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La mulţi ani, China!
Happy New Year, People’s Republic of

China! La mulþi ani, þarã prietenã! „ªi nien
cuai lã”! Aºa am înþeles cã se spune „An Nou
fericit!” în chineza mandarin (în chineza
cantonezã se scrie exact la fel, dar se
pronunþã total, dar total diferit). Ca sã fiu sigur
cã am înþeles bine, am rugat-o pe nora mea
sã-mi spunã„An Nou fericit” în chinezã. Dar
nepoþica Veronica (are trei aniºori), auzindu-
mi rugãmintea, s-a grãbit sã mã ajute. „ªi nien
cuai lã, yeye!” mi-a spus ea cu vocea ei
cristalinã, cu un ton de reproº cã nu ºtiu ceva
aºa de simplu. 

– Can you repeat it again, Veronica? 
– Yes… ªi nien cuai lã! 
– ªhie ºhie, Vera! „ªhie shie”, adicã „mulþu-

mesc” – este primul cuvânt pe care trebuie sã-
l înveþe oricare cãlãtor prin China, iar „yeye”
înseamnã bunic din partea tatãlui, adicã… eu.
Bunica din partea tatãlui se cheamã„nainai”,

bunica din partea mamei este„lala” ºi bunicul
„laye” (cu accent pe e) – complicatã limbã!...

Revenind la urarea ªi nien quai lã!, care
este repetatã de sute de miliarde de ori (!) în
timpul Anului Nou chinezesc – eu aºa am
înþeles sã transcriu fonetic urarea „An Nou
fericit” în limba lui Confucius, fãrã a putea
reproduce în scris urcuºurile ºi coborâºurile
de intonaþie din aceastã expresie. În englezã
se scrie – Xin Nian Kuai le – „Xin” înseamnã
„nou”, „Nian” înseamnã „an” ºi „Kuai le” –
„fericit”. Oricum, sã repetãm împreunã: ªi
nien cuai lã!, Republicã Popularã Chinezã,
þarã prietenã a României! Noi, majoritatea
românilor, te iubim! Nu acelaºi lucru se poate
spune despre unii (repet, „unii”) guvernanþi
cocoþaþi la putere în România – oare cum se
poate explica faptul cã un chinez nu poate
obþine decât foarte greu vizã româneascã? Nu
cumva anumiþi guvernanþi fac din România o



„caprã râioasã cu coada pe sus”? Ce ar fi dacã s-
ar anula total, unilateral, vizele pentru chinezii
care ar dori sã viziteze România? Dar de unde
atâta înþelepciune la anumiþi (nu la toþi, nu
generalizez) guvernanþi? Din ziarul China Daily,
numãrul din 15 ianuarie, am aflat cã Rosen
Plevneliev, preºedintele Bulgariei, în vizitã in
China, a fost rugat de premierul Li Keqiang sã
uºureze obþinerea de vize pentru turiºtii chinezi.
Preºedintele bulgar a fost de acord, ba chiar s-a
oferit sã intervinã ºi la alte naþiuni din Balcani în
acest sens. Iertaþi-mi divagaþia...

Mã aflu la Kunming, „Oraºul Primãverii
Veºnice” – un „orãºel” cu numai 6,5 milioane de
locuitori (!), capitala provinciei Yunnan (în
traducere liberã – La sud de nori) cea mai mare
provincie a Chinei, cu o suprafaþã aproape dublã
faþã de a României ºi cu 45 de milioane de
locuitori). Scopul – pentru a sãrbãtori Anul Nou,
sau «Festivalul Primãverii» cu familia întregitã –
tradiþie milenarã, respectatã cu sfinþenie în þara
care se auto-considerã„Centrul tuturor naþiunilor”.
Chinezii þin mult la tradiþii ºi sunt de admirat
pentru asta. Familia, se compune din nepoþica
Veronica (sau Vera pe scurt), nepoþelul Alex (care
are 20 de luni), pãrinþii lor ºi... nainai, yeye, lala ºi
laye. În plus, aici locuiesc foarte multe rude ºi
mulþi prieteni ai cuscrilor – la nunta de acum 5 ani
am avut cam 2000 de invitaþi (!). 

Noul An chinezesc, respectiv Anul Calului, a
început exact la miezul nopþii, pe 30 ianuarie ºi se
va termina pe 18 februarie 2015, când va începe
Anul Oii. Va fi un an bun. Calul este asociat cu
multã energie – un cal dintr-o legendã chine-
zeascã putea sã alerge 500 de kilometri pe zi! De
asemenea, calul este asociat cu fericirea,
încrederea în sine ºi succesul. Este anul Calului
de pãdure (Yang Wood Horse) care va aduce ºi
ceva conflicte (sã sperãm cã nu!), lemnul fiind…
combustibil. 

Sãrbãtoarea noului an chinezesc, numitã mai
ales «Festivalul Primãverii» (aºa cum am scris
mai sus – dar am înþeles cã aºa s-a numit în
perioada când tradiþiile istorice nu erau bine
vãzute de guvern – precum „moº Gerilã” în loc de
„moº Crãciun” în RSR... etc.) – þine pânã la
Festivalul Lanternelor (Lantern Festival), care are
loc în a 15-a zi a primei luni a anului, lunã...
„lunarã”. Pe 14 februarie va fi lunã plinã ºi ultima
zi a festivalului „de primãvarã” – vorba vine,
deoarece nu va fi primãvarã în luna februarie în
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toatã China. Aici, in Kunming este cu adevãrat
primãvarã! Tradiþia acestei sãrbãtori îºi are
originea încã din timpul dinastiei Shang (~1600 –
1200 îen), când se fãceau sacrificii„de iarnã”
pentru zei ºi pentru strãmoºi. 

Vacanþa la care au dreptul chinezii de aceastã
sãrbãtoare, este de o sãptãmânã pentru salariaþii
din întreprinderile de stat, guvern etc. (când totul
este închis, mai puþin pieþele ºi unele magazine),
dar cei care îºi permit, nu lucreazã pânã pe 14
februarie. În realitate, se dã „liber” numai trei zile,
restul se recupereazã în sâmbetele dinainte ºi
dupã sãrbãtoare. „Vânzoleala” de „Spring
Festival” dureazã însã 40 de zile ºi are o
amploare greu de imaginat, dacã nu te afli la faþa
locului sã o simþi direct. Din China Daily, ziarul
oficial al guvernului în limba englezã, am aflat
cifre greu de cuprins cu mintea. În acestã
perioadã, începând cu 16 ianuarie, s-au estimat
42 de milioane de pasageri pe calea aerului, 43
de milioane cu vapoarele, 3,2 miliarde (!) pe
ºosele ºi 258 de milioane care vor utiliza
transportul feroviar, o creºtere de aprox. 10% faþã
de Anul ªarpelui. Frumoasa tradiþie a chinezilor
ca familiile sã se reuneascã de Anul Nou trebuie
respectatã – ºi chinezii îºi respectã tradiþiile. În
ciuda distanþelor enorme care îi separã pe mulþi
dintre ei (China este a treia þarã din lume ca
suprafaþã, dupã Federaþia Rusã ºi Canada) o
datã pe an cel puþin, familiile se reunesc, se
întâlnesc, aºa cum se obiºnuieºte de Crãciun ºi
de Anul Nou în lume. Unii chinezi îºi cheltuiesc
toate economiile numai sã se întoarcã în locurile
unde s-au nãscut, cel puþin o datã pe an, cu
ocazia Festivalului Primãverii. Obiceiul este de a
se face multe cadouri celor dragi – îmbrãcãminte,
mâncare, fructe ºi orice, la fel ca la noi de
Crãciun. Copiii primesc plicuri roºii (la chinezi
roºul este culoarea norocului) cu bani, fãrã sã
„munceascã” pentru ei, adicã sã meargã cu sor-
cova, steaua sau pluguºorul. În prima zi a anului,
sunt îmbrãcaþi neapãrat în haine noi de mãtase,
în diferite tonuri de roºu. Este însã uºor de
imaginat cã la atâta teritoriu ºi la atâta populaþie,
obiceiurile de Anul Nou sunt destul de variate. În
China existã 56 de minoritãþi recunoscute oficial
(ºi câte altele nu or mai fi?) fiecare cu obiceiurile
ei. Voi descrie pe scurt ce am mai vãzut ºi auzit la
„faþa locului”, aici, în sud-vestul Chinei. 

Înainte de Festival, fiecare familie face
curãþenie ºi ordine în casã, pentru a se face loc...
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bunãstãrii sperate mult în anul ce va veni – am
înþeles cã acesta este un obicei general, în toatã
þara. Este impresionant cât de curate ºi cât de
bine aranjate erau toate lucrurile în casele în care
am fost musafir! Meticulozitate asiaticã!

În provincia Yunnan existã tradiþia ca înainte
de Anul Nou sã se aducã în curte un cocoº sau
doi, care sã cânte (pentru cine mai are curte,
deoarece tendinþa este ca oamenii sã locuiascã
mai mult „pe verticalã”, în blocuri de locuinþe, care
se construiesc într-un ritm ameþitor, greu de
imaginat!). În seara de ajun de An Nou, când mai
toþi chinezii petrec în familie, trebuie neapãrat sã
fie servitã la masã fripturã de cocoº. Aºa se face
cã pe trotuarele unei artere importante a oraºului
Kunming (Hai Yan Lu) ºi chiar pe strãzile care o
intersecteazã, pe o lungime de peste un kilo-
metru, una lângã alta se aflau cuºtile cu gãini ºi
cocoºi, unii chiar foarte ciudaþi, cum nu am mai
vãzut. Mare concurenþã între micii fermieri, cres-
cãtori de galinacee! Rar câte o gâscã sau raþã.
Curcani sau curci nu am vãzut deloc, nici urmã de
aºa ceva. Evident cã existã (am întrebat), dar
conform tradiþiei, se mãnâncã numai galinacee ºi
aproape nelipsita carne de porc. Aºa cum de
Thanksgiving în USA ºi Canada se sacrificã mili-
oane de curcani ºi curci, aici se sacrificã cocoºi ºi
gãini. Sãracii producãtori, m-au impresionat! Mulþi
dintre ei dorm lângã aceste cuºti, nopþi întregi (în
corturi sau barãci improvizate) pentru a-ºi vinde
rezultatul muncii lor, înainte de începerea marii
sãrbãtori. Împreunã cu nora mea, cu Vera ºi
cuscri, am mers pe lângã pãsãreturi ºi am fãcut
poze. Anul acesta, un kilogram de cocos de casã
(cei de crescãtorii nu mai... cântã) sau gãinã
biologicã vie, a costat în jur de 60 RMB (Bani ai
poporului), adicã 10 dolari US. Mulþi aveau cu ei
lighene ºi reºouri de aragaz, ca sã pregãteascã
bietele galinacee pe loc, pentru cine dorea. Kilo-
gramul de carne de pasãre la magazine costa sub
30 RMB, nefiind carne organicã, ci de crescãtorie
de mare productivitate, cu hormoni, cu vopsea
roºie în mâncarea lor înainte de a fi omorâþi etc.
Ca la noi ºi oriunde în lume, din nefericire…
Cocoºii pe care i-am cumpãrat sunt aºa de blânzi
si de frumoºi, încât nimeni nu a mai vrut sã-i taie,
aºa cã nu am pãstrat tradiþia aceasta. Cuscrii îi
vor face cadou la prieteni, dupã ce vom pleca noi
ºi copiii, care i-au îndrãgit foarte mult.

În România, înainte de Crãciun, de Ignat, la
þarã, se taie porcii. Aici se taie în sâmbãta care
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precede prima zi a Anului Nou, care cade la date
diferite în fiecare an. Sâmbãtã, 25 ianuarie am
fost invitaþi de familia sorei cuscrului sã ne arate
celebrele coline cu pãmânt roºu din zona Dong
Chuan, la aprox. 180 km nord de Kunming.
Incredibilã cãlãtorie! Chiar dacã nu s-a nimerit sã
vizitãm aceastã zonã în lunile de maximã
frumuseþe (aprilie – mai) tot am fost uimiþi de
peisajul aproape ireal al locurilor. În plus, în
drumul nostru, cred cã am vãzut peste 10 porci
tãiaþi, cumva ca în România mea natalã. Însã aici,
curþile caselor sunt foarte mici sau deloc, iar porcii
erau tãiaþi ºi preparaþi la vedere, pe marginea
strãzii. 

