Am jurat să nu mă doară
Nici bătaie şi nici ură,
Nici minciuna împotrivă-mi.
Viaţa-i cuminecătură.
De poveri şi de-nvrăjbeală,
De trădări şi laşitate,
Nici în cot să nu mă doară.
Nici de frunza mea pălită,
Nici de vârsta-mi troienită,
Nici de ura ce se-ndură,
Nici de veşnicul complot,
Nu mă doară nici în cot.
Viaţa-i cuminecătură.
Herodot a scris cândva
Că străbunii noştri, tracii,
N-ar avea asemănare
De n-ar fi-nvrăjbiţi ca dracii.

Noi, urmaşii lor de sânge,
Calea le-am bătut prin veac.
Niciodată şi niciunde
Nu aflarăm flori de leac.

Însă, lor, să se unească
Nicicum voia nu le-a fost.
Zeii-n van îi tot certară
Că se ceartă fără rost.

Veşnic ne stă-n fire cearta,
Blestemata pizmuire
Şi ne-am cununat cu vrajba,
De la Herodot cetire.

Doamne, fă să crape
Omul ce-a turbat.
Doamne, fă să piară
Gându-nverşunat.
Hoarde roşii încă
Sunt la răsărit.
Unde eşti tu, Doamne Iar ne-ai părăsit?
Fă ca să dispară
Hoţii şi-agresorii.
Fie-le-mpotrivă
Apa, cerul, norii.
Tu le ştii pe toate,
Ştii şi ruga-mi mare Fă ca tot ce mişcă
Să le stea în cale.
Toţi poeţii lumii
Fie se viseze.
Fă ca versu-mi, Doamne,
Să te-nmiresmeze.

Am plecat în lume
Din om bun, nebun.
Dorurile-n pârgă
Cui să i le-adun?
Am plecat de-acasă
Alungat de rău.
Unde-mi eşti, pădure
A lui Dumnezeu?
Dealurile mele
De la Amărăşti
Se-oglindesc în stele.
Suflete, trăieşti?
Gându-mi tot aleargă
Peste munţi şi ape.
Cu cât mai departe-s,
Casa-i mai aproape.

Mă-ntâlnesc cu toate
gândurile mele
Mult mai des şi încă
tot mai des, mai des.
Şi nu ştiu: de vină
dacă-s eu sau ele
Sau doar timpul care
crugul şi-a purces.
Mi se pun în cale,
mi se-mpotrivesc,
Mă împing, m-apasă
pe un ţărm trecut.
Unde-mi eşti, tu, viaţă,
când ai tras zăvorul
Să te-ascunzi în mine
şi în nevăzut?

Între atâtea maladii ale spiritului (motivate
cândva de Constantin Noica), nu se află cititul ca
bază reală pentru întemeierea adevărului, a
desfolierii lui, mai mult decât relativele nivele de
umanizare. Cititul rămâne cauză şi efect, pus
dincolo de pasiune, atingând raţionalul. După
eleaţi (Parmenide, Zenon) şi dincoace de ei,
lumea inteligibilă rămâne singura absolută, unde
mecanismele gândirii, fiind universale, pot
judeca detaşat lumea înconjurătoare; fiinţa
comună care se impune prin simţuri şi
materialitate nedezminţită. Două ştiinţe se
circumscriu ideii în sine, datorită profunzimii
obiectului identificabil
filosofia şi morala.
Caracterul de generalitate cu care acestea
operează, le-a determinat să-şi stabilească un
limbaj separat, adesea, bazându-se pe
determinările fiinţei de către psihologie. Secolele
al 19 lea şi al 20-lea, din mileniul trecut, au
dezvoltat spectaculos psihologia şi câmpurile
sale derivate, ajungându-se ca doar morala să
mai pâlpâie (retrasă) în politică şi justiţie.
To a t e a c e s t e a , ş i m u l t e a l t e l e ,
nenominalizate aici, se observă cu ochiul liber şi
în România după aproape primul deceniu al
mileniului al doilea. Politica a acaparat nu
conjunctural, aproape, în totalitate, spiritul, încât
cititul, judecata de valoare au rămas la periferia
interesului naţional; ori în preocupările celor
puţini care mai cred în polimorfismul cuvintelor,
în actul de comunicare, în stabilirea relaţiilor
umane, întâi prin... spirit.
Iată de ce cartea convorbiri cu Octavian
Paler, semnată Daniel Cristea- Enache (Ed.
Corint, Buc., 2007, 336 pagini) degajă şi susţine
multiform observaţile mele de mai sus.
Laud cu făţişă măsură titlul ales; chiar şi
scrierea cu literă mică a cuvântului convorbiri (un
compus astăzi deja unitar în semantica lui: co

(„împreună cu” ; şi com - , con <fr. co (n) ; cf. lat.
cum <cum a + vorbi, după germ. unterreden).
Cele două paliere avansate filosofie/morală
şi indicativele etimologice (cu trimiteri vizibile la
limbile latină, franceză, germană, din spaţiul
european, sunt barele de cod între cum se mişcă
Daniel Cristea-Enache, în 29 de provocări
(întrebări, atitudinii, schimbări de registru în
formula învăţăcel/maestru), şi cele câteva zeci
de răspunsuri, oferite de Octavian Paler. Totul sa desfăşurat cu o prestabilită intermitenţă,
accentul căzând mai mult pe întrebări şi
răspunsuri scrise. Atunci când întrevederile tetea'-tete au avut loc, hiatusul creat a fost înlocuit
printr-un jurnal, aparent biografic. Deoarece,
biografia intelectuală a lui Paler a fost mărturisită
sau risipită în acolade şi trimiteri la cărţi şi autori
cu deosebire europeni. Formele de expunere au
fost două: a) de tip documentar (mai
întotdeauna, luându-se pe sine ca reper, nu în
puţine cazuri, punctând bolile trupului reumatism, accident cerebral, inimă bolnavă,
picioare... neajutorate ş.a.); b) de epatare
eseistică în orizontul culturii, civilizaţiei, politicilor
şi ideologiilor lumii, începând din Grecia antică,
până la războaiele din Afganistan şi Irak, ori până
la America sieşi contemporană.
Din această perspectivă, intervenţiile lui
Octavian Paler, deşi segmentate (cum altfel?),
se reunesc pe podiumul unui „sceptic mântuit”.
El nu a fost mizantrop, dar nici optimist a' la G.
Călinescu), mai ales spre sfârşitul vieţii.
Convorbirile au început în noiembrie 2005, când
Octavian Paler tocmai primise Premiul Opera
Omnia al Uniunii Scriitorilor (notează criticul în
Argument). (Paler s-a născut la 2 iulie 1926, în
comuna Lisa, judeţul Braşov, şi a încetat din viaţă
pe 7 mai 2007, la Bucureşti).
Dacă ne-am supune în totalitate logosului
enciclopedic al lui Paler, derutant prin
argumentaţia strânsă, prin popasurile mai
stăruitoare, ori prin trimiterile fulgerătoare la un
autor, o operă sau un personaj din cultura şi
literatura Europei, am spune că Viaţa pe un
peron n-a fost numai un titlu de roman (eseistic,
modern), ci chiar naraţiunea biografiei sale. El a
trăit, lasă a se înţelege, din aceste convorbiri, ca
să-şi povestească viaţa (desigur, prin cărţi!). Nu
zicea scriind premiatul cu Nobel (în 1982 ) G. G.
Marquez în 2002, că Vivir para contaria (trad. în l.
română, în 2004) de către Tudora Şandru
Mehedinţi).

În privinţa aspectului documentar al biografiei,
Octavian Paler nu-şi ascunde „creşterea şi
descreşterea” acesteia înainte de 1989. Pedalarea
însă se face tot pe aspectul comportamentului ca
individ responsabil faţă de sine, de gândirea şi
idealurile preconizate, imposibil de atins fie şi în
parte, atâta timp cât tăvălugul istoriei curgea mereu
spre roşu. Parcă, vorba lui Orhan Pamuk, de mai
târziu, cât pe ce şi el Paler să se numească Roşu...!
Numai că pentru Laureatul cu Nobel (în 2006),
culoarea ca atare, luată în sine, indica evantaiul de
nuanţe existente în picturile antichităţii persane,
până la semnificaţiile contemporane din zona
oraşului Istambul etc.
Reies câteva (alte) aspecte rostite şi scrise de
prozator sau gazetar: cultul pentru tată (după o
realitate existentă şi, deci, posibilă, ca în filosofia
germană; la noi, Marin Preda, I.D. Sîrbu),
reîntoarcerea la copilărie, adolescenţă, studenţie;
grija aproape obsesivă pentru raportarea la
componente ale naturii oţetari, zăpadă, fire de
iarbă, nori, ploaie („a nins indolent şi frumos, ca întrun basm nordic”); dar şi la „natura” din odaie,
începând cu moliile, mai cu seamă însă la obiecte şi
obiective cultural turistice: muzee în aer liber,
sculptori, pinacoteci. Revelaţia acestora din urmă a
căpătat interes permanent după sejururile oficiale
din Italia şi Franţa, Grecia.
Dacă până la ieşirea din ţară, nominalizarea
miturilor o realiza prin şi din cărţi (Paler notând, fie şi
în treacăt, că n-are imaginaţie!), de acum, universul
mitologiilor din lume s-a dilatat enorm, incluzând şi
personaje Ulisse, Don Quijote - sau scriitori Shakespeare, Cervantes. Atât de mult (firesc, până
la un punct!), încât se trece graniţa de a comenta
mulţimea de semnificaţii ale literaturii prin grila unei
realităţi supraponderale. Odată conştientizată
această noimă a deviaţiei voite, literatura devine un
act speculativ, un îndreptar de viaţă universală.
Delimitările dogmatice dispărute,
mimesis/catharsis, se transformă în idee de manual
elitist privind rezistenţa gândirii şi a supravieţuirii. La
încheietura lor, apar nodulii bucuriei, biruinţei, pe
care îi numesc aforisme. Zeci, sute, de asemenea
formulări în sinteze, populează cartea; ele însele pot
fi adunate şi publicate separat, ca în atâtea cazuri
ale culturii lumii. Ceea ce este ingenios, irepetabil
(ca la Emil Cioran Pe culmile disperării, ori ca la
Petre Ţuţea, judecăţile riguros speculative în plan
filosofic, religios, ori de morală), la Octavian Paler se
adânceşte aproape dantesc în limbajele de

cugetare, unde proprietatea cuvintelor intră în
consonanţă cu transluciditatea emanaţiei de
sensuri. Reţin câteva: „principalele mele calităţi sunt
defectele mele”, „disperarea e o formă de vitalitate”,
“literatura a fost pentru mine o defulare”, “dragostea
de viaţă e un sentiment parşiv”, “moartea nu e un
sfârşit”. E sfârşitul!”, „istoria este o glumă” (după
Henry Ford), „poate că la bătrâneţe, devenim, fără
voie, reacţionari”, “decadenţa Occidentului se
ascunde unde nu te gândeşti să o cauţi. În progres!”,
“America mi s-a părut a fi forma cea mai civilizată a
inculturii”, „Omul se goleşte pe sine pe măsură ce îşi
extinde informaţiile”.
Multe alte formulări, (apoftegme), de o
asemenea tărie a sintezelor, se circumscriu
bătrâneţii, cea care are o cohortă de metehne,
coborându-l pe emiţător din sfera de gheaţă a
raţionalului, la nivelul concretului oribil. În marginea
situaţiei implacabile, Paler a scris: “Nu mi-am
imaginat că mai grav decât decadenţele şi frustrările
fizice e genul de modestie la care te constrânge
bătrâneţea”.
Se deduce, deci, sinceritatea care operează în
toate formulările lui Paler în convorbirile purtate (în
altfel, şi cu un limbaj mai ductil, decât cel utilizat în
convorbirile cu Ileana Mălăncioiu, cuprinse în cartea
Recursul la memorie).
Cumva proustian, l-am găsit pe Octavian Paler
în altă carte memorabilă Autoportret într-o oglindă
spartă (2004), un fel de oglindă stendhaliană
apropiată de Viaţa ca o pradă, a lui Marin Preda.
Acolo, „memoria ca zestre” era regizor, scenarist
şi operator; convorbirile de acum, din tagma
jurnalului (gen N. Steinhardt sau I.D. Sîrbu) sunt
discursuri de tip oratoric, fragmentate din cauza
situaţiilor rebele de sănătate, cunoscute fie de…
criticul interlocutor (ocazional), pentru moment, dar
în totalitate, de hârtia aşteptândă. Eliberarea prin
scris rămâne o terapie folosită de orice profesionist
actant şi martor, depozitar şi “comandant” de lumină
pentru cuvintele ascunse în cotloanele memoriei.
Oricum, jurnalul de acum este afin cu...
autoportretul din 2004 contribuind nu la “anii
uceniciei”, ci la „univesităţile vieţii”, apropiindu-se
spiritului dintr-un Bildungsroman.
Octavian Paler dă mai multă extensie opiniilor
sale despre politic, etic, eroic, morală şi justiţie. Ca
un Jupiter Tonans vrea să poarte roba tuturor
justiţiarilor procuror, judecător, avocat. De fapt,
permanenta dedublare, în absenţa interlocutorului
virtual, a prins atât de bine pe autor, încât, adesea, a

înlăturat conştient epicul consistent în naraţiunile
sale propiu-zise. Îndată după apariţia cărţii Viaţa pe
un peron (1981), precum şi a celuilalt roman Un om
norocos (1984), scriam cu o reală convingere că
punctul de plecare în epica lui Paler îl constituie
cultura, aşezarea ei în forme în care îi convenea şi
scriitorului român, plecând de la scrierile semnate
de Montaigne, Malraux, Camus. Adoptarea eseului
ca formă de comunicare narativă
închidea/deschidea faimoasele Polemici cordiale
(detalii, în cartea noastră Aspecte ale romanului
românesc contemporan, vol. I, Ed. “Scrisul
Românesc”, Craiova, 1993, p. 246-255).
Eseul convine de minune moralei şi nu filosofiei,
mai ales a celei cu sistem, cu ordine, logică şi
dimensiune demonstrativă. Undeva, Paler se
recuză a fi devenit profesor, avocat sau filosof.
Scrie: “Filosofia cere capacitate de a gândi
sistematic. Or, eu sunt un dezordonat din naştere,
destinat să rămână un diletant. Singura mea
specialitate e să bat câmpii şi să perseverez pe
drumuri înfundate. Încât nu pot da vina pe alţii,
pentru ce nu am reuşit”.
O bună parte a ...jurnalului conţine însemnări
despre politică, văzută ca un război devastator; cu
imoralitatea afişată şi susţinută nu numai în
campanii, ci la scenă deschisă, în parlamente,
prelungită în reuniuni internaţionale sau de castă
(adică de partid).
Sub auspiciile unei democraţii mimate, jugulate
sau chiar existente, vezi globalizarea, toţi şi toate
tind spre progres. Sentenţios, Paler scrie.
“Progresul e mai mult decât o dogmă, aş zice. E o
armă cu care omul se automutilează psihic şi
transformă civilizaţia în coşmar. Cum să nu fii
reacţionar în asemenea condiţii?” (Ca rezervă,
autorul îi sugerează lui Daniel Cristea Enache ca
schimbului de opinii avute să le ofere ca subtitlu
„dialoguri cu un bătrân reacţionar”.
Mereu în căutare de certitudini (a' la Faust), pe
care viaţa ar fi putut să i le ofere, la cei 80 de ani ai
săi, parcă, îndoit, sastisit de zădărnicia întrebărilor
acesteia, Octavian Paler conchide, ca după căderea
unei ghilotine, pe eşafod: „arta adevărată nu ne-a
spus niciodată adevărul”.
Revenit admirativ la România şi nu la sine, după
un enunţ cu iz patetic, trece la un esopism par lui
meme: “îmi pasă ce se întâmplă cu nefericita
noastră ţară. Nu pot închide uşa casei cu dorinţa de
a nu mai auzi nimic din ce se petrece în stradă. Sunt

conştient că mă agit inutil, că nu clintesc un fir de
praf în contra - istoria pe care soarta, politica (dar şi
neseriozitatea noastră) ne-o impun, dar nu mă pot
hotărî să devin „înţelept”.
Spună orcine vrea că peroraţia lui G. Călinescu,
dintr-o cronică (a mizantropului, dar a mai ales a
optimistului), nu bate aerisitor prin textul palerian!
Concluzia: „nu se poate fără, politica e fatalitate”.
„Modelul cel mai înalt de politician a fost şi a rămas
cel deschis de Machiavelli. Amintiţi-vă ce carieră a
făcut Principele. Carol Quintul ţinea cartea pe
noptieră. Henric al III-lea o ducea mereu cu el.
Richelieu o consulta în jurul oricărei hotărâri
importante. Wilhem de Orania o prefera Bibliei.
Dar cum trebuie să fie politicianul ideal conform
exigenţelor lui Machiavelli? Un fel de combinaţie de
canalie şi de porc. Desigur, cu condiţia să
urmărească un scop nobil. Ceea ce politicienii cam
uită, oprindu-se la „mijloace”.
Şi acum o notă constatativă a lui Octavian Paler,
ca fiu al fostului epitrop ortodox, care a fost, tatăl
său: „dintre toţi apostolii lui Iisus, mă atrag numai
doi. Apostolul Pavel, prin fervoarea sa (specifică
acelora care au parcurs Calea Damascului) şi Toma
Necredinciosul, prin dubiile sale. Şi cum n-am
flacăra mistică a Apostolului Pavel, mă repliez lângă
Toma Necredinciosul”.
În toate, cartea îngrijită admirabil, (inteligent, cu
pioşenie) de către Daniel Cristea Enache, îi fixează
lui Octavian Paler o adevărată efigie de liber
cugetător, a cărui cultură asimilată creator,
revărsată în cele mai diverse registre de morală,
rămâne mărturie peste veac.
Deşi dintr-o altă speţă intelectuală, profesorul
Nicolae Balotă mai dă seamă de înălţimea spiritului
românesc ieşit în rada universală a culturii.
12 ianuarie, 2009
N.B. Toate formulările de răspuns ale lui Octavian Paler
conţin un tragism asumat; este drept, la o vârstă care
apasă timpul trecut, condensându-l în clipe, pe care
autorul îl derulează prin poemul Avem timp (din
Scrisori imaginare). Sorescian, încheie: „avem timp
pentru toate/nu e timp doar pentru puţină
tandreţe./Când să facem şi asta, murim”.
Invoc aici o observaţie a lui Schlegel: „Subiectul
tragediei e o luptă între existenţa externă, finită, şi
aspiraţia interioară, infinită”.

O ştire lapidară avea să-mi umple inima de
tristeţe: «Duminică, 8 februarie 2009, dupăamiază, într-un spital din Paris, a încetat din viaţă
diplomatul Alexandru Danielopol, în vârstă de 93
de ani.» În 2008, în pofida vârstei sale înaintate,
după foarte mulţi ani de la emigrare, a fost ultima
oară când a revenit în România, la Alba Iulia,
invitat la cea de-a XII-a ediţie a Congresului
Spiritualităţii Româneşti, cu care ocazie a primit
din partea Ministerului Afacerilor Externe o
Diplomă de Excelenţă şi Premiul care poartă
numele marelui diplomat şi om politic Nicolae
Titulescu, nimeni altul decât mentorul său, drept
mulţumire pentru ceea ce a făcut pentru
România şi românitate. L-am cunoscut în 2005,
în Capitala Luminii, graţie prietenului nostru
francez Jean-Yves Conrad. Atunci am obţinut, cu
greu, interviul pe care îl propun , acum, spre
publicare revistei „DESTINE LITERARE”. Cu
aproape trei ani în urmă, când maestrul Al.
Danielopol împlinea venerabila vârstă de 90 de
ani, am alcătuit un dosar, împreună cu o cerere
scrisă, solicitând ministrului român de Externe
de atunci decorarea acestui DIPLOMAT uitat
într-un Paris în care îşi dorm somnul de veci
nenumărate personalităţi ale tristei şi mereu
zbuciumatei noastre ţări. Prin Decretul Nr. 1.093,
din 8 septembrie 2006, semnat de Preşedinte
României şi contra semnat de primul ministru, lui
Alexandru Danielopol, din Republica Franceză, i
s-a conferit şi Ordinul naţional Serviciul
Credincios în grad de Comandor «în semn de
înaltă apreciere, pentru contribuţia sa
remarcabilă la dezvoltarea şi afirmarea gândirii
juridice româneşti în domeniile dreptului
internaţional aerian şi spaţial». Alexandru
Danielopol a trăit zeci de ani la Paris, dar
niciodată nu şi-a uitat ţara în care s-a născut, pe
care a slujit-o în mare credinţă.
Alexandru Danielopol: „Pleava e trecătoare,
o zboară vântul. Ce contează şi ce rămâne – e
trunchiul teafăr al naţiei, nu pleava”
• interviu realizat de IOAN BARBU
Jurist, născut în 1916, fiu al doctorului
academician Daniel Danielopol, marele
endocrinolog, celebritate mondială a medicinii, şi
al Piei, sora poetului Ion Pillat. Alexandru

Danielopol, în prezent rezident
la Paris, este o adevărată
„legendă vie”, ca participant de
frunte la dramaticele
evenimente care au dus
România în ultimul război
planetar, iar apoi sub călcâiul sovietic. L-a
cunoscut îndeaproape, copil fiind, pe Nicolae
Titulescu, bun prieten al tatălui său, care le-a fost
chiar naş de cununie, şi, după studii la renumitul
Colegiu al Iezuiţilor din Évreux (departamentul
Eure, Franţa), pe care l-a urmat fără să abjure
credinţa ortodoxă, a obţinut o strălucită pregătire
pe tărâmul Dreptului. După război, în urma
Convenţiei de Armistiţiu cu Aliaţii, pe care
România a semnat-o în septembrie 1944, s-a
creat Comisia Română pentru aplicarea
Armistiţiului, din care a fost invitat să facă parte;
a primit pe loc această însărcinare, cu gândul la
soarta basarabenilor, a bucovinenilor şi a
herţenilor. Avea, în epocă, 28 de ani.
„Pentru Basarabia, din păcate, nu mai
puteam face nimic – îşi aminteşte el, în cadrul
unor dialoguri cu scriitorul Liviu Vălenaş, care i-a
închinat o carte („În culisele negocierilor cu
Uniunea Sovietică, 1934-1947; convorbiri cu
Alexandru Danielopol”; Ed. Vremea, 2001).
Basarabia era pierdută, era luată de ruşi. Acum
însă se punea problema oamenilor, a
basarabenilor şi a bucovinenilor. Aceştia se
refugiaseră în România în două valuri, între
1940-1941 relativ puţini, şi un val uriaş, refugiat
în 1944. Din datele pe care le deţineau
americanii, era vorba de peste 300.000 de
oameni care fugiseră de spaima bolşevicilor.” În
circumstanţe deosebit de dificile, în care soarta
celor 300.000 de basarabeni şi bucovineni părea
pecetluită, Alexandru Danielopol, ca membru al
Comisiei amintite mai sus, a izbutit, printr-o luptă
acerbă, imposibilul: să-i salveze pe cei 300.000,
care au rămas pentru totdeauna în România!
Abia câştigată această luptă, socotită de toţi
pierdută, că s-a şi angajat, cu toate puterile, în
alta, în care adversar nu i-a fost altul decât
Vîşinski, izbutind din nou miracolul: să smulgă
din ghearele ruşilor modernele vase de
croazieră „Transilvania” şi „Basarabia”.

Despre toate acestea şi despre alte importante
evenimente ale istoriei noastre moderne,
evenimente în care a fost implicat direct – şi în care
s-a bătut, cu îndrăzneală de jurist şi cu un rar
patriotism, pentru ţară, pentru drepturile inalienabile
ale României şi ale românilor, ca şi despre
evenimentele epocii pe care o străbatem azi – am
discutat pe larg cu dl. Alexandru Danielopol, aflat la
venerabila vârstă de aproape 90 de ani.
…Paris, 26 octombrie 2005, după-amiaza.
Scriitorul Jean-Yves Conrad, bun cunoscător al
Capitalei Luminii şi prieten de suflet al lui Alexandru
Danielopol, pe care îl consideră conştiinţa sa
spirituală, ne este ghid printr-un labirint de străzi din
Arondismentul 15, prin care se circulă infernal,
maşină lângă maşină. Căutăm Place Violet. La
numărul 9: „Maison Anthelme-Payen” (Casa de
Primire a Persoanelor în vârstă). În garsoniera 404,
ne aşteaptă un om – ni se spusese – „cu o năvalnică
inteligenţă”, nonagenar, care lasă în urma sa o
istorie ce-i va aduce faimă secole de-acum încolo:
Alexandru Danielopol, un monument pentru români,
muntele viu al unei generaţii care a adus glorie ţării
într-o perioadă vitregă a istoriei sale.
Stimate domnule Alexandru Danielopol, sunt
foarte bucuros că vă cunosc. Ştiu, s-a scris mult
despre dumneavoastră, chiar şi cărţi… Eu v-aş ruga
acum să-mi acordaţi un interviu pe o temă care pe
noi, pe români, ne preocupă în gradul cel mai înalt:
aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.
Sunteţi o personalitate binecunoscută şi, la rânduvă, aţi cunoscut prestigioase nume ale vieţii politice
şi culturale din Europa. Din câte am aflat, marele
Titulescu vă adoptase afectiv ca pe copilul lui, v-a
fost tutore, dascăl şi mentor care v-a inspirat în
strădaniile pe care le-aţi depus pentru binele
României şi al românilor. Noi aşteptăm acum opinia
dumneavoastră în această chestiune de o
importanţă istorică, primordială pentru soarta
viitoare a ţării, care este aderarea la Uniunea
Europeană.
Nu, nu!...
Ce vreţi să spuneţi?
Ce să discut cu Dvs.? Nu sunt la ora actuală
decât un invalid şi un om bătrân… În România nu mă
mai duc, s-a terminat, pentru că nu am voie să ies
de-aici. Nu mă lasă medicii…
Nu se poate…
Ba se poate. Sunt, cum v-am spus, un bolnav,
oarecum paralizat. Vârsta…
De când locuiţi în exil, în Franţa?
Din 1974. Am fost scos din ţară de către familia
soţiei mele. Aici, am fost pus în faţa unor concursuri,
pe care le-am trecut cu brio, şi am fost numit

vicepreşedintele Comisiei de Istorie Mondială a
Aviaţiei, din cadrul Aeroclubului Franţei. M-am luptat
pentru a aduce în atenţie strălucita istorie a aviaţiei
româneşti, prin cele două mari priorităţi mondiale ale
ei. Prima: prioritatea lui Traian Vuia în realizarea
zborului mecanic, cu mijloace proprii de bord, de
acum o sută de ani. La 18 martie 2006, aniversăm
un secol de la istoricul zbor al lui Vuia de la
Montesson, din Franţa. Când am sosit eu la Paris,
nicio revistă de aeronautică, nicio publicaţie nu
pomeneau nimic despre Vuia al nostru. A doua:
prioritatea iniţiativei – tot în domeniul aeronautic – a
tutorelui meu spiritual, Nicolae Titulescu, care a
creat, în colaborare cu francezii, prima companie de
transport transcontinental din lume. Era o idee de-a
lui, aceea de a vehicula, şi pe calea aviaţiei, pacea şi
înfrăţirea între popoare. Vă spun toate astea cu
durere în suflet, căci, pentru mine, totul s-a terminat!
Nu s-a terminat! Faceţi parte din istorie…
S-a terminat, nu mai am mult de trăit.
Unde v-aţi născut?
În Bucureşti, la 17 mai 1916. În 2006, o să am 90
de ani.
Mulţi înainte!
Vă mulţumesc! Eu sunt fiul academicianului
profesor Daniel Danielopol, fiziolog, care a dus în
lume faima medicinii româneşti; mama mea, Pia
Pillat, nepoata lui Ionel Brătianu, era sora poetului
Ion Pillat. Părinţii mei au divorţat când eram copil.
Am rămas la tatăl meu, care a ţinut mult să mă
crească sub „umbrela” lui. Un aşa-zis frate al meu,
nu era copilul lui tata, ci al unui francez, a fost motivul
divorţului. Nu m-am făcut medic, cum dorea tata, ca
să nu mi se spună toată viaţa: „Uite-l, acesta este fiul
lui Danielopol!”. Ca să scap de o astfel de povară –
povara de a nu fi eu însumi – am urmat Dreptul.
Trebuie să vă mai spun că am fost crescut de tata, la
Bucureşti, până mi-am terminat studiile primare,
apoi am fost trimis în Franţa, să urmez Colegiul
Iezuiţilor din Évreux. În vremea asta l-am avut ca
tutore pe Nicolae Titulescu, care mă chema, în
vacanţe, la el, la Geneva, la „Hôtel des Bergues”. Mă
cunoştea de mic, fiind prieten cu tata. A fost foarte
generos cu mine, mă considera copilul lui…
După ce am luat bacalaureatul în Franţa, tatălui
meu i-a fost frică să mă mai lase acolo. Mirosea a
război; nu se ştia ce se va întâmpla între Germania
şi Franţa şi a hotărât să mă aducă la Bucureşti, unde
am urmat Dreptul, între 1936-1940. Îmi promisese
că voi face doctoratul la Paris. Dar lucrurile nu s-au
mai petrecut aşa, întrucât România s-a aliat cu
Germania, iar tatăl meu era francofil. N-am mai
plecat în Franţa, pentru doctorat, şi am lucrat la
TAROM, unde am pus bazele juridice ale acestei
companii de aviaţie românească. Compania nu

avea nimic, am pornit de la zero. Am făcut şi un curs
special de Drept internaţional; mi-am luat doctoratul
în Drept internaţional aerian. Pe vremea aceea nu
se prea ştia ce este asta.
Aţi auzit de profesorul universitar Nicolae
Mateescu-Matte? L-am cunoscut în Canada.
Cum să nu, îl cunosc de mult timp. Este şi el
expert în Drept internaţional aerospaţial, la
Montreal. Nu suntem prieteni, dar l-am cunoscut. E
adevărat, el contează, la oara actuală, printre
personalităţile din străinătate în Drept internaţional
aviatic. A făcut multe pentru Universitatea din
Montreal, şi aceasta îl păstrează în sânul ei, deşi se
apropie şi el de 90 de ani. Poate chiar i-a depăşit…
L-am vizitat la Montreal. Primăria oraşului a
atribuit numele său unui bulevard lung de vreo opt
kilometri. Face, ca şi dumneavoastră, onoare
României, unde s-a născut. Lăsaţi ceva în urmă…
Cât am lucrat la TAROM, am făcut parte din
diferite asociaţii internaţionale, din Brazilia până în
Germania. La Aeroclubul Franţei, unde mi-am
petrecut cei mai mulţi ani din viaţă, s-a creat o
comisie centrală de specialişti, care se ocupa de
istorie. Am fost numit vicepreşedintele ei. În
principiu, funcţia asta este pe viaţă. Dar sunt bolnav,
mă gândesc să-mi dau demisia…
În anii de când sunteţi aici, aţi mai fost legat de
România?
Am fost, cum să nu fiu! Am ţinut conferinţe la
Televiziunea Română, la Universităţi… Am fost de
mai multe ori în România, dar acum nu mai pot pleca
decât, cum vă spuneam, cu autorizaţie specială de
la medic.
Chiar dacă am stat aici, la Paris, în exil, după ce
Ana Pauker m-a epurat din Ministerul român de
Externe, nu mi-am uitat niciodată ţara. V-am vorbit
despre cele două priorităţi cărora le-am închinat
viaţa mea. Problema asta – a reconsiderării şi a
punerii în valoarea pe care o merită pionierii români
ai aviaţiei mondiale – m-a frământat de când mă ştiu.
Când am venit în Franţa, Traian Vuia era, aici,
complet uitat; nu mai vorbesc despre Aurel Vlaicu,
despre care nu se ştia aproape nimic.
Dar despre Henri Coandă?
Coandă, la ora actuală, este contestat. Coandă a
avut marele ghinion, dacă vreţi, ca, la un moment
dat, fiind specializat ca nimeni altul în aviaţia cu
reacţie, să fie consultat de germani şi să le dea
acestora o serie întreagă de informaţii. După război,
francezii i-au intentat un proces şi se zice că l-au
condamnat chiar la moarte, dar a scăpat, l-au
iertat… Cum a scăpat, nu ştiu, dar a scăpat!
Bineînţeles, el este foarte important pentru
România, care l-a cinstit atribuind numele său

Aeroportului Otopeni. În Franţa, a fost tratat
drept colaboraţionist al nemţilor. Ca să scape de
proces a cerut azil în România, unde Nicolae
Ceauşescu l-a primit cu braţele deschise. Din
câte-am auzit, l-a numit şi consilier prezidenţial,
dar a murit la doi-trei ani după asta. Mare lucru na făcut pentru România, dar de pe urma hărţilor
lui, a unor documente, s-a înfiinţat, la Bucureşti,
Muzeul Coandă. S-a făcut, cum se spune, un fel
de arhivă specială Coandă. Numai că acest
muzeu, acum, nu mai există. Casa a fost
vândută unei ambasade. Iar despre Coandă nu
se mai aminteşte decât arar. Unii spun că a făcut
ceva, alţii că n-a făcut nimic. Asta e viaţa
omului…
Domnule Danielopol, să mutăm discuţia, cu
voia Dvs., în alt plan. De peste trei decenii trăiţi
într-o ţară, Franţa, care e fondatoare a Uniunii
Europene. Ce părere aveţi despre experimentul
care se cheamă U.E.?
Nu cred că se va face vreodată o veritabilă
Uniune Europeană, în sensul că vor dispărea
individualităţile naţionale, trăsăturile fiecărei ţări
care intră în componenţa acestei uniuni. Eu am
trăit atâţia ani în Franţa, unde am cunoscut şi
oameni politici de toate categoriile. Nu numai eu,
ci şi unii dintre ei cred că Uniunea Europeană
este un vis. Chiar înainte de începerea celui deal doilea război mondial – şi după terminarea lui
– era deja prevăzut un proiect de Uniune
Internaţională Europeană. Dar planul a căzut.
Totuşi, acum există o Uniune Europeană, cu
capitala la Bruxelles şi cu parlamentul la
Strasbourg, în Franţa.
Ştiu, dar ce uniune continentală e aia când o
serie de ţări sunt ţinute pe dinafară?! România e
în Europa de când e lumea lume şi pământul
pământ. Basarabia cui o lăsăm? Nu este în
Europa şi Basarabia?! Imediat după război, eu
m-am ocupat de chestiunea basarabenilor care
fugiseră în România de spaima cizmei sovietice.
În cadrul Convenţiei de Armistiţiu semnată de
România la Moscova, în septembrie 1944, în
articolul 5 se prevedea „repatrierea
basarabenilor şi bucovinenilor în Uniunea
Sovietică”. Ce-ar fi păţit aceştia dacă erau
„repatriaţi”? O singură cale aveau de ales:
Siberia, în lagăre deja pregătite! În luptă cu
Vîşinski, da, cu fiorosul Vîşinski, eu am reuşit
imposibilul: am salvat de la deportare peste
300.000 de suflete de români basarabeni,
bucovineni şi herţeni. Poate chiar mai mulţi. Mam bătut pe viaţă şi pe moarte pentru soarta lor.
Acum, cine se bate? Intrăm în Uniunea

Europeană fără Basarabia? Intrăm fără Bucovina de
Nord? Pe ele cui le lăsăm? Asta e marea mea
durere. Şi marea, neagra mea supărare.
Pe cine sunteţi supărat?
Pe politicieni, care nu s-au zbătut, care au cedat,
care au ales calea laşităţii. Nu sunt supărat pe
România, ci pe politicienii şi pe diplomaţii ei. De
România sunt legat, fiindcă este ţara mea. Eu, dacă
am venit aici, în Franţa, am venit pentru ideea de a
promova în conştiinţa lumii numele pionierilor
români ai aviaţiei mondiale. Altfel, nu veneam. Şi am
reuşit să salvez nume mari, precum Vlaicu şi Vuia.
Revenind la Nicolae Titulescu, să amintim că el,
în calitate de preşedinte al Ligii Naţiunilor şi de ctitor
al Antantei, a vrut – şi s-a luptat cu pasiune şi cu
neobişnuită forţă pentru vrerea sa – o Europă unită,
solidară în demersurile ei pentru concordie şi pentru
pacea universală.
Este perfect adevărat, dar tot el a vrut, înainte de
toate – desfăşurând în sprijinul vrerii sale şi pasiune,
şi forţă, cum spuneţi Dvs., şi o inteligenţă politică şi
diplomatică fără rival – o Românie puternică şi unită,
ca partener de seamă al statelor Europei puternice
şi unite. „Eu sunt garantul României Mari”, mi-a spus
el încă de când eram copil. Chestiunea Basarabiei îi
era, în acest sens, cu totul aproape de inimă.
Poseda documente irefutabile despre drepturile
istorice ale României, documente pe care,
înfăţişându-le ruşilor, i-a pus pe aceştia într-o
situaţie dificilă. Se ştie, astăzi, că, în faţa acestor
probe şi a argumentaţiei pro jure a lui Titulescu,
Rusia s-a văzut nevoită să accepte, chiar dacă nu cu
toată gura, cele spuse de marele diplomat român,
cochetând chiar cu ideea renunţării la Basarabia. Ce
urmează, însă? După ce Carol al II-lea l-a demis, în
lipsa lui din ţară, din funcţia de ministru de externe,
Titulescu şi-a adunat ce avea, între care
documentele de care vă vorbeam, în cinci valize, pe
care le-a încredinţat secretarului său, Gigi
Anastasiu, cu gândul că vor fi de folos României.
Dar Gigi Anastasiu a refuzat să le ducă în ţară, drept
pentru care Titulescu le-a dat ambasadorului Marii
Britanii la Lisabona. Prin grija acestuia, cele cinci
valize au ajuns în mâinile doamnei Titulescu. După
ce Titulescu a murit la Cannes, în 1941, văduva sa
le-a remis lui Gigi Nenişor, nepotul direct al ilustrului
diplomat, cel mai apropiat membru al familiei.
Ulterior, acesta a declarat că una din valize i-a fost
furată la Viena. Şeful serviciului secret francez al
vremii a afirmat, însă, că Nenişor dăduse această
valiză – cea care cuprindea preţioasele documente
referitoare la acceptarea de către Rusia a ideii că
Basarabia e românească – unor români, care însă,
de fapt, erau agenţi moscoviţi. Mai târziu, Gigi

Anastasiu a afirmat că valiza ajunsese pe biroul lui
Stalin.
Aţi colindat prin lume, domnule Danielopol. Aţi
cunoscut oameni de tot soiul. Prin ce se deosebesc
românii de alţii? Avem noi un specific al nostru? Şi
cum e acest specific, ne e de folos în lumea de azi,
sau mai mult ne strică?
În primul rând, poporul român este un popor de
oameni inteligenţi, un popor latin; iar latinii au fost
inteligenţa antichităţii, suportul ei cerebral. Românii
sunt, se ştie, pe deasupra, şi oameni foarte simpatici
şi foarte primitori, foarte ospitalieri, foarte ataşaţi de
ţările prietene, cum este Franţa. Poporul român a
fost şi este francofon, chiar dacă unele guverne au
trădat această tradiţie atât de vie în istoria şi în
sufletele noastre. Multe ţări europene au o părere
foarte bună despre poporul nostru, nu numai fiindcă
este un popor inteligent şi cu bun simţ, care înţelege
corect lucrurile, dar şi pentru că este, în mod expres,
devotat păcii şi concordiei.
Revin la studiile cărora le-am consacrat mulţi ani
din viaţă. România stă la temelia ştiinţei aviaţiei
mondiale. Ne-am înscris şi ne-am afirmat pe cerul
lumii prin stele ca Vlaicu şi Vuia, prin Coandă, care
lansează primul în lume ideea „avionului fără elice”,
prin transilvăneanul Herman Oberth, autorul
proiectului primei rachete, care, cu tot numele său
nemţesc, s-a considerat român până la moarte – şi
român a fost, prin Gogu Constantinescu, părintele
sonicităţii mondiale. România stă, de asemenea, la
temelia creării primei companii aeriene
multinaţionale din lume, cum nu s-a realizat nicăieri
până la noi în transportul aerian. Fără îndoială, în
construcţia viitoare a unei Europe unite un
asemenea proiect se va înjgheba pornindu-se de la
premizele create cu 85 de ani în urmă, când s-a
înfiinţat, după ideea lui Nicolae Titulescu, şi prin
colaborare franco-română, „La Compagnie FrancoRoumaine de Navigation Aérienne”, pe scurt „La
Franco-Roumaine”. Din acest cuplu, din această
prietenie sinceră, Uniunea Europeană va avea mult
de câştigat.
Mă bucur, stimate domnule Danielopol, că, spre
deosebire de alţi interlocutori ai mei, n-aţi aruncat
nici o piatră spre grădina ţării noastre…
Ştiu la ce vă gândiţi, la românii care ne fac de râs
în străinătate. Dar ce înseamnă aceştia în raport cu
un popor care a dat omenirii atâtea nume ilustre?
Nimic altceva decât pleavă. Pleavă au şi alte
popoare, care, fireşte, ca şi noi, se ruşinează de ea.
Dar pleava e trecătoare, o zboară vântul. Ce
contează – şi ce rămâne – e trunchiul teafăr al naţiei,
nu frunzele îngălbenite care se scutură din el şi se
amestecă cu ţărâna.
Vă mulţumesc!

