest poem ºi
cuvintele cad, poate ele i-au rupt aripa îngerului  picat din din veºnicie. Durerea umanã transferatã îngerului, reliefeazã
întrepãtrunderea planului real cu cel imaginar ºi divin. Repararea, vindecarea aripii îngerului, simbolizeazã din nou,
existenta   pe plan vertical, spre cer  ºi  orizontal, aici, pe  pãmânt.

Dualitatea celor  douã lumi, doua coordonate existenþiale  este prezenta ºi în poemul, ‘’Motiv din vechea carte’’:

Iov, desigur,//se putea înãlþa/
de la durere la cer/ prin iubire//
mai putea ºi sã moarã, fragmentar
l-ar fi înviat poate//cuvântul//rostit\
la facerea lumii//
ieºit din frica, singuratic,în ploaie,//
asearã,Iov mã chema//
la o mãrturisire istovitoare//cu 
laºitate, mã depãrtam//pe-o navã utopicã//
din cuvinte plutitoare/
între marea judecata/
ºi poezie//’’

O poezie inspiratã din Biblie. ªi alegerea
nu e doar o carte simplã, ci un întreg logos, o
filosofie despre credinþã, speranþã mai ales,
puterea de-a  crede. 

Cât de bulversant e acest raport  om –
univers ºi divinitate/E dureros ºi  frumos. “Iov
desigur se putea înãlþa. de la durere la cer…”.
Din nou întâlnim raportarea la înalt, la cer,
verticalul ca dimensiune existenþialã, redatã
prin metafore.  Durerea l-ar putea omorî,  dar
cuvântul primordial l-ar putea salva. E o
cauzalitate metafizicã. 

Iov, figurã biblicã, cheamã în ajutor
cuvântul iniþiatic, sã depunã mãrturie în
numele sãu. Ce mare-i puterea cuvântului!
Inspiratã este ºi imaginea  unei nave fãcutã
din cuvinte utopice. 

Nava navigheazã în direcþia orizontalã, în
timp ce la începutul poeziei, Iov a fost capabil
sã se deplaseze prin durere, vertical. Amândoi
merg în diferite direcþii. Poate cã acest lucru
este modul de a spune cã în ciuda tuturor
lucrurilor, în pofida utilizãrii cuvintelor de
dragoste, ele nu pot acoperi sau opri durerea
- atunci când ajungi la ea, direcþiile sunt
diferite.
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A 35-a avalanºã a volumelor publicate am intitulat-o sugestiv ºi cu mult tupeu  AXIOME. Un
avertisment celor ce-ar încerca atitudini frondiste sau comentarii puierile. Ca la Mãrãºeºti: pe-aici nu
se trece! Este clar?  Prin definiþie, axiomele nu se demonstreazã. Atunci pentru ce aº îngãdui eu, pe
strãdania frunþi mele, interpretãrile cititorilor mei, fideli au ba, sau transpunerea poemelor în prozã,
disecþii ºi autopsii neavenite?

Iubesc poezia naþionalã ºi universalã de la cimiliturã pânã la cele mai diversificate forme ºi
prezentãri. Ador toþi poeþii lumii, stigmatizaþi de dangaua muzelor ºi, subiectiv ca tot omul, le ridic, în
gând, statui mai mari, sau mai pitice, dar nu-mi fac prea des publice sentinþele.

Eu nu-ngenunchi îndeobºte la umbra niciunuia dintre poeþii-mahãri ai lumii, sã-i sãrut carevaºuia
manta-i de purpurã. NU, fiindcã nu datorez nimãnui - nimic. Eu nu am profesori reali, mentori sau idoli.
Universitãþile mele poetice le-am fãcut cu greu prin poduri ºi prin beciuri, dar mai ales prin pustia atât
de obscurã a libertãþii anapodiste. În scriitura mea nu prea folosesc citate. ªtiu câteva vorbe de duh
latineºti, limbã ne-nvãþatã dar moºtenitã ancestral. Cunosc mari personalitãþi pe care voit le þin
anonime, cu care fac dialog ºi de la care fur înþelepciune. Din decenþã nu le divulg numele fiindcã,
precis!, toþi m-ar ocãrî. ªtiu cã domniile lor se recunosc în afirmaþia de mai sus ºi consider cã le este
suficient. 

Dar sã nu mã-ndepãrtez de intenþia mea. Am mai spus-o. Poezia existã, ea pluteºte prin aer ºi pe
de-a rândul, în existenþa noastrã pasagerã, prin coeziunea perfectã a orânduitelor lui Dumnezeu. Eu
m-am brodit sã fiu doar un pãstor stelar care
culeg poemele rumene ºi vi le pun  vouã pe
hârtie, mai la-ndemânã. N-ai nici-un merit!, mã
apostrofeazã unii cu tupeu. N-am...dar dacã aºa
mi-a fost mie dat?... Cine m-ar crede cã þãranii
prunciei mele mã considerau un strigoi, fiindcã
umblam noaptea pe câmp ºi pe uliþi, ºi mai ales,
printre dãrâmãturile ºi tranºeile uitate de cel de
al doilea mãcel mondial? Babele ºi moaºa co-
munalã mã acuzau de epileftizie ºi o-ndemnau
pe mama Floarea sã mã ducã la cãlugãri, la
descântat, sã mã vindece... Noroc cã nu m-a
dus, cred cã mi-ar fi crescut ºi coarne!... Pãi
ce-aþi fi vrut sã spunã ciobanii ºi meragii care
mã vedeau - rahitic cum eram - vorbind, reci-
tând sau certându-mã cu Marea mea cea
Neagrã?... C-aºa a fost...ºi-o sã mai fie...

De foarte mic am avut preocupãri ciudate ca
hipnoza, telepatia în masã, elevaþia, limbile
strãine, piromania, intrigile, timpul, spa-
þiul,cifrele, hoþia la scarã micã, investigaþia etc...
iar ca flãcãiandru am îndrãgit vinul, logica,
femeile ºi iar etc...

Eu ºtiu din profundius cã Dumnezeu îºi
trimite tainic cercetaºii divini prin grãdinile
preocupãrilor mele ºi tocmai de aceea îmi tot

A X I O M E
- Punct de vedere -



OMUL PE CRUCE

sunt doar patru puncte cardinale
omul le ghiceºte dupã aºtri
toatele ne sunt primordiale
ºi fixate-n cei mai duri pilaºtri.

pleci spre frunte -  soarele-þi rãsare
ºi te duci...te duci spre rãsãrituri
calea-i lungã ºi pe lunga cale
vei culege infinite mituri.

mai spre brâu dai pieptul cu apusul
pe acolo-i noapte, nu-i luminã
astrul nopþii este presupusul
felinar – prin noaptea cristalinã.

mai spre dreapta pieptului e sudul
într-acolo-i numai vânt ºi ploaie
arborele vieþii – cel mai crudul
doar aici – adesea, se îndoaie.

inima e cãtre miazã-noapte
lângã ea -  au cine nu tânjeºte?
vrei posmagi muiaþi sau stele coapte
le gãseºti aici – dar îndrãzneºte.

întrebarea e acum, spre unde
cauþi alte cãi – nefericite...
ai aflat cã vãile-s profunde
ºi-ale lumii -  margini infinite...

totul a fost scris în Sfânta-Carte.
cãlãtor – încotro te vei duce,
ori aproape, ori foarte departe,
Omule, tu calci mereu pe-o cruce...

PARCÃ NINGEA...

sub fulgii mari ca lacrima eternã
era un Dumnezeu pândar al vieþii
muriserã ºi steagurile-n bernã
printre tejghele goale – precupeþii

vindeau la liber bulbi de revoluþii
nu prea ningea – nu trebuia sã ningã
în care cãlimãri de substituþii
visam  ca seva Þãrii sã se stingã?

doream un prinþ frumos – pe baricade
dar prinþul se castrase cu muscalii
ºi în spontane imnuri ºi-n balade
s-au altoit abjecþi in saturnalii

curgeau opinci din epoca strãbunã
cizme purtau pedeºtrii – moscoviþii
strigoi ce-n faþa lumii – mãtrãgunã
se încuscreau  cu cei afurisiþii

nu mai am tuº sã mâzgãlesc zãpada
dar nu chemaþi poeþi scãlâmbi sã scrie
ce îngeri ne-au târât în azãvada
acestor cruci de vagã veºnicie

vâneazã corbul literele mele
îi dau ºi lui grãunþe - d-aia-i corb
sã soarbã imnuri dintre menestrele
ºi nu se cade: sã rãmânã orb

numai poeþii pot umbla-n proteze
cu bube mari pe trup – pe cât cuprinde
ºi astfel se înalþã-n ipoteze
crezul parºiv al celui ce ne vinde...
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prelungeºte misiunea pe Planeta Albastrã. De aceste blânde pãcate le suspectez ºi pe anumite Mãrii ºi
Mariane, Doine, Elene ºi Diane ºi... Domnul sã le aibã-n pazã cã eu nu le mai pot stãpâni... Sã-nvãþ de la
toate... m-a-nvãþat un cântec popular danez. ªi-nvãþ sã-nvãþ mereu.

Mã inculp public folosind doar douã mãrturii. Mai de multiºor, scriitorul Alex Cetãþeanu îi prevenea pe
cititori, într-o prefaþã la o carte de-a mea: va veni o vreme când veþi declara cu mândrie cã aþi trãit pe vremea
lui george FILIP. Mai recent, în sala Teatrului NOTTARA, din Bucureºti, nedomolitul poet Darie Ducan îi
spunea publicului, baletând ca un cocor, cu pantofii în mâini, cã: poezia lui george FILIP este un templu în
care trebuie sã intrãm smeriþi ºi fãrã bocanci...

De aceea, stau ca omul prost, adicã simplu - ºi mã-ntreb: dar HOMER, SOCRATE, EMINESCU...de la
cine-or fi pãscut înþelepciune? Au Dumnezeul care ne-a trimis poruncile Sale prin fiul HRISTOS, s-a consultat
cu careva dintre pãmânteni?!

Asta este, deci - AXIOME. O carte în care…citiþi ºi nu comentaþi. 
Al Dvs. indubitabil, incorijibil ºi incurabil poet liric... george FILIP - AMIN!

P O E Z I I



CIRCUMVOLUÞIE
piraþii sunt pe simetria lumii
nu i-a adus vreun sfânt în portofel
sub geana lunii zumzãie lãstunii
ºi-n ceaºca preºedinþilor – la fel

adesea  -  travestite-n balerine
mai rar se duc sã moarã,viaþa-i cutrã
adesea  -  în culori diamantine
fac pipi-n jgheaburi vechi de brahmaputrã

nu se feresc de stavili nucleare
piraþii lumii se mai tem de bâta
care prin erezii de-ncrâncenare
au dãrâmat statuia...cea urâta!

nu-i puneþi lumii lanþuri la picioare
ºi nu vindeþi licori tranchilizante
Adam ºi Eva – dupã cum se pare
au semãnat ºi ei...acele plante

opriþi osânda!,n-a venit regina
nici Venus, nici Atena...Afrodita
sunt graþiate – ele au doar vina
fiindcã le-a stat de-a curmeziº...ispita

melancolie...ce melancolie...
dar care regi nu-mi toarnã în pahare?
prin lumea roasã  de blenoragie
nu se salveazã astãzi  -  fiecare

poate vom pune dop la evoluþii
sã nu mai curgã znaga raþiunii
probabil cã-ntr-un cerc de substituþii
vom face rugi circumvoluþiunii...

ADIO...
patrie dragã -  mâine plec la rãzboi
am sã mã întorc la sfârºit de mileniu
cu o lacrimã sãlbaticã în glas
ºi trist ca o floare pãlitã de geniu

între timp voi ucideþi speranþele
ºi daþi foc la toate puºcãriile
Pãmântul a-ncremenit în rotire
ºi mai rodesc pe dealuri doar viile

v-am lãsat în sertar un cântec de dor
lângã un bob de trinitrotoluen
voi sã nu profanaþi spusele mele
ºi intonaþi imnul vechi – fãrã refren

am aflat cã v-aþi mutat  în cimitir
ºi cã-l pãrãsiþi uneori – cu permis
ºi am citit în presa de pe-aici
cã terrienilor – aºa v-a fost scris

mã iertaþi cã-s cu-n mileniu în faþã
pe-aici oamenii procreeazã la strung
nu la tot pasul gãsim chioºcuri de rai
ºi nici gologanii nu prea ne ajung

când v-am zis adio eram un soldat
acum înþeleg cã vã sunt departe
dacã veþi afla sã-mi spuneþi ºi mie
unde-i gardul dintre viaþã ºi moarte

femeia mea – ºtie – am sã plec nicãieri
eu am dedus demult cã timpul se târâie
spre locul unde sãpãm groapa de veci
dacã pleci dracu – nebun – din patrie...

FUGA ÎN AXIOMÃ

stimaþi strãbuni, voi mi-aþi ucis nevasta
pe mine mã-ngropaþi între calvare
ºi semãnaþi nebãnuind nãpasta
ce va curvãsãri prin calendare

în clipa mare de extaz  -  extazul
e ca-ntr-o acuarelã din retinã
pe care –cade anonim pervazul
dintre real ºi graþia Divinã

e sãrbãtoare azi ºi-o sã mai fie
nu strângeþi corturi de-ncãrturiaþi
de sub pantagruelii de dimie
vin la paradã cei mai bravi soldaþi

pe-acolo mai rânjea nomenclatura
cu regizori ce-au regizat rutina
ºi holoclausturi – ca uvertura
ce s-a cântat mai ieri  -  la Hiroºima

acum sunt imnuri  -  totul e un cântec
tradiþia ne este compromisã
ne-au ruginit pumnalele în pântec
ºi noi trãdãm istoria -  nescrisã

s-au congelat ºi vulturii-n cuibare
iar Dumnezeul nostru – presupusul
se duce pe la casa cui nu-L are
ºi dã sentenþios cu -  josu-n susul...

nu mã veþi sinucide-n noaptea asta
cã vã iubesc nespus  -  tiranii mei
mai am pe lume calul ºi nevasta
ºi ne vom evada în pantha rei...
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Lavinia
Lavinia devenise o fiinþã sublimã.
Abia coborâse din Lacul Lebedelor printre muritori
ªi îi simþeam rãsuflarea de aur.
Luã loc la masa de tablã ieftinã cu toþi cei ºaptesprezece ani pe care îi avea ºi care o slujeau
cu devotament. Li se citea pe faþã .
Eu,de unul singur. Pânã ºi mama mã pãrãsise cu vreme în urmã .
Nu ne mai vãzusem de naiºpe ani,perioadã în care ea ieºise din crisalidã ºi acuma zbura ca
un gând binevoitor.
Am schimbat câteva fraze banale.
Nu eram sigur pe cine aveam în faþã.
Ca sã rup ritmul discuþiei am început sã îi povestesc de poeziile mele care fuseserã publicate
în mai multe reviste literare .
Cu un gest de neastâmpãr,ea îºi vârî iute degetul în istorioarã.
- Tatã,dar cum ai reuºit sã faci sã apari în atâtea publicaþii?
Am lãsat talentul ºi sudoarea în nefiinþã dupã care a trebuit sã mã gândesc bine înainte de a
rãspunde.
- Ei,miºmaºuri fata mea,miºmaºuri...
ªi o brizã uºoarã continua sã rãcoreascã împrejurimile.

Succesiune
Toatã lumea îmi spune cã ziua care a trecut îmi aparþine în întregime.
ªi eu nu fac decât sã adun paºii lãsaþi la vedere în jurul oului PRIMORDIAL . Locul din care
Ancuºa ieºea afarã ºi se juca în faþã la nesfârºit, sub ochii pãrinþilor atârnând înapoia perdelei
AFUMATE din bucãtãrie .
Dar în SECVENÞA PREZENTÃ nu mai crede nimeni. In astfel de personaje. Piesa de pe afiº
e cu totul alta . Umblam zilnic dupã aroma fetei, împrãºtiatã neasemuit în jurul meu.
Dar i-am vãzut chipul foarte târziu, aproape pe întuneric .
O vreme în care frunzele moarte se amestecau cu cele vii ca niºte viermi dupã ploaie .
Tot atunci madam Pistol ridica mâna rãºchiratã în sus afirmând cã pentru ea elevii erau doar
niºte numere . Se pare cã nu avea un bãrbat suficient.
Ancuþa avea sã se ridice în picioare cu numãr cu tot , sã pãrãseascã banca nenorocitã în care
visa la tot felul ºi sã o apuce pe un drum greu de înþeles .
Liceul se golea de viaºã ca o cadã de baie la scoaterea dopului, dupã care nevãzutul avea sã
transforme împrejurimile în ceva nesigur.
Data urmãtoare când aveam sã deschid uºa, urma sã ies pe strãzile altei urbe.
Una aºezatã într-o cãldare ºi cu un deal cu nume idiot în plin centru .
Eu urcasem cãtre zidul maternitãþii unde o presupusã nevastã îmi aducea pe lume un copil ipotetic.
Circulam înainte ºi înapoi prin ora douã noaptea.
Nu ºtiam ce se întâmpla în maternitate fiindcã un individ descheiat ºi soios venise sã mã
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întrebe ce cãutam acolo.
Ce mã, ai venit aci sã te masturbezi?
Sã presupunem cã da.
Dar aº fi vrut ºi eu sã îl vãd pe cel care ar fi fost în stare de aºa ceva tocmai acolo. Individului i-am
întors spatele ºi m-am dat dupã o clãdire sau douã .
Perioada urmãtoare nu am primit nici o veste.
Mi s-a cerut doar sã fac o curãþenie generalã ºi sã cumpãr flori multe ºi roºii . Unde sã fac ordinea ºi dezordinea?
Cei de la celãlalt capãt al firului puseserã receptorul jos.
Probabil cã era artritic .
A trebuit sã fac cinste la o sutã de indivizi care mi se uitau în ochi ºi eu nu mai ºtiam ce sã le spun.
Uitasem prilejul la intrarea în nefiinþã .
ªi nu trecusem încã prin durerile venirii pe lume a unei situaþii paradoxale .
De fapt nici mãcar nu eram cãsãtorit. Mã uitam din cinci în cinci minute la degetul împricinat ºi nu îmi
venea sã cred cã era gol de fiecare datã . Cea în cauzã nu mai era Ancuþa.
Fata aia care se mai juca în faþa imaginaþiei în clipele absente .
Eu îmi închipuiam cã eram Vlad ºi cã le scoteam ochii pãrinþilor ei doar sã îi aud cerând îndurare.
În scrierile sfinte trãseserã concluzia cã aveam sã o iau de nevastã ºi cercurile pe care le fãceam în
jurul ei se apropiau din ce în ce de zâmbetul firii .
Dar eram la o sutã de metri de cel cãzut ºi îl ocoleam cu o grijã perversã .
Amândoi, chiar dacã nu vedeam pe nimeni la dreapta sau stânga.
Intre timp desfiinþaserã gardul de sârmã ghimpatã din jurul unitãþii militare.
Dar trebuie sã ne þinem de o singurã poveste.
Ca cea în care mi se spunea cã dacã aveam sã termin liceul, urma sã devin maistru. În ziua de apoi.
Fata mai fãcuse rost de ceva ani ºi privea tãcutã cãtre râul care traversa oraºul .
Dupã care se urcã în autobuzul treisprezece.
Acolo, un individ abia TERMINASE DE MÎNCAT ºi îi rãmãsese o bucãþicã între dinþi.
Începu sã îºi sugã dinþii cu zgomot ca sã scape de nenorocire.
Ancuþa auzi totul ºi începu sã încerce ºi ea sã îºi scoatã o bucãþicã imaginarã din acelaºi loc.
În apropierea cetãþeanului.
CLIPELE se aºterneau pe noi ca niºte zãpezi ºi începeam sã mã apropii de ea tot mai tare.
Iar ea sã fugã tot mai încet.
Zidurile maternitãþii începuserã sã ne stea în preajmã.
Ne priveau cu ochi obosiþi, ºtiind bine ce avea sã urmeze.
Avea sã urmeze o mânã care sã o înlãnþuiascã pe o alta.
ªi un nou anotimp.

Excursie
Strãbãteam perimetrul unitãþii militare de-a lungul cãruia se gãseau înºirate posturile de pazã aducând
a cuºti de grãdinã zoologicã .
Eu, Dorin, încã ºase camarazi ºi maiorul Bighirel, stãpânul atotputernic peste ºaptezeci de tineri
nevinovaþi vârâþi de stat în uniforme kaki,patriotice.
Trãncãneam cu Dorin. Ne prinsese un subiect interesant.
,,Ce tot vorbiþi voi doi acolo?,, fãcu maiorul ,deranjat de conversaþia noastrã civilã. Încurcãturã mare.
,,Despre civilizaþia japonezã din secolul XIII domnule maior.
Uf. Îmi venise ideea salvatoare la þanc.
,,Daa, ºtiu, casetofoane, magnetofoane...” fãcu zeul nostru crãcãnat ºi cu epoleþi.

Lecþie de psihologie
Suntem într-o salã de clasã oarecare.
ªi colegii mei erau prezenþi cu toþii.
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Un psiholog ne învaþã managementul stresului.
Luã un pahar cu ceva apã în el ºi îl purtã în tãcere prin mijlocul nostru. Ne aºteptam la o întrebare de
genul e pe jumãtate gol sau pe jumãtate plin dar întrebarea profesorului ne uimi.
Ce greutate are lichidul din pahar?
Rãspunsurile au oscilat între 250 ºi 500 de ml.
Psihologul ne spuse în continuare cã nu greutatea absolutã a conþinutului conta ci câtã vreme aveam
sã þinem paharul cu lichidul respectiv în mânã.
Un minut? Nu se întâmplã absolut nimic.
Îl þineþi douã ore? Vã alegeþi cu dureri musculare.
Ajungeþi la o zi întreagã ?
Vã amorþeºte braþul.
ªi în tot acest timp greutatea absolutã a conþinutului a rãmas neschimbatã.
La fel are sã se întâmple ºi cu greutãþile peste care veþi da în viaþã.
Le veþi suporta o perioadã limitatã?
Veþi trece cu bine mai departe.
Le veþi pãstra prea mult?
Vã va paraliza creierul.
Colegii mei se schimbarã la faþã.
Îl priveam cu toþii în tãcere.

Pasiune
Cu ani în urmã începuse o ploaie care nu se
mai termina.
Eu descifram tainele primei clase primare.
În prima sãptãmânã citeam deja primul
MA-MA din abecedar.
Chestia mi s-a pãrut fascinantã,motiv
pentru care ziua urmãtoare aveam sã mã
înscriu la bibliotecã.
În douã luni devorasem deja primele mele
treizeci de cãrºi.
Chiar ºi poliþiste,din colecþia Aventura.
Toatã ziua eram cu cartea în mânã.
ªi nu ºtiu de unde, dar la un moment dat
mi-a venit ideea cã trebuia sã devin
scriitor.
Nici mai mult,nici mai puþin.
Toþi ceilalþi copii vroiau sã devinã ba
doctori,ba ingineri.
Dar eu nu. Scriitor.
Motiv pentru care m-am dus la magazinul
sãtesc de unde mi-am cumpãrat un caiet
de o sutã de file.
Acasã, în liniºte, am desenat sigla
colecþiei mele favorite, un A de mânã de la
Aventura care sã ocupe toatã coperta.
Dupã care au urmat titlul romanului ºi
numele autorului,adicã al meu.
Cuprinsul?
Putea sã mai aºtepte.
La aºa pasiune...

Vasile Mic
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UN LIVRE EXCEPTIONNEL…
CORNELIU LEU: ROMA TERMINI

A partir du symbole de la Gare : point de départ et point d’arrivée, l’auteur réussit à boucler la boucle, comme
sous le signe d’Ouroboros. L’éternel retour au point de départ annule la valeur de l’évolution, contredit la spirale
évolutionniste par l’image des dessous et des soi-disant dessus de gare, ces undergrounds (les uns et les autres)
où pullulent, côte à côte, misère physique et misère morale, déchéance biologique et déchéance spirituelle, où
l’icône même de la patrie mue en ubi bene, ibi patria, ce qui équivaut à vendre son pays pour un rien de vie… Ce
qui ne mène à rien, sinon au rien lui-même… 

Mais la gare n’est que l’entrée dans un labyrinthe dont toute issue est impossible, quoi qu’on fasse et quoi qu’on
dise, quoi qu’on espère et quoi qu’on réalise ici-bas. Au bout de ces tunnels sans bout il n’y a aucune lueur, aucune
indication vers la sortie de cette impasse qu’est la vie. Partout règne la misère et sur toute cette misère, règne le
Roi Misère, un rescapé de la boue, qui a réussi à se solidifier, à prendre un contour quelconque, à acquérir une
certaine personnalité. Et à devenir la Personnalité dominante de ces êtres sans personnalité, vivant (façon de parler)
leur vie à l’impersonnel, en personnalisant - pour ainsi dire - leur impersonnalité (paradoxe ou pas, les choses en
sont là !). 

Il paraît qu’au dessus de l’entrée, il est marqué, sur un écritoire : Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate !... Et, à
propos de gare : Au bout du quai, le rouleau ! Et pourtant, dans cette atmosphère polluée de tous les points de vue,
il y a – de temps en temps - des fleurs de moisi (comme dirait notre Arghezi) qui changent, pendant un instant
apparent, en immortelle des neiges et portent fruit des grands hommes, de ceux qui vont régner sur ce bas monde,
trop bas, hélas, pour que le trône de leurs esprit et intelligence puissent faire saillie, sortir en relief et servir de
modèle aux autres… Même ceux qui servent aujourd’hui d’exemples au monde, proviennent de l’immonde, des
entrailles du mal et des gangrènes les plus terribles. C’est d’une telle gangrène sociale (si l’on peut dire) que meurt
le père qui, pour une fois, perd la partie. Tout en ayant beau jeu - il avait beau jouer à ce jeu - il lui fallait perdre à
tout prix, même au prix de sa vie. Il avait guéri de sa gangrène biologique, mais n’avait pu guérir de la gangrène
sociale, de la souillure qui foulait aux pieds ses valeurs et ses convictions, sa fois et son mode de vie, sa civilité et
sa civilisation à la fois. Il n’a pas tenu le coup, il a cédé le pas et la vie avec…

Plus ou moins apparent (ou évident…), Corneliu LEU reprend à sa façon et avec les moyens de la littérature
actuelle, la descente aux enfers de la Divine Comédie de Dante (du reste, une fine allusion apparaît dans le texte,
le nom d’un certain Dantès, qui renvoie plutôt à Dantes qu’au personnage du même nom (Edmond Dantès) du
Comte de Monte Cristo (bien que le Château d’If tienne un peu de ce moderne enfer terrestre), en changeant un
peu de titre et de direction : L’immonde comédie humaine, ou plutôt inhumaine… Car il va aux extrêmes, il ose
descendre au plus bas possible, ce à quoi son acquis littéraire et son expérience sont pour beaucoup, car il peut se
payer l’accès à la psychologie abyssale dont nous parlions tout à l’heure. 

L’auteur renverse le syntagme : de père en fils, en : de fils en père, car le fils qui voulait être comme son père
jusqu’au point de s’identifier avec lui, mue en son propre père, veut retrouver sa paire comme on dit, veut redevenir
le fils à l’image du père, mais perd sur toute la ligne. Même s’il avait tiré une ligne de séparation d’avec son passé,
il oublie que la caque sent toujours le hareng et voudrait franchir cette ligne, mais s’y prend le corps et l’âme : le
corps du vieux et l’âme de l’enfant, et retombe en lui-même. Cette absurde – apparemment – superposition de plans
et cette violation de la logique du sens commun nous font penser, toutes proportions gardées et en changeant un
peu de perspective, au Château de Kafka. Nous sommes enclins à croire que la pensée de l’auteur roumain va et
vient entre le château et la chasse d’eau… : il y a le mot chas et l’expression passer par le chas d’une aiguille, et
l’eau qui passe, qui coule sans cesse, tout comme la vie de l’homme sur terre, malgré le Sic transit gloria mundi…
Il y a l’ambigu chat d’eau (est-ce que ça existe ?!) et la chasse, de l’expression : tirer la chasse, très connotée en



roumain. Du reste, même l’écriture de Corneliu LEU nous apparaît conçue selon les canons du Français écrit, il y a des
tournures très spécifiques du français, comme s’il avait pensé son roman en français, voire qu’il l’eût traduit du français en
roumain. 

Mais le côté fort, l’inédit si l’on peu dire de ce roman, est cette course à l’autre Soi, cette ruée de la fin (qui approche) sur
le début, dans l’espoir probable mais impossible d’y changer quoi que ce soit, et surtout ces retrouvailles du vieil homme
avec le jeune homme, au fait l’adolescent qu’il avait été au début de son périple dans les bas fonds de la société, d’où il fut
éjecté, grâce à son intelligence, vers le soi-disant beau monde, le tout New York, vers la crème de la société et le haut du
panier, la fine fleur (tout une restant une fine fleur de moisi, à l’Arghezi, voire une fleur du mal, à la Baudelaire). 

Cette introspection rétrospective, cette descente aux commencements, cette étrange envie d’être à cent pieds sous terre
(et il y réussit !), cette déambulation du centre du pouvoir au centre de l’impuissance, ce dévalement des gratte-ciels aux
bauges ou sévit la misère du monde, où la racaille se gave de salissure, est une chute en soi, est le retour aux débuts du
mal, car de deux maux, il faut choisir le moindre, n’est-ce pas ? Ces innocentes victimes de la misère du monde, comme
son oncle Costi (renvoi évident à côtier, aux marins des côtes, mais aussi au naufrage du navire tombé sur le côté, ou sur
le sable d’une certaine côte, un homme qui avait eu la côte dans le temps mais était descendu plus bas que terre, mais aussi
un possible renvoi à l’hostie… Du reste, l’auteur m’a avoué que ce roman est écrit à l’intention des lecteurs
français/francophones), sont préférables aux pervers personnages du monde de la finance, qu’il fréquente (quand bien
même il les trouverait peu fréquentables…) et côtoie avec toujours moins de plaisir, ce qui lui fait quitter le monde des forts
(en gueule et en mâchicoulis) de la finance pour leur préférer les démunis, les dénantis, mais qui, dans leur misère, ne
pouvaient faire du mal qu’à eux-mêmes, très peu et très rarement aux autres, mais jamais à l’échelle de la planète, comme
les potentats de la haute finance, les banquiers du monde.

Ce dialogue du moi présent avec le moi passé, de la sagesse de l’âge mûr avec l’insouciance et la hardiesse de
l’adolescence déjà jeunesse par les dangers auxquels elle se confronte, n’est pas un simple monologue, mais un dialogue
dans le miroir du temps : le vieux aime ce qu’il voit – il se revoit enfant, alors que l’autre – l’enfant, trouve désagréable le
minable spectacle du vieux et lui donne le balai, en fait, il le planque et se tire, car l’image de cet élégant croulant Bon Chic
Bon Genre lui insupporte au plus haut point… 

Nous sommes à deux pas du théâtre de l’absurde d’Eugène Ionesco, et nous nous demandons s’il n’invente pas des fois
- avec ce mini roman - un nouveau genre ?! Le roman absurde, de facture principalement psychologique, d’un souffle
nouveau, puisant aux grands auteurs qui l’ont plus ou moins précédé dans cette voie… 

Mais au-delà de cette réussite littéraire, de ce coup de maître, perce un message poignant : le retour aux sources, l’amour
de la patrie qu’il ne faut jamais quitter, même si les vendeurs
d’illusions se font forts de vous offrir la lune ou un pays de cocagne…
Rien de tout cela ne leur serait arrivé, s’ils étaient restés chez eux et
n’auraient pas abandonné les leurs et leurs problèmes, ce qui
reviendrait non seulement à abandonner la partie, mais aussi à une
honteuse lâcheté. Ils n’auraient jamais perverti leurs âmes, ne se
seraient jamais perdus les uns des autres, la séparation n’eût pas été
possible… Et là, nous croyons entendre Cioran, qui affirme qu’il
aurait mieux fait de rester chez lui, avec les bergers de Coasta Boacii,
en tout cas il aurait été tout aussi sage qu’il est devenu en France,
loin des siens, au prix de les perdre un à un, sans jamais pouvoir les
revoir. 

Malgré ses petites dimensions, ce roman mérite au moins deux
thèses de doctorat, une en littérature et une en psychologie. Cette
bizarre mise sens dessous dessus des perspectives, ce
renversement des plans, ce franchissement, voire violation de la
logique courante et de la prose traditionnelle, cet anarchique
bouleversement des situations, ces changements du tac au tac de
personnages et de leurs états d’âme, la belle écriture classique du
point de vue du style, d’où est bannie toute vulgarité ou trivialité, font
de ce petit livre un grand livre, voire un livre exceptionnel, et nous
espérons que la critique de haut vol ne manquera pas l’occasion d’en
parler comme il faut.

Daniel Crãciun
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ªotron
Seara îmi ºterg tãlpile de resturile bitumului
ºi plec printre dungile neînþelese ale scrisului 
fãrã parfum, fãrã zâmbet
ca braþele mele, ca ochii tãi închiºi
pe numerele încarcerate arunc pietre

paºii îmi cunosc labirintul
trupul îmi leagã cerul
luna pierde bucãþi de piele
tot mai trasã tot mai rece
este un nou alb-negru
în acest decor pãmântesc
cel vechi, cu un deget tãiat
se prãbuºeºte ca un bolovan
pe lacunele sale

privirea cu miros de cretã
danseazã precum un clovn bolnav
datã lungã ºi liniºte de bitum
rebelã ca seara

Timpul miroase a oameni
Cãlcând peste cioburile timpului
paºii noºtri se pierd
devenind
semne mai negre ca însãºi frica de moarte

cuvintele arse, ale ei, ale lui
se agaþã de balustrada nemuririi
de-ar fi alei... de-ar fi un glas
sa ne urmãreascã, sã nu ne ºopteascã
ieºirea din labirint

luna ne priveºte
rece precum noaptea
magmã nestinsã, rãtãcitã în oceanul pãcuriu
strãpunge neomul cu ochi goi de matelot

scrumul coroanei, urmele apusului

ea, el...
cioburile timpului, balustrada nemurii
noi...

Cutia de chibrituri
M-am ascuns lâng-o cutie de chibrituri
de multe ori îmi imaginez cã nu eºti tu, 
cã e doar lumina care cade pe covor
sfâºiatã precum un trup ce se zbate în visare

Tremur, izbit de amorul anarhic, 
înstrãinat ca o candelã sudatã 
de vitraliile unui lãcaº tot mai gol

Un fragil pãcat la buza oaselor, 
mã-nþeapã cu-atâta vânt ºi-atâta singurãtate, 
încât sufletu-mi pare foarte greu 
de parcã atârnã de el un înger

Gândul începu sã-ºi dea ultima suflare, 
aºezat pe mâna catranului miop
sãrutându-ºi ecoul strigãtului de ajutor.

Tu eºti...
Ochii tãi înãuntru þin o corabie ºi mi-o dau
plinã cu velur de privire goalã ºi rubine
sfãrâmate de visuri, de cãderi, de degete. 
Azi-dimineaþã un demon a prins aripi într-un
moment 
de neatenþie ºi coarnele sale înlãturate trosnesc 
sub picioarele mele pe asfalt.

Voalul primãverii în bulbul trudit de sens
urlet sau murmur, trãsurã sau emul, tu za
înãlþatã din þãrânã cu sânii de nori, cataractã
de luceferi sau de picã.
Alãturi o oglindã se apleacã, îþi transformi precisul
devenind o femeie rece, o stafie cu voalul
primãverii
în bulbul trudit, plutele îþi carã mersul ºi razele
spre amurg lucirea.

P O E Z I I



La fel
Aºtept
sã vinã ceva necunoscut
aºtept sã se scurgã pe undeva timpul
din retine
timpul, cel care mã loveºte
lãsându-ºi amprentele pe chipul meu

Totul e la fel
glasul orelor grijulii cu itinerariul timpului
se ascunde în vorbe mãreþe
acelaºi freamãt constant
fãrã de care oamenii s-ar usca 
ºi ar muri 

Sufletu-mi îngenunchiat stã de strajã
pe alocuri se zãreºte o nuanþã de îngeri 
ce se scaldã într-o zare de aprilie
printre ei curge o razã
bubuie pãmântul -
- totul e la fel 

Aºteptare
M-am aºezat cu capul pe cadrul gândului tãu,
ca o stea muribundã la marginea universului

Câteodatã, încerc s-aprind un colþ,
lãsându-le pe celelalte patru într-o umbrã ce alunecã
petale de piatrã asemeni unei himere vii

Mi-am strâns umerii înfioraþi
de plãcutul venin al vârfurilor de-amor
pe care le înfig în sângele amorþit nopþile pierdute

Iarna a trecut, ºi orice gând abandonat mã va prinde
în visuri senine,
Cuget lucid
Inocenþã de lut.
Pe ºina speranþei trec iubitorii de vid – 
spirite reci.

Vid
Când plângi, aduni viscole-ntre pleoape
nori vineþi se preling din cap pânã-n picioare
netezindu-þi cãlcâiele.

Am început sã uit cum aratã sclipirea ochilor tãi
îmi pare cã visul de-a evada din beþia acestei umbre, 
s-a spulberat o datã cu timpul.

Nu m-am nãscut cu mai multe inimi
ºi chiar de-aº fi avut,
ar fi încetat sã batã pe rând
precum ceasurile uitate la amanet.

Nu-mi doresc ca cineva sã mi se alãture,
cãci dorul este precum un ciob ce-mi strãpunge tâmplele
ºi-mi biciuieºte obrajii, lãsând tãlpi de durere în suflet.

Taci! Nu spune nimic, lipseºte un os...

Ultimele gratii
Sub palmele umezite 
de-atâta aºteptare
gratii ºifonate alunecau 
pe-un cântec amãgitor
în nopþile primãvãratice.

Rând pe rând oasele au pãlit
pânã ce din pereþii vineþi
nu a mai rãmas decât parfumul 
fierbinte al rãsuflãrii lor

Un val uriaº de tãcere se prelingea
prin yala de sânge captiv. 
Am hotãrât sã mã prãbuºesc oriunde
voi fi departe de mine

De azi sunt liber...

Vasile Mic
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O scurtã istorisire despre parcursul teatrului radiofonic la Târgu-Mureº o regãsim în cel de-
al treilea volum apãrut în colecþia Teatru de buzunar, semnat de Ion Calion, Pe culmi ºi mai jos,
iniþiat la celebrarea a 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureº, „un loc privilegiat”, cum îl
caracteriza regizorul Radu Penciulescu1. Volum dedicat colaborãrii secþiei române a Teatrului
Naþional Târgu-Mureº cu Studioul de radio din acelaºi oraº.

Împreunã cu omul de radio Ion Calion, tolãniþi pe o canapea, ascultãm una sau poate toate
cele douãsprezece lucrãri radiofonice, graþie inspiratei idei de a ataºa cãrþii de faþã un CD cu
acestea. 

Timp de câteva decenii înregistrãrile de teatru radiofonic, realizate de Radio Bucureºti cu cei
mai mari actori români ºi difuzate cu regularitate de mai multe ori pe sãptãmânã, s-au bucurat
de o importantã popularitate. Când încã nu exista televiziune, sau când emisiunile TV erau
scurte ºi de regulã atent supravegheate, repertoriul cinematografelor era sãrãcãcios, teatrul
radiofonic, mai ales (dar nu numai) în oraºele mici, devenea singura ofertã culturalã realã. Mulþi
oameni, de toate vârstele ºi condiþiile sociale, îi cunoºteau dupã voce pe mai toþi actorii
importanþi ai României. Mai târziu înregistrãrile fãcute la Bucureºti au început sã fie trimise ºi
studiourilor teritoriale nou înfiinþate (Cluj, Iaºi, Craiova, Timiºoara, Târgu-Mureº). Acestea au
început, la rândul lor, sã realizeze propriile emisiuni teatrale.

La Târgu-Mureº emisiunea de teatru în limba românã a Studioului de radio a început din
momentul înfiinþãrii (noiembrie 1962) a secþiei române a Teatrului de Stat (azi Compania „Liviu
Rebreanu”), primul spectacol înregistrat fiind chiar cel care a inaugurat activitatea secþiei, Dacã
vei fi întrebat de Dorel Dorian. 

Aflat încã pe bãncile ºcolii, Calion este miºcat de vestea morþii lui Stalin ce vuia din difu-
zoarele postate pe stâlpii de electricitate din Luduº. Vremuri când puþini dispuneau acasã de un
aparat de radio, „dar socialismul victorios împânzise þara cu staþii de radioficare ºi acestea
transmiteau emisiunile postului de radio Bucureºti” (p. 5). Azi, autorul, cunoscut drept un remar-
cabil om de radio ºi avizat cronicar dramatic (a publicat numeroase cronici teatrale în revista
târgumureºeanã Vatra) face o necesarã distincþie între „teatru la microfon” (montare realizatã
pe o scenã de teatru ºi înregistratã pentru radio în timpul unui spectacol public) ºi „teatru
radiofonic” (înregistrare în studioul de radio a unui text teatral scris sau adaptat special pentru
spectacolul radiofonic), arãtând avantajele ºi dezavantajele fiecãrei modalitãþi de înregistrare.
În colaborarea Teatrului Naþional din Târgu-Mureº cu Studioul de radio Târgu-Mureº, semna-
tarul povestirii identificã trei etape distincte ale parcursului spectacolului radiofonic. 

Prima etapã, întinsã pe o perioadã de zece ani (1962-1972), începe cu paradigma teatralã
produsã în anii ’60, numitã, de magistrul Liviu Ciulei, “reteatralizarea teatrului”. Perioadã când
a prevalat teatrul la microfon. “Este un teatru al fiinþei ºi al unei lumi incongruente” (p. 8) devenit
în vechiul regim una dintre puþinele forme de protest împotriva opresiunii comuniste. S-au
înregistrat atunci toate (sau aproape toate) spectacolele secþiei române a teatrului, fonotecate
apoi (mai ales de teatrologul Zeno Fodor, care era ºi secretarul literar al teatrului) pentru a se
încadra în timpul alocat emisiunii (de regulã cam 85 de minute) ºi pentru a gãsi modalitatea,
printr-un text de legãturã rostit de un crainic, de a explica anumite momente în care miºcarea
scenicã (pe care ascultãtorul nu o vedea) era foarte importantã. 

REMEMBER:
TEATRU LA MICROFON 
(Ion Calion, Pe culmi ºi mai jos, Ed. UArtPress,

Tg. Mureº, 2012)



Lui Ion Calion, nou venit la Radio Târgu-Mureº în 1972, i se încredinþeazã responsabilitatea
emisiunilor teatrale. Intrãm în etapa a doua (1972-1985), când piesa radiofonicã, “redimensionatã prin
intermediul imaginii scenice la alt calibru” (pp. 12-13) devine mai penetrantã decât piesa scenicã. Din
acest motiv, s-a simþit nevoia realizãrii de spectacole concepute special pentru teatrul radiofonic, în
care regizorii sã-ºi poatã exprima concepþia regizoralã, viziunea asupra textului prin mijloace specifice
acestui gen de teatru. 

Aºa se face cã în aceastã perioadã avem mai puþine înregistrãri de „teatru la microfon”, dar apar în
schimb spectacole de „teatru radiofonic”. Acestea din urmã au fost adaptãri ale unor romane sau piese
(mai ales româneºti), dar ºi texte scrise special pentru Radio Târgu-Mureº de scriitori consacraþi
precum prozatorul ºi criticul Mircea Ghiþulescu, dramaturgul ºi criticul ªtefan Oprea, regizorul ºi
dramaturgul Ion Olteanu, dramaturgul Radu F. Alexandru ºi alþii. Interpreþii acestor spectacole, puse
„în undã” mai ales de regizori târgumureºeni, au fost actori ºi studenþi-actori din Târgu-Mureº, dar ºi
actori din Braºov sau Sibiu. În 1985, toate studiourile teritoriale de radio au fost desfiinþate simultam
“printr-un singur ºi simplu ordin (dar categoric), venit din Bucureºti prin telefonul negru” (p. 23). 

Studioul a fost reînfiinþat chiar în timpul Revoluþiei din decembrie 1989. Practic se scria a treia
etapã. Ion Calion începe din 1990 sã realizeze un nou format al emisiunii de difuzare a spectacolului
radiofonic. Acum prevaleazã înregistrãrile realizate în studio, dar ele sunt mai puþine ca în trecut.
Asistãm la o nouã paradigmã, deteatralizarea teatrului, caracterizatã prin brutalism ºi spectacole de
tip “underground” pentru tineret. Autorul acceptã inevitabilul: spectacolul radiofonic tehnologizat,
mânuit de un inginer specializat în procesarea electronicã a sunetului.

O relatare fluidã ºi interesantã, a culmilor pe care le-a atins acest gen de teatru la Târgu-Mureº, cât
ºi a momentelor lui de crizã.

1. În cartea lui Zeno Fodor, Teatrul Românesc la Târgu-Mureº, 2002, îl aflãm pe Radu Penciulescu, cel care
regizase în 1969, Dansul sergentului Musgrave subliniind câteva dintre trãirile sale „... alãturi de minunaþii mei
colegi, Sileanu, Fiscuteanu, Gingulescu, Tãnase Cazimir, ªtrengaru, Ileana Dunãreanu, Fana Geicã, am vorbit
publicului despre destinul omului singur, despre revoltã, anarhism, contestare, despre moartea în picioare”.
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Ioan Barbu ºi-a sãrbãtorit grandios vârsta de 75 de ani. Nu ºtiu cum s-a aniversat la alte
vârste, dar, probabil, a ales omagiul la masa de scris.

Omul masiv, cu voce ºtearsã, striatã, dar cu priviri nãucitor de mobile, pare extrem de
ocupat, dar este omniprezent ºi accesibil tuturor. Nimic nu se poate opune unei organizãri ca
la carte, chiar dacã s-au adunat la un loc mari personalitãþi cu gusturi contradictorii ºi gânduri
de supremaþie disolvante. Mãrturisesc, omul nu mi-a plãcut de la început. Începând cu numele:
dacã existã un Ion Barbu, un mare poet (poate mondial) ºi un profesor de matematici
superioare, cu acest nume, atunci cel mai tânãr Ioan Barbu trebuie sã-ºi schimbe numele ºi
Ioan Barbu ar fi avut variante simple: Ion Ioan Barbu ºi Ioan Barbu Delavâlcea. Dar omul a
hotãrât cã mai poate fi un Ion Barbu, ziarist ºi scriitor din Râmnicul Olteniei de sub munte, unde
s-au nãscut mulþi ºi mari creatori. De la început, lui Ioan Barbu i-a plãcut sã fie ctitor ºi
polivalent.

Aflat în categoria enciclopediºtilor renascentiºti, Nenea (cum îi spun prietenii) ºi-a mai
descoperit un „talent” cu care sã ne surprindã, acela de organizator de manifestãri omagiale la
împlinirea vârstei de 75 de ani. Dacã a chemat atâta lume, dacã a pus atâtea personalitãþi pe
drumuri, atunci „chermeza” aniversarã trebuie sã iasã perfect. ªi a ieºit. Raza sa de acþiune a
rãmas, cu aceeaºi eficienþã, mondialã. În puþinele clipe când am putut sã stãm de vorbã, l-a
sunt fiul sãu din Statele Unite, ca sã-i spunã „La mulþi ani!”. Comunicarea de pe Ocean i-a
subþiat o secundã zâmbetul.

Dacã punem biografia de o parte ºi opera de alta, vedem cã lucrurile nu s-au ordonat repede
ºi armonios pe albia ascendentã a carierei. Debutant târziu cu reportaje de teren, a trecut prin
experienþe ºi acumulãri formative pânã a ajuns autorul de romane rafinate ºi durabile de astãzi.

Având ca instrument doar fragilul condei, Ioan Barbu, fondator ºi polimorf, creeazã o zonã

În variabilitatea
vârstelor creatoare

Cele mai recente cãrþi publicate de scriitorul Ioan Barbu



de magnetism spiritual în jurul sãu, apropie oamenii, le descoperã afinitãþi, îi lasã uniþi de un proiect,
de o idee, dupã care se poate retrage discret. Fãrã sã avem relaþii durabile, fãrã sã fim prezentaþi, am
ajuns, în contexte amicale, la concluzia cã ne cunoaºtem de o veºnicie ºi am colaborat la arhitectura
Parnasului.

În fond, oamenii se atrag între ei probabil prin energia misterioasã a altei persoane. De aceea, cred
cã George Þãrnea trebuie sã ne fi fãcut, cândva, de mult, cunoºtinþã. George era cel mai bun prieten
al meu – aud cã ºi al lui Ioan Barbu – ºi l-am însoþit în ultima lui cãlãtorie în spaþiul originar, de
siguranþã.

Înalt, masiv, curbat ca un arc din care tocmai au pornit sãgeþile ochilor fremãtãtori, cu braþe lungi de
rugbist care întotdeauna þine ceva în mânã, Nenea Ioan Barbu îmbrãþiºeazã pe toatã lumea, fãrã sã
atingã pe cineva. ªi toatã lumea se poziþioneazã în jurul lui, cãci numai el ia deciziile ºi are soluþii
pentru toate problemele, deþine bagheta magicã ºtiutoare a locului fiecãruia. De aceea, oamenii mai
interiorizaþi, mai singuratici – cum sunt eu – stau neliniºtiþi în prezenþa lui, cãci oricând poate sã-i bage
în seamã, sã-i însãrcineze cu un element de acþiune, sã-i scoatã din inerþie ºi sã-i urce pe scenã.

La Vâlcea, ca în alte – puþine locuri – s-a cristalizat, cred, conceptul de provincie creatoare, care a
mutat centrul de greutate al literaturii. Chiar dacã scriitorii importanþi au migrat la Centrul zonei de
creaþie, chiar dacã marile edituri sunt în Capitalã, chiar dacã critica decidentã ºi ierarhizantã oficiazã
pe Podul Mogoºoaiei, au mai rãmas câteva spaþii creatoare unde nu numai se nasc, ci se ºi
localizeazã identitar valori adevãrate. Vâlcea a rãmas un asemenea loc cu specificitate creativã,
alãturi de neaºteptatul teritoriu al Ialomiþei, loc de rezidenþã pentru scriitori importanþi. Vârsta aceasta
plenarã, apolinicã, împlinitã de Ioan Barbu nu l-a detaºat pe scriitor de marile probleme, ci, am spune
cã, dimpotrivã, a accentuat specificitatea ºi greutatea conexiunilor cu ritmurile ºi interogaþiile
cotidianului. Nu te poþi dizolva în lumea satisfacþiilor burgheze, câtã vreme mai existã durere ºi
sãrãcie. ªi Nenea, Ioan Barbu, ºi gazetarul ºi scriitorul au rãmas în prima linie a bãtãliei pentru
superioritatea zilei de mâine, combatanþi împotriva eroziunilor care degradeazã realitatea.
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Cartea «ªoaptele Nemuririi», recent apãrutã la editura Orfeu din Bucureºti, reprezintã
a opta petalã din palmaresul autoarei, care cuprinde pânã în prezent ºapte volume
publicate ºi o revistã literarã pentru copii preºcolari.

Aflatã la vârsta înþelepciunii, Cãtãlina Stroe ne bucurã ºi ne rãsfaþã dezvãluindu-ne
prin cugetãrile sale înþelesuri noi ale unei lumi deja cunoscute ºi ne invitã printre cuvinte
sã înþelegem sensurile ascunse ale acestei lumi.

Stilul enigmatic, care îi caracterizeazã eseurile, ne incitã sã gândim într-o manierã
care sã nu mai permitã avalanºei de informaþii de pretutindeni sã ne manipuleze, ca sã
fim capabili sã citim printre
rânduri ºi dincolo de ele.

Spirit de cercetãtor, ea
«despicã firul în patru» într-un
fel în care poate nu ne-am fi
gândit niciodatã, jucându-se
nu numai cu cuvintele, la care
le gãseºte sensuri inedite, dar
ºi cu literele, anagramându-le.
Astfel, Mureº ºi Olt nu sunt
doar numele a douã râuri din
manualele de geografie, ele
pot deveni Sumer ºi Lot,
cuvinte cu adâncã semni-
ficaþie. ªi lista poate con-
tinua...