Dar, câte lucruri inedite nu am vãzut în aceastã
scurtã cãlãtorie, câte noutãþi pentru ochii unui ne-
chinez! Cum este oare posibil? Orice bucãþicã de
pãmânt, chiar ºi în mare pantã, pe vârf de munte,
oriunde, este plantatã cu ceva. Cum se urcã
oamenii aceºtia la aºa înãlþime, cum udã
pãmântul, cum îl muncesc? Este greu de înþeles,
greu chiar ºi de imaginat. Ne-au amuzat ºi câinii
care pãzeau carnea de porc, fãrã sã se atingã de
ea – ºtiam cã existã oameni care nu mãnâncã
porc, nu ºi câini! Poza alãturatã vã poate lãmuri
despre ce este vorba. Alt fapt amuzant: nu
înþelegeam de ce mari porþiuni de ºosea erau
acoperite de un strat de fân sau paie, obligând
maºinile sã micºoreze viteza. Ce credeþi? Þãranii
profitau de automobilele care treceau pe ºosea sa
le fãrâmiþeze nutreþul pentru animale! Ingenioasã,
ieftinã ºi simplã metoda, nu-i aºa? Referitor la
colinele renumite – dacã pozele alãturate nu
conving de frumuseþea zonei Dong Chuan,
recomand cititorilor site-ul acesta:
http://www.discoverchinatours.com/china-tour-
guide-24.html 

Dar sã revin la Festivalul Primãverii. În sãptã-
mâna care precede evenimentul, toatã lumea se
aprovizioneazã cu alimente, se cumpãrã cadouri,
plus nelipsitele artificii ºi petarde. Greu se
gãseºte un loc de parcare în Kunming. Apar
chioºcuri improvizate pentru a se vinde produse
explozive plus lanterne roºii, cu sau fãrã luminã în
interior. Aceste lanterne sunt în fond sfere roºii,
mai mult sau mai puþin turtite, decorative, care se
agaþã pe oriunde. Duhurile rele trebuie sã fie
alungate cu zgomote puternice ºi luminã roºie,
aºa cum a fost alungat monstrul Nian (an) în
vremuri strãvechi. Aºa este tradiþia. În realitate, eu
cred cã„duhurile rele” sunt alungate ºi de efectul
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secundar al exploziilor, adicã de fumul toxic de la
petarde ºi focurile de artificii, care fac aerul greu
de respirat. Anumite localitãþi au interzis sau au
impus restricþii privind utilizarea acestora.
Poluarea a rãmas totuºi o mare problemã pentru
China zilelor noastre – am vãzut un fel de ceaþã
nesãnãtoasã (smog) chiar ºi prin vãile ºi pe
dealurile roºii de la Dong Chuan.

Noaptea de ajun a Anului Nou se petrece în
familie, iar felurile de mâncãruri chinezeºti nu sunt
puþine. Prãjituri nu prea existã. În loc de cozonac,
în prima zi de An Nou de dimineaþã, se mãnâncã
o prãjiturã numitã „niangao”, fãcutã cu orez
lipicios ºi fãinã de orez, ornatã cu ceva roºu ºi
verde. Dacã ar fi fost puþin mai închisã la culoare
ºi ar fi avut nuci, aº fi jurat cã este coliva de la noi.
Am înþeles cã Niangao înseamnã „mai sus ºi mai
sus, an dupã an”. Am mâncat douã porþii, cine
ºtie, poate cã mã va ajuta sã scriu mai mult ºi mai
bine anul acesta...

Distinsul meu cuscru (arhitect ºi inginer
constructor renumit în Kunming) a decorat casa
cu multe postere roºii pe toate uºile din interior, pe
poarta metalicã de la intrarea în curte ºi la uºa
casei. Pe unele sunt urãri de pace, belºug ºi
prosperitate punând în evidenþã caligrafia unor
talentaþi caligrafi anonimi, „scriere” cu negru, pe
fond roºu. La exterior, în stânga ºi în dreapta
porþii, a pus douã fãclii (par a fi din lemn!) de doi
metri înãlþime care ard zi si noapte, iar în interior
a pus douã trestii de zahãr, tot de vreo trei metri
fiecare. Trestia de zahãr aduce noroc ºi promo-
varea în funcþie în anul care vine. Tot pe poarta
monumentalã de la intrarea în curte (este chiar
„monumentalã”, iar zidul curþii are cam trei metri
înãlþime!), încruntaþi, vegheazã doi zei – unul am
înþeles cã este Zeul porþilor (un Janus al chi-
nezilor), iar altul, al belºugului. Apoi, s-a apro-
vizionat cu petarde din belºug, pentru a face mult
zgomot care va îndepãrta duhurile rele. In
magazine existã o gamã largã de petarde ºi
artificii, fiecare poate cumpãra ce doreºte, dupã
buzunar. O bobinã de petarde care conþine 1000
de tubuleþe cu exploziv, costã cam 40 RMB (7
dolari US). Rafala de explozii dureazã un minut.
Este„obligatoriu” ca în fiecare searã ºi dimineaþã,
timp de 5 zile sã se declanºeze exploziile. Nu am
folosit focuri de artificii, pentru a nu speria copiii ºi
cocoºii. Oricum, am speriat tare, rãu de tot ºi încã
mai speriem orice duh rãu. Numai sã îndrãz-
neascã sã se apropie de casã!
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În a doua zi a Festivalului am fost la celebra
Stone Forest (Pãdurea de Piatrã) la aprox. 80 de
kilometri de Kunming. Împreunã cu noi l-am avut
pe Michael (medic pneumolog britanic, scriitor,
prieten ºi coleg cu Nick, bãiatul meu) cu soþia ºi
bãieþelul lor, Peter, de seamã cu Veronica. Eu am
mai fost la aceastã minune a naturii în urmã cu 5
ani, dar meritã sã mergi ºi de 10 ori la aºa loc
fascinant. Multe schimbãri de organizare faþã de
acum 5 ani, multe hoteluri noi, restaurante etc.,
pentru a se valorifica potenþialul turistic al zonei.
Biletul de intrare a ajuns la 165 de RMB, dar
include transportul (cam trei kilometri pânã mai
aproape de traseul printre stânci) ºi un circuit de
vreo 20 de minute prin zonã, cu un vehicul
electric. Înainte de intrarea în zonã, surprizã! De o
parte ºi de alta a strãzii de acces la „pãdure”, ne-
au întâmpinat sute de muzicanþi ºi de dansatoare
în costume pitoreºti de sãrbãtoare, bãieþii de o
parte, fetele (vorba vine – erau ºi dansatoare
trecute de prima tinereþe) de alta. Mai departe, pe
o scenã mare, dansuri populare din zonã (unde
trãiesc multe minoritãþi) ºi voie bunã. Nici urmã
de„dans al dragonului”, o altã tradiþie chinezeascã
de Anul Nou. Dar, ce sã vezi mai întâi? Cu toatã
aglomeraþia care ne-a cam deranjat la început,
am optat pentru a vizita celebra „pãdure de
piatrã”, neschimbatã de milioane de ani! Atât noi,
care am mai fost prin aceste locuri de vis (aºa
cum am menþionat mai sus), cât ºi prietenii noºtri,
am rãmas uluiþi de mãreþia locului ºi am decis de
a mai reveni printre eternii „copaci” de piatrã ai
celebrei ºi imensei „pãduri de piatrã” (cu o
suprafaþã de aprox. 400 de kilometri pãtraþi!).
Dacã pozele ataºate nu o sa vã convingã de cele
spuse mai sus, vã sugerez site-ul:
h t t p : / / w w w . t r a v e l c h i n a g u i d e . c o m /
attraction/yunnan/kunming/stone_forest.htm.

Acum, când scriu aceste rânduri, Festivalul
Primãverii este în toi. Pe afarã se aud explozii.
Cocoºii din curte nu cântã decât ziua, nu înþeleg
de ce. Ar mai fi multe de povestit despre oamenii
buni si prietenoºi (cu mici excepþii...) pe care i-am
întâlnit prin aceste locuri parcã ireale, despre
Kunming, despre misterioasa provincie Yunnan,
despre China... dar mã opresc aici. 

Prosperitate ºi pace, Republicã Popularã
Chinezã!

Kunming, 2 februarie, 2014
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Tragedia din Kunming Zhan
(gara Kunming) a zguduit China;
29 de chinezi care se duceau sau
veneau din diferite localitãþi ale
Chinei au murit, înjunghiaþi cu
sânge rece; 143 de oameni nevi-
novaþi (femei, copii, bãrbaþi) au
fost rãniþi, unii aflându-se în stare
gravã la cele 5 spitale din
Kunming. Greu îmi vine sã cred cã
numai cu câteva zile înainte am
fost chiar acolo, în imensa ºi
impresionanta garã a liniºtitei
capitale a celei mai mari provincii a
Chinei. Nimic nu prevestea ”fur-
tuna”. ªi iatã cã sâmbãtã, 1 Martie,
«mãrþiºorul» multor familii a fost
unul trist, pe care nu-l vor uita
niciodatã. Vieþile celor uciºi nu vor
mai putea fi date înapoi familiilor
indoliate. Rudele celor internaþi în
spitale se roagã la Budha ca cei
rãniþi de sângeroºii atacatori sã se
refacã. Bagajele celor ”plecaþi” ºi
rãniþi sunt încã în garã, aºteptând
rudele sã le ridice.

Cine au fost teroriºtii? Cine i-a
format? Cine i-a fãcut sã devinã
criminali, sã ucidã persoane
nevinovate, care nu au avut nimic
de-a face cu problemele lor? Este
în spatele teroriºtilor un alt
«Osama bin Laden»? Va porni
China un rãzboi împotriva crimina-
lilor, precum USA în Afganistan? 

Aflând (din Canada) de acest
«9/11» chinezesc (de mai mici
proporþii, dar la fel de ºocant)
primul meu gând a fost sã aflu
dacã rudele mele prin alianþã din
Kunming au fost sau nu afectate
– ºi Slavã Domnului, nimeni nu
s-au aflat in the wrong place at
the wrong time (în loc greºit, la
timp greºit), vorba americanilor. 

Informaþiile pe care le-am putut
afla din diferite surse, sunt urmã-
toarele: 

Un grup de 8 sau 10 indivizi
(dintre care douã femei), îmbrãcaþi
în haine negre ºi purtând mãºti, la

ora 9.20 seara, au scos un fel de
cuþite lungi ºi au început sã înjun-
ghie fãrã milã pe oricine prindeau,
deoarece mulþi oameni au luat-o la
fugã. Se putea observa cã erau
bine instruiþi sã omoare oameni. Un
poliþist de la Cãile ferate, înarmat
numai cu un baston poliþienesc a
încercat sã opunã rezistenþã agre-
sorilor, dar i s-a rupt bastonul ºi a
fost rãnit grav (l-a scãpat de la
moarte vesta antiglonþ). O femeie
gravidã în luna 6-a a fost înjun-
ghiatã în piept ºi fãtul a fost salvat.
Printre rãniþii grav sunt ºi doi copii.
Vã puteþi imagina scena masacrului
- vacarm, confuzie, oameni morþi
sau în convulsii, oameni rãniþi,
þipete… infern, teroare - nu altceva. 

Foarte repede au intervenit
poliþiºtii chinezi, care au împuºcat
«scurt» patru ucigaºi, au rãnit o

«suspecta» pe care au dus-o la
spital ºi au pornit urmãrirea altor 3
sau 5 suspecþi (asasini sau
ucigaºi, nu ºtiu cum sã-i numesc
mai corect). Astãzi, 4 martie, s-a
anunþat cã trei suspecþi (doi bãr-
baþi ºi o femeie) au fost arestaþi,
deci se pare cã au fost 8 ucigaºi
în total, implicaþi direct. Nu se ºtie
câþi teroriºti au fost implicaþi
indirect. Conform comunicatului
oficial al Ministerului Securitãþii
Publice, aceºti indivizi fac parte
din miºcarea separatistã uyghurã,
condusã de un individ pe nume
Abdurehin Kurban ºi este respon-
sabilã de atac. Uyghurii sunt o
minoritate recunoscutã oficial în
China, în mare parte musulmani,
care locuiesc în Xinjiang Uyghur
Autonomous Region, la aprox.
1600 de km de Kunming! 