În ziua următoare, conducerea Casei de Copii a aflat că eu am fost botezată şi că
aveam un alt nume decât numărul pe care mi-l puseseră în acte, la întocmirea
dosarului de primire în acel loc. Totul a luat foc. Directoarea, fără a sta pe gânduri, a şi
făcut un raport către securistul ce avea în supraveghere instituţia, şi către activiştii de
la judeţ. Aproape o zi întreagă, după aceea, s-a plimbat prin saloane tunând şi
fulgerând. Nimeni nu mai avea voie să coboare din pat şi nici măcar să ţipe. Cel care
îndrăznea era făcut totuna de vânătăi. Un fel de teroare se aşternuse peste întreaga
clădire. Spre seară, personalul a fost adunat într-o şedinţă de partid. Fără nici un
comentariu, pentru fapta săvârşită, tanti Maria a fost sancţionată şi mutată disciplinar
la o altă creşă. Nu i-a picat bine, mai ales că din salariul ei, oricum mic, mai trebuia să şi plătească o
navetă zilnică şi extenuantă. Am lăcrimat pe ascuns când am auzit vestea, însă am înţeles că şi eu am
să fiu mutată tot disciplinar, într-un cămin în care “am să mă învăţ minte“, nu m-am putut abţine şi am
plâns. Una dintre îngrijitoarele de serviciu m-a plesnit cu un băţ de alun, plin de noduri. În noaptea
aceea, după şedinţă, am fost mutată. M-am trezit, câteva minute mai târziu, într-o clădire din centrul
oraşului, cu gratii la ferestre, asemănătoare unei puşcării pentru criminalii în serie. În interior, într-un
hol, copii, băieţi şi fete la un loc. Stăteau în genunchi. În aceeaşi poziţie, am fost pusă şi eu. Priveam
zidul din faţa mea, fără a avea dreptul să zic nimic. Un individ cu băţ lung ne păzea. Cum încercai să te
ridici sau să îţi schimbi poziţia, cum te plesnea. Toţi moţăiam. Doar ferestrele încăperii, înalte şi larg
deschise, ne ţineau trezi. Aproape de miezul nopţii, a început să plouă. Geamurile nu au fost închise.
Ploaia a trecut dincolo de ele şi ne-a udat. Când am început să cădem unul câte unul, leşinaţi,
supraveghetorul ne-a mutat în dormitor. Acolo, câteva paturi din fier, peste care erau doar saltele
acoperite cu muşamale pânzate. Majoritatea, ca să ne putem încălzi, ne-am culcat de-a latul patului,
înghesuiţi unul în altul. Deşi epuizată, la un moment dat, am simţit totuşi ceva că m-a gâdilat la tălpile
picioarelor. M-am frecat instinctiv şi, pe moment, mi-a trecut. Am pus capul cu faţa în jos, spre saltea,
şi mi-am acoperit cu mânuţele urechile. Cineva de lângă mine mi-a şoptit că, în fiecare noapte, peste
noi, mişunau şoareci şi şobolani. Atunci am înţeles de ce câţiva copii aveau urechile roase. Mai mult
decât obosită, am adormit. Prima mea noapte de somn în iad! M-am trezit spre dimineaţă, în aceeaşi
poziţie. Nu se luminase. Amorţită, am întins mâinile, instinctiv, spre cer, tocmai în momentul în care a
intrat pe uşă îngrijitorul. Mirosea a butoi.
- Te-ntinzi, curvă mică, ai!? Mă-ta unde-i, fă? Fi-ţi-ar mă-ta a...! Deşteptarea! - a ţipat el cât l-au
ţinut puterile. … Că v-a luat mama dracu!
Cei mai vechi dintre cei adunaţi acolo au sărit ca arşi. Cu o iuţeală învăţată, s-au aliniat în faţa
paturilor. Am procedat la fel, însă am fost deja atinsă cu vârful joardei, pentru că am coborât cu o clipă
mai târziu. Mă ustura ca în ochi, dar, încremenită de frică, nu am zis nimic. În acel moment m-am
gândit fulgerător la Iba. Îmi era teamă că nu am să-l mai văd niciodată. Supraveghetorul a dat drumul
la difuzoare şi am revenit cu gândul în acel prezent. “Drepţi!“ - a ordonat din nou. Desculţi şi zdrenţuiţi,
dar cu capul ridicat, nemişcaţi, a trebuit să ascultăm mai întâi imnul naţional, apoi un discurs al lui.
- V-aliniaţi! - a ţipat supraveghetorul, pe un ton aspru, în timp ce îşi aprindea ţigară de la ţigară. Începem programul zilnic! …Înviorarea, apoi bem ceaiul, şi… Şi vom mai vedea! Are careva ceva de
spus? Hai, spuneţi! Spuneţi, bă, fir-aţi ai dracu de limbrici!
Aş fi vrut să-i spun că vreau la toaletă, dar nu am îndrăznit. Liniştea era copleşitoare. În timp ce
priveam la un păianjen ce urca spre tavan, pe firul său aproape invizibil, parcă îmi auzeam bătăile
inimii. Cineva din spatele meu a scăpat un pârţ. Nici ceilalţi nu apucaseră să meargă la WC.
- Care a îndrăznit, mă? Fi-v-ar mama voastră a dracu! Pârţuri, ai? Vă doare-n cur de ce zic eu?
Hai, ăla care se ştie… un pas în faţă!
- Nici unul dintre noi nu s-a clintit. Din nou, linişte! Parcă nici inimile nu mai băteau. Totul muţise. Pe
drumul său spre tavan, cred că şi păianjenul încremenise.
- Asta înseamnă coalizare şi insultă adusă superiorului! Culcat, că v-a luat mama dracu! Înainte,
marş!
Toţi, cei de acolo, s-au trântit cu burta de pământ, apoi s-au înşirat, unul după altul, spre scările ce
dădeau spre curte. Mi-am dat seama că ştiau lecţia. M-am înregimentat şi eu. După ce m-am târât cu

capul în jos pe primele trepte, fără să vreau, m-am împiedicat şi m-am rostogolit pe lângă ceilalţi, până în
zidul de la intrare. După lovitură, am simţit o umflătură în frunte, apoi ceva cald, care se prelingea de
deasupra sprâncenei, mi s-a prelins pe obraz. Am încercat să-mi şterg sângele, dar am fost lovită cu vârful
nuielei peste mână.
- În curte! Adunarea! - a ordonat din nou îngrijitorul, în timp ce a scos o sticlă din buzunarul hainei, apoi a
luat câteva înghiţituri. V-aliniaţi! - a continuat el. Sunt dispus să iert greşeala, cu condiţia să-mi spuneţi cine a
făcut… ce a făcut!
- Din nou, tăcere! Solidaritatea aceea, a unor copii, care nu depăşeau şase ani, m-a cutremurat.
- Nu vreţi, ai? Pe scări, în sus, marş! Mama voastră de derbedei! Păi las', că scot eu untul din voi!
Sângele îmi pătase rochiţa şi o simţeam udă în zona pieptului. De altfel, hăinuţele încă nu se uscaseră de
la ploaia care mă stropise în seara anterioară. Din nou ne-am înşirat unul în spatele altuia şi, în genunchi,
târâşi, am urcat scările reci. În faţa mea, începuseră să facă pe ei. Se vedeau deja dâre de urină. Puţea după
fiecare, însă ne târam mai departe. Am ajuns iarăşi în salon şi m-am repezit la WC. Acolo, mizerie cruntă şi
întuneric beznă. Puţea îngrozitor! Chinuită de împrejurări, mi-am dat totuşi drumul. La ieşire, am şters
încălţările, un fel de ghetuţe lăbărţate, pentru a nu mirosi cumva. Am avut noroc. Nu urcaseră toţi copiii, iar
supraveghetorul fuma încă în curte. Pe toţi ceilalţi, pe care i-a surprins că şi-au făcut nevoile fără voia sa, i-a
bătut cu nuiaua la palmă, atât de tare încât, la micul dejun, nu au mai putut ţine cana cu ceai în mână.
Privindu-i, în mintea mea de copil, începusem să-i invidiez pe cei care veneau la maternitate, zăceau uitaţi,
într-un pat mizerabil, şi, în câteva zile, mureau, fără a zice pâs! Nu deranjau pe nimeni şi nu erau deranjaţi.
…Şi crematoriul fumega îndestulat!
***
Întâmplător, în ziua aceea mâncarea a venit la timp. Am servit-o pe marginea patului. Nu exista o sală de
mese. Meniul era acelaşi: ceaiul, apa maronie, uşor călduţă, şi pâine cu margarină. M-a surprins că aveam o
felie în plus faţă de meniul servit la Leagănul de Copii, iar eu mă săturasem deja când mi-am terminat porţia
cu care eram obişnuită. Pesemne că totul, inclusiv burtica mea, fusese, încă din prima zi, bine dimensionat!
Am vrut să păstrez şi am căutat, cu privirea, un loc în care să ascund ceea ce îmi rămăsese, însă chiar atunci
am simţit privirile rugătoare ale celui ce stătea în faţa mea. Un băieţel cu ochi de un albastru trist şi apăsător!
I-am întins felia de pâine lui şi mi-am scuturat palmele, zâmbindu-i. A luat-o fără să spună nimic. A mâncat din
ea cam până la jumătate, apoi a venit la mine şi mi-a zis: “Ia, mai mănâncă şi tu!“
- Numele meu este Alexandra. Aşa mi-a spus Iba. Al tău?
- …Nu, nu cred că am un nume… sau eu ştiu?!
- Uite, am să te botez eu: Făt-Frumos! …Sau, Albăstrel? Îţi place?
- Sună bine! Ăştia, pe aici, îmi zic Sulică. Sulică Frânaru'…
Nu cunoşteam cuvântul, dar am zâmbit, el însă s-a ruşinat. După micul dejun, am fost aliniaţi iarăşi în faţa
paturilor. Supraveghetorul ne-a ţinut o prelegere despre cum trebuie să devenim fii de nădejde ai patriei. Nu
am înţeles şi, fără să vreau, i-am zis:
- Eu sunt a lu' Iba şi Iva! - O să vină…
- A cui, fă? A lu' mă-ta? Ia uite, piticania dracu! Vai de mama ta! Aici, patria ţi-e mumă şi eu… stăpân. Eu
sunt legea!! Bă, băgaţi pe urechile ălea râpate, că nu vorbesc de zece ori ca popa la babele surde! S-a
înţeles? - a strigat el clătinându-se uşor.
- Daaa! - au răspuns în cor toţi din jurul meu.
- Acum ne urcăm din nou pe marginea patului cu picioarele atârnate… La linie! …Ia să văd! Aşa! …Da,
aşa! …Şi ascultăm cântece patriotice! Să fiţi numai ochi şi urechi, şi cântăm după difuzor. Că, la sfârşitul
programului, ăla care nu le ştie… Ia, uite! - a arătat el joarda - Le învaţă! Le învaţă, că la vară mergem la
defilare să mulţumim din inimă partidului. Altfel, aţi dat de dracu!
Supraveghetorul a dat difuzoarele din încăpere la maximum. S-a întors cu spatele spre noi, a mai luat
câteva înghiţituri din sticla cu băutură, apoi s-a tolănit de-a lungul unui pat pe care nu avea voie nimeni dintre
noi să se aşeze. Era în aşa fel plasat, încât doar dacă întorceam capetele îl puteam vedea. El însă putea să
ne urmărească. Chestiunea asta ne dădea fiori. Nu îndrăznea nici măcar unul să mişte, pentru că pedepsele
erau îngrozitoare. Am început să cântăm. Un fel de lălăială, fiecare după urechea şi felul său de a pronunţa.
Când difuzorul făcea pauză, tăceam şi noi. Uneori continuam. Totuşi, atunci când am auzit că el sforăia, am
vrut să cobor de pe marginea patului şi să merg din nou la toaletă, însă cel căruia îi dădusem felia de pâine ma apucat de mână. Am înţeles că trebuia să stau acolo, pentru că supraveghetorul dormea iepureşte, sau
uneori doar se prefăcea pentru a găsi un motiv să şteargă cu noi closetele încă nespălate. Vreme de peste un

ceas, am tot răbdat plimbând în stânga şi în dreapta, mărgelele sfinţite de la mână. În cele din urmă, voiam
să-mi dau drumul pe mine. Au intrat însă în încăpere femeile ce trebuiau să ne schimbe hăinuţele şi să
şteargă, cât de cât, scările murdare. M-am repezit la una din ele. “Fac pipi!“ - abia am apucat zice, în timp ce
am simţit că mă învăluie un soi de friguri, din vârful picioarelor până în creştetul capului. Femeia m-a dus la
WC, apoi m-a schimbat.
“Mă fată, mă, pe tine cine te-o fi trimis aici?“ - m-a întrebat ea - …Că eşti o mână de om! Of, Doamne! Pe
ăştia or să-i mănânce viermii de vii! - a şoptit ca pentru ea, apoi m-a aşezat pe marginea patului. Părea un om
cu milă. Am pus ochii în pământ şi nu am zis nimic
Între timp, s-a trezit şi supraveghetorul. Întors cu spatele spre noi, iar a băut din sticlă, apoi ne-a dat
câteva minute pauză. Acest lucru însemna că puteam să ne mişcăm şi să privim pe ferestrele ce dădeau fie
spre curtea clădirii, fie spre una dintre străzile oraşului. M-am repezit către acestea. Speram să-l văd pe Iba.
Dezamăgire! Totul, un fel de viermuială! Parcă eram deasupra unui furnicar! Într-un anume fel, pentru o clipă,
m-am speriat. Vedeam prima dată lumea de dincolo de a mea. Nimeni nu îşi întorcea capul spre noi. Am
lăcrimat.
“De aici nu mai scap!“ - mi-am zis, în gând, în timp ce am simţit în ceafă răsuflarea caldă a unui alt copil.
Era Albăstrel. M-a luat de mână şi l-am lăsat şi pe el să se uite dincolo de geamurile murdare. Privea parcă
mai fără de speranţă decât mine.
- Tu eşti caldă, arzi! - mi-a zis el. - Eu sunt sloi. În iarna trecută, mi-au degerat picioarele. Au zis că o să mi
le taie! Ia pune mâna! - m-a îndemnat el.
L-am pipăit în timp ce şi-a ridicat uşor pantalonaşii. De la genunchi în jos, pielea era învineţită, pe alocuri
chiar înnegrită, şi într-adevăr rece.
- Da, dar de ce? - am întrebat eu, încurcată.
- Tata, beat, într-o noapte geroasă, m-a alungat, desculţ, din casă.
- Şi mama ta?
- E moartă! Adică, a murit, mai înainte - mi-a răspuns şi a lăcrimat şi el.
- O să-ţi treacă! Nu te speria, o să-ţi treacă! - l-am încurajat eu.
- Ba, nu! O să-mi taie picioarele, sau am să mă stric de viu. Aşa au zis doctorii ieri. Jos, sub noi, e
infirmeria. Acolo zac, până mor, ăia bolnavi rău.
- Copii?
- Da, copii ca şi noi! - mi-a zis Albăstrel, privind parcă dincolo de mine. Poate tu o să ai mai mult noroc. Eşti
frumoasă! - a continuat el, mângâindu-mi obrajii. M-am ruşinat.
Puţin mai târziu, la sfârşitul pauzei, mă copleşeau când valuri de căldură, când frisoane puternice. Capul
începuse să-mi vâjâie. În plus, aveam senzaţia că nu mai aud cu o ureche. Albăstrel a fost primul care şi-a dat
seama că mi se întâmplă ceva.
- Alexandra nu se simte bine! - a îndrăznit el să-i spună îngrijitorului.
- Alexandra? I-auzi, domnule, Alexandra! Care eşti, fă, aia? Ia să te văd!
Am întors capul spre el. Stropi reci de transpiraţie i-am simţit pe după gât. Îngrijitorul s-a apropiat de mine,
mi-a pus mâna pe creştetul capului, apoi a strigat către femeia de serviciu care mă schimbase:
- Nicoliţo! - Ia vezi, fă, du-o la doctor, vezi ce are?
- Păi, ce să aibă, mă, arde ca focul! - i-a răspuns femeia după ce mi-a pus şi ea mâna pe frunte.
- E, dacă arde, du-o la doctor! - a repetat el - Că pe mine mă cam dor şalele!
- Gâtul?! Ăla nu te doare? Toată ziua cu băutura în nas, urli la copiii ăştia! Doamne, cum te-o mai răbda
pământul! Măăă, mă! Sunt şi ei suflete ca şi noi! Nu o să-ţi facă, mă, nimeni statuie, dacă te porţi cu ei ca o
bestie! Nu e zi de la Dumnezeu să nu bagi măcar unul în spital! …Şi, într-o săptămână, moare!
- Fă, tu să taci, că te ia dracu! Aşa a zis şefu', aşa fac!
- Şefu'? Dar tu, minte n-ai? Un gram de suflet, că eşti şi tu om…? Om!!!
- Fă, o duci sau nu?
- O s-o duc, mă nenorocitule, că-mi pare rău! Nu sunt ca tine! Până mâine…
- Până mâine!?
- După tine, până mâine poate să şi crape!
- Ştii tu? Şi dacă o crăpa… A murit el, Stalin! Ai auzit, fă, de Stalin? …Ai auzit pe dracu!
Tanti Nicoliţa m-a luat în braţe şi am ieşit. În urma noastră, am auzit supraveghetorul urlând.
- Şi voi ce căscaţi, bă, gura? În genunchi, că v-a luat mama dracu! Pute lumea de putori! …Şi voi la fel! Firaţi ai dracu să fiţi! Nu poate omul trăi din cauza voastră! [...]

Je me rappele de ce moment
comme d'un éblouissant éclair
moral, car Felix Leclerc, je l'avais
connu quarante ans auparavent
dans la cité de la lumière où je me
trouvais par hasard durant une fin de semaine. Je
me préparais pour un bac en ingéniérie géologique
et de prospection minière à Nancy.Je trimais dur
avec une bourse d'études. Le travail dans les
laboratoires ne me permettait pas de gagner
quelques piastres de plus et les fins de semaine je
les passais dans l' appartement d'un ami. Je
déambulais paisiblement, ce jour-là tout près de la
place Pigalle. Par erreur je me suis retrouvé faceà- face avec un inconnu. L'individu a éclaté d'un
rire sincère tout en me dévisageant d'une curiosité
non déguisée.
“Il me semble que vous êtes un étranger,
comme moi d'ailleurs.”
“ J e m ' e x c u s e , m o n s i e u r, p o u r m o n
inadvertence, mais vous avez tout-à-fait raison. Je
n'en cache pas ma nationalité du tout, car je suis
fier d'être roumain. Condamné à mort par
l'occupant soviétique par dessus le marché... Je ne
suis pas venu ici par plaisir, comme bien pouvezvous le constatter...”
“Oubliez tout ça. Je suis du Québec, du
Canada français.Je suis artiste de profession et,
Paris, me donne l'occasion de me spécialiser dans
cet art difficile s'il y en est un, et, en plus, je
reviendrai à Montréal envouté d' une auréole dont
beaucoup de mes confrères voudraient bien en
posseder. Je vis avec ma conjointe et la Place
Pigalle est le centre des cabarets de nuit où je me
fais une nouvelle expérience pertinente...
Savez vous que nous, les québécois, nous
formons une nation tout-à-fait particulière. En effet,
nous ne sommes pas des Français, comme bien
des gents le pensent, mais un petit peuple distinct,
avec nos moeurs, nos habitudes, nos défaults et
bien sûr nos qualités particulières.En effet nos
ancêtres ont accueilli bien des irlandais et se sont
mélangés avec les Indiens de chez nous.Quarante
pour cent de notre sang provient, en effet, des
peuples autochtones...”
“Il me fait plaisir de vous connaître. Je me
prépare pour émigrer au Canada.C'est la cause

même de ma décision d'obtenir un diplôme
d'ingénieur géologue minier et de prospection
minière, car l'aventure coule dans mes veines...”
“Alons-y prendre un verre de bière. Vous, vous
appelez comment? Je suis Félix Leclerc, et l'Ile
d'Orléans hante mes nuits...Allons-y mon cher
inconnu.”
C'est comme ça que j'ai connu Félix Leclerc.
Durant des années j'avais écouté ses chansons,
ses poèmes, sa voix chaleureuse et ses discours
de patriote authentique qui chantait sa Patrie et
son Peuple sans jamais y aller aux extrèmes, tout
en poursuivant son chemin. avec fierté.
Je me préparais à l'inviter en qualité de hôte à
l'émmission Télé-Roumanie, dont j'étais le patron,
le financier et l'animateur. Non par plaisir,
sûrement, mais pour des raisons économiques. En
effet, les Règlements des cablo-distributeurs, nous
interdisaient l'accès aux marchés des annonces
publicitaires en nous forçant à travailler comme
bénévoles, pour leurs bénéfices seulement.
Je lui avais envoyé une invitation officielle et
j'en étais sûr qu'il ne me refuserait pas le plaisir de
le faire connaître au public roumain de Montréal.
Le 25 mars 1988, le postier m'apporta une
lettre et il m'a demandé si j'était un ami de
Félix...Non, je lui avais répondu, mais je le connais
depuis bien longtemps....
Voilà le texte de la missive:
Cher Monsieur Caraghiaur,
Je ne sors plus. Mais, à Votre invitation, j'y
serais sans y être.
Toutes mes bonnes pensées.
Félix Leclerc.
Mon coeur a ressenti une vive douleur, car
nous, les poètes, nous nous sentons solidaires
avec nos confrères et surtout avec ceux
accomplissant des merveilles avec sincerité. Félix
Leclerc en était un de ces hommes.
Je l'ai appelé pour lui transmettre mes voeux
les plus sincères de santé. Je lui avais, aussi, dit
que j'ai retrouvé dans mes archives des poèmes
écrits auparavent et qui en avaient l'air tout-à-fait
FÉLICIENS..et je lui promettais de les faire publier
en son honneur.

Mais le sort ne pardonne pas. Félix n'était plus de
ce monde quant aux éditions La Voix du Peuple, en
1988, est apparu le volume: SUR LES TRACES DE
FÈLIX LECLERC- hommage à un patriote.Un autre
géant, Gaston Miron, en avait préfacé cet ouvrage et le
chanteur, aussi rénommé, Jean-Pierre Ferland, avait
envoyé une chanson de ses crus en guise
d'introduction.
Je me considère chanceux d'avoir connu un
homme de cette trempe, dont la sincerité en était une
de ses qualtés principales.
Je vais vous présenter un de mes poèmes dédiés à
la mémoire de Félix:
POUR FÉLIX
Jamais, avant toi,
Les mots ne savaient dire
Ce que les ondes d'une âme
Recherchent dans l'avenir.
Jamais, dans le tumulte,
Personne ne sut, comme toi,
Nous allumer la flamme
D'un vrais chemin ingrât.
Tableaux, jadis, funèbres,

Tu les a redorés,
Pour tous, petits ou faibles,
Marcheurs d'une déstinée.
Une nation fermente,
Au fond de son calvaire,
Le vin d'une vie ingrâte,
Sortie d'un âge de pierre.
Une nation ramène
La dignité perdue,
En se donnant la place
Qu'elle s'est toujours voulue.
Une nation augmente
Les rangs de sa jeunesse
En défrichant la pente
De rouille et de faiblesse.
Et tout ceci, Félix,
Tu l-a compris d'emblée,
D'une nation un père,
Enfant d'une épopée.
ADIEUX FÉLIX!
Je présente, aussi, quelques poèmes du volume
bilingue roumain-français HYMNE À L'AMOUR publié
en Moldavie en 1991, Les Éditions BAŞTINA.

OMULE!
Omule,
Să nu arunci niciodată cu pietre înapoi,
În drumul dintre Tine şi Tine.
Stai o clipă, lasă pietrele jos,
Socoteşte, măsoară, reflectează
Ce e rău şi ce e bine,
Şi nu arunca cu pietre înapoi.
Întreabă-te cine eşti, cine?
Fă un popas,
Priveşte în jur, te uită în Sus,
Caută în tine,
Măsoară, socoteşte din nou,
Cât bine e-n rău şi cât rău în bine
Şi nu arunca cu pietre înapoi,
Că s-ar putea, nesăbuita piatră
Să o arunci, neştiutorule,
În TINE!

Este oare posibil sa prezinti pe ecran in numai 90 minute o viata si o opera atat de
prolifica, vasta si profunda ca cea a lui Mircea Eliade? Raspunsul este evident negativ. Si
totusi, cu talent, cu un efort extraordinar dar si cu un nemarginit entuziasm s-a reusit sa ni
se dea cel putin un tablou, asa de viu si asa de bogat ca sclipirile crestelor de munti si cu
ecourile unui ocean asa de adanc cum au fost viata si opera lui Eliade. Si aceasta o
datoram initiativei si colaborarii lui Dan si Angela Jelescu, impreuna cu Dan Petroiu. Dar si
lui André LaCocque, caruia ii apartine superba naratiune tradusa perfect in engleza. Se
pare ca initial fusese destinata ca telefilm pentru televiziunea germana. Nu a fost insa
difuzata pe unde, asa ca acum exista numai in format video, tradusa in limba engleza, la Chip Taylor
Communications: cu titlul “Mircea Eliade, His name, His Destiny” ca DVD sau Caseta VHS.
Acest film este un pelerinaj atat al vietii lui Eliade, dar si al operei sale, bazat pe convorbiri cu cele mai
distinse personaje ale culturii universale, inclusiv romanesti.
Introducerea este solemna. Interiorul marei Rockefeller Chapel in Hyde Park (cea a universitatii era
prea mica) pe 28 aprilie 1986, cu ocazia serviciului memorial pentru Mircea Eliade, atunci fiind arhiplina,
dar acum goala pentru inregistrarea filmului. Ceea ce ii da un aspect si mai miraculos, parca simti prezenta
spiritului lui Eliade care umple sala si misterios intuiesti prezenta sacrului despre care ne vorbea el. Auzi
cuvintele rostite la acea ocazie de Charles Long, coleg si bun prieten al marelui disparut, in emotionantul
sau elogiu la adresa acestuia.
Aceste cuvinte au o rezonanta atat de profunda si vibranta cum numai un afro-american o poate
exprima - cu ecouri de la Martin Luther King. Long ne explica semnificatia cuvantului Eliade, de la “helios”,
in limba greaca “soare”, “lumina”, pe cand Mircea provine din cuvantul slav “mir”, care este pace, sau
lumea, cosmosul. “In acest nume gasim destinul lui”. Si cu aceeasi voce de profet declama: “o mare viata a
parasit aceasta lume”. Dupa care Long ne arata marile lui contributii in stiinte dar accentueaza si imensa
sa bunatate si omenie. Dupa Jonathan Z. Smith, colegul lui Eliade, care, desi evreu, ii respecta memoria si
opera, acesta a fost cel mai impresionant serviciu memorial la care a participat vreodata.
Urmeaza o scurta incursiune in mistica Indie, unde Eliade a aprofundat Yoga, civilizatia indiana,
importanta fenomenului religios, dar a avut si o aventura amoroasa care mai tarziu va fi baza marelui sau
succes literar in Romania, romanul Maitreyi.
Pelicula ne ofera apoi fotografii superbe ale copilariei si tineretei sale, urmate de interviuri cu mari
somitati, unele chiar cu fosti colegi de liceu si universitate, ca Traian Puscariu, Arsavir Acterian, Barbu
Brezianu, toti colegi de clasa la liceul Spiru Haret, care ne redau amanunte extrem de pretioase si inedite
despre Eliade al acelor ani. Toti dau marturii despre talentele si interesele atat de diversificate ale tanarului
Eliade.
Naratorul ne aduce aminte de faptul cat de mandru era Eliade pentru ca era numai a treia generatie “de
la opinci”. Este epoca in care Eliade descopera sacrul, care, impreuna cu temele initiatice, devin
subiectele sale favorite.
Pericle Martinescu, prieten si colaborator la “Vremea”, isi aminteste cu mandrie entuziamul starnit de
prezentarea tezei de doctorat, subiectul fiind Yoga (publicat ulterior in franceza cu titlul “Yoga: Essai sur les
origines de la mystique Indienne” si republicat cu multe revizuiri ca “Yoga. Nemurire si Libertate”, 1954).
Desi Mircea Handoca, neobositul exeget al lui Eliade in Romania, nu a apucat acea epoca, totusi l-a
cunoscut mai tarziu personal pe Eliade la Paris, a devenit pe urma cel mai devotat reprezentant al operei
lui Eliade in Romania si cel mai bine informat autor despre viata si opera acestuia. El ne da multe
amanunte inedite si intr-adevar impresionante despre opera atat de vasta a lui Eliade. Chiar inaintea
plecarii sale la Londra in 1940, Eliade publicase peste 2000 articole si eseuri care ar echivala cu peste 100
de volume! Ne spune Handoca: Eliade putea sa comunice in sase limbi, studiase Upanisadele la 23 de
ani, la care varsta coresponda cu Papini, Rudolf Otto, Petazzoni si alte mari somitati ale Occidentului.
Devenise cunoscut si admirat de marele public si indeosebi de tineret, datorita romanului sau in parte
atobiografic “Maitreyi”, iar in lumea orientalistilor prin studiul sau despre Yoga.
Scena pe ecran se muta acum la Paris. Acolo el descopera farmecul acestui mare oras. Hotel de
Suède unde se stabilise Eliade devenise locul de intalnire al intelectualilor romani in exil. Se plimba in
fiecare zi doua ore si explora toate locurile de cultura si stiinta, vedem intalnirile cu Eugen Ionescu, Emil
Cioran si multi altii.

Interviurile incep cu Giza Tatarescu, fata primei sale sotii, Nina, si dansa ne da amanunte vii despre felul cum
Eliade scria si dansa batea la masina “Istoria Religiilor” (Traité d'histoire des religions, 1949).
Extrem de interesante sunt convorbirile cu Monica Lovinescu si Virgil Ierunca. Acesta ne descrie relatiile cu
Georges Bataille, Henri Michaud, cat era de apreciat intre multi altii, chiar si de André Breton. Chiar scriitori de
talia lui Le Clézio si Paul Ricoeur au admis cat au fost influentati ei de conceptia eliadesca.
Urmeaza Paul Barbaneagra, realizatorul filmului “Mircea Eliade si redescoperirea Sacrului”, in care marele
scriitor a fost interpretul principal. Obsedante sunt vorbele rostite de el “Daca Dumnezeu nu exista totul este
cenuse. Trebuie sa mori ca sa renasti in nemurire…” In acest interviu, Barbaneagra sustine chiar ca intreaga
intelectualitate a Frantei de atunci era sub influenta lui Eliade, pe cand Gallimard subliniaza pozitia unica a lui
Eliade in domeniul sau : “stilul lui atat de clar doarece el se adresa unui public inteligent”. Iar interesul lui Eliade
pentru “irational” a aparut ca un nou subiect atat de intrigant pentru comunitatea intelectualilor.
Incitante sunt relatarile lui Alain Paruit, traducatorul in franceza a operei literare a lui Eliade. Acesta ne
destainuieste cum observa tineri citind “Istoria Religiilor” in metroul Parisului. Cartea lui favorita era “La Tiganci” in
care el subliniaza perfectiunea stilului lui Eliade, unde fiecare cuvant este important, semnificativ si fara substitut cu alte cuvinte un stil perfect, contrariu criticilor altora, care sustineau ca stilul lui Eliade era cam neglijent.
Extrem de interesante sunt comentariile facute da Claude Henri Roquet, care a publicat “L'Epreuve du
labyrinthe”, bazat pe convorbiri cu Eliade si care ne atrage atentia asupra faptul ca, dupa Eliade, nu numai ca
fiecare dintre noi isi are labirintul sau, in care ne indreptam spre centru, dar de fapt avem mai multe labirinturi.
Cum atingem centrul unui labirint, un altul nou apare. Comentariile lui Roquet sunt extrem de perspicace si opuse
interpretarilor tendentioase si chiar puerile si ridicole ale Alexandrei Lavastine-Laignel. Acest interviu a fost
inceputul prieteniei intre acesti doi mari cugetatori.
Urmeaza pe ecran Emil Cioran ale carui cuvante sunt pline de duh. Ne spune Cioran: Eliade avea
temperament, “personalitatea si vivacitatea lui Eliade erau contagioase. Si chiar cand nu suntem de acord cu el,
trebuie sa-i admiram profunzimea, substanta si autenticitatea gandirii sale. Multi au admis cat de mult i-au
influentat umanismul si autenticitatea acestuia, cu alte cuvinte Eliade juca rolul unui seducator.” Apar pe urma
Rodica Ionesco (sotia lui Eugen Ionescu) si fata acesteia Marie France Ionesco. Ele ne dau foarte interesante
amanunte despre relatiile dintre Eliade si Ionesco, precum si Lisette Perlea, sora lui Christinel si sotia
cunoscutului dirijor la Scala si la Bucuresti, care ne dau multe amanunte inedite.
Poate cea mai emotionanta parte a acestui capitol este idila dintre Eliade si Christinel, pe care o cunoaste in
1948 si-i devine repede sotie, in cadrul cel mai romantic pe care numai Parisul il putea oferi. Erau destinati unul
pentru celalalt (naratorul: “they knew in their bones that they were made for each other”). La sfarsitul acestui film
documentar este o dedicatie pentru Christinel, care in mod decisiv a jucat un mare rol in realizarea acestei opere
titanice si nemuritoare.
In acelasi an Eliade devine o celebritate internationala o data cu publicarea volumului “Traité de l'Histoire des
Réligions” (in traducerea in limba engleza: 1949, “Patterns in Comparative Religion”).
Sa nu uitam ca la Paris, cu toate cafenelele si atractiile intelectuale Eliade a si suferit mult, si ecourile acestor
momente triste le gasim in “Batrânul si birocratul” (titlul in limba romana “Pe Strada Mantuleasa”, 1966).
Acum iarasi intervine o schimbare de scena, o mare mutatie cu consecinte atat de importante pentru Eliade si
opera sa. Este invitat in Statele Unite, la Universitatea din Chicago, singura care avea o catedra pentru studiul
filozofiei religiilor. Aceasta, cum ne explica Edward Levi, fost rector al acestei universitati si bun prieten al lui
Eliade, era o catedra menita sa studieze fenomenul religios, dar nu teologic, ci obiectiv, stiintific, “across all
religions”.
Contractul cu universitatea era numai pentru un an, dar in realitate a durat pana la sfarsitul vietii lui Eliade.
Jerald Brauer, fost decan la “Divinity School” ne prezinta istoricul acestei universitati de fapt tinere, care insa dupa
Harvard avea mai multi laureati Nobel decat toate celelalte universitati din SUA si unde a avut loc experimental
prima reactie nucleara. Brauer il pomeneste si il indica (de fapt sincer) pe Saul Bellow, ca pe “marele prieten” al lui
Eliade! Cum se exprima Brauer, facultatea si-a gasit Omul ei (its right man) si Eliade si-a gasit locul lui potrivit (his
right place).
Cat de important era considerat Eliade reiese din acest curios incident despre care citisem, dar fara
amanuntele necesare pentru a-i intelege semnificatia. Acum ne putem da seama cum si de ce State Department
a intervenit in favoarea lui. Dupa cum ne povesteste Brauer, lui Eliade i se daduse o viza gresita care a expirat si el
nu ar mai ar fi fost eligibil sa imigreze decat dupa un interval de doi ani. Evident, Universitatea a fost consternata,
nevoind sa-l piarda, si a recurs prin interventii la Administratia Eisenhower. John Neff, fondator al institutului“The
Committee on Social Thought”, apeleaza la un bun prieten (Jim Douglas), care era Assistant Secretary of War.
Dar decizia trebuia sa fie intai aprobata de Department of Defence, dupa care Presedintele Eisenhower
semneaza un decret special (“special bill”) pe care Congresul il aproba imediat, deoarece Eliade era “absolut
necesar (required) pentru securitatea si viitorul Statelor Unite”. Este adevarat ca o asemenea lege exista, dar
aplicabila mai mult cercetatorilor in stiinte (cu precadere in stiinta atomica). Cam in acelasi timp Brauer este sunat

de o doamna care-i spune ca ea examinase si aprobase dosarul lui Eliade si din toate cazurile examinate de
dansa si aprobate sa vina, sau sa ramana in SUA, acest caz (Eliade) ea il considera ca fiind cel mai important
pentru securitatea Statelor Unite. S-a convins dupa ce i-a citit cartile si si-a dat seama ca cel mai important lucru
pentru securitatea Statelor Unite erau nu armele de razboi, ci cei cu idei care definesc ce este o fiinta omeneasca
(human being) ceea ce ar trebui sa fie principiul fundamental la baza Statelor Unite (what the USA should be all
about). Ca atare el, Eliade, a fost cea mai importanta persoana aprobata de dansa.
Relatarile lui Saul Bellow capata o importanta capitala si din acest motiv le redam in toto, evitand numai
cateva cuvinte referindu-se la propria lui persoana:
“Am venit la Chicago acum 30 de ani. Am venit in 1962 si evident auzisem de Mircea Eliade. El era deja un
foarte renumit savant si eu citisem una sau doua din cartile sale. Cred ca citisem cartea sa despre istoria religiilor
si mi-a atras atentia distinctia facuta de el intre timpul istoric si cel arhaic, ceea ce m-a impresionat enorm. Ca
atare m-am bucurat mult sa-l cunosc.”
“In felul acesta am inceput sa ne intalnim la diferite petreceri (parties), cum el era o persoana foarte sociabila
si foarte generoasa, daruind unui nou-venit cat putea din propriul sau timp. Noi eram totdeauna bineveniti in casa
lui. Prima impresie ce mi-a facut-o era o persoana cu multa blandete, era blajin si avea un temperament bland si
era extrem de amabil si indiferent ce ii spuneai, chiar daca era ceva stupid el parea sa reflecteze si sa o ia foarte
serios.
Era totdeauna dispus sa acorde circumstante atenuante pentru limitarile unora si nu se astepta nu astepta
nimic de la tine si nu iti cerea nimic cand il intalneai. Fireste, felul meu ca romancier este sa fac pe ceilalti sa
vorbeasca, sa-i induc, sa-i atrag sa vorbeasca, ceea ce era foarte usor cu Eliade pentru ca el era totdeauna dornic
sa-si impartaseasca ideile.
Eu cred ca a exclude spiritualitatea din viata umana deformeaza, distruge fiintele omenesti. Eu cred ca Mircea
a inteles foarte bine acest lucru, noi discutam aceasta tema, cu privire la Dostoievski, la perseverenta lui
Dostoievski, si la fel a lui Tolstoi, ca fara spiritualitate nu putea fi normalitate umana, nu poti sa le amputezi asta la
oameni si sa te astepti ca nu vor fi repercusiuni in forma de deranjamente de personalitate, nevroze, psihoze,
impulsuri criminale sau numai deformatii de caracter.
Astfel eu consider aceasta problema foarte importanta si cred ca Mircea isi dadea perfect de bine seama de
efectele nocive ale conceptiei suta la suta materialista a Occidentului si el se imunizase impotriva lor si le socotea
un mare pericol pentru tineri.
Cu privire la tinerii lui asociati alesi de el, el nu le oferea decat ceea ce era bun.”
Cat de diferite sunt aceste sincere cuvinte rostite in 1992, comparate cu insinuarile sinistre din romanul sau
Ravelstein 10 ani mai tarziu. Cine oare i-a otravit sufletul ca sa se degradeze in acel hal?
Un portret asemanator al lui Eliade este prezentat de Mac Linscott Ricketts, fost elev si ulterior cel mai
important exeget al lui Eliade. La fel ca Bellow, acesta accentueaza firea prietenoasa, intelegatoare si chiar
uneori umila a lui Eliade, totdeauna gata sa ajute pe altii. “Toti studentii lui gaseau in Eliade un adevarat prieten”.
Foarte interesante sunt si opiniile exprimate de Wendy Doniger (avusese si numele O'Flaherty cand era
casatorita), titulara catedrei Mircea Eliade la Divinity School din Chicago. Dupa cum ma informeaza Mac Linscott
Ricketts, dansa, impreuna cu Jonathan Z. Smith, ambii fiind evrei, au refuzat sa participe la campania impotriva
lui Eliade, desi au fost exercitate mari presiuni pentru a “se conforma”. Desi fidela lui Eliade, ea are totusi multe
conceptii proprii care difera de cele ale lui. In acest interviu dansa ne explica cum Sacrul lui Eliade este deosebit
de acela al lui Otto, care proclama teoretic sacrul omniprezent, ceva ce poti sa accepti sau nu, cum vrei, pe cand
Eliade explora toate religiile si lumea reala si avand cunostinte infinit superioare lui Otto, a descoperit sacrul unde
nimeni nu-l banuise mai inainte. El a inteles mai bine cum se exprima sacrul in diferitele religii. Si mai mult decat
oricine, cunostiintele sale despre religie erau asa de vaste, creierul lui era o adevarata enciclopedie ambulanta.
La fel Eliade a facut ideile lui Jung despre arhetip mai accesibile, mai plauzibile, a conturat mai bine notiunea
lui Jung de arhetip. Eliade a facut-o mai rezonabila si nu a acceptat conceptul inconstientului colectiv al acestuia.
Convorbirile reluate cu Jerald Brauer, prieten si bun cunoscator al vietii lui Eliade la Chicago, redau pe larg
cine a fost el. Reproducem numai acest scurt fragment. “Lui Eliade i s-a oferit catedra “Schweitzer Chair” la New
York (1965) cu un salariu de 100.000 dolari, mai mult decat dublul celui primit la Chicago, plus multe alte avantajii
materiale dar si posibilitati superioare de lucru. Mare consternare la Chicago, dar cand Eliade vine la el sa discute
probleme legate de Jurnal (The History of Religions Journal”), la sfarsit Eliade, foarte nonsalant ii spune: cred ca
stii ca mi s-a oferit catedra la New York. Incordarea lui Brauer atinge culmea. Ei bine, continua Eliade, am refuzat.
“Aici am studenti excelenti, prietenii mei, colegi minunati, revista mea, biblioteca. De ce sa plec?” Acesta era
Eliade.
Si mai departe ne informeaza Brauer, la cam toate universitatile importante din SUA, profesorii in aceasta
disciplina sunt fosti elevi ai lui Eliade.
- va urma -

Imagine taking the bus or the subway during the most crowded rush hour, then
imagine each person on that bus or train running late and carrying two or three large
bags loaded with gifts for the folks back home, and you may begin to get an idea of
what traveling is like during the Spring Festival in China. With nearly every person in
the country trying to get home or to some other special place to enjoy the holiday, the
dazed and confused foreigners brave enough and lucky enough to get a train or bus
ticket to any destination in the days leading up to the Spring Festival will encounter
scenes that will be the stuff of emails or magazine columns for years to come.
A while ago I took a 24-hour train trip with a “hard seat” ticket, which is a misnomer
since there was no seat it was really a standing ticket. It is a ticket purchased with the hope of finding a
way to get on the train, somehow. Once arrived at the station, it appeared that thousands of other
people had the same idea, and were competing for every inch of space available on that train. People
were entering through the windows, crawling on top of the train, and station attendants were using
sticks to get people in through the doors. Luckily I managed to sneak in through one of the doors, and
had to suck in my stomach until the door was jammed shut. Double lucky, since that meant being able
to lean on the door and having a few inches of space, at least for a few hours until we arrived at the next
station and more people got in.
Standing in a cabin designed for 50 people but packed with 1000, with people suspended in midair, perched on top of tables, luggage racks and their own bags, is difficult enough. However, the worst
part was that I had unwisely failed to bring anything to drink, and spending many hours packed like a
sardine can make one thirsty. At one point, I had to pass through seven cabins to get to the restaurant.
During this passage, my feet never touched the floor. I was held afloat by people half my weight like a
hero returning from war, except that from time to time I would find myself upside down relative to the
floor of the train, which I could not see. Sometimes I could see my camera bag and my clothes bag
bobbing around me, as if the items were being tossed about in a stormy sea.
The people's patience, good humour and joyful outlook on the whole thing taught me things about
the Chinese people that I will never forget, including the 33 people who had found a place to stand
between the train cars. You really had to see it to believe it.
The payoff, of course, comes upon arrival at the train station. Seeing the happiness on the faces of
the heavily bundled parents who have waited patiently on some small, snow-covered platform to
welcome their sons and daughters from the big city, the army or some university, is nothing less that
heart-warming. And getting off the train actually feels even better.
Then the party begins. For several days you can forget about work and enjoy the fireworks, visiting
friends and relatives, ethnic music and dances, good food and drink and the light-hearted atmosphere
that makes the
annual trial of
travel worth it for
the Chinese
people. And you
try to forget that,
in a few days,
you will have to
do this all over
again just to get
back home.