Nu este o lecturã uºoarã,
de vacanþã, dupã care eºti
relaxat ºi ai uitat totul a doua
zi. Din contrã, citind «ªoaptele
Nemuririi», la sfârºitul lecturii ai satisfacþia de a fi acumulat cunoºtinþe nebãnuite ºi de a
fi descoperit adevãruri fundamentale cu ajutorul unui ghid spiritual – Cãtãlina. Devii
parte din Nemurire.

Pornind de la relatarea unor fapte simple, a unor tradiþii sau chiar a unor glume
vehiculate ca bancuri, autoarea ajunge la înþelesuri abstracte cu conotaþii înalte.

Cartea, enigmã cu chei încifrate, are un ritm alert care te invitã sã o descifrezi pânã
la capãt.

Mult succes autoarei, Cãtãlina Stroe, sursã inepuizabilã de enigme ºi mistere ºi
succes cititorilor sãi mai noi sau mai vechi!

COMENTARII
DE CITITOR
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JOCUL LUI, DE-A LAZÃRUL...

Jocul lui, de-a lazãrul,
ne-nvãþase zarzãrul,
însã eu, tot timpul ºui,
n-am cãzut ispitei lui.
Nu þi-am spus sã te fereºti
de-a sta-n mugur la fereºti?
Soare cursã o sã-ntindã
sã-i deschizi clempuº la tindã -
vraja apei din oglindã:
‘’- Soari, soari sufrunþeli
cai-i ma bunã di noi treili ?
- Ma niiiica, ma niiiica...’’
Nu ºtiai ce este frica.
Îºi sporea icoanele
sã-i deschizi obloanele.
De atâtea ori þi-am spus:
Ãla-i soare de apus!
Prin mugur nu se priveºte
de nu ºtii scriptura-n ‘’peºte’’,
literã cu literã,
dar pe-altfel de þiterã.
Fugi, cât floarea nu þi-a tors
puntea albã de ne’ntors!
Sãrutã-mã pe furiº -
câte stele-n urdiniº!
Timp de-un tei - îmbrãþiºare,
nu ieºi în geam la floare!

... dar te-ai dus, de-a lazãrul,
ºi-acum ninge zarzãrul.

METEMPSIHOZÃ

- Când ramul tãu ca visul e,
ce-þi aminteºti caisule,
tu gemãnarea mea din început?

- Incerc ca sã-mi aduc aminte,
dar frunza-i rarã în cuvinte;
poate de primul meu sãrut.
Cuvântul umbra ºi-a ucis

sã mã trezeascã
din cel în care-am petrecut
‘nainte de a fi cais,
dar prea târziu
cã ramurile mele,
fãrã sã vreau, fãrã sã ºtiu,
deja-ncepurã sã-nfloreascã.

ZBOR CU PATRU ARIPI

‘’Chiar Solomon -
podoaba-nþelepciunii -
nu s-a-mbrãcat cu-al crinului fuior’’,
grãit-a croitorilor Iisus.
El le vorbea nu, cum crezurã unii,
de hainã,
sau de stiharul inului,
ci de adânca tainã
neprihãnitã a minunii -
de înflorirea crinului
cu patru aripi gata pentru zbor.

ªi iar le-a repetat,
de nu ºtiu câte ori,
Iisus:
‘’Luaþi aminte ºi sorbiþi
cuvântul pân’ la buzã, plin;
împãrãþia Mea de sus
nu-i datã
la oricare,
ci numai celor ce-nfloresc
sã zboare
cu toate patru aripi deodatã,
smulgând din rãdãcini aminul,
cum Solomon în toatã fala lui
nu a putut sã-Mi desluºeascã pilda
ºi sã-ºi îmbrace crinul.

PARTEA A DOUA A
TRANDAFIRULUI

‘’Sã ocolim femeia
care coboarã spre noi.
Ea a nãscut pe cel ce-a trãdat

P O E Z I I



pe Fiul tãu, muºcat
pe rând de cui.’’
Aºa-i grãi în partea-ntâia
a diatribei,
trandafirul cu toþi spinii lui
Prea Milostivei.

Cele douã femei
încruciºarã drumul.
Cu capul plecat. Amândouã.
Fiecare cu durerea ei,
înmuguritã-n rouã,
cum de prea multã lunã
se-apleacã ramii înfloriþi de tei.

Prea Milostiva Maicã,
luând iar firul vorbei lui,
rãspunse trandafirului,
cu ghimpii pãzitori de vamã:
‘’ªi ea e mamã...
Ce conteazã
cum reflectatã
e nãscuta razã?
Oricãrei mame se cuvine
chiar îngerul din cer
sã se închine.

Apoi continuã Prea Milostiva,
din ochii ºtergîndu-ºi roua:
‘’Fireascã e þepuºa ºi te doare,
dar nu uita menirea ta de floare.
De vrei ciulinã stearpã sã nu fii,
la fiecare mamã, în genunchi,
rosteºte-i numai partea-a doua
a psalmului de sus!’’

...ºi Maica Nãscãtoare
a Bunului Iisus
privea cum trandafiru-ºi înflorea
spovada albã ºi cerºind iertare.

CÂNTECUL DE LEBÃDÃ

- Tu, cine eºti? , m-a întrebat olarul
râvnindu-mi lutul bun de tors pe roatã.
- Eu sunt amarului amarul
din care noaptea cucuta se adapã.
Mi-e inima rudenie de ceapã,
bulb de otrãvuri groaznic de amare.
Eu lebedei, din ultima-i cântare,
îngân doar începutul -
sfâºietor de alb când se adunã
din spuma rãsãritului de lunã
ce-ºi curge cãtre timp amarul.
- Dã-mi inima, continuã olarul.
- Nu-i vremea încã;

Omul din Grãdinã
mi-a hãrãzit paharul
spre dubla sete a durerii,
sãrutul prea amar ce reciproc se bea
cu buze de luminã
‘naintea Invierii.

... ºi a plecat olarul
spre roata din cântarea mea.

ZBORUL CHENOTIC

Al cui e gândul ,
încercãtorul vrea ca sã mi-l prindã?
Strãini de mine bobii,
vrãjmaºului morar
de ce îi numãr?

De ce când crucea 
o duceai pe umãr,
nu-ngãduit-ai lemnul sã-ºi aprindã
în loc de braþe pentru cuie,
douã aripi de flãcãri
sã fi þâºnit în ‘’Nu e
nici timpul ºi nici vrerea’’?

Oare ispita mãcar târcol n-a adiat
mãcar pentru o clipã?
Incã o cruce,
din cruce altã cruce;
sãmânþa în sãmânþã 
îºi scufunda sãmânþa?
ªi o duceai ºi pe a mea,
iar eu pe-alãturi - doar tãgârþa
Semãnãtorului;
de data asta spre aceeaºi moarã.

Oare ispita n-a vrut sã Te umbreascã
puþinului risipã,
pe drumul scurtãturii
zborului?
Nu Te durea mai mult
nespovedirea de aripã?

Abia când 
prãbuºitu-Te-ai -
a treia oarã
spre mine ai privit.

‘’Nu cu aripa cerul meu se zboarã
cãzutului din cuib,
cã zborul pânã-n Dumnezeu se-nvaþã,
când Tatãlui aduci rãstignitorul,
cu somn cu tot,
ca pe copilul adormit în braþã.
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Festivalul Internaþional Nopþile de Poezie de la Curtea de Argeº (România), program-sintezã
al celor 10 proiecte anuale cu caracter naþional ºi internaþional ale Fundaþiei ºi Organizaþiei
Culturale Academia Internaþionalã Orient-Occident (preºedinte: Dumitru M. Ion; director
artistic: Carolina Ilica) ºi-a desfãºurat cea de a 17-a ediþie în perioada 09-16 iulie 2013. Au
participat peste 50 de poeþi, academicieni, oameni de artã ºi culturã reprezentând: S.U.A; Uruguay;
Columbia; Mexic; Spania; Maroc; Turcia; Grecia; R. Macedonia; Croaþia; Olanda; Belgia; Germania;
Italia; Letonia; Estonia; Bulgaria; România.

Au avut loc 4 recitaluri poetice plurilingve de câte 3 ore fiecare (în Sala Basarabilor, Muzeul
Municipal Curtea de Argeº) ºi 1 recital poetic special (în Sala Meºterul Manole, Palatul
Arhiepiscopal/ Regal din Curtea de Argeº). Au fost lecturate cca. 700 de poezii în limbile
participanþilor ºi în limba românã, în peste 200 de microrecitaluri poetice individuale.

În saloanele Centrului de Culturã ºi Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeº a fost
deschisã Expoziþia de Carte a Editurii Academiei Internaþionale Orient-Occident (peste 500 de
titluri), precum ºi Expoziþia de Artã: 400 de Gravuri Originale (dedicate Sonetelor lui Mihai
Eminescu). A fost lansatã Antologia plurilingvã: Poesys 17 * Magi ºi Muze (vol. I ºi vol. II), precum
ºi alte 10 volume de poezie ºi prozã editate cu prilejul Festivalului.

În noaptea de 11 iulie 2013, în saloanele Hotelului Posada din Curtea de Argeº (gazda
tradiþionalã a oaspeþilor Festivalului) au fost sãrbãtoriþi cu prilejul unor vârste, poetele Elina Kuple
(Letonia); Lana (România) ºi prozatorul Marin Ioniþã (România).

În seara zilei de 12 iulie 2013, în Sala Basarabilor, Muzeul Municipal Curtea de Argeº a avut loc
vernisajul Expoziþiei de Artã a Cãrþilor Neconvenþionale ale Carolinei Ilica, intitulatã Cãrþile de
la Vidra * Plângând de-atâta Frumuseþe (Cartea a VII-a, Cartea Timpului), precum ºi Recitalul
Extraordinar de Muzicã Tradiþionalã Româneascã, susþinut la nai de Ionuþ Cârstea.

În seara zilei de 12 iulie 2013, în aceeaºi salã, a avut loc Recitalul de Muzicã (chitarã ºi voce)
susþinut de poeta ºi cântãreaþa Nana Nestoros (Grecia), pe versuri de mari poeþi greci clasici ºi
moderni. În noaptea de 13 iulie 2013, Ansamblul de Dansuri Tradiþionale al Hotelului Posada
din Curtea de Argeº, a oferit un amplu spectacol de muzicã ºi dansuri româneºti.

Oaspeþilor Festivalului le-au fost organizate excursii în Carpaþi, la Cetatea Poienari (Cetatea lui
Vlad Þepeº/ Drakula), la Barajul Vidraru ºi la Mãnãstirea rupestrã Corbii de Piatrã (sec. IX); ei au
vizitat de asemeni celebrele monumente de artã ºi culturã româneascã: Biserica Domneascã (sec.
XIV) ºi Mãnãstirea Curtea de Argeº (sec. XVI).

În ziua de 15 iulie 2013 în Sala Meºterul Manole din Palatul Arhiepiscopal/ Regal din Curtea de
Argeº a avut loc Ceremonia de primire a Noului Membru al Academiei Internaþionale Orient-
Occident. Astfel, în urma Hotãrârii Consiliului Director al Academiei Internaþionale Orient-Occident,
Premiul de Excelenþã (2013) pentru întreaga operã ºi titlul de Membru al Academiei
Internaþionale Orient-Occident i-au fost acordate scriitorului german Peter Volker.

În noaptea de 15-16 iulie 2013, în Sala Basarabilor a Muzeului Municipal Curtea de Argeº a avut
loc decernarea premiilor ediþiei a 17-a a Festivalului Internaþional Nopþile de Poezie de la Curtea de
Argeº. Juriul Academiei Internaþionale Orient-Occident, alcãtuit din: acad. Carolina Ilica, poet,
preºedinte; Ovidiu Ghidirmic, critic ºi istoric literar, prof. universitar, dr., membru; Mihai Golescu,
eseist, ziarist, prof. universitar, dr., membru) au acordat urmãtoarele premii:

1. Premiul European pentru Poezie - Nominalizaþi: Nana Nestoros (Grecia); Dinko Telecean
(Croaþia); Liubomir Gruevski (R. Macedonia). Laureat: Dinko Telecean (Croaþia);

Festivalul Internaţional Nopţile
de Poezie de la Curtea de Argeş

EVENIMENT INTERNAŢIONAL



2. Premiul Internaþional pentru Arte - Nominalizaþi: Ionuþ Cârstea (compozitor, cântãreþ la nai;
România); Mohamed Ahmed Bennis (poet, eseist; Maroc). Laureat: Ionuþ Cârstea (România);

3. Marele Premiu Naþional pentru Literaturã - Nominalizat (de Consiliul Director al Academiei
Internaþionale Orient-Occident): Marin Ioniþã (prozator). Laureat: Marin Ioniþã;

4. Marele Premiu Internaþional pentru Poezie - Nominalizaþi: Ivonne Sanchez Barea (S.U.A.);
Bojana Apostolova (Bulgaria); Luz Mary Giraldo (Columbia). Laureat: Luz Mary Giraldo (Columbia).

5. Premiul de Excelelenþã ºi titlul de Membru al Academiei Internaþionale Orient-Occident -
Nominalizat (de Consiliul Director al Academiei Internaþionale Orient-Occident) ºi Laureat: Peter Volker
(scriitor, Germania).

Dinstincþiile au fost acordate pentru întreaga operã.

*
*   *

Festivalul Internaþional Nopþile de Poezie de la Curtea de Argeº are caracter interdisciplinar,
interetnic, plurilingv, desfãºurându-se anual ca program-sintezã al celorlalte 10 programe permanente ale
Fundaþiei Academia Internaþionalã Orient-Occident; el îºi propune sã valorifice experienþa de
management cultural a unor personalitãþi româneºti, sã punã în evidenþã rolul iniþiativei particulare în
pregãtirea, desfãºurarea ºi administrarea actului de culturã în România, sã revigoreze în sânul societãþii
româneºti interesul pentru valorile culturale româneºti ºi strãine, sã sporeascã interesul oamenilor de
culturã strãini pentru cultura ºi civilizaþia româneascã ºi sã favorizeze o reangajare a valorilor culturii
româneºti în circuit universal, sã promoveze respectul între popoare ºi culturi, toleranþa etnicã, lingvisticã
ºi religioasã, în plan naþional ºi regional (balcanic, sud, central-european) ºi Internaþional (est-vest, nord-
sud, ORIENT-OCCIDENT). 

*
*   *

Festivalul poetic de la Curtea de Argeº se înscrie printre cele 5 cele mai importante manifestãri de gen
ale lumii contemporane, putându-se compara - prin complexitate, prin îndeplinirea unor criterii
internaþionale, prin profesionalism în organizare ºi prin participare internaþionalã - cu marile festivaluri
poetice de la Struga (R.Macedonia), Medellin (Columbia), Granada (Nicaragua) ºi Trei Râuri (Canada). 

La cele 17 ediþii de pânã acum ale Festivalului Poetic Internaþional Nopþile de Poezie de la Curtea
de Argeº au participat peste 1000 de academicieni, poeþi, artiºti plastici, muzicieni, editori din peste 80 de
þãri, inclusiv din România.

*
*   *

Magi şi Muze
(prefaþã la antologia Poesys 17)

Magi/ Înþelepþi/ Chaldei porniþi din temple, turnuri ºi zigurate, din Casele credinþelor lor, purtând daruri
de smirnã, tãmâie ºi aur, cãlãuziþi de o Stea...

Poeþi/ Orfei/ Cântãreþi/ Davizi/ Solomoni/ Aezi/ Skalzi/ Barzi/ Trubaduri/ Truveri porniþi din Casele
neamurilor lor cãlãuziþi de Steaua Muzelor sã ducã ofranda Cuvântului întrupat în Creaþie...

Dumnezeu ºi Poeþii, ne spun cãrþile Magilor/ Înþelepþilor lumii, creazã.
Poeþi porniþi din templele, turnurile, ziguratele ºi Casele Cuvântului lor, cãlãuziþi de Steaua Muzelor,

purtând daruri de smirnã, tãmâie ºi aur spre Curtea de Argeº, cetatea în care Iubirea ºi jertfa Creaþiei s-au
îngemãnat...

Nopþile de Poezie de la Curtea de Argeº: ofrandã lãsatã de nemuritori în drumul spre Constelaþia Lirei... 
80
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Nu de mult timp, în noiembrie
2012, Editura Minerva din
Bucureºti a publicat lucrarea
mea „Testament - Anthology of
Modern Romanian Verse” (ediþie
bilingvã), realizatã cu ajutorul
profesorilor Eva Foster ºi Daniel
Reynaud din Australia. Volumul
oferã pentru prima datã în mod
coerent, pentru cititorul de limbã
englezã, o prezentare a poeziei
româneºti în ansamblu - 55 de
poeþi români clasici ºi contempo-
rani din ultimii 160 de ani de lite-
ratura românã, reprezentaþi prin
80 de poezii „fanion”. Spre
bucuria mea, am constatat cã
lucrarea a fost bine primitã dupã
cum au comentat recenziile din
România Literarã ºi din alte re-
viste de specialitate tipãrite sau
în format electronic, sau interviu-
rile la televiziune ºi radio (în
România ºi Australia) ºi lansãrile
de carte de la ambii antipozi. Dar
despre asta mai târziu...

Pentru mulþi, din cei ce mã
cunosc bine, precum ºi oameni
pe care nu-i cunosc, dar care
sunt de specialitate în domeniul
literaturii române, aceastã „des-
fãºurare” a mea zice-se cã a
venit ca o surprizã. „De unde ai
apãrut?” se întrebau cei din
România... ªi pe bunã dreptate,
eu fiind plecat din Bucureºtiul
iubit... de peste 33 de ani! „De
unde ai tu asemenea talente?”
se întrebau pe de altã parte
pãrinþii, rudele, prietenii ºi cunos-
cuþii mei - pentru care nu prezen-
tasem pânã aici vreo veleitate
literarã. Mai mult, am în lucru un
volum propriu de poezie ce va fi
publicat la sfârºitul acestui an, ºi

mai apoi, desigur volumul 2 al
„Testament - Anthology of Mo-
dern Romanian verse” care,
sper, cã-ºi va face apariþia în
2014. Ambele volume vor vedea
lumina tiparului tot la Editura
Minerva.

Iatã mai jos o scurtã istorie a
acestei cãlãtorii artistice proprii,
care a început timid, s-a întrerupt
brusc, ºi a fost reluatã surprin-
zãtor dupã patru decenii de
hiatus, cu o continuare, sper eu,
de lungã duratã...

Conºtienþa primei experienþe
cu aspectul creator al scrisului
intervine undeva prin clasa a IV-
a, cu ocazia participãrii la o
olimpiadã de Limba ºi Literatura
Românã. Aveam in plan sã scriu
o poveste de spionaj, cu tentã
ºtiinþifico-fantasticã, cu subma-
rine ºi extratereºtri. M-am lãsat
însã influenþat de cineva apro-
piat mie, ºi, în ultima clipã, am
scris altceva, ceva ce se vroia o
descriere poeticã a rãsãritului
lunii în pãdure... Bineînþeles cã
încercarea mea nu a progresat
dincolo de zona pe ºcoalã. Îmi
aduc aminte bine dezamãgirea
adâncã suferitã atunci. Nu eram
supãrat pe persoana care, de
altfel bine intenþionatã, m-a
influenþat sã-mi schimb tema.
Eram supãrat pe faptul cã nu mi-
am urmat instinctul, propria-mi
scânteie de inspiraþie. Am învã-
þat o lecþie durã, dar vitalã, pen-
tru restul vieþii: în domeniul artis-
tic, partea intuitivã care-ºi are
rãdãcinile în emisfera dreaptã a
creierului este crucialã. În artã,
mai mult decât în oricare alt
domeniu de activitate, este

important sã-þi urmezi primele
impresii ºi instincte. Artistul, fie el
poet, dansator sau cineast - are
nevoie de puþinã (sau mai multã
chiar, uneori...) nebunie, de un
abandon momentan al raþiunii, al
gândirii logice, aceea care ne
îndeamnã sa stãm pe calea cea
dreaptã, ºi ne avertizeazã sã nu
ne luãm riscuri prea mari.

Dar sã continui povestea
mea... Am avut parte de profe-
sori de limba ºi literatura românã
de excepþie. Îmi aduc aminte de
anii ’70 ai secolului trecut, în
mod special de doamna Puºpu-
ricã de la ªcoala Generala nr. 3,
de pe bulevardul Nicolae Titu-
lescu din Bucureºti, o musce-
leancã micuþã ºi îndesatã, a
cãrei excepþionalã erudiþie era
echilibratã perfect de entuzias-
mul pe care reuºea sã-l trans-
mitã elevilor. Fãrã sã pun mâna
vreodatã pe carte sau sã mã uit
mãcar în treacãt pe notiþele din
clasã, luam note de 8 si 9 la
teze, în special la temele de ana-
lizã literarã poeticã. Dar eram
supus, din când în când, privirilor
ºi cuvintelor pline de reproº ale
doamnei Puºpuricã. Reflectând
cu ajutorul maturitãþii adunate,
cât de cât, în cele patru decenii
de atunci, îmi dau seama cã
acele reproºuri dulci-amãrui,
erau de fapt încurajãri subtile,
împachetate ºi etichetate ca per-
dafuri, dar de fapt pline de dra-
goste ºi speranþã, din partea
unui dascãl dedicat, pe care nu l-
am apreciat cum se cuvenea la
acea vârstã.

Spre sfârºitul liceului am
început sã-mi iau talentul literar

TAINA SCRISULUI –
UN TESTAMENT LITERAR



(dupã unii...) mai în serios - ºi între-
vedeam studii superioare ºi o
carierã în domeniul literaturii ºi
istoriei literare. Viaþa însã m-a
îndepãrtat brusc de o vocaþie în
care credeam, ºi cred ºi acum, cã
mi-era hãrãzitã. În 1979 pãrinþii mei
au decis sã strãmute familia, pe
mine ºi pe sora mea, în afara
României. Decizia aceasta a fost
luatã în contextul unei istorii de
familie complexe, cu rude care au
petrecut ani lungi ºi rãi în închi-
sorile staliniste ºi ceauºiste (buni-
cul, doi unchi, un vãr primar), dar
despre asta poate altã datã.

Acest eveniment a suprimat
brusc visele mele ºi legãturile cu
literatura, cu scrisul, cu artele ºi
istoria, spre care m-aº fi îndreptat
pentru studiile superioare. Occi-
dentul cerea din partea unui
proaspãt imigrant - în special unul
care nu mult dupã plecarea din
România avea sã înceapã o familie
- muncã ºi pragmatism. A urmat o
carierã... pragmaticã, mai întâi în
domeniul ºtiinþelor, apoi al psiho-
logiei (în Noua Zeelandã mai întâi,
apoi din 1989 în Australia, cu unele
incursiuni în vechea Europã), pen-
tru ca în final sã mã stabilesc, de
prin 2005, ca lector universitar ºi
consultant în domeniul psihologiei
de organizaþie/dinamica grupului ºi
comunicare. Ce legãturã au toate
acestea cu literatura, cu scrisul?
Afara de articole ºi lucrãri publicate
în reviste de specialitate (care
reprezintã scrisul, dar nu ºi lite-
ratura...), mai nimic! Providenþa are
însã planurile ei, la care noi suntem
orbi de cele mai multe ori, dar care
urmeazã un plan implacabil ºi
probabil bine definit.

Prin anii ’90, locuind la Brisbane
ºi participând la activitãþile comu-
nitãþii româneºti de acolo, am
redactat ºi prezentat pentru vreo
cinci ani (1991-1995) un program
sãptãmânal în limba românã.
Pierdusem pentru mai mult de o
decadã legãtura cu România,
evenimentele culturale, scriitori etc.
M-am trezit dintr-o datã în mijlocul
unui fenomen cultural cu care nu

mai eram familiar ºi care se schim-
base radical. Împuºcarea unui
dictator ºi schimbarea de regim au
deseori darul de a rãsturna lu-
crurile, unele in bine, altele... Cert
este cã am redevenit familiar cu
mediul cultural românesc. De mare
ajutor mi-a fost proliferarea opor-
tunã a comunicãrii pe internet, fãrã
de care mi-ar fi fost imposibil sa
prezint un program românesc
adecvat ºi sã revin la un contact
adecvat cu România.

Dar relativ la taina scrisului,
pasul de facturã majorã pentru
mine a fost cel care a culminat cu
publicarea antologiei „Testament”.
A pornit din loc abia mai târziu,
acum câþiva ani. Fiicele mele îºi
terminaserã facultãþile iar bãiatul
de abia o începea. Deºi vorbesc
bine româneºte, copiii mei - nãscuþi
pe meleaguri strãine, acum la
vârste în jurul a 30 de ani -, ca mulþi
alþi copii de emigranþi, nu stãpâ-
nesc bine partea sofisticatã ºi
rafinatã a limbii paterne/materne.
Vocabularul unui emigrant, chiar ºi
acela care foloseºte zi de zi limba
lui de baºtinã în familie, se reduce
la aproximativ 3000 de cuvinte.
Comparaþi acest numãr cu cele
peste 100.000 de cuvinte din
vocabularul limbii române! Este
imposibil pentru cineva care nu a
fost crescut ºi educat în mediul
românesc, sã poate gusta în origi-
nal adâncimea frumseþii ºi subtili-
tãþile limbii literare române, în spe-
cial in domeniul poetic...

Una din fiicele mele, profesoara
de limba ºi literatura engleza, mi-a
cerut într-o zi ceva cãrþi româneºti,
dar în limba englezã, din motivele
descrise mai sus. Acum câþiva ani,
într-o vizita în România i-am gãsit
„Hanul Ancuþei” al lui Sadoveanu, ºi
„Fecioarele Despletite” ale Horten-
siei Papadat Bengescu, dar cam
atât. Nu am gãsit nimic publicat ºi
tradus în englezã în domeniul
poeziei, cel puþin nu în Romania în
librarii... Am descoperit mai târziu,
pe internet, traduceri în limba en-
glezã ale unor opere de poeþi ro-
mâni - Eminescu, Nichita Stã-

nescu, Liliana Sârbu, Ion Caraion,
Nina Cassian – unele fiind foarte
bune, altele mediocre, ºi altele...
de-a dreptul jenante.

Aproape fãrã sã-mi dau seama,
prin anii 2008-2009, am tradus 7-8
poezii din Eminescu, Nichita, Blan-
diana, Pãunescu, Octavian Goga...
Efectul asupra cititorilor - unii din ei,
români precum copiii mei, alþii
cititori doar în limba englezã - a fost
unul pozitiv ºi, mi s-a pãrut mie, nu
doar dintr-o politeþe sau comple-
zenþã... fapt care m-a încurajat sã
continui. 

La un moment dat, fãrã sã
conºtientizez acest lucru, m-am
trezit cu aproximativ 20-25 de
poezii traduse. La acest punct,
cândva prin martie 2012, o prietena
comunã m-a pus în legãturã cu
redactorul ºef al Editurii Minerva,
Ana Munteanu, fiica ilustrului
profesor ºi redactor Romul Mun-
teanu. I-am expus printr-un email
proiectul meu, trimiþându-i ºi câteva
mostre. Mã aºteptam la un refuz
mai mult sau mai puþin politicos,
însã nu micã mi-a fost surpriza
primind vestea cã Editurii Minerva îi
place ideea, ºi ca mã vor susþine în
publicarea proiectului. Am întrebat-
o atunci pe d-na Munteanu, dacã o
asemenea lucrare - o reprezentare
antologicã largã a poeziei româ-
neºti în limba englezã nu s-a fãcut
cumva deja? Am fost oarecum
surprins când mi s-a comunicat cã
nu s-a fãcut. Existau traduceri ale
anumitor poeþi (pe unii deja i-am
menþionat), ca ºi anumite mici
antologii care cuprindeau doi sau
trei autori. Însã o reprezentare
istorica a poeziei moderne româ-
neºti - de la 1850 începând cu
Vasile Alecsandri, perioada mo-
dernã, ºi pânã azi - nu exista.

Trec peste celelalte amãnunte
editoriale, nu fãrã a menþiona însã
rolul deosebit de important avut de
redactorul-ºef Ana Munteanu. Nu
numai cã a susþinut cu entuziasm
lucrarea (ºi a fãcut faþã cu brio
anumitor capricii ale mele de autor,
ºtiind când sã mi le îngãduie, ºi
când sã spunã nu...), dar erudiþia
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domniei sale m-a ajutat sã selectez
o seamã de poeþi contemporani pe
care, datoritã distanþei de timp
(peste trei decenii de la plecarea
mea din România), cât ºi geo-
grafice (peste 20.000 de kilometri
între Sydney ºi Bucureºti) îi cam
neglijasem.

Un aport important la calitatea
traducerilor din „Testament”, au
avut-o consilierii mei tehnici, pro-
fesorii Eva Foster (fiica mea, care
vã puteþi închipui cã m-a bucurat
mult prin interesul ºi contribuþia ei)
ºi Daniel Reynaud, decanul facul-
tãþii de Artã ºi Teologie la Avondale
College of Tertiary Education in
Australia. Deºi ca timp, contribuþia
lor a reprezentat poate 5%, provo-
cãrile ridicate de ei cu privire la
unele expresii, sugestiile fãcute,
dar ºi eliminarea unor greºeli în
aparenþã mãrunte (cunoscuþii ºtiu
bine cât „iubesc” eu munca de
detaliu...), au fãcut ca lucrarea sã
atingã un prag literar ºi profesional
care sã reprezinte cu cinste, dupã
pãrerea criticilor strãini, adânca ºi
minunata spiritualitate poetica
româneascã pentru cititorul de
limbã englezã.

Lansãrile de carte ale lucrãrii au
fost un vis... Mã refer nu doar la
faptul ca au fost minunate (au fost!!!
- din nou Ana Munteanu ºi Editura
Minerva au avut o contribuþie cru-
cialã!), dar ºi la faptul cã s-au
perindat repede, ca prin vis... În
câteva sãptãmâni scurte am zburat
de la Bucureºti (trei lansãri la Târgul
de Carte „Gaudeamus”, Librãria
„Bastilia” ºi Biblioteca Naþionalã), la
Braºov (Librãria „ªt. O. Iosif”), Cluj
(Librãria „Bookstory”), plus câteva
licee din Bucureºti ºi provincie, ºi
apoi la Sydney (Librãria „Glee-
books”).

Lansãrile au fost onorate în
Romania personalitãþi precum
actorii Ion Caramitru, Clara ºi
Bogdan Vodã, muzicienii Nicu
Alifantis, formaþia Totuº, Andrei
Pãunescu, Adrian Ivaniþchi, Cãtãlin
Condurache – ºi meritoriu de poeþii
ºi prozatorii Nora Iuga, Daniel
Bãnulescu, Lucian Vasilescu, Dan

Vorona, Magda Labiº (sora poe-
tului...), Daniel Drãgan, A.I. Bru-
maru, Adrian Munteanu, Ion Pop,
Virgil Stanciu, Ovidiu Pecican,
Mihaela Malea Stroe, Vasilica Ilie,
Mihai Maxim, Leo Butnaru ºi mulþi
alþii. Prezenþa lor subliniazã din
nou, pentru mine, valoarea lucrãrii,
dar ºi pe cea a colaborãrii cu o
editurã la înãlþime. La Sydney,
unde lansarea s-a fãcut prin grija
societãþii culturale „Eminescu”, în
special a preºedintelui Tudor
Bucea, dar ºi cu susþinerea consu-
lului României în Australia, domnul
Floricel Mocanu, am avut parte de
asemenea de o atmosfera foarte
frumoasã încununatã de vânzarea
în totalitate, cu aceastã ocazie, a
celor 50 de volume alocate librãriei
de cãtre editurã. Printre invitaþi s-au
numãrat scriitorul ºi redactorul
George Roca (a cãrui susþinere ºi
încurajare pentru proiectele mele
curente, ca ºi pentru dezvoltarea
mea ca scriitor, le apreciez
enorm!), scriitoarea Mihaela Cris-
tescu, profesorii Eva Foster ºi
Daniel Reynaud, cunoscuta muzi-
cianã de jazz Ani Kiko. Urmãtoarele
prezentãri ale lucrãrii se vor
petrece în curând în USA (New
York, Chicago, ºi posibil la Los
Angeles) ºi Canada (Toronto) prin
grija d-nei Doina Uricariu, directoa-
rea ICR New York.

Euforia ºi amintirea acestor eve-
nimente se stinge pe zi ce trece...
Urmãtoarele proiecte (volumul pro-
priu de poezie, precum ºi volumul 2
de la „Testament”) îmi ocupã acum
timpul ºi energia. Mi-am adus
aminte de curând de titlul ultimului
capitol din cartea lui Ioan Chirilã
întitulatã “Nadia”, scrisã imediat
dupã jocurile olimpice de la Mont-
real în 1976. Acolo, autorul discutã
despre planurile de viitor ale Nadiei
ºi ale colegelor ei de echipã. A nu
se înþelege cã mã compar cumva
cu Nadia Comãneci ºi realizãrile
ei... Metafora este alta, ºi anume cã
munca de creaþie a scriitorului care
tocmai a terminat o lucrare, este
modalitatea sisificã de a o lua de la
capãt, de a reîncepe expediþia pe
care tocmai a încheiat-o, cu memo-
ria vie a efortului, a nopþilor nedor-
mite, a stresului, a emoþiilor
pozitive ºi negative. Totul trebuie
parcurs din nou, pas cu pas,
lacrimã cu lacrimã. Nu existã pen-
tru scriitor, pentru artist în general,
nimic care sã-i uºureze povara
atunci când o porneºte din nou la
drum, atunci când se hotãrãºte sã
re-ia taurul creaþiei de coarne. Nu
existã nicio scurtãturã, niciun ajutor
exterior. „Everestul a doua oarã”,
intituleazã Ioan Chirilã ultimul
capitol din “Nadia”. ªi exact acesta
este simþãmântul meu de acum...

Carmen Doreal
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En appréciant les efforts oecuméniques des Eglises du monde, nous considérons que l’escalade des
fondamentalismes religieux et pseudo-religieux directement dans la politique contemporaine, leur influence (négative)
dans les relations interhumaines et communautaires, leur acharnement dans la vie sociale ou privée dépassent le milieu
religieux, demandant une attitude constructive-analytique de la part des gouvernements et missionnaire-civique en ce qui
concerne la société civile. 

Dans un esprit maritainien, évoquant l’appel personnaliste au respect et compréhension réciproque, nous
considérons qu’un mouvement laïc pour l’oecuménisme peut devenir un important aspect des actions du missionnarisme
laïque des nos jours, en travaillant pour stimuler directement la vocation oecuménique, de personne á personne, dans
les petites communautés aussi que par la législation, les réglementations communautaires et des exemples des sages
et respectueuses relations interétatiques.

En ce but, nous essayons d’élargir le réseau socio-missionnaire des associations et publications qui s’assument un
effort dans cette direction avec d’autres organisations non-gouvernementales, moyens media, aussi que d’initiatives
gouvernementales ou parlementaires, en envisageant une première réunion pour corroborer les projets d’actions de
chacun et d’établir un moyen d’information réciproque encourageant tout sorte de collaboration.

Nous apprécions que cette première réunion pourra se développer sous le mot d’ordre: “Pour actionner, c’est
nécessaire á nous connaitre” et elle va atteindre son but en établissant un comité d’initiative qui va rédiger le projet des
premières activités. 

UN PAYS RICHE AVEC DES PAYSANS RICHES
Developpee recemment en Roumanie, la huitieme edition de la Conference Nationale des Intellectuels du Village,

organisee par le Mouvement pour le Progres du Village Roumain a lance un APPEL pour une nouvelle etape de son
projet de longue duree « Un pays riche avec des paysans riches » avertisant que l’abandon au hazard politique, culturel
et economique du village roumain, de sa population et du milieu naturel qu’il represente, sans une legislation attentive
aux mesures de protection caracteristiques aux pays civilises, le desinteressement pour la cultivation de l’esprit civique
et la manipulation politique des citoyens, l’accentuation des diferrences des chances culturelles, informatives et
educationelles en comparaison avec autres milieux de la societe roumaine, l’encouragemet de la manque d’initiative
personelle ou locale - laquelle, autrefois etatit produite par l’assaut du collectivisme centralisateur et la manque de
propriete pesonelle et aujourd’hui par l’absence des moyens des travail, sans ceux-ci la restitution des proprietes etant
realise a moitie – constituent, a notre avis, des importants facteurs de stagnation du progres de l’entier pays et des
obstacles majeurs dans l’emancipation democratique et de l’economie libre du marche pour l’entiere population de la
Roumanie.

En commencant de sa fondatin en 1990, notre Mouvement a mentionne son principal but d’eamancipation de la
population par une education democratique apte a re eveiller et stimuler l’esprit d’initiative personelle caracteristique au
paysan roumain et, en collaborant dans les annees 1992-1994 au programme europeen « Les chemins d’approche entre
l’Es et l’Ouest » nous avons denomme la partie du projet dediee a la roumanie « Un pays riche avec des paysans riches
» et nous avons organise une serie d’actions et des publications de grande tirage, deux conferences nationale et deux
seminaires iternationales pur la stimulation de l’initiative paysanne par la’aveau du notre statut economique prioritaire
agicole, apte se developper rapidement si notre production alimentaire sera aceptee par l’Europe, en limitant l’utopie
funeste de l’industrialisation socialiste qui avait comme but la destruction du paysan roumain dont l’esprit d’initiative
privee le faisait tres difficile pour la dictature communiste.

LE MOUVEMENT OECUMENIQUE LAÏC
(MOUVEMENT LAÏC POUR L’OECUMENISME, 

L’OECUMENISME LAÏC, 
LE LAÏCISME OECUMENIQUE etc.)



Nous mentionnons le fait que nos partennaires d’Hongrie on rapporte d’avantage avec des propositions similaires adressees
aux leus gouverements, l’Hongrie devenant aujourd’hui un furniseur alimentaire du continent en temps que nos propositions n’ont
pas obtenu l’attention des gouvernements roumaines. En plus, nous souvenons notre initiative legislative echouee par laquelle
nous avons attire l’attention sur l’injustice de remettre en possesion seulement les terrains des paysans en ne leur restituant des
moyens de travail confisques autrefois et en les obligeant de payer les prestations mecaniques. 

En partant de cet ancien projet, nous constatons aujourd’hui que, meme timide, le redressement des certaines regions ou les
paysans ont commence a gagner plus, soit par la production des leurs terrains, soit par leur travail a l’exterieur, confirment le
desideratum que, par ses villages, le pays se montre plus belle et plus digne la ou les paysans commencent avoir des revenus
et une certe ouverture envers la culture europeenne. Ainsi, l’identite du notre pays se definit par le niveau d’application et la
sagesse du paysan roumain. Or, la sagesse doit etre perfectionnee par information et education.

Un second projet realise par nous en 1994 – 1996, aussi dans le cadre international d’un projet europeen, a ete celui intitule
« La Democratie Locale dans la Roumanie Contemporaine » dont les conclusions ont rapporte du succes au Sommet de Madrid,
mais ont ete abordes formellement par nos gouvernements, seulement par les obligations vers les organismes europeennes.
Nous avons propose l’encouragement de la petite initiative privee en soulignant le role de l’initiative locale en ce qui concerne le
developpement national mais, en meme temps, comme facteur educationel pragmatique quand le paysan commence a sentir son
avantage.

Nous soulignons nos insistences regardant le developpement culturel dans le village roumain parce que, voila, l’experience
nous montre que le million (ou les millions) des roumains presents sur le marche europeenne de travail, proviennent en grande
majorite des nos villages et representent exactement le niveau culturel offert par les gouvernements des ces presques deux
decennies. Si leur force et leur seriosite au travail preuvent l’heritage genetique et de tradition, la precarite de leur education est,
evidement, le fruit de l’indifference gouvernementale en matiere d’education de la generation formee dans ces annees et de la
celle anterieure. Le neglijation de la formation des formateurs et de l’education des adultes ont favorise les funestes sequelles de
la mentalite perfide et illicite sous la dictature et le manque d’initiative produit par l’humiliation collectiviste. Ainsi l’etat de demivol
generalise d’un regime communiste avc des chefs se gavant avec des profits illicits, des fonctionnaires corrompus et des paysans
lesquels, pour subsiter, on fallu voler de leur propre ancienne fortune a gane en present les monstrueuses formes de corruption
d’un liberalisme mal entendu, en remplacant l’attention pour l’education de l’electorat et la vraie initiative politique avec une
demagogie populiste.

Luttant pour un courrant d’opinion publique base sur la morale democratique et ses aspects culturelles-educationelles, en
1997, notre mouvement a innaugure la Conference Nationale des Intellectuels du Village comme un ample groupe de reflexion et
initiative au niveau national, apte de s’adapter et se detailler au niveau local, qui s’est arrive a sa huitieme edition en lancant
chaque annee des appels concernant : L’information de la population, ou Le handicap culturel-moral dans les milieux
desavantagees, ou L’etat dezastrueux de l’enseignement rural, ou Les programmes de formation des producteurs agricoles,
L’egalite des chances, Les formes associatives traditionelles et modernes, Les reseaux d’institutions culturelles rurales et leur
soutien et autres problemes concernant le developpement rural en soulignant l’amatorisme et le sectarisme des mesures
gouvernementales, l’incoherence et la politisation, la manque d’un programme national depolitise, en perspective de longue
duree, etc. et en soulignant que : « De la meme maniere du Conseil Supreme de la Defense du Pays qui, forme par les
representant de chaque departement implique, fonctionne au plus haut niveau de la Presidence roumaine, l’importance nationale
du developpement rural merite se situer sur le meme degre d’attention publique, en proposant la constitution d’un Consil Supreme
du Developpement Rural Contemporain ».

Nous ennumerons touttes-ceux pour demontrer la permanence des nos preoccupations, encouragees par autres grandes
organisations nongovernementales comme l’Association des Communes de la Roumanie et l’Association des Villes, sections
nationales du Conseil des Communes et des Regions de l’Europe, le Forum Montagneux, plusiers Conseils des Prefectures et
organisations culturelles locales qui on commence a faire partie d’un grand reseau d’initiatives monitorise et modere par nous a
l’echelle nationale.

C’est dommage que, en dehors des certaines Commissions des les deux Chambres du Parlement Roumain et des
departements de l’Administration Presidentielle, la mise en pratique des nos propositions au niveau concrete-gouvernemental n’a
pas eut du succes. Recement fonde (bien sur, par des raisons supperieures, mais en meme temps comme echo des nos
insistences, le Departement pour le Developpement Rural du Ministere de l’Agriculture a adopte notre projet mais, apres ca, en
se prevalant du changement du gouvernement, l’a oublie et neglige totalement. En partant de cette triste experience de politisation
iresponsable, nous repetons les memes idees que nous avons affirme comme organisation politiquement independente, dedie a
la perenite de la culture du village roumain : « Essentielle pour le developpement nationale, la probleme du redressement du rural
roumain suppose un programme de longue duree qui viens a conjuguer touttes les forces nationales, indifferent des leurs options
politiques et a prevoir des mesures a longue duree aptes d’etre assumees et continuees d’un gouvernement a l’autre. Elle ne doit
etre melee dans les jeux politiques et suppose la responsabilite nationale des plusiers generations devant plus que plusiers
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futures generations des roumains ».
En realisant aussi une serie des seminaires internationaux dans le but de definir le concept de « societe civile » et des ses

actions carcateristiques pour etablir l’identite culturelle du pays qu’elle represente, nous avons adresse nos conclusions au
Ministere des Affaires etrangeres, mais nous n’avons recu aucune reponse parce que la preoccupation ministerielle etait dirigee
a ce temps pour le soi dit concept du « fabulo-spirit ». hilaire etiquette cvasi-commercielle proposee avec infantilisme d’asurer
notre renom europeen en temps que les humiliantes realites culturelles nous ont accorde un tout a fait contraire renom, une
malhereuse etiquette teriblement affichee aujourd’hui et digne de compassion.

De meme, le Ministere de l’Education a repondu a peine aux nos suggestions, plutot par notre directe influence aux
Inspectorats teritoriels des prefectures, et le Ministere de la Culture, lequel, en vertu de notre collaboration sous differentes
gouvernements de 1991 jusqu’au 2003 a paraphe en compagnie avec le Ministere des Finances, le Ministere de la Justice et le
Premier-Ministre le document par lequel on a proclame la Decision Gouvernementale qui nous reconnait le Statut d’Utilite
Publique, n’a pas fait autre chose que d’empecher notre mise dans les droits d’un tel statut. Pourtant, nous sommes
reconnaissants au ce Ministere pour le fait qu’a la fin du 2006, comme un echo des nos demarches, a ete le principal souteneur
del ’Ordonance Gouvernamentale nr.1038, concernant l’institution, l’organisation et le developpement des activites des
etablissements de culture dont le programme, pour l’instant restraint seulement aux reamenegements et dotation des batiments,
est favorable a son propre elargissement avec des applications concretes aux problemes de spiritualite nationale, servant a
depasser le handicap du milieu rural defavorise, pour realiser un courrant d’opinion publique en faveur du grande bien national
qui est la capacite creatrice des ses citoyens. 

A propos d’un tel courrant d’opinion publique, nous relancons la nouvelle etape du programme ‘UN PAYS RICHE AVEC DES
PAYSANS RICHES » prevoyant la realisation d’un reseau d’institutions publiques et organisations nongovernementales dans le
but d’imposer des mesures equitables, des chances egales educationelles et informatives qui vot assurer un niveau culturel
contemporain pour la population des villages roumaines, en utilisant les moyens techniques de la communication moderne et
directionnat les dotations des etablissements de culture dans ce but, et precisons :

Considerant que le devoir principal de l’Etat moderne-democratique est de creer pour ses citoyens les conditions pour une vie
digne, seulement dans cette situation ayant le droit de leur pretendre des relations de dignite civique, nous condamnons la
consequente omission par des gouvernements succesifs des problemes educationelles au niveau des communes de la Roumanie
et demandons des efforts soutennus pour depasser le handicap culturel-moral de la zone desavantagee du rural.

Aussitot, nous contatons qu’aujourd’hui, quand la circulation europeenne de la force de travail regarde – de meme pour les
pays avances aussi bien que pour celles moins avances, indifferement qu’il s’agit des engages ou des patrons – le milieu rural,
se produissant especiallement dans celui-ci, la probleme de l’education civique sur une saine base culturelle devienne une
probleme-cle pour toutte collaboration et communication et les courrants d’opinion publique en faveur de la morale democratique
gagnent importance pour chaque communite humaine, soit-elle offerante ou utilisatrice de force de travail. Qu est-ce qu’il se
passait recemment en Italie demontre la necessite de culturalisation democratique influencant la moralite des immigrants de
meme que les reactions chauvines des ceux qui les on recut.

Indifferement du niveau de vie – lequel nous fait soit migrer vers offres soit offrant nous des places de travail – le niveau culturel
de la population presente en chaque situation un importnace decisive et l’appreciation de chaque personne et du chaque groupe
social peut etre etablie seulement a l’echelle du niveau d’emancipation et de formation qu’elles representent.

En present, un niveau minimal de culture contemporaine et des connaissances sur les valeurs europeennes est absolument
necessaire. Notre dignite suffre aujourd’hui a cause des effets politicianistes de preferer la manipulation facile dans un milieu
humain desavantage de point de vue culturel, tandis que outre part on resuscite l’exclusivisme. La selection libre au niveau
europeen a laquelle l’offre roumaine est soumise aussi en matiere des produits qu’en matiere de force de travail, aura des
repercutions pas seulement sur chaque personne mais sur l’appreciation ou la depreciation de la Roumanie comme pays. El la
societe roumaine pourra se redresser seulement par une solide formation des ses generations. L’education a besoin d’efforts
nationaux plus grandes, d’une plus souttenue attention gouvernementale et nongovernementale, d’etre situee dans le premier
plan des preoccupations gouvernementales, si les gouvernements desirent vraiement valorifier les capacites du peuple, en
valorifiant la personne humaine comme garant du developpement, en lui garantant des chances egales a s’affirmer.

Le debat que nous le proposons doit etre concrete et efficient, en offrant des solutions pragmatiques Notre mouvement le
soutient en partant des ces idees et mettant a la disposition son portail internet de culture et initiative www.cartesiarte.ro pour loger
un premier echange des opinions et enregistrer touttes les institutions, organisations et personnes disposees a participer, et, dans
une seconde etape, realisant un Forum commun qui va etablir des mesures organisatoriques, des solutions a la problematique
abordee et les futures etapes de jumelage du debat avec les solutions initiees.

Nous tennons a la disposition les documents des chaques editions des nos Conferences sur le developpement rural dans la
Roumanie contemporaine et attendons des e-mails aux adresses leuc@b.astral.ro , office@cartesiarte.ro
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Durere 

Plutesc deasupra
gândului
Cernind durerea
ochilor tãi
Peste imensitatea albastrã.
Mã doare fiecare geanã
de zare
ªi aerul
Din care tu lipseºti.

Caii din vis 

Caii de foc, albaºtri
Necheazã scuturând coama de dor
Iar eu le ascult
Tristeþea tropotului lor sãlbatic.
Mã cheamã cu ei
Purtându-mã pe spinãri
Arcuite de timp
ªi-mi cer sã zâmbesc.
Nu pot.
Mi-e fricã de ei,
De boturile lor umede ºi calde.
Ei pleacã, ducând cu ei
Suspinul clipelor trecute
ªi tinereþea mea.
Îi urmãresc cu privirea
Umezitã de amintire
Rãmânând în urma lor
Doar paºii mei
Risipiþi în singurãtate.

Crud etern 

Crud
Clipa se scurge
Printre sufletele noastre.
Crud
Viaþa se scurge
Printre degetele noastre.
Crud
Ne ducem ºi noi
Pe nesimþite
Lãsând în urmã
O dârã albastrã

de viaþã
În care e cuprins
Tot Universul
Prin care vom rãtãci
etern.

N-am crezut 

N-am crezut vreodatã
Sã sufãr din vina
De a fi iubit.
N-am crezut vreodatã
Cã gonindu-te, 
Te iubeam copleºitor.
N-am crezut vreodatã
cã plecând,
Ai putea lãsa în urma ta
Un Univers sfãrâmat,
Buchet de visuri frânte,
care dor
ºi cheamã.
N-am crezut
sã învãþ a muri vreodatã !

Dacã vreodatã 

Dacã vreodatã dragostea noastrã
Va zâmbi, chemându-ne,
Mâinile noastre se vor uni
ªi îi vom sãruta chemarea.
Dacã vreodatã dragostea noastrã
Va plânge,
Îi vom ºterge lacrimile
Cu mâinile,
Cu ochii ºi inimile noastre.
Dar dacã vreodatã
Dragostea noastrã va muri,
Va muri nu din pricina nopþii
Ci din pricinã cã noi înºine
Am ameninþat-o prea mult.

Rana timpului 

Mã doare clipa
ce nu mai este.
Mã doare rana deschisã
a timpului.
Mã doare amintirea

buzelor tale,
A gândului
Cã niciodatã n-o sã te am
întreg, complet ºi
etern.
Mã doare amintirea
frântelor gânduri
Strivite sub talpa singuratatii.
Mã doare absenþa ta
Mai presus decât 
puternica-mi voinþã.

Dilema 

Totul a fost frumos
Pânã când am început
Sã ne întrebãm
Cine suntem.
Obosiþi e atâta amorþealã
Am început sã rãtãcim
Ca niºte picãturi de ploaie
Fãrã sã înþelegem
De ce trebuie
Sã urcãm pânã la nori
Ca sã ne înghitã
Pãmântul?

POEZII
Debut

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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We had got used to seeing soldiers wearing different
uniforms of different colors. Towards the end of the war,
when we had understood that soldiers meant
destruction and sufferings for themselves and the
people in their way, when my father came home for a
short leave of absence I could not enjoy his presence
and I even avoided him. I would hide away and cry that
I did not want to see soldiers in our house. My father
was a cool-headed and even a lonesome man.

That was a time when people of my world did not
endear each other with love confessions as they do
today. Such attitudes seemed misplaced and even
shameful.

This is the point where I must confess something
which relates to my own name. 