Atac terorist în gara Kunming I
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„Oraºul Minoritãþilor” din Kunming, zona musulmanã.



Acest trist eveniment s-a pro-
dus cu douã zile înainte de înce-
perea lucrãrilor Comitetului Naþio-
nal al CPPCC (Chinese People’s
Political Consultative Confe-
rence), care a început cu un mo-
ment de reculegere în memoria
victimelor actului de terorism de la
Kunming. Evident, de la confe-
rinþa nu au lipsit Preºedintele Xi
Jinping ºi Premierul Li Keqiang. O
lege antiterorism va fi votatã în
urmãtoarele zile. Ancheta va
continua, pânã când cei vinovaþi
vor fi deferiþi justiþiei, pentru a cu-
noaºte asprimea legilor chine-
zeºti cand este vorba de ucigaºi.

Consiliul de Securitate al
Naþiunilor Unite a condamnat cu
fermitate acest act de terorism din
«Oraºul Primãverii Veºnice». 

In Kunming, existã un incredibil
de frumos Oraº al Minoritãþilor, pe
care l-am vizitat acum câteva zile.
Musulmanii sunt foarte bine
reprezentaþi în acest ”oraº”, mai
bine zis un imens parc, un fel de
”Muzeu al satului” de la noi, care
sugereazã pace ºi armonie între
populatia Han (majoritarã în
China) ºi cele 56 de minoritãþi
recunoscute oficial (dintre care 10
în care predominã musulmanii).
Oricum, se sperã cã separatiºtii
violenþi nu sunt decât o minoritate
în ”minoritatea” musulmanã de
8,4 milioane uyghurs din China.
Ca o curiozitate – am vãzut in
Kunming fete cu feþele acoperite,
dar cu mini –fustiþe, pantofi cu
tocuri inalte si ciorapi strânºi pe
piele, de li se vedea mai totul...
Aºa este moda. Nu le-am întrebat
din ce minoritate musulmanã
faceau parte – dar erau frumoase
ºi foarte atrãgãtoare. Se poate
deduce cã Islamul nu este la fel de
strict în reguli la toate minoritãþile
musulmane (10! recunoscute
oficial, repet) care trãiesc în China.

Condoleanþe familiilor îndoliate
ºi sincere urãri de sãnãtate celor
raniþi! Budha sã-i ajute! Aseme-
nea acte teroriste trebuiesc

condamnate energic de toatã
lumea civilizatã!

.................................................
P.S. Pãtate de sângele victi-

melor nevinovate, în garã s-au
gãsit câteva steaguri ale orga-
nizaþiei East Turkestan Islamic
Mouvement, organizaþie decla-
ratã de China ca fiind teroristã,
responsabilã de multe alte atacuri
împotriva unor oamenil nevi-
novaþi. Este de neînþeles cum
anumiþi confraþi ziariºti din
Occident cautã sã gãseascã
justificãri, sã atenueze gravitatea
actelor teroriste ale acestei orga-
nizaþii. Terorismul este duºmanul
populaþiei unei þãri, indiferent de
etnie sau de orientarea religioasã
a acesteia. Teroriºtii din gara
Kunming nu au întrebat victimele
ce religie au, din ce etnie fac
parte - au atacat cu furie nebunã
orice om pe care l-au prins în
garã. Acesta este rasism extre-
mist de cea mai joasã speþã.
Cauza lor, dacã existã una, nu va
avea niciodatã simpatie în urma
acestui atac terorist. Norocul
populaþiei din rândul cãreia s-au
nãscut asemenea monºtri neu-
mani, este cã nu trãieºte pe
vremea lui Stalin (cel care i-a
simpatizat pe uyguri) dar care i-ar
fi nimicit fãrã milã, cu milioanele
(sã ne amintim de tragedia
ucrainenilor), dacã ar fi îndrãznit
sã i se împotriveascã în vreun fel.
Ce bine totuºi cã ”eliberatorul
popoarelor” nu a lãsat urmaºi!

Beijing, 4 martie 2014

Atacul terorist
din Kunming II

Treizeci ºi trei de morþi prin
înjunghiere ºi 140 (ciudatã cifrã
rotundã!) de rãniþi, acestea sunt
cifrele oficiale, sper... finale, la
atacul terorist din gara Kunming.
Ce este unic în istoria terorismului
(dacã se va scrie vreodatã) este
cruzimea acestui atac. Cei 8

teroriºti (6 bãrbaþi ºi douã femei)
au înjunghiat sau au atacat ºi
rãnit cu scopul de a ucide, aproxi-
mativ 160 de oameni. Câþiva (3)
nu au fost rãniþi fizic, dar au fost
internaþi la spital cu traumatisme
psihice; de exemplu este ºi cazul
unui bãieþel (nu i-am aflat vârstã)
care a vãzut cu groazã cum
pãrinþii lui sunt înjunghiaþi de
criminali. Cuþitele pe care le-au
folosit, cu lama lungã de 58 de
cm. vor rãmâne de asemenea în
„istoria” terorismului. De fapt,
dupã descriere nu sunt altceva
decât iatagane turceºti. Un alt
fapt trist – cei 8 criminali nu aveau
o motivaþie disperatã de a comite
aºa crime ºi este greu de înþeles
cum au crezut ei cã vor câºtiga
simpatie pentru „cauza” lor.
Aceastã „cauzã”, adicã indepen-
denþã faþã de China a zonei
numite Xinjiang Uyghur Autono-
mous Region, doritã de unii
uyguri, este destul de discutabilã.
În acesta regiune muntoasã din
nord-vestul Chinei, cu o suprafaþã
enormã (1,6 milioane de kilometri
pãtraþi) dar numai 4,5% locuibilã
(!), trãiesc aprox. 22 milioane de
oameni. Numai 46.5% sunt uyguri
ºi nu toþi sunt de acord cu ideea
separãrii de China. Denumirea de
uygur, nu a mai existat de secole,
pânã la Conferinþa Sovietelor din
Taºkent din anul 1921, unde a
participat ºi o delegaþie de musul-
mani turci din zona actualei
regiuni «autonome» Xinjiang,
respectiv din bazinul Taram. Abia
în anul 1934, majoritatea locuito-
rilor provinciei Xinjiang au aflat cã
sunt „uyguri”. În realitate sunt
«turkic muslims» (în englezã),
vorbitori de limbã înruditã cu
limba turcã. Gãgãuzii vecini cu
Republica Moldova fac parte din
aceiaºi familie de popoare. O
parte a musulmanilor din Xinjiang
prefera sã li se spunã «Turkic
Muslims», sau «East Turkestani»
sau simplu, «Muslims» rejectând
clasificarea sovieticã, preluatã
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mai târziu de Mao Zedong. Ideea
de independenþã a regiunii faþã de
China, nu este prea veche ºi are
mult de-a face cu «eliberatorul»
Stalin, care a reuºit de douã ori,
în 1933 ºi 1944 sã manipuleze
independenta faþã de China a
regiunii. Prima East Turkestan
Republic a fost dizolvatã în anul
1934 de Armatã Musulmanã
Chinezã în urma bãtãliei de la
Kashgar; a doua East Turkestan
Republic (ETR) a fost un mare
succes stalinist - republicã comu-
nistã sovieticã, cu guvern mario-
netã prosovietic, care a funcþionat
între anii 1944 ºi 1949. A fost
dizolvatã de Mao (la 1 octombrie
1949 s-a proclamat Republica
Popularã Chinezã) ºi a fost
numitã Ili Kazakh Autonomous
Prefecture cu guvernator comu-
nist chinez. Mulþi militanþi ai
Republicii Turkestane de Est au
luat calea exilului în Turcia ºi în
multe þãri occidentale, printre care
ºi Canada (sursa – Wikipedia). 

Primele bombe atomice sovie-
tice au fost puse la punct în
acesta zonã, cu uraniul care se
gãseºte din belºug în munþii
provinciei. Mii de prizonieri de
rãzboi japonezi au dispãrut fãrã
urmã, tot în acesta zonã. Rezer-
vele de petrol ºi gaze naturale din
acest imens teritoriu sunt enorme.
Atâtea bãtãlii, revolte, rãzboaie,
manipulãri, trãdãri, crime etc.
s-au dus de-a lungul anilor în (ºi
pentru) aceastã regiune, încât
chiar ºi numai enumerarea lor ar
putea constitui un volum cu multe
pagini. Ciudat cât de puþin se
vorbeºte (ºi se ºtie în lume) de
invazia sovieticã a zonei ºi de
rãzboiul Xinjiang (Xinjiang War)
din 1937, urmat de o puternicã
influenþã sovieticã prin ”ºeful”
Sheng Sichai. În anul 1943, o
delegaþie de comuniºti chinezi
(condusã de Mao Zemin, fratele
lui Mao) a fost invitatã în Xinjiang
pentru negocieri, dar toþi au fost
executaþi de Sheng Sichai,

dictatorul zonei, instalat la putere
de sovietici ºi care era prieten cu
Stalin! În anul 1949, 5 lideri ai
ETR, au plecat de la Moscova
spre Beijing pentru negocieri, dar
avionul s-a prãbuºit! Recent s-a
aflat cã de fapt cei 5 au fost
executaþi de Stalin înainte de a
ajunge în vreun avion. 

Prima bombã atomicã sovie-
ticã (fãcutã cu know-how-ul furat
de la americani) a fost fabricatã în
aceasta zonã. În anul 1954, Nikita
Hrusciov a refuzat sã-i dea lui
Mao tehnologia de fabricare a
bombelor atomice ºi ca rezultat
ultimii militari sovietici au fost
expulzaþi din China, încãlcându-
se astfel ”împãrþirea” de la Yalta
(!). În anul 1964, China a intrat în
„clubul” tãrilor deþinãtoare de
bombe atomice, fabricând aceste
temute arme tot în aceastã regi-
une. Au urmat India ºi Pakistanul,
ambele þãri vecine cu provincia
Xinjiang. Sã fie oare numai simple
coincidente proliferãrile de arma-
ment nuclear cu aceastã vecinã-
tate? Iranul este, de asemenea,
vecin cu provincia în cauzã ºi cu
multã dorinþã de a fabrica arma-
ment nuclear. O bombã atomicã
(ce poate încãpea într-o valizã) în
mâinile unor teroriºti ca cei din
gara Kunming, ar fi o mare neno-
rocire pentru Planetã – sã sperãm
cã nu se va ajunge la aºa ceva.

ªtia cineva (eu, nu!) cã din
aceastã provincie vecinã cu Afga-
nistanul, China a ajutat „Muja-
hidinii” cu armament ºi instructori
militari pentru a respinge inva-
datorii sovietici? Aceºtia erau
sprijiniþi din interior de comuniºtii
afgani, dar China nu a dorit o altã
republicã sovieticã în vecinãtate. 

Am adus aceste completãri
(total sumare) cu ceva istorie,
pentru a se înþelege mai bine
«atmosfera» care a dus la atacul
terorist (nejustificat prin logicã)
din gara Kunming. Se poate
observa cã existã o oarecare
asemãnare cu situaþiile care au

apãrut în estul României dupã
cãderea imperiului comunist.
Marea diferenþã care existã totuºi,
este aceea cã Rusia nu îºi poate
permite sã intervinã direct în
China, mare putere militarã. Se
poate însã specula ºi deduce
logic faptul cã separarea unei
pãrþi din China ºi crearea unei noi
«republici» (cum nu a reuºit
„tãtucul Stalin” sã facã), ar aduce
mare bucurie unor guverne cu
tendinþe expansioniste ºi de
dominare a planetei.