Etajul doi al Teatrului Naţional, cabina 6. Sunt intr-o usoara intarziere. Problema nu ar
fi ca Dan Puric s-ar supăra (nu s-a supărat), ci pentru ca nu am avea destul timp de
povestit. Pentru ca, de fiecare data cand stăm de vorba, timpul este atât de scurt, iar Dan
are mereu atâtea lucruri frumoase, interesante, fascinante de spus. Nu se dezminte nici
astăzi, iar eu il rog sa vorbească. Ne ştim destul de bine, ca sa nu fie nevoie de întrebari.
Abia întors de la Veneţia, unde a fost invitat special cu spectacolul sau “VISUL”, Dan
povesteşte despre frumosul oraş la care visează orice muritor, despre reprezentaţie,
despre aplauze. Are insa si un motiv de supărare: “Simt deopotrivă o bucurie si o
întristare, spune Dan Puric, o lumina si o amărăciune. Bucuria aparţine felului in care a fost primit “Visul” la
Teatrul Goldani, bucuria de a prezenta celor de acolo acest spectacol si a le transmite mesajul nostru din
suflet. Sala era plina. Un public mixt, alcătuit din italieni si romani, s-a bucurat la rândul lui de prezenta
noastră si de actul artistic in sine. Amărăciunea vine din faptul ca înca o dată s-a dovedit ca nu avem forţa
sa ne gestionam valorile asa cum se cuvine. Este vorba despre lipsa presei in general la acest eveniment
si mai ales a presei romaneşti. Este un dezastru cultural. Nu este de ajuns numai intenţia. Stii cum se
spune, iadul este pavat cu bune intenţii. Nu este un lucru nou. Am fost in 38 de tari si in toate s-a împletit
aceasta bucurie cu amărăciunea ca nu exista o mediatizare de la noi. Făcuta de ai noştri. Statul roman nu
are forţa sau abilitatea necesara sa-si promoveze valorile. Cand vin alţii la noi, e OK, invers, nu. Si astfel,
efortul de a sparge prejudecatile, mai ales in Italia, acum, in aceasta perioada, este inutil.”
Dan Puric este ca un vulcan in plina incandescendenta. Varsator veritabil, el nu suporta nedreptatea
indiferent de unde vine ea. Are un mare “of”, cum ii spune el, si ni-l impartaseste si noua: “Lupt sa fac un
centru cultural internatioal in sediul dat de d-l Bogdan Hossu, cel in care a funcţionat Rapsodia. Am un
contract semnat cu Cartel Alfa pe opt ani si sper ca acest centru sa fie o pepiniera de talente, nu doar de
teatru ci si de gândire româneasca, un loc de fertilizare a mintii si spiritului romanesc. Ca orice act si ca
orice iniţiativa de a construi ceva bun, vedem deopotrivă cum se înalta actul de sabotare in forma directa
sau mai perversa. Privesc astfel cu amărăciune cum ministrul Culturii si directorul Teatrului Naţional,
incalcand legalitatea unui contract intre doua instituţii, apelează, in mod comunist, la abuzul de putere,
dorind sa ia sala Rapsodia pentru necesitatile Teatrului Naţional, care intra in reparaţii. Nu am fost anunţat,
ori chemat la negociere in calitatea mea de locatar al Rapsodiei. As fi fost primul care ar fi pus la dispoziţie
sala pentru a o imparti cu colegii de la Naţional, si asta in situaţia in care toate investiţiile sunt făcute in
numele lui Dan Puric. Faptul ca nu mi s-a dat nici măcar posibilitatea de a manifesta un reflex de coabitare
eminamente creştina intrându-se abuziv pe deasupra mea, desconsiderând munca de 25 ani pentru a
crea o şcoala si un concept de teatru de dimensiuni europene, mi se pare un act de abuz politic, necinste
sufleteasca si proasta calitate umana a celor care l-au conceput. Brâncuşi spunea: 'arta nu are nevoie de
asasini; ii găseşte in sânul ei'. Cei care au facut acest gest nu sunt politruci comunişti, ci oameni de arta, si
atunci sunt dublu vinovaţi. A arata o stare de crima culturala este primul lucru de igiena sociala pe care il
semnez.”
Dan Puric a exemplificat un fapt absolut real - criza fundamentala din cultura romana: “Încerc sa fac un
film fara cuvinte in care sa pot povesti in alţi termeni despre noi, despre cine suntem. Din nefericire,
scenariul meu, care se bazează pe imagine, nu pe vorbe, a fost
punctat de către comisiile abilitate cu nota 2 si 3, in ce privinta
crezi ? In privinta… dialogului ! Diferenţa dintre aceştia si
comisia de cultura a fostului CC, care mi-a cerut … textul de la
'Pantomima' (un spectacol de pantomima. n.n.) este nula.
Măcar aia sesizaseră ca aveam ceva de spus. Astia nu
sesizeaza nimic. Pot sa spun ca este o involuţie de calitate.
Mediocritatea culturala in care ne zbatem si care sufoca
demersul unor mici exceptii care mai sunt azi, tracteaza dupa
sine motivatia existentei poporului roman. Daca nu vom lupta
fatis impotriva acestei mediocritati majoritara ascunsa in toate
formele de existenta, nu vom putea sa ne mantuim de neam.
Aceasta inseamna atitudine si nu diversiune. Ierarhizarea
valorii si nu democratizarea ei. Un fond de certitudine si nu un
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„Rugul Aprins care a fost Eminescu nu îl poate stinge nici un furtun de
pompier cultural”. interviu in exclusivitate cu DAN PURIC la 50 de ani

fond dilematic. In cultura, instructia inseamna credinta in ceea ce sustinem, nu ceea ce ni se spune sau se
doreste sa fim. Intoarcerea catre vocatia fundamentala a neamului romanesc seamana cu indemnul mistic al lui
Iisus catre Simon pescarul de a arunca plasa mai la fund. Acelasi lucru l-a facut si Eminescu cand a spus: 'inapoi
la musatini !' Recunoasterea dimensiunii voivodale a demnitatii a unui fel de a fi drept in fata istoriei, este singurul
raspuns care se poate da unei confuzii generale ce ne pandeste din ce in ce mai acut.”
Dan Puric este un om cu o fire contemplativa, un cunoscator profund al naturii umane, un pasionat cercetator
al vietii, devotat frumosului si valorilor umane. L-am intrebat candva care sunt criteriile dupa care da valoare
omului. Raspunsul lui este acelasi si azi: “In primul rand, am criterii morale. Leonardo da Vinci spunea ca 'ultima
pecete care se pune in arta este cea morala, oricat de mare ar fi artistul'. Este o moralitate care se respira ca
parfumul de la floare”.
Despre oameni de azi, care incearca se rupa barierele finitului in care au trait pana nu de mult, si despre care
unii spun ca s-ar departa de realitate, Dan are urmatoarea parere: “Este un soi de evadare legitima pentru ca aici
nu-si mai gasesc identitatea. Sa nu consideram toata populatia globului retardata, adica sa se recunoasca in
jocuri si concursuri, sau alte asemenea actiuni care sunt făcute sa manipuleze un cortex redus. Sunt si fiinte cu
alte necesitati finite mai dotate. Sigur ca unii au o anumita fragilitate si nu pot reziste acestui mars social. Nu poti
cere tuturor sa fie niste luptatori. Insa nu este o solutie. Este legitim intr-un fel, dar nu este o solutie. Este un act de
criza.”
Intrebare: Exista o criza spirituala ? “Da, exista, si nu a fost detectata numai de mine. Au sesizat-o si alţii
inaintea mea. Hegel spunea ca arta secolului XX va muri sub suflul rece al conceptului. Si uite ca arta s-a
automatizat, s-a comercializat, s-a racit. S-a despiritualizat. Este un vid spiritual. Pe de alta parte, ea moare sub
valvataile pornografiei si visceralitatii.” Pentru ca aceste lucruri fac parte din crezul sau artistic, Dan Puric aduce
pe scena acea parte din el, acea scanteie divina pe care o recunoaste spectatorul vibrand la emotia si frumusetea
care se degaja din teatrul lui Dan Puric, din dansul lui, din ceea ce este el, ce reprezinta el in arta sa, in cultura
romana. Publicul simte impreuna cu artistul ca aceasta punte spirituala s-a creat intre scena si sala si trec
impreuna intr-o treapta superioara de spiritualitate: “Aceasta punte exista. In asta consta, probabil, unicitatea
teatrului de la seara la seara. Pentru ca publicul are si el unicitatea sa, in fiecare seara de spectacol. Sacha Guitri
spunea ca si publicul trebuie sa aiba talent. Sunt momente cand publicul te ajuta daca nu esti intr-o pasa buna,
dar si momente cand el nu reactioneaza si atunci lupti sa il captezi. Aici e partea sacra. Desigur, cu instinctul
profesiei simti daca ai comunicat sau înca te mai lupti. Sau simti cum se aseaza, dincolo de efort, acea
familiaritate care nu are nicio legatura cu termenul 'civil', ci este o familiaritate cu sensul de 'catarsis'. Este
important sa nu te decizi, sa nu joci ce ti se cere ci ceea ce vrei tu sa dai, aducand, cu gesturi infinitezimale,
publicul acolo unde vrei tu. Nu e vorba aici de a forţa sau de a fi moralizator. Trebuie gasita acea parte interioara
neintinata care, de fapt, pe toti ne uneste.”
Dan Puric are o parte interioara care atinge profunzimi de nebanuit. Este de o sensibilitate rara, sensibilitate
care face din actor un personaj si invers. Exista undeva, un punct in care arta si spiritul se intalnesc. Daca reusesti
sa observi acest lucru, abia atunci poti sa spui ca il cunosti pe Dan Puric. El singur se descopera permanent.
Deciziile le ia in momente de mare indoiala: “Dar cred ca in ultima instanta decide numai acea inteligenta a
instinctului. Nu sunt un om calculat, nu sunt nici un patimas.”
Iubirea ? “Este singura sursa care ne defineste. Nu trebuie redusa doar la instinct. Oamenii trebuie sa si
exerseze iubirea, nu sa o mimeze. Trebuie sa-ti cunosti propriile limite ca si pe ale celorlati.”
Si da, este un sentimental. La lumea de astăzi, il fascineaza, dar si il nemultumeste, in aceeasi masura,
“graba” cu care coboara: “Ma tulbura cat de repede se decide de toate achizitiile de civilizatie si cultura de dragul
economicului, eficientului, nestiind ca eficienta pe moment inseamna catastrofa in timp. Vad proliferat cinismul,
schimbata ideologia politica in ideologie economica, ambele la fel de imbecile, fiindca il taie pe om de la legatura
sa cu miracolul existentei si il reduc la starea de obiect. Si asta ma descumpaneste. Acest jogging cultural …
zicea bine Celibidache: 'sunt civilizatii care nu cunosc cuvantul adagio'. Noi trebuie sa rezistam ca popor, ca spirit,
prin ceea ce avem.”
Stau de vorba cu Dan si il vad concentrat. Se gandeste la toate marile probleme ale omenirii. Si iubeste arta, si
iubeste semenii, tine mult la traditia spirituala a romanilor. La cultura româneasca. Are un aer de maretie si de
liniste in acelasi timp. Nu incerc sa fac aici o evocare. Este vorba despre o descriere fidela a celui care a inspirat-o,
perfect demna de el. Nobletea si frumusetea sa pura, sufleteasca, tin mai ales de faptul ca este nutrit din seva
marilor traditii culturale. In tot ce spune si face Dan Puric, simti vibrand dragostea pentru poporul sau. Profund
inradacinat in istoria si cultura nationala, el are o maretie clasica, si ma gandesc la asemanarea cu Eminescu, se
dezvolta intr-o libertate suverana. Simt la el un suflu epic al unui Tolstoi, complexitatea febrila a lui Dostoievski,
dar si un optimism superb, care se intemeiaza pe absoluta incredere in om: “Copil al lui Dumnezeu. In sensul ca,
nestiind de unde vii si nici incotro te duci, pastrezi acea scanteie divina din tine si nu mai poti fi incalecat nici de
doctrine, nici de ideologii si nici de interese economice. Pentru ca stapanul tau suprem este acest mare anonim,
caruia ii spunem Dumnezeu. El ne-a lasat acea scanteie divina din noi ca sa putem sa ne desavarsim.”

12 februarie 1959. Atunci s-a nascut acest copil al lui Dumnezeu, caruia El i-a lasat in adancurile fiinţei acea
scanteie divina, pe care Dan Puric o poarta in chipul cel mai firesc. Daca este poezie acel lucru misterios si
tulburator care consta in a cauta si a gasi frumuseti si adevaruri ascunse in spatele tuturor lucrurilor, atunci Dan
Puric este un mare poet. Acum la aniversare, Dan Puric este “in miscare cu arta cu tot”.
“Sunt constient ca ceea ce mi se intampla face parte din redresarea istorica a valorilor. Avem o traditie a
nedreptatii pe care, iata, eu doar o continui. Dar o si blestem, pentru ca a blestema raul face parte din actul de
iubire fata de bunul Dumnezeu. Tot ce am vrut sa spun este ca raspunsul lui Eminescu atunci cand regina
Elisabeta l-a intrebat cum scrie versuri. 'Maiestate, versurile cad din mine ca frunzele moarte din copac'. De
aceea, Rugul Aprins care a fost Eminescu nu il poate stinge nici un furtun de pompier cultural.”
La multi ani, Dan Puric !

„GEORGE FILIP DIN PONTUL EUXIN”
Mi-l imaginez pe Poet în dimineaţa aniversării sale,
visând cu ochii deschişi dar încă robiţi de vibraţia care
pluteşte în aer deasupra sa asemenea unui văl uriaş
gata să se lase peste firava luciditate de dinainte de
soarele dimineţii, vorbind cu un înger albastru : „Ce
vrei de la mine?- întreabă Poetul uşor speriat, uşor
amuzat, cu un zâmbet ştrengăresc în colţul gurii. Cemi ceri?” Îngerul îi răspunde cu o irezistibilă duioşie:
„Nu-ţi cer absolut nimic. Ba chiar vreau să îţi dăruiesc
ceva astăzi, de ziua ta. Am venit să îţi ofer o alternativă
la existenţa ta de până acum. Te văd uneori trist şi
posomorât, chinuit de doruri , am văzut cum sufletul
tău arată, când şi când, ca un cuib gol. Şi m-am gândit
că mi-ar plăcea , că ar trebui, să locuiesc o vreme în el.
a continuat îngerul şi şi-a trecut aripa transparentă
peste fruntea asudată a Poetului. Vreau să aduc o rază
de zâmbet pe buzele tale şi un licăr de fericire în ochii
tăi întunecaţi. Crezi că greşesc?” Poetul nu a răspuns
imediat. Era ameţit de razele soarelui care îi umplea
încăperea şi se strecura puţin câte puţin în lăcaşul
sufletului său. Şi dacă merg cu imaginaţia mai departe,
îmi fac loc şi intru şi eu să mă uimesc de minunile
ascunse acolo şi păzite de o aripă de înger albastru.
Şi cum umblam eu aşa prin unghere de suflet, din
înălţimea zilei simţeam privirea Poetului ca floarea
unei fântâni arteziene ce desena pe nisipurile cerului
cuvinte pe care învăţam să le citesc printre rânduri şi
să le folosesc ca leac împotriva singurătăţii. Era acolo
un transplant de viaţă, obişnuit de altfel, între noi,
pentru că eu şi Poetul am mai făcut uneori exerciţii de
sinceritate. Şi simt, prin tot ceea ce există acolo, fără o
ordine precisă, cum clipa se transformă în eternitate
după modelul apelor care se retrag pe firul timpului lor
în adâncuri şi formează cercuri concentrice împotriva
uitării. „Mi-am propus să adun în acest volum
sentimentele mele cele mai fireşti, trăite de-a
lungul multor ani, deci foarte dezlânate. Aş putea
spune că este o radiografie, o miniautobiografie…
chintesenţa unei vieţi.” Şi pentru că pe chipul meu
citea că vreau să aud mai mult, pentru că simţeam că
este mai mult, Poetul, George Filip, căci despre el este
vorba, a continuat: „Draga mea prietenă şi stimată
reporteriţă, m-ai prins într-o clipă a marilor
destăinuiri. Las modestia sub masă şi-ţi spun

adevărata mea intenţie. M-am gândit la Pilat din
Pontus. Dacă el, silit de împrejurări, l-a omorât pe
Iisus şi pe mulţi dintre ai Săi, ei bine, eu vin şi-i cânt
pe muritorii din grădina vieţii mele. De ce să-i
biciuiesc şi eu? Mi se pare mai lesne şi mai
dumnezeieşte să-i cânt şi să-i mângâi pe
comuritorii mei. Asta mi-a fost sfânta intenţie. Sămi fie cu iertare dacă am reuşit… sau nu…”
„mă arde sub tâmple un cântec frumos,
un dor nerostit ce-mplinirea şi-o vrea,
un dor ce-mi răsună-n timpane duios:
Omule…Omule…iată o stea!
…………………………………………..
de aceea privirile-mi zboară în sus,
spre-un dor nerostit ce-mplinirea şi-o vrea,
un cântec cu oameni…un cântec nespus:
Omule…Omule…uite o stea!”(Cântec de stea)
Stelele au suflet? Mă trezesc vorbind şi aud ecoul
cum se pierde prin spaţii de vers. „Sigur că au! Nu vezi
ce spune Poetul?” Şi gândul îmi zboară la memoria
cuvintelor. Unele se aşează lin pe fila albă în versuri
născute cu o uşurinţă fantastică de care doar Poetul
este în stare, altele se retrag în străfundurile inimii şi nu
se lasă scoase de acolo decât cu greu, şi doar atunci
când George Filip se acoperă cu acea lumină ca un
clopot dincolo de care îşi rosteşte nemărginirea
sufletului. Şi cuvântul e unul singur şi doar el, poetul îi
cuprinde înţelesul întreg şi se transformă uneori în rug,
şi cade odată cu roua, lacrimă care risipeşte lumina
arderii spre necunoscut: ŢARA.
„sunt prea puţine flori peste câmpii
iar versu-i prea sărac, de bună seamă,
să-ţi cânt lângă un cer de ciocârlii
iubirea mea eternă, Ţară-mamă.”
Ce ascunde lacrima poetului? - îl întreb .
George Filip: Daca faci aluzie la mine, ei bine, în
lacrima mea se ascund, de fapt se conservă, toate
istorioarele, poveştile şi încăierările planetare la
care am asistat într-o viaţă de om. Urechile şi ochii
văd în egală măsură şi înregistrează, nu pe retină,
cum unii naivi o cred, ci pe circumvoluţiunile
creierului, pentru prezent şi eternitate, toate
baladele sau tragediile la care Omul a fost martor
prin grădinile Edenului sau prin oceanul planetar
uneori prea criminal. Personal sunt convins că el,
creierul, este un pasager în cutia craniană a
purtătorului şi când trupul oboseşte şi moare,
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această maşinărie eternă îşi ia cu ea amintirile şi
pleacă: TRANSHUMANŢĂ !
“Oameni buni, tristeţea lumii uneori ne curge-n lacrimi
Că ni-i scris de ursitoare orice clipă s-o plătim
Ba cu fericiri de-aiurea, cu trişări, iubiri sau patimi,
Legi nescrise lângă care zi de zi ne răstignim.
Dus în pribegie lăsând râuri şi Carpaţii,
Nu ne căutaţi pricină, codrii, doinele-s cu noi;
Numai dorul ne apasă navigând prin emigraţii
Şi ne pierdem după soartă, printr-al timpului şuvoi...
(Exodul)
Aşadar Poetul există într-un cerc de efluvii astrale
emanate de personalitatea sa lirică, stăpân pe o
imensitate de cuvinte urcând pe creste de timp, pentru
că nici cu divinitatea nu stă deloc rău. Din arsenalul
profesiei de a trăi - sacul acela imens care îi stă la
dispoziţie probând capacitatea de a cerne binele de
rău, certitudinea de amăgire - Poetul a ales să
esenţializeze sentimentele care îl leagă de Marea lui
cea Neagră, visul şi iubirea sa eterne. Şi nu pot să nu
mă întreb ce simte când mintea se scaldă în amintire şi
vântul de departe îi aduce în suflet foşnetul rochiei de
gală a Mării Negre?
George Filip: Cred ca n-am păcătuit afirmând
adesea ca eu sunt fiul Mării mele cea Neagră. Mulţi
mistificatori de imagini m-au plagiat şi-au încercat
să se substituie sentimentelor mele. N-au reuşit
fiindcă eu am un simţ al proprietăţii foarte
puternic. I-am biciuit, hulit şi le-am tăiat ghearele
cu care mâzgălesc sfânta hârtie virgină şi
îngăduitoare. De fapt marele meu simbol este
FARUL de la Tuzla. Din acest far, ca un semizeu, eu
privesc Ţara mea şi scriu... şi plâng... şi scriu ! La
ce mă gândesc ?... la nemurirea neamului meu de
români.
„Întoarce-te acasă,
Aşa cărunt cum eşti;
Vino pe malul Mării
Şi ai să - ntinereşti.
Când rătăcesc prin lume,
Prin timpul migrator
Mi-e dor de Marea Neagră,
De Ţara mea mi-e dor…”(Dor de Mare)
L-am întrebat cândva pe Poet unde îi sunt iubirile…
Mi-a răspuns în stilul lui caracteristic, cu un uşor alint,
dar şi patimă, vorbindu-mi despre alte iubiri care îi
frământă gândurile. Am vorbit despre acestea la timpul
potrivit. I-aş fi pus din nou aceeaşi întrebare, numai că
în sufletul lui locuieşte pentru o vreme un înger
albastru şi atunci…
Spune-mi o poveste i-am cerut îngerului. Sau mai
bine nu, mai bine spune-mi cum iubeşte Poetul? „Uităte în colţul acesta, unde arde o candelă - m-a îndemnat
potrivindu-şi aureola care m-a învăluit şi pe mine când
am aflat că….
„A venit ca o lumânare eternă
De departe, poate din Dumnezeu,
În grota sufletului meu căzut în bernă,

EU - la un pas de şaptezeci de toamne - eu
Scoteam apă sfinţită dintr-o fântână
În care izvorul aproape secase;
………………………………………………
Am să te botez Maria, bine-ai venit!
Şi lumânarea venită din cer s-a aşezat
În palma icoanei Maria-sfinţită.
De atunci mă întorc din târg mult mai bărbat
Şi stăm la masă în doi: eu şi ursita.”(MARIA)
Şi astfel am aflat că Poetul s-a oprit din alergarea
printre stâncile timpului constatând că sub linia
orizontului, Ea, purtându-şi sufletul de mână, s-a
aşezat lângă el şi a reinventat iubirea.
Iubirea. Cât de multe încap în acest cuvânt! Dacă
strecor lava analogiilor în simplitatea limbajului, ajung
la o altă întrebare pentru poet şi pentru îngerul lui. Nu-i
aşa că divinitatea însăşi este rezultatul jertfei sublime
din iubire concretă?
„Şi ne-am sădit în datini demnitatea.
Din troiţi ne-a grăit Domnul Iisus;
Să fim creştini, să dăm copii şi cazne,
Martiri în sacrificiul cel presus.
…………………………………………..
Chiar printre cei departe de obârşii
Se poartă hâzi, români ce-au fost frumoşi.
Ei duc sărutul Iudei până-n cruce
Şi-i iartă lumea... pe aceşti leproşi…”
(Crucea Demnităţii)
Români ce-au fost frumoşi… au fost frumoşi. Crezi
că românul este Omul Frumos, ales de Dumnezeu? - îl
întreb pe George Filip cu melancolie, cu durere, cu
regret, pentru că aici, ACASĂ, oamenii frumoşi,
românii cu suflet frumos, sunt din ce în ce mai rari.
George Filip: Întrebarea aceasta nu-mi place.
Auzi… mă întrebi dacă românul este omul
frumos… ales de Dumnezeu? Dar ce, creatorul a
sădit pe Pământ români şi OAMENI ? Noi suntem
toţi nişte creaţii Divine care ne-am autointitulat
Oameni… albi, galbeni, negri şi alte altoiuri. Şi ca
să-ţi dau răspunsul la întrebare afirm cu mâna pe
inimă că ROMÂNUL tău un este în niciun caz OMUL
preferat al lui Dumnezeu. Ar fi nedrept ! Ce dracu,
creatorul nu poate fi un rasist !
Cu senzaţia că nu m-a înţeles, merg mai departe,
uşor nedumerită de răspunsul lui. S-a grăbit puţin
Poetul, dar nu mă mir. El iubeşte oamenii. Poate că el
nu ştie că aici, în România, frumosul, valoarea, nu mai
sunt la loc de cinste.
Crezi că valorile acestui neam vor fi reconsiderate
vreodată? Crezi că vom redeveni cândva, ce am fost
sau vom pieri în mediocritate şi prostie? - îl întreb .
George Filip: Aşa da. Ca neam, ca rasă deci,
accept că suntem cuprinşi între nişte hotare
naturale sau dirijate. Valorile neamului nostru de
români un pot fi considerate sau reconsiderate
decât de noi înşine. Nu vom redeveni niciodată ce
am fost fiindcă marşul nostru evolutiv este spre
înainte, în spirală sau în zig-zag şi din prudenţă, nu
afirm că ne vom pierde, m-ar bate Dumnezeu, dar

vă previn că înotam prea naivi prin prostie şi
mediocritate.
Ascult cuvintele Poetului şi gândul mă poartă spre
alte versuri care exprimă o stare ce mă apropie de
durerea cu care am pus întrebarea.
“s-a lăsat din zbor un albatros
Bănuind sub aripi un catarg;
Poate se temea de glasul Mării,
Poate îl chema un vis spre larg.
...............................................................
l-am privit cu mii de ochi deodată
cum îşi adăpa-acolo sus
sufletul... apoi s-a dus spre zare,
dar de ce venise-nu ne-a spus...”
(Albatrosul Obosit)
Colţul acesta de rai al sufletelor noastre numit
România, îşi pierde parcă, din ce în ce mai des,
reperele. Oare copacii ei unde îşi îndreaptă ramurile?
Către ce tind vârfurile abia înmugurite în primăvară,
catre jos, acolo unde stau înfipte rădăcinile, sau sus,
către zare?
George Filip: Omul, arborele acesta foarte
palpabil, nu este specific niciunui colţ de rai. Raiul,
dacă este, ne tolerează şi ne numără pe de-a
rândul. Deci copacul acesta pretutindenian are
rădăcini şi în jos şi în sus, fiindcă noi nu ne-am
dumirit încă ce este verticala şi dacă stăm în cap
sau în picioare.
“trec printre copaci şi le sărut
iasca de sub umbra miezii-noapte
şi-o alint cu palma ca pe-un scut
ce le-ascunde murmurul de şoapte.
Neclintirea lor, atât de goi,
Le descântă-n aer măreţia
Şi-mi alungă gândul înapoi
Unde-şi arde steaua veşnicia” (Sărut copacii)
Amintirea merge înainte ca un nesfârşit asfinţit, în
urma căruia cerul se înfioară de mister. Inima tremură
de atingerea moale a degetelor, timpul priveşte înapoi,
căutând o stea sub aripile trecerii, pentru că în sufletul
Poetul am găsit icoana Mamei. Şi Îngerul mă ia de
mână şi îmi face semn să păstrez tăcerea pentru că
Mama Floarea îşi ascultă cântecul compus pe o strună
de suflet de fiul ei.
“Maica-şi poartă toamnele la vale
Multe, câte-ncap în şaptezeci.
Vine dintr-o margine de jale
Urcând demnă - a timpului poteci.
..................................................................
Şi-ntr-o zi măicuţa mea s-a dus.
Unde... niciodată nu mi-a spus.
Am văzut cum a urcat la cer
Într-un car de foc şi lerui-ler
Şi-acum cred că mama-n sfântul Soare
Spală Dumnezeul pe picioare.
Eu mă scald în lacrimi uneori
Şi aştept din Paradis, scrisori,

Dar, din infinitul său abis
Îngeri buni mi se coboară-n vis,
Mă vestesc să ard cuptoru-n curte
Şi să-mpart la lume vin şi turte.”
(Poem pentru Mama)
Din pricina acestor secvenţe de viaţă, nu găsesc
timpul necesar desprinderii şi mă gândesc că este
ciudată această senzaţie a călătoriei în sufletul
Poetului. Mă uit în jur şi văd îngerul albastru privind în
gol. Şi atunci mă gândesc că am trecut prin scena unei
vieţi în care cuvântul a născut iubiri, speranţe, vise,
împlinite sau nu, dar toate comori adunate de Poet în
şaptezeci de ani care l-au păstrat tânăr şi , da,
neliniştit, chiar dacă epitetul îmi desenează un zâmbet
pe buze. Undeva, într-un colţ, îngerul albastru îşi
acordează harfa. Oare pe strună cântă sufletul
Poetului la moment aniversar?
George Filip: Sufletul meu cânta pe o strună
imaginară, într-o catedrală fară auditoriu. Lira,
ambrozia, Parnasul sunt noţiuni abstracte. Şi mai
cred că poeţii sunt cei mai mari păcătoşi prigoniţi
din rai, din EDEN, deci, să cânte suferind păsurile
altora, să-i mintă pe oameni că ei respiră într-un
Parnas, când de fapt poeţii, alături de SISIF, urcă
mereu pe o GOLGOTĂ, spre picioarele lui IISUS şi
El suferind etern pentru păcatele altora. Şi mă întrebi
despre o ANIVERSARE… Dar ce este aceea?
Se joacă cu vorbele Poetul. Este secretul lui. Ştie,
ca nimeni altul să aprindă luceferi în silabe. El ştie că
este aniversarea lui. Ochii lui râd ştrengăreşte şi inima
tânără se pregăteşte de sărbătoare.
Aş vrea să-i fac un dar Poetului. Şi pentru că încă
nu vreau să se termine magia acestei clipe, îl întreb:
Daca ar exista minuni, şi din punctul meu de
vedere există, ce ai dori să se întâmple acum, la ceas
aniversar?
POETUL: Gândindu-mă la iubitul poet Grigore
Vieru, l-aş ruga pe Dumnezeu să nu-mi mai pună
pe umeri şi povara altor maldăre de ani. Dar nu să
mă ia la El să mă lase în pace. Iar pe meşterul
Cronos l-aş aresta şi nu l-aş mai lăsa să tic... ticăie,
să nu-mi mai roadă timpul, fuiorul anilor, precum
viermele lui Dante. Fiindcă, vedeţi dumneavoastră,
boieri mari : nu moartea mă înspăimântă ci
veşnicia ei...
George Filip din Pontul Euxin. Volumul de versuri
pe care Poetul l-a promis pentru a şaptezecea sa
aniversare este în mâna mea. Abia am terminat de citit
ultimul vers. Miroase încă a tuş proaspăt. Mă gândeam
că poate am timp să îi fac o cronică. Până una alta, am
aici o cronică de suflet.
Destup o sticlă cu şampanie şi torn în două cupe.
Una pentru mine, cealaltă pentru Poet. O s-o beau tot
eu, în cinstea lui, pentru că Poetul este departe, peste
mări şi ţări. Dar eu am să ciocnesc cu el, pentru că ştiu
că mă vede şi mă aude, pentru că am descoperit că are
în suflet un locşor pentru prietenii de acasă. Cu gândul
şi cu inima la Poet şi la Marea lui cea Neagră:
LA MULŢI ANI, MAESTRE!

PERSONAJELE:
Constantin Brâncuşi
Domnişoara Pogany
Mama artistului
Dumnezeu
Vocea

(PIESĂ DE TEATRU ÎN TREI PĂRŢI)
Un atelier de sculptură. Se văd în el bucăţi de marmură necioplite, altele cioplite într-o
formă incipientă. De asemenea atelierul lui Brâncuşi îţi sugerează de la început imaginea
unui interior ţărănesc. Între scenă şi atelier se vede un geam, un fel de perete de sticlă
transparentă, iar sculptorul şi obiectele care formează interiorul atelierului său se văd prin
acest geam, care-ţi poate sugera incomunicabilitatea sau cerul. Sau că ceea ce se întâmplă pe scenă se
petrece în cealălaltă dimensiune. Pe toată durata spectacolului se va vedea sculptorul stând pe scaunul
său, sau în picioare, şi cioplind. Sau mişcându-se prin atelier, ori odihnindu-se, sau fumând, iar gândurile
şi ideile lui, limbajul său interior se vor auzi în sală ca venind dintr-un difuzor, sau din mai multe difuzoare,
dând impresia că vocea artistului, care se va auzi înceată (gâtuită, ca şi cum ar veni de pe altă lume) şi
tristă, vine de undeva de foarte de departe. De pretutindeni, din tot universul.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (şade pe un scaun în faţa unei pietre pipăind-o) Piatră ! (şoptind) Piatră !
(Pentru un moment avem impresia că auzim valurile mării lovindu-se de ţărm) Să iei piatra şi să-i dai forma
unei fiinţe, a păsării, de pildă, este ca şi cum ai lua-o de acolo din trecut, de foarte de departe în timp. De
acolo de miliarde de ani, unde ea aşteaptă, tot aşteaptă neobosită… şi are puterea să aştepte în veci. Şi o
aduci în clipa de azi. (i se aude respiraţia adâncă) Ce clar văd lucrul acesta. Să aduci piatra de acolo, din
trecut, de la miliarde de ani, în clipa de faţă. (râde uşor, ca pentru el, cum râd bătrânii) Ar trebui să mă sperii
şi să mă înfricoşez de puterea mea! (oarecum speriat) Dar nu m-a deformat ea, puterea aceasta ? (mică
pauză, departe parcă se aud ţipetele unor pescăruşi, triste, pustii)
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: Câteodată o simt mai mare decât mine. Ea, puterea aceasta. Şi atunci
parcă şi-ar bate joc de mine. Dar m-am învăţat cu ea. (pune urechea şi ascultă piatra, o ascultă atent un
timp) Parcă aud ceva, dar e puţin ce vreau eu să ştiu. Tot palma, tot pipăitul îmi spun mai multe… (respiră
adânc, gâjâit) Piatra nu vorbeşte, ea îţi spune prin sine, prin substanţă, prin ordinea în care s-au aşezat
atomii şi s-au făcut vinele pietrei. Şi asta e un lucru bun… Să poţi să vorbeşti prin tine, şi prin nimic altceva.
(după un timp de gândire, valurile mării se aud triste, pustii) Acesta este cel mai frumos fel de tăcere din
toate câte le-am auzit eu, sau cel mai frumos fel de gândire.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: Să te exprimi prin sunet, prin altceva decât tine, asta vorbeşte de o
neputinţă a ta. (tace trist) Şi prin ce să te exprimi? Prin sunet, care este o umbră decăzută, o formă căzută
în haos, o destrămare a substanţei şi a formei? (mică pauză) De aia îmi place piatra. (gândurile îi curg
molcom, tace un timp, oftează)
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (privind în zare, cu o expresie de milă pe chip) Să mulţumesc Domnului că
sunt sculptor. (i se aude respiraţia obosită) De fapt de ce să-i mulţumesc? (după un timp, pe drum se aude
trecând un car, scârţâind) Aşa trebuia să fie, aşa trebuia să se întâmple… Este bine să iei lucrurile ca şi
cum aşa ar fi trebuit să fie. Materialul cu care lucrez eu este însăşi materia pietrificată, condensată. Ea
este bătrână de miliarde de ani, şi asta este ca şi cum mâna ta s-ar întinde mult în trecut, (vorbeşte rar,
greoi) şi tu te-ai întinde o dată cu ea, sufletul tău s-ar întinde, ar călători prin timp să ia puţină materie de
acolo din străfundul timpului. De unde piatra asta a adunat în ea atâta tăcere, de parcă ar fi un burete.
(zâmbeşte amar) Şi totuşi, deşi a adunat în ea atâta timp ar mai aduna în ea în continuare miliarde de ani.
(departe se aud clopotele unei biserici scufundate în pământ) Ce mister are în ea fiinţa aceasta? Când taie
dalta în piatră, ea timp concentrat, esenţializat, taie, timpul devenit ca sticla, limpede, albăstrui. Ştirbeşte
gura daltei şi se face cioburi, dacă nu ştii să te apropii de el. (tace un moment)
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (furat de gânduri) Mda… Dacă nu, mi-aş dori să fiu poet, căci materialul cu
care aş lucra nu este decât umbră de materie în haos. (tace gânditor) Mi-aş dori să sculptez în materie
însufleţită. (ca şi cum ar aştepta să treacă timpul) Eu ştiu asta, am simţit asta îndurerat, deşi la început era
mândrie şi bucurie, că materia moartă capătă formă de însufleţire, şi parcă ar fi vie, dând de multe ori
impresia de mai vie decât un chip viu al unei fiinţe ce te-a amăgit şi în veci îi va amăgi pe toţi că ai dat
naştere la viaţă. Conştiinţa minciunii, a înşelătoriei, mi-a ars ca o scânteie în minte, şi îmi arde încă şi
acum. Lucru pe care un poet nu-l trăieşte, pentru că el ştie de la început că din cuvinte nu face decât o
copie. Ce vrea el e o alcătuire de imagini, ce ar fi cu putinţă numai. De atâtea ori am vrut să sparg tot ce

cioplisem, însă ideea că şi aşa, din piatră inertă, bătrână de miliarde de ani, faci chip ce-ţi dă ideea vieţii, este prea
mult ce faci, de aceea mi-am înfrânt durerea şi nu le-am spart. (este obosit, trist) Acum cu trecerea anilor m-am
mai împăcat cu gândul. (Tace. Se ridică şi se plimbă gânditor prin atelier. Mută câteva lucruri dintr-un loc în altul.
Priveşte pe geam absent.).
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (are vocea gâjâită, ca şi cum ar fi un alt personaj) Aş fi vrut la mine în Carpaţi să
sculptez munţii. Tot mai rămâne un gând secret, că poate voi reuşi vreodată. Când o să mor, o să mor cu gândul că
o să fac lucrul acesta în lumea cealălaltă, în care mă voi duce. (Tace deodată. Se aude melancolic şi trist susurul
unei ape de munte) Mă uit la lume de sus, parcă aş sta mereu pe un munte de unde aş privi lumea în zare… Mă
gândesc la truda şi la menirea sculptorului. (vocea îi devine deodată înceţoşată, impersonală) Să sculptăm
lumea, să sculptăm scoarţa pământului şi să-i dai pământului chip de om. Iar el să zboare aşa, cu chipul de om,
prin univers. Însă mă gândesc mai ales la sculptarea lumii ca lume. Să iei lumea şi s-o sculptezi după gândul şi
după dorinţa ta. Şi să faci din ea o lume dumnezeiesc de frumoasă. În faţa căreia însuşi Dumnezeu, dacă El o fi
Creatorul acestei lumi, să se minuneze şi să se revolte. (tare) Să-i pară rău că El nu a făcut-o atât de frumoasă.
Să-i fie ruşine şi să se doară în univers că a putut să facă o lume atât de urâtă. (după un timp. Departe se aud
ţipetele triste ale pescăruşilor )
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: Nu, nici nu m-am gândit… Ăsta ar putea fi doar un gând secret al artistului şi nu se
poate în mintea geniului să nu se ivească o asemenea măreţie de gând. (respiră adânc, ca şi cum ar ofta) Ce
gând diavolesc… Dar ce gând mare! Geniului, la un moment dat, când ajunge să aibă conştiinţa valorii lui, a
puterii lui urieşeşti în lume, îi trece prin minte un gând nesăbuit şi diavolesc, acela de a-l întrece pe Dumnezeu.
Sau poate la unii chiar de a-l umili pe Dumnezeu, şi de a umili natura. Iată, eu aş vrea să întrec Natura, şi să-l
întrec pe Dumnezeu… şi să mă ridic deasupra lor… Însă ridicarea mea deasupra Lor să fie o ridicare pură,
frumoasă, plină de puritate şi nu de umilire: ea să nu aibă nici o semnificaţie morală. Şi gestul acesta faţă de
Dumnezeu şi faţă de natură nu mi se pare altceva decât cea mai înaltă preţuire a lor…Şi încoronarea trudei lor şi a
credinţei de a tinde către ele. (nostalgic, zâmbind trist) Mulţumirea de a le fi atins poate m-ar covârşi. M-ar zdrobi
această mare bucurie, iar tinderea către ele nu e decât o fericire adâncă şi calmă. O fericire veşnică. (tace un
timp. Se aud, la început încet, tunete, semn că se apropie furtuna)
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (rar, ca şi cum ar povesti sau ar vorbi cu el însuşi ) Şi timpul trece… şi noi venim pe
lume, şi un gând ne duce, căci numai existând acest ceva ai venit tu pe lume şi ai stat în ea ca să-l faci… Şi venirea
ta nu este venire pură, pentru că la un moment dat tu uiţi că măreţia e ceea ce eşti tu… Că omul este de o mie de
ori mai mare decât măreţia lucrului pe care l-a făcut tu în lume. Şi uiţi asta, şi la un moment dat ai impresia că
numai lucruri ai de făcut în artă. (după un timp în care se plimbă printre obiectele din atelier. Tunetele se aud mai
aproape acum) Şi atunci uiţi de tine, şi te înşeli. Parcă nu ai mai fi cel care erai şi cel ce trebuia să fii, parcă ai fi acel
lucru. Un artist poate demult nu mai este cel ce este el, ci se vede ca şi cum ar fi obiectul artei lui. În acelaşi timp
salvarea celui ce eşti tu, şi închipuirea unei măreţii care se cheamă idolatrie, este marele păcat în faţa materiei.
(Se aşează. Priveşte îndelung o statuie). Şi a lui Dumnezeu.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: (ţipetele pescăruşilor se aud pustii, tragice, foarte aproape) Eu am căzut în
amândouă greşelile… Acum sunt bine, aşa trebuie să fie un artist. El trebuie să fie amândouă lucrurile deodată.
(un fulger spintecă cerul) Deh, cum se poate răspunde la întrebarea aceasta, de ce am venit noi, oamenii, în
timp? (se aude un tunet înfundat, prelung, care zguduie pământul, Sculptorul pare a nu-l auzi) Este uşor să
răspunzi, ca filozof, la întrebarea aceasta, mult mai greu este să răspunzi ca artist. (respiră adânc, gâjâit, ca şi
cum şi-ar lua avânt) Să presupunem că există Dumnezeu, şi El ne-a creat. Dar după ce ne-a creat? Dacă ar fi El
însuşi obligat să răspundă la întrebarea aceasta, de ce ne-a creat, n-ar şti nici El ce să răspundă. (Este trist. Acum
se aude destul de limpede scârţâitul unei fântâni, apoi un câine lătrând, de parcă ne-am găsi într-un sat
românesc.) Iată, eu am văzut şi am simţit asta. Cel care ne-a creat nu ar şti ce să răspundă. Or lucrul acesta este
măreţ, dar şi cumplit de înfricoşător. (la început înfundat, apoi din ce în ce mai tare se aude un huruit care vine din
adâncul pământului. Statuile şi obiectele din atelier se văd clătinându-se şi jucând)
CONSTANTIN BRÂNCUŞI: A mai fost încă un cutremur. S-a mai cutremurat pământul românesc. Se aşează
temeliile care n-au fost întocmite bine de la început. Un popor este ca o catedrală. Poporul român este ca
Mănăstirea Argeşului. Ce se ridică ziua se surpă noaptea. Aşa a fost de la început. Ce au clădit dacii s-a surpat
când au venit romanii. Apoi ce au construit protoromânii, românii vechi, moşii şi strămoşii noştri s-a surpat de
fiecare dată când au venit vandalii, hunii, avarii. Apoi au venit ungurii, turcii, ruşii, austriecii, nemţii…(oftează) Şi la
urmă o să venim noi să ne distrugem ce am construit. (privind înainte, aşa cum privesc orbii) Catedrala aceasta
care este neamul şi poporul român cer o jertfă prea mare, (tragic) pe care noi n-o vom putea da-o niciodată. De
aceea catedrala neamului românesc nu va fi terminată niciodată, şi ce vom construi ziua se va surpa
noaptea…(undeva departe, din adâncul unor codri se aud dangătele mângâioase ale unor clopote de biserici
scufundate)
- va urma -

el iubeşte indiscret
şi incestuos o Tanti

vulturi vii vom cugeta
tra-la-la
tra-la-la

cu un sfert de duduiţă
şi o clipă onanistă
nu poţi face vreo halviţă:
dar în rime doar există

foarte imaginativi
vom pune steag pe redută
sportivii nu sunt naivi
cu tinereţea vândută
nimeni nu ne-ar tulbura
tra-la-la tra-la-la

virgulă şi de la cap
ca un limax balerin
ce-a-nghiţit un handicap
printre tufele de crin
preoţii nu pot ierta
gândul care îl încurcă
şi-n licori de curara
şi curka...rămâne curka.