In the first years of my father’s war experience
against the Russians, my father came home once for a
few spare days. I had just been born and my parents
debated the name of their young off-spring when my
father suddenly proclaimed the name Ninocica. When
mother heard it she burst into flames, she accused my
father that somewhere back in Russia he had a
sweetheart under that name. My father denied it all the
time until one of my smart aunts, eager to put out the
fight, rushed in with her proposition – Netuþa, which was
a Romanian compromise for the Russian Ninocica. My
parents made peace and things were left at that.

Years later, when I was fully aware of my own name,
I became furious. What would the young ones from the
family call me during my old age... Aunt Netuþa?

Let me go back to my father’s uniform which I hated
to see around the house.

No matter how, I had learned something about the
uniform significance. Since Nicu was the man in the
family who brought the news from our neighborhood, I
had also started to distinguish between the Russian
soldiers who used to wear green uniforms almost
similar to the Romanian ones, and the German dark
blue and sometimes all black uniforms. Those I liked the
best because there was something elegant about them.

Some German soldiers had been accommodated in
a house close to ours. They were very loud, spoke a
strange language and they rode large motorcycles that
made a deafening noise. We, the children looked at
them full of curiosity; we did not fear them and went on
playing in the street without minding them at all.
Sometimes they gave us sweets wrapped in vividly
colored tinfoil. Nicu had learnt their salute, was
fascinated by their bikes and he would disappear for

long hours. The Germans used to take him for a ride.
Mother’s punishments for such outings were soon
forgotten under the spell of adventurous trips. 

One morning the usual noise from the neighborhood
was no longer heard. There was quiet in the next house
and a heavy silence seemed to press the air. 

The German army could no longer resist their
enemies and were moving westward. 

When uncle Ticã came for a few days’ leave from
Russia he brought with him a girl of about my age
whose name was Ana... Ana had been the only survivor
of a family whose house had been destroyed by a bomb
that fell exactly on her house from a small Russian
village. 

My uncle had located her among the rubble, by the
frightful cries she produced. He kept her with the troops
that he was part of and he promised to find any relatives
or family friends who might take her in their care. That
proved more than difficult because villagers had been
uprooted from their homes and moved tens or even
hundreds of miles away from their native places. My
uncle had his own son of 11-12 years old and he
understood the torment Ana was experiencing after the
loss of her family. He tried to soothe her suffering and
brought her whatever could heal her trauma. Some
months passed and Ana became a soldier’s daughter.
Between fights, the boys played with her and taught her
a few Romanian words. When the time came for uncle
Ticã to come home for a couple of days off, he did not
know what to do, to leave Ana with the Romanian
Troops or to bring her to Romania. It was a huge
responsibility. Ana was closer to him and he started to
love her as if she were his own child. There was no time
to ruminate, so he decided to take her with him back
home. When I met Ana we looked at each other without
uttering a word. I had prepared a doll to give her, just
like mine, but from a different fabric, made by my
mother. She took the doll and we both sat down on the
grass close to a white spot of wild chamomile. I started
to pluck the flowers for my grandmother. She used to
dry them and she thought them to be miraculous
flowers. Tea made of chamomile was good for colds,
bellyaches and even for disinfecting scratches and
bruises which I acquired during the summer play. 

After a while, Ana started to pick flowers too and she
smiled at me. At a time when we had enough we rushed
to my grandmother to cheer her up with our crop. My
grandmother looked at Ana, she smiled, and she
caressed her fair hair and looked into her blue eyes the

A N A
(fragment din cartea „De la Tecuci la...Tegucigalpa!”)



color of the sky. Ana may have not understood much of the
words my grandmother told her, but she felt attracted by
granny’s healing voice and her warm touch. I knew her
name was Ana so I called her to come and play. She turned
to me and we both ran out to have a good time. 

The reward for military virtue
Maybe my life and that of other children followed its

course, but the torments of the grown-ups panicked even
us. Mother worked as a seamstress and her customers
always exchanged some of the most terrifying stories. 

Aunt Tatiana, uncle Ticã’s wife and Ana’s adopting mother
was the gossip of the town. She passed on most of the stories
that my mother and granny received. I tried to avoid her
because I was rather shy and I resented her remarks about
myself even if they were meant to be nice. 

One day, when my mother received some grey pea
beans from one of her clients she was seized with
unexpected joy. She placed the beans on the hot kitchen
range and they sent a pleasant coffee-like flavor into the
room. 

Genuine coffee was a rare delicacy at that time, and the
small quantity one could find was mixed with gray pea
beans, roasted and ground together. Small cups of coffee,
which mother kept away from me lest I should break them,
were placed on the table together with cornmeal bread on a
large plate. The corn meal bread was „the special treat of
the house” and granny was regarded as the great maestro
in combining different herbs hard to find. Aside from the corn
meal well boiled she used to add Turkish pumpkin and even
dried currants, from time to time. 

Their relaxation and joy made me feel good. When
coffee was already in the cups and the cubic sugar bowl
was on the table mother invited me to pick up one piece. I
dared a lot more and wanted to sip the coffee, but granny
scared me and I did not taste coffee until late in life because
she warned me that if I drank coffee too young my eyebrows
would fall off. So, I rushed out of the room and I looked into
the mirror only to notice with great relief that my eyebrows
were in their rightful place.

We were all relaxed through the entire afternoon, while
the three women in my family were competing to tell the
most extraordinary stories. Nicu was allowed to go out and
play with the other boys in the street and I always kept close
to mother and granny. 

Unexpectedly, Aunt Tatiana pointed to a wisp of paper
under the table and told me that such a big girl should be
very careful and tidy the house from time to time. My cheeks
started to burn with shame and tears were about to burst
from my eyes... I am sure she felt amused, while I was
shattered with shame. Closely watched by the three
women, I went under the table and I came out with the
wrinkled paper in my hand.

Then I realized that something was inside that sheet of
paper. Indeed, it was wrapped around a small porcelain doll
marked TURDA. My burning cheeks were radiant with joy;
that was the first toy I had ever had which was not made by
my mother or my grandmother.

There was no one like me!

I cannot remember if I thanked her or not, but I must
have certainly forgiven her for the shame she had made me
experience...

I asked mother’s permission to go and see Ana and I ran
out the door with my precious gift. Our game was
interrupted by my aunt who told us that she had to go away
for a few days and that Ana was to stay with us.

We were both seized with immense joy and Ana started
to sing a military Russian song that she had learned while
she stayed with a Soviet battalion. I joined her, humming the
tune as I did not know the words. 

I did not manage to learn anything in Russian from Ana,
but she could understand and even speak some usual
words in Romanian. 

Later on, I gathered from the conversations around me
that uncle Ticã and his company were to be deployed
somewhere near a railway station close to Brãila. Many
troops had been defeated and pushed westward; the
Russian government was sending home Romanian soldiers
who had been drafted to the Russian front for many years.
Such news made Ana happy because she had been very
much attached to her savior, uncle Ticã.

Mother and granny were also eager to see him return
home. 

I was happy too, but, honestly, my uncle did not mean
much to me as I myself did not mean much to him.
Whenever he saw me, he only said: Look at Negoiþã’s
beautiful girl. My uncle was a handsome, tall, dark haired
man and he always impressed me in his uniform.

My aunt travelled to Ianca where a train was overloaded
with soldiers. She found out quickly the carriage where
uncle Ticã’s detachment had been stationed. The happy
reunion of the two was enormous. My aunt’s love and
devotion to her husband helped her through very difficult
times until his return.
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She found out soon that the Russian army was in
command of the Romanian troops, that the war had worn
out the patience and the good nature of our military and that
the quarrels and the bickering among the generals were at
their peak.

One day, when she was helping her husband to wash
and shave, poring water from a bucket by the side of the
railway carriage, a Russian lieutenant riding a white horse
came to him and spoke to him in Russian. My uncle
dropped the razor blade from his hand and, half naked to
the waist he followed the Russian. My aunt looked at them
scared unable to utter a word. 

When they were quite a distance away from the train, my
uncle walked another couple of steps then he faced the
Russian. A shot was heard and my uncle fell to the ground.
My aunt ran to them and tried to cling to the horse’s neck.
The Russian fired one more shot and my aunt fell to the
ground too, wounded in her leg. 

Hundreds of faces were watching from the train, but no
one dared to do or say anything. A heavy silence was
floating in the morning air. 

Few hours later, the train set in motion. My uncle’s dead
body was left in the field, watched by my aunt and his
adjutant. From the village, across the railway, two locals
learned the story, went back to the village and brought along
an armful of straw, two shovels and two planks. Panting in
the hot air, they dug a grave into the ground, placed the
straws at the bottom, wrapped up the body in a tarpaulin,
covered it with the earth they had taken out, and when they
finished they nailed the two planks like a cross. Tired and
tormented they all said a prayer and went back to the
village. 

No one, nowhere ever recorded such a murder. Later on,
I tried to find out what had happened. It seems that a
criminal mind, another Romanian officer who held a grudge
against uncle Ticã for an unknown reason, reported to the
Russian command that my uncle advised and had been
planning to betray the Russians together with his soldiers.
Whatever actually happened remained a mystery that my
uncle took to the grave with him. Fact is that my uncle, who
had fought bravely on the front line for years, was rewarded
with a deadly bullet by the Russians after he had saved a
Russian young girl from misery and death.

Uncle Ticã’s family and some of his friends remembered
him for a while and Ana grew up and followed her own way
in life. 

The news about uncle Ticã’s killing shattered the relative
peace and quiet of our household. I cannot imagine how my
grandmother managed to get over it... after the death of her
handsome, brave and sympathetic son. My mother was
broken-hearted and she worked ceaselessly day and night
because she could not sleep.

I think I was the keenest to notice what was happening
to Ana. When people in the house started to comment the
way that the person who had been her only mother, father
and family left to her on this earth had been killed, Ana
screamed in despair and started to hit her head against the

wall wailing that she wanted to die, too. After a long while
she would drop into slumber, exhausted by her crying...

Day after day, time and the daily cares of the family took
the edge off the common grief. My aunt prepared a huge
remembrance lunch in the memory of my uncle, to contain
somehow her pain and despair. Ana did not stay with us, the
children in the family at our small table set in a corner. She
was seated with the grown-ups, between my aunt and her
son Jean who looked like a younger and thinner uncle Ticã.
I watched Ana with love and admiration from the table where
I sat because she was so different from the others. 

I knew that my grandmother came from a family of Turks
who had remained in Romania and never went back to their
native land. That may be the reason why all her children had
swarthy skin and deep dark eyes. I often thought, and I
hope my pretense will be excused, that I am that particular
grandchild who had taken much more after my grandmother
than Nicu, or my younger brother Vasile. May be, it was I
who had inherited that oriental romantic nature that made
me patient, and inclined to take the good side of things...
and people.

Let me go on with the things I remembere about Ana.
She looked like an angel with her golden hair and her blue
eyes like the sky. I would have given anything to know her
thoughts. Her whole being proved that she was so happy to
live among people who loved her. 

Time had finally endorsed the fact that Ana was growing
up without the embarrassing conscience that she had been
a child rescued from the tragedies of war. 

When lunch was over, my aunt invited all her guests into
an adjacent room where all the things belonging to uncle
Ticã had been placed to bee taken as memories of the
deceased. In a short while they were all gone. Outside, in
front of the house, hot debates started on different topics
under the star-studded night sky. I and the other children
should have been in bed for a long time, but we had been
free from our parents’ control and kept on hanging around.
When I returned to the dinning room I looked around and I
saw something glittering. I was very glad to discover a tiny
shining metal box with two engraved letters, CC. I put it
quickly in my pocket and I went out to play. 

Long time afterwards, I found out that the box was called
a cigarette case and the letters stood for my uncle’s name
and surname: Constantin Chebac.

I forgot to mention that Ticã was an uncle from my
mother’s side and that was why his surname was Chebac
and not Negoiþã, which as the rest of my family was called.

That cigarette case did not mean much to the adults in
the family; for me it was the very anchor that connected me
to the war memories and to the unjust reward for a man who
had lived with a rifle in his hands for five years only to be
killed in spite of the fact that he had rescued the soul of an
orphan child after her village had been wiped out from the
face of the Earth. Could it be true what our prayers preach
that kind souls live in Heaven away from worries and
needs?
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În douã antologii de epigrame – una din 1979, Au plecat olteni la coasã (întocmitã de Nicolae Petre
Vrânceanu ºi de caricaturistul Barmo, tipãritã de Centrul de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice
de Masã, din Craiova), ºi a doua, din anul 2008, Printre epigramiºtii olteni (prefaþatã de George Corbu,
preºedintele Uniunii Epigramiºtilor din România, întocmitã de Petre Gigea-Gorun ºi apãrutã la Editura Fundaþiei
Scrisul Românesc, tot din Craiova) –, Ion Pachia-Tatomirescu se înfãþiºeazã cu un grupaj de catrene de un
fulgurant umor, de o finã satirã, autorul lor – din 1979 – având însã un tânãr chip bãrbos-neguros de spadasin, ori
de rãzboinic cavaler danubian ce se vrea de departe „spãimos“, în toga-i de tuº aruncatã ca peste un vulcan
(graþie „mãrturiei peste anotimpuri“ fãcutã de portretul în peniþã zimþuitã): El pus-a pe copertã „Flori ºi spini“ /
Dar înãuntru-s numai mãrãcini («Lui Maliu Bogoe, autorul volumului de epigrame „Flori ºi spini“», 1939); La
þãrmul mãrii, lângã-albastrul foc, / În „Ceasul umbrei“, meditând, Motoc / Constatã … cã peniþa-i n-are toc
! («Poetului Nicolae Motoc, autorul volumului de versuri „Ceasul umbrei“», 1969); „ªcolar, pe drum, saluþi pe cel
mai mare !“/ (I-a spus bãtrâna doamnã-nvãþãtoare);/ Astfel a ºi fãcut, dar e-n dilemã: / Cum sã salute-acum,
când „El“ e… „mare“ ?! («Dilemã»); Demult, mi s-a încredinþat o ramã / ªi-am atârnat-o printre stele, chiar
mai sus, / Crezând cã printr-o bunã epigramã / În ramã am 0s-ajung, dar vãd cã nu-s ! («Autoepigramã» –
Printre epigramiºti olteni, 2008, p. 276). 

Într-o revistã timiºoreanã, Tim 17 (titlu ce trimite la însângerata zi de 17 decembrie 1989 de la Timiºoara, sub
direcþia poetului Marcel Turcu), chiar în al doilea numãr al acesteia, apãrut în 27 februarie 1990 (p. 8), îl aflãm pe
Ion Pachia-Tatomirescu – semnând cu pseudonimul Ioan Viespan de la „Academia Aricilanda“ / „Academia
Aricilandianã“ – atât în ipostaza de epigramist, cât ºi în cea de parodist. Epigramistul surprinde printr-o diversitate
tematicã „fãrã frontiere“ – fotbal, vânzãtoare care înºalã (în socialism) clienþii „la cântar“, vaccinarea „anti-tetanos“,
„cearta între confraþii condeieri“ etc. – þintele fiind ochite „foc-cu-foc“: Duminica, sunt guguºtiucii triºti / ºi stau
în plopi ca semne de-ntrebare: / „– De ce-n tribune,-s capete de fotbaliºti / iar, în teren, un cap printre
picioare ...?“ («Fotbalisticã – Lui Fãnuº Neagu, autorul cronicii sportive, „Azvârlind cu turturele“, publicatã în
„Luceafãrul“ – Bucureºti –, nr. 989 / 11 aprilie 1981»); „– C-un deget, ia opt grame la cântar ...!“ / „– Dar numai cu
atât, nu eºti pierdut… / Expert de eºti, constaþi, la inventar, / de câte ori domniþa s-a vândut ...!“ («Tereziile treze
– Unei domniºoare, „vânzãtoare-de-brânzã“ în Piaþa Electrobanat / Iosefin din Timiºoara, care apasã cu degetul
platanul cântarului, frustrând de câteva grame cumpãrãtorul»); „– Ar trebui sã inventãm un pat / cu purici care
vaccineazã bine…!“ / ªi-o viespe-de-ntrebare mie-mi vine: / „– Ce purice, frumoaso, te-a-nþepat ...?“
(«Vaccinare – Tinerei domniºoare-medic-de-comunã, Brânduºa Brãdescu, ce, într-o ºedinþã de sindicat afirmã
convingãtor: „Vaccinul antitetanos e ca o înþepãturã de purice…!“); Într-o limbã honolulã, / Baciu Fane catã
hulã: / doar i s-a furat din creier / ºi-i stã iarna drept pe greier ...! / Mari experþi au constatat: / „– Greierii
sunt scunzi de stat ...!“ («Furt de creier – Lui ªtefan Baciu, de la Universitatea din Honolulu-Hawaii, ce acuzã
pe dr. C. Michael-Titus, redactor-ºef al revistei Convergenþe Româneºti, din Londra, de „furt de creier“ deoarece
i-a „reprodus fraudulent“ poezia Emigranþi).

În revista Asociaþiei Scriitorilor Români din Canada, Destine Literare (Montréal – ISSN 1916 – 0623), anul V,
nr 3 / 37, septembrie – decembrie, 2012 (paginile 95 ºi 96), Ion Pachia-Tatomirescu publicã un ciclu de zece
epigrame (cea dedicatã epigramiºtilor olteni fiind în douã variante), circumscriind bogatei arii tematice a
epigramisticii sale: (1) adevãruri trecute de istorii maghiare / române sub tãcere («Ioana, fiica „ducelui“ / „regelui“
valah, Menumorut de Pannonia [Dacia de Vest], s-a cãsãtorit cu Zultes, fiul „ducelui“ / „regelui“ maghiar, Arpad –
[„Cronici diverse“]: Eterni, majestuoºi, sub cerul-scut, / stau cuscrii Arpad ºi Menumorut, / zicând: „Ce
bine-am dus-o-n vremea noastrã, / când tu îmi dai cumâs ºi eu – colastrã…!“» –[Încuscriþii, de sub scut…]),
(2) demagogia deºãnþatã, antinaþionalã, distructivã, haotizatoare a politicienilor din România celor 23 de ani ce au
trecut de la Revoluþia Anticomunistã Valahã din Decembrie 1989 pânã în prezentul acestor epigrame («În România
preºedintelui Tr. Bãsescu ºi a prim-ministrului Em. Boc, a apãrut un nou sport: sãritura Naþiunii de sub scut, pe
scut… [„ªtire din presa arcului guvernamental“]: Nu vã lãsaþi, Români, cuprinºi de stres, / vã dãruim noi
strategii pentru progres: / cât alte naþii suliþe-ºi ascut, / voi, de sub scut, sãriþi pe scut…!» [Sportivitate…];
«„În vremea ministrului culturii din România / Dacia, veterinarul Kelemen Hunor, Sarmizegetusa fu asediatã
demolator de investitori cultural-turistici ai verii anului 2011: un zid din capitala Daciei fu distrus pentru a se face o
parcare-auto“ [ªtire din presa lui august 2011]: ªi asta ordonã veterinar-ministrul Hunor: / „Zimbrii din
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stemã meargã-n abator, / cu cei pe care-i doborâþi din scuturi –
/ nemuritorii Daci ne vând rebuturi…!“»; «Fondul Monetar
Internaþional cautã specialiºti în „Apocalipsã“ pentru unele þãri din
Uniunea Europeanã… [Presa din arc…]: Sub scut, am traversat
„Apocalipsa“, / pe când fatalã soarelui a fost eclipsa… / De-atuncea
F[e]M[e]I specialiºti tot catã / spre a privatiza ºi-„Apocalipsa“
toatã…!»; «„Sã trãiþi bine…!“ – …zicea, în anul 2004, Traian
Bãsescu, sau despre discrepanþa dintre lozinca-i trâmbiþatã pe când
candida la Preºedinþia Þãrii ºi realitãþile dezastruoase, malefice,
înregistrate de România în deceniul în care el a fost ºi încã mai este
„alesul“ ºi „realesu-i preºedinte“: De douãzeci de ani înaintãm ca
racul – / din comunism, prin jungla abundeþei, / conduºi pânã-n
prãpastia demenþei – / cã ne-am ales un Scorpion-stegar ca
Dracul...!»), (3) provincialismul infatuat („Lui George Gîrda, 1879 –
1948, versificator în dialectul bãnãþean, cãruia i se atribuie
paternitatea zicalei: „Tãt Bãnatu-i fruncea!“: Zis-a George Gârda:
„Tãt Bãnatu-i fruncea…!“ – / ºi fu adevãrul valabil atuncea… /
Privind prin istorii, cercetând profund, / „fruncea“ de pe-
atuncea devenit-a fund… [Geminae frontis...]) etc.

Ar mai fi de observat cã pe tulpina împrimãvãratã a epigramei, Ion
Pachia-Tatomirescu a altoit exemplar nu numai autoepigrama
(supra), ci ºi epitaful: Pe-al meu mormânt zac multe oale sparte – / cã doar de viespi în viaþã-avusei parte ...! («Epitaful
epigramistului Ioan Viespan» / Ion Pachia-Tatomirescu, Dicþionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria
comunicaþiei…, Timiºoara, Editura Aethicus, 2003, p. 134).

Tot în revista Tim 17 (nr. 2, 27 februarie 1990, p. 8), Ioan Viespan, adicã Ion Pachia-Tatomirescu, publicã o electrizantã
parodie (în cazul de faþã, parodistul IPT parcã întrecând originalul), Note pentru un plural, dupã Alain Bosquet, parodie
pe care o regãsim – în Dicþionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaþiei (2003, p. 306 sq.) – alãturi
de încã douã, una dupã Quadriga, de Nichita Stãnescu, ºi cealaltã dupã Melcul, de Marin Sorescu, nelipsind autoparodia
Ciber-Pegas; dar mai bine sã lãsãm articolul pachiescian din dicþionar sã ne lãmureascã: «Parodia Note pentru un plural,
dupã poetul francez, Alain Bosquet, are drept motto un vers din textul parodiat, „Un chêne allait se souvenir“: Un
brontozaur era gata sã-ºi aducã aminte. / Un mãgar se visa cãlare pe filosof, / între douã cãpiþe egale, de iarbã. /
Un ocean iubea o balenã albastrã / mai tare de cât e voie sã iubeºti. / Lavei sale temãtoare, / vulcanul îºi povestea
copilãria. / O mlaºtinã avea nenumãrate inimi. / Pur ºi simplu, din margine de trotuar, / un castan foarte verde, /
vãzâd afroditele ce trec pe lângã el, / nu accepta moartea în vreun chip. // Mai sensibili ca elicopterul prezidenþial.
Parodia „Cotiga“ de Ion Pachia-Tatomirescu, la „Quadriga“, de Nichita Stãnescu, poemã publicatã în volumul „Dreptul la
timp“ (1965), are ca motto primele douã ºi ultimele douã versuri ale poeziei respective – ªuierã o cvadrigã pe câmpia /
secundelor mele. / [...] / aleargã-n afarã, aleargã-n afarã / ºi nu se mai vãd.; umorul fin provine din „discrepanþa“
angajatã – prin titlu – între latinescul „quadrigã“, din care, într-adevãr, a rezultat apelativul valah, „cotigã“, dar ºi din
substituirea „quadrigii“ de cãtre „locomotiva cu aburi“: ªuierã o locomotivã cu aburi pe câmpia / secolelor mele. / Are
mai mulþi cai, are doi luptãtori. / Unul e cu ochii-n flãcãri ºi-n cãrbuni, altul / – ca Fãt-Frumos – cu ochii în lacrima
cerului. / Unul îºi þine inima înainte, în caii de fier, / altul ºi-o târãºte peste pietrele colþurate, / în urme... / Unul
strânge frâiele cu mâna din cap, / altul – tristeþea, între mãsele. / Unul e neclintit ca sârmele ºi ca þevile / prin care
curg amintirile celuilalt. / ªuierã o cotigã pe câmpia / locomotivelor mele. / Are cai negri, are doi luptãtori. / Unul
îºi þine viaþa în vulturi de fum, / altul îºi þine aburariul în roþile rostogolite – / ºi caii aleargã pânã când sparg cu
boturile / ceasul meu „PoElliot“, / aleargã-nãuntru, aleargã-n afarã – / ºi nu se mai zãresc decât ºinele / pe care
ºuierã o altã locomotivã – / de data asta, electricã, încât / nu se mai vãd cei doi luptãtori din front ... Parodierea
poemului Melcul, de Marin Sorescu, atrage discret atenþia asupra originalei ecuaþii poetice a firescului, care i-a adus
genialului dacoromân-bulzeºtean circuitul universal, din Japonia pânã-n Patagonia: Ieri, la scãpãtatul / programului de
la magazinul „Fier Lucrat“, / mi-am cumpãrat / un tirbuºon / pentru extras idei / din dopurile de plutã. // Azi-
dimineaþã, / un melc / stãtea pe tirbuºon, / cu ochii în miere de mai, / cu coarnele-n piept, / privind fix în el / ºi
izbindu-mã cu elicea-ntrebãrii: / „ – Domnule, / cine þi-a dat stâng-dreptul, / de a-þi însuºi licenþa / cochiliei
mele...?“. Autoparodia CiberPegas, de Ion Pachia-Tatomirescu, pare a fi un soi de „satirã duhului meu“, dar sãgeata
ironiei se fixeazã-n aporia lirismului: Am cal supersonic, de rasã, / face sãrituri peste casã, / peste munþi, peste naþii,
/ peste rifturi, peste baobabi-constelaþii...! / Calul meu are pãrul alb, ochii roºii, / copitele lui emanã raze infraroºii,
/ merge pe orizontalã, pe verticalã, / peste Pacific face doar o escalã...! / Nu bea, nu mãnâncã, e paºnic, / am, cum
se zice, „cal straºnic...!“ / Poeþii cu cai vã pot spune mai mult – / de-aceea-s dispus sã-i ascult... / „Calu-mi cu
aripile flintelor / galopeazã pe zidul cuvintelor – / amprentele copitelor pe consoane de fân, / chiar dupã taifun,
aprinse rãmân...“; / „Mã duce-n toate pãrþile, / ºtie singur unde sunt porþile – / c-a tot galopat prin urechea
universalã: / arta hipicã-i o mare scofalã...!“ // „Eu n-am Ducipal – ar fi fost prea banal...! / Am Ciber-Pegas, dar de-
ar fi ºi un cal...“».

Va urma.

12 mai 2012: Ion Pachia-Tatomirescu
în Grãdinile din Versailles
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Dintre toþi care au scris des-
pre opera ºi personalitatea sa-
vantului de la Chiºinãu, Eugen
Simion l-a portretizat, cãlines-
cian, cel mai bine. Mihai Cimpoi
are „figura ºi semnele comporta-
mentale ale unui rãzeº din epoca
lui ªtefan cel Mare. Voinic,
þeapãn, niciodatã grãbit, cu
vorba domoalã [...]Þine drumul
drept, pe la mijloc, ºi, de-i pornit
într-o direcþie, n-o schimbã pânã
nu ajunge la locul cuvenit. Îmi
place la el, între altele, cã se þine
de cuvânt [...]. Ca un þãran
basarabean, hârºit de viaþã, stã
locului ºi, contrar prejudecãþilor
despre adamismul nostru tradi-
þional, duce lucrurile la capãt.
Nu-i place sã construiascã din
fuga cailor, cum spunea G.
Cãlinescu cã am fi fãcut, noi,
românii, de-a lungul veacurilor, ºi
nu lasã neterminatã catedrala pe
care a început-o”.

Catedrala despre care vor-
beºte Eugen Simion în cuvânt-
înainte este o carte de excepþie
extrem de rarã (ºi cu atât mai
preþioasã) în cultura românã,
Mihai Eminescu. Dicþionar
enciclopedic (Chiºinãu, Editura
Gunivas, 2012). Este o carte
monumentalã, de 584 p., ela-
boratã de Mihai Cimpoi în cadrul
Institutului de Filologie al Acade-
miei de ªtiinþe al Moldovei ºi al
Centrului Academic Internaþional
„Mihai Eminescu”, ultima insti-
tuþie fiind creatã tot de el, la
Chiºinãu, o carte îndrãzneaþã,
necesarã, care ar fi putut fi rezul-
tatul unui institut de cercetare
academicã. Dar, iatã, cã Mihai
Cimpoi a realizat-o de unul

singur, în urma unui efort titanic.
Mihai Cimpoi era îndreptãþit

sã realizeze aceastã „catedralã”
eminescianã, studiile sale ante-
rioare fiind chezãºia succesului:
Spre un nou Eminescu. Dialoguri
cu eminescologi ºi traducãtori
din întreaga lume (Chiºinãu,
1993, Bucureºti, 1995), Cãderea
în sus a Luceafãrului (Galaþi,
1993), Narcis ºi Hyperion (Chiºi-
nãu, 1979, 1985, Iaºi, 1994), Mã
topesc în flãcãri (Chiºinãu,
1999), Esenþa fiinþei. (Mi)teme ºi
simboluri existenþiale emines-
ciene (Chiºinãu, 2003, Iaºi,
2007); a coordonat, de aseme-
nea, cele opt volume din Opere
eminesciene (Chiºinãu, 2001), a
fãcut parte din colectivul de
editare al vol. I-X, Corpus Emi-
nescu ( pref. Eugen Simion,
Bucureºti-Chiºinãu, 1998-2000),
a scris, împreunã cu Eugen
Simion, portretul-sintezã al lui
Eminescu din Dicþionarul Gene-
ral al Literaturii Române (E-K,
Bucureºti, 2006), a prefaþat di-
verse studii, a susþinut nume-
roase comunicãri despre Poet
etc. ªi, parafrazându-l pe Marin
Sorescu, pentru ca toate aces-
tea sã poarte un nume, Mihai
Cimpoi a scris Mihai Eminescu.
Dicþionar enciclopedic.

Despre necesitatea unei ase-
menea lucrãri nu mai este cazul
sã revenim; cât despre compe-
tenþa criticã ºi analiticã a auto-
rului, aºijderea. Nu cãrþi denigra-
toare, dar nici cele care sã
afiºeze un idolatrism deºãnþat
are nevoie de generaþia de azi ºi
de mâine. Eminescu nu are
nimic de ascuns, el se lasã

descoperit, cercetat, dar, ne
îndeamnã chiar el, „sã ne înar-
mãm mintea cu o rece nepãr-
tinire ºi sã nu surescitãm cuge-
tarea”, sã avem „inima foarte
caldã ºi minte foarte rece” („Con-
vorbiri literare”, X, nr. 5, 1 aug.
1876, p. 168).

Acest nobil îndemn l-a urmat
Mihai Cimpoi. Plecând de la
sensul originar, grecesc al cu-
vântului „enciclopedie” (înãuntru,
cerc), exegetul îºi concentreazã
întreaga trudã pe cercul emines-
cian, întrucât „cuvânt-cheie,
metaforã obsedantã, simbol
existenþial fundamental, cercul
reitereazã, la poetul nostru, cu
note originale, proprietãþile co-
mune simbolismului universal:
miºcarea eternã, care nu cu-
noaºte variaþii, început, sfârºit,
cerul, timpul («uriaºa roatã a
vremii»), cosmosul (vãzut ca o
sferã), lumea spiritualã, divini-
tatea imuabilã (Centrul = Dum-
nezeu; cercul=creaþia)”.

Aºa a procedat Mihai Cimpoi
ºi în excelenta O istorie deschisã
a literaturii române din Basarabia
(apãrutã în patru ediþii!): („Lite-
ratura românã din Basarabia s-a
închis în tãcerea propriului sãu
cerc, emblemã prin excelenþã a
mioriticului. Spiritul românului
basarabean cunoaºte o miºcare
circularã, care este aceea a unui
fatum asumat”). Forþând puþin,
am putea spune cã spiritul emi-
nescian, esenþa fiinþei a modelat,
în proporþie covârºitoare, carac-
terul esenþial al basarabeanului ºi
a literaturii sale.

Însuºi Eminescu defineºte
cercul ca „herb al eternitãþii”, în

MIHAI CIMPOI - DESPRE
MIHAI EMINESCU 

ŞI DICŢIONARUL SĂU
ENCICLOPEDIC



care “schema cursului naturii este
un cerc de forme prin care materia
trece ca prin puncte de transiþiune”.
Înlãturând unele formulãri impuse
în literatura de specialitate (pesi-
mism de inspiraþie schopenhau-
rianã, optimist, romantism thanato-
logic ºi elegiac, tradiþionalist etc.),
Mihai Cimpoi abordeazã universul
eminescian printr-un studiu com-
paratist ºi interdisciplinar, în care
interpretãrile sunt pe deplin justifi-
cate. „Am cãutat totuºi sã de-
monstrãm prioritar unitatea ei [lumii
eminesciene] ºi sã aplicãm o grilã
ontologicã”, cãci el este poetul „la
care identificãm o rostire esenþialã
a fiinþei”.

Dicþionarul enciclopedic este
organizat, metodologic, pe mari
capitole. Autorul începe, firesc, cu
datele biografice (locul naºterii
fixându-l la Botoºani), vorbeºte
despre crearea cultului / mitului
Eminescu, apoi, alte capitole sunt
consacrate „interpretãrilor tipo-
logice ºi categoriale” (clasicismul,
romantismul, barocul, simbolismul,
clasicitate ºi modernitate), culturii
sale (demonstratã prin personalitãþi

istorice, figuri culturale, autori citaþi
sau traduºi, eroi literari), mitului ºi
mitologiei (personaje mitologice,
pãsãri, plante, copaci ºi animale
mitice în creaþia sa), concepþiei
sale filosofice, istorice, sociologice,
economice, religioase, pedagogice,
lingvistice, consemnând expresiile
celebre ºi proverbele din manus-
crisele sale. Urmeazã analiza
eminescianismului („înþeles iniþial
ca manifestare a desãvârºirii este-
tice, apoi a deplinãtãþii culturale, ºi
– mai larg – a exponenþialitãþii
identitare, deopotrivã naþionale ºi
universale”), a limbii stilului ºi
limbajului po(i)etic eminescian.

Interesantã – ºi asta singula-
rizeazã lucrarea lui Mihai Cimpoi –
este modalitatea de analizã a
operei sale, pe genuri literare,
incluzând, însã, ºi notele de curs ºi
de lecturã, excerpte, transcrieri,
corespondenþa, în care „notele” la
unele titluri sau versuri sunt mi-
gãlos alcãtuite. De pildã, Sonet
satiric: „este vizat pe un ton viru-
lent, pamfletar, istoricul ºi scriitorul
V.A. Urechea”. Nu sunt uitate nici
„exerciþiile textuale” din manuscrise

(considerate „moloz” de Perpessi-
cius), care aduc „dovada unui
proces de exercitare permanen-
tizat”, reale sclipiri de geniu ( de
pildã: „ªi-n a sufletului noapte tu o
lampã ai aprins”). 

Studii vaste sunt consacrate
„odiseii receptãrii” sale în þarã ºi
peste hotare, personalitatea auto-
rului „Luceafãrului” în viziunea
marilor scriitori români (Arghezi,
Bacovia, Blaga, Cioran, Eliade,
Goga, E. Ionescu, Hasdeu, Camil
Petrescu, Rebreanu, Sorescu,
Sadoveanu, Nichita, Vieru), oma-
giile lirice, dar ºi studii obiective,
pertinente consacrate antiemines-
cianismului ºi detractorilor sãi.

Eminescologia, constituitã isto-
ric, „cu creºteri ºi descreºteri sinu-
soidale” este analizatã ca fenomen
estetic ºi social, prin principalii sãi
exponenþi (G. Anca, Ilie Bãdescu,
Anita Bhose, Gh. Bulgãr, I. Buzaºi,
D. Caracostea, G. Cãlinescu, I.
Chendi, Ciopraga, Cioran, Co-
dreanu, Rosa del Conte, Victor
Crãciun, Creþia, C. Cubleºan, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, N. Geor-
gescu, E. Ionescu, Iorga, D. Irimia,
Maiorescu, Dan Mãnucã, I. Miloº,
G. Munteanu, D. Murãraºu, Tudor
Nedelcea, C. Noica, Paleologu-
Matta, Edgar Papu, Perpessicius,
A.Z.N. Pop, D. Popovici, E. Simion,
M. Steriade, Titiucã, Todoran,
Ungheanu, Uscãtescu, Vatama-
niuc, Vianu, Vuia, Vieru etc., etc.).

Nu putea lipsi prezenþa lui Emi-
nescu ca erou literar sau în lucrãri
de istorie, dicþionare ºi enciclopedii,
în muzica, arte vizuale, cinema-
tografie, filatelie ºi medalisticã,
precum ºi ediþiile importante ale
operei sale, în limba românã ºi în
alte limbi.

Mihai Eminescu. Dicþionar enci-
clopedic este opera unui exeget de
care însuºi Poetul ar fi mândru, o
lucrare care se înscrie în pantheonul
culturii române, pentru cã aceastã
lucrare de referinþã „exclude atât
vanitãþile ºi rãtãcirile localismului
orb, cât ºi cosmopolitismul arogant
ºi represiv faþã de miturile spiritua-
litãþii naþionale” (Eugen Simion). Carmen Doreal
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LUDILO SVJESNOSTI...
unutar poezije

Ludilo svjesnosti življenja i nije ništa drugo do
tanka granica do svjesnosti o ludilu življenja.

Pred nama je poezija pjesnika Dariusza
Pacaka koja linearno rastaèe estetiku, ali
vertikalno nadograðuje etiku našeg shvatanja
poezije kao poruke izreèene kroz stihove sebi
i svijetu.

Iznad svakodnevnice i prosjeène uoblièenosti,
ova poruka, ludo svjesna u sebi, usmjerena
je svjesnosti o ludilu, upravo u sebi.

Jer, šta je tanana granica, èak i nauèno
dokazana, izmeðu genijalnosti i ludila, do
samo traèak svjetlosti ka putu...svjesnosti.

Èega? Svjesnosti o ludilu življenja.
Ponavljam. Zašto?

Preuzimajuæi najbolje upravo iz svetih poruka
ljudima, upravo nas, ljude, èini svetima.

Kroz poeziju.
Vlastitu.
Rijeè urednika

Sabahudin Hadžialiæ
27.1.2013.

MADNESS OF THE
CONSCIOUSNESS...

within the poetry

The madness of the consciousness of living
is nothing else than a thin line up to the
consciousness about the madness of living.

In fronr of us is poetry of the poet Dariusz
Pacak which linearly decomposes aesthetics,
but vertically upgrades ethics of our
understanding of poetry as a message
spoken through the verses to us and to the
world.

Above everyday life and average shaping,
this message, madly conscious in itself, is
focused towards consciousness about
madness, just in itself.

Because what is the sensitive border, even
scientifically proven, between genius and
madness, but only the glimmer of light
towards the road... of consciousness.

Of what? Of consciousness about the
madness of life. I repeat. Why?

Taking the best right from the holy messages
to the people, just us, the people, makes us
to be become saints.

Through the poetry. His own.

Editor’s word

Sabahudin Hadžialiæ
27.1.2013.

WEWNÊTRZNY OGIEÑ
Oby nie zapomnieæ 
wœród ³ubinu i gwiazd
drogi do domu poœród 
fosforyzuj¹cych barw 
umieæ rozeznaæ 
³unê okien o zmierzchu
dos³yszeæ w ciszy muzykê 

P O E Z I I



iskier z kuchennego pieca
obraz ocaliæ tej która
w progu zawsze czeka
Bo gdy zab³¹kasz siê 
miêdzy ob³okami i autostradami
w podró¿y po Z³ote Runo
gdy skrzyd³a namiêtnie 
ponios¹ ku s³oñcu 
odwrotu nie bêdzie 
sp³on¹ têczowe mosty
zniknie zapach
matczynego chleba
wyp³owieje mapa przesz³oœci
nie zaœwieci marny ogarek
byœ móg³ znaleŸæ 
choæ szczebel drabiny
po której wspina³eœ siê do dziœ
Widzê oœlepiaj¹cy blask Drogi Mlecznej
pas startowy 
w wyprawie po Wyzwolenie
Zajana (W³ochy), 14.05.2000
/ Wiedeñ, 26.02.2001
(nagrodzony na XIX Œwiatowym 
Kongresie Poetów-United Poets Laureate 
International, Tai-an, Chiny 2005)

INNER FIRE
You’d better not forget
in the midst of lupins and stars
your way home learn to pick out 
among phosphorescent lights
the glow of windows at dusk
in the silence catch the music 
of sparks from the kitchen stove
cherish the image of the one 
forever waiting in the doorway
For when you’re stranded 
between motorways and clouds
in your journey for the Golden Fleece
when your wings carry you eagerly
towards the Sun
there will be no turning back
rainbow bridges will burn 
the smell of mother’s bread 
will be gone the map of the past 
will fade a burn-out candle
won’t give light to help you find
but a rung of the ladder
you have climbed so far
I see

the dazzling glare of the Milky Way
a runway
on a mission for Liberation
14 May 2000 Zajana (Italy) /
26 February 2001 Vienna
(awarded on the XIX World Congress of 
Poets UPLI, Tai-an, China 2005)
Translated by Stuart Craig McKinlay 
and Ryszard Rasiñski (U£).

BLESSING IN NAME
OF THE WAY

I know where I know whither It’s not 
far away on the rugged road-way in despite of
streams’ wispers you must keep going uphill

pay heed to signposts hold tide your compass
you have to shine at the parting of paths
not to change your step into the stone

carefully watch protect your time
desirous do not stop half-way
and your heart will not reduce to ashes

in The Golden Fleece Quest wins those 
who interlace their hair with stars
on the alley through The Seven Words

just listen the silence until the call of blood 
Vienna, 17 July 2000 / Lackenhof (Austria), 26
January 2004

for Ninos Aho

THE AIM
If exists any way,
there are thousands of them, each one an
illusion is only … 

If at least one of them 
leads in a certain direction, it just seems to be a
dream…

If even direction is given,
and we distinguish thousands of them, it’s the
only a veil…
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One whole is real -The Aim.
Whatever our race is, religion & place, we are
part of it.

Scattered,
like a stardust, passing away - we will be coming
back.

Norbertine Sisters of Convent, Imbramowice
Abbey /Poland/ 17 Feb.2012

There was the true Light which, coming into the
world, enlightens every man.

Holy Bible- Gospel of St. John / 1:9 /

for Ninos Aho

from where comes the Light turned into 
the azure cradle of human all indescribable
affairs 
how many barriers inside the man has it to
surmount 
before will return there where perception has no
form 
where the time persists and itself is the one &
only 
mystery like beginning & the end as all of a
piece
19 September 2012, El Quseir, Red Sea, Egypt

MARTIANS
everything is missed
in a human engravings book as a space-less 
implicitly tabula rasa

what is looking for
the unreasonable man on the planet 
of bane and grief

if he lost himself 
and understanding of his own deeds even
at our global home

9 September 2012, El Quseir, Red Sea, Egypt

TOUCH OF THE THORN
If we are 

beset with a mirror reflects of Reality only 
what is it
who made the choice

If immediacy of Paradise 
scared The man before experience of thorn’
touch
has hurt him the first time

Easter, 24 April 2011, St. Cyril & Methodius
Church, Vienna/Austria

Vasile Mic
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Se dovedeºte a fi imperios-cunoscutã Europei sinonimia totalã, de nobleþe, pelasg / pelasgi > valah / valahi
(sau vlah / vlahi, bolohovean / bolohoveni, olah / olahi, vlas / vlasi, bãnãþean / bãnãþeni, maramureºean /
maramureºeni, ardelean / ardeleni, moldovean / moldoveni etc.) – români (dacoromâni). Evidenþiata sinonimie de
nobleþe de mai sus se datoreazã unei impresionante realitãþi lingvistice ºi istorice din tot spaþiul Pelasgo-Daciei
îngemãnat (dupã Reforma Zalmoxianismului din orizontul anului 1600 î. H.) cu spaþiul Pelasgo-Thraciei, întrucât,
valahii contemporani (atât cei nord-dunãreni cât ºi cei sud-dunãreni) sunt urmaºii pelasgilor; etnonimul pelasg /
pelasgi, în lucrarea multimilenarã a legilor lingvistice, a devenit contemporanul valah (vlah) / valahi (vlahi), fapt
demonstrat în studiile / lucrãrile din ultimele decenii, astfel: 

în etnonimul Pelasg – care a evoluat în contemporanul Valah / Vlah, desemnând: „cei mai vechi ºi cei mai
înþelepþi oameni albi ai pãmântului (Europei)“ – se evidenþiazã, în petrecerea mileniilor, urmãtoarea lucrare a legilor
fonetice: oclusiva explozivã, bilabialã, surdã, p-, din Pelasg, cu atestare mai întâi la Carianul Herodot, în Istorii (I,
57, II, 50 / 52, 56, IV, 145, V, 26, VI, 136 / 140, VIII, 44 etc.), în orizontul anului 432 î. H., cunoaºte „sonorizarea“
în b-; grupul consonantic -sg-, „pierzând“ constrictiva / fricativa dentalã surdã (s), se reduce la oclusiva
postpalatalã sonorã, -g-, etnonimul înfãþiºându-se cãtre orizontul anului 551 d. H., în semnificantul Belag,
permiþând la rostire, în perechea consonanticã postpalatalã, c / k – g, „surdizarea“ sonorei, Belac, ºi – la formarea
pluralului – palatalizarea: Belagi > Belaghi > Belachi. Prin istoricul dacoromâno-moesiano-got, Iordanes (aprox.
531 – 592), prin celebra sa lucrare din anul 551, Getica (69), se certificã ºi derivatul belagin / belagine < Belag- +
suf. -in (pentru feminin: belagine) – „ceea ce este al Belagilor“: «Nam ethicam eos erudiens barbaricos mores
compescuit; fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc conscriptas belagines
nuncupant...» / «El (Deceneu) i-a învãþat etica, dezvãþându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ºtiinþele fizicii,
fãcându-i sã trãiascã dupã legile naturii; transcriind aceste legi, ele se pãstreazã pânã astãzi, sub numele de
belagine...».

Înainte de orizontul anului 1199, etnonimul Belac deja cunoscuse sincopa lui -e- (Blac), ori redeschiderea-i sub
influenþa accentuatei vocale din silaba secundã (Balac), „fricativizarea“ / „labiodentalizarea“ oclusivei iniþiale (p- /
b- > v-) ºi „fricativizarea“ / „laringalizarea“ dinspre plural a consoanei finale: Vlac > Vlachi > Vlah; în unele
documente redactate în latina medievalã mai apare ºi nesincopat, cu -e- > -a-: Ioan / Ioniþã Asan «ilustri Blacorum
/ Valachorum regi [...] Blaciae provinciis constituti...»; din Blac / Balac, prin sufixare cu -an ºi apoi cu -ic / -icã, a
rezultat: Balcan / Balcanicã, însemnând „ceea ce este pelasgo-daco-thrac / valahic, sau dacoromânesc /
românesc“. 

Din Istoriile lui Herodot (supra), se relevã faptul cã Pelasgii / Vlahii (Valahii) – adicã Dacoromânii / Românii –
sunt cei mai vechi locuitori ai Europei, de dinaintea Elenilor / Grecilor, cã sunt Thracii Peninsulei Balcanice, Italice
etc.

Toponimul Pelasgia > Belachia / Blachia (în documentele evmezice: La Grande Blaquie – Blachia Mare; la
cronicarul Imperiului Latin, Geoffroy de Villehardouin, în De la conquète de Constantinopole: «Blachie la Grant»)
> Valahia înseamnã „þara Pelasgilor > Belagilor / Belachilor > Valahilor / Vlahilor“, adicã þara Dacoromânilor /
Românilor, cea mai veche þarã a Europei, întinsã de la Alpi la Don ºi Marea Geticã / Neagrã, ºi de dincolo de
Carpaþii Nordici pânã la Marea Mediteranã (Marea Thracicã / Egee).

Toponimul Peninsula Balacanicã îºi lãmureºte semnificatul dintâi în „peninsula Pelasgo-Daco-Thracilor /
Valahilor, adicã a Dacoromânilor / Românilor“; oronimul Munþii Balcani, desemneazã, fireºte, „munþii Pelasgo-
Daco-Thracilor / Valahilor, adicã ai Dacoromânilor / Românilor“». 

Pânã cãtre mijlocul secolului al XX-lea a existat o conºtiinþã naþionalã a Valahimii (Dacoromânitãþii), atât
la nordul cât ºi la sudul Dunãrii – sacrul fluviu ce brãzda Dacia lui Burebista / Regalian; apoi, aceasta a fost
dinamitatã sistematic de cercuri internaþionale cu meschine interese. Privitor la existenþa acestei conºtiinþe
naþionale valahice, doar douã exemple: în 1780, doi reprezentanþi ai iluministei ªcoli Ardelene, Gh. ªincai ºi
Samuil Micu, elaboreazã ºi tipãresc Elementa linguae daco-romanae sive valachicae / Elemente de limbã
dacoromânã sau valahicã, titlu din care se vede clar sinonimia Valah – Dacoromân / Român (la nordul Dunãrii, în
Transilvania, nu numai la sudul Dunãrii, cum zic, în 1958, lexicologii staliniºti / proletcultiºti, în Dicþionarul limbii
române moderne); în ianuarie 1840, spre a pregãti re-Unirea valahilor din Moldova ºi Muntenia sub numele antic
al þãrii, cel de Dacia, Mihail Kogãlniceanu editeazã revista Dacia literarã. Dar imperiile acelui anotimp n-au permis

PELASGI – VALAHI / VLAHI 
(Români, Moldoveni, Istroromâni, Meglenoromâni,

Aromâni / Macedoromâni, Olteni, Bãnãþeni, 
Maramureºeni, Ardeleni etc.)



aºa-ceva. N-au permis nici denumirea statului nostru cu sintagma Principatele Unite ale Valahilor, ci numai pe cel de
România, nume ce, în ultimele trei decenii (prin prescurtãrile „internaþionale“, ori prin „derivatele“, „compusele“ sale), are –
pe nenumãrate cãi mass-media – semantismul „deturnat“ sistematic, spre a se crea „confuzia“ între þigani / rromi ºi români.
Azi, mai mult decât oricând se constatã necesitatea revenirii la numele antic al statului nostru, Dacia, renunþându-se la
numele de România, impus de imperiile moderne / contemporane… (cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Istoria religiilor, I, Din
paleolitic / neolitic pânã în mitologia pelasgo-daco-thracicã – sau valahicã / dacoromânã, Timiºoara, Editura Aethicus,
2001, p. 122 sq. / Etnonimul Pelasg > Belag / Belac – Balac – > Blac / Vlah – Valah –, imensa þarã Pelasgia > Valahia,
divizarea Pelasgilor >Valahilor, a Pelasgiei / Valahiei Mari, dupã Reforma Zalmoxianismului – din orizontul anului 1600 î.
H. – în Dacia / Pelasgo-Dacia ºi Thracia / Pelasgo-Thracia, problema Conºtiinþei Naþionale a Pelasgimii / Valahimii, de la
Imperiul Roman, la Imperiile moderne – Otoman / Turc, Habsburgic / Austro-Ungar, Þarist / Rus – ºi contemporane –
Imperiul Sovietic – sau U. R. S. S., în Anuarul de martie – Timiºoara –, anul IV, nr. 4, primãvara, 2009, pp. 357 – 364).

Dupã cum se dovedeºte prin cele patru volume de
versuri publicate de Marian Barbu în anul 2012 –
Mulþumesc lui Newton, Înfricoºata iubire sau statuile
iubirii, Aproximãri soresciene ºi Cuvântul, neîmblân-
zitul cleºtar –, livada cu merii lirismului marianobarbian
este în deplinãtate de rod, nu numai pentru descoperiri
de noi soiuri de parfum, de cidru ºi de legi gravitaþionale,
ci ºi pentru redimensionarea lucrãrilor edenic-melifere ºi
de înalt-înþelepte academii cu unic balaur „admis“ în
priveliºte de Dumnezeu (cã doar dupã a ºarpelui spiralã
aburcãtoare de tulpinã ºi de coroanã de arbore de Rai a
modelat a noastrã galaxie lactee). ªi pentru cã legile
gravitaþiei dau certe semne de rodire ºi coacere în mãr –
oriunde s-ar afla sacrul arbore întru cosmificare –, de la
culoare ionatanã ºi golduitã miere, pânã la delicat-
delicioasa, în iarbã, cãdere (a se scuza ivit-spontana
rimã de interior), este firesc sã aducã – autorul – mai
întâi, mulþumiri lui Newton-descoperitorul de fenomen-
cu-fruct-ºaten cãzut în creºtetu-i, pe lotus, din grãmadã,
la o plimbare brevetat-boiereascã prin livadã... 