Revenind la atacul terorist din
gara Kunming: Este de menþionat
faptul cã guvernul Chinei acþio-
neazã cu multã prudenþã ºi
diplomaþie pentru a nu se produce
nenorociri ºi mai mari, ca efect al
acestui trist episod. Se subliniazã
cã este vorba numai de un grup
restrâns de uyguri, care nu au
nimic de-a face cu etnicii uyguri
din China. ªi totuºi, factorul
uman, percepþiile chinezilor, nu
pot fi schimbate; oameni nevi-
novaþi sunt afectaþi. Ca exemplu,
în Kunming existã un cartier în
care locuiesc mulþi musulmani
unde existã mai multe restaurante
„musulmane”, unele renumite,
spre mândria localnicilor. Am fost
invitat ºi eu la un astfel de resta-
urant, unde ospãtãriþe musul-
mane cu fesuri pe cap ca pentru
bãrbaþi, cu computere tabletã în
network cu bucãtãria ( în loc de
caiet de notiþe) luau comenzile
rapid ºi eficace (clienþii puteau
vedea pe micile ecrane ce vor
mânca), iar mâncarea era exce-
lentã. Dupã ce s-a auzit de atacul
terorist din garã, am aflat de la
rudele mele din Kunming cã res-
taurantul în cauzã este aproape
gol, puþini kunmingchezi mai trec
pe acolo. La fel se întâmplã în
prezent ºi cu alte afaceri din
zonã, cu patroni uyguri. Nimeni
nu poate schimba sentimentele
oamenilor, decât poate uitarea ºi
timpul! 

Beijing, 6 martie 2014
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De sus

De sus,
Veneþia este o mare
De acoperiºe,
Þiglã arãmitã de vreme,
Olane prin care þiuie
Veºnicia – 
ªi câte-o statuie
Scãpatã de pe soclu
Ce-ar aduce oarecum 
Cu viaþa,
De n-ar fi atât de serioasã
ªi gravã. 

Di lassù

Di lassù
Un mare di tetti
Venezia
Per le tegole
Dal tempo ramate
Fischia l`eternità
Una statua
Caduta a terra
Parebbe essere vita
Se non fosse
Cosi seria
E grave. 

Piaþa San Marco

Un popor de statui
Privind mirat
Cãtre poporul miºcãtor
Din preajmã.

*

Un copil cu braþele întinse
Cerul oglindindu-i-se-n palme

Cumpãnã uºoarã ºi fragilã

ªi ca echilibrul sã se þinã
Porumbeii coborând în palme
Ciugulind grãunþe viaþa noastrã. 

Piazza San Marco

Stupito
Un popolo di statue
Guarda il popolo
Mobile
Dei suoi dintorni. 

*

Un bambino tende le mani
E la loro coppa
Rispecchia il cielo

Fragile equilibrio e leggere

Per esser mantenuto
I piccioni
Posano sopra le mani
E beccano granaglie
La vita nostra. 

Palatul Dogilor

Dogi în palate
Fãrã scãpare,
Palate-n doage
Lichide-amare.

Il Palazzo Ducale

I Dogi in palazzi
Non possono scappare
All`occhio degli arazzi
Lacrime amare.

Gondolã

O frunzã de mãslin
Pe lac
ªi-n frunzã
Omul-gânsac
C-o nervurã de vâslã
În mânã

Cântecul zdrobindu-ºi capul
De lunã.

Gondola

Sul lago
Una foglia d`olivo
Su cui
Sta l`uomo-
Maschio dell`oca
Con in mano
Un remo

La canzone
Vola verso la luna
Dove finisce.

Vaporetto

O frunzã de lipan
Pe lacul ºerpuitor – 
ªi-n frunzã
Mai multe gângãnii
Numite oameni.

Vaporetto

Sul lago serpeggiante
Una foglia di bardana
Su cui
Chiamati uomini
Ci sono
Tanti insetti.

În port

Nu mai trec
„Corãbii cu mirune”
ªi corsari
Din cea vestitã lume – 
Câteva vapoare
Fumegânde,
Macarale oglindite-n unde,
Drumuri care vin ºi duc
Niciunde.

Poemele veneţiene
I Poemi veniziani 

De din Valea cea rotatã Della sua Valle larga
Ce Veneþie mi se-aratã! Sempre a me Venezia guarda!



Il porto

Qui non ci sono più
Le barche affascinanti
Nemmeno i corsari
Dell`inclito mondo
Soltanto alcune navi
Ancora fumicanti
Le gru
Le onde rispecchianti
E vie ingannanti
Verso un certo fine
Che nessun lo sa.

Lacustrã

Ziduri înverzite
De istorii,
Luntrii neplutinde-n 
Somn de piatrã; 
Marco Polo rãstignit 
Pe-o vâslã – 
ªi-un câine-al disperãrii
Care latrã. 

Paesaggio lacustre

Di storie
I muri rinverditi
In sonno di pietra
Barche che non galleggiano
Crocifisso su un remo
Marco Polo
E là
Il cane della disperazione 
Che sempre abbaia.

Piaþa Paolo Sarpi

O bazilicã
Totdeauna închisã,
O statuie
Închisã în sine,
Mormane de gunoi
În pungi colorate – 
Apa
Înghiþindu-le pe toate.

Piazza Paolo Sarpi

Una basilica
Sempre chiusa
Una statua
Chiusa in se stessa
Mucchi di rifiuti
In sacchi colorati
E tutti
Dall`acqua divorati.

Laguna

Laguna despletitã
Desfãºuratã-n soare,
Cu trâmbele de valuri
Pãtate cu safir,
Era parcã gãtitã 
Ca-n zi de sãrbãtoare
ªi sta în dimineaþã
Sã-i vinã musafiri

Se rumenise cerul
Sfios mereu privind-o
ªi lãcrima cu rouã
Din geana unui nor;
Se vede cã sãrmanul
Atât de mult iubind-o
Nu avusese vreme
Sã-i spunã-aprinsul dor

Dar ea nu vrea s-audã,
Pe soare îl iubeºte
ªi lui îi iese-n cale
Din zori pânã-n apus, 
Cu toate cã-i cam mândru
ªi n-o prea preþuieºte – 
Iar cerul de tristeþe
S-a înãlþat mai sus. 

La laguna

Con i capelli sciolti
Tanto soleggiati
E sopra le ondate
Con zaffiro dipinto
La laguna sembrava adornata
Come per una festa
E di buon mattino
Stava aspettando
Cari ospiti

Arrossito il cielo
E timido sempre
La guardava
Sue lacrime
Gocce di rugiada
Amante delicato
Non ha avuto tempo
Per sussurrarle
La sua passione

Lei non vuol sentire
Ama soltanto il sole
Sempre incontrato
Dall`alba al tramonto
Altiero tanto
Fino a non vederla
Ora amante triste
Il cielo ancora di più
Si allontano.

Casã veche

Trei lei
Toropiþi de vreme
ªi de soare,
Ca trei firave
Javre
De cãþei.

Casa vecchia

Tre leone
Dal tempo vinti
E dal sole
Simili a tre poveri
Cagnolini. 

Dimineaþã

Din gãvanul clopotelor
Spânzurate la gâtul 
Bisericilor
Se scurge tânguioasã
Mierea sunetelor
Învãluind totul în vrajã
Dulce-amarã,
Ziua – 
O nouã povarã.

Di mattino

Dal vuoto delle campane 
Sospese al collo
Delle chiese
Scorrevole
Il miele dei suoni
Avvolge
Il giorno
In un fascino
Dolce-amaro
Un`altra fatica.

Rãtãcire

Aici nu te poþi rãtãci!
Panouri indicatoare
Te duc de mânã:
„Per Ferrovia”!
„Per Rialto”!
„San Marco”!
„Accademia”!
„Vidal”!

ªi nu te lasã sã te pierzi
De sine
Apa zbuciumându-se de mal.
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Smarrimento

Qui non puoi smarrire!
La strada
Targhe indicanti
Ti portan per la mano:
„Per Ferrovia”!
„Per Rialto”!
„San Marco”!
„Accademia”!
„Vidal”! 

E non ti permettone
Perderti
In te stesso
Alle sponde
Le acque ondeggianti.

Grãdinile Semiramidei

Etaje de piatrã
Pe piatrã din piatrã
Cu rãdãcini adânci
De piatrã
Încolãcite-n ape strâmte,
Strâmtate-n chingi
ªi în zãbale
De-aceeaºi piatrã

ªi doar turtit
Lângã fereastrã
Un petic de cer verde.

*

Glastre cu flori suspendate
Deasupra pustiului de ape,
Câte un copãcel lunatic
Scãpat din colivia piticilor,
Smocuri de iarbã
Din barba lui Barbã-Cot,
Un petic verde de cer
Turtit lângã fereastrã. 

Giardini di Semiramide 

Piani di pietra
Su piani di pietra
Con profonde
Radici di pietra
Attorcigliate
In strette acque
Le cui cinghie
E freni
Sono scorciate
Della stessa pietra

Vicino alla finestra
Schiacciato
Soltanto un pezzo
Di cielo verde.

*

Sopra il diserto di acque
Sospesi
I vasi da fiori
Un cespuglio lunatico
Evaso dalla gabbia
Dei nani
Ciuffi di erba
Della barba del Gran Nano
Un pezzo di cielo verde
Vicino alla finestra.

Peisaj

Locul unde se adevereºte
Proverbul: „Aici crapã
Piatra-n patru”…

ªi din crãpãtura pietrei
Nasc palatele de piatrã
ªi-n palate nasc statui
Statuete tot de piatrã

Albã ca o pâine bunã
Se perpetueazã piatra
Din bob firav de nisip…

Paesaggio

Quà c`è quel luogo
Dov`è confermato
Il proverbio: „Della pietra spaccata
In quattro pezzi”…

E della crepa della pietra
Sorgono i palazzi di pietra
E nei palazzi di pietra 
Sorgono le statue
Sempre di pietra

Bianca come un pane
La pietra si perpetua
A partire
Da quel fragile
Granello di sabbio…

Furtunã în Cannaregio
Cerul s-a învineþit de nori,
Laguna se întunecã 
La suflet ºi la chip,
Din piscul turlei, dintr-un
Tainic ºip
Scapãrã fulger declanºând
Furtuna

Se zbuciumã palatele
De piatrã,
În domuri se-arde smirnã
ªi tãmâie

Ca iertãtoarea clipã
Sã rãmâie,
Cãþelul apei spumegã
ªi latrã

Canalul Grande, ºirã 
A spinãrii
Abia de-ºi þine coastele
Lichide,
O proorocire de nefaste
Ide
Sub arcul de triumf 
Al înspinãrii

Brusc scade totul,
Vuiet ºi strigare,
Departele cu-aproapele
Se-ajung – 
Sub ploaia care spalã
Îndelung
Statuile de colb
ªi de uitare.

Tempesta a Cannaregio
Scuro é diventato il cielo
E scuri sono l`anima
Ed il viso
Della laguna
Di lassù
Della cima della cupola
Misteriosa bocetta
Accende un fulmine
E la tempesta scoppia

Forte scossa
Dei palazzi di pietra
Nei duomi
Belzuino arso
E incenso arso
Affinché rimanga
L`attimo del perdono

Vera spina dorsale
Il Canal Grande
Appena puo mantenersi
Le nervature liquide
Vaticinio di
Nefasti idi
Sotto l`arco di trionfo
Delle spine

Ad un tratto
Sparisce tutto
Fremito e grido
Il lontano
Raggiunge
Il prossimo
Sotto la pioggia
Che lungamente pulisce
La statue da polvere
E dall`oblio
In cui c`erano cadute.
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E de notorietate liricã, sonetul este forma cea mai dificil de realizat – dificultatea constând în forma fixã
ºi obligatorie pe care genul o impune. Aceastã formã constã în faptul cã sonetul trebuie sã aibã (obligatoriu)
14 versuri, dispuse în douã catrene ºi douã terþine. ªi, ca aritmetica acestui gen literar sã se exprime cu
toatã forþa ei serialã, fiecare vers trebuie sã se afirme în dimensiunea a 11 silabe. E de remarcat cã nu
toate limbile au capacitatea de a acoperi versul sonetului cu 11 silabe, aparent obligatorii, cum s-a
manifestat de la începuturile nãscocirii acestei forme lirice de cãtre trubadurii italieni Pier delle Vigne ºi
Iacopo da Lentini, care au contribuit la lãrgirea dificultãþii de a pune în paginã Poezia.

Pentru a face un succint clasament metric al sonetului, îi amintesc cititorului cã nu toate limbile au acest
tip de elasticitate a expresiei, cum o are limba româna. Sonetul francez, de exemplu, a adoptat versificaþia
alexandrinã, tocmai pentru cã nu poate rãspunde exigenþelor iniþiale ale genului. 