RADICAL DIN ZERO
trece trenul
peste imboldul vertical
şi iată refrenul:
gestul nu-i ancestral

STRUŢUL DIN PONTUS

cel mai patetic
se distinge prin zloată
nici-un reproş:
se sinucide o fată

cu creionul acesta bont
voi urni din loc planeta
eu sunt poetul din Pont
un pirat cu trotineta

fugă din cercuri
e o probă abjectă
tuşim şi miercuri:
raza nu-i prea directă

Domniţă de nu-mi dai pace
într-o clipă mai tremolo
o să-ţi intru-n carapace
şi-mi depun lapţi vii acolo

bombe pecingine
surprind piramidele
Doamne împinge-le:
ne rod stupidele

toţi delfinii plange-m-ar
chiar bunica şi pisica
eu voi scrie prin coşmar
sunt poet nu ştiu ce-i frica

pântecul pântec
soldaţii nu vor să moară
un şperţ de cântec:
căram pietre de moară

m-a-nfiat o cetacee
la un bar când sorbeam drog
eu visasem o femeie
şi-a picat un inorog

trec drumul invers
ca o lebădă şchioapă
şi strig pervers:
sunt o stână de apă

şerpi de dor îmi pasc prin sân
şi sportiv dau din picioare
o să-mi cumpăr un stăpân
ca ESOP sau la-ntâmplare

din google poeţii
trec la bară concluzii
li se văd epoleţii:
idioţi bârfe confuzii.

apoi mă întorc acasă
când vis dorul m-o lătra
şi-mi pun sculele pe masă
foaie verde...curara...

CURKA
curka demnă
nu se-ncurcă
e un semn
de-al celui spurcă

IMN SPORTIV
avem o infinitate
de visuri prin ceaţa crudă
însă o prioritate
este emfază din budă
idealul nu-l castra
tra-la-la tra-la-la

onomatopeele
se bârfesc într-un ecou
Vaca paşte şi dă lapte
boul Marii e tot bou
pe un orificiu plat
nu-ncape un alivanti

noi nu fugim din clişee
nu se-mparte-n două jocul
viaţa e ca o femeie
bată-ne veşnic norocul

noi avem umeri cam tari
ideal şi năzuinţe
îi ignorăm pe cei mari
nemai chichinivointe
şi-aşa vom acumula
tra-la-la tra-la-la
chiar stele vizibile
se prefac în bumerang
spre imprevizibile
stavile de înalt rang
şi-n forţă ne-om avânta
tra-la-la tra-la-la...
D-AMOR
- adoratei mele cam sublimă fecioara mea deci
preafrumoasă
colindătoare printre steme
întoarce-te de vreme-acasă
eşti o adultă - nu te teme
eşti mai gingaşă ca mărgeaua
când nimănuia nu-i dai seamă
şi când în doi admiram neaua
iar tu-mi şopteşti de mamămamă...
ascultă lebăda cum cântă
şi eu prin iambi mă tot inspir
muzele blânde mănspăimântă
şi-s tandru ca un cimitir
azzuro...sunt poet abstract
ca boreala-auroră
şi te iubesc fără contract
deci veşnic la aceeaşi oră
chiar de te-mpiedici prin
păcate
iubirea mea n-are tăgadă
iar pieptul meu poartă carate
pulsând prin neaua de zăpadă
tu eşti adultă - nu te teme
întoarce-te de vreme-acasa
ratacitoareo printre steme
iubita mea deci
preafrumoasă...

LA SOCLUL MEU
stop: ori monden ori interlop
gestul prea confuz este banal
şi e detestat acest galop
legitim spre ciclul menstrual
mulţi căutătorii de comori
treji visează aprigi focuri-focuri
ca nişte frenetici autori
ai acelor hazardate jocuri
loc de veci îmi cumpăr la barbut
cânt în limba bravului popor
trec cu tancul peste belzebut
şi mă-ncânt cu doinele de dor
pun pe labe ghetele schimbate
că pe soclul meu să mă disting
ştiu eu un poet care mă bate
boxând singur pe acelaşi ring
n-aş sorbi un bucium de tăcere
Luna-mi cântă doine de-a alene
şi tot gust din lunile de miere
şi le vând la fete-cosânzene
gestul meu confuz este banal
şi m-a târguit acest galop
legitim spre ciclul menstrual
interlop ori prea monden, deci - STOP !
SENTIMENT
-poveţei visurilor meledoar nu jelesc eu douăzeci dolari
doreai lectură şi ţi-am cumpărat
eu n-am bătut la porţi pentru biştari
şi-acum te-ador cum lecturezi în pat
să-ţi fiu un trubadur prin sentiment
aşa cum trece lebăda pe baltă
şi-aş mai dori o ţară de moment
să nu mă-ntorci pe pagina cealaltă
eu te ador avid ca un biped
şi când o fi s-arunci eternul doliu
la blândul tău balcon să mă reped
şi-n braţul tău să mă prefac în troliu
nu-mi trebuie ghitara-rosinantă
eu sparg cu muşchiul şapte mori de vânt
iar tu ca o poetă elegantă
să-mi cânţi iubirea într-un vag cuvânt
iubite-te-aş ca magmele de gheaţă
să nu bolboroseşti niciun cuvânt
şi din morgana tundrelor de viaţă
în doi să ne prelingem în mormânt
dorit-ai cartea şi ţi-am cumpărat
eu n-am cerşit la porţi pentru biştari
în veci te-ador cum lecturezi în pat
şi nu jelesc eu douăzeci dolari...

O FELIE DE LUNĂ
dialogul: vasul comunicant
se sprijină pe un putregai de gard
locotenentul nemort parcurge elegant
fragmentele marcante pe bulevard
magia se vinde la pupilă
mai abitir ca un poem nuclear
oamenii-furnici n-au hrana destulă
şi procedează la incestul primar
câte-o felie de Lună mai cântă
doar câinele mut latră deci latră
poeţii absconşi se iau la trântă
ca la primara mea nuntă de piatră
vine şi Omul cu o tarabă de gât
un Truman tânăr dar mult mai adult
mileniul acesta frumos şi urât
ne vinde la negru eşantioane de smult
feroce e clipa timpul probabil
mai ascunde un trib maliţios
corul îngerilor este inconfundabil
şi ne-ar fi necesar un sfânt mincinos
vindem credinţă cu pelagra pe mâini
şi ne bate Dumnezeul adjunct
oameni buni şi nebuni daţi drumul la câini
eu mă duc să mă scald în jeratice - PUNCT !

MARIA
- celei trimisă din cer a venit ca o lumânare eternă
de departe, poate din Dumnezeu,
în grota sufletului meu căzut în bernă;
Eu - la un pas de şaptezeci de toamne - eu
scoteam apă dintr-o fântână
în care izvorul aproape secase;
oază speranţei semăna cu o bătrână
ce devenea zâna - dintre crevase.
lumânare plăpândă, intră-mi în casă.
iată, am dat cu mătura, am văruit.
vreau să începem în doi o viaţă frumoasă,
am să te botez MARIA, bine-ai venit !...
şi lumânarea venită din cer s-a aşezat
în palma icoanei Maria-Sfinţita.
de atunci mă întorc din târg mult mai bărbat
şi stăm la masă în doi : eu şi ursita.
sfânta noastră familie este cuib de azur
şi pe pragul ei veghează inima mea;
lumânarea MARIA ninge lumina prin jur
şi-L rog pe Dumnezeu să nu sufle în ea...

Contributia Exilului Litear la Patrimoniul Cultural al Romaniei
LIRICA INCHISORILOR
Tezaurul Cultural al tarii noastre a beneficiat de aportul substantial al scriitorilor romani
care au ales calea exilului, desfasurand o prodigioasa activitate publicistica departe de
meleagurile natale. Ei au parasit tara in valuri succesive, unii, cei mai fericiti, inaintea
instalarii in Romania a regimului comunist, care a declansat o actiune fara precedent de
lichidare a elitelor si valorilor neamului nostru, altii dupa ce au petrecut ani grei in lagarele
de munca si inchisorile cu regim de exterminare, sau satui de rigorile regimului totalitar din
Romania. Este suficient sa amintim numele catorva dintre cei mai cunoscuti pentru a
realiza cate valori ale elitei intelectuale a pierdut tara noastra din cauza dispretului
autoritatilor comuniste fata de traditie si cultura: Martha Bibescu, Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, Stefan Baciu, Nicolae Breban, Aron Cotrus,Vasile Posteuca, Horia
Stamatu, Ion Caraion, Ioan Petru Culianu, Petru Dumitriu, Nicolae Novac, Vintila Horia,
Nicole Valery-Grossu, Victor Frunza, Claudiu Matasa, Nicolae Dima, Dorin Tudoran,
Dumitru Tepeneag, Paul Goma, Aurel Sergiu Marinescu, Bujor Nedelcovici, Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu, Vlad Georgescu, Gabriela Melinescu - si nu in ultimul rand, cel ce face obiectul
prezentului remember, culegatorul de perle din poezia inchisorilor, publicistul Zahu Pana.
Fenomenul exilului literar roman a fost cercetat in toata complexitatea lui in cateva tari precum
Germania, Franta, Austria si Spania. In Germania, scriitoarea Eva Behring a publicat cateva volume in care
a tratat pe larg tema “exilului literar din Romania” (Rumaniche Exilliteratur). Bine documentata, in cartea sa
intitulata “Scriitori Romani in Exil” aparuta la Munchen in anul 1999, ea mentioneaza existenta a peste 250
de scriitori romani care au parasit tara dupa anul 1944, scriitori care si-au pastrat identitatea etno-culturala si
au luptat pentru promovarea imaginii Romaniei in strainatate. Valentin Hossu-Longin mentioneaza insa,
intr-un articol publicat relativ recent, ca numarul ziaristilor-publicisti si al scriitorilor care slujesc din departari
spiritualitatea romaneasca trece de 500. Desi cea mai mare parte dintre ei au plecat in urma terorii
dezlantuite de autoritatile comuniste, niciunul nu si-a denigrat Patria. In lucrarile lor a prevalat intotdeauna
dragostea fata de meleagurile unde au vazut lumina soarelui si compasiunea fata de poporul roman
condamnat sa suporte de cateva ori in istorie jugul unor dictaturi umilitoare si al unor ocupatii straine.
Cercetatoarea Eva Behring a tinut sa precizeze ca litertura exilului a fost omisa din istoriile literare aparute in
Romania dupa evenimentele din Decembrie 1989, sau a fost tratata superficial, desi personalitatea celor
plecati era binecunoscuta si apreciata in Occident.
In Spania, profesorul universtar dr.Silvia Marcu, cunoscatoare a situatiei din Romania postbelica, a
publicat in Revista “Lamusa” cateva articole despre “La actividad de los desplazados politicos rumanos en
el exilio”, cosiderand ca acest capitol este “mas tristes y sombrios de la historia contemporanea rumana”. In
articolele acestei cercetatoare gasim mentionat printre alti publicisti romani numele lui Zahu Pana, autor al
articolului ”La muerte mioritica”, publicat in Revista Culturala “CARPATII”, numarul 151 din anul 1988, care a
aparut la Madrid, sub directia poetului Aron Cotrus. In tarile de adoptie, publicistii romani au devenit destul
de repede cunoscuti datorita cartilor pe care le-au scris, a filmelor care s-au turnat dupa aceste carti, cum ar
fi de pilda “Binecuvantata fii inchisoare”, realizat dupa romanul omonim al Nicoletei Grossu. Acest roman
celebru publicat mai intai la Paris in limba franceza, a fost tradus in limbile engleza, germana, italiana si
norvegiana. In Romania el a fost tradus abea in anul 1997, dupa venirea Conventiei Democrate la putere. In
acelasi timp editurile din lumea libera au publicat eseurile lor literare, posturile de radio si televiziune care
emiteau in limba Romana au publicat reportaje si editoriale, iar publicatiile periodice le-au gazduit articolele
in care isi manifestau dragostea fata de tara de origine si ura fata de cei care, cu ajutorul unor indivizi adunati
de la periferia societatii au dezlantuit o teroare nemaiintalnita pe meleagurile Carpato-Danubiene. “Demoni
din contra naturam s-au napustit asupra noastra. Ne-au schinigiuit, ne-au umilit, ne-au infometat, ne-au
stricat limba, ne-au bagat poetii la inchisoare, au muscat din trupul Tarii, insa din toata aceasta tintuire pe
Cruce a tasnit sangele sfant care a facut posibila poesia din acest nou Graal”. Aceasta metafora exceptional
de sugestiva si frumoasa apartine scriitorului Vintila Horia si a fost consemnata in prefata monumentalei
lucrari intitulate “POEZII DIN INCHISORI”, volum realizat de regretatul poet Zahu Pana, care si-a asumat
rolul de culegator si slefuitor al unor bijuterii literare ce riscau sa se piarda fara munca de titan pe care a
depus-o. El a contribuit la imbogatirea Tezaurului cultural al Romaniei cu o lucrare de patrimoniu de o
inestimabila valoare. Din multitudinea publicatiilor aparute in lumea libera, s-a detasat datorita tinutei,
exigentei angajamentului si deontologiei profesionale periodicul “Cuvantul Romnesc”, din Hamilton, care sa situat inca de la inceput in avangarda luptei pentru o Romanie libera democrata si crestina si pentru
pastrarea fiintei si identitatii neamului. Acesta a fost credo-ul enuntat de cei care au pus piatra de temelie a
ziarului. In paginile “Cuvantului Romanesc”, care s-a difuzat timp de trei decenii in peste 25 de tari ale
planetei, nume de prestigiu si-au pus semnatura pe articole cu tema politica, religioasa, istorica si literara.
Daca as incerca o enumerare a colaboatorilor acestui ziar, ar insemna sa depasesc mult spatiul rezervat
acestei prezentari. Unul din stalpii de bolta ai acestui ziar, poetul Zaharia Pana, cunoscut in activitatea
publicistica sub diminutivul Zahu Pana, a fost unul dintre miile de victime din randul elitelor intelectuale ale
Romaniei care au fost marginalizati sau aruncati in lagarele si inchisorile cu regim de exterminare din tara

noastra. Inzestrat cu un deosebit talent literar si oratoric, cu pasiune de gazetar si de cercetator al istoriei dialectului
si traditiilor macedo-romanilor, el a fost si a ramas pentru cei care l-au cunoscut si apreciat, un reper emblematic al
verticalitatii si demnitatii umane. Poet, gazetar, cercetator istoric si economist, Zaharia Pana s-a nascut la data de
21august 1921 pe Valea Pindului in comuna Beala de Sus din fosta Macedonie Jugoslava, intr-o familie care i-a
insuflat de mic dragostea nemarginita fata de Romania si de poporul roman. Tatal lui, Vasile Pana, a luptat ca
volunar in primul Razboi Mondial la Marasti, Marasesti si Oituz, alaturi de alti conationali inrolati pentru apararea
tarii noastre care ramasese singura in valtoarea evenimentelor si risca sa dispara de pe harta datorita faptului ca se
afla la confluenta intereselor marilor imperii. Dupa terminarea razboiului, Romania reintregita avea nevoie de toti fiii
ei, astfel incat, in anul 1925 familia Pana s-a repatriat si a fost instalata in judetul Durostor din Dobrogea. Dupa
moartea prematura a tatalui sau in anul 1935 si cedarea Cadrilaterului in anul 1940, Zaharia Pana se muta la
Bucuresti alaturi de celalti membri ai familiei sale, continundu-si studiile in Capitala tarii. Dotat cu o desebita
sensibilitate artistica si talent literar, publica in anul 1941 in dialect aroman poezia intiulata “Cadrilater” in Revista
“Armatolii” condusa de Constantin Papanace si Ionel Zeana. El debutase inca de la varsta de 14 ani in Revista
Liceului din Silistra cu poezia intitulata “Vijelie”. Simpatizant al miscarii nationaliste care cuprinsese tara in epoca
respectiva, Zahu Pana este arestat prima oara in anul 1941 si condamnat la 8 ani de inchisoare pentru “activitate
subversiva” si trimis in penitenciarul de la Aiud, inchisoare care avea sa devina in regimul comunist mormantul
multor valori si elite ale neamului. Impreuna cu un grup de studenti aflati in detentie, este trimis in anul 1941 pentru o
asa zisa “reabilitare” pe frontul de rasarit, unde a luptat pana in ultima zi, 23 August 1944. La cateva zile insa dupa
incheierea luptelor este luat prizonier de trupele sovietice, dar reuseste sa fuga din prizonierat si sa ajunga in tara.
Datorita unei energii si vointe iesite din comun, a reusit sa-si termine studiile liceale si sa absolve Academia
Comerciala din Bucuresti. In anul 1958 a fost arestat de regimul comunist si trimis din nou la Aiud pentru faptul ca a
recitat la o petrecere intre cunoscuti poezii de Radu Gyr si Nichifor Crainic, fiind turnat la securitate chiar de unul
dintre cei prezenti la acel eveniment. A fost eliberat din detentie impreuna cu multi alti detinuti politici in urma
Decretului de gratiere din anul 1964. In anul urmator, 1965, s-a casatorit cu Marica Caramihai, reusind sa emigreze
in Statele Unite cu ajutorul unei rude a sotiei sale. Stabilindu-se la New-York, unde a fost ales presedinte al
Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, Zahu Pana a desfasurat o intensa activitate jurnalistica la cateva publicatii de
limba romana din Exil, printre care mentionam Revista de Cultura si Actiune Romaneasca “CARPATII” care aparea
la Madrid, revista “TRA ARMANAMI “editata de “Asociation des Francais Aroumain” din Paris, Revista “BANA
ARMANEASCA”, publicatiile de orientare national-crestina “Puncte Cardinale” din Sbiu si “Cuvantul Romanesc”
din Hamilton. La aceasta prestigioasa publicatie a fost unul dintre colaboratorii de baza, semnand rubrica
“Efemeride” si pagina “Fara armaneasca” pana in ultima zi a vietii lui active. In paralel cu activitatea jurnalistica,
Zahu Pana a inceput munca titanica de culegere a unor creatii lirice realizate in inchisorile din Romania, activitate
careia i-a dedicat o buna parte a vietii pentru a nu lasa sa se piarda o comoara de nestemate peste care au curs rauri
de lacrimi si valuri de suferinta. In colaborare cu cativa dintre fostii detinuti politici din Exil a reprodus si reconstituit
din memorie cateva sute de poezii pe care, cu pasiunea unui bijutier le-a cizelat, le-a sters patina vremii care se
asternuse deasupra lor si le-a publicat in anul 1982 la Editura “Cuvantul Romanesc” din Hamilton, redandu-le
tezaurului national.Volumul intitulat “POEZII DIN INCHISORI” este o monumentala culegere de poeme scrise de
autori cunoscuti sau anonimi care au trecut prin universul concetrationar din Romania, in frunte cu Radu Gyr si
Nichifor Cainic “Acest volum de versuri culese de pe ogorul insangerat al inchisorilor romanesti, dau socoteala de
realitatea cea mai cumplita pe care fiinta omenesca a trait-o vreodata”, dupa cum precizeaza in prefata scriitorul
Vintila Horia. Referitor la aceasta perioada, cercetatoarea spaniola de origine romana Silvia Marcu a scris ca este
“Cel mai trist si mai sumbru capitol al istoriei contemporane romane”. Cartea a fost tradusa si in limba engleza si
publicata in Statele Unite de Printesa Ileana a Romaniei. In anul 1989, anul in care se desavarsea revolta tinerilor in
tara noastra, revolta care a dus in final la prabusirea comunismului, Zahu Pana a scos de sub tipar volumul lui de
poezii orginale intitulat “Cu acul pe sapun”, titlu ce sugereaza modul in care erau scrise in detentie poeziile,
deoarece, “pentru un petec de hartie de marimea unei foite de tigare erai maltratat si tinut zile intregi dezbracat in
celula neagra, fara pat si fara mancare, iar pentru recitarea unei poezii din inchisori s-au dat condamnari intre 10 si
25 de ani, pentru difuzarea lor s-a dat munca silnica pe viata, iar pentru trecerea lor in lumea libera s-au iuventat
comploturi unde s-au dat sentinte de condamare la moarte”, marturiseste autorul care, in anul 1996 a publicat la
Bucuresti volmul “Avanghipsiri”, in traducere ”Privelisti”, la lansarea caruia a asistat personal. Dupa sosirea in
Statele Unite, poetul Zahu Pana si-a reamintit si a respectat cu strictete conventia stabilita in detentie de fostii
detinuti politici care hotarasera ca acel care va scapa in lumea libera sa publice tot ce isi aminteste despre regimul
de exterminare practicat in inchisorile si lagarele de munca din Romania, precum si creatiile literare concepute “in
anii grei de regim celular, cand timpul se scurgea intre rugaciune si poezie”, cum mentioneaza el in Nota asupra
editiei la volumul “POEZII DIN INCHISORI”. Ca publicist, a semnat in Cuvantul Romanesc multe biografii ale unor
eroi sau luptatori din rezistenta anticomunista care au luat calea eternitatii. Era un orator desavarsit. In anul 1999 a
conferentiat in Sala Dalles din Bucuresti unde a fost aplaudat in picioare minute in sir. Conferintele pe care le tinea in
cadrul Simpozioanelor estivale de la Campul Romanesc penetrau adanc in constiinta ascultatorilor care il
urmareau captivati de vraja pe care o degaja in jurul sau, ca un catalizator al energiilor spirituale. Cand lua
microfonul in mana ramaneai fascinat datorita lirismului ce plutea in atmosfera caci relata viata si poezia inchisorilor

pe care le cunostea foarte bine, deoarece petrecuse el insusi 13 ani din tineretea sa si suferise alaturi de multi dintre
autorii lor, la Jilava, la Ocnele Mari, la Aiud, in mina Cavnic si la Canalul Mortii. Poseda un vast univers al
cunoasterii, eleganta in tratarea subiectelor alese si un magnetism personal aparte. Am avut prilejul sa-l ascultam,
sotia mea si cu mine, in cateva randuri pe aleile umbroase ale acelei pitoresti oaze de pace si liniste spirituala de la
Campul Romanesc de langa Hamilton. Erau adevarate prelegeri tinute ca intr-un amfiteatru in fata a doi auditori
care il urmareau cu evlavie, intr-o lume ce parea desprinsa de realitate, departe de jungla primitivismului si
instinctelor primare care se desfasurau la mare distanta, acolo unde luptaseram amandoi sa faurim o lume mai
dreapta si mai buna si unde visele noastre au fost in mod brutal spulberate, iar tineretea noastra marcata de anii
petrecuri in detentie. Reverberatiile acelor clipe de desfatare sufleteasca au patruns adanc in constiinta mea si au
dat nastere unei profunde prietenii. Ne-am intalnit cativa ani la rand si bucuria revederii, cat si incarcatura
emotionala a despartirilor in care au curs cateva lacrimi mi-au intarit convingerea ca amandoi facem parte dintr-un
univers mirific in care doar anumiti initiati pot patrunde. I-am respectat convingerile national-crestine si mi-a
respectat convingerile mele crestin-democrate. Analist politic de mare finete, Zahu Pana a identifcat si condamnat
in termeni duri, factorii implicati in prabusirea economica, sociala, politica si morala a Romaniei, militand pentru o
reforma radicala a societatii din “Cea mai iubita dintre tari, careia i-a jertfit toti anii tineretii”, cum marturseste intr-o
poezie conceputa in inchisoare. Darz si neinfricat, nu si-a renegat niciodata crezul politic si nici credinta in
Dumnezeu. Cei care l-au cunoscut indeaproape mi-au marturisit ca una din marile lui calitati consta in faptul ca stia
sa ierte. Profund religios, i-a iertat pe acei cativa care, incomodati de statura lui morala la inaltimea careia nu au
putut ajunge, l-au denigrat. El a trecut insa cu zambetul pe buze peste toate aceste vicisitudini carora nu le-a dat
importanta. Personalitate complexa, Zahu Pana a intreprins temeinice studii istorico-lingvistice cu privire la
dialectul vorbit de populatia de origine romana cunoscuta sub numele de aromani din randul caroa isi tragea
obarsia. Bine documentat, el a combatut cu argumente stiintifice care reflectau realitatea obiectiva, afirmatiile unor
conationali care considerau aceasta populatie drept o nationalitate cu identitate proprie, o minoritate etnica si au
cerut ca in Parlamentul Romanei sa li se rezerve locuri cum au si alte minoritati nationale. Intr-un studiu intituat
“LIMBA SAU DIALECT”, Zahu Pana face urmatoarea mentiune: “Toate studiile lingvistice atestate de Academia
Romana- si insusite de forurile lingvistice internationale- au stabilit ca vorbirea aromanilor, sau macedo-romanilor,
este un dialect al limbii romane, al doilea ca importanta , dupa dialectul daco-roman, pe structura caruia s-a format
limba romana, inaintea dialectelor megleno-roman si istro-roman.” Cunoscator al istoriei moderne a Romaniei, in
articolul intitulat “CADRILATER”, el raspunde celor care considera acest teritoriu o anexiune obtinuta in anul 1913,
mentionand precizarile istoricului Vasile Parvan in acest sens: “Cu mult inainte ca Dacii din Dacia sa se faca
romani, Dacii din Dobrogea au inceput sa vorbeasca latineste”. In sustinerea teoriei sale, Zahu Pana preia
urmatorul pasaj dintr-un articol al lui Simion Mehendinti: “In 1878 cand s-au tras hotarele Dobrogei Noi - afara de
Turci in cetati si in tinutul Deliormanului - pe amandoua malurile Dunarii se auzea numai limba romaneasca...
Balcescu - ca unul care calcase mai tot pamantul romanesc si cunostea nu din carti, ci din vedere poporul
romanesc - trecand spre Constantinopole, intreba cu mirare: unde-s Bulgarii? Iar Carol I marturiseste ca pana la
Plevna n-a vorbit cu localnicii altfel decat romaneste.” Putem afirma ca Istoria Romanilor din Patrie si din afara ei, a
fost a doua mare pasiune a lui Zahu Pana. Poezia, marea lui pasiune, careia i-a inchinat cea mai mare parte a
vietii, era, dupa cum marturiseste in prefata volumului “Poezii din Inchisori”, “cel mai puternic sprjin moral al celor
inchisi”. Unul dintre poetii pe care i-a venerat, dupa Eminescu, a fost Radu Gyr. din creatia caruia a publicat in
acest volum 60 dintre poeziile compuse de el in detentie. Cu putin timp inaintea trecerii lui in eternitate, Zahu Pana
a publicat o exceptionala biografie a mentorului sau spiritual, poetul Rad Gyr, caruia i-a fost dat “sa urce povara
geniului sau spre cele mai grele trepte spre inaltare”, cum scrie el la inceputul articolului. Pe acest poet care, “de la
Eminescu incoace nici un altul n-a fost mai cunoscut si n-a avut un destin mai tragic”, a avut sansa a-l intalneasca
in temnita de la Aiud, unde Zahu Pana fusese trimis disciplinar de la Canal. Radu Gyr era internat in sectia TBC,
dar se intalneau in timpul pauzei “de aer” si schimbau impresii legate de pasiunea lor comuna pentru poezie si
despre viata din linia intai a frontului rasaritean unde fusesera trimisi amandoi pentru asa zisa “reabilitare”. In
temnita de la Aiud l-au regasit amandoi pe Dumnezeu si pe Mantuitorul nostru Iisus Christos care le-a adus o raza
de lumina in intunericul din celular. La Aiud i-a ascultat Zahu Pana celebrele poeme compuse in detentie, poeme
transmise prin alfabetul Morse de la celula la celula si a memorizat o mare parte dintre ele. Primul capitol din
Volumul “POEZII DIN INCHISORI”, intitulat “Ctitorii”, este dedicat creatiilor lirice scrise in detentie de Radu Gyr si
Nichifor Crainic. Acesta a fost Zahu Pana. Dupa o viata pusa in slujba dragostei de Neam si Tara si marei lui
pasiuni, literatura, acest “print al poeziei”, cum a fost numit de contemporani, s-a stins din viata in anul 2001 in plina
activitate creatoare, lasand in uma lui un gol imens si regretele celor care l-au cunoscut si au apreciat demnitatea,
talentul si vasta lui eruditie. Avea in proiect sa scrie un al doilea volum de poezii din inchisori dar timpul nu a mai
avut rabdare si nu l-a mai asteptat. Fara aportul si prezenta lui nimeni nu s-a incumetat sa redeschida acest capitol
al poeziilor concepute in temnitele din Romania, proiectul ramanand o alta dorinta a lui nerealizata. Din fericire,
dragostea si pasiunea lui pentru poezie au fost transmise unui alt membru al familiei sale, poeta Florica Batu-Ichim
care i-a preluat stafeta, purtandu-i flacara spre Constelatia Lirei, acolo unde Zahu Pana si-a ancorat corabia
viselor...

CINE AJUNGE PARLAMENTAR EUROPEAN

In 1994 am citit volumul “THE FALL OF TYRANTS”- The incredibile Story of
One Pastor's Witness, the People of Romania, and the Overthrow of Ceausescu
- aparut la Editura CROSSWAY BOOKS, Wheaton, Illinois, Statele Unite, in 1990. Pe
coperta exterioara apare ca autor, cu litere mari si groase, numele lui Laszlo Tokes
(“One Pastor's Witness”); in interior apare si numele adevaratului autor: David Porter!
Pina in 1994 citisem tot felul de povestiri, naratiuni, relatari despre rasturnarea lui Ceausescu,
pline de informatii si comentarii, dar si de ambiguitati in ceea ce priveste adevaratii vinovati de
omuciderile dupa arestarea lui Ceausescu. Cu toate acestea am fost curios si de “the incredibile
story” a pastorului din 1990, care intre timp a devenit episcop, datorita meritelor sale
revolutionare din Piata Maria de la Timisoara.
Nu-mi face nici o placere sa scriu despre Laszlo Tokes, dar dupa aceasta lectura am scris.
Romanii trebuie sa fie informati despre aceasta marturie a pastorului, care nu a aparut in librariile
din Romania, dar a aparut in Statele Unite si Anglia, unde co-etnicii pastorului vroiau sa-i faca
publicitate pentru pretentii si avantaje ulterioare. Revin acum, cu o forma revazuta, cind Laszlo Tokes
a ajuns sa reprezinte Romania in Parlamentul European, ceea ce echivaleaza cu punerea lupului
ungur de straja la oile romanesti.
De la inceput trebuie precizat ca nu este vorba despre nici o marturie a rasturnarii lui Ceausescu,
ci o biografie de doua sute de pagini, gonflata, a unui fals personaj revolutionar din Decembrie 1989
de la Timisoara. “Pastorul-scinteie” este o plasmuire rezultata in confuzia izbucnirii istoricilor
evenimente din Decembrie 1989, de care a profitat si profita incontinuare datorita ignorantei si
indolentei romanilor. Urmariti.
De la inceputul lecturii aflam ca Laszlo Tokes s-a nascut la 1 aprilie 1952 (pag 22) Si, crezind ca
este amuzant, ne mai informeaza ca s-a nascut in greutate de zece livre si avea un cap mult mai mare
decit limitele normale (gen Frankenstein), observat chiar si de fratii si surorile sale, care imediat l-au
numit “square head” = cap patrat ( pag. 24) Asa a vrut providenta sa faca glume cu un pastor
reformat. Dupa aceste amanunte de nou nascut, aflam ca era si iredentismul innascut: a vazut lumina
la Cluj, care a fost teritoriul Ungarie o mie de ani (pag.21). E drept, ungurii au inceput sa apara in
Transilvania cu vreo mie de ani in urma, dar asta nu inseamna ca Transilvania a fost teritoriu unguresc
o mie de ani. Sa fim cinstiti, sa deschidem cartile de istorie, si vom vedea ca nici nu a existat o
Ungarie continua de o mie de ani. Europenii cunosc adevarata istorie a continentului, dar
iredentistii unguri stiu ca americanii nu-si cunosc istoria lor, asa ca, le pot infiltra versiunea care sa-i
avantajeze in pretentiile lor teritoriale.
Bazat pe ignoranta americanilor, cap patrat ii dezinformeaza, rescriind pentru ei o istorie a
Transilvaniei cum ar fi vrut el sa fie, fara romani in majoritate absoluta si acolo de la inceput. Din
mistificare in mistificare ajunge sa afirme ca in 1916 armata romana ocupa Transilvania (pag.21).
Ocupare militara suna nedemocratic in urechile supra-democraticilor americani si au motiv sa le ia
apararea, dindu-le dreptate in mass media lor. Ajuns aici, trebuie subliniat ca diplomatior romani din
Statele Unite si Anglia le-a fost semnalizata cartea lui Tokes, dar nu au reactionat in niciun fel, ceea ce
este mai repede considerat un semn de vinovatie decit de lasitate!!
Dupa infaptuirea Unirii Transilvaniei cu Regatul Roman, ungurii transilvaneni au beneficiat de
toate drepturile inscrise in Constitutia Romaniei. De exemplu; viitorul tatic a lui cap patrat termina, in
limba maghiara, Institutul Teologic Reformat din Cluj in 1938 si pleaca mai departe la studii in
Germania si Elvetia. De unde se intoarce imediat dupa intrarea triumfala a Amiralul Horthy in
Kolozsvar (adica Cluj, fiindca Laszlo Tokes ne atentioneaza ca refuza sa foloseasca denumirea
romaneasca) si este numit secretarul episcopului reformat. Mai departe, dupa patru ani, ghinion

istoric: armata hothysta trebuie sa se retraga triumfal fiindca vine armata romana. Si ungurii din familia lui
Tokes iar se simpt ocupati, cu toate ca nu o duc rau, nu sunt injositi, maltratati sau deznationalizati, isi
vorbesc incontinuare limba materna, invata in scoli unguresti iar tata lui cap patrat din fost secretar al
episcopului horthyist ajunge profesor universitar la Institutul Teologic Reformat din Cluj-Napoca. Alti unguri
ocupati de romani, dar eliberati de armata rosie, din revansarzi hothysti devin cei mai infocati comunisti si
ramin pe aceleasi pozitii de conducatori pe care le-au avut si pe timpul lui Horthy.
In repetate rinduri, Laszlo Tokes se plinge ca ungurii au fost privati de invatamint in limba materna. Minte,
fiindca asa a fost el invatat la teologia reformata sa minta in plain hungarian language, sa dezinformeze, sa
denigreze si sa acuze statul roman peste tot in lume. El personal a facut tot invatamintul: de la scoala primara
pina la institut in limba ungara (in textul englezesc scrie hungarian language) dar a trebuit sa invete si limba
oficiala a tarii!! (In care tara din lume, nu se invata si limba oficiala ?!?)
In continuarea plingerilor catre americani, cap patrat dezvaluie o injustitie strigatoare la cer: nu se invata
Istoria Ungariei in Romania (pag 32), de parca in Statele Unite pe linga istoria americana s-ar preda si istoria
minoritatilor. Dar el spune si scrie, tot in aceasta pagina: “am crescut cu o salbatica mindrie in
nationalitatea mea ungara.” Bravo, cap patrat, ai tot dreptul la nationalitatea ta, problema insa devine
patologica, antisociala, cind e salbatica cum zici. Si Uniunea Europeana nu mai accepta salbaticii din nou,
ca pe vremea cind ati venit in Europa si in continuare pina de curind!! Ati umplut Transilvania de Nord-Vest cu
salbaticiile in cei patru ani de ocupatie horthysta din Salaj ( Ip si Traznea) pina in Secuime, din Moiseiul
Maramuresan pina la Muresenii de Cimpie. A fost destul, gata, mai si desalbaticiti-va, suntem in mileniul trei!
Mai citim doua pagini si iar ne uimeste cap patrat, care pe linga mindrie salbatica, ne da de inteles ca
are si halucinatii divine, cind le explica americanilor cum a devenit pastor, spunindu-le ca “God called me”.
La citirea acestei propozitii, multi americani au intrat in tulburare si confuzie, fiindca nu le-a precizat daca
God l-a chemat la telefon sau la El la Office, ceea ce nu este acelasi lucru! Nu! Oricum, trebuie sa fi dus
de-acasa rau de totului sa incerci sa impresionezi, chiar si pe americani, cu asemenea smintiri! God nu se
amesteca in admiterea de la Institutul Teologic Reformat din Kolozsvar, nu are asemenea practici oricit de
mare sa fi fost penuria de candidati, nu face chemare la un cap patrat salbatic de mindrie nationala, stiind
ca in curind Uniunea Europeana va incearca sa desfiinteze nationalismul (cu unele exceptii!!). Ar putea fi
acuzat de trafic de influenta!! E mai usor de acceptat ca, e vorba de un farsor ordinar care exploateaza
credibilitatea si naivitatea americanilor, decit o minune. Dar iata si parerea lui badea Gheo' din Mijlocenii
Bargaului: “Trebe sa fi bolind bine sa vorbesti asa ceva. Adica, nici Papa de la Roma nu a fost chemat la
imparatie vreodata pina amu, si vine Lotzi din Dej si se da ocos ca pe el lo chemat Domnu sa fie pastor
reformat. Io zic sa mearga,sa se coate iute la cap,cit nu-i prea tirziu” Nu mai este nimic de comentat.
Citind mai departe aceasta incredibile story, aflam cum cap patrat ajunge student la Institutul Teologic
Reformat, unde taticul sau era profesor universitar si unde aude, in soapta, multa istorie ungureasca,
segregationism si nerenuntare la iredentism. Influentat de toate cite le-a auzit, in soapta, se hotaraste sa
plece in munti sa mediteze si sa se roage pentru institut si natiune (stim care institut si natiune). Foarte
frumos, crestineste, il admiram mai ales ca le da de inteles americanilor ca s-a rugat lui God pentru un plan
specific. Nu spune in ce consta specificitatea planului, dar lasa impresia ca l-a primit de la God si astfel isi
creeze in fata americanilor o aoreola de un Moise unguresc!! O data imaginea creata, mai face niste pasi
mici, comparind suferinta ungurilor de sub ocupatia romanilor cu soarta evreilor (vezi pag. 26, 29, 36, 50).
Efect propagandistic total in tara cu cel mai puternic jewish lobby din lume. Punct ochit, punct tintit, punct
cistigat!! La o asemenea comparatie, americanii cred fara sa ceara dovezi. Pacat. Daca s-ar fi cerut dovezi,
cap patrat ar fi confabulat despre un holocaust al ungurilor in Transilvania oupata de armata romana
asemanator cu cel al evreilor sau poate si mai lugubru!
Dupa terminarea Institutului Teologic Reformat , s-a aranjat sa fie reformat si de armata! Nu ne spune cu
ce parte a trupului sau al spiritului nu corespundea serviciului militar si nici daca God, sau altcineva mai mic
in rang, l-a scutit de armata. Trece direct la stagiatura pastor pe care o face la Brasov, unde face cunostiinta,
zice pentru prima data, cu securitatea, ce era suparata foc pe predicile sale pline de salbatica mindrie
nationala.
Dupa lungi discutii se infiripa o strinsa colaborare de ajutor reciproc intre el si securitate, desi la pag. 22
face comparatia: o organizatie similara cu Garda de Fier!!
Problema nu a fost securitatea, care, se stie, era foarte intelegatoare, daca vedea bunavointa la partea
opusa, ci repartizarea la o parohie rurala pe care o refuza. El pretinde sa fie scutit de mediul rural, cum a
fost scutit de armata, pentru ca nu suporta noroiul ci numai asfaltul! Nu se mai afiseaza cu chemarea lui