În acest sens giratoriu, având drept centru volumul
Mulþumesc lui Newton (2012)*, de Marian Barbu – ºi în
toate cele – grãieºte ºi cuvântul înaintãtor al poetului, In
illo tempore, de unde facem spicuire: «Formularea titlu-
lui de volum s-a petrecut cu decenii în urmã, când eram
fascinat de marile descoperiri ºtiinþifice ale lui Isaac
Newton. A fost chiar amuzantã circulaþia legendei cu
descoperirea gravitaþiei, ceea ce a fãcut ca interesul meu
contemplativ sã sporeascã nebãnuit. În vara anului 2011,
am recitit poeziile / poemele din perioada 1958 – 1990,
operând o selecþie drasticã a lor. [...] Constatând însã, în
2012, cã foarte multe poeme sunt departe de a se
încadra într-un univers newtonian proiectat a fi astfel, a
trebuit sã redactez un poem special în acest sens. Struc-
tura poemului are suficiente elemente de modernitate,
conþinând destule incizii narative. [...] Speculativ, într-un
cadru larg (poemele reuºite ideatic ºi estetic), se pot
încadra în sintagma filosofie a naturii...» (p. 9). 

Pentru Distinsul Receptor de Poezie mai trebuie

precizat: (1) cã marianobarbianele „restanþe lirice / epice
din perioada 1958 – 1990“ îºi fac „intrarea“ în ordinea
alfabeticã a titlurilor, desigur, în trei din cele patru vo-
lume: Mulþumesc lui Newton, Înfricoºata iubire sau
statuile iubirii ºi Cuvântul – neîmblânzitul cleºtar; (2)
cã poemele din cei 32 de ani (1958 – 1990) îºi fac
voltaicizarea lirico-semantic-sincreticã din douã epoci /
etape distincte ale istoriei noastre literare: (a) 1958 –
1964 / 1965 reprezintã etapa ieºirii literaturii / culturii
valahe din conul de umbrã al stalinismului politic /
cultural, din proletcultism, adicã din „obsedantul deceniu“
(1948 – 1958; anul 1958 este al retragerii Armatei Roºii /
Sovietice din România – cf. Ion Pachia-Tatomirescu,
Generaþia resurecþiei..., 2005, pp. 5 – 453); (b) 1964 /
1965 – 1990 / 2000 este epoca resurecþiei (1964 / 1965
– 1970 / 1975) ºi a paradoxismului (în poezia noastrã,
acest curent fiind fondat de generaþia Vasile / Vasko
Popa – Nichita Stãnescu – Marin Sorescu). 

Graþie eroului / eului marianobarbian, graþie partici-
pãrii eroului sãu poematic la îmbogãþirea orizontului
cunoaºterii metaforice – ca „jertfã a monumentalului
arhitectural“ – prin „autozidire de ens“ în relieful armonic-
spiritual al Valahimii, inclusiv sub umbrela filosofiei
naturii (supra), dar ºi graþie „lyricotelescopului“ nostru
din dotare, se cuvine a-i urmãri cu atenþie („ieºitã din
comunã“, fie aceasta ºi „Comuna din Paris“) elansãrile
întru cosmicitate, paºii / traseele din priveliºtea
fiinþãtoare, evident, mai întâi dinspre cele din volumul
Mulþumesc lui Newton. 

În acest volum, liricul erou constatã cã «voinþa de a
face pietre / nu e o povarã a fiecãruia», cã, pe când
închide el un ochi (asemenea unui romantic-celebru erou
eminescian), «piatra se face stea» (A face pietre, p. 11),
dar de-o vede „binoc[l]ular“, piatra, ca schopenhauerianã
„voinþã ºi reprezentare“, «fuge ruºinos» de sub fereastra-
i, spre a [ne] declara, în ultimã instanþã, „sus ºi tare“:
«Timpul sã-l omor în pietre / prin descântec, ºtiu doar
eu.» (ibid.), ameþit de izbitura egoistã a sâgii rostogolite
de pe cocoaºa lui Sisif, mai mult ca sigur, nu de adevãrul

Mulţumire mărului
revelator de gravitaţie
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ºtiut (de-aproape douã milenii ºi jumãtate) ºi de Platon
de Atena, cu privire la zalmoxian-dacica artã a busuioc-
descântecului ºi a cicatrizãrii unei adânci rãni de sabie,
în vreo zece-cincisprezece minute, chiar ºi în teatrul de
rãzboi (ºi nu-i vorba de epopþii regi-zei-medici de
Sarmisegetusa / Cogaion). 

ªi de-aici, mai pe galaxie la vale, macrotema tim-
pului se iveºte cu farmec, de nenumãrate ori, într-o
neasemuitã bogãþie de valenþe încorolate în meditaþiile
eroului poematic (fãrã a mai lua în consideaþie poetica
temporalitãþii cu vocabulele-i din „casa“ / „clasa“ numelui
– prin fragmentare / „unitãþi de mãsurã“, prin compunere
etc. –, din „casa“ / „clasa“ acþiunii etc.: an, atunci,
bãtrâneþe, ceas, chindie, clipã, copilãrie, dimineaþã,
efemer, epocã, etern, maturitate, minut, noapte, orã,
peren, prânz, prezent, sãptãmânã, searã, secol,
secundã, trecut, vârstã, veac, viitor, vreme, vremui,
vremuire, zi, zori etc.).

Extraordinarul erou al poemelor lui Marian Barbu are
cunoºtinþe despre „steatopigia“ / „îngrãºarea“ timpului,
despre „mãcinarea“ / „cernerea“ timpului, despre
„consumul“ / „consumarea“ timpului, despre „costumaþia“
/ „îmbrãcarea“ timpului (chiar ºi cu pene / fulgi), despre
„vremuire“ (divinã, desigur), despre „ucenicul-timp“ –
datoritã miºcãrii / metamorfozei – la curþile / ogrãzile
spaþiului, despre „timpul-frânghie“, despre „plânsul“
timpului, despre „îngenuncherea“ timpului, despre timpul
„naºterii de Cuvânt / Logos“, despre speciile timpului –
„timp-golaº“, „prieten-timp“, „timp-osana“, „timp-câine“,
„timp-scoicã“ –, despre forme geometrice ale timpului

(„triunghi-timpul“): «Dincolo, cenuºa, lângã apã / Vrea
sporul de vârstã / pentru îngrãºarea timpului» (A treia
vârstã, p. 13); «eu cern timpul rãmas / [...] / stampe de
timp neconsumat» (Am turturele, p. 14); «Eu prin tine
simt cã vremuiesc» (Cosit în august, p. 23);
«înfãºurate frânghii / de timpul neºtiut.» (Curcubeul, p
28); «Timp – ucenic neascultãtor al spaþiului / Stã galeº
în vârf de piatrã seacã / [...] / Stânca nu se prãvale, / Nici
cu pene nu îmbracã timpul, / Numai cuvântul de rasã /
Sãgeteazã timpul golaº» (Cuvântul, p. 29); «Timpul
pentru o zi, ca un gãlbenuº de ou / [...] // Timpul se
despicã în ce-a fost...» (Dincolo de vremea lor, p. 35
sq.); «...dezvelesc femeile reflectate / ale timpului
oarecare / rotunjit în negru» (Ei, minerii, p. 39); «Paznic
timpului sã fiu / Încãlecat pe plânsul vremii, viu...» (p.
49); «E timpul când naºte cuvântul» (La miezul nopþii,
p. 55); «ªi timpul, prieten fãrã plecare» (Mãreþ târziu,
28 iunie 1983; p. 57); «Miroase a vatrã arsã de timp...»
(Plouã, p. 69); «timpul fuge dincolo de zare. // Singur,
înstrãinat de timp // [...] // Pe cãrarea timpului.»
(Rãtãcire, p. 72); «...din gurã pânã la asfalt / cuvântul
timp, timp, timp. / Într-un triunghi de timp / nu voi mai fi
piatrã / [...] // Timpul meu / în osanalele voastre...» (Sã-
mi plângeþi doar timpul, p. 77); «sã vedeþi timpu-de-
apoi þinut în frâu» (Sfat tuturor, p. 78); «trece timpu-
ngenuncheat / ca mielul blând de junghiat» (Sub pod
de lunã, p. 79); «timpul din destin sã treacã ?»
(Suferinþã, p. 81); «Timpul-câine nu muºcã» (p. 84);
«Spargeþi timpu-n scoicã-nmiresmatã» (Valurile, copii
bastarzi, p. 92); «vine un timp / când pisicile mor în
ºoareci / ºi invazia...» (Vã mai spun ºi-acum, p 94); «Ne
leagã timpu-n gânduri / Ca vase plutitoare-ntr-un ocean»
(Vitralii, p. 97) etc. 

Admirabilul erou liric marianobarbian – ce are cuvinte-
albine-de-aur în „limba-i maturã“ (cf. Ca un fagure de
miere, p. 20) – se aratã îngrijorat de durata somnului
patern («Tatã, nu dormi prea mult – / în cimitir, îºi albeºte
sângele / ca pietrele...» – Ai grijã, p. 12), de „fuga
vorbelor de câmpie“, de osul de jar al frunþii «ca un
cântec de aer» (Am vãzut spaima, p. 15), de ochii peºti-
lor ce au «culoarea ferestrelor / [...] limpezite de ape»
(Bãtaia cu ochii peºtilor, p. 16), cu mult mai înainte de
era în care ens-ul s-a gândit „sã-ºi scoatã umbra afarã“;
totodatã se aratã interesat ºi de «mâinile furate în
arhitectura [cucubeu]lui» (p. 28), sau de „calitatea cerno-
ziomului, de „tropotul consoanelor“, de «vocalele [ce]
stau ca medicii în halate albe, / gata sã intre-n operaþie»
(A le înþelege, p. 30), de «poetul ce s-a simþit certat»
(Dor de poezie, p. 37), nu altundeva, ci numai „în cân-
tecul privighetorii“ etc.

ªi dupã toate aceste „înminunãri“ prin labirintul
„filosofiei naturii“, liricul erou al volumului de faþã gãseºte
prilejul de a mulþumi ºi lui Newton, din profundul suflet al
postumitãþii teluric-celeste, pentru descoperirea lucrãrii
gravitaþiei în spiritul, în sublimãrile legii atracþiei
universale. 

* Marian Barbu, Mulþumesc lui Newton, poeme, Craiova,
Editura Sitech, 2012, pagini A-5: 102; ISBN 978-606-11-2010-9.
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Noaptea ce mã respinge
Cu trena ei lungã, noaptea de catifea 

m-alungã din cuprinsul sãu, viºiniu, 
cu foºnetul zãpezilor ei de mãtase
ºi-mi spune extrem, extrem de târziu

cã vom trece ca doi strãini prin edenul 
incompatibil fiinþelor noastre. 

Voi ruga copacii pãdurilor ninse
sã-ºi dezvãluie coroanele lor desfrunzite 
ca niºte degete lungi, lungi ºi slãbite
ce drumul mi-aratã în tavanele stinse.

O, noaptea aceasta ce mã respinge
ºi mã trimite atât de departe,
sã te chem în scuarul în care rãzbate,
negrul de fum al nopþii rebele

ce m-atinge precum pescãruºul visând
înspre stele în zboru-i rotund cãtre astre!
Tu însã nu vii în noaptea pustie ºi-adâncã,
în noaptea aceasta cumplit de sãracã …

ªi iatã-mã gata sã sar de pe-o stâncã
fiindcã nu pot suferi întunericul, nici dacã 
în oraº s-ar aprinde felinarele toate,

ºi umbra ni s-ar stinge în miezul de noapte.

Intuneric ºi teamã
Mã treceþi printre fotonii stelari ai luminii,
nu mai vreau sã fiu singur în casa mea
din beton armat ºi de provizorie sticlã.

ªi daþi-mi ºi-un câine s-alerge bezmetic
prin otava poienilor ce nu mai existã!
Vietatea caninã va fi porþia mea de tãcere 
ºi patria ca o blondã chemare de lunã,

când trec prin pãdurea voastrã nebunã.

ªtiu, inima mea rãtãcitã învaþã sã tacã,
iar eu plutesc sub norii de fum ºi mãtase
unde m-aºteaptã irezistibila-mi noapte
unde marele timp tot uitã sã treacã. 

Iatã, cineva mã prinde tainic de mâna 
ºi-mi spune vorbe vii ºi-atât de frumoase
iar lacul cu glasul lui mã-ngânã
ºi deapãnã poveºtile vremii ciudate. 

O, noaptea aceasta-i împuºcatã-n aripã

ºi nu se mai aude bãtrânul meu câine,
mã uit pe fereastrã cu îngrijorare ºi fricã -
hoþii vor fi în casa mea pânã mâine.

Semizeul
Iatã, pe creasta alb-cenuºie 
a zidului meu geto-dac
trece cu paºi mãsuraþi omul global,

un fel de divinitate neagrã 
ori poate un semizeu al timpului 

declarat triumfal, indiferent ºi posac 
sau un fel de paznic discreþionar 
ºi arogant al saivanelor noastre 
unde el, îngâmfatul total, 

adunã oile grase ale neamurilor 
lãturalnice, pe care le considerã 
doar bãtrâne ºi iniþiatice.

P O E Z I I



Deºi-i încãlþat cu cizme mari, coloniale,

suntem siliþi, pe sub sprâncene, 
sã-l vedem în pantofi de tenis albi,
inofensivi, chiar de are spatele 
atât de lat ºi masiv. Atât de masiv.

Semizeul merge pe ziduri strãvechi, 
numãrã totul ºi tace, pe când în pãmânt 
cineva scrâºnind se întoarce.

Schimbãri magice
Secvenþele pe sticla translucidã

cãdeau una câte una pe albul perete
al memoriei mele
mereu circumspecte.

Atunci, fãrã sã bat istoric în uºã
intram ca o furtunã
cu iarna pe un umãr fierbinte.

Mã scuturam de scântei galbene
ºi de cenuºa
ce-mi transformau mantaua-n
amintiri

din recenta-mi vizitã pe lunã.

Apoi, mã pierdeam hãulind
cãtre creste rebele ºi ninse,
iar bolta-mi pãrea

ca o simplã planetã de cearã.

Netulburat de la fereastrã priveam
cum zãpezile stinse plecau una câte una
înspre searã.

Trebuia s-aºtept sã mã doarã vremea
în viforoasa-i schimbare –

de la cercul cel alb înspre apa de mare.

Regrete
O, cum mã satur de lunã ºi timp
hulit de femeia zãpezii albastre,

pe care o port în umãr
ca pe un inestimabil trofeu 
al iubirilor noastre.

Mã ridic clãtinându-mã alb de-nserare

ºi caut pata galbenã
din nucleul iniþiatic al vieþii -

n-o gãsesc ºi plec nepãtruns 
de vârtejul ascuns în culoare,
ca ºi când statornica mea neclintire

cade instantaneu ca o brumã sfioasã
din amintire.

ªi iatã,

pe diagonala din pãtratul solemn
al distanþei
dintre mine ºi cel prins

în a stelei nesperatã ºi rece nuntire

degetele ei trec ca o mângãiere
pe curata nemãrginire a speranþei.

Daniel Crãciun
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Cã românii s-au rãspândit pe
toate meridianele lumii nu mai
este de mirare. Cã lumea este
mare dar ºi micã, iarãºi nu ne mai
surprinde. Aºa se face cã anul
trecut pe 3 august, la Cenaclul
,,Mihai Eminescu’’ din New York
condus de Preot Prof. Univ. Dr. ºi
scriitor Theodor Damian, l-am
cunoscut pe Dumitru Ichim, Preot
Dr. ºi poet din Kitchner, Ontario,
Canada, care venise sã-ºi lan-
seze, cea mai recentã carte de
poezii, Psaltirea apocrifã a drep-
tului Iov. Aveam, la scurt timp sã
aflu cã pãrintele Dumitru Ichim se
nãscuse în comuna Dãrmãneºti,
jud. Bacãu, tocmai acolo unde
odinioarã tatãl meu, Preotul
Constantin Sârbu fusese preot, iar
Dumitru Ichim (pe atunci aproape
absolvent al Seminarului Teologic
de la Mãnãstirea Neamþ cânta la
stranã împreunã cu tatãl lui,
dascãl ºi el la aceeaºi bisericã). 

Anul trecut, într-o searã, i-am
trimis pãrintelui Dumitru Ichim
poezia Globalizare tradusã de
mine în englezã ºi în francezã.
Rãspunsul lui a venit prompt: ,,Sã
mã vãd tradus în limba englezã e
ceva, dar ºi în limba lui Molière,
mãi...’’ Acesta a fost începutul
,,aventurii noastre literare’’ care,
dupã mai bine de jumãtate de an,
s-a concretizat într-o antologie de
versuri (aproape toate inedite), o
ediþie bilingvã, Dumitru Ichim, The
Ideogram of My Soul / Ideograma
Sufletului meu, Editura Gracious
Light, New York, 2013, 127 pp.

Dar încercãrile mele de a
aborda, din punct de vedere

literar, Canada, aceastã þarã cât
un continent nu s-au oprit doar
aici. Cam prin august 2011 aveam
sã-i cunosc pe Dan Ghiþescu ºi pe
soþia dumnealui, Dna Veve
Ghiþescu. Aveam ulterior sã-l
descopãr pe Dan Ghiþescu ca fiind
un prozator contemporan de mare
talent ºi anvergurã. Mobilul aces-
tei cunoaºteri, a fost traducerea în
limba francezã fãcutã de mine la
romanul lui, Omul care vine din
Est (cartea va apãrea spre finele
anului 2013 sau în primul trimestru
al anului 2014 la Paris, la
prestigioasa Editurã Descartes).

În fine, un al treilea motiv
pentru care am abordat Canada a
fost acela cã, aveam sã-i cunosc
(prin intermediul poetului Theodor
Damian de la New York, care a
mijlocit întâlnirea noastrã pe
internet) pe Dl Dumitru Puiu
Popescu, Director al ziarului
Observatorul din Toronto, precum
ºi pe Dl Alex Cetãþeanu (pe care îl
ºtiam din scrierile domniei sale în
calitate de Director al revistei
Destine literare, pe care o con-
duce de atâþia ani de zile, neo-
bosit, aºa cum îl ºtim, activând ºi
la Asociaþia Canadianã a Scriito-
rilor Români polarizând scriitori
din Canada, din diaspora ºi din
þarã, adunând laolaltã minte,
gândire ºi spirit românesc). 

Nu în ultimul rând ºi, desigur nu
cel mai puþin important, în tot
contextul acesta prezentat de
mine mai sus, desigur cã a fost
dorinþa mea de a vizita (într-un
timp scurt de doar douã sãptã-
mâni) Canada, în care, ca într-un

mozaic vechi, dar ºi nou, trãiesc ºi
muncesc de câteva sute de ani
oameni veniþi din þara noastrã ºi
din toatã lumea. ªi în tot acest
amalgam de mentalitãþi ale oame-
nilor veniþi, nãscuþi, crescuþi ºi
care trãiesc de generaþii pe acest
teritoriu, au fost acceptaþi cu
bucurie, cu suflet deschis, simplu,
curat, dar mai ales cu prietenie cei
care au venit din toate marginile
lumii. Chiar dacã o vezi pentru
prima oarã, Canada nu-þi dã acea
senzaþie înfriguratã de ,,strãinã-
tate’’. Ajungi la aeroportul interna-
þional Pierre Elliott Trudeau din
Montréal ºi, dupã o cãlãtorie obo-
sitoare (având în vedere distan-
þele geografice enorme), vezi cã
eºti primit în þarã, încã de la
graniþã, uºor ºi fãrã nici un fel de
opreliºti, care sã-þi dea senzaþia
de ausländer. Înþeleg, de la toþi
românii pe care i-am cunoscut aici
ºi cu care am vorbit, cã aceasta
este atitudinea þãrii, simplã ºi
fireascã, accueillante atât faþã de
turiºti, cât ºi faþã de cei care vor sã
se stabileascã aici. Iar acest lucru
se vede nu numai la nivel decla-
rativ; Canada, cu toatã mãreþia ºi
grandoarea ei, se impune noului
venit nu invaziv, ci prietenos. Tot
ceea ce vezi este simplu, frumos
ºi bine fãcut. De altfel, aceasta
este senzaþia pe care o ai peste
tot oriunde ai merge. Din punctul
meu de vedere, poate unele cu-
vinte cheie care sã-mi defineascã
spusele ºi mai bine ar fi tocmai
aceastã naturã cât vezi cu ochii,
aceastã senzaþie de simplu, sim-
plitate ºi la îndemânã, de aici
normalul ºi firescul ce decurg,
frumosul, pe care îl întâlneºti la tot
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pasul, civilizaþia, bunãstarea, sigu-
ranþa oamenilor, bunãvoinþa lor. Ca
þarã în sine, îndepãrtata ºi oarecum
retrasa Canadã, este acea þarã care,
te neliniºteºte (firesc prin necunos-
cutul ei) tocmai pânã ajungi sã o
cunoºti, dar care te surprinde în mod
plãcut atunci când ajungi sã o vizitezi
ºi sã stai aici chiar ºi pentru o scurtã
perioadã de timp. Dar ceea ce este
cel mai fascinant, este faptul cã nu te
simþi ,,strãin în þarã strãinã’’ ci, iarãºi
firesc, trebuie sã recunosc, te simþi
ca acasã sau ca în Europa. Se
vorbesc, în mod curent douã limbi
strãine (franceza chiar ºi engleza în
Québec, engleza în restul þãrii). Unul
dintre marile oraºe ale Canadei,
Montréal, te învãluie într-o atmosferã
caldã, calmã ºi primitoare, un
amestec de vechi ºi nou arhitectural,
de vest european ºi nord american.
Construit mai mult pe orizontalã,
oraºul aminteºte de Paris, cu vestita
catedralã Notre Dame din centru, dar
ºi de metropolele tipic americane.
Cred cã fãrã sã greºesc, Montréal
poate fi considerat în Canada, un
oraº aristocrat, aºa cum este Boston
pentru Statele Unite al Americii.

Am întâlnit aici doi români despre
care se ºtiu mai multe sau mai puþine
în þarã: Dl Dan Fornade ºi scriitorul
Alex Cetãþeanu. Voi începe prin a vi-
i prezenta aºa cum i-am cunoscut în
ordine cronologicã. Pe Dan Fornade
(care locuieºte de vreo 35 de ani în
Canada) l-am cunoscut prin interme-
diul artistei Lia Lungu de la New
York. Le-am fãcut, lui ºi soþiei lui, o
scurtã vizitã acasã ºi am rãmas
absolut impresionatã de munca, o
adevãratã pasiune de o viaþã,
depusã în a ,,rãscoli’’ efectiv cele
douã þãri, Canada ºi SUA, de la nord
la sud ºi de la est la vest, pentru a
putea recupera cantitãþi impresio-
nante din vechile ziare ºi publicaþii
româneºti ale primilor imigranþi sosiþi
pe aceste meleaguri. Cercetãrile Dlui
Dan Fornade au mers de la a cãuta,
gãsi ºi contacta români ºi parohii nu
numai ortodoxe sau catolice, ci ºi de
alte confesiuni, sau chiar pânã la a
gãsi familii, de acum canadiene sau
americane chiar a patra generaþie,

descendente din primii români care
au venit sã se stabileascã ºi sã-ºi
gãseascã aici un rost. În afarã de
vechi publicaþii româneºti, adevãrate
comori care atestã existenþa noastrã
aici, Dl Dan Fornade îmi mai aratã
sute de dicþionare nu doar lingvistice,
ci ºi despre personalitãþi ale Româ-
niei grupate pe diverse categorii. 

Cu o searã înainte de a pleca din
Montréal, gazdele mele ºi cu mine
ne-am întâlnit, într-o atmosferã tipic
româneascã ºi cu Alex Cetãþeanu,
care trãieºte de o viaþã acolo dar, la
fel ca ceilalþi români, inima lui bate tot
pentru cei rãmaºi în þarã, gândul lui
sau dorurile lui cristalizându-se aici
în Canada, (aºa cum spuneam mai
sus) într-o asociaþie culturalã de
scriitori româno-canadieni de pres-
tigiu, într-o revistã de literaturã ºi
culturã cunoscutã deja în toatã
lumea. La fel ca mulþi alþi români
plecaþi, Alex Cetãþeanu a încercat ºi
a reuºit sã aducã cu sensibilitate, aici
în Canada, dorurile lui de acasã. 

Pãrãsesc minunatul oraº Mont-
réal ºi iau drumul spre Toronto,
Ontario. Aveam sã stau acolo doar o
zi, timp total insuficient pentru a vizita
un oraº atât de mare, complet
deosebit de ceea ce vãzusem pânã
atunci în aceastã þarã. Un oraº uriaº,
tipic american, cu zgârie-nori ºi
înþesat în downtown de birouri, de
bãnci ºi de centre comerciale. Un
oraº care poartã pecetea metrolope-
lor americane, în care, ca sã-i admiri
toatã panorama, urci în CN Tower
114 etaje doar în 48 de secunde. Dar
în ciuda faptului cã este imens ºi îþi
oferã aceastã senzaþie de aparte-
nenþã ºi nu de strãinãtate, Toronto te
face sã te simþi ca acasã ºi prin
multitudinea de turiºti veniþi din toate
colþurile lumii. 

La aproximativ o orã de aici,
trecând pe un drum perfect din punct
de vedere tehnic (Highway 11, care
de-a lungul anilor s-a întins de la
Toronto pânã la graniþa cu statul
Minnesota, devenind sinonimã cu
Yonge Street, care în timp, ºi-a
cãpãtat reputaþia disputatã, chiar ºi

astãzi de ,,cea mai lungã stradã din
lume) ºi plin de ferme strecurate
discret prin pãdure, se aflã destinaþia
noastrã finalã. Nu ai cum sã nu o
vezi. La intrarea din ºosea se vede
tricolorul pe care scrie mare Câmpul
Românesc. Alãturi, stã parcã chezaº
ca o piatrã de hotar, un bolovan,
adus ºi el aici cine ºtie de când,
vopsit tot în culorile steagului nostru.
Câmpul Românesc este proprietatea
comunitãþii române din Hamilton,
Ontario, Canada. Un teren imens,
cumpãrat în 1957. Când intri aici
chiar ai sentimentul cã te afli ,,pe un
picior de plai/ pe-o gurã de rai’’
(balada Mioriþa). Te întâmpinã o
troiþã ce parcã vrea sã îþi spunã cã
Dumnezeu îi apãrã pe români,
oriunde s-ar afla, dar mai cu seamã
aici, atât de departe de þarã. Un loc
cu pajiºti, copaci seculari, printre
care zãreºti mese ºi scaune de lemn
(ce amintesc de decorul serbãrilor
câmpeneºti de la noi), aºezate pe ici
pe colo, învecinate cu o rotondã a
scriitorilor români (George Dornev,
Horia Stamatu, Vasile Posteucã,
Vintilã Horia, Mircea Eliade, Aron
Cotruº, Mihai Eminescu), busturi în
bronz executate de binecunoscutul ºi
regretatul sculptor Nicãpetre. Un-
deva, puþin mai departe, se zãreºte
un lac, cu trestii, nuferi ºi o insulã
plutitoare (totul aminteºte de
Eminescu ºi de inegalabilele lui
versuri ,,lacul codrilor albaºtri/ nuferi
galbeni îl încarcã/ tresãrind în cercuri
albe/ el cutremurã o barcã’’ – Lacul).
Peste el trece o punte îngustã de
lemn, la capãtul cãreia urci câteva
trepte ca sã ajungi la o bisericuþã
fãcutã tot din lemn, unde la ora 18.00
fix se trag clopotele pentru slujba de
vecernie. Impresionant pânã la
lacrimi cum pãrintele Dumitru Ichim
ºi preot diacon Chirtu din Richmond
Hill înalþã ruga de searã cãtre
Dumnezeu, în acest colþ de rai, uitat
parcã de lume, unde timpul pare cã
s-a oprit demult în loc. Aici, în faþa
credincioºilor, ruga de searã începe
efectiv ritualic cu Tatãl Nostru care se
înalþã spre ceruri murmuratã într-o
pioºenie ºi mai adâncã ºi mai pro-
fundã ºi mai curatã, la care desigur,
contribuie ºi absoluta curãþenie,
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aproape sfântã a locului. Îmi dau
lacrimile gândindu-mã acasã, la cei
care nu mai sunt printre noi, de aici
sau de oriunde în lume, gândindu-
mã la cei lãsaþi departe, în þarã, ºi de
care, cu siguranþã, ne este foarte dor,
gândindu-mã la cei care au plecat de
generaþii, de o viaþã, de zeci de ani,
sau poate de puþinã vreme pe
meleaguri strãine. Dar ce înseamnã
toate acestea în comparaþie cu
mãreþia, liniºtea, pacea ºi solem-
nitatea locului? Câmpul Românesc
abundã de spiritul neamului, de trãire
ºi suflare româneascã, de oameni
stabiliþi pe aceste meleaguri ºi veniþi
din toatã þara. Auzi vorbindu-se limba
românã, cu accente diferite, în graiuri
diferite, ca ºi cum câte un repre-
zentant din fiecare parte a þãrii ar fi
fost adus aici anume. Sunt mulþi,
sunt foarte mulþi români care, tineri
sau mai în vârstã, din zona Hamilton
sau chiar din alte colþuri ale Canadei,
au venit sã participe la aceastã
sãptãmânã culturalã care are loc în
fiecare an, între 8 ºi 16 iulie. ªi se
bucurã ºi sunt mândri cã pot parti-
cipa la acest eveniment deosebit,
pregãtit cu mare grijã ºi efort de la un
an la altul, dar mai ales pregãtit cu
suflet, simþire ºi sensibilitate româ-
neascã. Aº vrea sã vã descriu cât
mai bine cât de mult se strãduiesc
românii de aici sã asigure tuturor
invitaþilor un sejur extrem de agrea-
bil, sã le ofere întreaga lor ospita-
litate (mulþumim pe aceastã cale
tuturor doamnelor de la bucãtãrie
care ne-au fãcut sã ne simþim chiar
mai bine decât la mama acasã –
Dna. Sanda Breaz, Dna Mihaela
Moisiu, Dna Emilia Rãchitan). Fie-
care din cei care au fost alãturi de
noi, nu au ºtiut ce sã facã mai mult ºi
mai bine ca cei veniþi de departe,
oaspeþii lor, sã aibã o vacanþã
deosebitã. Aºa cã timpul minunat
care ne-a fost oferit acolo s-a datorat
ºi tânãrului de 17 ani Daniel Olteanu,
precum ºi tatãlui sãu Dl Aurel
Olteanu, care cu naturaleþe, politeþe,
solicitudine permanentã ºi drag ne-
au înconjurat pe noi toþi. Dar cel mai
mult din toate acestea, sãptãmâna 8-
13 iulie 2013 s-a datorat celor care
ani la rând au organizat totul aici:
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Preot Dr. ºi poet Dumitru Ichim ºi Dlui
Dumitru Rãchitan, Preºedintele Aso-
ciaþiei Culturale Române din Hamil-
ton. Cei doi au fost întotdeauna,
sufletul acestor manifestãri, cãrora le
mulþumim încã o datã ºi pe aceastã
cale.

Programul propus de Asociaþia
Culturalã Românã, Sãptãmâna Inter-
naþionalã de Culturã dela Câmpul
Românesc, Ediþia 8 – 13 iulie 2013, a
fost unul deosebit de dens ºi de
interesant. Participanþii, personalitãþi
ale culturii române, veniþi nu doar din
Canada, ci ºi din alte colþuri ale lumii,
s-au pregãtit în a þine conferinþe di-
verse ºi extrem de interesante le-
gate, în special, de istoria neamului
nostru, literaturã, dar ºi în a aborda-
rea unele probleme de imagine ale
României ºi românilor, precum ºi a
fraþilor noºtri de peste Prut. Ideea ge-
neralã a fost una extrem de actualã
ºi de permanentã ºi anume aceea de
integrare a românilor în general, din
România sau din Republica Mol-
dova, dar ºi a imigranþilor, în special,
în noile structuri ale þãrii gazdã, a
pãstrãrii spiritului românesc, pentru a
arãta celorlalþi cine suntem. Dacã ar
fi sã privim cele douã pãrþi am putea
spune cã atât invitaþii cât ºi auditoriul
au fost, în egalã mãsurã, animaþi de
dorinþa de a comunica, de a-ºi
împãrtãºi cât mai multe idei, gânduri,
frãmântãri sau speranþe rezultate din
lecturi, informaþii, studii, dintr-un
contact permanent cu cartea. Voi
descrie, în continuare, programul de
lucru al fiecãrei zile.

Luni 8 iulie 2013 
1) În alocuþiunea sa, Argumente

pentru o nouã direcþie culturalã,
scriitorul, ziaristul ºi profesorul
Mircea Platon (Toronto) a fãcut o
interesantã paralelã între opera lui
William Faulkner ,,cum e la ei’’ ºi
permanenta idee care ne însoþeºte
peste tot ,,cum e la noi’’. 

2) Profitând de anul Nichita Stã-
nescu, Sandu Sindilie din Kitchner a
prezentat Tinereþea octogenarului
Nichita Stãnescu, o amãnunþitã bio-
grafie a poetului. 

3) Menþinându-se în sfera ace-
luiaºi paralelism noi vs alþii, Iulian
Ichim (Kitchner) a susþinut în limba
englezã un expozeu despre Parale-
lismul spiritual – Irlanda ºi o paran-
tezã basarabeanã.

4) Ultimul vorbitor din aceastã
searã a fost Muguraº Maria Petrescu
care a prezentat toate romanele
scrise de prozatorul Dan Ghiþescu
(Montréal). Ea a insistat asupra
caracteristicilor tuturor romanelor lui
(Praful ºi pulberea, Zodia Cameleo-
nului, La rãsãrit apune soarele,
Noaptea nu aparþine nimãnui ºi Omul
care vine din Est): o lecturã plãcutã,
uºoarã, extrem de antrenantã care te
face ca la sfârºitul cãrþii sã îþi parã
rãu cã aceasta s-a terminat pentru cã
ºi cititorul, în egalã mãsurã cu perso-
najele, se simte ca fãcând parte
integrantã din carte. Fiindcã înainte
de toate Dan Ghiþescu a fost regizor
de teatru, toate romanele lui pot fi
transformate cu uºurinþã în filme.
Citindu-le ai impresia cã toatã
acþiunea lor defileazã prin faþa ta, ca
la cinematograf. Se mai cuvine aici
sã menþionãm cã Dan Ghiþescu are
serioase documentãri de istorie, care
merg pânã în cele mai mici detalii
(obiceiuri ale vremii, gastronomie,
arhitecturã, modã, moravuri, ma-
niere, mentalitãþi, etc.) ºi care, vin sã
coloreze, într-un mod mãiestrit, toatã
epoca ce susþine fundalul acþiunii din
romanul respectiv. În sfârºit, ironia ºi
stãpânirea cu putere a cuvântului,
vin sã încununeze scrierea acestui
prozator, pe care critica literarã din
România l-a descoperit de aproape
un an de zile cu entuziasm ºi care a
reuºit sã se impunã, prin cãrþile lui,
chiar pânã în Australia. În finalul serii
a vorbit Dan Ghiþescu care a
mulþumit de invitaþia de a participa la
Câmpul Românesc ºi a mãrturisit cã
tot ce a scris pânã acum are la bazã
ºi ideea veche a manipulãrii (mani-
festatã sub diverse forme).

Marþi 9 iulie 2013 
1) Cea care a început prezentãrile

din aceastã searã a fost Muguraº
Maria Petrescu (Bucureºti), traducã-

toare de literaturã ºi membrã a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România. Ea a prezentat mesajul de
felicitare transmis de Dl Doru Dinu
Glãvan, Preºedintele acestei uniuni,
cu prilejul organizãrii unui astfel de
eveniment cultural atât de important,
invitând pe cei care sunt membri ai
UZPR din diaspora sã fie cât mai
activi, dar ºi pe cei care nu sunt, sã
se înscrie în aceastã uniune, în cazul
în care doresc acest lucru. Întrucât
tema pe care trebuia sã o dezvolte a
fost Verbul ,,a fi’’ la români începe cu
poezia, ea a considerat cã cel mai
bine ar fi ca toatã aceastã temã sã
stea sub semnul lui Mihai Eminescu.
În acest sens, Muguraº Maria
Petrescu a recitat prima strofã din
Glossã. Revenind la acelaºi mare
poet, dar ºi ziarist, ea a prezentat
cea mai recentã carte care a fost
publicatã de Prof. Univ. Dr. ºi emi-
nescolog Nicolae Georgescu, lan-
satã de Uniunea Ziariºtilor Profesio-
niºti la Muzeul Literaturii Române din
Bucureºti, pe 28 mai 2013. Este
vorba de O zi din viaþa lui Eminescu
(28 iunie 1833) – dosar de presã,
publicatã de Casa Editorialã ,,Floare
albastrã’’, Bucureºti, 2013, în care se
dau detalii importante despre felul în
care s-a petrecut aceastã zi fatalã
din viaþa marelui poet, dar mai ales
jurnalist la ziarul Timpul. Greu de
crezut, Mihai Eminescu a fost scos,
prin manipulãri ºi uneltiri concertate,
dar ºi printr-un simplu proces verbal
bine ticluit, definitiv din viaþa publicã
a României acelor vremuri, cu ºase
ani înainte de a muri.

Pornind de la aceste premise ºi
de la acest context general ºi vrând
sã creeze atmosfera propice care sã
ducã la starea de poiesis, Muguraº
Maria Petrescu a recitat un fragment
din Scrisoarea I, trecând apoi cãtre
tema pe care avea sã o dezvolte ºi
care a fost, în fapt, un eseu despre
poezia lui Dumitru Ichim în general,
cu referire la Ideograma sufletului
meu, volum bilingv de versuri în
traducerea în limba englezã fãcutã
tot de Muguraº Maria Petrescu.
Cartea a fost publicatã la Editura
Gracious Light, New York, 2013, 127
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pp. Ideea generalã exprimatã de
traducãtoare este aceea cã ,,scos la
ivealã sau la lumina textului dintr-un
ungher tainic, pe care uneori nici el
nu ºi-l poate explica, Cuvântul la
Dumitru Ichim este contemplat, ana-
lizat, ºlefuit pânã la atingerea perfec-
þiunii fizice a statuilor ovoidale ale lui
Constantin Brâncuºi, înnobilat cu
diverse categorii gramaticale, schim-
bat chiar uneori voit, diferitele lui
faþete semantice, pe care le dobân-
deºte în acest proces de creaþie liricã
ducând în acest caz, la nebãnuite ºi
nenumãrate valenþe filosofice ºi
interpretative... Asemenea lui Iov
care rabdã, dar nu-ºi pierde spe-
ranþa, la fel ºi Dumitru Ichim crede cu
tãrie cã nu poþi sã scrii sau sã exiºti
în Dumnezeu decât în tãcerea abso-
lutã a ascultãrii ºi a Cuvântului
„nãscut, iar nu fãcut’’. Poezia lui
Dumitru Ichim este împreunarea
mâinilor în rugãciunea poeziei.’’
(Muguraº Maria Petrescu, Verbul ,,a
fi’’ la români începe cu poezia). 

2) A urmat apoi profesorul
Constantin Teodorescu din Kitche-
ner, care a prezentat lucrarea Preot
Profesor Dumitru Stãniloaie ºi spiri-
tualitatea româneascã. 

3) Profesorul, scriitorul ºi binecu-
noscutul istoric Sebastian Doreanu
(Denver, Colorado, SUA) a prezentat
un material deosebit de interesant ºi
de actual încã despre Greva regalã,
Regele Mihai împotriva ocupantului
sovietic, text în care a clarificat cu lux
de amãnunte aceastã paginã de
istorie româneascã în particular, dar
ºi în context general, aºa cum a fost
ea ºi nu aºa cum intenþionat distor-
sionat am fost învãþaþi noi la ºcoalã.
Sebastian Doreanu ne-a demonstrat
încã o datã (dacã mai era nevoie) cã
studiile lui aprofundate despre istoria
neamului românesc coroborate cu o
lecturã solidã ºi o informaþie adunatã
de el ºi pusã cap la cap cu mare
grijã, aºternute pe hârtie cu minuþia
istoricului dãruit ºi cu talent scriito-
ricesc pe deasupra, pot sã facã
luminã chiar ºi acolo unde, din
motive obscure, istoria se doreºte a
rãmâne distorsionatã. 
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4) Ultimul vorbitor din acea searã
a fost Constantin Groza din Kitche-
ner, care în textul sãu Clima spiritului
românesc din afara României a
ridicat o problemã care, cel puþin
pânã acum a fost lãsatã oarecum în
plan secund: anume, aceea cã în
ciuda unor manifestãri culturale,
susþinute ºi diversificate, asistãm la o
diminuare a spiritului românesc,
lucru îngrijorãtor. Din acest punct de
vedere, alocuþiunea lui Constantin
Groza constituie un serios semnal de
alarmã, care ar trebui sã-i preocupe
deopotrivã atât pe românii din
diaspora, în general, cât ºi pe cei de
acasã, în special. 

Miercuri 10 iulie 2013
A fost o zi minunatã pentru cã

gazdele noastre ne-au oferit bucuria
de a vizita unul din cele mai
cunoscute locuri din lume: oraºul ºi
Cascada Niagara. Drumul de la
Câmpul Românesc (Hamilton) pânã
la Niagara este doar de aproximativ
o orã. Oraºul, destul de mic, dar plin
de atracþii turistice (cazinouri, un
Jurassic Park în miniaturã, un minu-
nat parc de distracþii pentru toate
vârstele, o casã a groazei, magazine
de suveniruri felurite ºi terase) te
întâmpinã cu un aer de permanentã
veselie ºi voie bunã. Ca peste tot în
Canada te simþi bine ºi îþi doreºti sã
petreci cât mai mult timp aici. Odatã
vizitate toate aceste puncte turistice,
desigur cascada te atrage ca un
magnet. De pe malul canadian se
vede podul care face legãtura cu
Statele Unite ale Americii, spre
Buffalo, precum ºi cascada Niagara
dinspre aceastã þarã. În partea
dreaptã, în Canada, se vede aceeaºi
cascadã în formã de potcoavã. Se
spune cã priveliºtea cea mai specta-
culoasã este în Canada. Este a
cincea cascadã ca mãrime din lume,
dar are debitul cel mai mare de apã. 

,,Sunt suflet din sufletul neamului
meu,

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul.’’
George Coºbuc, Poetul 

1) Ca ºi înainte, seara a fost
deosebit de interesantã. Prof. Univ.

Dr. ºi scriitor Ala Mîndîcanu
(Montréal), Preºedinte al Comunitãþii
Moldoveneºti din Québec, a susþinut
lucrarea cu tema Diaspora basara-
beanã ºi spiritul naþional românesc în
condiþiile de auto-deportare, o
expunere extrem de interesantã ºi de
bine documentatã despre proble-
mele actuale dar ºi acute ale româ-
nilor de peste Prut (rãspândiþi în
toate colþurile lumii) ºi ale proble-
melor lor, dar ºi pe cele ale Republicii
Moldova. Deºi extrem de obiectiv
prezentat, acest expozeu a lãsat un
sentiment de mâhnire în sufletele
tuturor celor de faþã. Acest sentiment
al românilor din cele douã þãri des-
pãrþite doar de un râu care odinioarã
nu constituia o graniþã naturalã,
devine cu atât mai accentuat cu cât
te îndepãrtezi de ele, geografic
vorbind. Pãrerea exprimatã de Prof.
Univ. Dr. ºi scriitor Ala Mîndîcanu
este aceea cã diaspora trebuie sã se
organizeze ºi sã demonstreze capa-
citatea de a se solidariza, de a stabili
un plan de activitãþi bine coordonate.
În continuare, vorbitoarea a mai
arãtat cã este nevoie de un demers
consolidat ºi bine structurat al dias-
porei faþã de organismele statale de
profil ale României ºi Republicii
Moldova. Ea a adresat mulþumiri
membrilor comunitãþii române din
Canada (Montréal, Toronto, Quebec,
Sascatchewan) care participã la
susþinerea familiilor de basarabeni
din Montréal, colaboreazã cu CMQ,
FC Moldova ºi participã la activitãþile
comune. Diaspora trebuie sã se
organizeze ºi sã demonstreze
capacitatea ei de a se solidariza ºi de
a stabili un plan de activitãþi. 

2) Poetul Mircea ªtefan Bartan
(Cleveland, Ohio, SUA) a continuat
seara ºi a vorbit despre Aspecte
inedite din viaþa ºi opera lui Octavian
Goga aducând la luminã detalii mai
puþin cunoscute despre activitatea
acestui mare poet ºi om politic. 

3) Scriitorul Marius Fincã de la
Montréal a prezentat lucrarea Cine
sunt strãmoºii noºtri? Pornind de la
un citat al lui Mircea Eliade „Cei mai
glorioºi «naþionaliºti» nu sunt eroii,

nici ºefii politici, care nu fac decât sã
conducã destinele istorice ale nea-
mului lor. Cei mai glorioºi «naþio-
naliºti» sunt creatorii care cuceresc
de-a dreptul eternitatea. Existã o
sete de eternitate în fiecare om, sete
pentru neamul ºi þara lui. Dar existã
ºi o altfel de eternitate: un salt
dincolo de istorie, prin care o þarã ºi
un neam intrã ºi rãmân în eternitate”.
Autorul afirmã cã lucrarea lui ,,nu se
vrea o cronicã istoricã completã, ci
doar o inventariere a ºtirilor referi-
toare la etnonimul strãmoºilor noºtri.
Din lipsã de spaþiu ºi timp ne-am
referit doar la cele mai cunoscute
patru nume: dac, get, valah ºi român,
cu toate variantele lor, lãsând la o
parte altele mai puþin rãspândite.’’

4) Scriitorul ºi memorialistul Ion
Anton Datcu din Montréal a susþinut
lucrarea Martiri în infernul concentra-
þionar, drama ofiþerilor români, o
prezentare elevatã a pãtimirilor celor
care au luptat pentru þarã ºi neam,
asasinaþi, dupã cel de al II-lea Rãz-
boi Mondial, de noile autoritãþi comu-
niste, una din victime fiind chiar tatãl
lui, Lt. Col. Anton Datcu, care la 7
august 1942 a fost grav rãnit în lupta
de la Stalingrad. Aceºti eroi ai nea-
mului românesc, care au fost aureo-
laþi pe câmpul de onoare ºi primiþi
dupã rãzboi cu înalte onoruri militare,
aºa-zisa floare a ofiþerimii române, a
ajuns sã fie degradatã, batjocoritã ºi
acuzatã cu acuzaþii imaginare, iar în
final, distrusã complet.

5) Înainte de încheierea acestei
seri, cântãreaþa de muzicã popularã
Valeria Stoian din Germania ne-a
delectat cu melodii româneºti.

Joi 11 iulie 2013
De dimineaþã, Preot Dr. Dumitru

Ichim ne-a oferit o plimbare plinã de
farmec prin piaþa menoniþilor din
Kitchner, dupã care am vizitat minu-
nata bisericã Sf. Ioan Botezãtorul ºi
toate sãlile aferente (toatã construc-
þia a fost realizatã de comunitatea
româneascã localã în 1994). 

1) Seara a debutat cu discursul
þinut de poeta Doina Uricariu, Direc-
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toarea ICR New York, care a vorbit
despre ICR în general, ºi-a prezentat
cãrþile de memorialisticã Maxilarul
inferior ºi Scara leilor ºi a recitat
câteva poezii din creaþia proprie. 

2) Scriitorul ºi poetul Iacob Ca-
zacu de la Chiºinãu a susþinut lucra-
rea Miºcarea de rezistenþã în Repu-
blica Moldova faþã de regimul so-
vietic. 

3) Ion Anton Datcu ne-a prezentat
un material foarte interesant Între
literatura interzisã ºi cea permisã în
care a vorbit despre autori români
care, în mod deliberat, au fost trecuþi
sub tãcere în anii comunismului
(Octavian Goga, Radu Gyr, Petre
Þuþea, Eugène Ionesco, Mircea
Eliade ºi alþii) în detrimentul poeþilor
proletcultiºti. 

4) Într-un decor anume gândit ºi
pregãtit cu minuþie de Lia Lungu îm-
preunã cu Dumitru Rãchitan (scena
era foarte frumos decoratã cu co-
voare româneºti din lânã, þesute
manual ºi care, pe un fond negru,
desfãºurau în toatã splendoarea flori
de maci de un roºu aprins, ce aveau
sã prevesteascã parcã ritualurile de
trecere la care urma sã asistãm –
culori simbolice negru de moarte,
roºu aprins ºi frumos nuanþat, de
prevestire a vieþii, de reluare a unui
nou ciclu de existenþã prin floarea
frântã, prin rana macului rupt, douã
mãºti populare executate de Nicolae
Popa din satul Târpeºti, Jud. Neamþ,
icoane vechi pictate pe lemn sau
sticlã, buciumul care suna a jale
atunci când Dumitru Rãchitan a
deschis acest ritual, toate aminteau
de curãþenia, aproape sfinþenia casei
de la þarã, purã ºi izbãvitã de pãcat).
Seara a fost încununatã de o
conferinþã susþinutã de artista Lia
Lungu (New York) despre Riturile de
trecere la daco-valahi, însoþite de
exemplificãri din ritualurile de prag.
Aceste ritualuri fac parte din însãºi
fibra poporului român, ele se pierd
undeva în negura timpurilor ºi sunt
ilustrate de artistã prin mici scenete
extrem de sugestive. ,,Riturile de
trecere comportã trei secvenþe: rituri

de separaþie (care preced naºterea,
nunta, înmormântarea), rituri de prag
(cuprind evenimentul ca atare) ºi
rituri de integrare (intervalul ce
urmeazã dupã consumarea eveni-
mentului).’’ Ritul de prag al morþii se
apropie de tenebrele ei, implorând cu
dramatismul îngenunchierii, prin
bocetul zorilor ºi cutremurãtorul
bocet al drumului (,,Rãmâi, drumule,
cu bine,/ Cã n-oi mai pãºi pe tine...’’)
pronia divinã pentru iertarea vreunui
pãcat, pentru frângerea vieþii. ªi
peste toate acestea se aºterne
tãcutã lacrima Liei Lungu, care stã
culcatã pe scenã, cu mâinile
împreunate pe piept, în liniºtita pace
eternã, aºteptând reînvierea.

Vineri 12 iulie 2013
Încet, dar sigur, evenimentul

cultural al Câmpului Românesc se
apropie de sfârºit. Am trãit aici cu
toþii, o sãptãmânã minunatã. Pãcat
cã timpul a trecut foarte repede. ªi
parcã în ton cu aceastã pãrere de
rãu cã vacanþa se apropie de sfârºit
la staþia din sala unde au avut loc
toate aceste seri minunate, rãsunã
pur, româneºte ºi trist melodiile
inegalabilelor Maria Tãnase ºi Ioana
Radu. E ultima searã de conferinþe. 

1) Cuvântul îi este dat Prof. Univ.
Dr. Anca Sîrghie care îºi prezintã
cele mai recente cãrþi publicate:
Aurel Cioran – Fratele fiului risipitor
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ºi Dãltuiri. Aurel Cioran, fratele, un
model, desigur Emil Cioran, fiul
risipitor, prezentat în carte ca o
personalitate caleidoscopicã. În cea
de a doua carte, Dãltuiri, se aratã cã
în decembrie 2012, Radu Stanca a
împlinit 50 de ani de la trecerea în
posteritate. Ce a fãcut posteritatea
pentru aceastã mare personalitate,
om de teatru, poet? Descoperirile au-
toarei s-au adunat tocmai în aceastã
carte. Un volum inedit pentru recons-
tituirea traiectului sãu evolutiv, un
debut prematur la 12 ani, la 15 ani
era deja un poet consacrat. În plinã
epocã a proletcultismului, Radu
Stanca nu a scris nici un vers care
sã-l compromitã. El rãmâne în amin-
tirea noastrã ca un adevãrat exemplu
de demnitate. Actor, regizor ºi critic
literar, mort prematur, dar având un
talent indiscutabil, Radu Stanca este
o figurã unicã a literaturii noastre. 