Poate cã aceastã banalã frazã îl face pe cititor sã-ºi explice de ce sonetul românesc este endecasilabic,
aºa cum a fost el conceput de creatorul genului. Într-adevãr, îngemãnarea profundã a limbii române cu
italiana, a condus la aceastã duplicitate lingvisticã.

Într-o altã ordine de idei, sonetul de expresie anglo-saxonã, care a urmat aproape imediat schemei
italieneºti a acestui gen liric, se exprimã în 12 silabe, din lipsa capacitãþii limbii de a reduce cele 14 versuri
ale sonetului la clasicele 11.

Mergând pe aceeaºi proiecþie creativã, sonetul francez este fiul direct ºi irefutabil al metricii lui Victor
Hugo. Altfel spus, are 12 silabe, ca întreaga poezie a clasicului nãscut la Besançon.

În România, în afara lui Vasile V. Voiculescu, sonetiºtii de anvergurã ai poeziei noastre moderne sunt
Tudor George, zis „Ahoe” ºi Teodor Pâcã, ambii, din pãcate, decedaþi prematur. Facilitatea cu care ºi unul
ºi celãlalt grifonau endecasilabul a dispãrut de pe stadionul poeziei aºa-zisã „fixã”.

Ca sã schimbãm un pic muzica acestui text ºi sã-l ferim de diversele deviaþii posibile, mã întorc asupra
mea ºi a sonetelor prin care am trecut. Semnalez cã dintre toþi prietenii apropiaþi eram singurul care aveam
telefon. Ceea ce fãcea cã iarna, când gerul crãpa pietrele Capitalei, Tudor George ºi Pâcã veneau la mine,
unde stãteau de dimineaþa, pânã seara. Ei bine, ca sã ne umplem timpul, ne jucam „de-a sonetul”, pe rime
date. 

Nu-mi amintesc durata fixatã scrierii, dar când se fãcea inventarul celor trei creaþii, Tudor George era,
inevitabil, primul care termina tema datã, Pâcã, inevitabil, al doilea, iar eu, inevitabil, ultimul. Motiv care m-
a împins în nezdruncinata mea ambiþie de a scrie o suitã de „Sonete mortale”, dedicate prietenilor mei cei
mai dragi ºi, pentru a nu rãmâne în afara genului, mi-am autodedicat propriul sonet. Iatã-l: „S-a dus poetul
meºter în sonete/ Lãsându-vã pe voi sã trageþi greul/ Venise timpul sã scoatã mardeiul/ Ca sã ia stixu-n
larg pe îndelete// Sonete v-a fãcut cât penteleul/ Cu rime pergamute pe tãiete/ ªi-acum se duce-n dalbe
piruete/ Ca sã-i deschidã cerurile Zeul// Fãcut-am Doamne la amici portrete/ Prinzându-le în paiºpe versuri
Eul/ Fãrã sã le descântec portmoneul// Pâcã Ionescu Vlad Ahoe-Zmeul/ Apostu Roman Preda-Moromete/
Mã iartã, Doamne, vin sã-i duc la fete” („AUTO-SONET”/ ÎN PROPRIA MEA MEMORIE/ Paris/ 1995).

Dincolo de complicii mei, un nou sonetist bate la uºa performanþei estetice a acestui delicat „gen fix” al
poeziei. În urmã cu câþiva ani, am descoperit un mai tânãr poet, care pur ºi simplu m-a fermecat. Lectorului
curios, ori lovit de aripa formei fixe, îi recomand sã citeascã fabulosul volum de sonete „FIIND” – 365 + 1
Iconosonete, apãrut la Editura „Semne”, fondatã ºi îmbogãþitã cu titluri remarcabile de ing. ªtefan Dulu,
garantând revelaþia inconturnabilã a darului natural al lui Theodor Rãpan.

În cele aproape 800 de pagini ale volumului citat, ni se dezvãluie 366 de sonete care ºi-au propus ºi au
reuºit sã-l farmece pe cititor, indiferent de gradul acestuia de sensibilitate. 

Personal, cu experienþa pe care o am ºi cu sentimental precoce pentru sonet, afirm, fãrã teama de a
exagera, cã Theodor Rãpan este, fãrã îndoialã, cel mai important sonetist al poeziei de astãzi!

Bucureºti, 9 ianuarie 2014, Anno Domini

EVOCAREA UNUI
SONETIST DE EXCELENŢĂ –

THEODOR RĂPAN
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Cunoscând îndeaproape, ºi în timp, eforturile ºtiin-
þifice ale scriitorului Nicolae Cârlan, dupã avatarurile
mai multor profesiuni, legate de munca fizicã ºi de
îndeletnicirile tâmplelor, istoricul literar de azi, de pe
baricadele vârstei (75 de ani, la 15 dec., 2014), a finali-
zat, în 2013, unul din marile lui proiecte literare, rezer-
vat lui Nicolae Labiº. (Împlinite, în dimensiunile
existente, de acum, trebuie socotite ºi cele care i-au
privit pe alþi cãrturari de seamã, cum au fost Ion Luca,
Leca Morariu, Petre Comarnescu, Iraclie ºi Ciprian
Porumbescu, Eusebiu Camilar, Magda Isanos, S. Fl.
Marian º.a.).

1. Învãþatul universitar ieºean, Profesorul Petru
Ursache, fiindu-i un bun interlocutor academic, ºi
interpretându-i osârdia neîntinatã de timpurile roºii sau
oboseala explicabiã, l-a caracterizat pe Nicolae Cârlan
drept „un împãtimit al izvoarelor”.

2. Cartea, la care ne vom referi, se intituleazã
Nicolae Labiº – Opera Magna , Editura Lidana,
Suceava, 2013, 1296 pagini.

3. Redactatã dupã toate cerinþele biblioteconomice,
adevãrate straje de apãrare a unui text destinat sã
ajungã la cunoscãtori în materie, ca sã ºi dãinue în
timp, în primul rând, referenþial, cartea înseamnã : ediþie
îngrijitã, text stabilit, cuvânt înainte, note ºi precizãri.

4. Individualitatea spontanã, ieºitã din comun, ca a
unui romantic, þâºnind într-un veac barbar, cu sclipiri de
geniu, ocolind, pe cât a fost posibil, încarcerarea în
timpurile roºii, Nicolae Labiº, prin dispariþia deloc mis-
terioasã, la 21 de ani, se încadreazã ºi azi, în 2014,în
ceea ce se numeºte caz unicat. El a fost o perso-
nalitate accentuatã, implicatã trup ºi suflet în toate care
aparþin unei vieþi de om.

5. Transbordat într-un alt areal al vieþii, din cauza
timpurilor mereu nãvãlitoare, dar ºi a vârstei în creºtere,
fãrã reguli de consultanþã, a venit forþat din Moldova lui
natalã, în 1946. Foamea i-a împins spre acelaºi liman,
pe mulþi consãteni ai sãi din Mãlinii de baºtinã. 

6. Nicolae Labiº lua contact, în Muntenia, cu alte
obiceiuri ale vieþii ºi cu alte mentalitãþi ale ei, din
aceastã zonã ºi din aceastã parte de þarã. Zona cea din
împrejurimile strãvechiului cap de þarã al oraºului
Câmpulung Muscel. Popasul fãcut în localitatea
Vãcarea i-a întãrit ºi i-a provocat inspiraþia pentru
poema Moartea cãprioarei.

7. În plin urcuº spre instaurarea dogmatismului pro-
letar ºi a literaturii de partid, revista Viaþa româneascã,
nr. 10, din 1954, va tipãri aceastã capodoperã.

8. Ea va rãmâne, pe drept, cea mai valoaroasã

capodoperã a creaþiei sale poeticã, zice editorul Nicolae
Cârlan. Ieri (1978) criticul literar, academicianul de
astãzi, Eugen Simion, în vol. Scriitori români de azi, Ed.
Cartea Româneascã, în capitolul Buzduganul unei
generaþii, referindu-se ºi la acest poem, se rostea
astfel : Plasticã ºi muzicalã, poezia se concentreazã,
spre final, într-un simbol al jertfei copilãriei, al despãrþirii
de vârsta candorilor. Acest poem, singur în mãsurã
sã consacre un talent, face trecerea spre o liricã
detaºatã de anecdotic, pornitã dintr-o experienþã unicã.

9. În ultimã instanþã, intrând în laboratorul intim de
creaþie al poetului, spunem cã gestul utilitar al tatãlui,
pregãtit ºi desfãºurat în prezenþa bãiatului, pentru
maturizarea indirectã a acestuia (ca în basmele noastre
populare), este de naturã impresionistã (pictural,
vorbind). Numai cã maestrul Sadoveanu, nu numai cel
din Pãdurea Petriºorului, ci ºi din alte scene de vânã-
toare ori de pescuit i-a fost model tutelar. Mãrturisit
direct, în scris (vezi ciclul Sadoveniene), dar ºi indirect,
în alte creaþii labiºiene. Ca sã nu mai itinerãm, discuþiile,
sfaturile date la cursurile ªcolii de Literaturã.

10. Am pornit micul meu excurs (cumva critic)
despre minunata Opera Magna, la care Nicolae Cârlan
trudeºte de la 1975, când a început, ca muzeograf,
reabilitarea ºi restaurarea casei de la Mãlini.

11. Pas cu pas, el, istoricul literar de azi, a cotrobãit
arhive – din Suceava, Iaºi , Bucureºti – a desfoliat cu
hãrnicie gazete ºi ziare, ediþii nenumãrate, apãrute în
timpul vieþii poetului, dar ºi mai multe, în posteritatea
acestuia.

12. Cu ochiul neadormit al comparatistului, a pornit
de la manuscrise, spre luarea în posesie a variantelor,
le-a transcris ori le-a nominalizat, fãrã a se hazarda în
decizii, nu care cumva sã dea naºtere la poncife sau
sugestii netrebuitoare. El, profesorul doctor, Nicolae
Cârlan, a lãsat la latitudinea specialistului sã-ºi facã
singur o pãrere. Doar el i-a prezentat variantele
poemelor, atât din antume cât ºi din postume.

13. Complexitatea scrisului labiºian (în l. francezã La
biche – cãprioarã) s-a formulat mai întotdeauna în
poezii lirice, doine, balade, traduceri, poeme pentru
copii, prozã, publicisticã, eseisticã, teatru, folclo-
risticã.

14. Pentru intenþia nobilã ºi realizarea tenace pe
care scriitorul ºi cercetãtorul Nicolae Cârlan le-a depus
de-a lungul aproape a patru decenii de viaþã, vizându-l
pe Nicolae Labiº, ca sã ni-l restituie ca Om ºi Operã
(restitutio in integrum), se cuvine nu doar un laudatio, ci
ºi o alãturare a lui lângã marile spirite de exegezã

Labişcârlan –
UN BENEDICTIN

LABIŞIAN



–bunãoarã a lui Eminescu, a lui Caragiale, a lui Ion
Creangã, Titu Maiorescu, G. Coºbuc, Goga, Eugen
Lovinescu, Vl. Streinu, Marin Preda, Nichita Stãnescu, M.
Sorescu.

15. Studiile de sociologie literarã vizându-l pe Nicolae
Labiº, se cuvine, ca de aici înainte, sã apeleze cu încredere
la Opera Magna a lui Nicolae Cârlan despre albatrosul
ucis în decembrie 1956.

16. Cartea rãmâne monumentalã, atât prin numãrul de
pagini conþinute, cât ºi prin zecile de rãspunsuri care privesc
variante de texte, de formulãri intrinseci ale acestora, prin
trimiterile ºtiinþifice ale apariþiilor în reviste, cãrþi sau
manuscrise. Adicã, toate cerinþele biblioteconomice sunt

prezentate în aceastã carte ca niºte numitori comuni,
atât la textele publicate, cât ºi la cele existente ºi în
manuscrise.

17. Profesorul – cercetãtor Nicolae Cârlan s-a implicat
autorizat (ºi autonom!) în punerea (pe cât e posibil, la ora
actualã) tuturor celor trebuitoare într-o cercetare de fond a
unui scriitor, trãitor în timpurile roºii. 

18. Cum în luna decembrie a anului 2014, Nicolae
Cârlan va împlini 75 de ani, noi apreciem, (pânã vor mai
veni ºi ... alþii autorizaþi) cã eforturilor de 38 de ani, li s-ar
cuveni un premiu naþional! De la Academia Românã, de la
Uniunea Scriitorilor Români.