God, nu-l intereseaza ca in rural, in a tiny village (pag .65), sunt ungurii lui ce au nevoie de pastor! De data
asta, God nu cheama la el sa-l traga de urechi pentru infidelitatea sa, ci il trimite pe episcopul reformat Gyula
Nagy sa indrepte oaia ratacita. Dar, oaia ratacita devine catir indaratnic si nu se supune dispozitiilor
episcopiei reformate sa preia o parohia rurala. Ba mai mult, renunta la pastorit, se insoara si se muta la
Kolozsvar, unde devine luptator pentru drepturile ungurilor!! Fariseu in toata regula, fiindca a refuzat sa-si
faca datoria fata de co-etnicii sai din rural, dar de pe asfalturile Clujului se erijeaza in aparatorul lor .
Continuind lectura, aflam ca si la reformati functioneaza sistemul pilelor, pentru ca si de data asta, cap
patrat este reformat din ruralul noroios in urban, la o parohie cu asfalt in Timisoara, ce era deservita de de
ani de zile de pastorul Leo Peuker. Cap patrat scrie despre acest pastor ca era evreu convertit la
catolicism, apoi a trecut la reformati si conchide malitios daca ar mai fi avut timp trecea si la
ortodoxism! Nu a mai avut timp, pentru ca l-a ingropat cap patrat in sase luni. Amin. Aparent, situatia parea
rezolvata, dar in profunzime intrase, din nou in conflict cu episcopia reformata si ajung pina la proces, pe care
cap patrat il pierde. Decizia judecatoreasca este clara, trebuie sa elibereze parohia si casa parohiala din
Piata Maria si este pus la dispozita episcopiei reformate care ii transfera la parohia rurala din Miniu, judetul
Salaj, unde co-etnicii lui, ungurii, nu aveau pastor. El continua sa refuze eliberarea casei parohiale si instanta
judecatoreasca dispune evacuarea lui fortata. Practica judiciara curenta.
Momentul evacuarii pastorului reformat a coincis cu starea de nemultumire sociala ajunsa la maxim, la
punctul de erupere, de explozie totala antidictatoriala. A fost o simpla, intimplatoare suprapunere a unei stari
sociale majore cu un caz particular, nesemnificativ, fara nici o relatie premergatoare, voluntara. Nu, cap
patrat nu a fost scinteia revolutiei, ci timisorenii au ajuns la o asemenea stare incandescenta antidictatoriala incit sareau scintei din ei!! Cap patrat a refuzat sa se alature manifestantilor adunati spontan in
fata casei sale, care de fapt au declansat evenimentele revolutionare si i-au cerut sa li se alature. Citim la
pagina 156: “I refused. Partly it was because I wanted to be a pastor and not a political crusader.” Clar
ca avem de-a face cu un las ticalos: cind trebuia sa fie pastor, sa-si serveasca religios co-etnicii din rural, s-a
travestit in political crusader pe asfaltul clujean, iar acum in Decembrie 1989, cind intr-adevar putea fi
cruciat anticomunist alaturi de concitadini sai romani, unguri, germani face pe pastorul!! Citind alte
surse, retinem ca roiul manifestantilor refuzati de pastor s-a imprastiat in oras pentru a forma si alte grupuri
mai mari si in urmatoarele 48 de ore miile au devenit adevarati revolutionari si nici nu-si mai aminteau de
Laszlo Tokes.
Dar niste forte straine, vorba tovarasului Ceausescu, pornisera marea rotativa a propagandei prin care
il portretizau anticomunist total, opozantul dictatorului, luptator si factorul esential al evenimentelor
timisorene, cind in fapt cap patrat nu a depasit, si nu va depasi, starea de antiroman si iredentist, motiv
pentru care a fost supraveghiat de securitate. Unde ii este dosarul de la securitate?? Fiindca daca a disparut
inseamna ca a fost si colaborator!! Dar mai ales unde sunt declaratiile date la Securitatea din Zalau, fiindca
citim la pagina 178: “During three days I wrote fifty or sixty pages,” Tacere si musamalizare!! Sa i se
multumeasca tovarasului ofiter de securitate Virgil Astalozs, care dupa executarea Ceausestilor la
Targoviste a alergat in Salaj la taierea porcului ...
Dintr-un pastor fara Dumnezeu, dintr-un individ foarte modest echipat intelectual si fara caracter, dintrun individ fara nici o performanta sociala dar impostor inascut, datorita conjuncturilor din Europa si a situatiei
explosive din Romania, la care se aduga si conlucrarea camunflata cu ungurimea iredentista ce-l infatiseaza
drept mare luptator pentru drepturile ungurilor ocupati in Transilvania si al unei anumite mass media
specializata in torsionarea istoriei, demografiei si realitatatii din Romania, a ajuns, in cinci luni de la
evenimentele din Piata Maria, episcop reformat!! Sprijinul capital l-a primit insa de la tovarasul Ion Marcel Ilici
Iliescu, care initial a vrut sa se inconjoare, asa de fata lumii, de disidenti si revolutionari, care insa “luati la bani
marunti” nu sunt mai mult decit niste impostori ca toti cei ce s-au dat pe sticla televizorului din Bucuresti in
Decembrie 1989 si i-au executat pe Ceausesti pentru a pune mina pe putere si avere ...
Adevarul, de cele mai multe ori, nu se scrie in istorie de la inceput. Intii, functioneaza rotativa
informationala care trebuie sa ascunda adevaratele caractere si interese a celor ce se bat pentru putere,
pentru dominare. Si totusi, scapa de multe ori printre rindurile rotativei propagandistice semnale si parti de
adevar. In cazul de fata, daca “incredible story of one pastor' witness” ar fi fost tradusa imediat in
romaneste si raspindita, romanii nu ar fi acceptat trimiterea lui Laszlo Tokes in Parlamentul European,
fiindca, o data ajuns acolo, va lupta, in toate modurile, la dezmembrarea Romaniei...
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Am fost şi sunt un om liber, care socoteşte că are o datorie faţă de cei ce mau făcut posibil şi mi-au dat limba în care scriu, ideile pe care le vehiculez şi
principiile morale de bine colectiv în care cred, spunea deunăzi maestrul Artur
Silvestri.
De ieri, de când am aflat că mentorul condeiului meu a plecat din astă lume, am
simţit nevoia să mă retrag. Sufletul mi se îngreunase cu mâhnire şi cu infinite regrete
că nu făcusem mai mult pentru cel ce nu mă dezamăgise nici măcar o clipă. Ştiam că
suferea de o boală neiertătoare, dar speram că drumul său nu se va opri atât de
curând. I-am scris cu douăzeci de zile înainte de această fatidică dată, întrebându-l
firesc şi de starea sa de sănătate. Evident, prietenul sufletului meu mi-a răspuns imediat, dar dureros
de întristat de atitudinea celor în care crezuse: Observând că eşti între cei ce s-au interesat în
săptămânile trecute de soarta mea, sunt dator cu câteva lămuriri. Am revenit acasă pe 1 Noiembrie
după o spitalizare însoţită de o intervenţie chirurgicală asupra naturii căreia nu stărui aici. Având în
vedere că refacerea sănătăţii va fi îndelungată (şi însoţită şi de alte examinări, investigaţii etc.) sunt în
incapacitate de a mai lucra. (...) Redacţia ARP încă lucrează deşi la nivel minimal. Participarea unor
scriitori cu experienţă era utilă în aceste momente de derută, dar nimeni nu s-a oferit să ne dea un
ajutor concret. Mulţumesc pentru că mi-ai scris. Silvestri
Da, ce mai era de adăugat... Am luat legătura cu câţiva prieteni comuni pentru a mai drege puţin
situaţia, dar se pare că a fost cam târziu. Acum stau şi recitesc întreaga corespondenţă on-line, ce s-a
întins pe mai bine de un an de zile, purtată cu acest admirabil călăuzitor de spirite literare... De la
întristare, empatie, până la infinită admiraţie şi preţuire, retrăiesc fiecare senzaţie de atunci.
Rostul acestui întristător demers nu este unul de a completa cu încă un titlu o biografie
impresionantă, ci mai degrabă de a înfăţişa în câteva cuvinte o muncă de-o viaţă în folosul culturii
româneşti, pe care a iubit-o foarte mult, într-o vreme ce ar putea să devină, mîine, risipită în
diversitate…
Apare pe lume în anul 1953, într-o familie de negustori aromâni (din partea mamei) şi de boieri
olteni, din familia lui Iancu Jianu. Absolvent de filologie la Bucureşti (1972-1976) se va specializa
ulterior în arheologie (Italia) şi istoria culturii (Sorbona, 1979). Îşi ia doctoratul în Litere, University of
Madras, India (1992) cu teza Trinity Bible Research Center. Debutează în literatură în anul 1972. Încă
din anii '70, poartă o corespondenţă strânsă cu mari scriitori şi artişti români din toată lumea: Mircea
Eliade, G. Uscătescu, Nicolae
Baciu, Paul Lahovary, Luki
Galaction, Léon Negruzzi,
Ioan I. Mirea, Ştefan Baciu.
Devine cronicar literar la
Luceafărul (1975-1989),
Actualités Roumaines (19811984), Romanian News
(1981-1984). În anii 19901991 conduce publicaţiile
Naţiunea, Dacia literară,
Mileniul III şi apoi devine
iniţiatorul unui grup de reviste
on-line, sub egida ARP
(Asociaţia Română pentru
Patrimoniu).
În 2007, o prietenă îmi dă
adresa de e-mail a lui Artur
Silvestri, spunându-mi să-i
trimit ceva din încercările mele

literare. Zis şi făcut… Lecţia
celui ce mi-a modelat paşii
literari n-o voi uita niciodată. De
la primul său mesaj cu nuanţe
paterne Dragă Daniela, am
primit şi am citit cu mult interes
comentariile trimise; îmi va
face plăcere să colaborezi la
publicaţiile ARP. De altfel, ca să
le cunoşti, am rugat un
colaborator să ţi le prezinte, nu
ştiu dacă a făcut-o până acum.
Oricum, foarte curând cele
două cronici vor apărea în
TÂNĂRUL SCRIITOR şi în
ECOUL. Ceea ce ar mai trebui,
ar fi câteva detalii despre ceea
ce ai scris până acum şi despre
ce scrii astăzi. Mie îmi poţi
spune orice socoteşti util
pentru năzuinţele tale de
scriitor; căci eşti scriitor. Cu
doriri de bine, Silvestri şi până
la ultimul, parcă îndurerat şi pregătit de eliberare, mi-a fost cel mai apropiat prieten. Mărturisesc că simt o
durere profundă că nu l-am cunoscut personal. Periplul literar prin revistele ARP a însemnat şi perioada mea
de formare, dar în aceeaşi măsură şi de îndatorare faţă de munca uluitoare a inegalabilului iubitor de valori
cultural-literare autentice.
Deschiderea Domniei Sale spre scrierile mele avea cred şi o motivare interioară: sesizase în timp
semnificaţia lor moralizatoare, uneori profund bisericească, în armonie cu căutările sale. Era un om religios,
aşadar? Cu siguranţă că era şi cerceta tot timpul munca sa şi pe a celor cu care lucra, fiindcă simţea privirea
Celui ce-l hărăzise. Ştiam că adesea se retrăgea la mănăstiri pentru a-şi finaliza lucrările, fiindcă numai acolo
timpul şi spaţiul nu puteau fi cuantificabile. Gândurile erau îmbrăcate în Cuvinte, care deveneau Creaţii.
Pentru că, tot ce ne-a lăsat Artur Silvestri, face parte din patrimoniul României literare tainice.
Mulţumesc Cerului că am avut această nesperată şansă de a fi îndrumată în foarte scurtă şi neiertătoare
vreme cu vorbe care au avut asupra mea efecte benefice şi stimulatoare de a nu precupeţi nici o clipă pe
fleacuri cotidiene perene. Şi câţi dintre scriitori de azi îşi mai încep mesajele cu semnificaţia sacră a zilei
respective, asemenea unui îndemn de plecare a capului şi de deschidere a inimii spre cei ce au cunoscut
îmbunătăţirea??
Fiind unul dintre cei mai moralişti scriitori moderni, Artur Silvestri va dăinui printre pământeni, fiindcă
scriitura sa va fi totdeauna un univers de cunoaştere şi de iniţiere pentru generaţiile viitoare. Tot ce a scris
este ca un strigăt către cei iubitori de cuvânt scris cu dăruire, cu seriozitate şi cu folos întru înfăptuirea
destinului. De aceea, cei care l-au cunoscut, care i-au fost colaboratori, prieteni, camarazi în lupta împotriva
nimicniciei noastre ca Neam…, acum îndoliaţi, au datoria să se opună întreruperii cutezătoarelor sale
proiecte. Paşii marelui OM trebuie urmaţi şi nu abandonaţi şi luaţi în captiva secularizării ce învăluie cu
repeziciune minţile sărăcite de iubire. Uitarea ne va curta, dar va veni momentul creionării propriului nostru
epilog, când sub greutatea delăsării vom fi îndepărtaţi de la dreapta rânduială.
Moştenirea lăsată de Artur Silvestri ne arată că spiritul autentic cultural românesc veghează permanent,
lucrează prin şi pentru oameni în ritmuri pline de vitalitate, ca o punte între cele două lumi: telurică şi celestă.
Dacă vom deveni antene ale undelor emise de a-l său spirit luminat, acesta ne va îndruma şi canaliza,
indiferent de schimbările vremii… Din ce a realizat şi din ce nu a mai avut timp să împlinească, avem datoria,
cel puţin morală, să continuăm, aici în spaţiul mioritic, dar şi în afara lui. Vocea fiecărui român trebuie să
pătrundă universul, asemenea bătăilor clopotelor milenare, care acum vor însoţi pe ultimul drum pe unul
dintre cei mai remarcabili români, Artur Silvestri.

1. SURSA LUMINII. Eminescu descrie odaia sa în câteva poezii şi scrisori care, puse
cap la cap, pot da o imagine a spaţiului ideal de lucru şi odihnă. Zicem spaţiu ideal, pentru
că pare acelaşi, deşi adresele sunt diferite - şi chiar oraşele sunt diferite: Iaşi ori Bucureşti,
poate chiar Viena pentru Noaptea (1871). Atmosfera este, însă, aceeaşi peste tot: un
„înăuntru” nocturn. Odaia ca spaţiu pare a intra în atenţia poetului în momentul când Sătul
de lucru caut noaptea patul. Chiar dacă momentul în sine al ruperii de muncă este important, ne va
interesa, mai întâi, ceva de dinaintea lui, şi anume lumina din odaie: de vreme ce-şi caută patul, înseamnă
că cel muncit a stins-o. Ca în Scrisoarea I: Când cu gene ostenite sara suflu-n luminare.
Pentru versul acesta am îmbinat câteva tradiţii editoriale, şi, în căutarea obiectului propriu-zis, a sursei
luminii, ele trebuie desluşite filologic. Prima tipărire a Scrisorii I, din Convorbiri literare, 1 februarie 1881,
are termenul luminare, ca în manuscrise. Aşa se păstrează cuvântul în toate cele 11 ediţii ale lui Titu
Maiorescu (1883-1911) şi în ediţia lui G.Bogdan-Duică (1924). I. Scurtu (1909) schimbă însă: lumânare şi
după el păstrează G.Ibrăileanu (1933) şi Perpessicius (1939). Astăzi s-a generalizat lumânarea, mai ales
prin desenele şi gravurile care însoţesc textul eminescian ( cel mai cunoscut este desenul Ligiei Macovei)
deşi G.Bulgăr (1999) şi, după dânsul, noi înşine (2002) am restituit termenul originar. Trebuie să înţelegem
că una este a sufla în lumânare, cum mai facem azi de ziua cuiva ori prin biserici şi a sufla în luminare este
alta, adică poate să se refere la sursa luminii în general: flacără de lampă, felinar, lemn, gaz aerian,
lumânare etc. În Scrisoarea I este vorba despre lampă, şi vom arăta de ce. Mai întâi, însă, să ne aducem
aminte de atmosfera din poezia Noaptea (1871, cu 10 ani înainte). Ediţiile curente, de astăzi, au:
Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald, molatic, lin, termenul lumânare fiind pus prima dată în text de
Titu Maiorescu în ediţia a şasea (1894) şi păstrat apoi în lanţ de toţi editorii (mai puţin G.Bogdan-Duică,
pentru că respectă textul Convorbirilor literare). Tot G.Bulgăr a restituit termenul originar, dar aceste ediţii
restitutive trec neobservate de manuale, antologii, ediţii de editură etc. Să stăm, însă, şi să cugetăm: cum
poate să se vadă noaptea, într-o odaie, o lumânare… stinsă?! În acest paradox îl lasă editorii pe Eminescu
schimbând un biet semn dintr-un singur cuvânt, pe i cu â/î. Este limpede că avem de-a face cu o expresie
de limbă, luminarea-i stinsă înseamnă exact ce înseamnă astăzi lumina-i stinsă. Expresia are alt sens
decât cuvintele din care este compusă.
Daţi-vă seama, stimaţi cititori, ce ar însemna ce înseamnă, de fapt modernizarea în serie, mecanică,
a cuvintelor, câte expresii de limbă se desfiinţează, câte paradoxuri citim, gândim şi trăim. Din păcate,
trebuie urmărite pas cu pas toate aceste situaţii de limbă. Am făcut acest lucru în ediţia noastră sinoptică,
dar reiau mai explicit, mai pe înţeles, demonstraţiile „încifrate” acolo în chip de note pentru a se înţelege
pe de o parte posibilităţile foarte largi pe care le are limba română pentru exprimare, şi pe de altă parte
modul cum noi înşine îngustăm, de-a lungul timpului, aceste posibilităţi, cum le epuizăm prin
standardizare şi reguli normative… Odaia lui Eminescu are, desigur, şi lumânare ca sursă a luminii vezi
Cugetările sărmanului Dionis unde carafa pântecoasă doar de sfeşnic mai e bună dar dominantă, pentru
creaţie, pentru lucru în general, este lampa, cum o vedem în Singurătate (1879): A târziu când arde lampa.
Pentru imaginea din Noaptea importantă este, din punct de vedere filologic, poziţia apostrofului şi
punctuaţia. Dacă facem un mic efort, fie şi rebusistic, putem să ne dăm seama cum înţelege fiecare editor
în parte imaginea, metafora, cuvintele. În Convorbiri literare avem apostroful strâns, acela care indică
forme legate, iar după expresie urmează trei puncte (de suspensie), exact aşa: Luminarea-i stinsă'n
casă… somnu-i cald. Titu Maiorescu păstrează în prima ediţie termenul, dar măreşte pragul apostrofului,
ca pentru forme disjuncte, şi pune virgulă în loc de trei puncte, adică aşa (sunt redundant pentru că-mi este
teamă de tipografi şi de computerul care şi-a „implementat” ortografia actuală): Luminarea-i stinsă 'n casă,
somnu-i cald, molatic, lin. Celelalte ediţii păstrează, în serie, apostroful larg maiorescian dar revin la
punctele de suspensie din revistă. Se vede clar: Titu Maiorescu face o descriere, enumără ce este „în
casă”, adică luminarea/lumânarea, somnul cald, molatic şi lin sunt înşiruite strict în aceeaşi serie
gramaticală. Şi ce înşiruire strâmbă: ceva concret, un obiect, alături de abstracţiuni sensibile… Vreau să

spun că chestiunile acestea nu ţin de gramatică ori de lingvistică, nu se supun regulilor sau normelor care
standardizează: este vorba doar de simţul limbii ca atare, o expresie sinonimică la ceea ce se cheamă îndeobşte
„filologie”. Când autorul strânge expresia şi pune puncte de suspensie după ea este de la sine înţeles că o
izolează, deci construieşte mai întâi atmosfera, lumina stinsă dinăuntru, iar apoi somnul şi visul, se păstrează,
aşadar, constant în zona abstracţiunilor, nu le amestecă în concret.
Revenind la Scrisoarea I, şi acolo e chestiune de apostrof. Maiorescu preia, la fel, apostroful larg, creând
forme disjuncte: sara suflu 'n luminare şi instituie la toţi editorii acest fel de apostrof. În Convorbiri literare
Eminescu are un apostrof care poate fi considerat mediu, adică ceva mai mic decât cel larg dar mai mare decât
cel strâns. Sunt, în toată poezia sa tipărită la Convorbiri, trei sau patru forme ale acestui apostrof mediu, cea mai
uşor de înţeles fiind aceea din Scrisoarea IV: Povestesc ele 'n de ele, unde avem de-a face cu un calup de cuvinte,
cu o rostire egală. În imaginea luminării, însă, acest apostrof trebuie considerat strâns. Eminescu are multe locuri
unde cere lectură imitativă, adică aşa cum se desfăşoară acţiunea, şi vom reveni asupra lor. Când ai, însă,
scrierea legată: sara suflu'n luminare, şi vezi formele aliterante sa-/su-; a- u-u-u-a sugestia suflatului încet şi
continuu vine de la sine. Dimpotrivă, pauza după suflu sugerează acţiune rapidă. Consideraţi cele două obiecte
în discuţie, lampa sau lumânarea, şi vedeţi cum se stinge fiecare în parte prin suflat asupra lor.
Pentru o şi mai bună înţelegere a diferenţei dintre sensul cuvintelor şi cel al expresiilor, iată încă două locuri
din aceleaşi poezii. Eminescu are aşa: Căci perdelele'ntr'o parte când le dai şi De pe fruntea mea cea tristă tu dai
viţele'ntr-o parte. Să se observe: în Noaptea (1871) are cratimă în Scrisoarea I (1881) are apostrof pentru într'o /
într-o. Dar ediţiile preiau, toate, după Maiorescu, primul apostrof larg: perdelele 'ntr'o parte, şi viţele 'ntr'o parte.
Aşadar, cum e cu perdelele: le dă pe amândouă într-o (singură) parte? Dar cu viţele de păr: le dă pe toate într-o
singură parte, ca şi cum i-ar face o cărare marginală? Este clar că aici apostroful strâns cere citirea împreună iar
în intenţia poetului avem de-a face cu o expresie de limbă: într-o parte = la o parte. Poate că odaia nici nu are
fereastră cu două perdele, poate că pluralul perdele se referă, aici, la o singură perdea cu franjuri ori foarte
bogată, din mai multe pânzeturi adăugate una peste alta oricum, sensul este acela al descoperirii spaţiului
interior, întunecat, pentru a pătrunde lumina lunii înăuntru. Iar acest sens numai apostroful îl stabileşte.
2. LUMINA DE LA RĂSĂRIT. Dar chestiunea luminii din odaie nu este doar a lui Eminescu. S-o urmărim, tot în
opera poetului, înconjurând, însă, un chip feminin intr-o odaie a unei case cu cerdac. Desigur, ne referim la
Sonetul cerdacului, postumă eminesciană descifrată şi editată prima dată de Nerva Hodoş în 1902.Fiind un text
ce trimite către misterul relaţiei dintre poet şi Veronica Micle, merită să-l recitim. Iată-l, în editarea lui Perpessicius:
Stau în cerdacul tău…Noaptea-i senină. / Deasupra-mi crengi de arbori se întind, / Crengi mari în flori de umbră
mă cuprind / Şi vântul mişcă arborii 'n grădină. // Dar prin fereastra ta eu stau privind / Cum tu te uiţi cu ochii în
lumină. / Ai obosit, cu mâna ta cea fină / În val de aur părul despletind. // L-ai aruncat pe umeri de ninsoare, /
Desfaci râzând pieptarul de la sân, / Încet te-ardici şi sufli 'n lumânare…// De-asupră-mi stele tremură prin ramuri,
/ În întuneric ochii mei rămân, / Şi-alături luna bate trist în geamuri. Sonetul este datat 1879 de către Perpessicius,
după hârtie şi scris iar datarea este acceptată de toţi editorii. Vom reveni, desigur, asupra lumânării care este tot
luminare şi aici. Deocamdată să rezolvăm (adică: să punem!) problema cronologiei. În albumul pe care şi l-a
confecţionat la Văratic în vara lui 1889 din poeziile ei şi ale lui Eminescu, Veronica Micle preia acest sonet şi-l
adnotează astfel: „M-ai rugat să-ţi cânt din Schumann. Cât de mult îţi place muzica. Este o noapte de mai din
acelea ce nu se pot uita… Tu priveai în grădină, iar eu, la razele lunii, descifram bucăţile triste cerute de tine”. Care
să fie casa cu cerdac şi grădină din acest sonet? Cea din Iaşi, strada Butului 4, locuinţa soţilor Micle? Drept este
că ei închiriaseră această casă şi aveau locuinţa de serviciu a lui Ştefan Micle, Rectorul Universităţii. În mai 1879
Ştefan Micle era în putere (va muri în august al acestui an, în urma unei congestii pulmonare sau a unei răceli
grave contractate la o partidă de vânătoare de raţe sălbatice). Situaţia nu se confirmă nicicum pentru primăvara
lui 1879, casa din Iaşi a Veronicăi Micle era fie locuită de către ea şi familia ei fie închiriată, nu era loc aici de stat
poetul în cerdac şi cântat poeta la pian. Nici măcar nu ştim, apoi, dacă această casă ieşeană avea grădină.
Desigur, e oţios să faci istorie literară după un text poetic. Faptul, însă, că sonetul este databil 1879 deci
trimite în zona vieţii cronometrice; apoi faptul că Veronica oferă mărturia de mai sus, întărind impresia timpului
real iată ce ne face să insistăm. Până în august 1879, la moartea lui Ştefan Micle, este din principiu extrem de
puţin probabil ca Eminescu şi Veronica să se fi întâlnit în intimitate la ea acasă. Uneori deşi foarte rar ea este cea
care vine în odaia lui, ca în poemul Singurătate. Alte întâlniri sunt realmente de taină, n-avem cum le proba. Ştim,
însă, că Veronica Micle mai avea două locuri, două case unde se retrăgea una numai a ei, la Târgu Neamţ, şi alta
a familiei, la Ungheni, lângă Iaşi. Aici, la Ungheni, a primit vestea că soţul ei este pe moarte. Casa din Târgu
Neamţ, apoi, o va ceda Mânăstirii Văratic la 16 octombrie 1886 (câteva săptămâni înainte ca Eminescu să fie
adus la bolniţa mânăstirească din acelaşi târg). Ca tânără boieroaică moldavă soţia Rectorului Universităţii,
probabil cea mai importantă funcţie ştiinţifică şi culturală din fosta capitală a Moldovei! - Veronica petrecea multe
zile în plimbări, fie pe la rude şi cunoscuţi, fie pe la mânăstiri fie pe la căsuţele lăsate de ea în urmă. O casă cu

cerdac, grădină şi pian nu poate fi o chilie mânăstirească, deci rămâne foarte probabilă întâlnirea celor doi
îndrăgostiţi la Târgu Neamţ poate chiar în 1879, sau poate după această dată, oricând până în 1888, cu excepţia
fragmentelor temporale când se ştie pozitiv că ei au fost despărţiţi.
Octav Minar descrie fugar această casă, prin 1924: „Într-o casă cu două etaje, din care cel de sus are un
cerdac, locuieşte bătrâna maică Fevronia Sârboaica, care a găzduit pe Veronica Micle şi în casa căreia poeta şi-a
dat duhul.” În epocă, prin casă cu două etaje se înţelege casă cu parter şi etaj, „casă pe două rânduri de odăi”,
cum se mai zicea. Această Maică Fevronia povesteşte, ea însăşi: „În fiecare vară, pe la începutul lui iulie, ştiam că
voi găzdui o lună pe Veronica, soţia profesorului universitar Ştefan Micle.” În zilele acestea din iulie 1889, când sa retras la Văratec, poeta se plimba, îşi completa albumul cu poezii adnotate, primea oaspeţi, cânta, recita.
Povesteşte aceeaşi Maica Fevronia: „Intr-o seară, după ce umblase toată ziua hai-hui prin pădurile de brad ale
Văratecului, fără să prânzească, o văd în amurg că soseşte obosită, palidă, cu ochii împăienjeniţi, deabia putând
să mai urce cele câteva scări, şi cade zdrobită pe o canapea care era în cerdac.” Ea îşi revine şi-şi continuă
plimbările. În ultima zi din viaţă, pe 3 august 1889: ”A invitat ca niciodată pe toţi cunoscuţii din Văratec. Era bine
dispusă. A cântat Steluţa şi Vezi rândunelele se duc. Apoi a recitat poezii de-ale ei şi de-ale lui Eminescu. Pe la
miezul nopţii invitaţii s-au retras, iar Veronica a spus că-i obosită şi că vrea să se odihnească...” Aici pare a se fi
aflat cerdacul unde Eminescu contempla lumina lunii iar Veronica îşi căuta liniştea.
Dacă acest sonet nu ne dă vreo adresă precisă, în schimb poate să ne lămurească în privinţa luminii din
interiorul odăii. Manuscrisul şi prima publicare (Nerva Hodoş,1902) ne vorbesc despre luminare: Încet te-ardici şi
sufli 'n luminare. Este aceeaşi expresie pe care am întâlnit-o în Scrisoarea I: Când cu gene ostenite sara suflu'n
luminare. Am dedus că acolo este vorba de lampă, poate aceeaşi din Singurătate (A târziu când arde lampa) şi
că poetul suflă încet şi prelung deasupra sticlei de lampă ori jos, în focar, după ce-l ridică de pe stativul în care stă
gazul sau uleiul lampant. De ce ar fi vorba, în sonetul ce-o priveşte pe ea, de lumânare? Un editor explică chiar
astfel:”Înăuntru, visătoarea, începând să se dezbrace, suflă în lumina lumânării şi o stinge. Afară, ochii iubitorului
în întuneric, sub stelele care pâlpâie prin ramurile arborilor, sub luna care scânteiază trist, în ferestrele
întunecate, tristeţea fiind a sufletului osândit să fie singur.” Nu ştiu cât de convins este dl. editor că acesta ar fi un
poem al tristeţii: mai degrabă dânsul reia un şablon, zicându-se îndeobşte că poezia de dragoste eminesciană
este tristă. Mai sus, însă, textul spune: Dar prin fereastra ta eu stau privind / Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. Nu
este de crezut că poate fi aceasta „lumina lumânării”, care este doar o flăcăruie ce dă întunericul la o parte pe o
rază mică. Aici lumina inundă părul ce se desprinde „în val de aur”, lasă minunea să poată fi contemplată pe
geam, din cerdac. Înăuntru este o sursă de lumină mai vie, mai puternică decât cea a unei lumânări capabilă
chiar să învingă lumina lunii, vezi finalul: Iar luna bate trist în lucii geamuri: când sursa dinăuntru se opreşte lumina
lunii nu mai străbate geamul, nu se mai îngemănează cu lumina interioară. Este vorba, material vorbind, de o
lampă una destul de arătoasă chiar iar spiritual nu putem vorbi în nici un caz de bărbatul care priveşte pe furiş, de
pe cerdac, femeia dezbrăcându-se, etc.: este o scenă casnică, aşa cum sugerează şi înscrisul Veronicăi Micle.
Această confuzie între lampă şi lumânare observ că se face mai ales începând de pe la mijlocul secolului al
XX-lea (Perpessicisus, 1956) şi nu pot să trec cu vederea că acum începe, cu aproximaţie, şi epoca electrificării:
lumina cea nouă, a becului, este văzută în „antiteză” cu cea mai veche lumină, a lumânării, nu se mai ţine cont de
invenţia mediană a lămpii, se uită de lampadare, de pildă, care făceau o lumină poate la fel de puternică, în orice
caz mai odihnitoare decât cea electrică. Erau, însă, pentru cei înstăriţi, nu pentru oamenii de rând care adunau şi
păstrau mucuri de lumânări pentru zile negre…
Din acest sonet eminescian mai reţin imaginea Crengi mari în flori de umbră mă cuprind . Ea mă ajută să
înţeleg funcţia gramaticală a apostrofului postpus în scrierea veche nu numai la Eminescu, dar în mod special la
Eminescu. Iată, de pildă, aceste două versuri din basmul eminescian Călin Nebunul: Pe păreţi icoane mândre
zugrăvite-n umbră par / Cum că chipur'le din ele dintre codri mari răsar. Este vorba tot de lumina lunii care de data
aceasta înălbeşte pereţii exteriori ai unui castel. Am redat textul aşa cum îl au ediţiile noastre curente. În
manuscrisul eminescian este, însă, aşa: Pe păreţi icoane mândre zugrăvite n'umbră par… Poetul are, adică,
acest apostrof oarecum ciudat: deşi cade vocala î din în, şi ar fi trebuit scrie zugrăvite'n umbră, totuşi apostroful
este după n. Poetul scrie, adică leagă cuvintele aşa cum vrea să se accentueze pentru sens. Într.adevăr, una e
una şi alta e alta: cum avem noi, corect gramatical, înseamnă zugrăvite la umbră, zugrăvite şi puse, aflate,
undeva în umbră. Cum vrea poetul, însă, e altceva: el spune că aceste icoane sunt zugrăvite cu umbră, în rostire /
recitare se accentuează al doilea termen şi se citeşte legat: numbră. Sunt tocmai florile de umbră din Sonetul
cerdacului Deşi poetul ne spune şi ne repetă cum vrea să lege cuvintele, noi nu avem urechi să-l auzim.
Apostroful a fost scos din scrierea limbii române în 1953, în aceeaşi epocă de elan electric despre care am amintit
mai sus. Chestiunea este că scrierea tradiţională românească are trei feluri de apostrof: unul strâns care leagă
cuvintele, altul larg care le desparte şi, iată, unul postpus, foarte frecvent în poezia veche, mai ales la Dosoftei
(dar foarte frecvent şi în vorbirea liberă, aşa-zis populară, de astăzi). Pe lângă acestea, mai există desigur şi

cratima, adică liniuţa dintre cuvinte. Biata liniuţă astăzi a preluat funcţiile celor trei apostrofuri naturale ale limbii
şi pe cele ale cratimei vechi. Limba română este, în fond, singura limbă romanică fără apostrof în scriere. Îşi poate
cineva imagina franceza lipsită de acest semn? Da, dar în anii '5o, anii electrici, nu este aşa, lumina nu mai venea
de la apus...
3. LUMINA, CA EXPRESIE. Din textele văzute până acum rezultă că în epoca eminescienă erau doi termeni,
luminare şi lumânare, cu sensuri diferite. Pentru omul secolului al XIX-lea o expresie ca „a stinge lumina” era
imposibilă, lumina fiind un principiu şi o realitate cosmică; el zicea „stinge luminarea”, gândindu-se la instalaţia
care făcea lumină şi care putea fi lampă, candelabru sau chiar lumânare. Modernizându-ne prin întrebuinţarea
generală a curentului electric, noi am „inventat” dar şi în limbajul nostru curent când zicem „stinge lumina” ne
referim strict la lumina artificială, făcută de mâna şi mintea omului. Sensul invers, aprinderea luminii, pare, însă,
dominat de înţelesul etimologic al cuvântului. Într-adevăr, a aprinde vine din latineşte: ad şi prehendere, cu sensul
primar a se prinde de. În latineşte există apprehendo / adprehendo, dar nu are nimic de-a face cu focul, înseamnă
doar a lua, a prinde, iar sensul românesc nu numai că ne individualizează între limbile romanice, dar păstrează o
interesantă mitologie (şi metafizică) a focului: când aprind focul nu înseamnă că scot focul la iveală dintr-un lemn,
că focul ar fi în interiorul obiectului şi n-aş face decât să-l exteriorizez; nu, focul se prinde de ceva, el există în sine,
are viaţa, imperiul, consistenţa lui şi în mod deliberat acceptă să se încurce în realitatea noastră, să o consume.
Sensul primar este „ a pune foc”- în lemne, sau în altceva care arde. Focul nu se creează de către om, el trebuie
păstrat, întreţinut; dacă se stinge, ca în basmul Călin Nebunul, stă timpul în loc până ce flăcăul care nu l-a vegheat
aleargă tocmai pe tărâmul celălalt, ia o scânteie din focul zmeilor, şi o aduce ca să-l aprindă din nou şi aici .
A aprinde lumina, aşadar, este resimţit prin extensie de la obiceiul punerii focului, nu înseamnă a crea, a face
lumina ci a o conecta la văzul nostru, a o prinde în realitatea noastră. Existenţa ei în tensiunea electrică, în firele
electrice, a devenit lucru de la sine înţeles pentru omul tehnic de azi care ar trebui să ştie, iată, că la fel era resimţit
focul în ancestralitatea folosirii sale: ca un element în sine, ca o stihie dintre cele patru ale lumii.
Dacă revenim, însă, la filologie şi încercăm să lărgim baza de informaţii pentru a face diferenţa cât mai clară
între luminare şi lumânare, vom vedea că lucrurile nu sunt chiar aşa de limpezi . În general teoria este mai simplă
decât practica iar verificarea uneia prin cealaltă este dificilă în oricare sens. Iată, de pildă, următoarea amintire a
lui Ioan Slavici, care încurcă lucrurile de toată frumuseţea: „În primăvara anului 1883, însă, el a început să se
îndărătnicească şi nu mai eram nici eu tot cel de mai nainte.(…) Obiceiul lui era că citea cu glas tare ceea ce îi
plăcea, mai ales poeziile, şi făcea multă gălăgie cînd scria, se plimba, declama, bătea cu pumnul în masă, era
oarecum în harţă cu lumea la care se adresa. Îi băteam în perete; el stingea lumînarea şi se liniştea, dar era de rea
credinţă şi nu se culca. Peste cîtva timp, cînd credea c-am adormit, aprindea din nou lampa şi iar începea să
bodogănească. Mă sculam atunci, mă duceam la el şi-l rugam să mă lase să dorm. (…) acesta a fost pentru mine
primul semn al bolii de nervi ce-l cuprinsese.” Am citat din Ioan Slavici: ”Amintiri”, Ed. Cultura Naţională, Buc.,
1924,p. 26. În această perioadă Slavici scrie când cu î, când cu â (dânsul/dînsul, când/cînd, etc). Nu asta m-ar
deranja în primul rând, ci altele. Mai întâi, faptul că această amintire, atât de importantă, nu prea este reluată de
biografi. Este una dintre extrem de rarele mărturii despre modul cum crea Eminescu, aflăm că el declama, îşi
interpreta retoric propria poezie, era mereu nemulţumit, revenea. De aici reiese importanţa deosebită pe care o
acorda poetul scrierii ca oglindă a poeziei rostite, adică punctuaţiei, poziţiei apostrofului, accentelor, etc.
Să-l lăsăm pe Slavici în ereziile lui, dar noi, care avem astăzi o informaţie mai bogată despre Eminescu decât
prietenul său de la 1883 (pentru faptul că putem corobora nesfârşite informaţii parţiale pe care acela nu le
deţinea), trebuie să ne întrebăm: ce scria Eminescu în primăvara lui 1883 atât de preocupat? Poetul nu mai
publica poezii în Convorbiri literare din septembrie 188l, Luceafărul fusese definitivat din 1882 şi dat la Almanahul
„România Jună” din Viena. În vara lui 1883 va avea cunoscutul atac speculat de adversari iar în iarnă va ieşi, sub
îngrijirea lui Titu Maiorescu, volumul său de Poesii care cuprinde, pe lângă cele 24 de poezii publicate între timp,
vreo 4o e titluri noi, inedite. La acestea lucra el intens în primăvara lui 1883; sunt poeziile cu o muzicalitate
deosebită ordonată şi organizată de către poet prin scriere.
Perpessicius ajunge, în notele sale de subsol unde urmăreşte infinitele versiuni şi variante ale acestor poezii,
la concluzia că volumul din decembrie 1883 i-a fost pus lui Titu Maiorescu înainte gata organizat de către
altcineva, criticului revenindu-i sarcina de a-l pregăti pentru tipar. Nici Perpessicius nu spune cine l-a organizat,
dar este de la sine înţeles că Eminescu însuşi este arhitectul volumului său. Oricum, Slavici ne spune că în
primăvara lui 1883 poetul lucra intens şi că el, Slavici, a dedus din acest stil de muncă boala ce va exploda la 28
iunie. Să nu fi ştiut Slavici la ce lucra prietenul şi chiriaşul său?
- va urma -

Acum, in prag de Dragobete, cand in vazduh se aude deja cantec nebun si
indragostit de pasari, iar albastrul cerului, in ciuda albului zapezii in care se oglindeste,
are o intensitate care vesteste bucuria unui nou anotimp, m-am gandit sa imi fac si eu
o livada.
Ca orice lucrare de gradinarit, aceasta livada cere o gandire dinainte, serioasa si
asezata, iar pamantul se cere impartit in careuri cumpanite cu grija, pentru ca roada semintelor sau
lujerilor ingropati in el sa fie bogata.
In primul rand, livada mea nu va fi o livada obisnuita, adica numai cu pomi fructiferi. Nu, caci roada
buna pentru suflet pot sa dea toti copacii.
Asa ca voi incepe prin a pune, chiar in mijlocul ei, un tei. Un tei cu flori argintii sub care sa se poate
iubi Calini si Cataline, sub raza blanda a luceferilor. Langa teiul inmiresmat, voi planta un cires negru,
plin de “taine coapte”, iar ca sa il strajuiesc de furi, voi pune pe langa gard cativa plopi fara sot, a caror
tanguire imi va da de veste. Voi adauga gradinii mele cu copaci si-un gratios maces, ce, desi
singuratic, va incanta privirea cu valsul rozelor sale in ceasurile parfumate de seara.
Si pentru ca inmiresmarea vazduhului sa fie deplina, am sa plantez si un zarzar inflorit, “fraged in
lumina” si “ ceresc in mirare”, iar pentru a-i fi sprijin in gingasia sa, am sa pun, atata cat va incapea, si
un colt din Padurea Letea, cu ale sale mii de brate, si poate si un gorun sau un stejar falnic.
Pentru jocuri de lumini si de umbre, am sa pun, ca pe o tabla de sah, cativa copaci albi si negri, iar
la poalele lor am sa plantez un manunchi de lacramioare si doine.
Iar toate am sa le incap pe o mica frunza rosiatica de artar, pe care sa o tin in palma si sa o ud cu
belsugul lacrimilor de dor, pentru ca pomii, inflorind si rodind, sa imi aduca mangaierea unui zambet.