2) Ultimul vorbitor care avea sã
încheie seara ºi implicit întreaga
manifestare a Câmpului Românesc
de la Hamilton a fost binecunoscutul
Dr. Cristian Rãchitan de la New York.
Înainte de a-ºi începe discursul Cum
relaþia dintre manifestarea noastrã
materialã ºi existenþa noastrã spiri-
tualã afecteazã calitatea sãnãtãþii ºi
calitatea vieþii, ce este viaþa ºi care
sunt entitãþile care constituie spaþiul
vieþii, cauza bolilor, prevenirea ºi
eliminarea lor, vãdit emoþionat, Dr.
Cristian Rãchitan a mulþumit ante-
vorbitoarei pentru tot discursul ei. În
expunerea lui, conferenþiarul a vorbit
îndelung despre cauza primarã a
bolilor minþii ºi trupului, dar ºi ce se
întâmplã în creierul nostru atunci
când gândim altceva decât ce ar
trebui sã gândim. Obsedat aproape
de întrebarea ,,de ce?’’, el a cãlãtorit
în Asia, în Tibet (unde a stat mai
mulþi ani), în China, Filipine, Indo-
nezia ºi Tailanda, familiarizându-se ºi
cu practicile medicinii vechi tradiþio-
nale. Cauza bolilor poate fi explicatã
prin binecunoscuta relaþie dintre
cauzã ºi efect. Odatã depistatã sau
localizatã cauza la nivelul structurii,
se poate vedea ce este în neregulã,
se pot obþine rezultate deosebit de
bune spre vindecare. Un alt aspect

abordat a fost acela al celor patru
identitãþi ºi dimensiunile lor: spiritul,
destinul, corpul ºi sufletul, care au
fost, la fel, pe larg discutate. Ca ºi în
serile precedente ºi aceastã searã nu
s-a încheiat fãrã binecunoscutul
dialog permanent între cei din salã,
care puneau nenumãrate întrebãri,
semn cã discursurile au fost pe toatã
durata acestei sãptãmâni deosebit de
interesante ºi atractive ca subiect, dar
ºi, fireºte, de rãspunsurile date cu
competenþã ºi bucurie de vorbitori. 

3) ªi pentru cã filmul documentar
nu s-ar fi cuvenit sã lipseascã de la o
astfel de manifestare, iatã cã
realizatorul Raul Dudnic de la canalul
de televiziune ROMEDIA, Toronto,
ne-a prezentat filmul ,,Românii din
Alberta’’. Sunt mãrturiile unor cetã-
þeni canadieni, aflaþi la a patra gene-
raþie în Canada, dar care, deºi
vorbesc doar puþin sau aproape
deloc româneºte (bunica, moºul,
mãmãligã, etc.), au lacrimi în ochi
atunci când recunosc cã sunt români
ºi mai ales cã se trag din acei þãrani
români care au plecat din satul Boian
din Bucovina, atunci când era sub
stãpânirea Imperiului Austro-Ungar ºi
s-au stabilit în 1899 în provincia
Alberta, acolo unde au gãsit pãmân-
turi întinse ºi deosebit de fertile, pe
care le-au lucrat cu drag. Dragostea
lor faþã de pãmântul natal, lãsat în
urmã departe, nostalgia dupã locurile
lor dragi, dupã râurile în care se
scãldau, iubitele pãrãsite ºi pe care
nu ºtiau dacã le vor mai strânge
vreodatã în braþe, nesiguranþa vieþii
noi începute, faptul cã nu vorbeau
deloc limba þãrii care poate nici nu
ºtiau exact cum se numeºte, biserica
din sat unde fuseserã botezaþi,
cununaþi, sau îºi prohodiserã morþii
dragi, ºcoala unde învãþaserã sã
scrie ºi sã socoteascã, toate acestea
i-au determinat sã se stabileascã în
aceastã provincie ºi, în amintirea a
tot ceea ce odinioarã îndrãgiserã ºi
nu ar fi crezut vreodatã cã vor lãsa în
urmã, i-a fãcut sã dea acelaºi nume
aºezãrii pe care aveau sã o
reclãdeascã aici într-o þarã nouã, cât
mai apropiat de cea pe care o
lãsaserã dureros de mult în urmã:

Boian. Ca o ironie a sorþii Boian satul
nu mai existã pe harta României.
Acum el este doar nu nume fãrã
oameni undeva prin Ucraina.

Mulþumim încã o datã, pe aceastã
cale organizatorilor Pr. Dr. Dumitru
Ichim ºi Dlui Dumitru Rãchitan,
Preºedintelui Asociaþiei Culturale
Române de la Hamilton, pentru tot ce
ne-au oferit timp de o sãptãmânã,
dar nu în ultimul rând, celui care a
fost permanent alãturi de noi toþi,
liantul dintre invitaþi ºi auditori, mode-
ratorului Sebastian Doreanu, pe care
îl invitãm sã ne onoreze cu prezenþa
în þarã, dar ºi sã ne trimitã materiale
spre publicare în revistele literare din
România. Aceeaºi invitaþie pornitã
din suflet o adresãm Pr. Dr. Dumitru
Ichim, Dlui Dumitru Rãchitan, dar ºi
tuturor celor care au fost prezenþi la
acest eveniment deosebit.

Sâmbãtã 13 iulie 2013 a avut loc
banchetul de rãmas bun. ªi pentru
cã nici aici gazdele noastre nu se
puteau lãsa mai prejos, în faþa a
peste o sutã de participanþi cenaclul
Nicãpetre de pe lângã revista
Observatorul condus de editorul ºi
publicistul Dumitru Puiu Popescu a
susþinut un foarte frumos program
literar ºi artistic, care a alternat
poezia cu muzica ºi cu lansãrile de
cãrþi. De asemenea, Dl Dumitru Puiu
Popescu a înmânat din partea
revistei Observatorul diplome invita-
þilor care au susþinut conferinþe la
Câmpul Românesc. 

Invitatã special, artista Lia Lungu
a încântat audienþa cu melodiile ei,
antrenând la voie bunã ºi veselie.

Pe întreaga perioadã a desfã-
ºurãrii Sãptãmânii Culturale de la
Hamilton au mai fost expuse ºi
tablourile pictorului Doru Cioatã din
Toronto.

Iatã deci, cã încã o datã, oriunde
s-ar afla, românii au reuºit sã se
îmbogãþeascã în minte, inimã, cuget
ºi spirit la o sãptãmânã deosebit de
densã din care sufletul nostru, al tu-
turor, a avut de câºtigat cu siguranþã.
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La acest concurs, Ioan ºi Silvia BARBU au
câºtigat aurul. Doi oameni, doi tovarãºi de drum într-
o jumãtate de secol. Nu doar au primit în acest
rãstimp, ci ºi au dat: iubire devotatã, prietenie, gene-
rozitate, delicateþe, încredere deplinã, afecþiune.
Mãsurã pentru dragostea lor faþã de copii, de rude ºi
colegi, de prietenii de azi ºi de ieri nu existã! Sã ai pe
cineva alãturi timp de 50 de ani, pe care sã-l poþi iubi
ºi în care sã te poþi încrede la fel ca în tine însuþi sunt

cele mai preþioase cadouri pe care viaþa þi le poate
oferi. (Cãsãtoria între cei doi soþi a fost încheiatã la
Primãria comunei Corbu, Olt – localitatea natalã a lui
Ioan Barbu – la 23 iulie 1963.)  

Ne-am bucurat cu toþii la sãrbãtoarea Nunþii lor de
Aur, cã nu au uitat pe cei dragi ºi i-au adunat în jurul
lor! Ne-am bucurat cã Ioan ºi Silvia BARBU au trãit în
dragoste ºi prietenie timp de 50 de ani, sentimente
complexe pe care le-au împãrtãºit  tuturor celor din
jur.  Ce dovadã mai mare de iubire ºi respect trebuie
sã ne mai arate? O lecþie frumoasã de viaþã în faþa
cãreia ne înclinãm.

La ortodocºi, existã obiceiul ca, dupã 50 de ani de
împreunã vieþuire, soþii care au primit Sfânta Tainã a
Cununiei sã aniverseze NUNTA DE AUR. Dupã
rânduiala liturgicã a Bisericii Ortodoxe Române, Ioan
ºi Silvia Barbu au celebrat cei 50 de ani de împreunã
vieþuire în Biserica cu hramul „Sfinþii Împãrat
Constantin ºi Mama Sa Elena” din Râureni. Cununia
de aur – slujba de mulþumire – a fost sãvârºitã de un
sobor de preoþi alcãtuit din  Prea Cucernicii Pãrinþi
Nicolae State-Burluºi, Niculae Proteasa, Laurenþiu
Barbu, Ionuþ-Mirel Dicui ºi Gheorghe Chebãruº. Dupã
modelul Sfintei Taine a Cununiei, soþii Ioan ºi Silvia
Barbu au fost asistaþi de naºii Lilian ºi Tatiana
Zamfiroiu, care le-au introdus în degetele inelare
verighetele de aur cu inscripþia „50 de ani”. La
ceremonia religioasã – ºi, seara, la ospitaliera Casã
Olteneascã - Km. 7, pe drumul naþional Rm. Vâlcea-
Piteºti – le-au fost alãturi peste 70 de persoane, rude
ºi prieteni foarte dragi: fiul „mirilor” cincuagenari,
Sorin-Alexandru cu soþia sa Ildiko Barbu (ªumi),
nepoatele Adela Oana ºi soþul sãu Alexander William
Cowie, Diana Rãduþã ºi Raluca Bacrãu, surorile
doamnei Silvia – Vera Rãduþã ºi Mariana Sîrbu; prof.
dr. ing. Pompiliu Manea ºi sora sa Paulina, dr. Radu
ºi Irina Dobrescu, Doru ºi Vali Moþoc, Emil Lungeanu,
Ion Predescu, Dadi Popescu, ªtefan Pralã, Sebastian
Cîrciu, Ion ºi Tatiana Horãscu, Gabriela ºi Cornel
Rusu, Remus ºi Elena Grigorescu, Vali ºi Mãdãlina
Piþigoi, Alin ºi Monica Tudoroiu, Anamaria ºi Marius
Constantinescu, Grig ºi Mia Prediºor, Gigi ºi Elena
Dican, George ºi Mioara Pantelimon, Gigi ºi Mia
Popescu, Pavel ºi Maria Clim, Carmen ºi Dan
Zgripcea, Carmen ºi Ciprian Pocovnicu, Monica
David, Emil ºi Maria Pãdureþu, Puiu ºi Lena Rãducan,

Nunta de Aur

Împreuna vieţuire,
cel mai greu concurs al vieţii



Emil ºi Paraschiva Catrinoiu, Paul Brenoaia, Domnica
Mãrcuºi, Ionel Drãcea, Adrian ºi Maria Constantin, Ionuþ
Gete, Viorel Nasta, Marian Rãdulescu.  Nu le-am uitat pe
doamnele preotese, prietenele de suflet ale familiei
Barbu: Silvia State, Daniela Barbu, Mãdãlina Proteasa,
Ionica Dicui. În bisericã, dupã Sfânta slujbã de mulþumire,
au vorbit preoþii Nicolae State-Burluºi ºi Niculae
Proteasa, Pompiliu Manea, dr. |Radu Dobrescu, Doru
Moþoc, Ion Predescu, Dadi Popescu, Lilian Zamfiroiu,
Mariana Sîrbu, care au emoþionat asistenþa, prin cuvintele
lor pline de har, dar ºi de mare iubire faþã de soþii Ioan ºi
Silvia Barbu. Preotul paroh N. State-Burluºi a înmânat
familiei sãrbãtorite Certificatul prin care se adevereºte
cununia de aur a „robilor lui Dumnezeu Ioan ºi Silvia
Barbu, conform canoanelor credinþei creºtin-ortodoxe”.  

La Casa Olteneascã, într-un cadru pitoresc, mesenii
au fost întâmpinaþi cu ºampanie ºi piºcoturi, iar ing.
Corneliu Barbu, patronul acestui modern ºi ospitalier
complex oltenesc, ajutat îndeaproape de fiul sãu Ionuþ
Barbu, i-au onorat cu un meniu de zile mari: cârnaþi
vânãtoreºti, salam de mistreþ, pastramã de cerb, brânzã
de burduf, sãrmãluþe în foi de varzã acrã fierte în tuci pe
pirostrii, sub foc de lemne, ca pe vremuri (o bunãtate de
mâncare a casei, consumatã cu mãmãliguþã, smântânã
de casã ºi ardei iute!), tocãniþã de carne de mistreþ (o altã
delicatesã, specialitate a Casei  Olteneºti!), fripturã de pui
la grãtar, cu cartofi natur gratinaþi ºi castraveþi acriþi de
curând. A fost o minune de mâncãruri, opera unor
bucãtari „de clasã” naþionalã: Cornelia Vãcaru, Mirela
Nedeluº ºi Ovidiu Uþã. Bunãtãþile au fost  stropite din plin
cu bãuturi ale casei – þuicã ºi palincã –,  dar ºi bãuturi fine
ºi cu vin alb de Drãgãºani ºi roze de Burluºi. Tot timpul s-
au aflat pe mese apã mineralã, apã platã, sucuri ºi fructe
româneºti de sezon: mere, pere, prune, piersici ºi caise. 

Servitul mesenilor a fost de asemenea impecabil, de
cãtre un personal  prompt, elegant ºi politicos: Alina,
Cãtãlin ºi Lucian Guþoiu, o familie priceputã, cum rar
întâlneºti, respectoasã, mereu la dispoziþia consumato-
rilor, cu zâmbete pe buze. Muzica a asigurat-o disc-
joackei-ul Viorel Nasta. A dat viaþã „nuntaºilor”, dupã ora
22.30,  excelenta solistã Anamaria Panait, o tânãrã
frumoasã, dar ºi ºi o foarte talentatã interpretã a cânte-
cului popular românesc, acompaniatã de doi instrumen-
tiºti din elita folclorului vâlcean: Adrian Munteanu ºi Radu
Gheorghe. A fost „darul” lui Grig Prediºor, un împãtimit al
muzicii populare olteneºti. S-a jucat pânã spre miezul
nopþii, dar ºi dupã aceea, fãcându-se o pauzã de-o
jumãtate de orã pentru tãierea tortului: un aranjament
special îmbrãcat în ciocolatã, pe care trona cifra 50 –
opera unui laborator de produse de cofetãrie care-ºi
respectã firma, Rocsal S.R.L. (str. ªtirbei Vodã).

Nunta de Aur a soþilor Ioan ºi Silvia Barbu n-a fost doar
o reuniune de familie, ci, înainte de toate, un minunat
prilej de „întâlnire cu Dumnezeu”, de recunoºtinþã pentru
toate binefacerile primite de la EL, o frumoasã ºi rarã
ocazie de a petrece împreunã cu familia, rudele ºi
prietenii cei mi dragi.

Fotografii: Domnica Mãrcuºi
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Prin deceniile ºapte ºi opt în grãdina restaurantului Uniunii Scriitorilor, ascunsã între ziduri în spatele casei
Monteoru, strãjuitã de arbori înalþi, aidoma unei insule de vegetaþie pe un ocean de betoane ºi cãrãmizi, se afla
un mic „rai” în care se refugiau din faþa caniculei mulþi poeþi, prozatori ºi critici. Ambianþa de aici, preþurile
scãzute ºi mai ales ºansa de a-ºi întâlni confraþii ºi de a conversa cu ei vrute ºi nevrute îi atrãgeau ca un
magnet atât pe cei cu „vechi state” într-ale scrisului cât ºi pe cei ce abia aspirau la gloria muzelor, bucurându-
se cã pot sorbi o bere la doar o masã-douã distanþã de mai-marii condeiului, autoritãþi recunoscute ca atare de
toatã lumea.

În amestecul acela de talente ºi vârste, în zumzetul de stup întãrâtat, din care nu puteai înþelege nimic,
rãsuna câteodatã, brusc ºi acoperind murmurul de pânã atunci, un strigãt: „Ahoe!”. Dacã îþi îndreptai privirea
în direcþia din care se auzise, puteai vedea la o masã (la care de regulã nu se aflau mai mult de trei-patru
persoane) un ins solid ºi spãtos, nu prea înalt, cu capul acoperit de plete ºi cu o barbã de marinar descins
parcã direct de pe ilustratele cu matrozi ºi piraþi din alte vremuri. Cei care-l cunoºteau nu se mai mirau de
strigãtul lui, sintagma cu pricina, „Ahoe” fiind de multa vreme atribuitã, ca poreclã, personajului care o rostea:
poetul Tudor George.

Vara, în gradina amintitã, ori iarna, în local, bardul era o prezenþã întrucâtva ciudatã, mai ales prin felul de
a se manifesta: uneori, în toiul celei mai paºnice conversaþii cu cei de la masa lui izbucnea, adresându-se
confraþilor din local: „Ahoe” sau „Aþi mâncat tot pandiºpanul, Vlaºca ºi Teleormanul!”, ori cu alte expresii, fie în
versuri, fie în prozã.

Nu era, cum s-ar putea crede, un beþiv ce devenea slobod la gurã dupã mai multe pahare. „Ieºirile” lui
pãreau mai degrabã o expresie a dorinþei de a-ºi face simþitã prezenþa ca autoritate, ca personaj important într-
o piesã ce se juca în fiecare zi în lumea literaþilor: piesa banalitãþii din care omul, revoltându-se, voia sã iasã,
sã evadeze, sã demonstreze cã este cineva. ªi era, într-adevãr, un original În tinereþe fãcuse rugby, un sport
al bãrbãþiei în care se zice cã obþinuse rezultate remarcabile. Acum în anii despre care este vorba confraþii de
condei îi recunoºteau ºi-i preþuiau (cât o citiserã, desigur!) opera lui de poet, autor de balade ºi de sonete de
o rarã, admirabilã originalitate ºi forþã liricã.

Dar poate cã mai mult decât toate laolaltã, cei ce poposeau în grãdinã ori iarna, în restaurant îi apreciau
þinuta ºi manifestãrile lui de boem, clamate atât în faþa unui pahar de alcool cât ºi în propriile-i poeme. Pentru
toþi omul era autorul Baladelor singaporene - ceea ce vrea sã zicã nu cã personajul, creatorul lor ar fi strãbãtut
vreodatã îndepãrtatele þinuturi amintite în titlu, ci cã ºi-a trãit propria tinereþe într-un alt Singapore, o locuinþã
bucureºteanã de boem, cãreia împreunã cu prietenii i-a dat numele cu pricina.

Într-o poezie, sugestiv intitulatã Generaþie singaporeanã, Tudor George îºi lãmureºte, de altfel, cititorul:
„În hruba noastrã - zisã „Singapore”-/ O navã eºuatã-n bulevard-/ Ne-am petrecut damnaþi, atâtea ore/ Cu

pâlnia lui Bachus pe stindard!”
În perioada la care ne referim, dar mai ales dupã 1980 poetul - boem retrãieºte, în amintire, frumoasele zile

ale tinereþii. Acum se simte un însingurat fiindcã mulþi dintre prietenii de odinioarã au murit.
Dar în spirit, în suflet, clipele trãite cândva cu ei rãmân nemuritoare:
Singapore
Motto:
Dacã a fost trist gândul morþii cel cã totul dureazã e mai îngrozitor
(Eugenio Montaie, Martorii lui lehova)

„Mi-i tot mai dor de prietenii aceia/ Cu care - tânãr -îmi sorbii paharul,/ Cinstind în versuri Vinul ºl femeia,/
Stropºind balade ca Villon-tâlharul!// Minuni mai mari ca-n Cana-Galileia;/ Molan ºi votcã ne picau cu carul!/
Venea Magdala de-aprindea scânteia,/ Iar noi, cu chefu-n toi, cinsteam altarul!// Rufoºi eram, dar sumbra
noastrã boatã/ De spirit ºi de-alcool era bogatã!// Sã fi vãzut cum da gornistul din gurã/ Sunând asaltu-n glãji
spre bãuturã!/ / ca-n trâmbiþã sunam din þoi - s’s-auzã/ Cu surle Ierihonului la buzã!”//

În public, printre tovarãºii de condei adicã, Tudor George era un causeur neîntrecut: „Ah! ce plãcere a
peroraþiei cu voce ridicatã are, ce atacuri în versuri ºi prozã rãspândeºte în jur, mai ales când deasupra lui

Portrete în peniþã

Un boem, poate ultimul:
Tudor George



vegheazã faþa surâzãtoare a zeului Bachus. Mitraliazã epitete, aruncã metafore cu brandul, nu se teme de nimeni ºi
nimic, este unic ºi strãlucitor, spumant ºi în vervã, urmãrit cu stupoare sau simpatie, cu înþelegere sau iritare,” (Mircea
Micu). În suita de întâmplãri povestite de Mircea Micu în cãrþile lui am gãsit ºi câteva momente despre Tudor George
- Ahoe ce pot vorbi de la sine aproape despre boema poetului. Cel dintâi þine de un anume spectacol cu o notã
umoristicã: „Imaginaþi-vi-l cu barba lui de matroz îmbãtrânit parcã sub Aurora borealã, în urmã cu zece ani, într-o
dimineaþã de primãvarã, stând în piaþa Matache în faþa unui ziar pe care se odihneau douã perechi de pantofi ºi
declamând cu voce de stentor: „Ia pantofi cu talpa groasã/ Care iarna nu te lasã!”, spre stupefacþia gospodinelor ºi-a
altor cumpãrãtori din preajmã.

Erau pantofii mei ºi-ai poetului Rusalin Mureºanu, pe care ne-am gândit sã-i sacrificãm la îndemnul lui Ahoe, în
speranþa cã vom obþine contravaloarea unei sticle de votcã româneascã. I-a vândut pânã la urmã unui inginer, mare
amator de poeþi ºi de poezie, care a oferit fãrã sã se târguie preþul solicitat de tenacele negustor fiindcã-l cunoºtea. Noi
stãteam în spatele unei gherete, jenaþi ºi pudici, privindu-l ca pe un strãin, lucru care l-a iritat pe nonºalantul sonetist,
obligându-l sã ne apostrofeze de la distantã: „Hai, mãi gãinarilor, cã altfel plec ºi consum venitul de aici de unul singur!”

Al doilea moment se consumã într-o noapte de varã în care poetul, întorcându-se de unul singur acasã ar fi întâlnit
un cãþel jigãrit ºi înfometat, cãruia i-ar fi pus la picioare o bancnotã mototolitã ºi i-ar fi zis: „Ia, mãi cuþule, sã-þi cumperi
un kil de oase. Da’ sã nu-i bei!”. În fine, într-o a treia secvenþã Mircea Micu ne vorbeºte despre o vreme în care noapte
de noapte, în faþa Casei Uniunii Scriitorilor se adunau mai mulþi gunoieri în aºteptarea „mântuitorului” lor - poetul
baladist, aflat în restaurantul din apropiere. Poetul, scrie autorul Întâmplãrilor cu scriitori îi obiºnuise cu un tain fix de
trei litri de vin pe care îl oferea cu generozitate dupã ce însetata asistenþã scanda într-un glas celebrul catren despre
filozofia vieþii, pe care îl interpretau cu aplomb ºi hãrnicie:

„Cã viata nu-i decât o frunzã/ Ce pluteºte pe un lac./ Vine vântul, ºi-o alungã/ ºi-o suceºte, ºi-o-nvârteºte/ dupã
plac.../

Apoi se încolonau voioºi în urma bardului însoþindu-l pânã la locuinþa din str. Paris ºi ascultând cu nesfârºitã uimire
improvizaþiile sclipitoare ale nelecuitului sonetist, care se întorcea la un moment dat spre ei ºi-i binecuvânta cu trei
strigãte de: Ahoe! risipindu-i în umbra nopþii.”

Scriind acum ºi aci despre Tudor George nu rezistãm tentaþiei de a cita din Un panegiric singaporean, pe care poetul
îl dedicã lui Leonid Dimov, unul din camarazii de boemã ºi de aspiraþii literare din anii tinereþii, poet care a plecat dintre
cei vii prea devreme. Temperament solar, optimist, autorul proclamã:

„Sã evocãm doar Clipa cea frumoasã,/ când frunte-n frunte-am stat ºi barbã-n barbã,/ împodobind singaporeana
masã/ Cu votcã purã, sub lumina oarbã!// Curgea prin noi un timp curat - o Clipã/ Prea densã pentru-a anilor risipã!//
Eternã slavã bardului Dimov,/ într-amintirea cuvioasei ore/ când preacinsteam idei la „Singapore”/ ºi viziuni ºi visuri de
liubov!”

Poetul nu se teme de moarte ºi-ºi îndeamnã prietenul sã priveascã optimist în viitor: „Nu ne-am vãzut de mult! De-
acuma, încã,/ N-am sã te mai pot vedea o nouã vreme,/ Dar nu mã tem ºi nici tu nu te teme:/ curând vom sta-ntr-o-
mbrãtiºare-adâncã!// Eden singaporean, cu noi poeme/ vom dobândi-n infern, pe-un colþ de stâncã,/ împrospãtaþi,
sugari ca-n vremea pruncã,/ încoronaþi cu mirt ºi crizanteme!”

Teodor Pâcã, un alt prieten al poetului, mort ºi el, îi inspirã douã sonete, din care unul se cuvine a fi citat în întregime:

Pâcã
Poþi sã te-neci ca fraierul la mal,/ Chiar de-ai trecut o mare-n larg, de-a-notul,/ Când, iacã-tã, mai vine-un singur val,/

Un singur puls, un val ºi piei cu totul!// Poþi sã te-neci cu ultimul pocal,/ Când mãri de-alcool sorbiºi, cât caºalotul:/ Te
surpi sub masã, dintr-un gest banal,/ Nemaigãsindu-þi sticla ta pivotul!// O, Pâcã-al meu, deºteaptã-te din morþi!/ Fii
demn de „personajul” care-l porþi!/ Fii demn de gestul tãu, de stirpea ta!/ Fii demn de bãrbãtia-þi! Sus! în ºa!// La bot-
de -cal, mai toarnã-i tejghetare!/ Beþivii mor ca arborii-n picioare!//

În Polluctum, sau banchetul de adio (Suprema cuvântare ce-aº rosti-o) Tudor George noteazã:
„De douã ori mi-i lumea, azi, mai dragã;/ Odatã, fiindcã mi-nvestirãþi harul!/ Al doilea: cã zeii mã deleagã/Sã fiu ºi-

ncoronatul ºi Pindaru;!// (.........)/ De-i scrisã, astãzi, clipa cea divinã/ La „Roata Lumii” sã mã dau în lanþuri,/ Tovarãºul
contabil Butuºinã/ Ar zice: „Timpu-i de întocmit bilanþuri!”// Sã le-ntocmim/ Dar vezi, puþin îmi pasã/ De þâfne, socoteli,
dobânzi, arvunã!/ Tot poezia Vieþii-i mai frumoasã/ Ia sã vedem balanþele cum sunã!/”

Dincolo de toate, însã poetul are conºtiinþa propriei valori. ªi de aceea în Autoepitaf singaporean el scrie:
E timpul ca sã-mi sânger epitaful/ într-un sonet geometru ºi claustru/ De mine demn, de-al meu stilou ilustru,/ Cât

nu s-alege, încã, de noi, praful!// Pe nimenea nu-l judec nici nu-l mustru,/ Dar nici nu-i sufãr nimãnui perdaful/ C-am
cultivat boema ºi taraful/ Din zi în zi, ci din lustru-n lustru!”

În toamna anului 1988, la câteva luni dupã ce-mi apãruse volumul Peregrin la Ninive, am mers împreunã cu Romul
Munteanu ºi doi colegi de editurã sã „udãm” apariþia la Casa Universitarilor din Bucureºti. Pe terasa restaurantului de
acolo a apãrut la un moment dat Tudor George. Probabil cãuta pe cineva ºi, negãsindu-1, a plecat. Din muntele de om
pe care-l ºtiam ºi-l vãzusem de atâtea ori la Uniunea Scriitorilor nu mai rãmãsese decât o umbrã palidã. Era foarte bolnav
ºi parcã avea masca morþii pe figurã. A venit acolo ca o umbrã ºi a dispãrut tot ca o umbrã. La puþinã vreme dupã aceea
a plecat pentru totdeauna în lumea umbrelor cu care ºi-a trãit boema tinereþii la „Singapore”: Stan Palanca, Teodor Pâcã,
George Mãrgãrit, Leonid Dimov. Se ducea, astfel, unul dintre cei mai mari boemi contemporani, poate ultimul.
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ÎN CLIPA REGÃSIRII
În libertatea mãrii constrângerea e malul. 
Deplinul întuneric lumina o conþine.
Pe þãrmul neclintirii neliniºtea e valul
ºi din ce-a fost el lasã doar lumea care vine.

Nimic îþi pare totul când cauþi nemurirea.
În muta disperare tãcerea e cuvântul.
Nefericirea însãºi cuprinde fericirea
când, plin de umilinþã, tu pãrãseºti pãmântul.

Iluzia, supusã, ascunde adevãrul
doar pentru a-l cunoaºte în clipa despãrþirii
Acela care astãzi înseamnã trecãtorul
ºi care este veºnic în clipa regãsirii...

CÂNT DE IUBIRE
Aºezaþi la masa Tãcerii
în regatul necunoscut
Poeþii frâng pentru noi
pâine curatã
stropitã
de rouã cereascã.

Morþii cu morþii, se spune,
ºi viii cu viii!
Dar ºtim noi oare 
care sunt morþii
ºi care sunt viii?

Un Poet mai mult
dincolo...
Un Poet mai puþin
aici.

La plecarea
în regatul tãcut
Poetul ne lasã
un cânt de Iubire 
necunoscut...

SPUNE-MI
Soþului meu, Nicolae

Nu ai crezut
cã poþi învinge doar atunci
când renunþând la orice armã,

vei lupta cu propria imagine
pentru eliberarea ta. 

Nu te vei mai putea privi
în oglinzile care sã te arate
slab sau trufaº,
neînfricat sau laº,
dupã dorinþã…

Þi s-a mai spus,
dar nu ai crezut…

În þara fãrã de oglinzi,
care îþi va mai fi chipul,
te vei întreba atunci
încã o datã, ºi vei afla,
dacã vei lãsa rãspunsul
sã vinã de la sine.

Ce vei avea de pierdut,
când cãutarea va fi 
singura realitate posibilã?

Care este drumul,
se-ntreabã cel care merge,
fãrã sã ºtie, pe singurul drum
pe care poate s-ajungã?…

Unde sã ajungã
dacã el este deja acolo,
chiar dacã nu poate încã sã ºtie
cã este câºtigãtorul?

Ce competiþie este mai de temut
decât aceea în care tu
eºti singurul concurent îndârjit?

Dar cum mai poþi lupta 
când adversarul poartã,
drept amuletã,
doar chipul tãu?

„Alungã toate speranþele”, þi s-a spus,
pentru a putea sã speri cu adevãrat!

Dar, spune-mi, la ce mai este bunã speranþa
pentru cel care are deja totul
Sau cunoaºterea drumului de întoarcere,
pentru cel care a ajuns?…

POEME/POEMES



À L’INSTANT DES RETROUVAILLES
La rive est la contrainte pour la mer toujours libre.
L’entière obscurité la lumière contient.
Aux frontières de la quiétude, c’est la vague qui agite
ne laissant du passé que le monde qui vient.

Rien te semble tout quand tu cherches l’immortalité.
Dans le muet désespoir, le silence est parole.
Le malheur lui-même renferme la félicité
quand, plein d’humilité, tu quittes la terre.

L’illusion, soumise, cache la vérité
pour connaître à l’instant de la séparation seulement,
Celui qui aujourd’hui représente l’éphémère,
et qui à l’instant des retrouvailles est éternel...

CHANSON D’AMOUR
Assis à la table du Silence
dans le royaume inconnu
les Poètes rompent pour nous
du pain pur
mouillé
par la rosée céleste.

Les morts avec les morts, dit-on
et les vivants avec les vivants!
Mais savons-nous vraiment
qui sont les morts
et qui sont les vivants?

Un Poète de plus
là-bas...
Un Poète de moins
ici.

À son départ
pour le royaume du silence
le Poète nous laisse
un chant d’Amour
inconnu...

Traduit en français par Estelle Variot

DIS-MOI
Á mon mari, Nicolae

Tu n’as pas cru
que tu peux vaincre seulement au moment
où, renonçant à n’importe quelle arme,
tu lutterais avec ta propre image
pour te libérer.

Tu ne pourras plus te regarder
dans les miroirs qui te montrent

timide ou orgueilleux
courageux ou lâche
à ton gré...

On te l’a dit encore
mais tu ne l’as pas cru...

Dans le pays sans miroirs,
qui sera encore ton visage,
tu t’interrogeras alors
encore une fois, et tu apprendras
si tu laisses la réponse
venir d’elle-même.

Qu’auras-tu perdu
quand la recherche sera
la seule réalité possible?

Quel est le chemin,
se demande celui qui marche,
sans connaître le seul chemin
qu’il peut emprunter…?

Où arriver
s’il est déjà là,
même s’il ne peut encore savoir
qui est le gagnant?

Quelle compétition est plus redoutée
que celle dans laquelle tu
es le seul concurrent acharné?

Mais comment peux-tu encore lutter
quand l’adversaire porte
en guise d’amulette,
uniquement ton visage?

« Éloigne tous les espoirs» t’a-t-on dit,
pour pouvoir espérer vraiment!

Mais dis-moi à quoi sert l’espérance
à celui qui a déjà tout
Ou la connaissance du chemin du retour
à celui qui est arrivé?...

Traduit en français par Paul Julien

WHEN YOU ARE FOUND
The shore reigns in the ocean’s freedom
Full darkness contains the light
Upon the still land, fear is the wave 
that leaves in its wake the world to come.

Everything is nothing in seeking immortality 
In this mute despair silence is the word,
Even unhappiness contains the happiness 
when, humbled, you will leave this world.

116

D Lestine iterare



Subdued illusion hides the truth
revealed only when you depart-
Today the merely transitory
becomes eternal when you’re found.

SONG OF LOVE
Seated at the table of Silence,
In the unknown kingdom,
Poets break for us
fresh bread,
sprinkled
with heavenly dew..

The dead go with the dead, they say – 
the living with the living!
But do we really know
who is dead,
and who is living?

Another Poet,
in the beyond...
One less Poet,
here.

Departing
for the silent kingdom,
the Poet leaves behind 
a song of Love
unknown...

TELL ME
To my husband, Nicolae

You never believed
you could win by
giving up weapons,
and would find your freedom
only by fighting your own image.

You will no longer look at yourself
in mirrors that show you
weak or arrogant,
brave or coward,
when you wish it…

You heard that before
but never believed it…

What can your image be
in a mirror-less country?
You will ask yourself, 
again, and will find out 
only if you let the answer
come by itself.

What can you lose
when the only possible reality 
is your quest?

Which way to go—
the traveler asks,
unaware it is the only road 
to follow...

And where to go
if he is already there—
even if he doesn’t know yet
who will win...

What competition is more feared
than when you are 
the only stubborn player?

But how can you keep fighting
when your opponent wears only 
your image
as his lucky charm?

“Abandon all hope” you were told—
so you really can hope!

But tell me, what good is hope 
for one who has everything,
or knows the way back
when he has already arrived?

English version by Adrian G. Sahlean

Carmen Doreal
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Munca este definitã ca o
activitate fizicã sau intelectualã,
fãcutã pentru a crea bunuri
materiale ºi spirituale. Dintre
toate tipurile de activitãþi, munca
ocupã locul cel mai important în
viaþa omului. Ea trebuie exersatã
din copilãrie ºi mai departe pen-
tru formarea personalitãþii ºi a
identitãþii adultului. Munca este o
condiþie a existenþei, dar ºi o
dovadã a sãnãtãþii noastre fizice
ºi sufleteºti. Rostim rugãciuni
pentru sãnãtate, ne dorim sãnã-
tate pentru a putea munci. Omul
harnic este pregãtit în orice
moment pentru muncã. Astfel el
ajunge sã fie mulþumit ºi sã se
bucure de ceea ce a realizat, iar
momentul cel mai fericit este
tocmai cel al muncii împlinite.
„Plãcerea serviciului aduce per-
fecþiune muncii”, spunea Aristo-
tel, dupã cum, invers, perfecþiu-
nea muncii aduce mulþumire ºi
plãcere.

Chiar dacã munca pretinde
efort, ea nu constituie o povarã a
vieþii, fiindcã ea angajeazã omul
spre un scop creator, care pe
mãsurã ce este împlinit, aduce
satisfacþia materialã dar ºi pe
cea sufleteascã. Fiind condiþia
esenþialã a vieþii, munca este
sfântã ca viaþa însãºi, fiindcã
ambele au origine divinã, iar
Dumnezeu binecuvânteazã tot-
deauna munca cinstitã. Ea
trebuie pornitã cu entuziasm,
fãcutã cu plãcere, nu în zadar
Confucius medita: „Dacã îþi
place ceea ce faci, niciodatã nu
va fi o muncã”, a se înþelege –
trudã. Sau, în exprimarea Aca-
demicianului Grigore C. Moisil:

„Munca este o pedeapsã, numai
dacã omul nu se aflã la locul
potrivit, dacã face altceva decât
îi place”. 

Efortul fizic sau intelectual
fãcut în vederea atingerii unui
scop este virtutea ce dã sens ºi
bucurie vieþii, pe când lenea este
o patimã ce degradeazã sufletul,
consideratã a fi un simptom al
patologiei psihice ºi spirituale.
Munca însã trebuie fãcutã cu
cap, adicã fãrã a ajunge la
surmenaj, la robotizare; sã fie
aleasã conform aptitudinilor fie-
cãruia, sã nu ocupe prea mult
timp pentru a nu deveni „din
subiect obiect”, adicã o rutinã
obositoare; dupã cum spunea
filozoful ºi scriitorul Emil Cioran;
sã nu ajungi la sfârºitul ei obosit
în aºa hal încât sã nu doreºti
altceva decât sã dormi; sã existe
ºi un timp liber pentru a ne pune
întrebãri, a gândi, a contempla
ceva, a iubi sau a ne îndeletnici
cu de-ale artei, a avea timp ºi
pentru prieteni. Înþeleptul Aristo-
tel spunea: „Muncim ca sã ne
câºtigam timpul nostru liber”. 

Emil Cioran, cãruia nu toþi îi
înþeleg sau îi acceptã integrala
analizei sufleteºti, era conºtient
de necesitatea unei pãrþi a tim-
pului atribuit þie însuºi ºi exprima
pãrerea sa: „Munca susþinutã ºi
neîncetatã tâmpeºte, triviali-
zeazã ºi impersonalizeazã. Ea
deplaseazã centrul de preocu-
pare ºi interes din zona subiec-
tivã într-o zonã obiectivã a lucru-
rilor, într-un plan fad de obiecti-
vitate. Omul nu se intereseazã
atunci de destinul sãu personal,
de educaþia lui lãuntricã, de

intensitatea unor fosforescenþe
interne ºi de realizarea unei
prezenþe iradiante, ci de fapte,
de lucruri. Munca adevãratã,
care ar fi o activitate de continuã
transfigurare, a devenit o activi-
tate de exteriorizare, de ieºire
din centrul fiinþei. Este caracte-
ristic cã în lumea modernã
munca indicã o activitate exclu-
siv exterioarã. De aceea, prin ea
omul nu se realizeazã, ci reali-
zeazã.” A se înþelege cã munca
adevãratã ar necesita nu numai
munca „exterioarã” ci ºi cea din
interiorul fiinþei noastre. 

Munca nu trebuie sã fie mo-
notonã ºi pentru aceasta trebuie
fãcutã cu capul ºi cu inima,
deopotrivã. Un exemplu edifica-
tor a dat cineva cu deþinuþii din
romanul lui F.M. Dostoievsky -
Amintiri din cartea morþilor - care
îºi ispãºeau pedeapsa, mutând
stereotip, fãrã nici un rost, nisipul
dintr-o parte în alta… Monotonia,
constând în executarea unui
gest inutil, repetitiv, fãrã plãcere,
poate ucide fiinþa. Un romancier
american spunea: „Feriþi-vã de
monotonie, este mama tuturor
pãcatelor mortale”.

Cioran mai afirma - ºi pe unii
i-a speriat formularea - cã
„Munca este un blestem”. Cu
adevãrat, munca este blestemul
divinitãþii, fiindcã omul ar fi putut
trãi ºi altfel, fãrã efortul de a-ºi
produce cele necesare; Dumne-
zeu ar fi putut face ca omul sã se
hrãneascã fãrã sã munceascã,
însã a considerat cã nu i-ar fi
folosit o astfel de viaþã. Dumne-
zeu, cu judecata Sa, a lãsat ca
bucuria sã vinã în urma ostenelii.

„MUNCA ESTE
LEGEA LUMII
MODERNE…”



Canonul primit de Adam de la
Dumnezeu, atunci când a cãzut în
pãcat a fost: „Blestemat va fi
pãmântul pentru tine! Cu ostenealã
sã te hrãneºti din el în toate zilele
vieþii tale” (cf. Facerea 3,17). 

Înþeleptul Solomon spune cã
„cea mai scumpã comoarã pentru
un om este munca” (cf. Pilde 12,
27), iar hãrnicia este socotitã o vir-
tute, fiindcã odatã pus în aceastã
stare, omul trebuie sã se oste-
neascã muncind, fãrã a ajunge la
surmenaj. Munca fãcutã raþional ºi
cu tragere de inimã nu îmbol-
nãveºte niciodatã, ci din contrã,
miºcare fiind, ea contribuie la
sãnãtatea noastrã. 

Unii oamenii însã, greºesc
neglijând odihna. În Facerea lumii
se spune: „…ªi a sfârºit Dumnezeu
în ziua a ºasea lucrarea Sa, pe care
a fãcut-o; iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit de toate lucrurile Sale pe
care le-a fãcut. ªi a binecuvântat
Dumnezeu ziua a ºaptea ºi a sfinþit-
o, pentru cã într-însa S-a odihnit de
toate lucrurile Sale pe care le-a
fãcut ºi le-a pus în rânduialã”(Fac. 2,
1-3). Alþii se zãpãcesc, mintea li se
împrãºtie, o iau razna cum se
spune, încercând sã facã mai multe
lucruri deodatã, când normal ar fi sã
termini lucrul început, astfel mintea
se curãþã, se odihneºte ºi omul
poate începe altceva. 

Existã ºi aspectul tragic al zilelor
noastre. Din cauza lipsei de ocu-
paþie, adicã în lipsa muncii, mulþi
ajung sã se îmbolnãveascã, depre-
sia fiind una dintre bolile des
semnalate. Este situaþia actualã a
tinerilor care nu au locuri de
muncã. Despre „o generaþie pier-
dutã, lipsitã de perspective” vor-
beºte un jurnalist, ºi înclin sã-i dau
dreptate. La ce mai folosesc diplo-
mele de studii superioare când nu
te poþi folosi de ele? 

Mihai Eminescu, la vremea sa,
scria: „Munca este legea lumii
moderne… temeiul unui stat e
munca… bogãþia unui popor nu stã
în bani, ci iarãºi în muncã…
Fiecare, ºi mare ºi mic, datoreºte
un echivalent de muncã societãþii

în care trãieºte.” Da, munca a fost
ºi rãmâne legea lumii, numai cã
astãzi ai o diplomã, ai mintea,
sufletul ºi trupul pregãtit pentru
muncã, pentru aceastã datorie, dar
buzunarele celor care ar trebui sã o
primeascã sunt cusute. Trãim într-o
societate care ne îndeamnã sã
consumãm permanent, consumul
este evaluat în bani, banii se obþin
prin muncã, munca ne hrãneºte,
munca ne îmbogãþeºte, munca ne
fericeºte, ca atare societatea dato-
reazã omului posibilitatea de a
munci. Dar, nici studiile superioare,
nici supercalificarea nu le oferã
tinerilor aceastã posibilitate, nu ajutã
la reducerea ºomajului. Unii tineri se
angajeazã pe posturi care nu
corespund studiilor fãcute, calificãrii
lor, alþii nu gãsesc nici astfel de
posturi. Cuvântul „Job” s-a interna-
þionalizat, a ajuns un cuvânt preþios
ºi este rostit ca o rugãciune de cãtre
tinerii veºnic în cãutarea lui.

Poate ar fi momentul unei reeva-
luãri serioase ºi grabnice a situaþiei
ºi gãsirea tot atât de grabnicã a
soluþiei? Societatea modernã a
suferit o mare schimbare ºi este
necesarã gãsirea soluþiilor, cu sco-
pul ajungerii la un viitor umanizat ºi
a nu lãsa ca timpul sã sacrifice ge-
neraþii întregi. Sãrãcia, dar ºi lãco-
mia creeazã pauze, pauzele duc la
degradarea societãþii. Poate oame-
nii adunaþi pe specialitãþi vor putea
gândi ºi gãsi soluþii, dacã elitele
politice ale lumii nu o pot face?

Viaþa tinerilor este prea preþi-
oasã pentru a se permite cuiva a o
neferici. Timpul este dãruit fiecãruia
de Dumnezeu ºi timpul risipit în
zadar nu poate fi rãscumpãrat
niciodatã. Iatã de ce mã trec fiorii
gândind la aceastã „generaþia
pierdutã”. ªi cred cã ea va fi cu
adevãrat pierdutã, în cazul în care
nu se va gãsi o soluþie salvatoare ºi
aceasta cât de curând posibil.

Daniel Crãciun
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SONETUL XII

Nu-mi voi lãsa ostaticã tãcerea
Iubirii tãinuite, azi – ofrandã
Miresmelor cu trupul de lavandã,
Topaze fine ’ndoliind vegherea.

Voi preamãri foºniri de sarabandã
Ce frãmânta-vor ispitind durerea,
Privirea ta îmi va ºopti cãderea,
La ceas întors, pe muzicã flamandã.

Eºti numai foc ºi jertfã-nrouratã,
Un anotimp etern, fãrã eratã –
Corabie ce vãzul mi-l înhamã!

Abia te simt, dar sufletul te cere
Sã te întorci la mine-n priveghere,
Duºmanca mea iubitã, sorã, mamã…

SONETUL XIII

Revii venind cu vuietul privirii
Ce rãzvrãteºte fulgerele toate,
Eºti fãrã milã, trage-mã pe roate:
Ea, Dragostea, înspinã trandafirii!

Opreºte-mã sã-ndur ºi nu socoate
Cã-n nimbul florii se ascund toþi mirii!
Plãtesc cu viaþa preþul ostoirii,
Greºalele iubirii-mi sunt iertate? 

Ostatic orb ºi sângerând nãvalnic
Voi pãrãsi Câmpia – pas prãdalnic,
Cu ochii goi, cu buzele de ceaþã!

Voi pescui departe, fãrã zare,
Voi înãlþa toþi praporii-n mirare 
Sfârºindu-mã-ntr-o altã dimineaþã!

F I I N D
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SONETUL XIV

De dor nebun ascund Melanholia,
Jertfire sugrumatã! Ce durere…
Sunt priponit de umbrã ºi tãcere:
Strãluminat sonet, îþi duc solia!

Nu-mi pasã! Cred în visuri efemere,
În zbor semeþ înalþ zãdãrnicia… 
Am vrut s-ascund de tine Poesia:
Aminte ia, mã-njunghie himere!

Bãtrân de-acum, mã paºte depãrtarea:
Ce bun e vinul când îl bea uitarea 
ªi ce ferice-i Moartea! Nu-i sunt frate!

Te du, femeie,-n crânguri pe albine,
Cãci nimeni nu muri-va-n loc de mine:
Tu dragoste îmi vei aduce, poate... 

SONETUL XV

Aºtept în garã trenul de pe urmã:
Surâsul tãu a-nzãpezit privirea,
Pe streaºina uitãrii plânge firea
ªi gheara depãrtãrii iarãºi scurmã…

Sunt gata! Prea viteazã-mi fu oºtirea,
Paharnicul neistovirii curmã 
Tãcerea, cum ciobanul a sa turmã 
Îºi mânã cãtre stele nemurirea.

Posac ºi singur rãtãcesc de mine,
Cu lacrima simþirii vãd ruine,
Adulmecând setos necunoscutul.

ªi dacã-i plin de-acum iconostasul
Tu aflã cã sunt singur eu, rãmasul,
Zeificând celest, ascuns, trecutul…

SONETUL XVI

Cocoºi-tenori se-nvãlmãºesc în mine
De þipã-n turle bufniþele toate,
Ascultã-mã-n tãcere ºi socoate:
Regina este una! Doamne, cine?
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Coºarii nopþii nãvãdesc macate,
Hainii, pe-ntuneric strâng suspine,
De tine, Viaþã, nu-mi mai este bine,
Sunt ochii milei lacrime uscate!

Poet de-aº fi, m-aº prãvãli pe prunduri
ªi Cântecul l-aº scoate din strãfunduri:
Iubirea ta mã-nzãpezeºte-n stele! 

Tridentul mi se frânge de durere,
Mierea sãrutului o gust, e fiere:
Cum sã mai zbor dacã îmi pui zãbrele?

SONETUL XVII
Þi-am ridicat un loc pentru vecie
Spre a te ºti panterã ºi femeie,
Nicicum stindardul tragic, curcubeie
Ritmând cu foc întru zãdãrnicie.

N-ai vrut sã-þi fiu a uºii tale cheie,
Ci Inorog pãzind la Poesie,
Alãturã-te mie, din pustie,
Din cremene, din iascã dau scânteie!

Azi, inima ce-n mine încã bate
Tãcerea din icoanã o strãbate
Sã îmi lumine calea mea pribeagã…

De-aceea cad ºi mã ridic întruna
Sorbind cu sete soarele ºi luna:
Vrei viaþa sau vrei moartea mea întreagã?

SONETUL XVIII
Din mâna ta voi bea otrava toatã
Încredinþat cã mi-a sosit finalul,
Îmi smulg privirea ºi ridic pumnalul, 
Rostogolindu-mã în gol deodatã.

De vii la mine, potcoveºte-þi calul!
Cin’ sã mã tragã-n fugã azi pe roatã?
Lavinã de-ntuneric, neaflatã,
Iubirea mea-nfloreºte-n somn migdalul.

Sã pun sub rug tãciunii fãrã vinã
Sau sã m-ascund? Veni-vei pe luminã?
Mã vei salva de apa cea adâncã?

Voi fi biruitor sau doar uitare?
Rãspunde-mi tu, femeie, cu glas tare:
Cenuºa din cuvinte caldã-i încã!
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SONETUL XIX

Þi-am scris pe stele cântecele toate
Dezvãluind cu teamã jurãmântul
ªi am sãpat cuvintelor mormântul
Cu sângele rostirii, nu de frate!

Îmi spui cã iarna-n vis ucide vântul…
Cu pas de lup Câmpia mã strãbate,
Neîncetat, vai, corbii vor dreptate
Fãcând lumina una cu pãmântul!

Þi-am scris apoi tãcerile cu sete,
Sub chipul mamei, sus, pe un perete, 
Ca sã nu uiþi sã îmi rãspunzi îndatã!

Ai rãtãcit ºi cerul ºi cãrarea,
Pe care-n somn eu îþi croisem zarea:
Mã tem de tine, inimã-nºelatã!

SONETUL XX

Mã vrei smerit, dar hoþ! Mã lasã-n pace!
Hãlãduiesc prin crânguri de poveste,
Virtuþi nu am, dar inima îmi este
Ocnaºã-n piept. Pe tine doar te place!

Mã vrei apoi un solitar pe creste!
Nu-ncerc sã urc spre cer, n-am carapace,
Pun lacrima din ochi sã te dezbrace
Cât sunt vultan iubirilor agreste.

Mã vrei urcior de dor? Atunci ia seama:
Strecoarã-mi-te-n sânge! Uitã vama
La care ai venit pe înserate…

Aproape-mi eºti! Mã doare depãrtarea
Cum din fereastra zilei numai marea
Ne va chema cu valurile-i toate...

SONETUL XXI

De-o viaþã te pândesc în somn, femeie,
Cu milã te feresc de gura lumii,
Alunecând pe rouã, lasã humii
Povara închisorii fãrã cheie!