Spiritele feminine, afirmate referen-
þial în critica ºi istoria literarã actualã,
sunt extrem de puþine, vorbind nume-
ric. Impedimentul afirmãrii lor vine ºi
din lipsa, aproape contagioasã, a
necirculaþiei publicaþiilor de profil, care
sã le susþinã în afirmarea lor. Dacã nici
în marile capitale de culturã ale þãrii, cu
tradiþie marcatã ºi recunoscutã ca
atare, nu existã un asemenea adagio,
nu mai zic un fenomen uºor recognos-
cibil ca atare, nu vom putea sã ne
recunoaºtem valorile acestui funda-
mental palier de culturã. Critica lite-
rarã, dincolo de propagarea ei desþã-
ratã, rãmâne motorul viabil al limbajului
înnoitor. Ea ºi-a adãugat fratern, lim-
baje din arealul umanist (filologic, ling-
vistic, etimologic ºi lexical), filosofic,
unde ideile stau la adãpost, gata
oricând sã iasã în piaþa comunicãrii, ca
sã dea o mânã de ajutor înþelesurilor
din sintaxa semnelor.

1. Semnalarea aceasta, deloc
constatativã, ci dureroasã, fãrã
mãsurã, mã determinã sã spun cã în
anul 2014, m-am abonat ºi la reviste
de culturã: Nord Literar (din Baia Mare)
ºi Vatra veche (din Tg. Mureº) . Tocmai
pentru a nu mã simþi izolat în recep-
tarea valorilor literare produse în
aceste zone ale þãrii. Am întâlnit ºi
bunãvoinþa celor doi directori ale aces-
tor publicaþii: profesorii Gh. Glodeanu
ºi Nicolae Bãciuþ, cãrora, din când în
când, le mai pot expedia câte un text
critic sau câte o... creaþie proprie. Oficii
similare caut sã am ºi în Moldova,
Banat, Cluj sau Timiºoara, Reºiþa.

2. Pe pupitrul trebuinþei scriitoriceºti
personale se aflã, sãptãmânal ºi lunar,

informaþii ºi de la Bucureºti, prin
România literarã (director, acad.
Nicolae Manolescu) ºi Cultura (direc-
tor, acad. Aug. Buzura).

3. Mai rar, am acces la revista
Lettre internationale. 

4. Iatã cum am chibzuit cã pot sã fiu
computat la contemporaneitatea literarã
din þara mea. Sistemul cultural din
tãbãcita noastrã democraþie mã înde-
pãrteazã de la luarea în folosinþã a pieþei
Presei libere. ªi atunci, devin ºi eu
...egoist! Cu sacrificii financiare, e drept!

5. În paginile, de acum presti-
gioasei publicaþii Nord Literar, am des-
coperit, cu ceva ani în urmã, ºi
semnãtura domniºoarei Daniela
Sitar–Tãut (n. 7 nov. 1972).

6. Dânsa, ca personalitate a cuvân-
tului tipãrit, s-ar încadra în rândul
Generaþiei insurecþionale de la ‘90.

7. Fireºte ºi matur, vizibil pe deplin,
scrisul sãu tipãrit a primit girul con-
sacrãrii în 2003, când i s-a oferit
premiul pentru debut în critica literarã,
la Festivalul Internaþional „Frontiera
Poesis”, septembrie, Satu Mare.

8. Cartea publicatã atunci se intitula
Don Juan – Mitografia unui per-
sonaj. Prin ºi din sau cu Don Juan,
cheie de boltã în tipologia umanã, cu
explozii literare, mai ales în Evul Mediu
târziu, ca ºi dupã aceea, tânãrul critic
bãimãrean a construit o tetralogie care
i-a impus definitiv personalitatea în
actul enumerativ al valorilor din Nordul
þãrii. ªi nu numai! Aºa cã mina de aur
...literar, odatã descoperitã , i-a mai dat
la ivealã, ca la o decopertare, pe
aceeaºi canava a cercetãrii, cãrþile:
Don Juan – O mitografie a seducþiei

(în 2004), Estetica donjuanismului.
O analizã a fenomenului autohton
(2007), Avatarurile seducãtorului.
Ipostaze ale donjuanismului în
literatura universalã (2007).

9. De notat, deloc în trecere, cã
fiecare din ulterioarele trei cãrþi, a cãror
substanþã analiticã s-a circumscris ace-
luiaºi „erotoman”, permanentul îndrã-
gostit, a primit câte un premiu naþional,
existent la manifestãri culturale din þarã.

10. De acum, critica din literatura
universalã ºi comparatã ºi-a deschis
larg porþile prin contribuþia substanþialã
a Danielei Sitar– Tãut. 

11. Ce spun toate astfel de noduri ºi
„recorduri” ale unui tânãr aspirant la
gloria literarã ? Cã zodia Profesoarei
i-a pus lauri merituoºi numai de ea
ºtiuþi, ºi a încredinþat-o sã persevereze
pe drumul deschis, sã foloseascã toate
oportunitãþile de manifestare în dulcea
povarã a scrisului. Deoarece acesta, în
formula completã a modernitãþii
europene, încântã în sintaxa operantã
a enunþului, relaxând în ansamblul
lexicului folosit.

12. Existã între enunþuri un fel de
parâme care fluideazã semnificaþiile,
etajele lor de escortã. Existã o singurã
clauzã în acest contract tacit, ºi anume
ca lectorul sã fie unul avizat, preocupat
de fenomen, nu preconceput, nu pre-
zumþios.

13. Suita de cronici literare, în
formatul cãrþii B5, din 2009, cu un titlu
de maximã decenþã – Valori ºi
prezenþe conjuncturale (la care ne
vom referi în continuare) – se consti-
tuie în adevãrate studii de caz. Cu
toate cã formula comparatistului versat

VALENŢE OPERATIVE
ALE CRITICII LITERARE
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care ºtie sã scrie diferenþiat, apelând la
genul proxim ºi diferenþa specificã.
Alternanþele acestea îi dau posibilitatea
sã intre în jocul ofertelor date ºi de
istoria literarã la: Iosif Cheie Pantea,
Cornel Ungureanu, ªerban Foarþã,
Mateiu I. Caragiale, Radu Paraschi-
vescu, H. P. Bengescu º.a.; de filosofia
contemporanã scriitorului (sau prea
strãveziu, care vine în timp pânã la exa-
menul hermeneutic al criticului analist)
la: Sãluc Horvat, Radu Mareº, Adriana
Babeþi, Max Blecher ºi alþi câþiva.

14. Stilul „celorlalþi” nu-i scapã din
vizor Danielei Sitar– Tãut: „Daniel
Vighi, în Lumea de la 1848, propune o
lecturã binarã asupra epocii paºop-
tiste”, Gabriel Chifu – „Cartea Poves-
tirile lui Cesar Leofu (...) este tributarã
esteticii ambiguitãþii”. 

15. Fãrã mimatã pudibonderie, deci
tranºantã, spiritul feminin al cronicarului
literar, Daniela Sitar – Tãut, discutã,
eseistic,ºi bãrbãteºte, cu toate consoar-
tele de breaslã. Edificator a rãmas textul
despre Irina Petraº, o polivalentã scrii-
toare, deplin formatã la ªcoala Clujului.
Cu puþine neologisme, ca în postavan-
garda de ieri, criticul nareazã urmãtoa-
rele: „Spiritualitatea briantã a analistei
emerge fecund, secundatã de o ironie
savuroasã, condescendentã pe alocuri,
în paginile volumelor ...” 

16. Acelaºi limbaj de protipendadã
criticã îl comunicã autoarea într-un
sclipitor portret revenit lui Victor Iancu.
Iatã doar un exemplu: „Oximoronicã ºi
voit ºocantã, ipostaza parodicã a unui
Blând Dracula poate fi circumscrisã
literaturii consumiste, de al doilea sertar.

17. Deºi nu se aflã la prima tenta-

tivã de coabitare cu formula dramaticã,
Patul converteºte un subiect contem-
poraneizat. Dacã Avram Iancu era
subintitulat clasicizant „trilogie drama-
ticã”, piesa mai sus amintitã dinami-
teazã maniheic taxonomiile înrãdãci-
nate ale teoriei literaturii, fiind subinti-
tulate „comidramã în 2 acte”. Habitanþii
teatrali sunt tributari fragmentar expre-
sionismului, purtând nume generice:
Studenta, Profesorul, Nevasta, Direc-
torul, în vreme ce Vocile ºi Patul par a
fi extrase din marsupiul ionescian”.

18. Un loc aparte i-a fost rezervat
lui Nicolae Breban, a cãrui biografie s-
a desfãºurat sub trei dinastii în
România ºi în alte spaþii ale Europei –
Germania, Franþa, Spania º.a. El, care,
în câteva interviuri de autocalificare, s-
a aºezat, cât a putut sã argumenteze,
lângã ardeleanul Liviu Rebreanu .

19. Breban ºi-a mutat cu bunã
ºtiinþã investigaþia în alte medii ale
existenþei, decât Rebreanu, apãsând ºi
reuºind, în cele mai bune cazuri, pe
cele intelectuale, fie unele izbândite,
fie altele ratate. Aci, doi creatori de
geniu l-au ajutat în mod preponderent,
dacã nu exclusivist. Pentru un frag-
ment de timp, cei doi au fost contem-
porani – unul trãind în Germania, Fr.
Nietzsche (1844-1900), altul în Rusia,
F.M. Dostoievski(1821-1881).

20. Ei l-au copleºit pe scriitorul
Breban, român maramureºan, distrã-
gându-l astfel omului comun pe al cãrui
univers interior l-a cãptuºit, fie patologic,
fie filosofic. Estetica psihologismului,
pânã la patologic ºi redundant, poate cã
va fi intrat în atenþia de calcul doctoral la
careva român aspirant de carierã.

21. Aºa pot eu motiva revenirea în
forþã, de câteva ori, la nivelul cronicilor
Danielei Sitar – Tãut. ªi aici, ca în
majoritatea intervenþiilor sale de presã,
vocea auctorialã îºi stãpâneºte
subiectul în chingi, pânã la mãrturisire,
pânã la depoziþii. Exact ca la judecata
de apoi . Hélas!

22. Ca sã ne pregãteascã pentru
înþelegerea sui generis a textului
brebanian din Pândã ºi seducþie,
autoarea îi aºazã înainte comentariul
despre Mateiu I. Caragiale Ea formu-
leazã urmãtoarea concluzie: Dacã
personajele masculine ale lui Mateiu I.
Caragiale aparþin tipologiei dandy-ste,
atât prin vestimentaþie, cât ºi prin
portretul fizic, androgin ºi efeminat,
aerul de mister, bivalenþa sexualã
sugeratã, în acelaºi cod sunt incluse ºi
reprezentantele sexului frumos, atitu-
dinea de dezgust faþã de acestea,
încondeierea pervertirii lor, preferinþa
pentru camaraderia prostituatelor,
constituind argumente suficiente în
susþinerea acestei afirmaþii.

23. La Mateiu I. Caragiale, avem
primii homosexuali ºi lesbiene, ºi
aceasta într-o perioadã în care moda
romanelor romanþioase, de mistere
sau de capã ºi spadã, abia trecuse”.

24. Iatã, aº zice în fugã, ce-nseam-
nã sã stãpâneºti o teorie a personajului
în devenirea lui, nu numai pedestrã,
prin echivalenþe,dar mai cu seamã prin
afirmarea sa tipologicã, de la Eugenio
d ‘Ors citare (tip, arhetip, ectip). 

25. Informarea la pas, deruleazã în
timp formulãri cu speranþe stilistice
individuale, particulare de toatã
frumuseþea rotundului.

Palmaresul editorial al Profesorului Gheorghe
Glodeanu (n. 9 dec. 1957 – Carei, Jud. Satu Mare), de la
Univ. de Nord din Baia Mare, în postura de profesor, critic ºi
istoric literar, rãmâne impresionant ºi doct.