DOR DE PRIMAVARA
Cand se zvoneste-a primavara
Imi pun iubirile-n rasad,
Pamant carunt din palma rara
Presar in cuib de dor nomad.
In vis, doar Oltul meu il scalda,
Pan-o miji sub brazda apretata
Privirea mamei de sub geana calda
Din bulbi de asteptare inghetata.
Pe prispa unde iarna a trecut
Doar panza de paianjen stie
Cata durere alba a tesut,
A dus, sau, mi-a lasat-o mie.
Langa cararea de sub pruni
Mai pune intre pietre varuite
Un cuib in care creste rugaciuni
Si-a mele radacini inghesuite.
AI STRANS DOAMNE
Doamne! Ai strans cerneala
din toate calimarile
Si ai umplut fantana pribegiei
S-adape lutul sterp
in care-mi cresc cuvintele
Sa-nece ciutura melancoliei.
Doamne! Ai strans sihastria padurii
si-a haiducilor vina
Si-ai facut pantec de liniste
S-adune-n harbul de ura
chirpic de hodina
S-adoarma razboaie pe tacutele flinte.
Doamne! Ai strans in ulcele
samanta de ler
Si-ai sadit-o in tampla mea arsa
Sa-nfrunzeasca mladite
pe lujer de fluier
Din dor si jelanii ramase acasa. ac

CIRESII
In ciresii tarzii de afara
Inflorit-au ganduri de plumb
Pe smicelele de-odinioara
Ce-ntarcau iubirile stramb.
In ciresii cu poale curtate
Albine astrale culeg intelesuri
Cu trompele-n stele-mbaiate
Adapa polenul teluric din sesuri.
Nuntiti pe vecie cu astrele
Isi scutur-adesea o gluma
Din zaua-nfipta-n braniste
Sa creasca umbra de huma.
Si daca vara mustaceste
Sub salul copt de ghidusii
Plamada de iubiri le aminteste
Sa-si ninga chitele de gingasii.
.LECTIE PENTRU SUFLET
Suflet copil,
mai ai de invatat,
Ca-n lunca adormita
sub soarele retoricii
Prietenia-i toala grea
de agatat
In ADN-ul fredonat
de cantecul geneticii.
Suflet copil,
de-ai sti ca gelozia,
In haina ponosita
a lui Arhimede,
Scufunda-n fiecare-apus
melancolia,
Ai inunda-n sarut
zborul de lebede.
Suflet copil,
tu inca vrei sa crezi,
Ca-n dansul
dintre doua paranteze
Trei puncte la final
dac-ai sa pierzi
Ai inventa un infinit
si-un Dumnezeu sa le creeze.

Scrutând viitorul
Şi dintr-o dată m-am trezit
Îmbrăcată în realitatea prozaică
Şi prozodică a cotidianului.
Am înghiţit ca pe o avalanşă
Veştile matinale
Sperând că, mai târziu, le voi
repera
Şi reorganiza în liniştea
Unei după-amiezi meritate.
Dar nu am avut timp
De atâta confort neuronal
Deoarece pleiada înrâurită
De truisme şi evenimente
Suburban convingătoare
A luat locul ce speram să-l ocupe
Mai târziu o siesta burduhănoasă.
M-am împăturit fără să vreau
în verva colocvială ce mă-mbrâncea
la fiecare colţ de stradă,
în magazine, în privirile lor,
până şi-n dialogul din tăcerea ta.
Mă sufocam încet şi cu migala,
În intemperia aceasta trivială,
De lipsa unui viitor relevant
Şi m-am îngrozit,
Îmbrăţişându-mi tâmplele,
Ca pe nişte comori nepreţuite,
În speranţa infima de a salvgarda
O ultimă firidă de vers creator.
Ars scribendi
Închide-n cuvinte fantasme
psihoze, sentinţe şi basme,
versuri încadrate în rime
ca-n nişte armuri
lucitoare,
venite din soare,
penelul înfipt
în onirice fraze
ca un pumnal laborios
despicând metafora plină
ce şuşoteşte-n surdină
către-o enigmă vecină
şi-apoi soarbe cu migală
din cupa de cerneală

Cenuşă
Din aripi de gânduri străpunse de vânt
am adunat un căuş de cenuşă din trupul
Tău ars şi îngemănat cu pământul greu,
mi-au crescut rădăcini din degetele supuse
ce s-au îngrămădit să îmbrăţişeze spaţiul
unduindu-se lejer în apusul molcom, vişiniu.
Şi stam aşa, toţi, orbi şi surzi din născare,
căutându-ne descumpăniţi in privirile
absente.
Din nimic am simţit cum creşte din nou
un val şi două şi apoi multe altele
revărsându-se blajin şi atâta de diafan
peste pletele-adormite ale naturii.
În acest registru sonor,
într-un ultimatuum gargantuan,
te adun eu, fir cu fir,
într-un ospăt existenţial.
De frică
Simt o amăreală ce pluteşte prin mine,
cred ca e doar viaţa vieţuind
în măruntaiele mele
orbecăind prin
cotloanele oarbe din celulele mele
preapline de organite
sistematizate genetic.
E o senzaţie urgentă
ce nu vrea să treacă
aşa, ca un vânt agasant
zburlindu-ţi coafura,
strivindu-ţi hainele de trup,
lipindu-te de pereţii străzilor,
pleznindu-ţi faţa cu frunze şi bălţi
imobilizându-te-n forţa şi
indiferenţa sa
căreia nu poţi decât
să-i joci spasmic ritmul.
de frică mi-am închis
nasturii
de la haina inimii.

Mon coeur est un ange mort…

L`homme

il pleut aujourd'hui dans la rue
pour nous montrer comment on peut
dessiner des cercles sur
les murs: la forme tragique
du destin des hommes.

Qui chante dans le ciel plein de larmes?
Où se trouve-t-il?
L`homme est une ombre de l`oeil aveugle
Il joue avec les autres ombres du néant
Il parle sans bruit dans le silence
De chaque étoile qui tombe dans la nuit
Il incarne les mots d`un dieu qui n`existe
Que dans le rêve qui commence avec l`histoire
des papillons.

Mon coeur est un ange mort…
il neige dans les coeurs de tous les gens
qui aiment la musique
pour nous faire comprendre que
le vol des oiseaux se ferme dans une
étoile: le jeu de Dieu.
.................................................
voilà comment ce poème
vient de nous dire des mots actuels
pour mettre un grand point
sur un être qui n'est toujours vivant.

Qui chante dans le ciel plein de larmes?
Où se trouve-t-il?
L`homme tient dans ses mains le cercle de la
mort
En regardant le jeu des anges
Il se révolte contre dieu parce qu`il est resté tout
seul sans lumière.

Elle
Où se trouve-t-elle?
Elle vit en moi comme un arbre
À l'intérieur du rêve naît un autre rêve qui
Annonce la mort des oiseaux cachés parmi
Les murs du ciel.
Où se trouve-t-elle?
Elle vit en moi comme un autre arbre du jardin
de Dieu
À l'intérieur du cercle nos parents écrivent
Leurs dernières lettres qui annoncent
La pluie et la chute, la grande chute dans les
ombres
Des anges ou des papillons.
L`arbre
Dans cet arbre le poète
A trouvé la paix
Son sommeil a commencé avec le rêve
Puis la nuit est tombée comme un grand cil
Sur l'oeil aveugle
Comme le temps est devenu un espace clos
L'arbre ne peut contenir
Que des miettes du poème qui
N'est pas encore écrit.

Maintenant tout est devenu silence
Qui chante dans le ciel plein de larmes?
Où se trouve-t-il?
L`homme se cache dans l`ombre des papillons
infinis.

Non
Je ne peux pas parler de passé
Parce qu`il fait partie de moi
Je ne peux pas parler de présent
Parce qu`il est la partie qui n`est pas vue de la
nuit
Je ne peux pas parler de futur
Parce que le monde qui se trouve autour de moi
C`est plus que le Temps
Qui naît des sentiments finis
Dans le corps malade du corps
Je ne peux pas parler de moi
Parce que mon histoire est celle
D`un personnage de papier
Je ne peux pas parler du vide dont
Dieu est né
Parce que le Verbe est
L`alphabet de Ses mots muets.

Îmi amintesc…
Era o zi frumoasă de primăvară. Cu soare blând, cu zile calde, cu ghiocei, cu viorele, cu primii
muguri zâmbitori în copacii ce îmbrăţişau razele jucăuşe.
Am intrat pe internet şi am citit că se va organiza un Concurs internaţional de poezie pentru
românii de pretutindeni, al cărui preşedinte de juriu era un oarecare poet George Filip din Montreal,
Canada. Eu mai participasem la câteva concursuri organizate în diferite şcoli din ţară, la care am
primit premiul I.
M-am consultat cu mami şi am hotărât să particip şi la acest concurs.
Am trimis cinci din creaţiile mele . Era pe 22 martie 2008. Am primit în aceeaşi zi un mesaj de
confirmare a înscrierii mele în concurs, care suna aşa :«Ai intrat în casa mea în ziua când eu am
împlinit 69 de ani. Mai trimite-mi cât de repede încă zece poezii şi o poza frumoasă ca tine» Poet
George Filip - Montreal - Canada
M-a bucurat foarte mult acest mesaj. Am ales de pe net cea mai frumoasă felicitare, am ales cele
mai potrivite cuvinte pentru o astfel de ocazie şi am răspuns străinului, de atunci, din celalalt capăt al
lumii. Imediat am primit răspuns. Am scris şi eu iarăşi…şi de atunci ne tot scriem…
Aşa şi atunci l-am cunoscut pe poetul George Filip din Montreal, care de fapt este românul născut
la Tuzla, în România.
Ne-am împrietenit repede. Crâmpeie emoţionante din zbuciumata sa viaţă mi-a povestit ori de
câte ori a simţit nevoia. Le citeam cu mare atenţie şi toate sunt pentru mine lecţii adevărate de viaţă pe
care nu le voi uita niciodată.
Mi-a urmărit de-atunci evoluţia mea în ale poeziei pas cu pas şi m-a îndrumat, m-a certat, m-a
lăudat, m-a sfătuit ce şi cum am de făcut pentru ca totul să fie bine. M-a încurajat şi mi-a insuflat
încrederea în mine şi în ceea ce fac.
Prietenul meu, de-acum Poetul, m-a ajutat să cunosc lumea cu tot ce are lumii şi din toate
domeniile.
Am cunoscut datorită DOMNIEI SALE oameni deosebiţi din ţară şi din Canada, de la care am
foarte multe lucruri de învăţat. Acum pe mine mă cunosc prietenii şi colegii dumnealui, prezentândumă cu bucurie pe de-a rândul - şi, cred eu şi cu mândrie, "ANA MARIA - FATA MEA sau FATA
NOASTRĂ" adică şi a doamnei sale - MARIA. Mi-a publicat cu mărinimie din poeziile şi din creaţiile
mele în proză în revista "Candela de Montreal ", făcându-mă astfel cunoscută miilor de cititori.
Simt că sufletul meu de copil este parcă prea mic pentru atâta dragoste, grijă şiadmiraţie din
partea OMULUI ŞI POETULUI GEORGE FILIP.
De aceea, în aceste momente de sărbătoare, la aniversarea a 70 de primăveri, gândul meu va fi
prezent acolo unde se află bunul meu prieten, părinte, BUNIC, dar mai ales MARELE meu MENTOR
şi-i urez din toată inima sănătate,viaţă lungă, bucurii, fericire şi să mă bucure mulţi, mulţi ani înainte cu
sfaturile şi poeziile DOMNIEI SALE.
Îmi doresc să fiu cea care să şteargă lacrimile nevăzute de pe obrajii şi din sufletul omului George
Filip, să fiu eu cea care să-i alin DORUL de ţară, de MAREA LUI CEA NEAGRĂ, de părinţi şi de tot ce
nutreşte prin poeziile pe care eu le voi scrie.
Dragă domnule George Filip,
Pentru tot ce însemnaţi d-voastră pentru mine şi pentru familia mea, pentru tot ce aţi făcut pentru
mine, cu aleasă recunoştinţă, VĂ MULŢUMESC, vă respect şi vă admir. Să vă dea Dumnezeu zile
multe şi senine, să fiţi fericit oriunde vă aflaţi, alături de cei dragi şi ori de câte ori dorurile vă apasă,
veniţi acasă.
Aici vă aşteaptă satul copilăriei - Tuzla, MAREA Dvs. ceva NEAGRA , dar cu cu mare drag şi o
fetiţă moldoveanca - ANA MARIA.
Fie ca Dumnezeu să vă ţină în palma mâinii sale , iar îngerii să vă ocrotească !
«LA MULTI ANI»
VĂ ÎMBRĂŢIŞEZ CU MARE DRAG, DE DEPARTE
ANA MARIA GIBU

Poetului George Filip, Montreal, Canada
Te rog, Doamne, dă de sus
Într-un loc, departe...
Tot ce crezi că-i de folos
Unui om aparte.

Poetului George Filip, Montreal, Canada
Tot ţi-e dor de glasul mamei
Şi de cei ce-ţi sunt departe.
Dor nebun pieptul ţi-apasă
Când cei dragi nu-ţi trimit carte.

Dă-i un car de sănătate
Că-i mai bună decât toate.
Pentru suflet - mângâiere
Că n-are de nicăiere...

Ştii că maica ta bătrână
A urcat la cer demult.
Dintre îngeri şi luceferi
Te veghează pe pământ.

Pentru inimă - alinare
De copii... fiindcă nu-i are.
Păsărele mii să-i cânte,
Flori albastre să-l încânte..

Dor îţi este şi de Ţară,
şi de munţi şi de izvoare.
Dor îţi e de fericire,
Dor să scapi de-nstrăinare.

Dă-i credinţă şi putere
Să- nvingă orice durere.
De la mine tot ce-i bun;
Altceva ce să mai spun...

Şi-am găsit eu fericirea
În sufletu-mi pur ţi-o port.
Ia-o când pleci - în bagaje,
Nu-i trebuie paşaport...

Cui ne inchinam noi
Mariei, Domnului Iisus,
Si Duhului cel Sfant din lume,
Si Tatalui, si inca-n plus,
Tuturor hotilor, anume
Decat Treimea, mai presus
Suntem chiar noi, Cezarii care
La Cezari facem inchinare,
Si-i dam un cent, si lui Iisus
Sfant, Sfant, Sfant, Sfant, acela care
Un cent, pe lume, isi da sie,
Si-si da muncita bogatie
Lui, Dumnezeului cel mare

De-aceea nu avem fratie
Doar lupta pentru noi ciosvarte,
Si roata Lumii se invarte
Cu noi lozinci la temelie
Si va veni si-o vreme, poate,
Cand tot Cezarii ne vor face
Fratie si egalitate,
Cu dumnezeu Satan, in pace
Ca niste vite, dobitoace,
Ii vom slavi atunci, prin munca,
Pe cei ce painea ne-o arunca
In timp ce Dumnezeu va tace
Privind ce inima, ne face,
Si nu va da nicio porunca…
19 februarie 2009

Libertatea
“Libertatea are chipul lui
Dumnezeu” ( Nicolae Dabija )

Draga mi-e, Doamne, libertatea,
In infinitul ei, din mine!
Dar toata fiinta-i, si nu partea,
E libera, numai in Tine!
Cine, din Lumea-Ti, vietatea
Duhului meu, in lanturi, tine?
Si nu, cu toata bunatatea,
Sadeste binele, in mine?
Si de il calc, si-aleg pacatul,
Cine ma ia in brate line,
Si iad de sunt, ca pe-mparatul
Induiosarilor divine?
Si ultimul damnat din lume,
De sunt, si spun din cuget: iarta!
Cine ma spala dintre hume,
Si-n liber, Duhul Tau ma poarta?

Cantec de leagan
Mama
Dragostea ta ma alapteaza si ma cheama Copil, matur, batran,
Inca ma iei in brate si imi dai copilaria toata, de la san
Mama,
Cand toata lumea va sa rada, va sa geama,
Tu, pas cu pas,
Ma vei cauta prin infinit, o vesnicie, si ma vei afla doar
dupa glas…
Mama,
Cu carnea ta ma aperi de intreaga lume, fara teama
Si nu e vama
In care sa nu dai, cu sufletul si viata ta, de mine, seama Mama,
Adorm si azi, in tine, ca o scama
Si nu uita sa-mi spui
Pe cand ma porti in catedrala pantecului tau, prin timp,
hai-hui
Dormi! Nani, pui!
Om sa rasari! Om sa apui!

Draga mi-e, frate, libertatea,
Dar in zadar ii caut in rau,
Intreaga fiinta - plinatatea Ea are, Doamne, chipul Tau!
5 februarie 2009

Dormi, nani, pui!
23 februarie, 2009

- extrait - Harmonisation d'après le poème en Roumain de George Cosbuc par Daniel Constantin Manolescu

Devant Pacha, vient un arabe,
Les yeux fermés, cherche ses syllabes :
« - Pacha, je suis un Bédouin,
Et de Bab-el-Manteb je viens
Pour vendre El-Zorab.»
Tous les arabes sortent de leurs tentes,
Voir ma monture étincelante.
Il trotte son frein, passe au galop!
Je l'aime autant que j'aime mes yeux,
Je l'donnerais pas même mort.
Mais, trois enfants se meurent de faim!
La soif enlève tous leurs élans;
Ma femme de par trop long chagrin,
Elle vient de perdre ce matin
Son lait et toute sa joie !
-Pacha, perdus sont tous mes vœux :
Délivre-nous, car tu le peux !
Paye mon cheval! Car j'ai besoin
D'argent, pour faire manger les miens !
Donne-moi ce que tu veux !
Fougueux, il tourne le cheval,
Parfois plus vite, parfois plus rare,
Pacha le fixe d'un vif regard;
En caressant sa barbe pâle
Son âme vide, prés de choir.
«-Mille bons Tzekins*, cela te va ? »
«-Ô, bon et généreux Pacha !
C'est plus que je n'avais rêvé !
Allah te donne aussi à toi,

Tel que tu m'as donné ! »
L'arabe, les yeux remplis de joie,
Les milles Tzekins serre dans ses mainsMaintenant, maintenant ils sont sauvés,
N'ont plus besoin à demander,
Fini la quête du pain !
Finie la vie dans la fumée,
Et ses enfants de quémander,
Sa femme maintenant sera guérie;
Et ils pourront donner aussi
A ceux dans le besoin !
Il serre l'argent encore plus fort,
Et il s'en va, plein de bonheur,
Il court, porté d'un seul élan,
Mais frissonnant, s'arrête soudain,
Sur place, se retournant.
En chancelant, observe l'or
Longuement et pâle comme sont les
morts;
Regarde tout droit son animal;
Le front baissé et le pas rare,
S'approche de son cheval.
Il prend son cou avec ses bras,
Sa crinière en pleurant :
« -Prince du désert, Ô mon enfant ! »
Et triste, à peine se contenant :
« -Sais tu que je te vends ? »
***
DCM - Montréal

Am văzut listele. Eram elevi la Energetic.
Câteva zile mai târziu s-au afişat clasele.
IX A. Electrotehnică.
Diriginte MIRCEA MOISA. Un bărbat diriginte?
Am rămas blocat. Până atunci nici nu mă
gândisem că un bărbat poate fi şi diriginte.
Dar asta e. Om trăi şi om vedea.
Eram cu Cristi şi cu Marius în clasă. Alţi colegi,
din vechea clasă, puţini, erau la clasele de
mecanică.
15 septembrie.
Toţi, noi cei mici, eram împrăştiaţi prin curtea
liceului ca nişte pui speriaţi. Fiecare stătea cu
familia lui sau cu cei cunoscuţi. Cei mai mari,
râdeau, chicoteau, povesteau cu voce tare
întâmplările din vacanţă.
O voce puternică, cred că era Simniceanu de
sport, ne indică unde să ne adunăm, pe terenul de
sport.
Am intrat în grupul care reprezenta IX A. Erau
grupuri mici, cum se
cunoşteau.
A apărut şi
dirigintele. Cu
catalogul sub braţ.
Nu arăta fioros.
Dar...
Directorul,
Vo i n e a ş i a p o i
directorul adjunct,
B u d i c ă ,
odihnească-se-n
pace, ne-au ţinut
cuvântarea de
deschidere a noului
an şi special pentru
noi , cei de clasele a
IX-a, ce bucurii ne
aşteaptă în acest
liceu.
“ Clasa IX A, ne
vedem la 103!
Etajul 1, dreapta,
capătul culoarului”,

ne-a transmis dirigintele, plecând cu ceilalţi
profesori spre cancelarie.
Nici unul nu ştia exact unde este, dar cu grijă,
să nu ne pierdem am ajuns în clasă. Ne-am aşezat
în bănci. Eu cu Cristi. Ne ştiam din clasa I. Ceilalţi la
fel. Cei care nu cunoşteau pe nimeni s-au bazat pe
prima impresie.
Uşa se închide. Dirigintele a pus catalogul pe
catedră.
„Eu sunt MOISA MIRCEA, profesor de limba şi
literatura română şi dirigintele clasei IX A.
Împreună vom studia limba română. Copii, trebuie
să aveţi grijă. Aici nu e şcoala generală. Trebuie să
învăţaţi deoarece peste doi ani vă aşteaptă prima
treaptă şi peste patru ani, bac-ul.”
De abia începuse şcoala şi deja lumea ne
ameninţa cu alte examene.
Începe strigarea catalogului. Colegii
proveneau din tot judeţul,Vasile şi Ion - Maglavit,
Marinela - Cerăt, Fane - Băileşti, Tic - Urzicuţa,

Claudiu - Leu, chiar şi din Olt, Mihai şi Emil - Caracal.
Cei din Craiova, cea mai mare parte a elevilor, erau de
la şcolile Pedagogic, 12, 23, 24 şi cartierele Brazda lui
Novac, Severinului, Craioviţa Nouă.
Am început să cunoaştem profesorii şi noile săli de
clasă. Eram nomazi. Adică fiecare oră în altă clasă.
„Eu sunt LEOVEANU, profesorul de matematică”
„Eu sunt BUDICĂ, profesorul de chimie”
„Eu sunt RUSAN, profesoara de fizică”
„Eu sunt ALBU, profesoară de tehnologie”
„Eu sunt PETROVICI, profesoara de istorie”
„Eu sunt NEGREA, profesoara de economie
politică”
„Eu sunt NĂSTURICĂ, profesoara de limbă
engleză”
„Eu sunt COSTACHE, profesoara de limbă
franceză”
„Eu sunt MOESS, profesoara de geografie”
„Eu sunt BOLBORICI, profesorul de aparate
electrice”
„Eu sunt TUŞALIU, profesoara de fizică”
„Eu sunt VASILESCU, profesorul de chimie”
„Eu sunt SIMNICEANU, profesorul de educaţie
fizică”
„Eu sunt IONESCU, maistrul de practică
tehnologică”
Lista cuprinde o parte din profesorii din toţi cei
patru ani de liceu. Au fost mult mai mulţi dar nu îmi
amintesc numele lor. Fie mi-au fost pentru o perioadă
mai scurtă profesori, fie nu au reuşit să îmi rămână în
memorie.
Asta a fost viaţa de elev de liceu. Cu „bune” şi
„rele”.
Bune: cele două săptămâni de practică agricolă la
începutul fiecărui an, care ne-a ajutat să ne cunoaştem
mai bine, ceaiul de dimineaţă la practica în liceu,
practica în Termo, spectacolele de poezie şi muzică
din sala de festivităţi şi din oraş, corul mixt la care am
luat locul II în concurs, majoratul de o săptămână la
Buşteni, perioada când erai oficial învoit să înveţi
pentru olimpiade şi altele.
Rele : trebuia să te şcoli în fiecare dimineaţă, să
asculţi cu ochii pe ceas melodia de la 7.45 de pe sârbi,
să fugi la şcoală, să reuşeşti să intri în şcoală cu părul
peste o anumită dimensiune, cu numărul prins cu
copci, cu şapca fără fund, să intre în mapa cu 1 caiet
universal, să te strecori pe geamul de parter de la
economie politică când uşa de intrare în şcoală se
închidea după ora 8 sau pe la intrarea profesorilor,
spunând că ai treabă cu un profesor, să găseşti motive
să nu te duci la o oră şi să pleci în parc să te plimbi cu
barca, să găseşti motive pentru ce ai lipsit ieri şi de ce
nu ai învăţat, de ce nu ai temă sau proiectul. Să explici
de ce stăteai cu clasa la ora 10.30 pe terasa de
restaurant la un suc când trecea directorul pe acolo
spre şcoală şi tu aveai ore. Să participi vara la defilarea
de 23 august când pierdeai 2 săptămâni de vacanţă şi
altele.

“Dirigu'” sau “nea Mirchea”, numele conspirativ, a
fost aproape de noi şi la bune şi la rele, mai ales la rele
că trebuia să ne ajute. Treptat s-a transformat din
profesor în prieten, în prietenul mai mare, care
încearcă să le găsească scuze către ceilalţi, prietenilor
lui mai mici.
“Ce, voi nu aţi făcut prostii când aţi fost ca ei? Ce
vreţi să şi înveţe şi să fie şi cuminţi?” ne găsea scuze
când se întâmpla câte ceva.
Brusc cei 4 ani s-au terminat. Prietenul Mircea a
arătat că nu ne-a ajutat degeaba. Peste două treimi din
clasă au început în acel an o facultate. Fiecare a luat-o
pe drumul său care din când în când s-a mai
intersectat cu al celorlalţi.
Viaţa este ca o gară mare unde trenuri vin şi plecă
tot timpul dar nu scrie nimic pe ele. Trebuie să ghiceşti
care este trenul tău. Trebuie să fi acolo când vine şi să
te şi urci în el. Altfel ajungi în altă staţie unde nu ai dorit
şi mai târziu regreţi. Biletele sunt doar “one way”. Rar,
doar foarte rar, mai trece prin gara unde ai fi vrut să iei
alt tren şi atunci sau nu opreşte sau opreşte doar
pentru 5 minute, să bei o cafea . Şi atât.
De multe ori ne urcăm mai mulţi în acelaşi tren, dar
unii coboară mai devreme, unii sunt daţi jos, alţii, cel
mai rău, sunt aruncaţi din tren. Dar cei mai mulţi
coboară în gara de la cap de linie şi schimbă trenul. Alţi
colegi de călătorie, altă destinaţie, alt început şi mereu
aceeaşi întrebare “Oare ăsta e trenul în care trebuia să
urc? Trebuia să mai aştept? Trebuia să plec mai
devreme?”. Răspunsul îl afli mult mai târziu, când
oricum este prea târziu să mai faci ceva.
Examenul de treapta a II-a a fost o gară unde unii
au coborât alţii au urcat.
La capătul nostru de linie, bac-ul, atunci în gară,
eram toţi: Vali, Suzana, Claudiu, Cristi, Raul, Mirela,
Nicu, Ion, Mariana, Cezar, Ileana, Dan, Dana, Graţiela,
Cristi, Viorel, Marian, Violeta, Mihai, Doina, Silviu,
Doina, Cristi, Sorin, Marinela, Tic, Floarea, Geogeta,
Dragoş, Costel, Flavia, Fane, Dana şi ceilalţi (în cer
scuze faţă de cei pe care nu i-am amintit dar şi ei au
fost acolo, asta e! timpul îşi spune cuvântul).
Eu am luat trenul care trebuie. Şi sper că aproape
toţi au făcut la fel.
Acum, după 25 de ani, când trenurile noastre se
întâlnesc şi opresc să verifice frânele, coborâm pentru
cinci minute în aceeaşi gară de unde am plecat, să
bem o cafea şi să ne întâlnim cu prietenul Mircea, care
anul acesta a sărbătorit 70 de ani. Apoi, ne vom urca,
fiecare pe locul lui, la geam sau mai în interior şi
aşteptăm ca trenul să ajungă în următoarea staţie.
LA MULŢI ANI ŞI MULŢUMIM, prietene!
P.S. LA MULŢI ANI şi MULŢUMIM şi celorlalţi
profesori pentru că ne-au ajutat să ajungem unde
suntem acum.

(continuare)

Lumina crescu treptat în păcura nopţii, de parcă un reostat i-ar fi reglat intensitatea
până la străluciri orbitoare.
Hamilcar se luase după miros până când ajunsese în faţa blocului.Câinele se
ridică pe labele din faţă, apoi nemaiputând suporta atâta lumină îşi ascunse botul sub
treptele spălate de nemiloasa răpăială a ploilor.
Apoi simţi deodată o căldură nefirească străbătându-i blana până în adâncul
trupului, zbârlindu-l. Schelălăi şi se ascunse şi mai mult sub treptele de piatră.
Alte chelălăituri se auziră prin tot cartierul străbătut deodată de atâta lumină.
Scântei orbitoare trosniră-n văzduh, căzând de-a lungul stâlpilor de beton. Apoi totul
recăzu în întunericul de mai înainte. Numai urletele câinilor răzleţiţi, rămaşi fără case, din cartierul
demolat, se auziră la fel de puternic.
Câteva geamuri se deschiseră, oarbe în noapte. Locatarii mutaţi în blocurile noi, treziţi de
hărmălaia canină, încercau să scruteze întunericul. Unii fluierară prelung, alţii huiduiră, dar fără nici
un folos. De la parterul blocului, de sub treptele unde se adăpostise Hamilcar, o voce de femeie se
auzi în noapte.
- Oare Hamilcar al nostru ce-o face?
Recunoscu glasul femeii stăpânului său. Se bucură.
De două zile îi căuta, iar acum îi aflase.
Ieşi de sub trepte cu fereală, întră pe uşa de la intrare în bloc şi începu să zgârie uşa de unde
mirosuri cunoscute îi aduceau aminte de stăpân. Uşa se deschise, iar în pragul ei apăru cu o
lumânare în mână el, bărbatul şi stăpânul casei. "Oare mă va primi?" se întrebă câinele retrăgându-se
puţin de pe preşul din faţa uşii.
―- Veniţi să vedeţi, zise Georgescu deschizând uşa larg către cei dinlăuntru.
―- Hamilcar, Hamilcar al nostru, spuse băiatul repezindu-se să-i cuprindă capul în braţe. Câinele îi
sări la piept bucuros.
Intră în casa luminată doar de lumânarea aprinsă. Primi bucuros pâinea şi laptele turnat într-un
castron emailat. Mâncă cu grijă şi cu teama de a nu fi izgonit, înfulecând pe nemestecate totul. Îl
priviră îndelung,în tăcere.
Uşa se închise în urma lui, iar el rămase înlăuntru scheunând uşor de mulţumire.
Femeii îi dădură lacrimile.
***
Domnul Georgescu nu se mai sătura privind umbrele stranii ce desenau alte umbre prin ferestrele
de la parter.
Hotărî că e bine să coboare. În bloc toată lumea dormea. Nici un zgomot nu tulbura liniştea ce
acoperea întreg cartierul. Câinii îşi încetară hărmălaia, lumina electrică tot nu venise, aşa că îşi luă
lanterna, uitând că de multă vreme nu mai avea baterii. O aruncă furios.
Zgomotul izbiturii se răspândise într-o stranie împletire cu spaţiul prin tot blocul, de parcă ar fi tras
un foc de pistol. Se înspăimântă. Spaima îi retrase elanul iniţial, iar dorinţa de a afla ce se întâmpla la
parter îi dispăru aproape în întregime. "Ce-mi trebuie mie? Fiecare cu ale sale" îşi zise el aşezându-se
pe un fotoliu. Acesta scârţi prelung, înfiorându-l. Se ridică grăbit de parcă s-ar fi aşezat pe cuie. Zări pe
ferestrele de la parter iarăşi umbre într-o permanentă mişcare. Nici un sunet. Asta îl intriga. Dacă ar fi
auzit zgomote, ţipete, sau,orice altceva ce ar fi însemnat viaţă, nu i-ar fi stârnit curiozitatatea, dar
aşa… Trebuia să deslege acest mister. Căută bricheta. La flacăra ei zări pachetul de ţigări. Îşi aprinse
o ţigară, sperând să se liniştească. Degeaba. Starea de nelinişte ce pusese stăpânire pe fiinţa lui se
accentua. Se hotărî să meargă la parter. Nu mai putea suporta starea aceasta de incertitudine.
***
Câinele simţi cum uşa se deschide fără zgomot.
Stăpânul casei cu lumânarea în mână, privea prostit la mişcarea lor, fără a putea schiţa nici un
gest. În cadrul uşii apărură trei fiinţe ciudate, înfăşurate-n mantii argintii. Ochii, faţa nu se putea zări

din cauza unor căşti enorme, terminate într-un fel de coroane cu fire lungi, tremurând în licărirea lor,
răspândind lumină. Apoi flacăra lumânării se rigidiză şi se mări nefiresc de mult. Bărbatul o scăpă din mână
înspăimântat.
Căzută pe covor lumânarea îşi continuă arderea.
Femeia se repezi s-o ridice, dar rămase uimită cu ea în podul palmei.
― E rece, mai putu ea să rostească rigidizându-se la fel ca bărbatul. Rămasă ca de piatră, cu lumina
izvorând din palmă, femeia nu schiţă nici un gest când bărbatul i-o luă din mână. Dar parcă nu i-ar fi luat-o.
Din palma ei continua să se reverse lumină. Câinele se repezi la ciudaţii vizitatori mârâind.
- Hamilcar ! striga Georgescu vrând să-l oprească.
Dar era prea târziu. Un fascicol luminos ţâşni dintr-una din razele coroanei, spre ţeasta câinelui
dezlănţuit. Un schelălăit şi trupul îi căzu inert pe pardoseala holului, alăturea de covorul lung ce traversa
spaţiul încă de la intrare. Un firicel de sânge i se prelingea uşor, sub privirile bărbatului încremenit la rându-i
cu lumina în mână. Copilul ce privise uluit desfăşurarea rapidă a celor întâmplate, se repezi la rându-i spre
necunoscuţi.
- Criminalilor ! strigă el lovind cu pumnii în mantia celui mai apropiat. Abia de se putuse feri de trupurile
încremenite ale părinţilor pentru a ajunge la ei, iar acum, odată ajuns, văzu cu durere cum loviturile lui sunau
în mantia argintie, ca răpăitul ploii pe acoperişul de tablă al casei.
Trezit din uluiala de la început, băiatul continua să lovească şi cu picioarele în străinii ciudaţi, care-l
rigidizară în acelaşi fel. Un spot luminos albăstrui îi înfăşură trupul, imobilizându-l.
Străinii păşiră pe lângă oamenii împietriţi spre interiorul apartamentului. Deschiseră uşa dormitorului fără
a o atinge. Întinsă pe pat, acoperită de o pătură viu colorată, o fetiţă dormea cufundată în somnu-i fără vise.
Toată ziua se străduise să-şi ajute mama. Iar acum, frântă de oboseală, nu simţise nimic din tot ce se
întâmplase. De aceea nu schiţă nici măcar un gest la intrarea străinilor în cameră, continuând să doarmă
profund. Aceştia o priviră o clipă după care se aplecară deasupra ei, privind-o cu insistenţă. Fetiţa se trezi, se
întinse zâmbind, dezvelindu-se. Părul îi era desfăşurat pe perna imaculată, ca o pată de lumină. Vizitatorii o
atinseră, de parcă ar fi vrut să se convingă de existenta ei. Atingerea lor o făcură pe fetiţă să râdă şi să se
trezească.
Se trezi râzând, privind cu ochii somnoroşi la figurile ciudate, aplecate deasupra ei. I se păru că visează.
Visul pe care-l trăia încă nu pusese stăpânire pe întreaga-i fiinţă. Întrebă ca în transă:
- Cine sunteţi voi?
Străinii se priviră între ei, neştiind ce să spună. Căutau în memoria lor sensul rostirii acestei fiinţe ce-şi
lansa cu nevinovăţie semnele trezirii şi al curiozităţii.
- Noi, suntem Noi, răspunse unul cu greutate. Sunetul îi venea de undeva de departe, de sub casca de
sticlă şi metal aşezat deasupra umerilor.
Fetiţa îl privi, fără a se putea dumeri. Se mai întinse odată vrând s-adoarmă din nou.
***
Coborî treaptă cu treaptă cele două etaje ce-l despărţeau de parter. Licărul ţigării, sporea tot trăgând
mereu din filtrul strâns între dinţi. Din când în când îşi aprindea bricheta, scoţând la iveală pereţii ascunşi în
întuneric. Apoi, îşi dădu seama că nu avea nimic cu care să se apere. Să-şi fi luat măcar un cuţit. Sau mai
bine satârul, îşi zise el ajungând în faţa uşii. Cuprins de-o teamă ce nu şi-o putea lămuri se întoarse.
Urcarea celor două etaje îl obosi. Deschise uşa cu greutatea trupului silit să se mişte cu o iuţeală
nefirească.
Intră în bucătărie pe dibuite, aprinse din nou bricheta, şi apucă din sertar coada satârului. Îl apucă cu o
mână tremurândă.
Genunchii i se muiară şi ei.
Cu satârul într-o mână şi bricheta în cealaltă se aşeză să-şi tragă sufletul pentru câteva clipe, pe scaunul
melaminat din bucătăria nouă, abia cumpărată pentru noua locuinţă.
Apoi se ridică îmbărbătându-se: Fie ce-o fi, îşi zise ieşind pe uşă hotărât să dezlege misterul.
Cobori din nou cele două etaje, simţindu-şi transpiraţia coborând de-a lungul şirei spinării de o răceală
nedorită. Când mai avea câteva trepte de coborât, uşa celor de la parter se deschise. Învăluite într-o lumină
nedefinită, trei siluete înfăşurate în mantii argintii, ieşeau plutind fără a păşi, fără nici un zgomot, spre ieşirea
din bloc.

Domnul Georgescu îi privi uluit după care se repezi sărind peste cele câteva trepte, cu satârul ridicat,
asupra a ceea ce însemna cap, al celui din urmă ciudat vizitator. Lovi cu sete. Sfera de pe umerii celui lovit
plesni. Satârul se dovedise puternic. Cel lovit căzu. În cădere se sprijini de umerii celor din faţă, întorşi odată
cu zgomotul produs spre imprudentul atacator. O lumină stranie îl orbi pe atacator. Mâinile-i sloboziră coada
satârului. Căzu cu zgomot pe mozaicul holului. Sprijinit de ceilalţi, străinul se lăsă mai mult târât decât purtat
de soţii lui, spre ieşire, în vreme ce Georgescu, orbecăind cu mâinile întinse dădu peste tocul uşii vecinilor de
la parter peste pragul căreia se prăbuşi fără cunoştinţă.
***
În urma lor, luminile din apartament mai pâlpâiră o clipă, după care începură să pălească, până când
bărbatul scoase un strigăt de durere, din cauza lumânării ce-şi recăpătase căldura firească. Rigiditatea
corpurilor dispăru ca prin farmec, odată cu dispariţia luminii nefireşti. Lumânarea căzută din nou pe covor fu
ridicată cu repeziciune de femeia grijulie fată de soarta covorului.
- Ce-i asta ? îi zise bărbatul privind la trupul întins peste pragul lor.
Femeia privi la rându-i nedumerită, la necunoscutul prăbuşit, apoi la câinele ce stătea nemişcat în holul
lor.
- L-a omorât ! L-a omorât cu satârul, zise ea cu spaimă, arătându-i bărbatului satârul însângerat căzut pe
holul de mozaic.
Georgescu îşi privi câinele cu durere.
- Hamilcar, murmură el stins, părăsindu-l pe holul de la parter.
Câinele rămase nemişcat. Sângele închegat arăta că iremediabilul se întâmplase. Pe satârul lui,
atârnând pe lângă pijamale, era numai sânge.
Deci el era vinovatul!. Bărbatul îl apucă de reverele pijamalei şi-l zgâlţâi.
- L-ai ucis, nenorocitule, l-ai ucis ! strigă la el cu vehemenţă.
Georgescu se dezmeticea cu greu sub privirile îndurerate ale celor de la parter. Pe chipul lui buimăceala
se accentua tot mai mult. Nu putea să explice ceea ce văzuse. Se ridică tăcut, îşi luă satârul şi se depărtă fără
nici o explicaţie pe treptele ce duceau la etaj spre apartamentul său, sub privirile consternate ale vecinilor de
la parter.
- Dar poate că n-a fost el, zise băiatul de la parter ce părea că încă se mai află sub impulsul celor
întâmplate.
Nici tatăl şi nici mama nu-l contraziseră şi nici nu-l încurajară să spună ceva. Teama pe care o simţeau
plutind în aer, încă mai era stăpână pe sufletele lor. Bărbatul şi băiatul se îmbrăcară pe tăcute sub privirile
tăcute ale mamei.
Luară leşul câinelui şi plecară să-l ducă undeva în noapte. De sus, de la etajul doi, domnul Georgescu
văzu ceva ce nu se putea desluşi prea bine în întunericul nopţii.
Îi văzu intrând într-una din pivniţele în care dispăruseră şi străinii aceia ciudaţi.
Nu se dezlipi de geam până nu-i văzu înapoindu-se, după care mai zări cum pe locul de mai înainte, o
flacără verzuie sfâşie întunericul.
Terenul viran arăta straniu în lucirea opulescentă emisă fără de nici un înţeles. Apoi domnul Georgescu
mai văzu cu spaimă cum lumina se înalţă iute, spre cerul presărat cu stele. Pe măsură ce se îndepărta se
amesteca printre ele, devenind o stea în mişcare, până când nu se mai putu desluşi.
Georgescu şi cei de la parter se cruciră, apoi rămaseră nemişcaţi, gândindu-se în felul lor la cele
întâmplate. Dimineaţa îi găsi obosiţi. Fără voia lor se reîntâlniră în faţa blocului. Domnul Georgescu îi salută,
traversă strada şi se pierdu pe terenul din faţa blocului. Vroia să se convingă la lumina zilei, de adevărul celor
întămplate.
Găsi cu uşurinţă pivniţa unde întraseră mai întâi străinii şi apoi vecinii de la parter, dar nu văzu nici o urmă,
nici de oameni şi nici de câine. Înfricoşat ieşi de acolo cu mişcări repezi, furişate, apropiindu-se spre locul de
unde plecase lumina. Nimic, nici o urmă, nu părea să indice că acolo ar fi avut loc ceva.
Doar terenul uşor carbonizat, putea fi un semn de trecere a ceva ce nu putea fi încă explicat.
Domnul Georgescu se depărtă grăbit.
Asemenea lucruri nu trebuiau cercetate prea mult. Ar fi râs lumea de el. Mai bine să-şi închipuie c-a visat.