Tu fugi de mine, eu, de febra ciumii, 
De soare mã ascund prin reci bordeie,
Coboarã-mi-te-n suflet, fi-mi scânteie,
Rãscumpãrã degrabã vocea spumii. 

O, tu-nfloreºti precum pescarul marea
ªi ochii tãi îmi lãnþuie mirarea
Cã altuia-i vei da poveri sã ducã!

ªi tot aºtept… De cart eu stau la prorã,
Nãvodul ceþii scot din aurorã:
De n-ai sã-mi vii, prefã-mi-te nãlucã!
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Într-o scrisoare primitã prin poºta
electronicã de la un cunoscut
intelectual roman*, acesta îmi relata
o interesantã constatare a domniei
sale ºi surprinderea care a avut-o
atunci când, la Bucureºti, aflându-
se la o convorbire de afaceri, a
întâlnit un domn din Germania,
directorul unui important trust de
presã, care se numea BLACH,
nume de familie ciudat pentru un
neamþ, dar însã, foarte apropiat ºi
cunoscut românilor! Redau mai jos
un fragment din corespondenþa
respectivã: 

„Emisarul, un bãrbat de cam 65
de ani, se numeºte Winifried Blach,
aratã foarte puþin nemþeºte, iar
comportamentul nu aduce cu acela
obiºnuit pe Valea Rinului; harnic,
dinamic, întreprinzãtor, imaginativ.
Drama vieþii lui a fost, însã, nepu-
tinþa de a-ºi da seama cine este...
Nemþii îi spuneau cã, deºi neamþ,
nu pare a fi de-al lor, iar intuiþia îi
spunea cã au dreptate, fãrã sã-ºi
explice din ce motiv anume. Era,
deci, un altceva fãrã sã înþeleagã
natura acestei diferenþe... L-am
întrebat dacã nu cumva este român
deci vlah, ceea ce l-a uimit ºi l-a
tulburat! Nu-i spusese nimeni des-
pre aceasta ipotezã, iar ideea cã
românilor li se spunea odinioarã
vlahi, cã sunt rãspândiþi pretutindeni
prin Balkani, dar ºi în Panonia,
Peninsula Istria ºi chiar mai încolo,
în Mittel-Europa, nu o mai auzise
niciodatã. I se pãrea absurd ºi, de
fapt, ca un fel de poveste de
Halima. Atunci, am stat mai bine de
o orã ºi i-am explicat toate aceste
realitãþi de istorie paralelã care îl
fascinau, strãduindu-mã sã înþeleg
din ce motiv omul pãrea de la un
minut la altul mai tulburat ºi mai
emoþionat. Emoþia lui mã tulbura ºi
pe mine. Vedeam cum îi apãreau în
faþa ochilor lumi peste lumi inson-

dabile dar bãnuite, chipuri, peisaje
ºi alcãtuiri ce se confirmau într-un
fel ciudat, câteodatã, prin chiar
propoziþiunile rostite când ºi când ºi
unde impresia cã aºa trebuie sã fi
fost apãrea adeseori. Îi plãcuse mai
cu seamã formula ce îl însemna pe
Ioniþã Kaloian în chip de rex
Blachorum et Bulgarorum, pe care o
repetase de multe ori, încântat nu
atât de rezonanþa vorbelor ci de
gândul unei mari împãrãþii posibile.
I-am promis atunci cã îi voi cãuta
documente ºi am ºi fãcut-o. Nici nu
a fost greu, la drept vorbind, cãci noi
avem - fãrã sã se evoce însã la
suprafaþa socialã - izvoare sufi-
ciente, despre care alþii de bunã
seamã cã nu ºtiu nimic ºi ne dau
nouã, ignorând marea noastrã
vechime ºi rãspândire, locul minor
ce ni-l propunem singuri. Rând pe
rând, am adunat cercetãrile lui
Theodor Burada despre românii din
Valahia Morava, despre vlahii din
Silezia ºi Galiþia, despre pastores
Romanorum din Pannonnia ºi
Rhaetia; apoi, scrisori ale Papei
Inocenþiu al III-lea despre Blachi ºi
adnotãri ale lui Simon de Keza ºi ale
Notarului Anonim despre vechimea
acestei populaþii care, dacã nu ar fi
fost de prin partea locului, ar fi
însemnat cã a cãzut din cer. Le-am
adunat ºi fiindcã îmi vorbise, în
douã rânduri, prin telefon despre
aceastã temã stãruind sã mai
adãugãm ceva în aceastã materie, i
le-am ºi dat... Ar fi greu de descris
tulburarea nouã ce i-am adus-o ºi
aceasta nu atât fiindcã, aºa cum ºi
spusese ceva mai înainte, purta
însuºi numele Tribului ci fiindcã, în
înºiruirea de aºezãri de Vlahi de pe
lângã Lacurile Mazuriene, evocate
într-o copie dupã un studiu cu mare
vechime, identificase ºi numele
satului de unde plecaserã acum
cam o suta de ani ºi ai lui cãtre

Germania. O Germanie unde, as-
tãzi, toþi cei ce se chemã Blach ºtiu
cã între ei sunt rude de sânge ºi
izvorãsc din acelaºi Moº ºi, cum
zice cronicarul, de colo cura. Episo-
dul acesta m-a îngândurat într-un
anumit fel. Ce secret al alcãtuirii
existã în fiecare dintre noi ºi ce voci
neauzite de altcineva ne face sã
recunoaºtem scene, înfãþiºãri ºi
pãrþi de cuvinte care nu le-am vãzut
ºi nu le-am auzit niciodatã, noi, în
cursul vieþii noastre? Sã existe,
astfel, o memorie a tiparului care
participã ºi aceasta la felul cum
fiinþa noastrã trecãtoare se orân-
duieºte ºi încearcã a se defini mai
mult dincolo de trãitul direct ºi de
cuvintele ascultate? Poate cã aºa ºi
este, de fapt, ºi nouã doar ni se pare
cã mai mult decât ceea ce ºtim prin
experienþã nu existã ºi nici nu poate
exista.”

*
*   *

Am fost impresionat de infor-
maþiile prezentate în scrisoarea
acestui domn, fapt care m-a fãcut sã
continui dezbaterea pe tema etnoni-
mului de BLAH. Iatã ºi relatarea
mea: 

Stimate domn! Mi s-a pãrut
foarte interesantã corespondenþa
primitã de la dumneavoastrã în
legãturã cu originea numelui de
familie a domnului W. Blach. Am
citit-o cu atenþie, fapt care m-a pro-
vocat ºi tentat sã-i aduc câteva
completãri. 

Îmi prezentaþi deci, o aºa-zisã
„fabulã”, care de fapt, dupã cum o
numiþi dumneavoastrã, este „un do-
cument de viaþã incontingentã, în
simplitatea ei ce ascultã numai de
legi necunoscute.” Aºa o fi! Mie
mi-a plãcut! Mi-a fost chiar de folos.
De ce? Deoarece am început sã

O PRIVIRE SINOPTICĂ
ASUPRA ETNONIMULUI

„BLACH”



caut prin memorie ºi prin cãrþi (cãrþile
din biblioteca mea) materiale care
aveau o oarecare legãturã cu cuvântul
„Blach”, etnonimul la care vã referiþi.
Deci am mai învãþat ceva, am mai
acumulat ceva! Nu poþi comunica cu
un om dacã nu ai limbaj comun! ªi iatã
ce am gãsit despre ceea ce îmi scrieþi,
despre numele acelui domn german,
Herr Blach, care într-adevãr poate
avea legãturi „strãmoºeºti” cu vlahii.
Exista pe vremuri în oraºul Oradea un
mare autodidact, un erudit, pe nume
Alexandru Pele. L-am cunoscut! Era o
personalitate cu o culturã atât de vastã
încât ar fi trebuit sã i se ridice o statuie
ºi sã fie pus alãturi de marii analiºti-
gânditori ai neamului românesc.
Predominante pentru creaþia acestuia
sunt studiile ºtiinþifice pluridisciplinare,
dintre care amintesc :

Literaturã:
- Moartea fantasticului – Editura

Lumina, Oradea, 1994 – eseu distins
cu premiul special al juriului, Craiova,
1976

- Mioriþa – Revista „Omu”, Piteºti –
Cronicã ancestralã a permanenþei
româneºti

- Povestiri ºtiinþifico-fantastice –
Invitat la cel de al III-lea Congres Euro-
pean de literaturã ºtiinþifico-fantasticã
de la Poznan (Polonia), 1976, unde
delegaþia românã condusã de Ion
Hobana, s-a bucurat de un real succes. 

- Cerul cuvântului, poezii – Editura
Abadaba, Oradea 1997

- Eseuri, schiþe, poezii, articole,
reportaje, antologii (publicate în diferite
reviste din þarã ºi de peste hotare) 

Istorie:
- Banatele – Formaþiuni prefeudale

româneºti
- Migraþia ungurilor – 31 de epi-

soade în revista „Criºana Plus”,
Oradea

- Românii din Atelkuz în secolul IX –
Revista „Noi Tracii”, Italia, 1989

- Continuitatea dacoromânã în iz-
voare strãine sec. VIII î.Hs.

- Transnistria – Terra Blachorum –
Revista Criºana

Lingvisticã:
- Etnonimele românilor – VALAH -

Etimologie ancestralã ºi areal istoric –
Editura Abadaba, Oradea, 1996

- Perenitatea elementelor daco-
române – Revista „Cele Trei Criºuri”,
Oradea (mai multe episoade)

Demografie:
- Vidul demografic ºi matematica –

Revista „Bihorul”, Oradea (mai multe
episoade)

Politicã:
- Hermeneutica unei declaraþii

comune – Revista „Criºana Plus”,
Oradea

- Mihai Viteazul la Oradea – Revista
„Criºana Plus”, Oradea

- Regiunea Eurocarpaticã – cap-
canã politicã - Revista „Criºana Plus”,
Oradea

Tehnicã:
- Aspecte privind comportarea unor

elemente de beton armat la acþiunile
agenþilor chimici specifici întreprin-
derilor de obþinere a aluminei – Vol. III,
Comportarea în situaþia construcþiilor,
Editura INCERC, Bucureºti, 1986

Comunicãri ºtiinþifice mai im-
portante:

- Elemente lexicale dacoromâne în
limbi ale antichitãþii (mileniile III-I Î.Hs.)
– Piteºti, 1986

- Limba – mijloc de cunoaºtere a
preistoriei românilor – Curtea de
Argeº, 1985

- Toponime ºi patronime daco-
române – Curtea de Argeº, 1985

Cãrþile ºi scrierile lui Alexandru
Pele, au început sã fie cãutate nu
numai de intelectualii orãdeni ci ºi de
oamenii de specialitate români (ºi chiar
strãini) fiind folosite ca materiale de
studiu ºi referinþã, pentru elaborarea
unor lucrãri ºtiinþifice cu aceeaºi
tematicã. Din pãcate, Alexandru Pele a
murit tânãr. Ne-a pãrãsit pe la începu-
tul anilor ’90. Creaþia sa, vastã pentru
epoca în care a fost realizatã, îl defi-
neºte ca scriitor, eseist, poet ºi om de
ºtiinþã (Membru al Asociaþiei Oame-
nilor de ºtiinþã din România) cu toate
cã nu-ºi câºtiga pâinea în domeniul
intelectual, fiind doar un simplu teh-
nician de mine. Alexandru Pele
supravieþuieºte prin fiica sa Adriana
Þâmpãu-Pele, literat, patroana editurii
ABADABA, din Oradea, înfiinþatã la
începutul anilor ’90 cu scopul de-a
edita manuscrisele tatãlui sau. 

*
*   *

Am fãcut aceastã digresiune, poate
puþin cam lungã, pentru a vã prezenta
un cercetãtor român de valoare excep-
þionala, specializat în subiectul pe care

l-am abordat împreunã în aceasta
corespondenþã, adicã acela de analizã
a etnonimului „BLACH”. Posibil ca
unele enunþuri ºi cercetãri referitoare la
aceasta temã le cunoaºteþi, dar pentru
subsemnatul este benefic pentru a mi
le reîmprospãta în memorie.

Am sã mã opresc deci, la cartea lui
Alexandru Pele, „Etnonimele românilor
- VALAH - Etimologie ancestralã ºi
areal istoric” lucrare pe care o pot numi
unicat, în privinþa studiilor fãcute cu
privire la apartenenþa noastrã la
gruparea valahã. Extraordinar de bine
documentat, pe parcursul a 197 de
pagini, ni se prezintã o valoroasã cer-
cetare în domeniul glotologiei evolu-
tive. Abordarea de cãtre autor a unui
mod diferit de citire a termenilor
strãvechi „VALAH” ºi a variantelor sale,
relevã un adevãr fundamental: origi-
nea comunã a popoarelor tracice de
limbã românã cu cea a popoarelor
semitice. Autorul ne mai atenþioneazã
în prefaþa cãrþii cã: „Sfera lingvisticã
atotcuprinzãtoare a acestor elemente
lexicale nu ne mai permite sã mai îm-
pãrþim, dupã noi criterii pseudo-ºtiin-
þifice, familiile de limbi indo-europene
ºi afro-asiatice, cãci în realitate sunt
MESO-SEMITICE sau româno-semi-
tice. Aceasta este ºi prima diviziune a
limbii unice pânã la Turnul Babel,
amintitã în Vechiul Testament... ” 

„Etnonimele românilor - VALAH -
Etimologie ancestralã ºi areal istoric”
este un studiu cu un pronunþat conþinut
filologic, lingvistic ºi istoric. Autorul
foloseºte cu precãdere metoda pluri-
disciplinarã concomitent cu analiza
structuralã a elementelor lexicale, de-
punând o deosebitã atenþie pe evoluþia
limbii ºi a factorilor geoantropici de-a
lungul unei mari perioade de timp. 

*
*   *

Revenind la subiectul care a creat
aceastã analizã, adicã a cea a numelui
de „BLACH”, nume neuzual pentru a fi
purtat de un nativ german, cu adânci
rãdãcini strãmoºeºti (cred!) în acele
locuri, gãsim la pagina 59 a cãrþii lui
Alexandru Pele urmãtorul enunþ având
numãrul 37:

„BLAH. Sub aceastã formã de
BLAH, una dintre cele mai vechi, sunt
cunoscuþi strãmoºii noºtri de pe Nil, din
regiunea Alexandriei, întrucât impozitul
fiscal de aici era bazat pe o lege care
se numea BLAHOON NOMOS, dar ºi
BLACHENNOMIUM. /...BLACHON, un
derivat arhaic ne indicã sensul
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augmentativ, deci mai mare decât
termenul de bazã BLAH, aºa cum
BALATON este mai mare decât
BALAT, sau BLASCON decât BLASC,
ultimul fiind amintit de Ptolomeu.
/...BLACHI ac pastores Romanorum
sunt menþionaþi de Anonimus în
Panonia chiar la venirea triburilor
migratoare ale maghiarilor în aceastã
regiune a Dunarii de Mijloc. /...Prin
urmare, în anul de graþie 896 d.Hs.
Pannonia era locuitã ºi de români,
numiþi atunci, dar ºi mai târziu ºi cu
etnonimul BLACHI. /...O altã þarã
româneascã numitã BLACHINA este
menþionatã de Godefredus din
Viterbium (c.1120), fiind situatã în
apropierea Constantinopolului. /...Îm-
pãratul Ioniþã, al Imperiului româno-
bulgar, din dinastia Asãneºtilor (1197-
1207) a purtat ºi supranumele de
BLACHUS. ...Laurentius Toppeltinus
(Töppelt) (1641-1670), erudit sas din
Mediaº, în lucrarea Origines et
occasus Transylvanorum, spune cã în
limba saºilor, românii sunt numiþi
BLAHI (d’BLACH - nostra lingua
Dacica). /...numele de BLAH este cu-
noscut ºi la aromânii din Balcani, chiar
mai târziu când întâlnim numele de
familie BLAHAVA, la 1825, de o ve-
chime importantã, acesta fiind compus
din BLAH + AVA (tata). /...în Cehia un
mare filolog contemporan cu Nicolae
Iorga purta numele de Ion BLA-
HOSLAV. Avem, aºadar, adusã pânã la
contemporaneitate aceastã formã a
etnonimului BLAH, cu toatã împotri-
virea preopinenþilor continuitãþii româ-
nilor în arealul lor autohton euro-afro-
asiatic.”

Îmi pun totuºi o întrebare, care de
fapt mã frãmântã destul de mult? Cum
or fi ajuns „blachi” (vlahi) atât de
departe, adicã în apropierea Lacurilor
Mazuriene, care sunt situate în nordul
Poloniei, locul de unde se trag
strãmoºii domnului Blach? Existã trei
posibilitãþi: prima - sã fi ajuns acolo în
urmã cu mai bine de douã mii de ani,
demonstrând cã vlahii au populat
multe regiuni ale bãtrânului continent.
Termenul „vlah”, spune Al. Pele în
carte lui: „este mult mai vechi decât
apariþia în lumina reflectoarelor istoriei
a celþilor, despre care ºtim încã prea
puþin... vechimea acestui termen (vlah
n.a.) se pierde în rãdãcinile preistoriei,
respectiv în faza protolimbii mono-
silabice incipiente”. Oare o fi adevãratã
legenda „GEABELILOR”, trib de
beduini, care trãiesc pe Muntele Sinai,

în preajma mãnãstirii „Sfânta Ecate-
rina” a cãror origine este destul de
controversatã? Aceºtia au trãsãturi
diferite de ceilalþi arabi, ba chiar ºi
cuvinte aparte în dialectul lor. Geabelii
afirmã cã sunt de origine românã ºi se
trag din VLAHI! (Aurora Peþan, Valahii
de pe muntele Sinai: legendã sau
adevãr pierdut?, Revista electronicã
AGERO, aprilie 2006). Poate la ori-
ginea cuvântului „geabel” stã o sin-
tagmã, formatã din gea+blah=geablah,
unde prin uºoare schimbãri de
pronunþie, aproape neobservate pe
parcursul timpului, prin înmuiere, se
ajunge la geableh, geabeh, sau
geabel. Deci prin denumirea datã
geabelilor ar putea fi definiþi blahii
plecaþi în lume („Gea” reprezentând
Pãmântul). Discutând despre acest
caz, nu poate fi valabilã ºi la subiect
teoria lui Alexandru Pele cu privire la
limbile meso-semitice sau româno-
semitice? Greºesc oare? 

A doua posibilitate ne-o oferã Al.
Rosetti, care citându-l pe istoricul
maghiar Schwarz Zsigmond, spune cã
paronimul „vlah” ar fi fost transmis
restului Europei de gepizi, populaþie
germanicã din Dacia, care transmitere,
zic eu, ar fi influenþat inclusiv populaþia
prusacã din nordul Poloniei. 

A treia variantã ar fi, cã strãmoºii
domnului Blach, sã fi migrat mai
recent, din pãrþile noastre. Se ºtie cã
relaþiile domnitorilor din Moldova erau
foarte bune cu Polonia, ajungându-se
chiar pânã la relaþii cu þãrile baltice, cu
care au fãcut schimburi comerciale,
importând chiar tacticã de rãzboi ºi
influenþe inclusiv în construcþia de
cetãþi (vezi lucrarea mea „Dezvoltarea
arhitecturii în perioada de domnie a
binecredinciosului voievod ªtefan cel
Mare ºi Sfânt”, capitolul „Construcþii de
apãrare”). Posibil cã traficul s-a fãcut în
ambele sensuri ºi în acest caz un
oarecare Vlah sau Blah a ajuns sã se
stabileascã în acele locuri. Apoi
schimbarea din Vlah sau Blah în Blach
a fost uºoarã datoritã influenþelor
impuse de limba „germanicã”, limbã cu
o accentuare mai durã, în care
pronunþarea cuvântului Blah ia forma
Blak sau mai palatizat, Blach.

O altã întrebare care mi-o pun! Nu
erau aceºti blachi diferiþi de rasa
germanicã? Nu erau puþin mai închiºi
la culoare? Nu cumva erau numiþi ºi
„Blacki”, adicã negri? Nu de-acolo îºi
trage originea cuvântul englezesc
„black”? Dicþionarul etimologic al limbii

engleze ne demonstreazã cã aºa este!
Ba mai foloseºte pentru definirea
noþiunii de negru ºi varianta „blah”
importatã (sic!) din Old High German
(vezi Merriam-Webster Dictionary, G. &
C. Merriam Company Publishers,
Springfield, Massachiusetts, USA,
1966, pg. 87). Încercând sã tãiem firul
în patru, ne punem întrebarea dacã
grupajul onomatopeic englezesc „Blah,
blah, blah” nu îºi trage cumva originea,
nu din instabilul cuvânt spaniol „hablar”
ci de la porecla datã acestor oameni
negricioºi, adicã a blackilor (blachilor,
sau blahilor), sau mai precis din
persiflarea pronunþiei repezi a vorbirii
acestora, care neînþeleºi de cãtre
anglo-saxoni, erau luaþi în derâdere cã
limba lor este un fel de „blah, blah,
blah”! 

Oare acest domn Blach nu este
cumva brunet, cu un ten mai închis la
culoare decât germanul acela „blond”,
ca spicul grâului ºi la pãr ºi la piele, pe
care îl ºtie toatã lumea? Interesant
este faptul cã ºi regretatul scriitor
francez de origine româna, Virgil
Gheorghiu, în romanul sãu „Ora 25” îl
prezintã pe personajul principal Ioan
Moriþ (Johan Moritz, interpretat de
Anthony Queen în filmul cu acelaºi
nume), un þãran originar din creuzetul
multinaþional al Transilvaniei, incert ca
naþionalitate, care pe parcursul cãrþii
se metamorfozeazã din român în
evreu, apoi în maghiar, ca pânã la
urmã sã fie declarat cu mare tam-tam
de experþii lui Hitler cel mai autentic
reprezentant al rasei ariene, cu toate
cã acesta are înfãþiºarea unui
„german” brunet, cu trãsãturi închise la
culoare ºi total diferit de neamþul de
rând! Deci în concluzie, de ce nu ar
putea fi ºi Her W. BLACH, un VLAH,
sau un ROMÂN?

* Este vorba de regretatul Artur
Silvestri, prof. univ. dr., istoric, scriitor
ºi animator cultural 

126

D Lestine iterare



127

D Lestine iterare

M
EL

A
N

IA
R

U
SU

 C
A

R
A

G
IO

IU
(C

A
N

A
D

A
)

ÎNFIORÃRI 
În vorba strãbunã a neamului dac
Romani din columnã-au rãmas,
Când daci ºi romani, dârz, popor nou prefac 
ªi limbii române dau glas...

Limbajul cãrunt, îndrãgit, din bãtrâni
Nãscut-a-n durere valenþe sublime:
Idealuri târzii, foc lãuntric mocnit 
ªi slove spre timpul ce vine...

IZVOARE de ISTORIE 
Din caierul mare al vremii
Istoria strânge fuior,
Scriind pe fir alb, de milenii,
Hrisov, cu hrisov, din izvor...

Din file de vechi manuscrise
Sigilii vorbesc cu viu grai;
În inimi cuvintele scrise
ªi þara, cu mândrul ei plai.

Românii vorbind de-a lor fapte
Istorie, dor împletesc
ªi fulgere-n cerul de noapte
Scriu paloºe... Cronici doinesc...

Sub cer cu medalii de stele,
Condeie fir roºu urzesc ...

RENAªTERE
Sub teasc se scriu întâiele ceasloave
ªi multe cãlimãri rãmân secate,
Începe neamul a ,,cãta” la slove
ªi-a scrie-n cronici întâmplãri uitate...

Un veac de aur ºi de înflorire,
Culturã, arte, cãlãtori vestiþi,
Cresteazã pe rãboj, spre nemurire
ªi scoalã iar voevozii adormiþi... 

Ce multã bogãþie-n slove strânsã !
Ce manuscrise, probe ºi sigilii !

Poporu’ îºi ºterge grabnic faþa plânsã,
Alcãtuind noi pravile – concilii...

PLAI ªI GRAI CÂNTAT
DIN LEAGÃN 

Când doineºte mama puiul,
Zboarã-n vãile albastre,
Cerne-n creste înzãpezite
Gândul tãu de înãlþare
Cãtre culmi ce n-au mai fost...

Te cinstesc cu preþul vieþii
ªi neþãrmurit te apãr,
TU, grai al fiinþei noastre 
Pânã-n vremuri legendare !

Scris-ai pe azur imagini
De titani cãliþi, din stâncã
ªi-ai durat din caldul sânge 
Rãdãcini de magmã-adâncã.

Peste secole te-nalþã
Vechi milenii ce-au trecut;
Limbã dulce, plai de glorii, 
Calm, prin vifor renãscut !

POEÞILOR VÃCÃREªTI 

Pe strada mea cresc umbre mari de tei
ªi pãsãri prinse-n trilul muzical,
Grãdinile smãlþate – un pocal...
Pe strada cu inscripþia de Trei.

Duioase, se rãsfrâng din Vãcãreºti
Imaginile pure de tulpini,
Din care floarea prinde rãdãcini
ªi dulcea limbã, caldã, ca-n poveºti.

Dintr-un clavir cu clape de sidef
ªi muzicale ritmuri de caval
Se þes cuvinte noi, în relief.

Învie lauri din pãmânt mãnos
Peste linþoliul timpului trecut,
Cântând în noi un vers de început.

POEME
ÎNCHINATE SĂRBĂTORII

LIMBII ROMÂNE
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- Nu poþi îngenunchea un popor deprins sã se târâie.
- Nu-i greu sã ademeneºti soþia altuia. Greu e sã i-o dai înapoi.
- Prietenia care nu cunoaºte hotare se cheamã expansiune.
- Oficierea cãsãtoriei este o formalitate absolut necesarã pentru pronunþarea divorþului.
- Alcoolism e atunci când nu vrei sã bei, dar trebuie.
- Bãrbaþii ºi femeile sunt de acord într-o singurã privinþã: n-au încredere în femei.
- Dacã munceºti din greu ºi te remarci opt ore zilnic, ajungi ºef ºi munceºti ºaisprezece ore.
- Banii pentru salariile ºi pensiile mari... ajung întotdeauna; Nu ajung banii pentru salariile ºi

pensiile mici.
- În viaþã, e loc ºi pentru eroism. Totul e sã te þii departe de el.
- Omul care crede cã dragostea poate fi cumpãratã cu bani n-a avut niciodatã câine în casã. 
- Avem un singur fel de a ne naºte ºi milioane de feluri de a muri. 
- Oglinda este lucrul care o ajutã pe femeie sã întârzie. 
- Cei mai buni zece ani din viaþa unei femei sunt între 28 ºi 30. 
- Computerele rezolvã toate problemele pe care nu le-am avea dacã n-ar exista

computerele. 
- Fiecare om are dreptul sã trãiascã atât cât poate. 
- Þara noastrã a avut nevoie de când e ea de alt popor. 
- Furtul ideilor unei persoane e plagiat, iar al mai multor persoane, cercetare ºtiinþificã. 
- Toþi ne naºtem uzi, goi ºi flãmânzi. ªi acesta e doar începutul. 
- Copilãria grea nu se terminã niciodatã. 
- Un prieten adevãrat nu poate fi cumpãrat, dar poate fi vândut. 
- Cumpãrã deodatã trei sticle de votcã ºi n-o sã te trimitã nimeni dupã a doua. 
- Dacã n-ar pune întrebãri, copiii n-ar afla niciodatã cât de puþin ºtiu pãrinþii. 
- O þigarã scurteazã viaþa cu o orã, o sticlã de votcã o scurteazã cu trei, iar o zi de muncã o

scurteazã cu opt 
- Viaþa se compune din zilele pe care le þii minte, nu din zilele care au trecut. 
- De orice fel þi-ar fi sãnãtatea, ea îþi ajunge pânã la sfârºitul vieþii. 
- Dacã vrei sã ai o nevastã deºteaptã, frumoasã ºi bogatã trebuie sã te însori de... trei ori. 
- Posibilitãþile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt doar posibilitãþile pacienþilor. 
- Burta mare nu e de la bere, e pentru bere. 
- Femeia poate sã-l facã repede milionar pe orice miliardar. 
- Între primul ºi al doilea pahar, e destul timp ca sã mai bei vreo ºase. 
- Un semn rãu de tot e când îþi taie calea o pisicã neagrã cu cãldãrile goale. 
- Ignoranþa e de trei feluri: când nu ºtii nimic, când ºtii numai prostii ºi când ºtii ce nu trebuie. 

UMORUL
RUSESC!
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1. Sã poþi sã zâmbeºti atunci când suferi…
2. Cea mai mare artistã este… Natura.
3. Viaþa poate fi frumoasã la orice vârstã. Viaþa poate fi urâtã la toate vârstele.
4. Din fiecare situaþie existã ieºire. 
5. Sã creezi cu o pasiune nebunã!
6. Femeia este fãcutã pentru a fi iubitã.
7. ªtiinþa este arta descoperirii de paterne.
8. Când nonvaloarea ajunge la putere, valoarea este prigonitã.
9. Diplomaþie înseamnã domnia haosului: fiecare are dreptate în felul sãu (chiar ºi atunci când
n-are dreptate)!
10. În lume ar fi Pace dacã n-ar exista lãcomia unora de a-i domina pe alþii.
11. Cei puternici te judecã dupã felul cum te supui lor: dacã nu accepþi îngenunchierea, este
etichetat prost, incorect politic, nedemocrat sau terorist.
12. Mai rea este singurãtatea in doi, decât de unul singur.
13. Pentru orice regulã existã ºi o neregulã.
14. Experienþa de viaþã a unora este mai mult de neviaþã.
15. Trãim prin reguli. Nu respecþi regula, apare greºeala.
16. Uneori sunt trist, alteori vesel - fãrã vreun motiv anume.
17. Oamenii nu ºtiu sã aprecieze ceea ce au; li se pare important ceea ce nu au…
18. În viaþã te-nþeapã mãrãcinii ºi te-agaþã spinii, dar mergi înainte.
19. Ca bãtrâni ne-aºteaptã Lopaciov ºi Gropaciov, iar ca medicament: Cimitirol!
20. Sã te þii de pahar / sã nu cazi…
21. Ziua de Apoi va fi in viitor, iar Viitorul va fi în apus.
22. Faci cum vrei dumneata… dar sã nu-þi alegi.
23. Sunt atât de singuuur… cã n-am nici mãcar cu cine mã certa.
24. Fii încrezãtor în neîncrederea ta.
25. Când unii au prea mult ºi alþii prea puþin, o revoluþie este necesarã.
26. Când injustiþia devine lege, rezistenþa populaþiei se impune.
27. E mai uºor sã pãstrezi curãþenia, decât s-o faci.
28. Întineresc în bãtrâneþea mea…
29. Unei bãtrâne la ziua ei de naºtere: La Mulþi Ani… înapoi!
30. O teoremã trebuie s-o întorci pe toate pãrþile, ca pe-o femeie.
31. Ce bine e sã fii singur, faci ce vrei ºi ce nu vrei atunci când vrei…
32. Dacã ai dificultãþi în drumul tãu, continua – înseamnã cã eºti pe drumul bun. Dacã nu ai
obstacole, înseamnã cã drumul este neînsemnat… 
33. Banul este astãzi mãsura tuturor lucrurilor.
34. Dacã-mi doresc ceva, nu se realizeazã; dacã nu-mi doresc, se… de-realizeazã!
35. Un film comercial îl vezi ºi-l uiþi imediat.
36. Parcã mergi înapoi în timp când te uiþi la poze.

AFORISME
DE VIAŢĂ



37. Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul, dar ºi drumului îi ºade bine cu drumul.
38. Istoria se repetã. Rãzboaiele - care nu se mai terminã - ne vor aduce sã trãim iar în peºteri?
39. Pânã nu cãlãtoresc, nu mã simt bine.
40. Maºina mea este micã pe dinafarã ºi mare pe dinãuntru.
41. Cea mai grea pentru emigranþi este… singurãtatea. Atârnã ca o tonã!
42. Rãzboiul al Treilea Mondial se va produce pentru resursele naturale.
43. Arabii ãºtia: noroc ºi ghinion pe capul lor cã au petrol… îl râvnesc ºi alþii.
44. Lucrul sã-þi fie pasiune, ºi pasiunea lucru.
45. M-apucã aºa o bucurie nebunã când plec în excursii.
46. Viaþa e agitatã. Viaþa este foarte agitatã. Viaþa fierbe în clocot!
47. Îþi mulþumesc cã exiºti! [adresare cãtre un prieten].
48. Totul se plãteºte în viaþã, mai devreme sau mai târziu.
49. Blestemele pãrinþilor le plãtesc copiii.
50. Tot timpul se gãsesc soluþii ºi la problem contradictorii.
51. Important este tu sã fii împãcat cu tine.
52. Oamenii au devenit eurosceptici în epoca eurosclavistã.
53. Când umblu desculþ mã simt cu sufletul conectat la pãmânt. “Savantul desculþ”, exclamã profesorul
Marian Barbu vãzându-mã, “o sã scriu o nuvelã cu acest titlu”.
54. În naturã mã încarc de energie ca o baterie spiritualã.
55. E o luptã nebunã pentru bani ºi avere. O lume materialã cãreia nu mai aparþin…
56. La mine-acasã ºi câinele a îmbãtrânit… abia se târãºte…
57. Preþurile au crescut într-atât, cã mã simt un om sãrac ºi în România… cu tot salariul meu de
american!
58. O femeie zice despre un bãrbat: Nici la veceu nu m-aº duce cu el!
59. Atenþie: …MoRtocicleta!
60. Alerg, alerg, alerg prin viaþã. Asta fac. Nu mai trãiesc. Nu mai am timp.
61. Între Rãºinariul lui Cioran ºi Bãlceºtiul meu poate fi asemãnare? Mi-e dor nespus de Olteþ, de
stadionul cu iarbã, de viaþa arhaicã de care nu mã pot detaºa… ºi-n lumea mare prin care mã-nvârt,
ºi-n locurile exotice pe unde cãlãtoresc sunt tot un fiu de þãran, mã port ca un copil…
62. Cioran detesta ºi iubea “acest blestemat, acest splendid Rãºinari” (În <Scrisori cãtre cei de
acasã>). Eu am iubit Bãlceºtiul, dar acum începe sã se înstrãineze de mine; depãrtarea, vremea îºi
spun cuvântul.
63. Mereu sã-nveþi câte ceva nou, sã nu-þi plafonezi mintea.
64. Sunt atât de ocupaaat, cã n-am timp nici sã-mbãtrânesc.
65. Cel mai mare duºman al meu sunt eu însumi… prin greºelile pe care le comit.
66. Vã vorbesc post-mortem… Trebuia sa fiu decedat dupã teribilul accident de pe autostradã…
67. Fiecare stãpânire îºi instaleazã dictatura ei.
68. Eºti nãrod de cuminte ce eºti!
69. Ca profesor sã te cobori la nivelul studenþilor, dar sã nu rãmâi acolo!
70. A fi cinstit e o avere [proverb].
71. Deciziile nu se bazeazã pe corectitudine, ci pe putere.
72. Gândeºte cu inima, ºi simte cu creierul.
73. Dai un ban, dar… ºtii cã nu-l mai ai!
74. Totul se plãteºte.
75. Sunt atât de preocupat cu cercetãrile mele, cã nici nu mã simt singur.
76. În fiecare epocã se inventeazã noi metode de exploatare, mai sofisticate ºi mai ascunse.
77. Puterea este murdarã.
78. Poþi avea bani mulþi, dar fericire mai puþinã…
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COASA
Fâº, fâº,
Tai târâº,
Tai la glezne
ªi culc lesne
Tot ce urcã,
Ia-l la furcã
Ad-la hârcã,
Fâº. fâº.

CUIUL
Surd ºi crud trãsnesc prin lemn
Pânã când, scurt, oþelul
Necruþãtorului îndemn
Îºi rãstigneºte þelul.

VULTURII
Sus, în aer fãrã baer,
Vânturaþi pe-un val de vaer,
Când ici când departe hãi,
Ne vãietãm peste vãi.

CLOPOTUL
Sunt limba cerului, i-ating palatul,
ªi-al metalelor toate, inalþãtor, tenorul.
Mult dupã ce-mi sting glasul, îmi rãmâne cântatul
În argintul albastru unde-l aude norul.

PING-PONG
Vazduh candid strãfulgerat de fulgi ºi fluturi,
Dueluri eterate º-încaerã zãpada.
Ucid abstract, în vis, dar muºc-aevea spada
În macra vanitãþii mijind de dupã scuturi.

PIERSICA
Din voluptãþi pieziºe pârgu-n trup mi se iscã
Îndestulat molatec de o cereascã hranã.
În penumbra pudorii ce-abea abea îl riscã,
Zahãr viu aburind suava lui membranã,
Pe ramuri bizantine spre dinþi de odaliscã
Obrazul mi-l întind, nerãbdãtor de ranã.

PE UN CUÞIT UITAT
Mi-o sete ºtirbã de omor între fraþi,
De nunþi cu mirii spintecaþi pe mese,
Pluti-le-ar mãruntaiele peste sânge alese,
Taie-le, taie-le, ºi seamãnã-le prin curte,
Îmbatã-te, voinice, cu luciul morþii scurte.

PIANUL
Un roi 
De îngeri goi
Pe clape ning,
Au salbe
De octave albe
ªi bat din pleoape
Când îi ating.

CÃMILA
Greu, cu ohtãturi de drâmbã
ªi cu peceþi de paºi înceþi,
Îmi car silueta strâmbã
Printre miraje cu profeþi.

TRENUL
Tone de spaimã urlã pe poduri ºi mai grele,
Mamuþi scãpaþi din carte, coloºi gonind prin somnul
Împãturit în satul copilãriei mele, 
Din vis în hãu mã chiamã fiara. Feri-m-ar Domnul!

POETUL
Doamne, cum de-l mai înduri!
De ore în patru labe,
Cicã printre crãpãturi
I-au scãpat niºte silabe.

ALT POET
Când timpul doare ca halca ruptã din vite,
ªi zarea urlã pe ºesuri cât strechea de iapã,
El, bucaþi sub copita disperãrilor, scapã
Într-un cer de vorbe cu stele potrivite.

P O E Z I I
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Ca orice român plecat de acasã ºi stabilit
pe alte meleaguri, am fãcut ºi eu anul
acesta, împreunã cu mama mea, tradiþio-
nalul „pelerinaj” la casa pãrinteascã din
Urziceni, Ialomiþa, România. 

Aniversarea vârstei de 65 de ani mi-a fost
încununatã de publicarea celei de-a ºaptea
cãrþi, numitã „ªoaptele Nemuririi”, dupã care
mi-am luat un angajament solemn cã voi mai
face o pauzã, întreruptã, pe ici pe colo, doar
cu câte un interviu, pentru prieteni, ca sã nu-
mi ies din mânã, cum se zice.

Acesta ar fi fost un proiect de viitor, dar
întâmplarea a fãcut ca „interviurile” sã-mi
iasã pur ºi simplu în cale, aºa cã nu era
cazul sã ratez ocazia. În primul rând am
constatat, cu pãrere de rãu, cã a fost ultima
colaborare, la Urziceni, cu domnul George Cãlin care „m-a suportat” ºi susþinut ca EDITOR din anul
2007 ºi pânã în prezent, deci pe o perioadã de aproape ºapte ani. 

În acelaºi timp m-am bucurat din tot sufletul pentru acest om, de o generozitate excepþionalã, cã a
avut ºansa sã intre pe fãgaºul unei noi cariere, pe care o meritã din plin, aceea de diplomat în Uniunea
Europeanã, la Strassbourg. 

INTERVIUL numãrul UNU -
cu domnul GEORGE CÃLIN, ambasador

Excelenþã,

A fost un noroc pentru mine cã am reuºit sã vã întâlnesc, în scurta
perioadã de timp cât aþi stat în România, înainte de a vã reîntoarce “la
post”. 

Aº dori sã îmi vorbiþi despre aceastã nouã carierã ºi despre
activitãþile dumneavoastrã cele mai recente.

Cu mare plãcere!
Ca membru asociat al revistei Destine Literare din Montreal, transmit

salutãrile mele tuturor cititorilor acestei prestigioase reviste ºi felicitãri directorului ei, domnul Alexandru
Cetãþeanu.

Dupã o îndelungatã carierã de scriitor, publicist, editor, viaþa mi-a oferit acum o altã perspectivã
profesionalã extrem de pasionantã.

Am þinut conferinþe în Peru ºi în alte þãri de peste ocean ºi din Europa, despre pace, culturã ºi soarta
copiilor în lume, fiind implicat ºi în cadrul unui program UNESCO.

La Chiºinãu am fost preºedintele juriului la Festivalul internaþional cultural din luna Mai ºi am animat,
cu o deosebitã plãcere, o salã cu peste patru mii de persoane, dintre care peste douã mii erau copii. 

Toate drumurile duc
la... Urziceni!

- trei interviuri -



Când am pus întrebarea, care este cel mai important nume dat femeii, în lume, ºi douã mii de copii au
rãspuns într-un glas - MAMA, o vibraþie puternicã a cuprins întreaga salã ºi m-a emoþionat profund. Sã zicem
cã asta ar face parte din satisfacþiile meseriei!

Ce proiecte aveþi? 
Am foarte multe proiecte, dar le voi destãinui pe parcurs, la timpul potrivit. 
Vã doresc, din tot sufletul, ca toate acestea sã se realizeze.
Multã sãnãtate ºi noroc pe acest nou drum! Doamne ajutã!

INTERVIUL numãrul DOI -
cu domnul general(r) Dr. EMIL STRÃINU

Domnule general,

În afarã de faptul cã ne cunoaºtem din copilãrie, având acelaºi mentor
spiritual, pe tatãl meu, profesorul de istorie Ion Tudorache, avem, nu
întâmplãtor, ºi aceeaºi pasiune pentru INSOLIT, pentru LUMEA PARALELÃ
care ne înconjoarã ºi ne însoþeºte, cunoscutã de unii ºi ignoratã de publicul
larg. 

Se pare cã un posibil destin „de cãlãuzã” în aceastã viaþã, ne face sã
vorbim, în scrierile noastre, despre unele lucruri mai puþin obiºnuite, dar

care au totuºi un segment de cititori interesaþi. 
Sunteþi cunoscut de cititorii revistei Destine Literare ca membru asociat, publicând “Tangentã la

Infinit” ºi multe alte proze scurte. 
Este timpul sã vã mulþumesc pentru faptul cã, pe parcursul a peste patru ani, mi-aþi prezentat toate

cãrþile mele, la televiziune, în cadrul emisiunii Conspiraþia Tãcerii, pe canalul 24 PLUS, emisiune pentru
care aþi fost moderator ºi realizator, pe o perioadã îndelungatã de timp. 

Pãrinþii noºtri au fost prieteni în timpul vieþii ºi acum se odihnesc, pe alei alãturate, în cimitirul din
Centrul Vechi al Urziceniului, unde ne-am întâlnit, nu de mult, aducându-le omagiul cuvenit. Emoþionat,
cu lacrimi în ochi, mi-aþi spus cã pregãtiþi o carte despre aceºti oameni ºi despre oraºul Urziceni, de
care vã leagã amintiri dragi ale copilãriei ºi adolescenþei.

Vã veþi alãtura astfel Clubului de memorialiºti ai oraºului Urziceni din care fac parte distinsul scriitor
Constantin Þoiu ( Galeria cu viþã sãlbaticã), domnul profesor Vasile Ichim ( Amintiri din Urziceni),
domnul Titi Damian (Norul), doamna Lili Balcan ( Momente...de ieri ºi de azi) ºi Cãtãlina Stroe, adicã eu
( Cei ºapte ani de acasã ºi Centrul Vechi). 

Deocamdatã cãlãtoriþi foarte mult prin lume. Acum, de unde veniþi?
Am participat la Salonul Internaþional de Inventicã ºi ªtiinþe Nonconvenþionale ARCHIMEDES 2013, ce s-a

desfãºurat în Federaþia Rusã, la Moscova, complexul Sokolniki. Particip de cinci ani consecutiv la aceastã
manifestare ºi, de fiecare datã, am obþinut cel puþin un premiu. Anul acesta am obþinut Medalia de Aur
ARCHIMEDES ºi Medalia de Aur a Organizaþiei de Inventicã NEW TIMES, alãturi de Premiul de Excelenþã al
Organizaþiei Inventatorilor din Asia. Aº vrea sã vã spun cã am fost singurul participant din România, iar
participarea a fost în calitate de persoanã privatã, ca reprezentant al Centrului de Studii ºi Cercetãri
Psihotronice ºi Ufologice care este un ONG. Am avut plãcerea ca în ultimii trei ani sã fac parte din juriul la
secþiunea ªtiinþe nonconvenþionale. 

Care ar fi cel mai „senzaþional” exponat pe care l-aþi vãzut?
Multe sunt realizãrile tehnologice ce par rupte din filmele Science Fiction, dar vreau sã vã spun cã „realitatea

bate filmul”! Am avut unica ocazie, pânã acum, sã fiu unul din rarii oameni care au vizitat, au avut în mânã ºi
au demontat armament aflat în dotarea cosmonauþilor sovietici din perioada Rãzboiului Rece. Astfel, am putut
vedea pe viu mai multe tipuri de arme destinate ducerii rãzboiului cosmic, începând cu sateliþii de spionaj sau
de luptã ºi terminând cu pistoalele cu laser ce se aflau în dotarea cosmonauþilor sovietici pentru apãrare. Aceste
pistoale au intrat în dotarea cosmonauþilor sovietici dupã ce serviciul de spionaj al fostei URSS, KGB-ul, a aflat
cã la “selenizarea” misiunii americane Apollo 11, ce a dus primii oameni pe Lunã, Neil Armstrong ºi Edwin Aldrin,
aceºtia au avut asupra lor pistoale cu laser pentru autoapãrare!

Eu citisem cã au avut altceva la ei...
Este adevãrat, au mai avut o Biblie, o cruce cu Iisus rãstignit ºi... ºorþuri ºi însemne masonice pe care le-au
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folosit în cadrul unei mici ceremonii ce a avut loc pe Lunã, dupã fixarea celebrei plãci ce trebuia sã anunþe
posteritatea sau pe „alþi”vizitatori ai Lunii de prezenþa selenarã a lui homo sapiens! Aceste lucruri mi-au fost
confirmate de cosmonauþii ruºi, dar existã fotografii ºi chiar un film al evenimentului în cauzã. 

Cu cine credeþi cã s-ar fi putut confrunta astronauþii americani ºi cosmonauþii sovietici în Cosmos?
În mod sigur nu cu taikonauþii chinezi! Dupã cum ºtiþi probabil din cãrþile mele, eu sunt convins cã Pãmântul

a fost vizitat de extratereºtri încã dinaintea apariþiei omului, vizite care mai continuã ºi azi. Fie cã vrem sã
acceptãm sau nu, extratereºtrii au avut ºi continuã sã aibã un rol determinant în evoluþia omului, ei sunt de fapt
printre noi. Civilizaþia umanã este extrem de tânãrã, s-ar putea sã fie cea mai tânãrã civilizaþie din galaxia Milky
Way. De asemenea, nu uitaþi de ipotetica civilizaþie intra terestrã...Apoi sunt dovezi din ce în ce mai solide cã
Luna nu este ceea ce credem noi, cã este sau nu a fost acolo dintotdeauna. Dovezile cã ar putea fi „construitã”,
cã e goalã pe dinãuntru sau locuitã, sunt din ce în ce mai credibile, iar fotografiile cu bazele extraterestre ºi
OZN-uri de pe faþa întunecatã a Lunii circulã cu sutele pe internet!

Eu sunt convins cã programul spaþial cu oameni pe Lunã, Apollo, a fost întrerupt pentru cã am fost „trimiºi”
acasã. Aºa-zisul incident cu Apollo 13 nu a fost decât un avertisment cã Rãzboiul cosmic, Rãzboiul lumilor
imaginat de H.G. Wells a început de mult! Aº vrea sã vã reamintesc cã preºedintele SUA, J.F. Kennedy, i-a
propus fostului lider al URSS, Nikita Hruºciov, unirea celor douã programe spaþiale, sovietic ºi american, la
începutul anilor ºaizeci, iar spre sfârºitul Rãzboiului Rece, preºedintele SUA, Ronald Reagan, i-a propus
ultimului lider al URSS, Mihail Gorbaciov, ca SUA ºi URSS sã-ºi uneascã tehnologiile spaþiale în vederea
confruntãrii inevitabile cu un ipotetic inamic celest. Interesant ar fi sã ºtim ºi noi cine este inamicul! Ce ºtiau,
oare, în plus, aceºti ºefi de stat ºi noi nu ºtim?! Sau, de fapt, ce ni se ascunde?! Ar trebui mãcar în treacãt sã
spunem cã, la începutul anilor cincizeci, Albert Einstein le-a scris personal liderilor de atunci ai SUA ºi URSS,
încercând sã-i convingã sã creeze un stat confederal numit Statele Unite Sovieto-Americane! O fotocopie a
documentului original poate fi vãzutã de oricine la muzeul Smithsonian din Washington.

Pe când o nouã emisiune la televiziune?
Sincer, în prezent televiziunea nu mai reprezintã un magnet pentru mine, deºi sunt în tatonãri cu cel puþin

trei posturi de televiziune mari. Poate cã dupã ce am publicat peste cincizeci de cãrþi ºi am realizat, numai de
mine, peste trei sute de emisiuni, nemaipunând la socotealã alte peste o sutã la care am fost invitat, am nevoie
de o pauzã. Fac emisiuni sau sunt invitat din 1990. Cele mai tari au fost cele din seria fãcutã câþiva ani cu Ion
Þugui. Mi-am reluat seria de cãlãtorii. În cursul acestui an, voi efectua minim 2-3 cãlãtorii în locuri exotice, foarte
îndepãrtate, ºi voi continua colaborarea cu institutele de cercetãri psihotronice de la Irkutsk ºi Krasnoiarsk din
Siberia.

Ce proiecte aveþi?
În colaborare cu Organizaþia internaþionalã Alien Hunter Grup ºi Societatea Inventatorilor Români, vom

organiza, în perioada 17-23 iunie, la Bucureºti, la Sala Palatului, Salonul ºi Târgul Internaþional de Invenþii,
Inovaþii ºi Idei practice TESLA INVEST INVENT 2013 cu participare internaþionalã. Dincolo de exponatele din
domeniile menþionate aici, vor putea fi vizionate ºi expoziþii de carte, artã SF( picturã, sculpturã, graficã, vitralii
ºi sticlãrie). Pentru prima datã în România, vom prezenta publicului ºi o colecþie de aparate ºi dispozitive de
protecþie psihotronicã împotriva atacurilor infoenergetice ºi energoinformaþionale, alãturi de un bine reprezentat
sector de aparate ºi dispozitive din domeniul medicinii energetice. Specialiºtii ºi inventatorii vor prezenta zilnic
conferinþe ºi demonstraþii practice în faþa publicului.

Vã mulþumesc ºi vã doresc tot binele din lume!

INTERVIUL numãrul TREI - cu ALTEÞA SA, 
PRINÞUL EUGEN ENI KHAN CARAGHIAUR

Alteþã,

Dupã ce aþi trecut Oceanul Atlantic, venind din Canada, astãzi vã aflaþi în
Urziceni, oraºul meu natal, ca rãspuns la invitaþia Excelenþei sale, dl. Dan
Banu, baron al Casei Cumane de Panciu.

Aþi plecat din România, în condiþii dramatice, trecând Dunãrea înot pe la
Porþile de Fier, în anul 1948, an în care eu abia apãream pe lume. 

Deºi sunteþi plecat de peste ºaizeci de ani, veniþi constant, de câte douã
ori pe an, în þarã, pentru cã soarta României vã este la suflet.
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Ca scriitor ºi membru al Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români din Montreal, aþi publicat peste
ºaizeci de volume de poezie, prozã, note biografice, lucrãri de specialitate în domeniul istoric ºi
financiar. 

Pe 13 iunie 2013, la Bucureºti, la Muzeul Literaturii Române de pe bulevardul Dacia, aveþi lansarea a
douã cãrþi, ZBOR DE CUVINTE, versuri ºi SARMATO-GEÞII, apãrute la Editura Semne din Bucureºti.
Sunt aºteptaþi peste 150 de invitaþi. 