Profilul facultãþii absolvite, la Cluj, i-a imprimat, ipso facto –
înclinaþii spre cultura francezã, obligându-l în structura lui de
cadru didactic sã fie organizat, pertinent în ceea ce spune,
când ºi cum spune. Aºadar, un autocontrol, datoritã cerinþelor
mediului tineresc în care existã. Dintr-o datã, s-a aflat în
postura celui care a învãþat ºi trebuie sã-i înveþe pe studenþi.

O conºtiinþã dinamicã, ajunsã în aceastã posturã, i se
impune de la sine – comparaþia dintre ce ºtii ºi ce trebuie sã
faci. Focalizarea, în afara catedrei, s-a instalat în spaþiul
pasiunii pulsatorii pentru prozã. Adicã pentru un domeniu
atât de important, încât nu te poþi miºca în lumea ideilor, a
existenþei propriu zise dacã nu-þi orientezi busola culturii
spre teorii ºi exemple de prozatori din arealul continentelor,

þie contemporane. Când îþi propui (sau þi s-a propus) ca
subiect pentru teza de doctorat Poetica romanului
românesc interbelic. O posibilã tipologie a romanului
trebuie sã conºtientizezi vastitatea întreprinderii de
cercetare ºi cerinþele obligatorii de organizare. Cãci altfel te
poþi pierde în hãþiºurile divagaþiilor sau digresiunilor care
sunt extrem de periculoase dacã n-ai un trend asigurat,
deocamdatã, prin intuiþie. La vremea potrivitã, a finalizãrilor,
se poate vorbi ºi de veracitatea metodei folosite, chiar ºi a
revelaþiilor care s-au ivit pe parcurs. Cert este cã susþinerea
lucrãrii în 1996 (conducãtor ºtiinþific, Ion Vlad) i-a creat ori i-
a deschis cãi nebãnuite de cercetare (atunci) în viitorul nu
numai apropiat. Vreau sã spun cã „mantaua” à la Gogol îi
protejeazã lãmuritor toate întreprinderile ulterioare de
cercetare literarã. De atunci ele au început înalt, valoric
vorbind, pânã la prezentul ºi voluminosul op academic,
având ca supratitlu Narcis ºi oglinda fermecatã, a

DE LA AMIEL CITARE
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cercetãrii privind Metamorfozele jurnalului intim în
literatura românã, Iaºi, 2012, 680 p.

Totul se defineºte ca un excurs orientat, având un
orizont de aºteptare bine chibzuit, menit sã devinã un
autentic manual de învãþãturã pentru fiecare dintre noi în
parte. Faptul cã deja s-a pronunþat un înaintaº în acelaºi
domeniu, acad. Eugen Simion ºi care în sejurul lui francez,
mai puþin ºi în cel german, a avut revelaþia biografismului ca
literaturã, l-a determinat pe profesorul maramureºean sã-ºi
limiteze investigaþia, deocamdatã, doar la jurnalul intim.

Aº provoca mai mult decât necesar dacã aº deschide
câteva marginalii critice la observaþiile fãcute pânã acum
privitoare la limitele afirmãrii subiectului în drumul sãu spre
motivare plenarã. Chiar dacã subscriem pânã la unele detalii
formulate de Domnul Glodeanu, în cadrul câtorva astfel de
jurnale, personal nu cred în autoficþiune când vine vorba de
jurnale intime. Teoria imaginarului este aºa de bogatã în
spaþiile italiene, franceze, spaniole, ruseºti, chiar engleze în
perioada romantismului târziu, încât a face astãzi operaþii pe
cord deschis, aproape dispãrut, mi se pare un joc de prelun-
gire a unui ADN-eu care nu mai are o cauzã de circulaþie
tulburãtoare. Lumea concretului, intratã brutal în canalele
secrete ale creierului cuiva, duce, fie la revolte în genunchi, fie
la bucurii halucinante, gen proiecþii infantile. Practic, în U.S.A,
ele sunt stimulate de analgezice, droguri, pedepse sexuale în
afara cadrului oficializat(deloc dumnezeieºti sau filozofice), nu
la declaraþii…de jurnal intim (Acum, când scriu, conºtientizez
cã sunt contrazis, în exprimarea mea atipicã, de zecile de
filme porno sau horror, din panoplia cinematografiei ameri-
cane, în special, a celei contemporane) ºi de impresionanta
corespondenþã a Doamnei George Sand.

În fine, o precizare despre autoficþiune. Ea a existat,
chiar a funcþionat, cu bune ºi foarte bune rezultate, aº zice
dintotdeauna, în toate artele. Geometria-n spaþiu, cu grad
sporit de aplicabilitate, în muzicã (sã auzi ºi sã vezi note
muzicale pentru a fi transpuse pe portativ, în chei ºi game
care sã-þi dea satisfacþie), în picturã, în sculpturã (aparent
arte statice, dar vibrante în facerea lumii, a frumosului
dãinuitor) a fãcut casã bunã cu litera scrisã. În combinaþiile
acesteia – de ordinul miilor de vibraþii în funcþie de
contextele oferite a dat naºtere la cuvinte, adicã la semne.
Abia de aici încolo, scriitorul vine cu nuieluºa de alun,
dându-le semnificaþii ºi poziþii, creând minunate câmpuri de
înþelesuri. La acest nivel, ori în acest stadiu, se instaleazã
confortabil ºtiinþa autorului – de a relata, de a descrie,
(vai…ieri, de a zugrãvi!), de a-ºi imagina, de a transpune
(nu de a transfera, pentru cã nu mai e în stare, uitarea este
deja instalatã): deci, acel aide-mémoire implicã involuntar o
selecþie. ªi atunci, vorba unora de la televiziunile actuale,
despre ce vorbim? Sã ne înþelegem – încã nu s-a inventat o
religie a clipelor? Degeaba zicea Faust clipei sã nu zboare?
Putem sã fim noi contra timpului pe care îl mai ºi provocãm?

Exemplul cel mai edificator, pânã acum, mai exact, pânã
la moartea lui Mircea Eliade, ni l-a prilejuit savantul care
gândea ºi acþiona nevãzut în umbra scriitorului (numai când
era cazul!) când îi dicta cuvinte numai în limba românã,
astfel încât ºi primul sã înregistreze ieºirea din timp. Ce ne
facem însã cã ºi Eliade a avut jurnal, amintiri – toate
depãnate, ca în basmele româneºti – , toate fixate dincolo
de vreme, cu selecþii lexicale (subiective?!) care i-au
nemulþumit pe unii, iar pe alþii i-a exasperat, acuzându-l
(postum!) de camuflaj intenþionat. Mircea Eliade a simþit

„teroarea istoriei” în propria-i biografie. A mai avut rost sã
mai desfacã firul în patru? ªi sã se oblige, mãcar pentru
zãbavã de o clipã, sã-ºi mai aleagã ºi culorile? Ba, pentru
urzealã, ba, pentru bãtealã? Aºa cã formula jurnalului prin
implicare (fie ºi fictivã – camuflare, nu?!) – personagialã, de
atmosferã, de spaþiu, i-a dat posibilitatea sã rãmânã tot el
ordonator, atât de viziune, cât ºi de limbaj, derivând ºi frag-
mente de imaginar, dinainte stabilit ori creat în focul creaþiei
ardente. Pentru cã obsesia eliadianã a fost scrisul, dar ºi
mãrturisirea acestuia în oricare dintre publicaþiile contem-
porane sieºi, fie ºi în obscure tipãrituri (chiar ºapirografiate).
Eu vãd în asemenea risipire a vocaþiei de scriitor un dor
nespus pentru limba românã, care se putea audia în orice
depãrtare de pe globul pãmântesc, dacã nu era posibil în þara
lui de origine (vezi jurnalul lui Virgil Ierunca).

Are dreptate Gheorghe Glodeanu când afirmã cã în
dorinþa expresã de autenticitate a scriitorului, jurnalul a
însoþit „practic, întreaga existenþã a lui Mircea Eliade”. Ori
disecþia operatã de atâþia alþii, de-a lungul vremii, (dupã
1986) între cei mai aproape de noi, Eugen Simion ºi
Gheorghe Glodeanu, are menirea de a contemporaneiza (!)
o preocupare literarã a câtorva scriitori români ºi strãini. Iar
mai încolo, de a dovedi cã jurnalul (nu numai cel de formulã
intimã) i-a prins ºi pe alþii, fie cã au fost ori nu în exil.

De acum, nobleþea profesiunii ex cathedra stabileºte
titulatura capitolelor, autorul obligându-se în faþa nevãzutã a
noastrã sã dea o monografie viabilã a jurnalului intim:

I. Repere teoretice (cu 14 indicatori, care reprezintã tot
atâtea subcapitole în domeniu, despre – Eugen Simion (5),
Mihai Zamfir, Ioan Holban, Ion Manolescu, Dan C.
Mihãilescu, Liana Cozea, Anca Ursa, Mircea Mihãieº, Al.
Cistelecan, Ana Selejan).

II. Metamorfozele autoficþiunii în literatura românã,
cu subtitluri pilduitoare pentru înþelegerea deplinã a
subcapitolelor pe care le conþin. Iatã-le: 

1. Întemeietorii diarismului românesc (secolul al XIX-lea):
B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Iulia Hasdeu.

2. Jurnalele perioadei interbelice: Anton Holban, E.
Lovinescu, Pavel Dan, Octav ªuluþiu, Camil Petrescu, Liviu
Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Alice Voinescu, Jeni
Acterian, G. Cãlinescu, Mihail Sebastian. 

3. Autoficþiunile perioadei totalitare (cu 12 indicatori –
actanþi, total diferiþi, fiecare având o personalitate bine
conturatã, încât supratitlul ofertat de domnul Glodeanu
trebuie acceptat printr-o metodã a speculaþiei…fictive. Cu
atât mai mult, megatitlul II.

La vremea potrivitã, credibilitatea ataºatã momentului
editorial când au fost tipãrite jurnalele (în aceastã ordine,
dacã se poate spune aºa!), aparþinând lui N. Steinhardt (în
primul rând, prin insolitul titlului ºi, de ce nu?!, prin
desfãºurãtorul epic de o rarã frumuseþe stilisticã a
mãrturisirilor); apoi, Jurnalul lui I.D. Sîrbu – o ediþie a
acestuia, am îngrijit-o ºi noi în 1996. Pentru un astfel de a
face…criticã literarã, citez, din ediþia nominalizatã, câteva
pasaje din postfaþa lui Marin Sorescu (admirabil survol critic
expus în alt registru decât cel cunoscut de disciplina în
cauzã). Aºadar: Formula Jurnalului îmbracã cel mai bine
spiritul oral al lui I.D. Sîrbu care se încãrcã în faþa
interlocutorului, guraliv sau mut, ºi funcþiona ca un aparat de
fotografiat cu blitz. Fotografia petece din realitate, petele din
soare ºi din lunã, de parcã ar fi mitraliat-o. Jeturi de luminã
cãutând ideea ºi fixându-i cu mare repeziciune conturul.ªi –
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„nu numai oltenii sunt luaþi în tãrbacã, ci ºi ceilalþi, restul
lumii, pe provincii ºi naþionalitãþi. Autorul nu iartã nimic – (nu
tace ºi nu minte, cum auzim acum zilnic o reclamã la T.V),
dar n-o face cu rãutate ori spirit ºovin. Totodatã, nu trece cu
vederea virtuþile ºi calitãþile celor pe care îi pune sub lupã.

Nemþii, americanii se bucurã de atenþie ºi cad sub
incidenþa bisturiului sãu. Locul privilegiat îl ocupã,
bineînþeles, românii – luaþi câte unul ºi câte toþi. Spre
deosebire de anatemele apocaliptice ale lui Cioran, pe care
Sîrbu l-a citit cu atenþie, muºcãtura sa filosoficã e din
dragoste. Ca prelungirea unui sãrut. 

Am citat abundent, dar tot mai transcriu o ultimã
drãgãlãºenie, despre sine: Aº fi, îmi spune Limpi(Olimpia –
soþia lui I.D. Sîrbu, n. n. – M.B.) un scriitor ce debuteazã
mereu (fãrã succes, dar cu succese…), un estetician est –
etic, un liberal îndrãgostit de lanþuri, un sindicalist de unul
singur, un fost Don Juan, actualmente îndrãgostit de propria
babã, un proletar plin de lumpen – diplome, un miner fãrã
lampã, un minisocrate ce nu a vãzut Athena ºi nici
cartelã de cucutã nu are (subl. ns.); un Danton primind
zilnic picioarele în fund de la Robespierre-ul blocului, un
bãtrân rãmas în mintea copiilor, un evreu dat afarã din
comunitate, un ºiit-sunnit, un neamþ incapabil sã repare o
siguranþã, un biet sergent într-o armatã ce se tot retrage de
40 de ani, un zoon-anti-politikon, o maimuþã a bunului
Dumnezeu, un c… în ploaie, un…”.