LÂNGĂ ÎNGERI
un tablou, o candelă,
patru crini albi...
şi-o lumină de taină!
lacrimile mele deschid
cartea memoriei...
şi mi-aduc aminte
ultimele lui cuvinte
rostite de tastele
unui calculator...
„cu bine, latona."
am rămas singură
într-o lume cu gust
de hârtie...
ştiu că o să mă ardă
felul meu de-a fi,
dorul de acasă...

ROSA NEL TUO GIARDINO
îmi sunt dragi palmele tale,
îmi par două semne de mirare,
care mă doresc şi se apleacă
de dor... şi vis...
aş vrea să le mângâi
şi să le sărut oglinzile cu psalmi.
eşti cu mine, înger păzitor, trimis
de timp care curge suav...
irişi, violete, mărgăritare...
şi iubirea mea desenează o roză.
ti amo... per sempre...
4 februarie 2009,18:17

16 februarie 2009,15:06
Lui Artur Silvestri

WHITE LION
sunt puternică, dragul meu, sunt un leu alb. şi-am să mă ridic din ochiul lacrimei...
am plâns cât un fluviu, pentru că am văzut în viitor! ştiam că tu mă vei părăsi, iar!
pentru alte femei.
am plâns şi plâng, şi poate voi mai plânge, nu am cum să îţi explic câţi fluturi
zboară în interiorul meu, cum mor şi mă lasă cântând de dor... să implor jocul
fericirii, luna iubirii.

DANIELA VOICULESCU, ZEIŢA DE TURCOAZ
Poeta Daniela Voiculescu a lansat de curând, la Curtea de Argeş,o nouă carte de versuri.
Titlul acestui volum, ZEIŢA DE TURCOAZ, pare, la o primă vedere, desprins din cărţile cu
basme ale Orientului Indepărtat.Am spus:pare, fiindcă el ascunde traducerea din tibetană în
română a numelui unui pisc de peste 8.000 de metri, CHO OYU, din Himalaia.
În fapt, cartea aceasta este o broderie de cugetări lirice şi de peisaje lăuntrice care au ca
pretext performantele urcuşuri ale tânărului alpinist argeşean Alex Găvan pe cele mai înalte
creste ale Podişului Lumii.
Pentru alpinistul Alex Găvan "munţii din interior (sunt) mai greu de urcat". Daniela
Vo i c u l e s c u u r c ă m u n ţ i i d i n i n t e r i o r a i P o e z i e i c u s u f l e t u l l a g u r ă .
ZEIŢA DE TURCOAZ este o îndrăzneaţă formă de relief liric, în care colinele pretextului,
pădurile textului şi păşunile alpine ale subtextului îşi unesc fericit teritoriile.
Dumitru M. Ion

METOPĂ I

METOPĂ IV

Domneşte-n aer linişte şi pace.
Case împrejmuite-n spaţiul dac
Stau risipite-n şes ori pe coline.
Ştiuleţii râd la soare din cerdac.

Ci apele sunt drumuri, nu hotare
Când peste fluviu tot acelaş neam
Sălăşluia statornicit sub soare
De rădăcini legat, vânjosul ram.

Între hambare, morile descântă
Litanii monotone în colind,
Afară stau în stoguri, prăvălite,
Paiele galbene-n căpiţe
adormind.

Rătăcitoare ginţi se învârteau
Jur împrejur, germani, iasigi, sarmaţi
Călătorind cum îi aduse vântul
În zale de duşmani sau aliaţi,

Pe undeva stau oamenii la umbră
Sau poate e o zi de sărbătoare
Căci nu se vede nici măcar un câine
Care să-i dea stăpânei ascultare.
METOPĂ II
Pe orizontul câmpului de luptă
Pe tot pământul dac, vin năvălind
Sălbaticele triburi înzăuate
În solzi metalici zăngănind.
Pe câmpul pietrei, împietrite stau
Trupuri strivite sub copite iuţi,
Sarmaţi şi daci, în zale sau în zdrenţe,
Din cei văzuţi, ştiuţi şi neştiuţi.
Dar după ce cortina s-a lăsat
Peste această mare scenă-a lumii,
După ce morţii fost-au număraţi
Şi ridicaţi pe marginea genunii,
Temutele armate-n solzi de peşte
Şi-au strâns rămaşii lor, pe cai gonind,
Iar cei de-aici aprins-au iarăşi vatra
Să ţină piept puhoiului venind.

Dar Roma însăşi cu-al ei pas de fier
Înainta încet, fără zăbavă
Dând foc la aşezările rămase
Pustii, ca o cochilie-n otavă Şi focuri, focuri se-nălţau spre cer
Incendiind imperial maidane,
Ca-n urma lor să nu se-nfiripeze
Capcane pentru oştile romane.
METOPĂ V
În haine lungi şi înfricoşătoare
De mare preot, marele-mpărat
Spre sacrificiul de purificare
A oştilor, solemn s-a-mpresurat
Când sângele porni să curgă gârlă
Din animalele jertfite ritual
Şi în gâtlejul sorţilor le-asvârlă
Spre saturarea zeului Baal.
Apoi, gândind cu toţii că aceste
Au fost primite, sfat ţinu cu-ai săi
Şi oştilor dădu cucernic veste
Că drumu-i liber : peste munţi şi văi.
METOPĂ VI

METOPĂ III
Ce steag de luptă fost-a mai faimos
Ca steagul «draco» fluturând în vânt,
Balaur dac cu cap de lup flămând,
De toţi prădalnicii rămas nenfrânt ?!
Purtat deasupra pletelor vânjoase
Cu capul gol şi pieptul larg deschis,
Nu fu lăsat pe nici un câmp de luptă
Duşmanului venit la seceriş.

Căruţele cu bruma de avere
Turme de oi, cirezi cu ochiul blând,
Femei cu prunci, bătrâni şi copilandri
Lăsându-şi vetrele de piatră fumegând,
În codrii deşi din munţi prăpăstioşi
Ca-n casă strămoşească, se întorc
Sub bolta de-ntuneric, legănând
Pruncu-nţelept de-a dăinui pe loc,

De-a aştepta tăriile să tacă
Şi volburi spumegând să se ridice
Din apele iscate dinspre Tibru:
În timp ce pietrele rămân aice.

FILTRU
Pasăre-albastră, pasăre-albastră
Pasăre a fericirii târzii,
Zborul tău, zborul tău straniu,
Prea grăbit se preschimbă-n zori gri

METOPĂ VII
Suntem aici : cei dintâi şi cei de pe urmă,
Fraţi cu bezna-nceputului, cu plămada nefiinţii.
Ropotele hoardelor pe cai ne-au unit cu părinţii
În adâncul lutului pe care n-au încetat să ni-l
scurme.
Suntem aici : cei dintâi şi cei de pe urmă.
Ne-am apărat cu viaţa roadele visului.
Străjeri la porţile munţilor, o turmă
De creste. Zestrea proscrisului.
Suntem aici : lumina cea de pe urmă.
Când zorile se vor uni cu negurile morţii
Ne vom scula din orbita pământului toţi morţii
Să-şi dea răspunsul la «judecata din urmă».

Pasăre aducătoare de viaţă
Pasăre a mirajelor vane
Pasăre a neliniştii
A istovitoarelor fete morgane
Mâna întinsă te scapă
Nimeni nu te poate prinde
Căci cine poate prinde
Şi tine timpul ca pe-un sac cu merinde.
Halucinantă pasăre-albastră,
Filtru invizibil pe ochiul real
Adu-mi, adu-mi otrava nebuniei
Paradisului tău artificial !
ARIADNA

SFERE
Mă dau de-a dura prin univers
Cu partea mea bună, cu partea mea rea,
O emisferă-aduceam de departe
Şi cealaltă se împlinea.
Pe jumătate sunt lupul sălbatic
Sunt pasărea cerului liberă-n vânt,
Ochii mei sorb lumina şi gerul
Trupul meu freamătă-n dragoste bând;
Pe jumătate sunt ochiul cunoaşterii
Biciul memoriei, hipertăios,
Evoluez cu viteze ardente
Pe drumu-ndoielilor, alunecos.
Mă rostogolesc fără oprire
Pe rând fiecare jumătate-arătând,
Dar care-i cea bună, care-i cea rea
Mă întreb şi nu aflu nicicând.

Totul în mine e dragoste
E o risipă de tandreţe, de cântec
Care învăluie copacii şi pietrele
Tulbure ca un descântec.
Cu mâinile deschise pline de vise
Iţi întind harta sufletului meu
Cu toate luminile lăuntrului aprinse
Şi-aştept să găseşti drumul spre mine, Tezeu.

SUGESTIE
... Şi mai ales îmi place lumina albastră
Care se filtrează abia în amurg,
Când orele parcă se odihnesc undeva
Iar peste oraşul fierbinte torente viorii curg
Mă înfăşor atunci de-a lungul tandreţei tale
Şi deodată mi se pare că timpul nu mai este
Decât imaginea mişcătoare a eternităţii Cum aripile îngerilor sugerează spaţii celeste.

Poemul pe care nu l-am scris
niciodată
Am fost acolo. Eram toţi
Venise unul cu „Primul tramvai” 1
2
Altul cu o „Piatră înflorită pe braţul drept”
Erau acolo „Căpiţe, sâni sălbatici; de mătasă” 3
4
În faţa lor toţi au lăsat jos „Mâna de pe cuţit”
Acolo, „Timpul clincheteşte ca o linguriţă pentru cafea” 5
6
Ca „O narcisă în primăvară”
Împreună „Fac un absolut balcanic exerciţiu de yoga” 7.
8
„Incendii domolite”
Într-un „Hotel pentru muzicieni” 9
10
Păreau imagini ale unui tablou „Pièta cu fluturi”
11
Din care la răstimpuri „Te vizitează o viziune”
Descifrând „Numărul visului” 12.
13
Nişte „Pelerini cu lunetă”
„Într-o încăpere” 14
15
Cântau „Odă vieţii”
„Nici o limbă omenească” 16
17
Nu tulbura „Trandafirii albi ai grădinii”
Era tăcere în ruga: „Spuneţi-i ierbii să aştepte” 18
19
1 Veaceslav Samoskin(Federeaţia Rusă)
„Văd trupu-mi uzat de nedreptăţi”
2 Laurian Stănchescu (Bucureşti, România)
3 Carolina Ilica (România)
Şi „Mi-e frică” 20.
4 George Vulturescu (Satu Mare, România)
21
Da, ştiam că acolo „Totul va fi bine”
5 Svante Svahnström (Suedia-Franţa)
6 Acad. Kae Morii (Japonia)
Şi va fi un „Cântec fără sfârşit” 22
7 Acad. Dumitru M. Ion (Bucureşti, România
23
adus de un „Înger de sare”
8 Mohammed Al-Nabhan (Kuwait-Canada)
9 Ana Brnardić (Croaţia)
Să lumineze „Sfânta speranţă” 24
10 Varujan Vosganian (Bucureşti, România)
25
„Din balconul soarelui” ,
11 Acad. Liv Lundberg (Norvegia)
12 Peter Waugh (Marea Britanie)
unde „Buricul e capătul pământului” 26.
13 Cornel Antoniu (Galaţi, România)
27
14 Ernesto Pangilinan Santiago (Filipine)
De ce atunci „Limba mi-a ieşit din gură”
15 Rade Silian (R. Macedonia)
„În duminicile ploioase”28
16 Maria Pia Quintavalla (Italia)
29
17 Fide Erken (Turcia)
când „mi s-au înfipt aripile în spate”
18 Acad. Ivan Esenski (Bulgaria)
30
când mi s-a spus „Să nu crezi că eşti”
19 Ricardo Bornez Fernandez (Spania)
20 Denisa Popescu (Piteşti, România)
când „Doamna cuvânt şi domnul gând” 31
21 Zoran Pešić Sigma (Serbia)
32
ocupaţi cu un „Mic poem de dragoste” .
22 Erkut Tokman (Turcia)
33
23 Nicolae Stoie (Braşov, România)
alcătuiau „Chipul lumii” ?
24 Dina Cuvata (R. Macedonia)
34
25 Lisa Mayer (Austria)
Ţineam „Vara din sân”
35
26 Ivan Negrišorac (Serbia)
ca pe un „Leu în cuşcă”
27 Miroslav Kirin (Croaţia)
36
28 Rodian Drăgoi (Turnu Măgurele, România)
stăteam „ca un milog la poarta bisericii ”
29 Ştefania Oproescu (Focşani, România)
37
într-un „Peisaj cu ură şi trenuri ”
30 Janusz Drzewucki (Polonia)
38
31 Jeton Kelmendi (Albania)
într-o „Compătimire purpurie”
32 Ianoş Ţurcanu (R. Moldova)
39
şi era „Codul poştal al oraşului tău de baştină ” 33 Sulaiman Al-Hukmiyya (Siria)
40
34 Dumitru Enache (Curtea de Argeş, România)
unde „Fiecare moarte ţi-o grăbeşte pe-a ta ”
35 Ahmed Emin Atasoi (Turcia)
Am fost acolo. Încă eram toţi
36 Maria Şleahtiţchi (R. Moldova)
37 Constantin Gherghinoiu (Brăila, România)
Când mi-am amintit
38 Hanane Aad (Liban)
poemul pe care nu l-am scris niciodată.
39 Danil Faizov (Federaţia Rusă)
40 Iurii Zvetkov (Federaţia Rusă)

The Poem
I Never Wrote

1.Veaceslav Samoskin (Russian Federation)
2.Laurian Stanchescu (Bucharest, Romania)
3.Carolina Ilica (Romania)
4.George Vulturecu (Satu Mare, Romania)
5..Svante Svahnstrom (Sweden-France)
6.Acad. Kae Morii (Japan)
7.Acad. Dumitru M. Ion (Bucharest, Romania)
8.Mohammed Al-Nabhan (Kuwait-Canada)
9.Ana Brnardic (Croatia)
10.Varujan Vosganian (Bucharest, Romania)
11.Acad. Liv Lundberg (Norway)
12.Peter Waugh (Great Britain)
13.Cornel Antoniu (Galati, Romania)
14.Ernesto Pangilian Santiago (Philippines)
15.Rade Silian (Republic of Macedonia)
16.Maria Pia Quintavalla (Italy)
17.Fide Erken (Turkey)
18.Acad. Ivan Esenski (Bulgaria)
19.Ricardo Bornez Fernandez (Spain)
20.Denisa Popescu (Pitesti, Romania)
21.Zoran Pesic Sigma (Serbia)
22.Erkut Tokman (Turkey)
23.Nicolae Stoie (Brasov, Romania)
24.Dina Cuvata (Republic of Macedonia)
25.Lisa Mayer (Austria)
26.Ivan Negrisorac (Serbia)
27.Miroslav Kirin (Croatia)
28.Rodian Dragoi (Turnu Magurele, Romania)
29.Stefania Oproescu (Focsani, Romania)
30.Janusz Drzewucki (Poland)
31.Jeton Kelmendi (Albany)
32.Ianos Turcanu (Republic of Moldavia)
33.Sulaiman Al-Hukmiyya (Syria)
34.Dumitru Enache (Curtea de Arges, Romania)
35.Ahmed Emin Atasoi (Turkey)
36.Maria Sleahtitchi (Republic of Moldavia)
37.Constantin Gheorghinoiu (Braila, Romania)
38.Hanane Aad (Lebanon)
39.Danil Faizov (Russian Federation)
40.Iurii Zvetkov (Russian Federation)

I was there. We were all
One had come with “The First Street Railway”1
Another with “A Blossomed Rock on the Right Arm”2
“Hay Cocks, Wild Breasts; Silk-made” were there3
At their sight everybody dropped “The Hand Off the Knife”4
“Time Bangs Like a Little Coffee Spoon” there5
Like a “Narcissus in Spring”6
Together they “Make an Absolte Balcanic Yoga Exercise”7
“Quiet Fires”8
In a “Hotel for Musicians”9
They seemed images of a “Peta with Butterflies” painting10
From which at times “A Vision Visits You”11
Descifring “The Number of the Dream”12
Some “Pilgrims with a Field Glass”13
“In a Chamber”14
Were singing “Ode to Life”15
“Not a Human Tongue”16
Was disturbing “The White Roses of the Garden”17
There was silence in the “Tell the Grass to Wait” prayer18
“I See my Own Body Worn Away by Injusticies”19
And “I Fear”20
Yes, I knew that “Everything Is Going to Be Alright” there21
And that it will be “A Neverending Song”22
brought by a “Salt Angel”23
To light up “The Holy Hope”24
“From the Sun's Balcony”25
where, “The Umbilicus Is the End of the Earth”26
Why then, “My Tongue Has Come Out of My Mouth”27
“In the Rainy Sundays”28
when, “my wings have thrusted into my backside”29
when I was told “Don't Belive That You Exist”30
when, “Misses Word and Mister Thought”31
busy with a “Small Love Poem”32
made up “The Face of the World”?33
I was holding “The Summer from the Breast”34
like a “Lion in the Cage”35
I was sitting “like a beggar at the church gate”36
in a “Landscape With Hate and Trains”37
in a “Purple Compassion”38
and it was “The Postal Code From Your Birth City”39
where “Every Death Speeds Yours”40
I have been there. We were still all
When I remembered
the poem I never wrote.
Traducere de TEODORA GOIA

Orice sistem spiritual extrem de sec, ermetic şi
bazat pe reguli stricte adică, a fost supus presiunii
maselor pentru a-şi simplifica practicile, a uşura
calea spre libertate şi cunoaştere de sine. Acelaşi
lucru s-a întâmplat şi cu yoga. Practicile au fost
integrate dar a fost nevoie de dezvoltarea unor
concepte, intelectuale
de altfel, care să nu fie
atât de greu de perceput.
Să nu uitam că yoga face
apel la componentele
fundamentale ale
conştiinţei omului,
extrem de greu de
manipulat de către
individul preocupat de
multele activităţi lumeşti.
Astfel, au fost introduse
o serie de arhetipuri
umane sub formă de
zeităţi. Aceste arhetipuri
reduc spiritul uman la
câteva caracteristici
simple care pot fi imitate de practicant.
Vedantismul întronează calea spre eliberare
prin veda, a vedea în sanscrită. Practicile recurg la
maeştri care de obicei îndrumă practicantul prin
diverse poveşti sau indicaţii, acesta ajungând în
cele din urmă la o stare total stabilă emoţional şi
extrem de solidă, psihic vorbind.
Principalele arhetipuri sunt cel al creaţiei,
Brahma, cel al prezervării unei stări bine definite,
Vishnu, şi cel al dizolvării unei anumite stări, Siva.
Prin invocarea cu subînţelegere a unui arhetip,
omul poate rezolva anumite conflicte interne. Să
zicem că ne deranjează un gând negru, soluţia ar fi
să-l invocăm pe Siva care va dizolva acel gând
manifestat printr-o stare neplăcută. Om Namaha
Sivaya este cea mai cunoscută invocaţie (mantra).
Din practica personală, pot spune că sistemul
merge fără cusur pentru că aceste arhetipuri sunt
în realitate integrate în funcţionarea mentală a
omului, el neavând decât să le reveleze. Mai avem
apoi arhetipul Ganesha, un elefant de altfel, care

ne ajută să trecem peste anumite dificultăţi,
invocând Ganesha sharanam. Cel puţin la nivel
mental obstacolul este depăşit.
Pentru omul simplu acestor arhetipuri li se dau
dimensiuni de zei şi ele sunt experimentate chiar în
realitatea exterioară. Cei obişnuiţi cu reflexia vor
rămâne doar la o înţelegere intelectuală cu rol
de sistematizare a activităţii minţii în scopul
avansării în cunoaştere, oricare ar fi natura ei.
Kali, Durga, Indra, etc., care sunt zeităţi
feminine, fac frumuseţea sistemului vedantin
de invidiat. A simplifica întreaga activitate
interioară la un singur dumnezeu e de
neconceput pentru un indian, e ca şi cum ai
vrea să urci la etajul 10 direct, sărind de la
parter pe bloc. Treptele intermediare dau
savoare şi siguranţă drumului, destinaţia e
aproape neimportantă şi cu cât mai departe,
cu atât mai bine.
Derivate occidentalizate
Sidha Yoga
Fondată de un călugăr indian, swami
Muktananda, prin anii '80, când acesta a început
să ofere graţie divină pentru 100$ celor tulburaţi de
viaţă. În termeni vedantici aceasta se numeşte
saktipat şi este similară cu coborârea graţiei
întâlnită şi în alte religii. Vorbind cu cineva care a
plătit suma respectivă, acea persoană mi-a spus
că a fost cea mai bună investiţie din viaţa ei.
Practica include devoţiunea faţă de guru
(învăţător), recitarea de imnuri de o lungime
considerabilă (Guru Gita), sesiuni de informare,
activităţi comune. Am asociat această mişcare
spirituală cu Vedanta datorită diversificării
practicilor, imnurilor, devoţiunii faţă de o entitate
spirituală realizată, etc. Desigur, poate fi
argumentat că devoţiunea nu are de-a face cu
analiza. În meditaţie aceste aspecte se întâlnesc.
Sediul nord american este în South Falsburg,
NY, cam la 6 ore de Montreal, dar există organizaţii
în foarte multe ţări. Actualul guru este o femeie,
Gurumay Chitvillasanada (cool!), care conduce cu

o mână fermă organizaţia dar se pare ca apogeul
succesului a trecut datorita lipsei de carismă. Şederea
la ashram a fost limitată numai pentru cei care stau
multa vreme. În Montreal se poate practica la 7399
Saint-Laurent, tel: (514) 735-4494.
The Art of Living
Este o mişcare fondată de un guru simpatic, Shri
Shri Shankar, absolvent al unei facultăţi de electronică
din India. Extrem de carismatic şi
cu un sens organizatoric
extraordinar, el a reuşit să
înfiinţeze pese 200 de organizaţii
în lumea întreagă. Clientela este
formată în majoritate din oameni
educaţi care caută metode
eficiente de menţinere a unui
tonus psihic solid şi o bucurie a
vieţii la cote înalte.
În Quebec se poate practica la
St. Mathieu du Lac unde au un
ashram, L'art de vivre. Tarifele nu
sunt mici dar se merită datorita
calităţii instrucţiei şi mâncării
extrem de bune, veggie &
organic. Atmosfera de grup şi voie
bună face şederea plăcută şi
regeneratoare.
Krishna Consciousness
Fondată de un înţelept indian,
Swami Prabhupada, mişcarea a devenit populară
datorită rezultatelor extrem de rapide. Beatles au fost
şi ei interesaţi de Krishna Consciousness, ca şi de
Meditaţia Transcendentală de altfel. Hare Krishna,
Hare Rama este mantra fundamentală şi o întâlnim şi
în piesa My Sweet Lord al lui John Lennon.
În esenţă, în panteonul hindu Krishna este
arhetipul simţurilor umane şi prin onorarea, cultivarea,
evidenţierea lui, omul se eliberează de sensibilitatea
faţă de variaţiile stimulării lor. Să zicem că mă dor
urechile de la zgomot sau genunchii de la sport, no
problem!, mă rog la Krishna să preia el efectul de
durere şi durerea dispare. În acest fel, omul devine mai
rezilient la stimularea somatică şi se poate concentra
mai bine pe proiectele şi studiile importante. Cartea de
bază este Bhagavad-Gita, fundamentală pentru
gândirea vedantină şi hindu.
Centrul din Montreal este decorat în stil hindu,
adepţii sunt simpatici dar puţin cam încorsetaţi în
adevărul lor. Măcar ca şi experienţă, amuzament vocal
(se cântă destul de mult) şi încercare de a înţelege ce
se întâmplă în subtil, cred că se merită să treceţi pe
acolo. Loc de practică: The International Society for
Krishna Conciousness, 1626 boul. Pie-IX, tel: (514)
521-1301.

Meditaţia Transcendentală
Chiar dacă nu se încadrează prea bine în curentul
vedantic am ţinut să amintesc aici de această mişcare.
Ea a produs furori în Occident în anii '80. În România a
fost iniţial acceptată de regimul comunist dar când s-a
aflat că practica generează, ca efect secundar, unele
puteri psihice care eliberează omul de orice frică, a fost
reprimată brutal. Am fost martorul unei astfel de
represiuni când profesori universitari au fost degradaţi
şi înfieraţi. Odată ajuns în Canada, am
căutat să înţeleg unde era problema.
Mişcarea e fondată de un maestru
spiritual faimos, Maharishi Mahesh Yogi.
Extrem de comercial, M. Yogi impune
tarife ridicate. Pentru o mantra şi un
support après vente de câteva luni se
cerea 500$. Motivaţia e că dacă preiei
ceva valoros gratis nu apreciezi şi nu te
foloseşti de el. Corect într-un sens.
Popularitatea a scăzut dramatic în ultimii
ani datorită pleiadei de mişcări mai noi şi
mai eficiente. În esenţă, sistemul constă în
atribuirea de către un profesor a unei
mantre, de exemplu Shri ring, Om
Namaha Shivaya, Hare Krishna, etc., care
repetată constant şi regulat, de două ori pe
zi câte 20 de minute, produce o limpezire a
minţii fenomenală. Lăsată liber să curgă
mantra poate produce efecte somatice şi
psihologice bine determinate. Taberele de
vacanţă în care practica se poate adânci,
cărţile, CD-urile, cursurile, etc. fac din această mişcare
o industrie. Pe principiul că dacă ceva e bun şi util
omului acel lucru trebuie să fie şi profitabil, M. Mahesh
Yogi a adunat o avere colosală. Alt bun exemplu în
acest sens e Vaticanul.
Centrul la care am fost iniţiat s-a închis dar o
căutare pe net vă poate da câteva locuri în Montreal.
Cărţi recomandate
Vashista Yoga - dialogul dintre înţeleptul Vashista
şi prinţul Rama
Bhagavad Gita - carte de referinţă, conţine dialogul
dintre Ajuna, arhetipul luptătorului şi Krishna, arhetipul
sursei simţurilor. Concluzia finală e că ne putem
elibera în viaţă dacă acţionăm în comuniune cu
acţiunea.
Guru Gita - sub pretextul onorării lui guru în 256 de
versete se transmite o întreagă filozofie existenţială.
Cărţi scrise de lideri de curent
Narada yoga - Ravi Ravi Shankar
Where are you going - Swami Muktananda
TheYoga of Discipline - Gurumay Chitvillasananda
Maharishi's Book on Transcendental Meditation

VOCE ÎN OGLINDA INIMII
Întru dreaptă rostire şi deplin înţeles aşez
pe fruntea acestui nou „ierbar de suflet” o
frântură, cât o bătaie de inimă, dintr-o veche
pisanie a maşterului meu de zbor înalt şi
orbire divină - Jorge Luis Borges:
„Dacă paginile acestei cărţi îngăduie
vreun vers fericit, îl rog pe cititor să-mi ierte
impoliteţea de a-l fi uzurpat eu în prealabil.
Nimicniciile noastre se deosebesc foarte
puţin; este banală şi întâmplătoare
împrejurarea că tu eşti cititorul acestor
încercări, iar eu sunt cel care le-a compus...”
Dincolo de lacrima nevăzutului crez,
iertăciune! Enoriaş al tăcerii prin Cântec
(„Taci şi nu te măsura pe tine însuţi!”), las
cu bună ştiinţă deşertăciunea să mă
cutreiere…
Cum altfel aş putea străbate de unul singur oceanul mirării, când, iată, vă rog din răsputeri şi vă
îndemn sfielnic, precum o făcea ieri, Ioan cel Pitic: „Luaţi aripi de foc şi veniţi la mine!”.
În privinţa inegalabilului meu Prieten - Damian Petrescu, cel strivit de geniu şi depărtare, nu-mi
rămâne decât să-i sărut sfielnic, cerneala visului şi să-i mulţumesc încă o data pentru statornicia de a
mă fi însoţit pretutindeni, de la distanţa inimii sale, prin ţara fantasmelor mele…
Credeţi-mă! N-am vrut decât să mă joc în părul curcubeului…
Bucureşti, 4 iulie 2009, la 55 de ani…
DE ÎNDURARE
Da, mirare sunt toate! Aidoma credinţei în umbra cea veşnică şi neînţeleasă. Fraged sub
chiparosul rostirii, iată-mă, într-o nouă şi nesperată ipostază a inimii, temător şi nedumnezeit ateu…
Imaginaţi-vă! În umbra secundei stau eu, arhanghel al nemuriririi, cocoţat pe calcanul de ardezie
al unui prezent sugrumat!
Nici un război, nici o murire nu mă mai poate intimida. Nici lacrima urzicilor din comuna Balaci, nici
sângele vărsat pe câmpul de luptă al Dorului, nici chiar ochiul luminii apuse din inima ta…
Azi, mai mult decât ieri, aştept ghilotina precum ultima replica a sufleurului la final de spectacol…
Cum nici o cortină nu poate ascunde strigătul, acest sunet e umbra poemului nescris, neştiut,
nespus altcuiva, decât vouă…
Îngăduiţi-mă!
CINE SĂ ŞTIE…
Cine să ştie cum e gustul de rouă? Azima copilăriei, nostalgia sărutului cast, ipohondra murire?
Chiar aşa, între veac şi secundă, între moarte şi viaţă, stai tu, iubire, cu ţâţele asmuţite spre stele
de jad. Nu le pot atinge, somnul e mut…
LA PORŢI DE GHEAŢĂ CÂNTECUL SUSPINĂ
Mă minunez de umbra acestui cântec, într-un ev amurgind din plictis. Uite, pe o coajă de nuc
sângeriu, la comanda iubirii îmi scriu testamentul…
Azi, îmbătrânit zaraf, călcat pe inimă de şenila păpădiilor, adorm în patul de puf al muţeniei şi
culmea, îmi este de-ajuns!
Adevărul inimii îl rostesc pe tăcute şi vad cum uitarea mă-nvinge…

SILABA ÎNVIERII MOSC VISEAZĂ
Regele zăpezii a venit în poarta inimii mele şi proorocit-a: pregăteşte-te cu smerenie, ca mâine vei muri
sub povara cuvântului tandru! Apoi, fumul ecoului se va risipi pe dealuri şi munţi, cuprins de o beţie a Dunării,
iar colindătorii din Sărăcani vor trece în somn linia de dor a pâinii…
Mă las în voia somnului, trişat de zefirul de miazăzi. Numai aşa voi înţelege alfabetul secret al muririi în
doi şi amânarul de iasca ai iubirii pierdute…
Azi, mai mult decât ieri, mă recunosc într-o frunză de dud, în cochilia melcului tandru, în tine sfiire cu ochi
de peruzea…
În rest, etrusce sfiiri şi abanosul împreunării sub lacrimi…
SCRISOARE CĂTRE APOLLINAIRE
„Et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose
La cétoine qui dort dans le coeur de la rose…”
(„Zone” G. Apollinaire)
Neştiut Păstor al cerului sângeriu, azi, turma mioarelor vântur. Află şi tu, niciodată nu voi fi sătul de iarbă,
de lună şi de liliac. În zori îmi va fi dor de Steaua Polară, căci de mult, tare de mult am părăsit zodia sărutului
cast. Nu vezi, nepurtat a rămas inelul de fum al rostirii, precum acest imn împărătesc, greu de rostit în
ianuarie…
DE BOALĂ GREA
Înfige, deci, hangerul! Numele tău nu l-am uitat, Lumino!
Setea gurii mele te vrea, ispită a cerului cu două toarte de foc! Şi nu asmuţi limba de chiparos a splendorii,
căci până în moarte voi fi căzut la pat, bolnav de îndurare...
ZIDURI MINCINOASE, PAPAGALI INFIDELI…
Mă plimb printr-un acest oraş decapitat într-o robă a dragostei. Cingătoarea de cremene a morţii mă
strânge-n corset. Numai aşa pot strivi autobuzele foşnitoare de parcă niciodată n-aş fi intrat într-o mănăstire
şi nu e de ajuns! De aceea îţi scriu din fuga muririi, fantasmă cu buze strivite de Cântec…
DE ÎNDRĂGOSTIRE
Tu mă îndupleci din pleoape şi cuvinte, cum părul nopţii gura îmi sărută. Trupul tău ochii mei l-au uitat, aşa
cum numele pietrei în somn l-am strigat…
Stau cu pana cea scriitoare într-o cumpănă grea, cufundându-mă-n stele şi sălcii, aşa…
TOAST LA STATUIA LUI GORGASALI
Linia cea linguşită şi tandră mă voia răstignit la apus. Dezgolit de huma dispreţului, ard trandafirii rănirii,
precum Shota Rustaveli, prefăcut tamada…
De după culmea de foc din Saburtalo se ivesc căprioare. Kazbeghi mă cheamă. Şi strig: „Gaumargios!”,
tinereţe pierdută! „Gaumargios!”, pasăre cu cioc de opal! „Gaumargios!”, mister al iubirii din Bodbe! Şi-n
somn vă strig pe voi, iubiri pierdute: Djvari, Mtskheta, Vardzia, Svaneti, scumpă Uplistsikhe...
SCADENŢA DIN VIS
Greu de purtat mantia sărutului. Inorog fără zăbale de aur. În seara asta am văzut cămaşa morţii pe tine
strigându-te! Pe o scară a nenorocului te prăbuşeai, în adâncul tăcerii roz, ultima Clipă dinaintea rostirii…

Cum nimeni nu cuteza înflorirea, cum securea nesomnului mă pocnise în frunte cu flori de ametist şi gutui
împietrite, rabdă inimă de sfărâmat piatra iubirii! Numai tu vei rămâne să plăteşti datoria din urmă…
FĂRĂ DE LUSTRU
Lui Hugo Fridrich i-am trimis scrumbii, lui Vössler doar şiraguri nepereche, lui Curtius sandala de coral, lui
Spitzer candela mereu străveche, iar lui Emin pe Auerbach scrumit. De-aceea nu-s nici lacrimă, nici zbor, ci
doar pohtire în eternitate!
CU BUZE DE ARGINT SĂRUT POTIRUL
„Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire”…
(P. Éluard)
Cu buze de argint sărut potirul, în mine nimeni nu cutează râsul. Vorbele tale rămân pictate pe tavanul
cerului, stalactite fumegând în noapte. În amintirea solstiţiului se aud cum tresar chiparoşii. Dincolo de
bolboroseala mării, un vers eşuat în această lume arsă de chin şi alean…
Ştii ceva? Dincolo de tăcere e otrava din gând! Şi cristelniţa plânge…
JURNAL MATINAL
Cum să întind funia de mătase a frigului când desfrâul culorii îmi întunecă văzul? Cum să smulg din
ghearele somnului leşul acestei păsări fără de aripi şi cum să mă despart de astă inimă din piept fără frică de
marea sângerare?...
SPLEEN HIPERBOREAN
Stau cu tine-n gând şi-mi plânge gura, pielea tigrului care-am fost nu mai e viforoasă. Ar trebui să mă
spovedesc petuniilor, poate frunzei de nacru, păunilor.
Senzual şi noptatic, noctambul heruvim mă ascund sub privirea ta şi aştept primăvara…
DILEMĂ
Mai aproape de cântec, mai departe de tine, glodul vederii îmi slăbeşte poftirea. Între cuvânt şi tăcere,
între zbor şi fantasmă rămân, neiertate, păcatele mele…
Cum s-ascund primăvara, cum s-ascund bătrâneţea, când paharul rostirii mi-l goleşte tristeţea?...
LA FINAL
Ca mâine voi muri din întâmplare. Faptele inimii mele se vor uita. Ceea ce ochiul va plânge nu e rana de
sânge si dezdurerare, ci poemul acesta de iască şi catifea…
INIMĂ PE EŞAFOD
Coastele sufletului meu sunt bolnave. La doctor, de mult n-am mai fost! Privindu-te, înalto, ca pe un
munte de azimă şi chihlimbar vaporos, mă supun poruncii divine: în cele din urmă, capul aplec!
Te iubesc numai din disperare…
ULTIMA PEDEAPSĂ
Ultima factură, cea cuprinzând absintul nebăut, cea doveditoare că n-am fost haiduc de mioare, cea
grăitoare în alfabetul poftelor împlinite, să o achite Damian! Numai el a savurat de la distanţa inimii mele
podişul de lacrimi şi stele din Pădurea Nebună! Şi nu e de-ajuns!...

Acolo unde am fost, unde sus pe albastrele tăpşane ale cerului pasc oi albe, bucălate, acolo unde
haita cenuşiilor, sumbrilor lupi boreali nu poate ajunge, ei şi suflarea lor de ghiaţă rămânând dincolo
de crenelurile albe şi înalte până la cer ale zidului Alpilor, acolo se află un vechi castel şi lângă bătrânul
castel se află un la fel de bătrân butuc de vie. Iar butucul îşi întinde vrejurile, strugurii şi frunza bogată
ca o blană verde la picioarele castelului. Par a fi un bătrân războinic impietrit, stând de strajă cu
câinele său încremeniţi în veacuri. Stăpânul înalt, drept, cu plete cenuşii lungi până la pământ şi barba
deasă trecând dincolo de brâu, cu sprâncene dese şi stufoase acoperindu-i aproape privirea, se
sprijină cu dreapta-n spadă şi cu mâna stângă dusă streaşină la ochi, pare a se uita în zări către trecut,
acolo unde amintiri aproape şterse se ascund în negura veacurilor trecute. Câinele uriaş, lăţos, cu
blana verde, stă aşezat cuminte la picioarele stăpânului său aşteptând poate un ultim ordin pentru a
se năpusti amarnic într-o ultimă luptă, într-o ultimă bătălie.
Dar ecoul luptelor s-a stins. Timpul a trecut şi totul s-a schimbat! Au fost războaie, vremuri de
glorie şi vremuri de restrişte. Popoare si neamuri au trecut dinspre trecut spre viitor, au venit pe lume şi
s-au petrecut din lume generaţii, iar colţul de rai unde i-a încremenit Dumnezeu pe voevodul de piatră
şi câinele său a trecut în stăpânirea când a unui crai, cînd al altuia.
Vremurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat şi ei, oraşele şi satele arată altfel, numai ei doi au
rămas aceiaşi ca mai de demult. Ei doi şi munţii, frumoşii munţi mai dăinuie astăzi rezistînd veacurilor.
Am cerut o sticlă de vin şi am stat in sala cavalerilor, bând stropi de soare şi ascultând liniştea
veacurilor ce se prelingea molcom peste pereţii reci din rotundul bolţilor de piatră.
L-am întrebat pe actualul castelan cum poate să dea un butuc de vie atât de bătrân şi după atâta
amar de ani un vin aşa de bun? Mi-a răspuns că reţeta-i simplă. Numai timp îţi trebuie. Foarte, foarte
mult timp! Şi răbdare!
Viţei îi trebuesc câteva secole, timp în care rădăcinile-i noduroase să ajungă până acolo unde
sucul pămîntului e mai bogat şi vlaga pietrei calcaroase şi a ţărânei aşteaptă să fie culeasă de
rădăcinile noduroase care s-au luptat mult strecurându-se prin cotloane nebănuite să ajungă în
împărăţia secretă a lumii neajunse de ochi omenesc, în întunecata şi recea lume minerală.
În timpul ăsta harnica viţă an de an, vară de vară şi toamnă de toamnă adună foarte multe raze de
soare pe care le amestecă bine cu albastrul cerului, cu sarea pământului şi cu sângele Domnului. Se
aşează toate astea la căldura lui “Cuptor” şi se lasă la copt.
Din când în când, se dau câteva ploi rare dar repezi, cu miros de vară şi de fulger zvântate repede
cu susur de vânt care a trecut ca o boare peste livezi de piersici, nuci bătrâni şi meri ce dau în pârg,
luînd de la fiecare câte o nuanţă de miros şi gust, pe care le lasă să se aştearnă peste Dumnezeeasca
viţă.
După aia aştepţi! Aştepţi o vară şi o toamnă.
Când toamna s-a împlinit pleznind de rod şi fruct, când mândră şi-a pus veşmânt de aur şi s-a
acoperit cu borangic de brumă, te duci în vie şi o storci de sângele lui Dumnezeu, de gândul şi de

duhul lui, pe care-l pregăteşti şi-l pitroceşti întocmai aşa cum l-a pregătit tata, bunicul şi cu străbunicul tău,
fără abatere şi fără greş de cind e lumea lume.
Acuma e aproape gata! Aşezi licoarea în butoi cu doaga veche şi groasă ce stă de când se ştie la
răcoarea pivniţei castelului în umbra bolţilor ce multe au văzut şi de multe s-au cutremurat şi aştepţi.
Aştepţi încă vreo trei, patru anişori şi atunci chiar că e gata! Nu mai are nevoie de nimic! Poate numai
cândva pe la început de vreo pitroceală două şi de încă alte câteva mărunte marafeturi, făcute şi alea cu
socoteală din bătrâni.
Gata! După ce ai stropit pământul fierbinte atâta amar de vreme cu sudoarea frunţii tale, poţi să te aşezi
în umbra viţei, să-ţi torni o bărdacă de soare şi de vânt plimbat prin amăruiul delicat al nucilor noi şi albe, prin
dulceaţa livezilor de piersici şi prin acrişorul înţepător al merelor noi şi poţi să te aşezi jos cu cugetul înpăcat
ca să bei sângele Domnului Dumnezeului tău, întru cinstirea Lui, a oaspeţilor tăi şi celor dragi ţie, gândindute la cât de ciudată şi la cât de frumoasă e lumea ce ţi-a lăsat-o El şi să uiţi că tot El te-a alungat din rai şi că tea blestemat să asuzi şi să sângerezi.
Mai trebuie un lucru! Înainte de a-ţi muia buza, nu uita şi tornă din ulcică trei stropi mici de aur peste
ţărâna celor ce s-au petrecut pe alte tărâmuri, într-u pomenirea lor, peste lutul din care am venit şi noi şi ei şi
unde ne-om întoarce noi si ai nostri ca să-i întâlnim acolo iară, unde trecutul se amestecă cu viitorul şi unde
nu mai e nici timp şi nici spaţiu.
Acuma eu de o bărdacă bani n-am avut, dar de o sticluţă tot m-am învrednicit, fiindcă omul dacă poate,
apoi musai că trebuie să guste din zeama celui mai bătrân butuc de vie din Europa. Şi dacă-i din Europa, apoi
musai că-i şi din lume.
Am stat jos pe o bancă la umbra bolţilor vechiului castel şi înpreună cu nevasta am închinat din vinul
chihlimbariu al castelanului, pentru trecut şi cei ce s-au pierdut în negura lui, pentru noi cei de acum, pentru
cei ce de-abea acum pătrund în lume şi n-am uitat să turnăm primul strop de vin pe dala rece, pentru cei ce au
fost, s-au străduit şi au avut grijă să cultive minunata viţă pentru ca nepoţii şi strănepoţii lor să-i pomenească.
Hai noroc şi la mai mare!