Regret cã eu nu voi putea participa la acest eveniment pentru cã „luna mea de miere” cu România
se încheie, anul acesta, înainte de Înãlþare. 

În calitate de baroanã a Casei Cumane de Panciu ºi de membrã a Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
Români din Montreal, vã invit sã aveþi amabilitatea sã prezentaþi câteva repere din traseul
dumneavoastrã, din acest an, în România ºi câteva din proiectele literare sau de orice naturã doriþi. 

Cu dragã inimã!
Am fost mai întâi la Chiºinãu, la casa pãrinteascã, unde m-am nãscut. 
Mama mea a fost de origine georgianã, dar tatãl meu s-a nãscut pe plaiuri basarabene. 
Apoi m-am întors la Bucureºti pentru a pregãti publicarea ºi lansarea celor douã cãrþi. Am avut întâlniri cu

membrii ai Academiei Române ºi cu demnitari de stat. 
Excelenþa sa, domnul Gheorghe Prodescu, m-a invitat la Radio România Internaþional, unde am acordat un

interviu de peste o jumãtate de orã. 
Pe data de 17 iunie voi participa la Salonul Internaþional de Invenþii ºi Inovaþii „TESLA INVEST INVENT 2013”

unde am fost invitat, în calitate de om de afaceri ºi inventator, de cãtre managerul acestei manifestãri, domnul
general dr. Emil Strãinu. 

Alteþã, 
M-aþi rugat, la Montreal, sã vã fac o prezentare la cartea dvs. POVESTEA VIEÞII, apãrutã în anul 2012,

la Editura SEMNE din Bucureºti.
Vã îndeplinesc acum rugãmintea, dar nu în prozã ci în versuri!

Povestea vieþii...LUI!

Cu paºii prinºi
În trecute iubiri
ªi aripi întinse

Spre nedumeriri,
(Spaþiu un rând)

Topit de dorul
Cu gusturi rebele, 
Rãtãcitor prin tinã
ªi praful din stele, 
(spaþiu un rând)

Lovind cu pumnalul 
Doar, în cuvinte, 

Rãstoarnã adesea
Reperul cuminte!
(spaþiu un rând)
Durere pãtimaºã

Cu amintiri celeste!
Împãtimit e HANUL

ªi VIAÞA-i...O POVESTE!

Vã doresc multã sãnãtate ºi viaþã lungã!

Aceste interviuri au fost realizate, la începutul lunii iunie 2013, la întâlnirea organizatã de dl.
DAN BANU, baron al Casei Cumane de Panciu ºi patron al restaurantului DIPLOMAT, local de
elitã din URZICENI, unde invitaþii s-au bucurat de o primire princiarã. 
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Blestem actual

Foaie verde, noroc n-are
Soarta mea ce-n van o port .
Þara noastrã-i de vînzare ,
Þara noastrã-i de export .

S-ar da primului ce are
Bani în pungã, vajnic lord,
Ca o þarã de vînzare,
Ca o þarã de export .

Ce n-aº da sã fiu cel care
Cumpãra-o-aº de tot ?
Sã nu fie de vînzare,
Sã nu fie de export !

Ca sã spuneþi fiecare
Fiecãrui lord netot:
“ N-avem þarã de vînzare,
N-avem þarã de export ! “

Maºina securitãþii 

Ce bine lucreazã aceastã maºinã,
Lucreazã-n prieteni, colegi ºi-n poeþi,
Doar ea nu va cere vreodatã benzinã,
Ci noi calomnii, înscenãri ºi agenþi.

Încearcã ºi spune-i cã n-ai nici o vinã
ªi n-o sã lucrezi pentru ea—— te-a zdrobit.
Ce bine distruge aceastã maºinã,
Ocheºte fantastic, nu e de greºit.

Dosarele-s grele, memoria-i plinã
Cu-agenþi ºi-i tot cauþi în vechi amintiri,
Ce misterioasã e-aceastã maºinã,
Loveºte din ziare, din cãrþi, din priviri.

Popoare dispar, zeu-n ceruri suspinã,
Pãmîntul de morþi este zilnic mai greu,
Dar nu rugineºte eterna maºinã,
Striveºte destine, surîde mereu.

În miresme îngropat

În zori o sã ne-atace trandafirul,
Treziþi copiii, spuneþi-le clar
Cã a sosit minutul milenar
Sã vã spãlaþi pe suflete cu har
ªi sã înapoiaþi, golit, potirul
Ce duce-n Dumnezeu la ora ºapte.
Veniþi ºi încãrcaþi-vã-n priviri
Parfumuri dense amintind psaltiri
Scrise de fluturii ninºi pe cetate
La ora inefabilei jertfiri.

În zori o sã ne-atace trandafirul,
Deja þinteºte sufletu-mi stingher,
În focul lui m-arunc cu patrafirul
Cusut din fir de stea ºi plãtesc birul
De-a fi-n miresme îngropat ca-n Cer!

Psalmul zilei a ºaptea

Am totul cît Te am pe Tine, Doamne,
ªi n-am nimic dacã Te pãrãsesc.
Cîmpii de lumînãri nesecerate
În ochi-mi duc ºi tot Te preaslãvesc.

Nevrednic sînt de Tine însuþi, Doamne,
Tãcerea mi-i mormînt, pe care-l cresc,
Netrebnicul de mine-s o tînjire
La porþi de iad ºi tot Te preaslãvesc.

Cãlugãr fãrã schit, n-am vreo chilie
În inima-mi pentru vreun cînt ceresc.

P O E M E



În leagãn dau mereu tristeþea lunii,
ªi-am înfiat-o ºi Te preaslãvesc.

În orice zi mã nasc ºi mor întruna
ªi iar mã nasc sã mor ºi sã-mplinesc
Condiþia neantului continuu
Pe care-l birui ºi Te preaslãvesc!

***
Mama voia sã fiu crîng de visare,
Prin care ceru-alunecã, încet.
Dar într-o noapte - nostimã-ntîmplare -
Limba românã m-a nãscut poet.

Tata visa sub ierbi în legãnare
Sã-i pot cosi tãcerea din brãdet,

Dar, lãcrimînd, legitimã mirare,
Limba românã m-a nãscut poet.

De-aceea-i sãrut mîna ºi îi zic:
“Turlã a mea, alunecînd din soare,
Fãrã de tine n-aº fi fost nici boare,
Nici plop pe deal, nici clopot, nici nimic.”

Inscripþie pe catedrala de aur a
limbii române

Nu se putea sã nu provenim dintr-un neam infinit,
izvodit din lacrima strãmoºilor daco-romani ºi ctitorit în
imensa Columnã a lui Traian.
Toate drumurile duc la Roma ºi pornesc de acolo, “noi
de la Rîm ne tragem” ºi voim spovada unei zodii sã ne
spunã spre care din tãrii ne vrem tãrîm.
Aici ajunºi, vom scrie cã limba noastrã e doina ce
doineºte în izvor ºi-aceastã glãsuire este limba unui
popor ce-a izvodit din dor.
Sîntem ºi scriem: limba românã ºi ne închipuim
deodatã cã ea ar face parte din poporul român.
Dacii unei patrii, care nu era decît Dacia lor liberã,
porneau la luptã cu nãvãlitorii, purtînd pe buze, ca niºte
boabe miraculoase, cuvintele sacre ale limbii materne.
Noi vom fi rãmas de-a pururi sã fim în limba românã
ca-ntr-o “acasã” a noastrã, unde oricine îºi poate avea
chilia sa de duh.
Iubiþi-vã copiii în limba românã, daþi-le în dar cuvintele
limbii strãmoºilor voºtri ºi nu socotiþi fãrã vreo
trebuinþã acest unic, de fapt, adevãr.
Sãrutaþi-vã în limba românã, sã puteþi auzi în danþul
sãrutului vostru neprihãnit clinchetul dulce ºi fãrã
sfîrºit al cuvintelor limbii române.
Eu te sãrut în limba românã, tu mã sãruþi în limba
românã ºi mînã-n mînã, unul lîngã altul, nedespãrþiþi în
veci, sîntem veghetorii fideli la dulcele fagur de
privighetoare al limbii române.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Faimosul Mircea Eliade, ales
în 1966 membru al Academiei
Americane de Arte ºi ªtiinþe (1),
îl sfãtuia într-o scrisoare pe un
prieten de-al sãu bucovinean -
poetul ºi romancierul Vasile
Posteucã (2) - sã nu cumva sã-l
sãrbãtoreascã la împlinirea celor
60 de ani în revista “Drum”
(scoasã de poetul devenit doctor
în filozofie cu o lucrare despre
Rilke) pentru cã “sute de ochi”
[de foºti anchetatori ai temniþelor
politice comuniste, experþi în
lichidarea creaþiilor culturale
româneºti împreunã cu creatorii
acestora] atât aºteaptã: sã
gãseascã un pretext ca sã-i
îngroape de vii pe amândoi (v.
27 martie 1967 în corespon-
denþa dintre Mircea Eliade ºi
Vasile Posteucã publicatã de Ion
Filipciuc în rev. “Convorbiri
literare” nr.9/2001, p.8). În
toamna aceluiaºi an, recitind Pe
strada Mântuleasa pentru a
scoate din ea un fragment
pentru revista “Destin” a lui
George Uscãtescu, Eliade s-a
lãsat prins în mrejele povestirii,
continuând a o scrie, dupã o
întrerupere de doisprezece ani.
El consemneazã cã a reluat
manuscrisul ultimului text literar
redactat în 1955, când încã era
“liber” de servituþi profesionale,

probabil pentru cã n-ajunsese a
trece Oceanul spre Lumea cea
nouã a gloriosului sãu profesorat
de la Chicago (M.E., Jurnal, 28
octombrie 1967). 

În L’epreuve du Labyrinthe
(entretiens avec Cl. H. Rocquet,
Paris, 1978), este inseratã o
discuþie (3) în marginea acestei
cãrþi, consideratã de critica euro-
peanã drept una dintre capodo-
perele literare ale scriitorului
Mircea Eliade. De aici aflãm
pãrerea hermeneutului credin-
þelor religioase cu privire la
“universul nesecat al vechilor
poveºti care ne încântã mereu”. 

In Le vieil Homme et l’officier
(Paris, 1977, 189 p.) ceea ce
conteazã ar fi în primul rând
“faptul cã Fãrâmã se face
ascultat”, cã “cititorul, ca de
altfel ºi poliþia, este sedus,
fascinat”(Mircea Eliade, Încerca-
rea labirintului, trad. rom., Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 1990,
p.155). 

Sensibil la tragedia românilor
ajunºi dupã 23 august 1944 sã
fie martirizaþi cu sutele de mii
prin puºcãriile politice ºi în
lagãre de muncã forþatã, Eliade
sublimeazã “teroarea istoriei” în
pagini de literaturã filozoficã la
care ºtia bine cã nu mulþi vor
avea acces (4). Cãci literatura

poate deveni o “cale de cunoaº-
tere”, când ajunge a “mânui
verbul în toatã amploarea lui, ºi
nu numai o parte din el, specia-
lizatã într-un sector sau altul al
cunoaºterii” (cf. Vintilã Horia,
Despre numele exact al lucru-
rilor, in Revista Scriitorilor Ro-
mâni, Muenchen, 21/1984, p.
129). 

Mircea Eliade (din 1970
membru al Academiei Britanice,
din 1973 al Academiei Austriece
ºi din 1975 membru al Acade-
miei Belgiene), în conversaþia sa
cu Rocquet, l-a îndemnat pe
acesta sã rezume subiectul
romanului sãu (5), foarte citit în
occident, fiind tradus în germanã
ºi olandezã fãrã nici o schim-
bare de titlu cum s-a întâmplat
cu traducerea francezã ºi cu
unele traduceri în alte limbi. 

În Franþa, volumul Pe strada
Mântuleasa fusese mediatizat
de Marcel Brion (membru al
Academiei Franceze), care l-a
prezentat la televiziune, însuºi
autorul volumului Le vieil
Homme et l’officier (Paris, 1977,
189 p.) fiind onorat în 1976 la
Sorbona cu titlul de “Doctor
honoris causa”. In anul apariþiei
traducerii franceze a romanului
eliadesc tocmai îi fusese decer-
nat lui Eliade Premiul Academiei

DESPRE LIPSA INDIVIDUALIZĂRII
ÎN PERSONAJUL ANCHETATOAREI

DIN ROMANUL ELIADESC 
„PE STRADA MÂNTULEASA”

Motto: „Am terminat [Pe strada Mântuleasa] în ‘stilul’ pe care-l voiam ºi care
salveazã întregul, pentru cã prelungeºte ºi ‘explicã’ întâmplãrile narate de Fãrâmã prin
gura ºi interpretarea anchetatorilor /…/. Mã întreb dacã Pe strada Mântuleasa ar putea
pãtrunde în þarã /…/, text pe care, sunt sigur, foarte puþini îl vor înþelege în adânc”
(subl. lui Mircea Eliade, Jurnal, 4 ºi 5.nov.1967).



Franceze pentru Istoria credinþelor
ºi ideilor religioase. 

Ca si în Noaptea de Sânziene
(în traducere francezã roman tipãrit
cu titlu schimbat în “Pãdurea
interzisã”), ºi în romanul Pe strada
Mântuleasa – publicat în
româneºte cu vreo nouã ani
înainte de traducerea sa în
francezã -, întâmplãrile se succed
aidoma avalanºei de nenorociri din
þara sa rãmasã dupã Cortina de
Fier: 

Teroarea poliþiei politice, în
România aflatã sub “ocupaþie
bolºevicã” (apud. Vasile Bãncilã),
se declanºa din senin, fãrã a fi
nevoie de motive întemeiate cât de
cât. Era suficientã confundarea
unei persoane cu o alta purtând
acelaºi nume (6). 

S-ar putea ca tocmai arestarea
ºi anchetarea fostului director de
ºcoalã (numit semnificativ Fãrâmã)
ca urmare a acestui banal qui pro
quo, sã-i fi fãcut pe traducãtorii
francezi si englezi sã modifice titlul
în “Bãtrânul ºi ofiþerul”. Ei nu ºi-au
dat seama cã prin schimbarea de
titlu se deplaseazã în mod
neinspirat accentul asupra timpului
istoric într-o scriere literar-filozo-
ficã, în care timpul istoric ºi
monºtrii pe care i-a fãcut posibili
aveau o importanþã cu totul
secundarã. 

Interesant este cã o eroare
cumva similarã face ºi Vintilã
Horia. Cu toate cã el sesizase - în
scrierile literare ale prietenului sãu
care-i trimisese în 1955 manu-
scrisul Nopþii de Sânziene îndatã
ce l-a terminat -, “apariþia politicului
transpus pe altã dimensiune”
(V.H). 

Romancierul Vintilã Horia
(1915- 1992) i-a reproºat lui Mircea
Eliade cã ar fi acordat “prea multã
umanitate” Anei Vogel, crezând cã
modelul personajului Ana Vogel ar
fi fost Ana Pauker, cea care pusese
la cale “Experimentul Piteºti” ºi
care, prin “filiera NKVD”, a scãpat
de judecatã datoritã prieteniei sale
cu Stalin ºi cu Molotov (v. Dennis
Deletant, Securitatea ºi disidenþa

în Romania, Bucureºti, 1998,
p.59). 

În opina sa, agenta Ana Pauker
care a orchestrat decimarea româ-
nilor trimiºi cu milioanele dupã
gratii (v. Monumentul victimelor
comunismului ridicat în Elveþia la
Thone Chene Bourg) ar fi fost din
familia “monºtrilor celor mai limitaþi
la urã ºi distrugere pe care i-a fãtat
acest secol darnic în teratologii” (v.
scrisoarea lui Vintilã Horia cãtre M.
Eliade din 23 ian. 1969). La data
când fãcea aceste observaþii,
laureatul Premiului Goncourt al
Academiei Franceze nu avea de
unde sã ºtie pãrerea lui Mircea
Eliade: 

Filozoful religiilor scrisese
limpede ºi hotãrât cã Ana Vogel,
personaj “prea uman” pentru func-
þia de anchetator, nu are cores-
pondent în realitate (v. scrisoarea
lui Eliade din 21 mai 1969 în vol.
Europa, Asia, America… Cores-
pondenþã, vol. I, A-H, p.368-369).
Dacã anchetatoarea Vogel ar fi
avut vreun model, - mai adaugã el
-, atunci autorul acestui personaj
cu greu ar fi putut sã ignore acele
trãsãturi caracteristice sinistrei
figuri politice. Or, pentru reabilita-
rea Anei Pauker, al cãrui portret
troneazã ºi azi la loc de cinste în
clãdirea Ministerului de Externe, s-
a zbãtut agentul sovietic Leon
Tismãneanu la finele deceniului
cinci al secolului trecut. Eforturi în
acest sens sunt vizibile ºi în cripto-
comunismul de dupã 1990, prin
prezentarea Anei Pauker la emisiu-
nea TVR2 “Femei celebre” (v.
Aristide Ionescu, Se încearcã
reabilitarea agenþilor care au
acþionat pe teritoriul României, în
rev. “Origini/Romanian roots”, vol.
VIII, No. 4-5 (82-83), April-May
2004, p.90).

Dar Mircea Eliade, cu delimi-
tãrile sale clar formulate, lasã o
singurã posibilitate pentru înþele-
gerea personajului nefiresc de
uman în postura sa de anchetator:
Aceea de a o considera pe Ana
Vogel drept simplu semn pentru
ceva lipsit de individualitate. Cum

scrie însuºi filozoful religiilor: un
semn menit sã ilustreze “scepticis-
mul, cruzimea ºi încrederea oarbã
în automatizare, statisticã ºi
tehnologie”(v. M. Eliade, Jurnal, 28
oct. 1967). 

Puterea comunistã descifreazã
poveºtile lui Fãrâmã în cifru politic,
aºa cum aveau sã descifreze dupã
1990 cripto-comuniºtii filozofia lui
Noica (7), sau chiar scrierile
literare ºi ºtiinþifice eliadeºti (8).
Cei care deþin puterea “sunt
incapabili sã-ºi închipuie cã ar
putea exista un sens în afara
câmpului lor politic” îi spunea
Mircea Eliade lui Rocquet (v. M.
Eliade, Încercarea labirintului,
1990, p.155). 

Mitologia “raþionalistã” a teroris-
mului ideologic, “mitologia oame-
nilor înarmaþi” (M. Eliade) cu cele
mai noi cuceriri ºtiinþifice în materie
de torturã psihicã ºi fizicã, þine sã
interpreteze în cheie politicã “ceea
ce depãºeºte cu mult” cadrul ei
strâmt, mai observã Eliade. 

Demonismul puterii comuniste,
care dupã 23 august 1944 a dispus
schingiuirea ºi uciderea dupã gratii
a sute de mii de români nevinovaþi
(9), ignorã în mod voit omul ca om.
Drept primã ºi cea mai însemnatã
consecinþã a unei asemenea vizi-
uni deformate asupra umanitãþii,
nu numai omului devenit sursã de
contabilizare a numãrului de voturi
i se estompeazã trãsãturile pânã
dispar cu totul, dar si deþinãtorilor
puterii, anchetatorilor de tipul Anei
Vogel. 

Când Mircea Eliade preciza pe
21 mai 1969 cã, în ciuda descrierii
care ar face-o pe Ana Vogel
oarecum asemãnãtoare cu una din
figurile cele mai criminale din
România ocupatã de armata sovie-
ticã, el “nu face nici o aluzie” la Ana
Pauker, se pare cã avea perfectã
dreptate. Cãlãii din toate vremurile
au fost mereu înadins dezindivi-
dualizaþi, fiind consideraþi unelte.
Dar ºi cei care deþin controlul
asupra unei lumi modelate astfel
încât sã reflecte dispreþul lor faþã
de individualitatea umanã pe care
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nici n-o înþeleg ºi nici nu vor s-o
înþeleagã, s-au auto-mutilat. Ieºiþi
în afara tiparelor omenescului, ei
au devenit niºte creaturi auto-
castrate de dimensiunea spiritualã. 

În excelenta sa carte despre
Eliade, Petru Ursache desprinde
un citat din prima ediþie a Noptii de
Sânziene (Paris, p. 311) în care
Mircea Eliade evidenþiazã sterili-
tatea contactului permanent cu
istoria aflatã prin ºtirile difuzate de
mass-media care nu ne fac sã
“descoperim nimic care sã merite
sã fie descoperit” (v. P. Ursache,
Camera Sambo, 2008, p. 113). 

Ana Vogel nu are, pentru cã nici
nu poate avea, vreun model în
realitate. Ea este total lipsitã de
individualitate. Este o funcþie într-
un stat poliþienesc, o anchetatoare,
o unealtã a unei lumi deformate.
Într-o atare lume, contactul cu
istoria aflatã prin mas-media nu
este doar permanent. E chiar
obligatoriu. 

Dupã cum bine se ºtie, omul îºi
dobândeºte individualizarea sa
prin spirit. Iar spiritul e tot ce poate
fi mai strãin ºi mai de neînþeles
pentru o Ana Vogel, ahtiatã dupã
salariile mari oferite anchetatorilor
de statul poliþienesc menþinut prin
teroare. Individualizat în romanul
eliadesc este doar bãtrânul direc-
tor de ºcoalã care, ºi dupã treizeci
de ani, încã mai încerca sã dez-
lege misterul unor dispariþii din
planul lumii fizice. El este copil ºi
bãtrân în acelaºi timp, este cel prin
care renaºte memoria (M. Eliade,
Încercarea labirintului, p.156). 

Si întrucât doar prin Fãrâmã
lumea se re-vrãjeºte, revelându-se
cititorului poveºtilor sale aspecte
nebãnuite ale existenþei, putem
presupune cã adevãratul sens al
titlului scrierii eliadeºti ar fi “drumul”
sau “calea” cãtre omul care
dintotdeauna ºi-a dorit sã ajungã la
mântuire. Altfel spus, sã ajungã:
PE STRADA MÂNTULEASA. Lu-
mea anchetatorilor este lãsatã în
urmã de “fãrâma” de om preocupat
de esenþele care þin de miezul de
divinitate din sinea fiecãruia. 

În opinia lui Mircea Eliade, acest
roman ar fi “o parabolã a omului
fragil” (p.155). Fãrâmã - care vine
de la “a fãrâma”, a îmbucãtãþi, a
micºora prin fãrâmiþare pentru a
ajunge la “miez” (esenþã) - este
“fragmentul” care “va supravieþui
când cei puternici vor cãdea”
(Mircea Eliade, Încercarea labirin-
tului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1990, p. 156).

În anul în care a terminat de
scris Pe strada Mântuleasa, revista
“Prodromos” i-a publicat un text
despre poetul, dramaturgul ºi
eseistul Dan Botta (1907-1958).
Din acest text decupãm în
încheiere urmãtorul fragment: Fiind
tot atât de “entuziasmat de geniul
popular românesc pe cât era de
Racine sau de Proust”, Dan Botta
“credea (alãturi de alþi câþiva,
printre care mã numãram) cã dacã
o culturã îºi reveleazã conºtient
esenþele – într-o creaþie poeticã,
într-o filozofie, într-o operã
spiritualã – devine prin însuºi acest
concept o culturã majorã; chiar
dacã, datoritã limbii în care au fost
exprimate, valorile ei literare nu se
pot bucura de o circulaþie univer-
salã. De aici, pasiunea lui Dan
Botta pentru esenþe” (v. Mircea
Eliade, Fragment pentru Dan
Botta, în vol. Împotriva deznãdejdii.
Publicistica exilului, Bucureºti,
1992, p.242).

Note ºi consideraþii
marginale

În 1964 istoricul religiilor M.
Eliade primise din partea Univer-
sitãþii din Chicago titlul “Sewell L.
Avery Distinguished Service Prof-
fesor” care acolo era de mare
prestigiu, iar în iunie 1966 deve-
nise Doctor Honoris Causa al
Universitãþii americane Yale. Chiar
dacã între exilaþii români din
Canada profesorul Vasile Pos-
teucã de la State College din
Mankato (v. Ion Filipciuc, Prefaþã la
romanul V. Posteucã, Bãiatul

drumului, Ed. Mioriþa, Câmpulung
–Bucovina, 2000, p. VI) fusese
oprit sã-l omagieze în revista
“Drum”, Universitatea din Windsor
(Canada) i-a conferit lui Eliade la
60 de ani distincþia “Christian
Culture Award Gold Medal for
1968”. În cãrþile lui Eliade tipãrite
(pe hârtie de calitate inferioarã) în
România (comunistã ºi cripto-
comunistã de dupã 1990) nu apar
trecute nici una dintre distincþiile
primite de faimosul hermeneut al
religiilor, onorat pentru excepþio-
nala valoare a lucrãrilor sale ºtiin-
þifice ºi literare de lumea acade-
micã pe întreg mapamondul. Abia
dupã moartea lui Eliade, în aprilie
1986 (an în care lui E. Wiesel i s-a
dat Nobelul pentru pace, la care
Hitler fusese nominalizat în 1939
iar Stalin de douã ori), neprietenii
românilor au reuºit sã-ºi plaseze
minciunile lor în mediile univer-
sitare occidentale. 

În legãturã cu poetul Vasile
Posteucã (1912-1972) - de la
naºterea cãruia s-au împlinit o sutã
de ani în 2012, eveniment trecut
neobservat de oficialii culturii
cripto-comuniste – ar mai fi de
menþionat faptul cã împreunã cu
Nicolae Dima (n. 1936), fost deþi-
nut politic între 1956-1958 (Amintiri
din închisoare, 1974), si cu Nicolae
Novac au publicat prima datã un
volum cu Poeme din închisori.

Presimþind exagerata impor-
tanþã pe care cititorii inculþi o vor da
dupã moartea sa interviurilor si
informaþiilor cuprinse în jurnalele
sale, Mircea Eliade sugerase la un
moment (celor interesaþi de scrie-
rile sale literare) sã dea prioritate
povestirilor ºi romanelor si doar pe
urmã sã se preocupe de spusele
sale de prin interviuri ºi jurnale:
“Sper cã cititorii de mai târziu îmi
vor citi cãrþile, nu interviurile” (v.
Mircea Eliade, Jurnal, 5 mai 1979).

Pãrintele Iustin Pârvu spunea
cã “sufletul pe cruce câºtigã
adevãrata libertate” ºi cã “meto-
dele de re-educare ale comuniº-
tilor au fãcut mai mulþi sfinþi decât
robi”. Vintilã Horia în Persecutaþi-l

140

D Lestine iterare



pe Boeþius (cu subtitlul Salvarea
de ostrogoþi) a abordat ºi el pro-
blema închisorilor comuniste cu
care mercenarii ocupantului sovie-
tic au împânzit þara: 230 închisori
politice (fãrã sediile de anchetã ale
Securitãþii înfiinþate în 1948 de Ana
Pauker) si peste 15 azile psihia-
trice folosite în represiunea politicã
(v. Sorin Ilieºiu, Raport pentru
condamnarea regimului comunist
ca nelegitim ºi criminal, în “Revista
22”, suplimentul “22 plus”, Anul
XIII, Nr. 188, 21 martie 2006, p.3).
Despre ilegitimitatea comunismului
din România, Virgil Ierunca scria în
oct. 1973 urmãtoarele: “Dacã
regimul de la Bucureºti poartã un
stigmat, este acela de a fi fost
instaurat de armata sovieticã de
ocupaþie, fãrã legitimitate ºi fãrã
vreun acord, oricât de minim, al
poporului român. Toatã lumea ºtie
cum au fost falsificate alegerile de
dupã rãzboi” (v. Virgil Ierunca,
Dimpotrivã, Bucureºti, 1994, p.
183). Din perspectiva cripto-
comunismului de azi, apare sem-
nificativã reacþia lui Andrei Pleºu la
propunerea lui Sorin Ilieºiu de a fi
comemoratã într-o zi anume me-
moria victimelor comunismului,
argumentând cã din anul 2002
existã o lege pentru victimele
Holocaustului. Propunerea lui
Sorin Ilieºiu a stârnit opoziþia lui
Andrei Pleºu, îngrijorat nevoie
mare ca nu cumva sã fie “statutate”
niºte “noi chermeze” (v. scrisoarea
lui S. Ilieºiu cãtre Radu Filipescu, 1
febr. 2012). Vintitã Horia observa
cum în România uneltele ocupan-
tului sovietic “au mânjit lumea cu
urã ºi sânge”. Un cioban din
Salvarea de ostrogoþi (v. V. Horia,
Persecutez Boece!, Lausanne,
1983, trad. româneascã, 1993)
spunea cã ar trebui sã-i urascã,
dar el a izbutit sã nu-i urascã ºi cã:
“Ei sunt cei care ne urãsc ºi se
urãsc între ei” (trad. Ileana
Cantuniari, Ed. Europa, Craiova,
1993, p.50). 

Mircea Eliade nota cã literatura
sa “place ºi se vinde în germanã ºi
în spaniolã” (Jurnal, 21 martie

1985). Romanul Pe Strada
Mântuleasa a apãrut la Paris, la
editura lui Ioan Cuºa, în româneºte
în 1968 (129 p.). Apoi au apãrut
traducerile în germanã, în 1972, ºi
în olandezã în 1975. În 1963
George Uscãtescu îi publicase
primul volum de Nuvele (Ed.
Destin, Madrid, 152p.), Ioan Cuºa
publicându-i în 1971 cele douã
volume ale Nopþii de Sânziene ºi în
1977 cel de-al doilea volum de
nuvele intitulat: În curte la Dionis,
în care au fost cuprinse urmã-
toarele povestiri: Les trois graces
(scrisã în 1976); Sanþurile; Ivan
(publicatã în 1968 în rev. “Destin”,
Madrid); Uniforme de general
(scrisã la New York, 1971, publi-
catã de V. Ierunca în rev. “Ethos”,
1973); Incognito la Buchenwald
(scrisã în 1974 ºi publicatã în rev.
“Ethos”, 1975) ºi În curte la Dionis
(publicatã în “Revista Scriitorilor
Români”, Munchen, nr. 7/1968). În
þara comunistã, unde i-a fost
publicatã fragmentar literatura
exact dupã un sfert de secol de
interdicþie, nuvelele scrise în exil i-
au fost întâi “expurgate” (v. Marian
Popa, Istoria Literaturii…, 2001,
vol. II, p.206) apoi tipãrite pe hârtie
de calitate foarte prostã, lucru
observat ºi de Eliade dupã apariþia
în 1981 a celui de-al doilea volum
de nuvele, la doisprezece ani
distanþã de primul. Dar abia în
post-comunism i s-a tipãrit în
condiþii extrem de modeste Secre-
tul doctorului Honigberger (“V.V.
Press”, 56 p.), scriere publicatã de
Eliade în 1940 (Ed. Socec,
Bucureºti, 190 p.) A se remarca
drastica scãdere a numãrului de
pagini de la 190 la 56 prin înghe-
suirea rândurilor la publicarea în
post-comunism a lui Mircea Eliade.
In exil fiind, abia în 1953 a mai
publicat scrieri literare cel care în
România interbelicã fusese un
faimos romancier: în germanã i-a
apãrut Naechte in Serampore
(1953, 178p.), tradusã trei ani mai
târziu si în francezã Minuit a
Serampore (1956, 244 p.), an în
care i-a apãrut Foret interdit (tradu-

cerea romanului Noaptea de Sân-
ziene). 

În opinia Mariucãi Vulcãnescu,
suplimentul de anchetã pentru
care Mircea Vulcãnescu a fost
adus la Jilava în 1951 s-ar fi dato-
rat unei confuzii de nume. Tatãl ei,
filozoful Mircea Vulcãnescu ar fi
fost adus de la Aiud în locul unui alt
Vulcãnescu. Iar aceastã confuzie
ar fi stat la baza unei serii întregi de
întâmplãri din care, în octombrie
1952 i s-a tras lui Mircea Vul-
cãnescu moartea în închisoarea
din Aiud (http://www.youtube.com/
watch?v=6kuhSDeAnVQ).

V. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica
pe lista neagrã, “Oglinda literarã”,
VIII, 91, iulie 2009, p.4743-4744 ºi
I. Vasiliu-Scraba, Noica ºi discipolii
sãi, în “Origini/ Romanian Roots”,
XIV, 9-10 (146-147), 2009, p.22-
24.

Ar mai fi de adãugat cã nu
numai puterea comunistã a citit în
cheie politicã scrierile literare ale
lui Mircea Eliade. Aºa l-a citit ºi
Culianu pe Eliade. Si tot în cheie
politicã au comentat Tereza ºi Dan
Petrescu scrisorile lui Culianu cãtre
Eliade, referitor chiar la Ana Vogel
din romanul Pe strada Mântuleasa
(v. notele editorilor la scrisoarea lui
Mircea Eliade cãtre Culianu din 17
ian.1978 în vol. Dialoguri între-
rupte: Corespondenþã Mircea
Eliade – Culianu, Ed. Polirom, Iaºi,
2004, p.128).

Pe 28 ianuarie 1943 Mircea
Eliade scria în Jurnalul lusitan cã
agonia Europei a început cu
agonia celor de la Stalingrad si cã
faþã de ceilalþi asasini politici,
comuniºtii, “asasinii roºii” opereazã
la scarã mare: “de la milioane în
sus” (v. M. Eliade, Jurnalul portu-
ghez, 2010, p.141). “Când îmi în-
chipui cum vor pieri elitele româ-
neºti, cum se vor suprima perso-
nalitãþile, cum se vor desþãra sute
de mii, poate milioane de români,
ca sã piarã ghimpele român din
marea comunitate slavã, mã apucã
un fel de disperare”, nota Eliade pe
9 martie 1944 (p.204).
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Fete de soare
Fructe din nisip horesc cu feþe de cearã
Pe la amiezi
ªi nici un nume nu ºi-au dat

Uitarea le-a cuprins din chip
ªi-n sori s-au strecurat
În vâlvãtaia ce-a rãmas din ceaþã

Când s-au pornit sã-ºi caute aleanul
ªi norii au horit
Sã prindã-n ochiul veºniciei limpezimea

Întuneric
Picãturi de tãcere
Se preling în brazde
Contorsionând peºtii la mal
Forme sub ape isterice
Picãturi de tãcere
Adunate în coº de nuiele
Sub copacul aspru al vieþii 
Colþuri de minþi viagere
Picãturi de tãcere

O problemã de vârstã
Insula se tot micºoreazã
Fãrã somn, îi cercetez malurile
Cu satnavs pe hãrþi virtuale
Aerul e-ncãrcat de mânie
Furtuni mici...furtuni mari...
Apar ºi dispar la întâmplare
Dupã anotimp colectez
Amintiri zadarnice
Prea personale sã fie împãrtãºite
Satul meu se tot micºoreazã
Cunosc mai multe locuri ca înainte
ªi mai multe nume din cartea de telefon
Zilele mele de azi ºi de ieri
Devin tot mai mici
Pânã dispar într-un punct...

Repetiþie
Zilele copie nopþile
In oglinda

Iatacului cu tapet
ªi anecdote rãsuflate
Privesc laguna
Prin fereastra deschisã
De la pervazul meu cu pernuþã
Prin casã se fac auzite 
Cuvinte arzânde
Ferecate-n întrebãri ascuþite 
Simt tufiºuri crescânde
Într-un joc inventat când surfez
Peste lanurile vecerniei
Adulmec sudoarea durerii
Cum se ridicã ceaþã-arcuitã
Bronzatã în apa de mare
Gust ce-am pierdut
Despre visul din iatac
Pe fundal de limbi înroºite
Formele se copie una pe alta
În oglinda paralizatã
De voci joase fãrã formã
Fãr’ de-nceput...fãr’ de sfârºit...

O zi din nimicuri

Platforma japonezã intactã
Plutise timp de peste un an
Pânã când atinsese plaja cu scoici
De cealaltã parte-a oceanului
Plutise un an sa ajungã acolo
Pe plaja cu dune ºi lemn plutitor
A fost parte din ªTIRI pe Coasta Pacificului
O macara fusese adusã s-o mute de-acolo.
A doua zi – familii cu copii,
Oameni cu câini, oameni singuri
Sosiserã buluc sã se zgâie 
La platforma japonezã intactã
Ce plutise din Japonia dupã tsunami
Macaraua înþepa nisipul ºi scoicile
Mergeam de-a lungul cãrãrii
Mãrginite cu ierbi aromate
În ultima zi a platformei japoneze intacte
Sequoias cu scoarþa imunã la insecte
Urmau sa fie doftoricite de fiul meu
Ucenic în ale medicinii, cel care-ºi pierduse
Pijamaua undeva prin acele locuri bizare
Orele deveneau gravide-n minute
ªi pâcla înghiþea orizontul
El le îngrijea tinereþea fãrã bãtrâneþe
Dintr-un hotel indiferent din Eureka.

P O E Z I I
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Cele o sutã cincizeci ºi patru de
poezii din culegerea Poezia unei
generaþii nu trebuie sã fie corelatate
cu sensul sever al unei antologii. De
altfel, mãrturiseºte aceastã subiec-
tivã acþiune chiar titlul culegerii,
Poezia unei generaþii, ºi mai ales
când aceasta a dat zeci de condeie
remarcabile, ar fi hazardat sã fie
reprezentatã doar de paisprezece
exponenþi, cu un total de unspre-
zece poezii fiecare. Totuºi, cum vom
vedea mai jos, cei paisprezece poeþi
români, cu multitudinea de stiluri ºi
cu varietatea lor tematicã, sperãm
sã poatã sã acopere, fie ºi în parte,
întegul spectru al tendinþelor poeziei
generaþiei ªaizeci. 

Nici rândurile ce urmeazã nu tre-
buie sã fie înþelese ca o prefaþã
exhaustivã. Din câte cunosc, ex-
perþii nu ºi-au spus încã ultimul
cuvânt în materie; de aceea, mã voi
mãrgini sã fac doar câteva adnotãri,
nu în calitate de critic, ci de cititorul
care cunoaºte într-o suficentã
mãsurã poezia românilor – ºi dintr-o
directã legãturã, aº zice, poezia
generaþiei ªaizeciste.

Cercetãtorul ori cititorul, care va
încerca sã defineascã din pumct de
vedere istoric sau axiologic gene-
raþia poeticã ªaizeci, poate con-
chide lesne cã poezia acestei
generaþii – deºi e continuare a
întregii poezii româneºti, ºi mai ales
a acelei generaþii imediat prece-
dente – începe sã-ºi contureze, de
la primii paºi, un profil modern cu
totul al sãu; asemenea celui care
atât de minunat a fost preconceput
de A. E. Baconsky, dar, din pãcate,
pentru generaþia lui acest pas a fost
ceva mai puþin decât un început:
“De aceea, cred cã versul nostru
trebuie sã aibã un sunet profund
diferit de acela al poeziei scrise în
orice alt timp – ºi în mãsura în care

el e ºi al epocii noastre, a ºi început
sã-l aibã, indiferent dacã aceastã
rezonanþã a fost ori nu încã
sesizatã”.

Ar fi greºit sã susþinã cineva cã
generaþia ªaizeci a intrat în conflict
violent cu trecutul apropiat sau
îndepãrtat. Din contrã, ajunge doar
o singurã privire ca sã se convingã
cineva cã în întreaga sa cale a
pãstrat cu consecvenþã compo-
nentele sale românesti, a adâncit ºi
lãrgit toate dimensiunile moºtenirii
sale spirituale strãmoºeºti. În
esenþã, noua pornire nu constituie
un fenomen de renegare a poeziei
cu sens restrâns angajate ºi a
epuizatului deja agresiv realism
socialist, ci o depãºire revoluþio-
narã, de fapt naturalã, a lor. Gene-
raþia ªaizeci, în noua sa pornire, nu
e cãlãuzitã de un program poetic
comun, sau mai bine zis nu emite
un anume manifest poetic. Merge-
rea spre înainte a ei nu e teorie, e
creaþie. Înfãptuitorii ei nu codificã
reguli, nici legi. Nu constituie o
ºcoalã poeticã aparte. Nu activeazã
ca o totalitate omogenã ºi com-
pactã. Viziunea individualã a aces-
tor poeþi ºi dexteritatea poeticã
specificã fiecãruia sunt caracteris-
tica generalã a generaþiei, condu-
când la un mozaic multicolor de
valori, orientãri, mijloace de expre-
sie, puncte de concentrare ºi ela-
borare, versificaþie ºi alte «gãsel-
niþe», conforme gândirii poetice,
temperamentului ºi experienþei
fiecãrui poet în parte. Pentru o mai
reuºitã precizare a euluI poetic al
creatorului, aº vrea sã-mi fie permis
sã adaug aici spusele autorului
Cuvintelor Potrivite, T. Arghezi:
“Farmecele fiecãruia sunt altele. ªi
presimt cã experienþa unuia nu-i
foloseºte altuia niciodatã. ªi cã din
punctul ãsta începe omul nou...».

Noi am adauga: ºi poetul. Noua
poezie nu propune adevãruri pre-
confecþionate. Poezia aceasta jin-
duieºte la o subiectivitate complexã,
capabilã sã plãsmuiascã un nou
univers literar, bogat în esenþe ºi
viziuni. Singura propabilã angajare
a acestei generaþii a fost poezia
însãºi, in ipostaza ei cea mai esen-
þialã. Fapt este cã în calea ei evolu-
tivã, poezia româneascã a dat, în
diferite perioade, nu doar o datã sau
de douã ori poeþi de vârf. Dar este
iarãºi fapt cã nicicând altãdatã
poezia româneascã, cea bogatã în
forme ºi pãtrunzãtoare în adâncimi,
în calea ei de veacuri, n-a dat aºa
de mulþi poeþi remarcabili, diferiþi
între ei, de larg rãsunet, poeþi ca
Generaþia 60. Trei deja din poeþii
antologaþi în culegerea de faþã: Ana
Blandiana, Marin Sorescu ºi Nichita
Stãnescu sunt laureaþi ai premiului
Herder, iar Nichita Stãnescu candi-
dat, împreunã cu O. Elitis, la premiul
Nobel. Sã mai accentuãm cã nici o
altã generaþie poeticã din România
n-a dat aºa de multe, ºi proemi-
nente în acelaºi timp, voci feminine
ca generaþia ªaizeci. Dacã s-ar lua
în seamã raportul dintre poeþi ºi
poete din aceastã culegere, s-ar
deduce lesne cã dacã nu putem
caracteriza generaþia ªaizeci ca
ginecocratumeni (dominatã de
femei) nu putem s-o caracterizãm
nici ca androcratumeni (dominatã
de bãrbaþi). 

În încercãrile ei spre a-ºi gãsi o
nouã identitate urmãrind o cale
naturalã, deºi din când în când
poticnindu-se sau «cãzând în
gropi», poezia, care în cea mai
mare parte insistã sã-ºi concentreze
atenþia mai ales pe o tematicã
circumstanþialã (poesie de circums-
tance) îºi lãrgeºte orizonturile
estetice ºi trece la o orizontalã ºi, în

Din cântecele
generaţiei mele



acelaºi timp, verticalã abordare a
problemelor de anxietate a omlui,
precum ºi a evoluþiei literelor româneºti
– ºi toate acestea, prin chezãºia unei
generaþii înzestrate. Oamenii de litere
români, totdeauna, din orice izvor de s-
ar fi rãcorit, pe orice coordonatã s-ar fi
miºcat, nicicând nu s-au îndepãrtat de
rãdãcinile creaþiei patriei lor natale. 

Poeþii generaþiei ªaizeci, posedând
rãdãcini adânci, care îi sprijinã dârz –
într-o necunoscutã pentru cei strãini,
dar foarte bogatã culturã – n-au ezitat
sã navigheze cãtre alte necãlcate pânã
acum þãrmuri ºi sã-ºi fixeze soclurile
noilor lor creaþii în meridiane poetice
de o valoare universalã. Cãutând sã
gãseascã esenþa unei noi poezii ºi a
cumpãnirii ei cu poezia mai ales
europeanã, precum ºi cu orice altã
poezie valoroasã strãinã, ei au izbutit
sã descopere pãrþile structurale ale
noii lor poezii. Aºadar, bãtând calea
înainte a acestei noi porniri, fiecare
poet, unul poate mai repede, altul mai
târziu, dobândeºte un cu totul al sãu
personal fel de concepere a realitãþii
poetice ºi un cu totul propriu fel artistic
de reproducere ºi reprezentare a ei. Pe
lângã altele, punctul de concentrare al
poeziei lor îl constituie lupta cu inerþia
ºi omul cu lumea lui interioarã ºi
exterioarã. Unica stãruinþã a acestor
poeþi: omul ºi lumea lui, cea din afarã
si dinãuntru, ziua de azi ºi de mâine a
semenilor – ºi toate acestea, altoite cu
unica lor dorinþã de a descoperi un nou
ºi bogat veºmânt pentru idei bogate în
gândire ºi viziune. Nevãzutul, abstrac-
tul, ipostaza oniricã, dar ºi finalitatea
vieþii ºi a omului, neliniºtea metafizicã
a individului, amorul, locul ºi predesti-
narea individului în societate, relaþiile
umane în spaþiul social-istoric, menirea
artei ºi a creatorului, creatorul faþã în
faþã cu propria opera sunt doar câteva
din temele care strãbat neîncetat
bogãþia poeticã a acestei generaþii.
Dând o rarã formã poeticã ºi un
polivalent sens poetic acestor lumi
amorfe, generaþia ªaizeci a pus piatra
de temelie a poeziei moderne ºi a dat
acestei poezii vigoare ºi tãrie, ele-
mente ce o fãceau demnã de a cores-
punde pretenþiilor culturale continuu
crescânde ale unui cititor public care a
fost rebotezat în cristelniþa iluºtrilor
poeziei universale moderne, precum
Whitman, Pound, Williams, Eliot,
Eluard, Maiakovski, Blok, Esenin,

Machado, Brecht, Neruda, Quasi-
modo, Ungaretti, Kavafis, Seferis,
Ritsos, Elitis etc. 

Ne-am referit mai sus la români-
tatea poeziei româneºti. Dar, deºi
având în vedere cele mai sus pome-
nite, nu cumva cititorul insuficent lã-
murit va conclude cã generaþia ªaizeci
a activat ca porta-voce a unor valori
strãine ºi a unor forme poetice impor-
tate? Accentuãm, iarãºi, cã generaþia
ªaizeci nici n-a occidentalizat ºi nici n-
a americanizat poezia românã. Dupã
ce i-a insuflat un avânt pur ºi nou ºi a
îmbrãcat-o într-un veºmânt totalmente
românesc, poezia aceasta nu ezitã sã
stea alãturi de orice poezie strãinã a
celei de a doua jumãtãþi a secolului
XX. De semnalat cã în anii 60 ºi
începuturile 70, în România vãd lumina
tiparului multe ºi diferite reviste ºi
gazete de literaturã ºi culturã. Astfel, în
acest rãstimp, dacã vom lua în seamã
ºi revistele din anii 50, avem în faþã o
mulþime de ediþii periodice, precum
“Viaþa Româneascã”, “România lite-
rarã”, “Luceafãrul”, “Contemporanul”,
“Sãptãmâna” - în Bucureºti; “Steaua” ºi
“Tribuna” - în Cluj; “Convorbiri Literare”
– Iaºi; “Astra” – Brasov; “Ateneul” –
Bacãu; “Familia” – Oradea; “Ramuri” -
Craiova etc. Secþii bogate de literaturã
ºi culturã au aproape toate ziarele ºi
revistele lunare. În formarea unui nou
public cititor, cu excelenta ei secþie de
culturã, un rol de seamã a jucat ºi
ziarul tineretului, Scânteia tineretului.
Scântea tineretului a fost primul ziar
românesc care s-a debarasat de
clasica ºi scolastica, pentru epoca
aceea, paginaþie ºi a adoptat un nou,
modern, curajos ºi provocator aspect
artistic, pe care l-ar fi jinduit orice ediþie
europeanã. Meºterii primi ai acestei
realizãri au fost artistul plastic Mihai
Sânzianu ºi ºeful Secþiei Artã ºi Litera-
turã a ziarului, criticul C. Stãnescu. Sã
mai pomenim cã în paginile acestei
secþii au fost lansaþi ºi popularizaþi
aproape toþi poeþii tineri ai generaþiei
de atunci. Tot acum, alãturi de editurile
cunoscute din Bucureºti, edituri impor-
tante încep sã se înfiinþeze ºi în
celelalte oraºe mari ale þãrii. Ar fi de
prisos sã punem întrebarea dacã noua
poezie se adresa unui public deja
format, sau acest nou public de cititori
se formeazã împreunã cu poezia
acestei generaþii. Oricare de ar fi
rãspunsul, contribuþia noii poezii

rãmâne imensã în formarea acestui
public de cititori, posesor al unui înalt
nivel. De asemenea, fapt este cã dupã
1955, în România are loc o imernsã
activitate de traduceri. Alãturi de
scriitorii ruºi, care pânã acum, cu
exlentele lor ediþii, dominau spaþiul
literaturii strãine, în þarã încep sã
circule, cu o intensitate de admirat,
scriitori clasici ºi moderni din Europa,
America, Asia.

Ar fi o greºealã sã susþinã cineva cã
poezia generaþiei ªaizeci a fost o
poezie dizidentã. Dupã câte am spus
pânã acum, mersul înainte al gene-
raþiei a fost natural. Poeþii generaþiei au
lãrgit spaþiul tematic al poeziei contem-
porane lor. Printre altele, au dat rãs-
puns generaþiilor urmãtoare cum poate
fi o poezie politicã, fãrã ca politica sã
se substituie artei. A eliberat poezia de
orce fel de ieftinã propagandã ºi lozin-
cãrie, dar s-a ferit sã dea opere
duºmãnoase ºi potrivnice pretenþiilor
puterii de stat. Dacã într-adevãr au
existat distanþãri sau frecuºuri cu cei
de la putere, rezolvarea a fost gãsitã
prin (re)conciliere. Cenzura, cu numele
ei adevãrat sau un altul, împrumutat,
ca Direcþia Presei, a funcþionat, sub o
formã mai blajinã sau mai acutã, pe
toatã durata regimului. Opere duºmã-
noase ºi potrivnice pretenþiilor regi-
mului n-aº fi putut sã le consider pe
acelea precum Vânãtoare Regalã, de
D. R. Popescu, Sfârºitul bahic, de
Petru Popescu; ºi nici capodopera de
film politic Puterea ºi Adevãrul, de
Titus Popovici. Oricât de acutã ar fi fost
prezentatã politica în aceste opere, ea
se referea la conducerile politice
dinainte de Ceauºescu, care nemilos
au fost criticate de liderul actual al
partidului ºi statului. În astfel de opere,
în care noua conducere, într-un fel sau
altul, nu era lãudatã, ele rãmâneau,
într-un fel sau altul, în afara þintei
eventualelor atacuri.

În încercãrile ei de a îmbrãþiºa un
public cât mai larg de cititori, de a
pãtrunde microcosmosul omului, de a
gãsi un veºmânt mersului acestuia
nou, generaþia ªaizeci, cu o putere
dinamicã ºi sinteticã, fãptuieºte multe
ºi demne de luat în seamã înnoiri de
formã. Chiar dacã nu se dispenseazã
totalmente de rimã, ceea ce în Grecia
a fãcut cu deplin succes generaþia
Treizeci, pãrãseºte în cea mai mare
parte schema perfectã a versului,
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ritmul intens de sever, limbajul lucrat în
laborator ºi orice limitãri pe care le
impuneau poeticele precedente.
Sparge vechile forme consacrate ºi
calupurile învechite; în locul lor apare
un ritm frugal, dinamic înãuntrul lui,
precum ºi o formã dinamicã ºi des-
chisã. Limbajul tinde spre cel comun,
pe care voieºte sã-l îmbogãþeascã.
Noua generaþie simte nevoia sã
elimine toate superfluitãþile de limbã ºi
versificaþie, sã impunã forþe noi
amploarei ºi entitãþii cuvintelor ºi sã
transmitã noi funcþii ºi polisemii
versului. Inovaþiile de versificaþie ale
generaþiei nu a însemnat renunþarea la
orice formã poeticã ; dimpotrivã, ele
constituie restabilirea unei ordini noi.
Versul liber sau cel eliberat, precum la
Ileana Mãlãncioiu ori Gabriela
Melinescu, nu trebuie sã fie înþeles ca
o detaºare de la forma poeticã sau ca
o desfiinþare a ei. Inovaþiile acestea au
fost o miºcare împotriva unei forme
moarte – sau, mai precis, a unei
mortalitãþi – ºi o pregãtire pentru o
formã nouã, pentru înnoirea celei
vechi. Am putea spune cã generaþia
ªaizeci a reuºit sã “ajungã la artã prin
idee ºi s-o exprime în limbaj comun,”
ceea ce, cândva, cerea, adresându-se
poeþilor, poetul spaniol Ramon
Camoamor.