Învierea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai importantă, mai
înaltă şi mai strălucitoare sărbătoare din tot calendarul creştin. Înainte de învierea Sa,
Domnul mai înviase din morţi pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain şi pe Lazăr.
Acum, însă, este vorba de Învierea Celui ce-a spus despre Sine : "Eu sunt învierea şi
viaţa. Cel ce crede în mine, chiar de va muri, va trăi" (Ioan 11,25), chezaşia învierii
noastre, după cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel, "Căci dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa noastră" (I Cor. 15, 14). şi dacă
Părinţii Bisericii şi teologii ei au dedicat pagini nenumărate acestui mareţ praznic, poeţii - aceşti zefiri
ai slovelor - nu puteau rămâne mai prejos şi, cu atât mai puţin, poeţii români.
Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, prezintă în poezia "Înviere" viziunea cosmică a
nespusei bucurii pascale.
"Un clopot lung de glasuri vuii de bucurie/ Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor/ Cum din mormânt
răsare Christos biruitor/ Iar inimile toate s-unesc în armonie/ Cântări şi laude-nălţăm/ Noi, Ţie, Unuia,/
Primindu-L cu psalmi şi ramuri/ Plecaţi-vă neamuri, cântând Aleluia./ Christos a înviat din morţi/ Cu
cetele sfinte/ Cu moartea spre moarte călcând-o/ Lumina ducând-o/ Celor din morminte"
George Cosbuc, în poezia "La Paşti" dă glas exploziei de bucurie şi speranţă pentru primăvara
Învierii "Prin pomi e ciripit şi cânt/ Văzduhu-i plin de-un roşu soare/ şi salciile-n albă floare - E pace-n
cer şi pe pământ/ Răsuflul cald al primăverii/ Adus-a zilele-nvierii// şi cât e de frumos în sat !/ Creştinii
vin tăcuţi din vale/ şi doi de se întâlnesc în cale/ Îşi zic : Hristos a înviat./ şi râde - atâta sărbătoare/ Din
chipul lor cel ars de soare ..."
Poezia "Hristos a înviat", Alexandru Vlahuţă surprinde pe stăpânii lumii, înspăimântaţi : "S-au
cutremurat stăpânii lumii/ La glasul blândului Profet/ Şi-un duşman au văzut în Fiul/ Dulgherului din
Nazaret .../ El n-a venit să răzvrătească/ Nu vrea pieirea nimănui/ Desculţ pe jos, colindă lumea/ şi
mulţi hulesc în urma lui!» / arătând că "El orbilor le dă lumină/ şi muţilor le dă cuvânt/ Pe cei infirmi îi
întăreşte/ Pe morţi îi scoală din mormânt" Poezia se încheie cu un îndemn "Voi toţi ce-aţi plâns în
întuneric/ şi nimeni nu v-a mângâiat,/ Din lunga voastră-ngenunchere/ Sculaţi ... Hristos a înviat !"
Mobilizatoare este şi poezia "Christos a înviat" de Vasile Alecsandri, în care afirma "Christos,
zeul credinţei, ieşit-a din mormânt/ Şi-a Sa înviere/ Ne-arată că nu piere/ Dragostea, credinţa şi
adevărul sfânt./ Christos e viu ! Ca Dânsul, o, voi ce suferiţi/ În lanţuri de robie/ Curând la viaţa vie/ Din
umbra trist-a morţii veţi fi cu toţi ieşiţi !
Octavian Goga, în poezia "E sărbătoare" face o paralelă între Învierea Domnului şi cea a
neamului românesc cel obidit : "E sărbătoare pe câmpie/ Şi-n suflete e sărbătoare/ Învie firele de iarbă
sub ploaia razelor de soare./ Sunt Paştile cele frumoase şi-n fire zvonul lor străbate/ Clopotniţa-şi
îndoaie trudnic încheieturile uscate ... Voi toţi ce suferiţi şi plângeţi sub larga-ntindere albastră/ Veniţi,
veniţi căci va să vie curând împărăţia voastră ... Voi, cei ce fruntea de sudoare, cu genele de lacrimi
ude,/ Eu cerului vă strig durerea şi Dumnezeu din cer aude ! Aduc lumina care sparge şi sfarmă capiţe
de păcate/ Zăvoarele mucegăite din temniţe întunecate ! Eu celor orbi dezleg azi taina înfricoşată dea vedea/ şi prăznuiesc, că-n a lor suflet învie învierea mea ...
În poezia "Noaptea Învierii", poetul Nichifor
Crainic prezintă minunea când un tâlhar, venit cu toporul să fure şi să ucidă, cade-n genunchi
cerând iertare în faţa icoanei la care o bătrână infirmă se roagă şi cântă Hristos a înviat.
"E noaptea-nvierii. Tresaltă făptura/ Tămâie e-n codrii şi smirnă-n grădini,/ Spre mare iubire senalţă natura/ Cu ierburi şi arbori schimbaţi în lumini ... Ce caldă blândeţe, ce miere cerească/ E-n
glasul bătrânei că omu-a-mpietrit/ Se năruie braţul ce vru să lovească/ Toporul îi cade cu zgomot ignit
... Zdrobit îngenunche şi cere "Iertare,/ Iertare, iertare", cu glas sugrumat,/ Bătrâna-l priveste cuadâncă mirare/ Iar glasul ei cântă "Christos a înviat !"

Alt mare poet interbelic, Radu Gyr, în poezia "Săptămâna Patimilor" afirmă : "Dă-ne iubirea Ta ! Dă-ne
putere/ Din clipa încleştării-nsângerate/ Să ne primim cuiele şi fierea/ Ca Tine-n marea Ta singurătate".
Tot el, în poezia "Iisus în celulă" are într-o noapte viziunea intrării Mântuitorului în celula unde fusese
întemniţat sub aberante motive acuzatorii. "Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă./ O, ce trist şi ce-nalt părea
Christ/ Luna venea după El în celulă/ Şi-l făcea mai înalt şi mai trist/... S-a asezat lângă mine pe rogojină/
Pune-mi pe răni mâna ta !/ Pe glezne avea urme de cuie şi de rugină/ Parcă purtase lanţuri cândva ... Unde
eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele/ Din luna venea fum de căţui/ ... /M-am pipăit ... şi pe mâinile mele/ Am
găsit urmele cuielor Lui".
Sensibilul Vasile Voiculescu, în poezia "Pe cruce" arată durerea Sfintei Fecioare, a ucenicilor şi a
naturii pentru crucificarea Domnului. "Iisus murea pe cruce, Sub arşiţa grozavă/ Pălea curata-i frunte ce-o
sângerase spinii/ Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinei/ Părea că varsă lavă/ şi chiar în clipa morţii huliră
cărturarii/ Cu fierea oţeţită îi adăpau străjerii./ Râdea în hohot gloata de spasmele durerii/ Şi-L ocărau tâlharii
.../ Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria/ Şi-adânc zbugnea durerea din inima-i de mamă/ Alături
Magdalena, în lunga ei maramă/ Ţipa văzând urgia ..."
Preotul basarabean Alexe Mateevici apoteozează minunea şi lumina sfintei Învieri în poezia "Hristos a
Înviat". "Lumini lucesc la gura mormântului deschis/ Întunecimea piere o clipa-n toată firea .../ Hristos învie
!... Paznici, să fie vouă vis/ Lumina vă orbeşte, v-a înlemnit uimirea./ Lumina din lumina cerescului cuprins/
Luceşte-acum pe chipu-I. Îl-nalţă biruinţa./ Şi, lepădând pământul îl lasă foc nestins/ Pe calea mântuirii ;
nădejdea şi credinţa./ Cu moartea Sa pe cruce, murind nevinovat,/ Ne-a dat El nouă pilda a marei jertfi de
Sine/ Cu moartea Sa pre moarte călcând a înviat/ Spre învierea vieţii în faptele de bine ..."
C. Z. Buzdugan, în poezia "Clopote de Paşti", redă dialogul clopotelor în sfânta zi a Învierii : "De
departe-n lungi ecouri, mii de sunete de clopot/ Îşi amestec- armonia în acest feeric ropot./ Primăvara lung
răsună prin văzduhuri, cadenţat,/ Iar ecoul blând răspunde "Adevărat a înviat !.../ şi când templele sfinţite
deschid vechile lor porţi/ E-ntr-un gând întreg pământul : A-nviat Chistos din morţi..."
D. Zamfirescu, în poezia "Ghetsimani" imaginează ultima
rugăciune a Mântuitorului în grădina Gethsemani, adresată
cerescului Tată.
"Părinte, tu ce toate cele/ Le duci pe dreapta lor cărare,/ Ce
cârmuieşti prin haos stele,/ Talazuri pe pustiu de mare ... Părinte, Tu
ce-ai pus în mine/ Senin din sfânta Ta fiinţă,/ Măreşte-mi sufletul spre
bine,/ Puterile spre suferinţă./ Şi cade pe genunchi. Eteric/ Sclipeşte
luna peste dealuri/ Lăsându-I chipu-n întuneric,/ Iar gândul sus, în
idealuri"
Vasile Militaru, în poezia "Hristos a înviat" explică necesitatea
îndepărtării zgurei păcatului prin spovedanie pentru apropierea de
Domnul cel Înviat. "Simţi tu, topită-n suflet vechea ură/ Mai vrei
pierzania celui plin de har ?/ Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea gură? /
Iubirea pentru semeni o simţi jar ?/ O, dac-aceste legi, de-a pururi
sfinte/ În aur, măcar azi, te-au îmbrăcat/ Cu Serafimii-n suflet, imn
fierbinte/ Ai drept să cânţi "Hristos a înviat".
D. Bolintineanu, în "Iisus pe cruce", uneşte suferinţa cu
iubirea. Panait Cerna, în poezia "Trei zburătoare", prezintă rotirea
păsărilor care veghează ultimele clipe din viaţa pământească a
Domnului pe cruce. Maria Cunţan, în poezia "Ouă roşii" prezintă
evlavioasă, simbolul eternizării vieţii prin suferinţa însângerată a
Domnului Iisus.
Spaţiul nu ne mai permite decât să amintim şi pe alţi poeţi români
care au imortalizat în versuri minunea Învierii ca Tudor Arghizi, I.
Pillat, A. Manciu, M. Codreanu, R. Niger, M. Popescu. I. I. Onu, E.
Zegreanu, Pan M. Vizirescu, Ovidiu Papadima, Ion Siugariu, Mircea
Streinu şi multi alţii. Ca şi poeţii clasici, ei şi-au muiat pana în azurul
Harului pentru a transpune-n versuri incredibila minune a Învierii
Mântuitorului Iisus Hristos.
Hristos a Înviat !

ÎNCEPUTUL IUBIRII
Uneori rătăcim şi o facem cu zâmbetul pe buze pentru că în
sufletul nostru avem sentimentul că ştim de ce alergăm, încotro
ne îndreptăm şi la ce sperăm. Doar ei, cei din afară, ne văd ca
pe nişte rătăcitori şi ne supărăm când ne spun că ne amăgim, că
ţelul nostru este un fel de Mecca. Atunci, ne încăpăţânam să
demonstrăm contrariul. Şi iar alergăm, rătăcim pe meleaguri
care, aparent, duc spre ţelul nostru precis şi obiectiv trasat. Dar
din nou vin ei şi ne pun piedică cu nedumeririle, întrebările şi
îndoielile lor.
Alteori te opreşti din goana ta, chemi martori şi le arăţi
necivilizat, dar concret, cu degetul, răsăritul din faţa lor, o poartă
de cleştar, o pădure de măslini, un râu cu pietre nestemate. Ei
se prefac că nu le văd, dar tu le vezi, le atingi, le împarţi cu ei, pe
când ei râd neîncrezători, te arată la rândul lor cu degetul şi îşi
şterg tălpile mânjite de haos pe bucăţica de speranţă din viaţa
ta. Şi din nou fugi şi încerci să-ţi peticeşti speranţa zdrenţuită de
incertitudinea lor, încerci să nu te laşi neîncrederea şi viclenia
lor să câştige. Nu le mai arăţi răsăritul şi nici cum se şlefuiesc
diamantele în liniştea dimineţii; ascunzi bisturiul adevărului şi le
spui doar ce vor ei să audă:
" ...da, acela este un apus de soare, nu un răsărit”.
Dar tu ştii că ei văd apusul doar pentru că încurcă punctele
cardinale. Iar tu mergi înainte, cu zâmbetul pe buze, spre ţelul
trasat care îţi promite fericirea. Încerci să te bucuri singur de
acel răsărit care îţi umple inima de speranţă, de viaţă. Nu mai
contează că ei trag jaluzelele in jurul tau şi te forţează să crezi
că e noapte. Poţi să vezi prin ele, dacă ştii cum să priveşti prin
linii orizontale, poţi să zăreşti roua din iarbă şi să auzi cum îţi
dau bună dimineaţa păsările cerului. Şi aşa ramâi printre puţinii
oameni care văd dimineaţa într-o lume în care noaptea are
douazeci si trei de ore.
M-am întrebat mereu, cine sunt ei? Sunt oameni care au
ajuns, "acolo", înaintea mea şi încearcă să mă cruţe de
oboseala unui drum care, inevitabil, duce într-un loc dezolant?
Sau sunt simpli spectatori care şi-au facut o carieră din a urmări,
judeca şi diseca spectacolul vieţii altora? De ce îmbătrânim
înainte de a afla răspunsurile?
Doar gândurile şi amintirile nu îmbătrânesc niciodată, dacă
le păstrăm in noi. Poate de aceea, azi, le scriu aici, le dau viaţă,
căci ce se naşte, se şi ofileşte, nu? Eu nu mai am ce face cu ele,
nu mai am motive să le ţin încuiate în carapacea sufletului. Am
nevoie de loc acolo, să înghesui alte vieţi, alte gânduri, alte
amintiri...
...Împlinisem nouăsprezece ani ani când m-am privit în
oglindă şi am realizat că viaţa mea nu va mai fi la fel. Devenisem
femeie în preajma Crăciunului şi la un cadou mai frumos, nu aş
fi putut visa. Idolul adolescenţei mele mă transformase dintr-o
copilă naivă, în cea mai frumoasă femeie de pe Pământ. Aşa
mă simţeam de când mă atinsese el. Nimic altceva nu mai conta
în afara faptului că, lângă el, simţeam cum prind aripi şi zbor.
Acceptasem să devin femeie- femeia lui- deşi mintea imi
striga că, iubindu-l, fac doar un pact cu diavolul; un pact din care
voi ieşi rănită pe viaţă de cel pe care îl credeam îngerul
existenţei mele. Nici acum nu înţeleg de ce am preferat durerea
unei răni cauzate de iubire. Mă făcea să mă simt mai vie?
Nu fusesem educată să am încredere în fizicul meu, nu mă
vedeam frumoasă şi nici nu credeam că voi fi vreodată în pericol
din cauza unui bărbat. Dar, trupul meu începea să se
transforme şi mi se părea că am sânii prea mari pentru vârsta
mea, talia prea îngustă şi părul prea lung şi fără formă. Nu

ÎN LOC DE AUTOBIOGRAFIE
Ştiu că pe drumul vieţii am învăţat multe
lecţii. Sper doar să le ţin minte.
Mi-a fost greu să accept că, uneori,
umilinţa te face mai uman.
Mândria mi-a ucis cândva iubirea, să ţin
minte să învăţ ceva şi din asta.
Am rănit câţiva oameni neintenţionat.
Ar fi trebuit să-i rănesc pe alţii,
intenţionat, dar nu-mi pare rău că nu
am făcut-o.
Pun prea multe întrebari şi caut
adevărul în locuri în care minciuna are
tron.
Nu sunt închisă la minte dacă insist să
rămân cine sunt.
Ar fi trebuit să fiu mai dezechilibrată azi,
dar mă echilibrează gândul că alţii au
trecut prin mai rău şi au supravieţuit.
Durerea m-a făcut să cresc mai
dreaptă.
Am căzut de multe ori şi mi-am frânt
inima de tot atâtea ori dar am învăţat
să-mi croşetez durerile la loc şi să ies
din casă, cu zâmbetul pe buze.
Am făcut mult bine şi am găsit mult rău
dar asta nu m-a împins decât să fac şi
mai mult bine.
Cred în "iartă şi uită".
Am înţeles, în final, de ce viaţa mea
curge cu viteza luminii. E mânată de
aceeaşi nerăbdare care îmi
caracterizează inima si spiritul.
Încă mă mai lupt cu timpul şi cu mintea
mea care nu tace niciodată.
Consider că cine nu a iubit cu adevarat,
măcar o dată in viaţă, este un om
sărac.
Trăiesc la capătul pământului, legănată
de frunze de arţari, dar în mine va bate
o inimă românească, mereu.

aveam vreo coafură în tendinţele acceptate de stiliştii care apăruseră la televizor, cu show-uri importate din
Occident, nu mă îmbracam nici după ultima modă. Mergeam uneori adusă de spate, cocoşată, cum spunea
bunica, într-o disperată încercare de a-mi ascunde nurii. Degeaba. Deveneam femeie şi acest fapt nu trecea
neobservat de colegi, prieteni şi bărbaţii care mă fluierau admirativ, din ce în ce mai des, pe drumul spre şcoală.
După ce am intrat la liceu, mi s-a spus din ce în ce mai des că sunt frumoasă dar eu nu mă vedeam deloc aşa.
Eram doar o fată timidă, crescută sever de doi părinţi prea protectori şi o bunică cu veleităţi de general de armată.
Ştiam că sunt privită de colegii mai mari cu admiraţie; făceau deseori comentarii legate de fizicul meu, dar asta nu
conta prea mult pentru mine. Eram ocupată să învăţ cât mai bine, visam să devin avocat.
Nu ştiu dacă în iarna aceea, cineva bănuia secretul înfloririi mele.
“ Te-ai împlinit, fato, creşti! Ai grijă, maică, cu băieţii, de-acum...”, mă apostrofa bunica. Părul tău negru şi
bogat, ochii migdalaţi şi zâmbetul ăsta frumos şi alb, o să atragă bărbaţii, ca muştele. Te-ai făcut ditamai fata,
mânca-te-ar bunica de frumoasă, uite cum mai semeni tu cu Thalia din telenovelă”.
“Lasă-mă, bunico, cu telenovelele tale, te rog...”, îi răspundeam râzând şi o zbugheam pe uşă.
Nu ştiu dacă semănam cu Thalia, dar ştiu că atunci mă iubeam pentru prima oară în viaţă. Mă iubeam pentru
că eram fericită. Îmi plăceam trupul şi imaginea acestuia în oglindă. Parcă înflorisem dintr-o dată, ca cireşul din
faţa blocului care îşi scutura florile pe fereastra mea, în fiecare an. Iubeam fără nici o condiţie şi simplul fapt că mă
aflam dezbrăcată în faţa acelei oglinzi vechi, îmi unea sufletul cu cerul. Fiecare centimetru de piele purta mirosul
lui Doru. Doru, idolul copilăriei şi adolescenţei mele...
“Lidia, Li-di-aaaaaaaaaaa...”, o auzeam pe bunica strigându-mi numele în jurul blocului.
O ignoram. Eram prea fericită ca să îmi mai pese că, dacă nu îi răspundeam în următoarele cinci minute, miar fi sunat părinţii să se plângă, din nou, că am ieşit din casă şi nu ştie de mine. Părinţii mei lucrau în alt oraş şi, de
câţiva ani, eram lăsată în grija bunicii a cărei severitate făcea cât a mamei şi a tatei la un loc. Eu, insă, eram la
Doru şi aş fi preferat să încetez a respira când voi ieşi pe uşa lui decât să renunţ de bună voie, sau silită de
strigătele bunicii, la vreo clipă petrecută lângă el.
...Îl cunoşteam pe Doru de o viaţă. Locuiam în acelaşi bloc, la etaje diferite. Eu la doi, el la etajul unu.
Ferestrele noastre se aliniau unele sub altele, spre gelozia celorlalte adolescente din cartier, îndrăgostite, ca şi
mine, de el. Doru era cu patru ani mai mare decât mine şi majoritatea puştoaicelor din bloc. Când eram mai mici,
el era protectorul nostru, al tuturor “copilelor”, cum îi plăcea lui să ne spună. Eram vreo şase fete, de aceeaşi
vârstă, veşnic aflate la joacă prin preajma blocului. Eram toate îndrăgostite, atât cât ne permitea inocenţa varstei,
de el. Îl urmăream la jocurile de fotbal sau baschet care se încingeau în părculeţul din faţa blocului şi îi scandam
numele ca pe stadion.
După ce am trecut în clasa a şasea sau a şaptea, Doru nu ne-a mai spus “copile”; ne-a botezat “puştoaicele
mele”. Ne apăra mereu de băieţii de pe străzile vecine care se perindau prin faţa blocului nostru, simţind că e
timpul să dăm “pârg”. Tot Doru ne apăra de bulgării de zăpadă prea tari, de bătăile care se iscau între noi şi fetele
din blocul vecin, de primele tentaţii ale “iubirilor pre-adolescentine”. Ne certa când ne vedea îmbrăcate cu vreo
fustă prea scurtă sau ne aducea acasă, forţat, din parcul plin de “derbedei”. Copilăria şi adolescenţa s-au scurs
aşa, printre teme şcolare, restricţii părinteşti, fredonări ale hit-urilor de la radio şi oftaturi târzii pe geamul de după
a cărei perdea, îl urmăream pe Doru şi chicoteam.
Ţin minte că aveam, cu puştoaicele de vârsta mea, un ritual în ceea ce îl privea pe Doru: ne ascundeam pe
scara blocului şi, după ce el pleca în oraş, mergeam în urma paşilor lui şi inhalam mireasma aceea, urmele
parfumului lui. Ştiam la vârsta aceea, datorită lui, aproape toate mărcile de parfum bărbătesc. Ne mai descoperea
câteodată jocul acesta şi ne zâmbea uşor, ne ciufulea bretonul şi pleca spre noile lui cuceriri.
După ce Doru a împlinit şaptesprezece ani, nu l-am mai văzut la fel de des prin faţa blocului. Era ocupat cu
şcoala şi sportul. Avea rezultate bune la învăţătură, în special la matematică şi fizică. Imaginea asta de elev silitor
nu prea se potrivea cu aceea de idol al liceului sau de băiat rău, care rupea inimile tuturor fetelor; nu se potrivea
defel nici cu imaginea sportivului de performanţă care avea numeroase fane prin judeţ. Dar el era Doru şi totul era
posibil.
Doru juca baschet de la cinci-şase ani. Era deja faimos în orăşelul nostru, de sub poalele munţilor. Promitea
performanţe sportive uimitoare şi se afla deja în vizorul echipelor din capitală. Chiar înainte de majorat, Doru
trecea uşor drept un tânăr mult mai matur şi versat decât ceilalţi de vârsta lui. Fizicul lui impunător şi frumos îi
adusese multe porecle în oraş: ”Adonis”, “Fotomodelul”, “Casanova”, “Don-Juan”.
Doru se născuse parcă pentru a fi iubit, idolatrizat. Deţinea toate trăsăturile unui Casanova modern. Doru
cucerea şi părăsea. Îţi rupea inima în mii de bucăţi dar nu te puteai supăra pe el. Pe Doru îl doreai, nu îl urai...Era
irezistibil şi ştia. Altfel, de ce îşi arăta zâmbetul acela candid, doar în momentul în care i se mărturisea iubirea sau
suferinţa din dragoste pentru el? Ştia că o dată ce ţi-a intrat în suflet, nu va mai ieşi uşor. De obicei părea destul de
rece şi de inabordabil. Nu ştiai dacă e înger sau demon. Pronosticurile în această privinţă erau de... fifty-fifty.
Pe Doru nu îl văzuse nimeni vulnerabil, obosit, plictisit sau îndrăgostit. Nu semăna cu nici un alt bărbat din
oraş şi poate ăsta era atu-ul lui principal şi motivul pentru care numărul admiratoarelor sale creştea în fiecare zi.
Doru era unic şi asta nu era numai părerea mea.
Doru era visul secret al tuturor tinerelor din oraş. Înalt, atletic, brunet, cu ochii negri ca noaptea, străjuiţi de
gene lungi care te ameţeau, Doru era considerat un bărbat cu fizic perfect. Sportul îi sculptase trupul şi mai
frumos decât natura intenţionase să-l creeze.

În ciuda frumuseţii sale şi a succesului pe plan sportiv şi feminin, Doru nu avea o situaţie familială prea
strălucită. Părinţii lui se războiau de ani de zile într-un proces de divorţ chinuitor. Doru era prins între ei. Îşi iubea
mama cu o patimă greu de înţeles pentru pensionarele de la bloc care o bârfeau şi o acuzau de “neglijare a
familiei şi apucături frivole”. Îşi ajuta tatăl cu un stoicism greu de înţeles pentru cei care îl ştiau drept un om sever,
egoist şi cam părtinitor faţă de copiii din prima sa căsătorie. Doru îşi iubea amândoi părinţii dar lupta dintre ei,
divorţul lor urât, îi brăzdase o cută adâncă între sprâncene şi o atitudine nu prea lăudabilă vis-a-vis de conceptele
“căsătorie”, “relaţie de lungă durată”. Cuta asta însă, nu îi scăzuse deloc imaginea de Don Juan şi nici punctajul în
clasamentul bărbaţilor fatali din oraş. Cuta aceea doar alunga orice femeie care şi-ar fi dorit să fie cunoscută drept
prietena sau iubita oficială a lui Doru. Din vocabularul vieţii lui, aceste cuvinte lipseau cu desăvârşire.
După majorat, a început să joace baschet pentru o echipă de seria întâi din oraşul vecin, iar după contractul
care îi expira la 21 ani, avea locul asigurat la o echipă importantă din capitală. Făcea aproape zilnic naveta între
cele trei oraşe (în capitală, frecventa deja cursurile unei facultăţi) şi, pe unde trecea, lăsa în urmă-i parfumul de
Don Juan.
Dar, pe cât era de iubit de femei, pe atât era de urât de bărbaţii din oraşul natal. Circula deja prin oraşul nostru
povestea celebrei bătăi încasate de el, pe la 19-20 ani, la o discotecă “de fiţe” din oraş. Motivul? Mona, femeia
fatală a oraşului.
Mona avea douăzeci si opt de ani şi un protector însurat care deţinea toate centrele comerciale din oraş. El se
prezenta peste tot drept “iubitul Monei”, însă ea îl trata, mai degrabă, ca pe un prieten influent decât ca pe un iubit.
Mona era de o frumuseţe răpitoare şi ar fi putut avea la picioarele ei, cu o simplă zbatere de gene, orice bărbat din
România. Dovada erau maşinile luxoase care se perindau prin faţa casei ei, îmbrăcămintea de lux, excursiile
dese în străinătate şi cadourile pe care le primea zilnic de la admiratori. Nu o convinsese însă nimeni să se şi
căsătorească. Îi respingea cu o dexteritate ieşită din comun pe toţi cei care îi propuneau o verighetă şi o viaţă în
doi.
Întâmplarea făcu însă, ca Mona şi Doru să se afle într-o seară, în aceeaşi discotecă. Mona îl văzuse şi îl
privise întreaga noapte de la masa ei plină de specialităţi şi băuturi costisitoare care echivalau cinci salarii a
multora dintre cei prezenţi. Dar ea avea ochi doar pentru Doru. O înnebuniseră mişcările lui de pe ringul de dans şi
nonşalanţa cu care ignora privirile hulpave ale tuturor femeilor din discotecă. Era înconjurat de câţiva prieteni,
tineri simpli, în mijlocul cărora Doru părea să se simtă bine. Pe majoritatea îi cunoştea din copilărie şi se ştia deja
că foarte greu căpătai încrederea şi statutul de “prieten” în anturajul lui. Mona era contrariată de cât de uşor i se
schimba lui Doru surâsul angelic, dedicat prietenilor, într-unul demonic (când vreo gagicuţă beată, dar izbitor de
frumoasă, trăgea de tricoul lui, într-o tentativă disperată de a-i atrage, pentru a mia oară, atenţia).
În seara aceea, Mona nu dansase deloc. Nu îşi etalase formele perfecte şi garderoba adusă de la Milano, pe
ringul de dans. Se mulţumise doar să îl privească pe Doru întreaga noapte. După miezul nopţii, Mona i-a trimis o
băutură scumpă la masă. El i-a mulţumit cu o privire scurtă şi a întins paharul cu whisky celui mai bun prieten al
său, Ionică, un băiat bondoc şi grăsuţ care era umbra lui Doru încă din copilărie. Mona s-a simţit ofensată de
atitudinea lui Doru şi de faptul că nu i-a mai încredinţat nici o privire, întreaga noapte. A băut în neştire şi, spre
dimineaţă, deja puternic ameţită de aburii alcoolului, s-a proptit în faţa lui Doru şi i-a cerut să danseze cu ea.
“Sunt ocupat acum, poate mai târziu”, îi spuse el zâmbind.
“Cred că nu mă cunoşti, puştiule”, îi raspunse Mona răstit. “Eu sunt Mona şi dansezi cu mine”.
Doru a măsurat-o de sus până jos cu un uşor zâmbet în colţul gurii şi a decis:
“Nu în seara asta”.
Ochii Monei se îngustară, o venă pe frunte stătea să-i explodeze.
“Ascultă, macho, poate nu ai înţeles. Eu sunt Mona şi dacă vreau să-ţi rup chiloţii aici, pe ring, o voi face chiar
acum”, îi spuse aceasta înfuriată, azvârlindu-şi superbul păr negru, după umeri.
Doru a început să râdă cu poftă atunci, l-a îmbrâncit pe Ionică prieteneşte în faţa ei şi a spus destul de tare,
încât să audă toţi cei prezenţi:
“Ionică, ea este Mona şi vrea neapărat să rupă chiloţi. Ajut-o, te rog”.
Apoi i-a întors spatele şi a dat atentie unei roşcate care i se şi agăţase de gât, dansând lasciv pe trupul lui bine
făcut. Mona a fost scoasă zbierând din discotecă şi BMW-ul ei negru a demarat în trombă, spre casă.
A doua zi, Mona a început asediul:
“Cine se crede puştiul ăsta idiot? Ţi-l aranjez eu. Cine este? Ce hram poartă? Îl omor..., îl nenorocesc...”,
zbiera ea în faţa prietenelor sale, înfuriată peste măsură şi trimiţând săgeţi cu ochii ei mari şi frumoşi.
Admiratorii Monei au sărit imediat în ajutorul ei, bucuroşi că îi pot fi de folos, că îi pot intra în graţii. Până în
următorul weekend, Mona alcătuise un dosar complet. Ştia şi ce culoare are mobila lui Doru din bucătărie. Unul
dinte admiratorii ei (cel care fusese văzut de nenumărate ori într-un copac din faţa casei, făcându-i serenade) a
vrut să se întreacă pe sine; sâmbătă seara, l-a întâlnit pe Ionică, prietenul cel mai bun al lui Doru, singur, într-un
bar, l-a luat de guler şi l-a dus pe grăsuţ, direct în faţa Monei. Mona l-a concediat rapid pe amorez şi a rămas
singură cu Ionică. Acesta tremura deja, şi de frică dar şi de emoţia dată de faptul că cea mai frumoasă femeie din
oraş, îi acorda chiar şi cea mai mică atenţie.
“Ionică, poftim telefonul, formează numărul lui Doru. Nu are rost să te opui dorinţelor mele, ştii că depinde doar
de mine dacă vei mai ieşi întreg de-aici.”
- va urma -

IN MEMORIAM GRIGORE VIERU (MOLDOVA)

CASA PĂRINTEASCĂ

LIMBA NOASTRĂ CEA
ROMÂNĂ
Sărut vatra şi-al ei nume
Care veşnic ne adună,
Vatra ce-a născut în lume
Limba noastră cea română.
Cânt a Patriei fiinţă
Şi-a ei rodnică ţărână
Ce-a născut în suferinţă
Limba noastră cea română.
Pre pământ străvechi şi magic
Numai dânsa ni-e stăpână:
Limba noastră cea română.

Ascultaţi-mă, surori, pe mine,
Şi voi, fraţii mei, ce vă sfădiţi:
E păcat, nu-i drept şi nu e bine
Să vinzi casa care te-a-ncălzit.
Bani ne-ar trebui la fiecare,
Toţi avem copii şi vremea-i grea.
Însă cum să vinzi fereastra oare,
Cea la care maică te-aşteapta?!
Casa părintească nu se vinde,
Nu se vinde tot ce este sfânt.
Din atâtea lucruri dragi şi sfinte
Ochii mamei încă ne privesc.
O vom da şi vor schimba lăcată
Şi vor pune şi ferestre noi.
Şi trecând pe lângă ea vreodată,
Va privi ca la străini la noi.
Casa părintească nu se vinde,
Nu se vinde tot ce este sfânt.
Din atâtea lucruri dragi şi sfinte
Ochii mamei încă ne privesc.
Vom pleca şi noi cândva din viaţă
Şi părinţii sus ne-or întreba
Ce mai face casa lor cea dragă,
Cine are grijă azi de ea?

În a limbilor tezaur
Pururi o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea română.
FĂPTURA MAMEI
Uşoară, maică, uşoară,
C-ai putea să mergi călcând
Pe seminţele ce zboară
Între ceruri şi pământ.
În priviri c-un fel de teamă,
Fericită totuşi eşti
Iarba ştie cum te cheamă,
Steaua ştie ce gândeşti.

Din dragoste pentru poezie, nu pierd nici o ocazie de a vizita casele memoriale ale
poeţilor noştri de vază, când se întâmplă să le fiu prin apropiere.
Aşa se face că anul trecut, împreună cu poeţii Laurian Stănchescu şi Nicolae Grigore Mărăşanu
am « tras o fugă » până la Ploieşti, pentru a vizita Casa Memoriala Nichita Stănescu. Îmi amintesc cu
mare plăcere acea călătorie în oraşul lui Cebei. Nu mai ţin minte cine mi-a povestit că Cebei era un
cârciumar vestit în Ploieştiul de odinioară, plin cu cârciumi. De aici şi gluma cu oraşul lui « ce bei ? ».
Am avut surpriza de a găsi un oraş curat şi frumos, cu respect pentru marele fiu al său, poetul
Nichita Stănescu. Casa Memorială în care a copilărit poetul este bine întreţinută, şi plină de mobilă,
diplome, trofee, cărţi, premii, poze, un pian etc, care stârnesc emoţia vizitatorului. Gazdele, deosebit
de amabile şi de cunoscătoare a vieţii poetului, ne-au însoţit prin camerele în care a trăit cel pe care îl
căutam, îl vedeam cu ochii imaginaţiei şi îl recitam în gând. Era duminică, 20 aprilie 2008 şi numai cu o
zi înainte ne despărţisem de Cezar Ivănescu, care a plecat de la Bucureşti la Iaşi şi - cine ar fi bănuit spre eternitate.
Am mai vizitat şi muzeul Ceasurilor din apropiere, am servit o masă copioasă la un restaurant
curat şi plăcut, am vorbit cu Cezar la telefon, care a regretat că nu a rămas cu noi. Ne-a asigurat că
este în formă după drumul de la Bucureşti la Iaşi.
Am simţit bucuria unui călătorii împlinite. Pozele ataşate o pot demonstra pe deplin. Nu am cuvinte
să le mulţumesc gazdelor pentru căldura cu care ne-au întâmpinat.
În luna ianuarie a anului în curs, am avut treabă la Craiova, oraşul anilor mei de liceu. Mi-am dorit
mai demult să merg la Bulzeşti, comuna natală a lui Marin Sorescu, oltean de-al meu şi poate cel mai
mare poet al Olteniei. Acolo unde s-a născut un poet de geniu, parcă exista încă ceva din el în văzduh,
am senzaţia că sufletul lui este tot timpul pe aproape, că ne priveşte, ne urmăreşte şi se bucura că nu
l-am uitat. Comuna Bulzeşti, situată între dealuri, m-a dus cu gândul la comună mea natală, Amărăştii
de Vâlcea. Bunica mea, Ana Gh. Costeanu se trăgea din Bălceşti şi când eram copil am mers pe jos,
printre dealuri, până în preajma comunii Bulzeşti. Câte asemănări între Amărăşti şi Bulzeşti !
Citind La Lilieci, cartea de căpătâi a Maestrului oltean, m-am simţit în mediul oltenesc al
Amărăştilor mei. Personajele sunt aceleaşi, precum şi poreclele care se pare că sunt destul de
comune în Oltenia. La fel şi atmosfera de mister şi pace pe care o inspiră locurile cu dealuri şi văi, prin
care curge o apă limpede, bucuria copiilor locului.
Este trist însă că spre deosebire de Ploieşti, casa lui Sorescu este bine păzită de un lacăt mare şi
nimeni nu poate să o viziteze. Nici urmă de Casă Memoriala sau ceva asemănător. Este adevărat că o
comună are mai puţine resurse materiale decât un oraş şi probabil că mai puţini vizitatori, iubitori de
poezie, ar deschide uşa unei case memoriale. Şi totuşi, « e pour şi move ».... Se poate spera că nu va
fi departe ziua când se va face ceva « în the right direction » şi... « La lilieci » . Bine ca la Craiova, spre
deplină recunoştinţă oltenească, teatrul naţional şi liceul de artă poartă numele de « Marin Sorescu ».

GEORGE FILIP

DIANA DONCIULESCU

TRAIAN GĂRDUŞ

PÂINEA
- poetului George FILIP -

POEM ANIVERSAR
- lui George Filip la 70 de ani -

prietenul meu e supărăcios
când vrea, rar, este cuviincios
şi plămădeşte pâine
din praf de stele şi Lună
spune câte-o minciună
apoi stropeşte pâinea cu boare
şi o coace la Soare

bat vânturi triste dinspre TUZLA-n sud
Şi pescăruşii ninşi se-avântă-n cer
Vâslind prin cerul de azur şi pier
Litaniile Mării - dar se-aud...

când am mâncat pâine
de palmele lui frământată
I-am spus prietenului meu - TATĂ
şi l-am pus să-ncingă cuptorul
să plămădească pâinea cu dorul
aveam pâine şi-mi era foarte bine
într-o zi s-a supărat pe mine
m-anjurat de grâu şi-a plecat
iar sufletul meu plăpând
şi flămând s-a-ntristat...

Chiar dacă valul dur izbeşte-n stâncă,
Stârnind vârtejuri, dinspre zarea largă,
Voind ca amintirea să o şteargă
Doar urma se mai dăinuieşte - încă.
În clinchete de vesele pahare,
Visând Olimpul şi celeşti fanfare
Am să rostesc poetică urare:
Acum, la ceas superb - aniversar,
Merită să-l stropim cu Murfatlar;
Poete, deci, să ridicăm paharul
Dorindu-ţi să te prindă...Centenarul !

Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci şi Cinci
1. Activitate anticomunistă
20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte maxim
4. Activităţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activităţii anticomuniste
10 puncte maxim
6. Activitate profesională remarcabilă, recunoscută în Canada
10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborări oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţă, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 puncte maxim
EXPLICAŢII :
Un candidat poate să obţină maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptăm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreună cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţă.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însă nu
va fi făcut public decât în momentul anunţării clasificării finale.
Urmărim să existe maximă obiectivitate şi corectitudine posibilă.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai există printre noi, rudele sau orice organizaţie canadiană poate propune
candidaţii. Această propunere trebuie să fie însoţită de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreună cu explicaţiile, mărturiile şi pledoariile considerate
concludente şi pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în viaţă, candidaturile pot fi propuse de cei care se consideră eligibili, de rude, de
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,
mărturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limită de trimitere a propunerilor
Anunţarea rezultatelor :

1 august, 2009.
Ziua Naţională a României 2009.

Aşteptăm propuneri şi colaborări.
Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a făcut mai mult rău ţării decât orice război sau cataclism. Comparând România de astăzi cu ţări din
zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine
seama de diferenţe. În Canada au existat români cu dragoste de ţară care au luptat şi au demascat ororile dictaturii
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activităţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste,
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai există, alţii au dispărut. Funcţie de mărturii şi probe, se vor acorda
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele două categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii puşcărie, reţinerea abuziva în ţară a copiilor
şi soţiilor, confiscarea proprietăţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor
eligibili.
3. În timpul Revoluţiei şi în perioadă grea imediat următoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara.
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.
4. Au existat şi există români canadieni care au făcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activităţi.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesională în cele mai diferite medii, mulţi români s-au făcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând
diplome şi alte forme de recunoaştere făcând să crească respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilă. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast văzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilă Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legătură cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu până
la 20 de puncte cei care intră în această categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dacă pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care
au făcut atâta rău ţării lor, nefăcând nici un compromis. Credem că este firesc să primească maxim 10 puncte pentru
comportamentul lor demn.
9. Acest punct nu credem că are nevoie de explicaţii suplimentare.
Oricum, repetăm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta această încercare de clasificare şi
punctaj.
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