Din cele relatate mai sus sperãm ca
cititorul sã se fi convins cã generaþia
ªaizeci n-a fost de la sine nascutã ºi
nici realizãrile ei n-au fost un trãznet
din senin. Mersul ei în sus nu poate fi
conceput fãrã nu puþinele ºi deloc
demne de ignorat prinosuri ale unor
minþi de precursori: deschizãtori de
drumuri pe altarul înnoirii. Paºi de
eliberare de dogme, descãtuºãri de
forme ºi tematici în spaþiul cultural
începuserã sã-ºi facã apariþia, aº
îndrãzni sã spun, chiar înainte de
1955. Spre sfârºitul anilor 1951-1952,
Ion Heliade Rãdulescu începe sã fie
dispensat de epitetele defãimatoare
care îl însoþiserã pânã acum. În acelaºi
an ºcolar, rãzboiul din 1877, în care
contribuþia românilor a fost mai mult
decât însemnatã ºi a dus la deplina
independenþã a statului faþã de Înalta
Poartã, care pânã acum se numea
Rãzboiul ruso-turc, începe sã fie numit
Rãzboiul de Independenþã. Prin anii
1955-1956, poeþi precum Tudor
Arghezi, George Bacovia, ignoraþi
pânã acum, încep sã ocupe un loc de

frunte în panteonul literelor române.
Tot în acel timp, criticul Titu Maiorescu
este ºi el « eliberat » de atributele de
ocarã; ca ºi adversarul sãu socialist,
Ion Dobrogeanu Gherea, de culorile
strãlucitoare în care fusese scãldat
pânã acum. În scurt timp, poezii de
dragoste de Nina Cassian, care pentru
unii ºi azi ar pãrea pline de curaj, încep
sã vad lumina tiparului. A. E.
Baconsky, cu orice nouã apariþie
începe sã uimeascã. Dincolo de
poemele lui, ce aduc un suflu înnoitor
în destinele poeziei româneºti,
contribuþia sa de deschizãtor de noi
drumuri se atribuie ºi diferitelor studii ºi
eseuri despre literatura strãinã,
precum ºi diferitelor traduceri din
poezia multor poeþi strãini. Traducerile
acestea au slujit ca exemple de
netãgãduitã valoare pentru o poezie de
înaltã calitate poeþilor români, ºi ca un
catehism familiarizator cititorului
român cu poezia strãinã. Inovator ºi
modern poate fi considerat ºi volumul
Pâine ºi Sare, de Ion Gheorghe. În
1957 vede lumina tiparului Surâsul
Hiroºimei, de Eugen Jebeleanu, capo-
doperã a poeziei româneºti, a aºa-
zisului realism socialist, care ar fi putut
fi aºezatã alãturi de orice operã de
valoare a literaturii strãine. Cu acest
poem, poetul român a arãtat cã ºi în
România existã mari creatori care
plãsmuiesc opere mãreþe. 

Cei paisprezece poeþi români din
culegerea de faþã, cu rarele lor
asemãnãri, dar mai ales cu nu puþinele
diferenþe: de înclinaþii, stil, versificaþie,
orientare tematicã, precum ºi de nivel
de valoare sau consacrare în spaþiul
literelor, sau de acceptare de cãtre
public, sau de profesie, sex, loc de
provenienþã, dau cititorului o mostrã
reprezentativã a poeziei româneºti din
acea perioadã ºi acoperã, în parte,
toate înclinãrile spectrului poeziei
perioadei respective, precum ºi mer-
sului evolutiv al generaþiei.

Nicolae Labiº – moldovean de
origine, ca ºi marii sãi predecesori
Mihai Eminescu ºi Mihail Sadoveanu.
Ca ºi în operele celor doi, peisajul
românesc, cu toate bogãþiile naturale
ºi spirituale, strãbate versul tânãrului
Labiº. La vârsta încã de adolescent,
când colegii lui fac primii paºi, el este
cunoscut la scarã naþionalã. Versul lui
- legat, robust, exploziv, precum el

însuºi. Deºi cel mai tânãr dintre toþi
poeþii cunoscuþi (aproape fiiul lor)
lãrgeºte ca nimeni altul orizonturile
poeziei din acea vreme. În scurta lui
carierã poeticã, printre putinii, precum
ºi marele poet Mihai Eminescu, a
arãtat cã pentru un mare artist nu
existã teme antipoetice. Chiar ºi
temele politice – care, dupã pãrerea
multor teoreticeni, unii iluºtri, dãu-
neazã artei - tânãrul poet a demonstrat
prin propria sa operã cã aceste teme
pot constitui subiect de artã ºi de ade-
vãratã mãreþie, când poetul posedã
mijloacele necesare. Mai mult decât
atât, Labiº a mai arãtat cã ºi poezia
partinicã dobândeºte dimensiuni uni-
versale, când poetul îndrãzneºte sã
miºte conºtiinþele amorþite ºi sã le
trezeascã, în faþa vechiului ºi bolna-
vului. Aºadar, ce este ultima parte a
Scrisorii III, de Eminescu, când poetul
se referã nominal la liberali, dacã nu
poezie politicã sau chiar partinicã?
Geniul înfãptuieºte minuni. Din nefe-
ricire, acest bãiat teribil al românilor a
plecat din viaþã la vârsta de doar
douãzeci ºi unu de ani. A pierit într-un
accident de circulaþie în 1956; cu doar
patru-cinci ani înainte ca cei de o
vârstã cu el sã înceapã sã treacã
pragul panteonului poeziei româneºti.
Cât de apropiat ºi, cu toate astea, cât
de depãrtat a fost Labiº de înaintaºii
lui, ai realismului socialist? În culege-
rea aceasta constituie un capitol
aparte. Nicolae Labiº n-a fost inelul ce
lega o generaþie cu alta. Nu aº spune
cã a fost nici predecesorul generaþiei
sale. Aº zice, un comergãtor, un tova-
rãº de drum, care le-o luase cu mult
înainte. Cu Moartea Cãprioarei, în
România nu se naºte doar un nou
poet, ci ºi o poezie nouã. Sã consem-
nãm in treacat cã Moartea Cãprioarei,
de Nicolae Labiº, apare în 1954, cu trei
ani înainte de poemul de mare suflu,
Surâsul Hiroºimei, de Eugen Jebe-
leanu. Ba, înainte incã ºi de cele mai
multe poezii de suflu modern, înnoitor,
ale lui A. E. Baconsky, precum si de
cele douã poeme de o deosebitã rezo-
nanþã a ultimului stadiu al realismului
socialist: Cântare Omului ºi 1907, de T.
Arghezi. Poezia lui Nicolae Labiº avea
embrionul care a dobândit carne ºi
oase, s-a închegat, în poezia gene-
raþiei ªaizeci, în poezia celor de o
vârstã cu el. Labiº e un reper. Anto-
logia Poezia Româneascã, a poetului
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grec Iannis Ritsos, care apare în Gre-
cia în 1959 ºi cuprinde poeþii români
contemporani marele poet grec,
începe cu T. Arghezi ºi se încheie cu N.
Labiº. Da. Cu Labiº se încheia o epocã
în poezia contemporanã românã – ºi
tot cu Labiº începe o nouã, strãlucitã
epocã în spaþiul poeziei româneºti.

Ion Alexandru – foarte tânãr si în
plinã maturitate, isi face apariþia în
cadrul literelor româneºti, la începutul
anilor 60. Versul lui este pletoric,
torenþial, ºi pulsând de sbucium,
precum universul sãu poetic. Reuºeºte
sã împreuneze realitatea poeticã ºi
pretenþiile sale estetice. E poetul
mãreþului, al majestuosului ºi al amã-
nuntului. Aceste douã naturi, cea
pãmânteascã ºi cea celestã, cea
lumeascã ºi cea divinã ( în greceºte,
spre deosebire de theios, care în-
seamnã «divin», entheos inseamnã
«cel cu divinul în sine») coexistã strâns
legate una de cealaltã, în universul sãu
poetic. “La Ion Alexandru, realismul dur
ºi primordial nu e mitic, ci de o auten-
ticitate de-a dreptul fioroasã,” sem-
neazã undeva criticul Ion Negoiþescu.
O oarecare necontinuare, ambiguitate
în unele din poemele lui sunt voite,
deoarece cam astfel pricepe poetul
realitetea. Stilul torenþial, supraîncãr-
cat, ºerpuitor/serpentios ºi nu rareori
obscur, constitue o tehnicã de versifi-
caþie care duce la « apocalipse » ale
imaginii în poezia lui Ion Alexandru.

Ion Andreiþã – poet, publicist,
prozator ºi traducãtor. A excelat mai
ales ca autor de reportaj literar. Dar ºi
în cadrul poeziei româneºti contem-
porane, Ion Andreiþã rãmâne o pre-
zenþã considerabilã. Bucuria dragostei
împãrtãºite, dar ºi dorul celei neîmpãr-
tãºite, armonia cu natura, dragostea
pentru ceea ce-i modest ºi sincer (des-
chis la inimã !) un rar caracteristic al
Þãrii Oltului, umor ºi o invitaþie anacre-
onticã, în rãstimpuri, la serbãrile bucu-
riei, ca antidot împotriva stresul zilnic,
sunt doar câteva din harismele ce
definesc poezia lui I. Andreiþã. Arta finã
cu care îºi elaboreazã universul sãu
poetic ºi duioºia ºi limpezimea, clari-
tatea versurilor sale constituie semne
decisive pentru ca satisfacþia lecturii sã
gãseascã, imediat ºi sigur, o rarã
receptare în rândul publicului cititor.
Maxima anticilor “Sophon to saphes”
(Înþelept e ceea ce-i limpede, clar) e
valabilã pentru poezia lui Ion Andreiþã.

Cezar Baltag – mânuieºte cu o rarã
dexteritate versul rimat, clasic, precum
ºi cel liber, alb, modern. Prin figuri
biblice, mitologice ori legendare ºi
mitice româneºti sugereazã existenþa
unei lumi poetice înzestrate cu o viaþã
multidimensionalã ºi în perpetuã miº-
care, care constituie universul adevãrat
a relaþiilor umane. Abesalom, Orfeu,
Euridice, Salomea sau Fãt-Frumos sunt
doar câteva din ipostazele poetului, sau
ale existenþei umane, ºi oricât de
pãmântene ar apãrea nu-ºi pierd nimic
din strãlucirea nimbului lor precedent.
De aci izvorãºte o oarecare senzaþie a
unei memorii neobosite, terapeutice,
care înfãptuieºte demitizarea elibera-
toare a mitului ºi cãlãuzeºte cititorul în
sferele sublimului. 

Ioana Bantaº – poetã a tonurilor
discrete, joase (sotto voce) dar de o
rarã profunzime de idei ºi, în acelaºi
timp, de o bogãþie de sentimente bine
stãpânite. Printre altele, eul ei poetic
constituie un voiaj în spiralã într-un
cadru feeric, unde cugetarea mereu
treazã ºi trãirea liricã contribuie reciproc
în plãsmuirea unui univers de viziuni, în
care istoria se trezeºte în sânul mitului
ºi mitul construieºte la rândul sãu
istorie. Înzestratã cu un pur ºi fin simþ al
limbii, ea ºtie sã-ºi formuleze gândurile
ºi problematicile ei cu claritate, cum-
pãtare ºi în mod epigramatic.

Ana Blandiana – poetã de o rarã ºi
continuã înnoire, care, împreuna cu
Nichita Stãnescu ºi Marin Sorescu,
completeazã treimea poeþilor gene-
raþiei sale, laureaþi cu premiul Herder.
Pentru poezia ei se poate vorbi numai
în termeni poetici. Universul ei poetic e
plin de frumuseþi ºi blând precum
numele ei, prodromic (premergãtor,
deschizãtor de cãi noi) pe deasupra ºi
apocaliptic (dezvãluitor) în acelaºi timp
pulsând de noi mesagii, ca ºi ziua ei de
naºtere, 25 martie, ºi ascuþit, aº spune,
precum tãiºul spadei cel straºnic al
libertãþii lui Solomos. Eleganþa vesului
ei e pur româneascã ºi completeazã
bogãþia sentimentelor poetei ºi clari-
tatea gândirilor ei. Undeva, Cocteau
spune: “La Picaso nu existã nici o gri-
masã, nici o caricaturã. Existã ten-
siune. Descoperirea vine înaintea
cercetãrii. Înainte gãseºte ºi dupã
aceea cautã”. ªi, în altã parte : “Visul
meu în muzicã ar fi sã ascult muzica
din chitarele lui Picaso.” Toate acestea,
fãrã cea mai micã rezervã, sunt

valabile pentru poezia lui A. Blandiana
ºi cititorul nu va ezita sã spunã:
«Ascult muzica din flautele carpatice
ale Anei Blandiana». 

Constanþa Buzea – fire neliniºtitã,
multilateralã, în insistenþã ºi plinã de
rãbdare, de cãutare – se remarcã drept
una dintre cele mai însemnate
personalitãþi ale generaþiei ªaizeci.
Opera ei poeticã se situeazã în spaþiul
dintre poezia tradiþionalã românã din
ultimii ani ºi cea modernã, a anilor
ºaizeci. Poezia ei dinamicã, eurimatikã
(de la eureka – « am gãsit » ; « cel ce
gãseºte soluþii noi, nãscoceºte ceva
nou ») bogatã în imagini ºi sensuri, nu
rareori acoperã un spectru însemnat
de tematici ºi motive. Poeziile ei de
dragoste, eliberate de sentimentalisme
epuizate de vreme ºi orice fel de poveri
lirice, sunt îmbibate printre altele ºi de
o fin filtratã reflectare filosoficã. Citi-
torul imediat conclude cã poeta posedã
o foarte rarã sensibilitate, care, altoitã
cu un spirit plin de nãscociri, conduce la
plãsmuirea unei lumi întruna înnoitoare
de descoperiri. Constanþa Buzea, fãrã
îndoialã, într-un asemenea cadru, se
pronunþã ca o ipostazã de o deosebitã
impunere ºi radiaþie. 

Ileana Mãlãncioiu – poetã de mare
amplitudine, personalitate ingenioasã
ºi profund filosoficã, nu a întârziat sã
impresioneze, încã de la primele apa-
riþii, datoritã unei poezii care n-are
nimic impresionant, dar, din contrã,
pare modestã, neîmpodobitã, cumpã-
tatã, dar în acelaºi timp viguroasã ºi
durã, ruptã parcã din stâncile Carpa-
þilor. Universul ei poetic este conceput
în spaþiul interiorului, care purcede de
la concret ºi vizibil ca sã se stabileascã
în partea obscurã a eului, acolo unde
se desãvârºeºte ºi lumescul ºi celes-
tul. Chipurile ei poetice, ºi ele nede-
finite, sunt scoase parcã din dalta lui
Brâncuºi. Dumnezeul ei – o identitate
poeticã, un principiu suprem, ca ºi cel
arghezian, ºi totuºi existent pentru
poetesã, chiar ºi când insistã sã
rãmânã nepipãibil. Când o preocupã
problema timpului ºi a deºertãciunii,
poeta se adreseazã numai ºi numai, cu
o proprie ºi specificã pocãinþã poeticã,
acestui zeu lipsit de o ipostazã misticã.
Relaþia între suflet ºi trup - strãinã de
cea platonicã, precum ºi de cea
biblicã, dar de asemenea strãinã ºi de
cea a poeþilor materialiºti, precum a lui
Kostas Varnalis. Moartea falsã – chiar
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ºi atunci când pune capãt vieþii. Îngerii
ei – diferiþi de cei ce propagaþi de pre-
dicatorii biblici, ºi de aceea mai umani
ºi poate ºi mai biblici. Cu alte cuvinte,
poezia Ilenei Mãlãncioiu e cugetare,
exaltare ºi perseverenþã, extaz ºi ago-
nie, poezie care se adreseazã întâi sub-
conºtientului ºi dupã aceea conºtien-
tului. Dacã la Ana Blandiana desco-
perirea vine înaintea cercetãrii, la Ileana
Mãlãncioiu descoperirea vine dupã ce
investigaþia îºi terminã actul ei de
cercetare în apocrifele subconºtientului. 

Gabriela Melinescu – una dintre
cele mai cald acceptate figuri, atât din
partea criticii, cât ºi din aceea a
publicului cititor al poeziei româneºti
dupã anii ºaizeci, ºi-a lãsat încã din
anii de studenþie amprenta adânc
incizatã pe panteonul literelor româ-
neºti. Poezia ei, bogatã în imagini
limpezi, ºi totuºi lin þesute, reuºeºte sã
conceapã în spatele unui val de magie
ºi de frumuseþi poetice, ceea ce sunt
modestul ºi sublimul vieþii de fiecare zi.
Farmecul poeziei ei, precum la Paul
Celan, se sãvârºeºte nu la limitele limbii.
Dar pe câtã vreme Paul Celan îºi pune
ca scop imposibilul sã dea grai tãcerii,
Gabriela Melinescu reuºeºte sã dea
viaþã reticenþei (trecerii sub tãcere ) prin
însãºi reticenþã. Poeta românã reuºeºte,
precum foarte puþini alþii, sã convingã cã
sentimentele cele mai adânci poetic nu
pot fi cristalizate în cuvinte, dar, dinpo-
trivã, sunt întrezãrite printre ele. 

Lucia Negoiþã – o prezenþã a
ultimei etape a generaþiei ªaizeci.
Poezia ei, atât ca versificaþie, cât ºi ca
tematicã, se rãfrânge ºi pe spaþiul
generaþiei urmãtoare. « Poezia Luciei
Negoiþã poate fi situatã în spaþiul
modernist – o invitaþie la descoperirea
eului într-o oglindã, undeva departe de
traficul monoton al rutinei cotidiene.
(Arina Lungu) ». « Lucia Negoiþã îºi
impune o simplitate austerã. O claritate
a trãirii ce nu poate trece neobservatã.
Fiecare amãnunt ce þine de real e
asemenea unui trãgaci. Arma emoþiei e
încãrcatã, poemul – ultima suflare.
(Lidia Vianu) ». « Existã în poemele
Luciei Negoiþã un anume simbolism
visual. Spaþiul cuvintelor recupereazã
sentimente, emoþii, senzaþii, totul « mis
a nu », cu tandreþe, curaj, dar ºi cu o
anume ironie. (Liliana Ursu) ». 

Printre altele, poemele Luciei
Negoiþã mãrturisesc o poezie a fecun-
ditãþii, la fel ca Primãvara din cunos-

cutul tablou al lui Boticelli, care într-o
naturã în plinã înflorire cautã loc sã
dea naºtere noului ºi frumosului. O
poezie care explodeazã de dragoste
pentru tot “ceea ce-i uman si tot ceea
ce nu-i bolnav”, ca sã ne amintim de
versurile lui Kostas Palamas, într-o
lume în care vina, poate cea prestrã-
moºeascã, poate o alta, loveºte pe cei
vinovaþi fãrã vinã. Poeta, inundatã de
dragoste, dragoste spiritualã, dragoste
umanã pentru aceºti vinovaþi fãrã vinã,
îºi primeºte osânda cu stoicism, ºi
mulþumeºte unui Principiu Suprem cã
n-a situtat-o în rândul celor care osân-
desc. Feminismul poetei se exprimã
prin fecunditate, fertilitate, natalitate. 

Este într-adevãr un fapt fericit
pentru poezia unei generaþii, când
sensurile ºi noþiunile ne sunt date
printr-un stil de deosebitã perfecþiune
ºi deplinã stãpânire a limbii. 

Darie Novaceanu – poet, tradu-
cãtor, eseist, publicist, ºi scriitor de
monografii de cãlãtorie, este una dintre
cele mai cunoscute personalitãþi în
cadrul literelor româneºti dupã anii
ºaizeci. Profilul lui poetic devine ºi mai
interesant datoritã faptului cã poetul,
pe lângã altele, a cãlãtorit mult ºi
cunoaºte diferite limbi strãine, factori
care au contribuit ca el sã cunoascã
localitãþi ºi personalitãþi strãine ºi sã
promoveze operele lor în România ºi
literatura românã în strãinãtate, pre-
cum ºi propria lui operã sã se bucure
de o rarã rãspândire peste hotare.
Adorator al miturilor ºi legendelor
populare, dar ºi ale tradiþiilor istorice
ale României ºi ale patriei sale de
baºtinã, Þara Oltului, Novãceanu
fãptuieºte dese voiaje în trecutul þãrii,
încercând sã gãseascã în agitaþiile
subterane (klydonismos = agitaþie de
talazuri) identitatea existenþei umane,
ce devine subiect ºi obiect al istoriei.
Invocaþiile acestea subterane, aºtep-
tate adesea, ale unor valori inalterabile
ale trecutului, îi dau lui Novãceanu
încã un alibi poetic de repetate voiaje
printre strâmtorile apocrife ale con-
ºtiinþei. Versul sãu vârtos ºi viguros,
limbajul clar, imaginile depline ºi un
ritm lãuntric plin de pulsaþie câºtigã de
la început dragostea celui ce citeºte.

Marin Sorescu – constitue incon-
testabil o personalitate literarã, spiri-
tualã de prim rang, cu o radiaþie
deosebitã, nu numai pentru România,
dar ºi pentru publicul cititor de peste

hotare. Completeazã, împreunã cu
Nichita Stãnescu ºi cu Ana Blandiana,
treimea laureaþilor cu premiul Herder a
generaþiei sale. Poet, dramaturg,
prozator, eseist, traducãtor, operele lui
se bucurã de o largã circulaþie pe toate
continentele planetei, Marin Sorescu
se aratã, dacã nu din primul sãu
volum, Singur printre poeþi, 1964, sigur
din cel de-al doilea, Poeme, 1965, ºi
cel de-al treilea, Moartea Ceasului,
1966, ca una dintre cele mai marcante
conºtiinþe creatoare ale þãrii. 

Poezia lui Marin Sorescu acoperã
un spectru multisintetic de valori ºi idei
ºi se bucurã în acelaºi timp de un stil
bogat, polivalent, uºor ironic, care
reînnoieºte un raþionament profund.
Marin Sorescu a fost membru al Aca-
demiei Române, al Academiei
Mallarme din Paris, al Academiei de
ªtiinþe ºi Arte din Veneþia, al Academiei
de Arte, ªtiinþe ºi Profesii din Florenþa.

Nichita Stãnescu – personalitate
de mari proporþii spirituale este
considerat atât de public, cât ºi de
critica româneascã ºi strãinã, ca unul
din cei mai remarcabili poeþi ai lite-
raturii române. Contribuþia lui în
consolidarea literaturii moderne ro-
mâne este unicã. Precum orice mare
poet, Nichita Stãnescu nu se asea-
mãnã decât cu sine însuºi. Dupã
pãrerea unor critici de seamã, precum
E. Simion, N. Stãnescu face parte din
categoria foarte rarã a inventatorilor
lingvistici ºi poetici. Dupã pãrerea altor
specialiºti, N. Stãnescu, continuând
calea unor înaitaºi ai lui, precum G.
Bacovia, T. Arghezi, L. Blaga, a schim-
bat profilul literaturii româneºti. Printre
altele, amorul este una din temele
poeziei lui N. Stãnescu. Altã temã
abordatã în repetate rânduri de poet
este poezia sub diferite forme ale ei.
Ca ºi la Ion Alexandru, întâlnim ºi la N.
Stãnescu un vers torenþial, « dedalic »,
rotativ, întins. Dar în câte meandre ºi
aventuri ale cuvântului ne poartã
versurile lui Nichita Stãnescu; chiar ºi
când acestea ne amintesc de cercurile
danteºti, nicicând nu dãm de întuneric:
doar luminã, peste tot luminã. 

Fãrã îndoialã, Nichita Stãnescu
este nu doar un mare poet român, dar
ºi un poet de amploare universalã.

Corneliu ªerban – fire adânc gân-
ditoare ºi de o rarã stãpânire de sine,
cu toate cã e posedat de un puternic
eu poetic, ºi deºi în anii trecuþi a fost
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unul dintre poeþii cei mai iubiþi de
public, ºi continuã sã fie ºi acum la fel,
din pãcate, de restrânsul de azi public
cititor, precum ºi alþi confraþi ai lui –
continuã sã rãmânã cu mult mai putin
cunoscut decât adevãrata sa valoare.
În versuri de o rarã concentrare, golite
pânã la maximum de încãrcãturi chi-
nuitoare, pline de mesaje, pe alocuri
duioase, pe alocuri sarcastice, trãieºte
drama ºi nostalgia unei duioºii dispã-
rute în drama umanã. În multe din
poezii se referã la pierderea elemen-
tului paradisiac al vieþii, care coincide
cu trãirile unei copilãrii rãnite. Adesea,
Corneliu ªerban se opune cu seninã-
tate fatalului social ºi metafizic. Lumea
de dincolo, pentru ªerban nu existã,
sau chiar dacã existã, nu-l intereseazã.
Dar dacã moartea naturalã, odatã ce-i
inevitabilã, constituie o lege a vieþii,
moartea spiritualã a creatorului, mai
ales când ea e provacatã de status
quo, echivaleazã cu o crimã supremã.
În puþinele poeme post-dcembriste,
adorarea libertãþii ºi frumuseþii con-
ºtiinþei umane este strivitã de indife-
renþa deplinã a celor puternici ai lumii
de azi. 

“Când o operã pare a o lua înaintea
epocii (a o precede) “ scrie Cocteau ,
“este pur si simplu deoarece epoca a
rãmas în urmã”. Oricând s-ar fi scris
rândurile de mai sus ºi în orice caz s-
ar fi referit ele, parcã ar fi tãiate ºi
cusute pe mãsura schimbãrilor cultu-
ral-politice ce se înfãptuiau în România
anilor 1950-1970. De obicei, orice
mare poezie se miºcã într-o climã
nouã, “modernã“, pentru epoca sa.
Poezia generaþiei ªaizeci în România,
dupã ce s-a închegat, ea a pus apoi
bazele unei clime noi pentru o
dezvoltare a ei continuã. Schimbãrile
care avuseserã loc în cadrul artelor ºi
literelor în România au precedat
schimbãrile în cadrul vieþii politice ºi a
administraþiei de stat. Din cele relatate
mai sus, oricine, dar mai ales cel ce
cunoaºte realitarea româneascã, lesne
poate deduce cã, pe când în 1965-
1966 abia cu reabilitarea lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu încep sã aibã loc primele
schimbãri politice, în cadrul artelor ºi
literelor fuseserã înfãptuite aproape
toate schimbãrile sus pomenite ºi
fuseserã reabilitaþi majoritatea scriito-
rilor «nedoriþi». Am pomenit mai
devreme cã între anii 1952-1953, atât

criticul literar Titu Maiorescu, cât ºi
adversarul lui ideologic Ion Dobro-
geanu Gherea, sunt dispensaþi: primul
de determinativele defãimãtoare, al
doilea de cele omagiale, ºi, cu toate
acestea, pe cel de-al doilea, împreunã
cu toþi partenerii sãi politici, asa-ziºi
generoºi, pânã pe la începuturile
anului 1972, determinativul trãdãtor,
care i-a fost lipit încã din primele zile
ale existenþei lor, 1899, nu se zicea sã
fie dezlipit de ei. Sã mai amintim cã în
toatã perioada, ºi pe când Dobrogeanu
Gherea era ridicat la ceruri, cât ºi mai
târziu, opera lui social-politicã, Neoio-
bãgia, continua sã rãmânã pe lista
operelor trecute la index. Referinþele
mele de mai sus, cã opere precum
Vânãtoarea Regalã, de D. R. Popescu
ºi Sfârºitul bahic, de Petru Popescu,
s-au scris dupã ce noul lider criticase
aspru pe predecesorii sãi, numai
aparent ar fi putut sã retracteze teza
mea cã schimbãrile ce-au fost înfãp-
tuite în cadrul literaturii ºi culturii au
precedat pe cele înfãptuite în cadrul
politic. Critica exercitatã de cãtre noul
lider predecesorilor sãi a fost doar
nominalã, epidermicã, de suprafaþã ºi
formalã, pe când operele pomenite mai
sus exercitau o criticã structuralã unui
regim ce continua sã meargã pe o cale
greºitã. În ceea ce priveºte Puterea ºi
Adevãrul, de Titus Popovici, film politic
de o rarã inspiraþie, întrece în prufun-
zime filosoficul Cerul Senin, de Ciuhrai
ºi Z, de Kostas Gavras, în încercarea
de gãsi rãspuns unei probleme care,
de la Platon la Poulantzas, ºi mai
departe, încã n-a încetat sã preocupe
minþile politice ºi filosofice. Individul ºi
puterea de stat, adevãrul ºi demo-
craþia. ªi dacã cineva dintre noi ar vrea
sã considere romanul Princepele, de
Eugen Barbu, carte profeticã, atunci
neindoielnic vom putea spune cã luatul
în nume de rãu scriitor a prevãzut cel
putin cu treizeci de ani cãderea
“princepelui”. În fine, ca sã se convingã
cineva în ce mãsurã poezia anilor ’60
lãsase în urma ei epoca sa ºi cu cât în
urma ei rãmâneau schimbãrile sociale,
politice ºi administrative în Romania,
sã-mi permitã cititorul sã fac o remarcã
la situaþia României zilelor de azi. Toþi
cei ce observã cu atenþie desfãºurarea
evenimentelor azi în România, aud
cum se repetã adesea, ca un refren,
sloganul, atât în discuþiile dintre oa-
meni, cât ºi la mijloacele de informare,

cã România e departe, ºi este foarte
mult adevar, de a putea fi numãratã
printre þãrile care azi se cheamã
“europene”. Dar, poezia românã, ºi
acesta-i un lucru recunoscut de orice
cititor cunoscãtor al faptelor, dupã cum
am amintit mai înainte, fãrã nici un
dubiu: dupã 1968, poate sta alãturi de
orice mare poezie strãinã.

ªi, totuºi, se întreabã cineva: Cum
se explicã ideea cã, dacã în cadrul
artelor ºi literelor se înfãptuiserã aºa
de multe schimbãri ºi, pe deasupra,
odatã ce nu s-a scris poezie antistatalã
(dizidentã) de ce atâþia scriitori au
cunoscut închisorile statului? Desigur,
poeþi dizidenþi au existat, dar nu ºi
poezie dizidentã. Aceºti scriitori nu au
fost prigoniþi pentru operele lor literare,
ci pentru activitatea lor politicã. Pare-
se cã au cerut sã fie grãbite ºi înfãp-
tuite schimbãrile politice pe care ei
doreau sã fi fost înfãptute ºi în viaþa de
stat. Se pune iarãºi întrebarea: De ce
aceºti autori, schimbãrile acestea nu le
ceruserã prin scrisul lor poetic? Aici
este vorba despre poezia publicatã.
Sau poate aceºti autori, care au evitat
de a face cu calapode învechite ºi
lozincãrii ieftine politice, au vrut sã lase
la o parte scheme de expresie depã-
ºite, fiind ele chiar de altã culoare,
poesie ori circumstanþe, de orice
nuanþã, are un efect vremelnic, ºi
oricât de necesarã ar fi ea, are arie
limitatã, sau poate aceºti autori au
scris poezii-manifest, dar nu le-au dat
spre publicare. Marin Sorescu e mare
ºi fãrã Sonete. Azi Sorescu se bucurã
de un însemnat public cititor, în þarã ºi
peste hotare. Dar câþi din ei vorbesc
despre Sonetele lui?

Generaþia ªaizeci a consolidat un
stil intensiv, viguros ºi proteic, care a
influenþat fertil generaþiile urmãtoare.
Din pãcate, azi insuficienþa socialã,
stãpânirea celor vicioºi, neîndestu-
larea politicã ºi spiritualã, devaloriza-
rea instituþiilor, decãderea ºi depre-
siunea ideilor mãreþe, lipsa de încre-
dere, poluarea bogãþiilor spirituale ºi
alterarea limbii naþionale, depravarea
idealurilor ºi rãsturnarea valorilor mo-
rale care au fost predicate de descã-
lecãtorii þãrii, de generaþia ªaizeci ºi de
generaþiile care au precedat ºi succe-
dat generaþia ªaizeci, descompunerea
socialã ºi umanã, pustiirea ºi ruinarea
mediului, propagarea orecãrei stegã-
ciuni spirituale de cãtre cei puternici,
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au început sã producã confuzii în viaþa
socialã, culturalã ºi politicã a þãrii.
Care-i viitorul artei ºi al creatorului? Al
literaturii ºi al scriitorului în general ºi al
poeziei ºi poetului, în România? Care-
i menirea ºi contribuþia generaþiei de
azi ºi ale generaþiilor ce vor urma? Vor
continua calea deschisã de înaitaºii
sãi, sau se vor abate de la drum,
învãluiþi în mantaua unui postmo-
dernism venetic sau chiar antinaþional?
Ar fi prematur sã decidã cineva soarta
poeziei româneºti ºi a literaturii în
general, în noua existenþã istoricã,
politicã ºi culturalã. Totuºi, veterani
rãmaºi pe creste ai generaþiei ªaizeci
ºi ai generaþiilor imediat anticipante ne
încurajeazã sã sperãm cã minunata
literaturã românã îºi va menþine
nevestejite roadele sale. În tunel existã
luminã. Cei opt poeþi din aceastã
antologie nu vor sã depunã armele.
Neobosit între ei ºi de-a pururea înnoit,
marele Ion Gheorghe. Cititorii lui
Angela Marinescu, Mircea Dinescu,
Mircea Cãrtãrescu, Traian T. Coºovei,
Florin Iaru, Ioan Es Pop si ai altor
creatori credincioºi misiunii lor,
aºteaptã sã audã vocea celor care au
iubit ºi continuã sã iubeascã. E timpul
ca poezia româneascã sã-ºi spunã
cuvântul. Cuvântul ei deplin, decisiv. 

Nu aº vrea sã mã întind mai mult în
aceste note, care, dupã cum am
pomenit ºi mai înainte, nu aspirã decât
de-a fi o cãlãuzã amicalã a cititorului
grec, la unele, dacã nu la toate ariile
generaþiei ªaizeci. Înainte de a
încheia, aº vrea sã mulþumesc prie-
tenilor mei români, care, pe toatã
durata muncii mele intensive ºi
insistente, au stat alãturi de mine,
colaboratori neobosiþi. În special,
vreau sã-i mulþumesc profesorului
universitar de teatrologie ºi remarcabil
scriitor Titus Vîjeu, colegului meu de
liceu ºi universitate, criticul literar C.
Stãnescu, precum ºi fratelui meu de
sânge, criticul literar Gabriel Dimi-
sianu, coorãºean cu A. Empirikos, A.
Kedros, I. Xenakis, Panait Istrati, Nikos
Karvounis, dar ºi cu prietenul lui de
suflet, cel de-a pururi neuitat ºi admirat
de noi, Fãnuº Neagu, care au fost
alãturi de mine lãmurindu-mi unele
pasaje cam obscure, iluminându-mi
unele sensuri ambigui, dificultãþi
sintactice, cu o rarã dragoste ºi
dedicare la poezia generaþiei noastre

ºi la truda mea de traducãtor. Selecþia,
atât a poeþilor, cât ºi a poemelor,
precum ºi compunerea prologului au
fost fãcute inclusiv de mine.

Încã douã cuvinte privind tradu-
cerea sau, mai bine zis, alegerea
poeziilor ºi a poeþilor. Se ºtie cã la
orice antologare, pe lângã factorii
obiectivi, odatã ce munca de tradu-
cãtor, dupã spusele lui I. Ritsos, e
supusã legilor creaþiei, coexistã, pânã
la o anumitã mãsurã, ºi factori subiec-
tivi. ªi asta mai ales când traducãtorul
se întâmplã sã fie ºi poet. Din nefe-
ricire, nu-i de ajuns voinþa, cunoºtin-
þele, munca. Foarte adesea, mulþi poeþi
de prim rang sunt strãini de felul sãu
creator. Un alt factor care îngreuneazã
drumul poetului spre a traduce poeþi de
nepãtruns pentru capacitãþile sale e
timpul. Cum va vedea cititorul care
deþine câteva cunoºtinþe de literaturã
românã, destui exponenþi de seamã ai
generaþiei nu sunt incluºi în culegerea
de faþã. Lipsesc ºi poezii demne de a fi
luate în seamã ale unor poeþi incluºi în
culegere. Lipseºte de curând plecatul
de lângã noi, poetul de seama Adrian
Pãunescu. Cauzele? Obiective ºi
subiective. Obiective: nu poesed nici o
carte din bogata operã a cunoscutului
pe scarã mondialã poet. Subiective:
dificultatea de a traduce o poezia
perfect ritmatã ºi rimatã, simplã la
prima citire, dar în realitate pãtrunsã de
un adânc substrat filosofic, din cauza
cãruia nu-i usor sã te apropia poetic de
ea. Acelaºi lucru aº zice ºi despre
vechiul meu prieten ºi coleg de
facultate Ilie Constantin. Nu mi-a fost
cu putinþã sã transpun în greceºte
ceva din cele Unsprezece Elegii sau
din poemul de mare suflu Laus
Ptolemaei, de Nichita . De ce? O
singurã Elegie era sã ocupe aproape
tot spaþiul acordat celor unsprezece
poezii ale unui poet din cartea aceasta.
Doar câteva fragmente din sus-
amintitul poem filosofic n-ar fi fost în
stare sã dea cititorului nici macar o
palidã imagine a unei capodopere care
a îndrãznit sã se mãsoare cu Axion
Esti, a lui O. Elitis. Sper totuºi cu cei
treisprezece poeþi prieteni sã fi putut
da cititorului grec o micã dar impor-
tantã mostrã a tuturor înclinaþiilor ºi
tendinþelor ºi poate ºi a nivelurilor
poeziei româneºti a genraþiei ªaizeci.
Prietenilor pentru care nu mi-a stat în
putinþã sã-i includ în paginile acestei

cãrþi, împreunã cu întreaga mea
dragoste neschimbatã, le cer de o mie
de ori scuze. Putere sufleteascã ºi
spor demiurgig în creaþie le doresc. Eu
trebuie sã mã întorc la munca mea.
Câinii timpului se þin dupã mine.
Suntem într-o vârstã în care adesea
cãdem în mâinile unor doctori irespon-
sabili. Nu puþini din cei ce poartã halat
alb confundã bisturiul cu hangerul mã-
celarului ºi pacientul cu mielul agãþat
de cârlig, spre vânzare. Scumpã, de o
mie de ori scumpã orice clipã. Timpul
nu dã cu credit. Fie ca aceastã
culegere sã trezeascã interesul cuiva
care dispune de mai mult timp ca mine,
care sã completeze golurile lãsate de
mine ºi sã dea publicului grecesc o
imagine mai amplã ºi mai completã a
poeziei generaþiei ªaizeci. România
abundã de elleniºti. 

Un salut din toatã inima cititorilor
mei din Toronto ºi puþinilor prieteni din
Grecia, unde, în ciuda obstacolelor ce
împiedicã pãtrunderea în þarã a
operelor scriitorilor nu prieteneºte
ataºaþi pe lângã orice fel de politruci si
culturnici, îndopaþi de cãtre regim ºi
lingãi de strãchini partinice, ce dominã
peste opele noastre, sau, dupã
Maiakovski, pe lângã ºleahta poeziei
celor nesãþioºi si sãltãtori – aceastã
carte va ajunge. Încheind, nu vreau sã
mã cufund în citate ºi maxime. Nu vã
voi spune nici cã “traducerea este un
rãu necesar”, nici uzatul ca ºapca cu
care se joacã fotbal “tradutore tradi-
tore”, nici ceea ce spusesem eu
cândva, « traditore creatore », ºi nici
grecescul ‘traducerile sunt ca ºi
femeile, cele credincioase nu sunt
frumoase, iar cele frumoase nu sunt
credincioase”. Vorbe care dacã odatã
conþineau un dram de adevãr, azi
constituie marfã ieftinã, pe care o vând
culturaliºtii întârziaþi. Traducãtorii de
seamã, cu traduceri de seamã, aseme-
nea spuse le asvârle în coºul de gunoi.
Mã voi mãrgini sã spun doar atât: dacã
pentru Elitis, traducerea-i o a doua
scriere ºi pentru Borjes o rescriere, ºi
încã tot dupã Borjes: «ceea ce variazã
nu-s formele de scriere, ci formele de
citire » - facã-se ca aceastã culegere
sã constituie pentru cititorul grec o a
doua citire, sau o con-citire (o citire
împreunã) a cititorului ºi a traducãto-
rului, a celor 14 poeþi români, cu mereu
nestinsa dragoste a traducãtorului
pentru poezie ºi pentru cititorii ei.
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Hristos Ziatas 

ªi totuºi 
Poetul – coroanã de spini 

pe fruntea generaþiei
Ion Alexandru

Pasãrea cu clonþul roºu
sfâºie
al generaþiei fiecare moment
ce încã nu l-a trãit, stãruitor,
precum vulturul Aruncãtorului de Trãsnete
Mãruntaiele Înlãnþuitului pe crestele Caucazului.

Lupta cu inerþia
zici cã era terminatã
înainte de-a fi începutã?

ªi osia,
ce prin inimile noastre trecea,
se învârtea?
sau doar acum
a început sã se învârtã
de-a-ndoaselea?

Cãprioare
în strâmtorile pulsurilor noastre – 
rãtãcite cãprioare,
poetul nu poate
setea voastrã,
mai aprigã decât voinþa,
s-o domoleascã. 

Am ars
ca o þigarã uitatã,
pânã la ultima ei licãrire,
pânã la cel din urmã al ei tremur,
plãtind a-nsufleþirii noastre vamã
unui ev aprins.

Mâine poate vreun anticar
scormonind în funinginea zilei de ieri
va descoperi urmele 
unei generaþii, care cu degetele minþii 
ºi-a pipãit drumul ºi,
ca ºi poetul de douãzeci ºi unul de ani ºi încã unul,

Va rãmâne o amintire frumoasã,

Un cântec care nu s-a terminat,
un cântec care nu vrea sã se termine.

Poetul HRISTOS ZIATAS s-a nãscut în anul 1937, în comuna Halara, regiunea Kastoria – din Grecia. La o vârstã fragedã,
datoritã evenimentelor rãzboiului civil, s-a refugiat în România, unde urmeazã cursurile primare, gimnaziale, liceale ºi uni-
versitare. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureºti, specialitatea teorie, criticã literarã ºi folclor. Un scurt timp a lucrat
ca bibliograf la Biblioteca Naþionalã. Din 1975, însã, patria lui devine exilul, purtând în inimã douã doruri: unul grecesc, celãlalt
românesc. Activeazã în cadrul amplei comunitãþi greceºti din Canada, dar revine statornic ºi în patria natalã, Elada. Publicã
volume de poezie în limba greacã, dar traduce ºi din literatura românã în limba lui Kazantzakis. (…)

Darie Novãceanu i-a tradus primul volum de versuri publicat în România, la Editura Albatros, în anul 1974. Debutul,
însã, avusese loc în anul 1971, cu cartea „Sine Obsoniis”, apãrutã la Salonic. În 1975 îi apare altã carte de versuri:
„Hironomies” („Gesturi”) ediþie bilingvã, greacã-englezã. Tot acum publicã ºi prima traducere din limba românã: „Enteca
poiemata tou A. E. Baconsky” („Unsprezece poezii de A. E. Baconsky”). Îi apare, apoi, la Atena, în 1988, o nouã carte
de poeme: „Trianta tessera kai ena paraloga gia ton erota” („Treizeci ºi patru ºi una poezii absurde de dragoste”) –
Editura Odisseas (Ulise). Publicã ºi cãrþi de poezie pentru copii. Se diversificã paleta de traducãtor: „Akathisti Hora”
(„Þara vericalã”) din poetul sârb Vasko Popa; „Autokratoras kai Proletarios” („Împãrat ºi proletar”) de Mihai Eminescu, dar
ºi „Talvaluk-Talvaluk”, din poezia eschimoºilor. Tot lui Hristos Ziatas îi datorãm frumoasa traducere în greceºte a
neliniºtitoarei, seducãtoarei (în plan etic ºi estetic) balade „Mioriþa”.(…) Traducerea este însoþitã de un comentariu ce-i
aparþine, care aruncã punþi de înþelegere a semnificaþiilor acestei capodopere cãtre cititor, din partea unui grec obiºnuit
prin tradiþie cu gustul mitului, precum ºi cu aerul tragic din care acesta s-a nãscut. „Tânãrul pãstor din Mioriþa – susþine
Hristos Ziatas – înfruntã cu mult curaj o sentinþã datã, nu numai fiindcã vede în ea eliberarea din ipostaza sa
pãmânteanã, dar, neputând înlãtura inevitabilul (nu fatalul!), primeºte moartea cu stoicism dacic ºi seninãtate creºtinã,
la el forma alegoricã de nuntã fiind înþeleasã, dupã cum se vede, nu ca o reîntoarcere în ciclul veºnic al refacerii naturii,
ci aceastã contopire cu elementele cosmosului este perceputã ca o pãtrundere în nepieire”.

În loc de încheiere a acestor sumare consideraþii despre destinul unui mare grec cu dublã cetãþenie poeticã – greacã
ºi românã – aº dori sã spun câteva vorbe despre unul dintre cele mai recente volume ale sale de versuri, „Kata Katheton”
(„În vertical”) tradus în româneºte de însuºi autorul sãu, sub titlul „Ochiul celãlalt”. Este vorba de o cãlãtorie transversalã
în creaþia spiritului cultural românesc. Iatã câteva mostre: „Enescu desferecã murmurul / Din brazii Carpaþilor / ªi
preschimbã sunetele / În aforisme” („Genezã”); „Psalm sau bocet / Aceastã searã înaltã / Ce zguduie pânã la ultima
picãturã / Fântâna // Tudor, Tudor, Tudorel / Dragul mamei voinicel // Mã doare / Neparticiparea mea / La istorie // Cu atât
mai mult mã doare / Participarea // Stau alãturi de Prinþ / O datã ca ostaº al batalionului sacru / Cu baioneta la armã //
ªi încã o datã / Legat cu mâinile la spate / Þãran de pe Olt / Alãturi de Tudor din Vladimiri” („Alibiul nu-i de ajuns”); …
„Sunet cu sunet nu se aseamãnã / La Masa Tãcerii cei 12 Apostoli / Împart Cuvântul Domnului /…/ Copile din Carpaþi,
cu sâni rotunzi / Pariziene fugare /…/ Principese încã nenãscute / Coboarã în Jiul cel sfinþit de lacrima lui / Slugi daltei
sale, sã fie botezate” („Brâncuºi”); „De pe buzele lui Dosoftei / Se preling psalmi / Descoperind legea / Inversã a inerþiei
/…/ Barba lui Dosoftei / Întinde ramuri // În lãstarii lor se coace / Graiul românilor cel de toate zilele” („Dosoftei”); „Ieri ai
fost amintire / Mâine memorie / Astãzi zi de examinare / Amânatã // Adoptatul / A fost copilul celãlalt / Al doicii” („Alma
Mater”). (Ion ANDREIÞÃ)
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În vederea informãrii corecte a
cititorilor noºtri ºi pentru a se evita orice
confuzie cu privire la asociaþiile de
scriitori români din Canada, redacþia
revistei Destine Literare face urmã-
toarele precizãri:

În Montreal existã în prezent urmã-
toarele asociaþii de scriitori români,
înregistrate oficial: 

1. Asociaþia Canadianã a Scriitorilor
Români (ACSR), preºedinte Alexandru
Cetãþeanu, înfiinþatã în anul 2001.

2. Asociaþia Scriitorilor de Limba
Românã din Quebec (ASLRQ), preºedinte
Adrian Erbiceanu, înfiinþatã în anul 2008.

3. Asociaþia Scriitorilor Romani Inde-
pendenþi (ASRI), preºedinte George Filip,
înfiinþatã în anul 2012.

ACSR editeazã revista de culturã
Destine Literare, în care, la sfârºit, apare
permanent lista scriitorilor menþionaþi
mai sus.

NOTA REDACŢIEI
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MEMBRII ACSR:
Alex Cetãþeanu - Preºedinte

Jacques Bouchard - Vicepreºedinte
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Cãtãlina Stroe - Vicepreºedinte
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MEMBRII ASOCIAÞI:
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Petruº Andrei  - România
Clara Aruºtei - România

Veronica Balaj - România
Nicolae Bãlaºa - România

Adrian Bebe - Elveþia
Lucreþia Berzintu - Israel

Michaela Bocu - România
Hanna Bota - România

Magda Botez - USA
Dan Brudaºcu - România

Mihai Batog Bujeniþa - România
Erwin Lucian Bureriu - USA
Rareº Burlacu - România

Melania Rusu-Caragioiu - Canada
Roni Cãciularu - Israel

George Cãlin - România
Sorin Cerin - România

Nicholas Cetãþeanu - China
Teodor Codreanu - România

Ion Coja - România
Monica Ligia Corleanca - USA
Radu Mihai Criºan - România

Gheorghe Culicovschi - România
Octavian Curpaº - USA
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Ion Anton Datcu - Canada
Julia Deaconu - Canada
Virgil Diaconu - România

Nicholas Dima - USA
Viorel Dinescu - România

Mihaela Donciulescu - Canada
Mihaela Dordea - România
Carmen Doreal - Canada
Octavian Doreanu - USA
Darie Ducan - România

ªtefan Dumitrescu - România
Victoriþa Duþu - România
Eugen Evu - România

Eduard Filip - USA
Harrison Forbes - USA

Petre Fluieraºu - România
Traian Gãrduº - Canada

Mariana Gheorghe - Canada
Ioana Gherman - Canada
Ana-Maria Gibu - România

Iury Gugolev - Federaþia Rusã
Laura T. Ilea - România

Liviu Florian Jianu - România
Maurice Lebeuf - Canada

Guofu Li - R.P. China
Dan Lupescu - România

Pompiliu Manea - România
Daniel Constantin Manolescu - Canada

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
Maria Muguraº Petrescu - România

Ion Enescu Pietroºita - România
Florentin Popescu - România

Long Quan - R.P. China
Victor Roºca - Canada

Virgil Sacerdoþeanu - Franþa
George Sarry - Canada
Adrian Sãhlean - USA

Octavian Sãrbãtoare - Australia
Dorel Schor - Israel

Andrei Seleanu - România
Tsipi Sharor - Israel

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
Isabela Vasiliu Scraba - România

Le Verne - Germania
ªtefan Viºan - România

Alina Voicu - Franþa
Daniela Voiculescu - România

Dan Vulpe - Canada
Maria Zavati Gardner - Anglia

William Zhou - R.P. China
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Dan Brudaºcu - România
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+ Vasile Gorduz - România
Carolina Ilica - România

Dumitru M. Ion - România
Shirley Lee - South Coreea

Corneliu Leu - România
Marc Marinescu Constantin - Canada

+ Caludiu Matasã - USA
Kae Morii - Japonia

Doru Moþoc - România
General Ion Mihai Pacepa - USA

Theodor Rãpan - România
Dorel Schor - Israel

Florentin Smarandache - USA
Otilia Tunaru - Canada

Herman Victorov - Canada
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Grigore Vieru
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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.

Autorii textelor publicate nu se remunereazã.

Vã rugãm sã trimiteþi materialele

pentru numãrul viitor pânã la finele lunii iunie,

scrise cu diacritice (pentru limbile românã ºi

francezã), alãturi de o scurtã biografie despre

dumneavoastrã ºi o fotografie tip paºaport pe

adresa redacþiei: destineliterare@gmail.com. 

De asemenea, vã rugãm ca textele sã nu facã

referiri discriminatorii, sã fie întotdeauna

argumentate ºi sã pãstreze o tonalitate

decentã, mai ales pentru temele cu iz

politico-social ºi religios.
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