Al treilea, în ordinea propusã de noi, era Nicolae Balotã,
figurã emblematicã pentru dimensiunile culturii universale ºi
comparate, evoluând pe urmele unora dintre învãþaþii sãi
profesori de la Cluj. Dar ºi al colegilor de gândire ºi acþiune
din Cercul Literar de la Sibiu.

Stopat în ascensiunea lui intelectualã, dându-i-se
„posibilitatea”, dupã recluziune, sã se reabiliteze, chipurile,
prin deportare, în localitatea Lãteºti, din Bãrãgan, unde a
fost ºi Adrian Marino, ºi nu numai.

Ei bine, Caietul albastru conþine toate detaliile arestãrii
sale în zorii zilei de 3 ianuarie 1956.

Profesorul Gh. Glodeanu, care s-a nãscut cu un an mai
târziu, decât fatidica datare, nu poate crede cã trebuie
trecute cu vederea asemenea samavolnicii; ci, dimpotrivã,
înfierate, chiar dacã s-au consumat în timp, ele nici nu
trebuie prescrise cumva. Profesorul de la Universitatea de
Nord are conºtiinþa treazã, mereu sensibilã la oscilaþiile
istoriei noastre maºtere ºi se alãturã atitudinii juste a lui
Nicolae Balotã, referitoare la victimele totalitarismului,
notând deschis: la jumãtatea anilor ’50, îngenuncherea
moralã a preluat locul brutalei eliminãri fizice în cazul
adversarilor politici ai sistemului.

Fiindcã peste tot universitarul Glodeanu întreprinde
lecturi fidele, nu cu un posibil prefix – in, (ca la altcineva)
multiplu ºi filosofic interpretat de C-tin Noica, ajunge pânã
aproape de o tehnicã a inventarului: de pasaje, paragrafe,
ani, luni, zile, sãptãmâni.

Vreau sã menþionez cã Domnul Glodeanu are o schemã
clarã a definirii Jurnalului intim, deloc religios, dar bine
marcatã ºi pe care depistând-o, o jurizeazã nu cu diplomaþie,
ci în funcþie de norma stabilitã ºi expusã în retorica (între-
bãrii), intitulatã: De ce, Narcis ºi oglinda fermecatã?

4. În calitate de critic ºi istoric literar, ambele postùri
definindu-l incontestabil pe profesorul Gheorghe Glodeanu,
cel afirmat cu deplin temei dupã Evenimentele din 1989 (voi
zice ºi eu revoluþie când se va recunoaºte oficial cã, în dec.

1989, a fost…loviturã de stat; cum încã mai trãiesc cei care
au fost…actori ai scenariului de doborâre a puterii regimului
ceauºist, eu aºteptând jurnalele lor (nu ºtiu dacã ºi intime!),
pânã atunci, deci, voi utiliza un termen fãrã o gradare
anume) ºi-a valorizat lecturile întreprinse. Cea mai
substanþialã i-a fost rezervatã, cum altfel?!, lui Mircea Eliade
(cel din Franþa, dar ºi cel din America), (doar asupra lui,
Profesorul Glodeanu s-a oprit exegetic în patru rânduri:
Fantasticul în proza lui Mircea Eliade (1993), Mircea
Eliade. Poetica fantasticului ºi morfologia romanului
existenþial (1997), Coordonate ale imaginarului în opera
lui Mircea Eliade (2001), Noaptea de Sânziene, de
Mircea Eliade (2002), avându-l mereu ca reper citabil în
celelalte scrieri când s-a adus vorba de…romanul
interbelic), Eugen Ionescu, Vintilã Horia, Virgil Ierunca,
Matei Cãlinescu, Monica Lovinescu, Paul Miron, Bujor
Nedelcovici, Sanda Stolojan.

5. Jurnalele perioadei postdecembriste identificã scrieri
de profil, semnate: Andrei Pleºu, Mircea Cãrtãrescu,
Gheorghe Crãciun, Florin Manolescu.

***
De fapt, Gh. Glodeanu a alcãtuit un Jurnal de cãrþi,

minuþios citite (cum ar fi spus profesorul meu Romulus
Munteanu), punându-le în malaxorul inventarierii prefera-
bile, în cele mai multe cazuri, având în vedere, subtextul,
se-nþelege, funcþionarea genului proxim ºi a diferenþei spe-
cifice. Deocamdatã, operaþia de interpretare criticã, i-aº zice
de resuscitare a Jurnalului intim, i-a fost rezervatã doar
literaturii române, ºi nu în totalitate! I-aºteptãm complinirea
demersului început prin popasul (tot aºa autorizat!) în spa-
þiile literaturilor europene. Universitarul maramureºean va
sã accepte cã seriozitatea sau gravitatea confirmate în cer-
cetãrile sale de pânã acum îl vor determina sã alcãtuiascã
o istorie vie a genurilor biografismului. (Dupã modelul
Istoriei literare franceze de azi a lui Pierre de Boisdeffre,
premiatã de Academia francezã în 1958; la noi, a fost
tradusã ediþia a ºaptea, în întregime revãzutã în anul 1972.)

***
O notã fugarã pentru amatorii de Jurnale: neapãrat sã

citeascã Jurnalul lui Henri-Frédéric Amiel (1821-1881),
singura lui operã de referinþã (publicatã postum ºi fragmentar).
Vor învãþa ce înseamnã sã fii moralist cu mãsurã ºi cât de
profund este sufletul omenesc. Meritã sã fie explorat, spun cei
care s-au ocupat de…literatura lãsatã de celebrul elveþian,
fost profesor de filozofie la Universitatea din Geneva.

A doua notã, nu fugarã, poate chiar barbarã! Aº defini
Jurnalul intim un fel de cutie neagrã a scriitorului sau a
individului care s-a hotãrât sã treacã prin viaþã cu o anume
vitezã. Iar când i s-a întâmplat sã alunece de pe stânca
vieþii, sã ºtie, ori cel puþin aºa îi bate gongul sinelui, cã
amintirea existenþei lui va mai reverbera un timp, poate
chiar în texte scrise.

Oralitatea a devenit de acum rezerva îngãduitã nu numai
folclorului, legendelor, anecdoticii, miturilor, ci ºi prin
îndreptare ºtiinþificã, chiar antropocentrismului.

A treia notã se constituie dintr-o laudã, deloc de curtoazie
a lucrului bine fãcut, menit sã dureze: prin minuþiozitatea
analizelor realizate de profesorul Gh. Glodeanu – cu des-
chidere de luat în seamã ºi în plan naþional, ca ºi european –
cartea trebuie exploratã la toate facultãþile de litere din þarã
(cursuri ºi seminarii). Cu o singurã condiþie – textele operelor
discutate sã fie parcurse cu fidelitate.
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1. Fereastra

O istorie a ferestrei prin care sunt expus
ar trebui sã nu mã intereseze
Plâng ºi „ºtiu cã nu ºtiu“
valoarea viului – valoarea memoriei
Între buºteni putrezi am ºezut
ºi de o parte ºi de cealaltã
a numãrului impar
Casa mea – mormântul de negãsit
evantaiul prin care aerul era împins 
în afara Siracuzei 
asediate.
În spate de tot pe movila de nisip
umblam cu mâinile împreunate
refuzând sã beau apa adusã de cetãþeni
în hârdaie de piatrã
Am ºlefuit ca ultimul bijutier
cilindrul ºi sfera
le-am aflat sufletul cuibãrit în nisip
cum, se cuibãreºte pânda în fiarã. 

2. În sus

Cineva s-a sculat de pe un pat cu frunze
ºi s-a întristat cerul de atâta mers
de pãmânt.
Am vrut sã-l opresc pe bãrbatul acesta
ºi cerul mi-a fãcut semn sã-l las
sã pãºeascã
mai departe
cât e viu.

3. Pârghiile

Daþi-mi un punct de sprijin
pentru tãlpile care o iau razna
prin rãnile deschise ale universului
ºi vã voi opri de la îmbãtrânire
aºa cum ºacalul sfâºiind o caprã
opreºte trupul ei sã îmbãtrâneascã. 

Iatã stelele! Ochii celor care vã cerceteazã
de dincolo de oceanul aerului
Iatã þãrâna! Ochii celor stinºi precum
cãrbunii
unei corãbii
în apa sãratã a oceanului.

4. Evrika!

Apa în care mã scufund e sãratã
ºi sarea mi se ia pe trupul slãbit
Atunci îmi scufund doar trupul în apã
ºi ochii în cerul de deasupra.

La Siracuza cerul e din ce în ce mai jos
atras de pârghii
picioroangele pe care ºade la sfat
cu mine
sunt atât de subþiri
încât orice soldat mic ºi neînsemnat
îl poate doborî asupra degetelor mele. 

5. Însufleþirea

În camera asta. Singur. Cetãþean de vazã
pentru cercurile mele
Îmi ascund inima într-o sferã
ºi o dau de-a rostogolul pânã ce
obiectul acela se însufleþeºte
ºi îmi vorbeºte cu sfialã despre
trecut. 

6. O privire

Într-o cetate ca a mea
am avut sentimentul cã devin
sediment al propriilor gânduri
ºi m-am sculat de pe buºteanul uscat
pentru a mãsura încã o datã
privirea
precum un sânge vâscos
revãrsat asupra ideilor.

NUMĂRUL
FIRELOR DE NISIP

(ºase cântece la Siracuza)
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Dupã încã ceva timp, când mamaie aproape cã a obosit vorbind, ne-am pregãtit de plecare. Maria ne-a adus
sacoºa în care pusese câte ceva de mâncare pentru drum ºi pentru timpul ce aveam sã-l petrecem la Cãciulata.
Bunica a venit ºi ea cu vreo trei sticle, douã pline cu vin ºi una cu þuicã. Le-am aºezat pe toate în portbagajul
maºinii, printre sacoºe ºi geamantanul cu haine. 

– Pãi, tu, mumã, ce mai stai? Nu te îmbraci? Cã doar n-o sã stea fata asta dupã tine? – a întrebat-o bunica
pe Maria, în timp ce, de undeva, dinspre Biserica Veche, s-a auzit dangãtul clopotului. 

Tuturor parcã ni s-a oprit respiraþia. Am privit în zare, apoi spre înaltul cerului, în aºteptarea de a cãdea ceva
parte din el, în preajma noastrã.

– O fi murit ãsta al lui Mitroacã. Nicu... Sau altul, Dumnezeu ºtie! Nu, cu siguranþã nu! Ãsta trebuie sã fie...
Cãzuse la pat mai alalteri. Doamne, muiculiþã, da repede s-a mai dus?! Când vrea Cel de Sus vrea! Te ia ºi gata!
Ce sã mai încurci lumea? Þi-ai trãit traiul, þi-ai mâncat mãlaiul, gata, du-te, nene, unde þi-e locul!

– Aºa zici dumneata?! – m-am mirat eu.
– Fatã, asta e rânduiala! Cã n-am venit aci sã împãrãþim pãmântul. Venim, stãm ce stãm... Nu vezi, totul doar

în trecere.
– ªi dupã aceea?
– Dupã aceea?! Ne-om întorce de unde am plecat. Gândesc ºi eu... Dupã care alte cazne... Ca mâine o sã

auziþi ºi la mine clopotul: bang! bang! Sã nu vã aud gura! Mã petreceþi ºi atât. 
– Mamaie, hai, cã iar o iei razna, iar spui bazaconii!
– Mumã, moartea e moarte! Noi, nu prea... Cã una e sã vrei ºi alta e sã fii. Mai mult facem umbrã pãmântului!

Cã de, nu oricine e în stare de mai mult! – mi-a rãspuns, apoi a îndemnat-o pe Maria sã se îmbrace.
– Mã gândisem sã stau în vacanþa asta cu dumneata. – i-a rãspuns ea. Am tot fost prin lume ºi lumea, peste

tot aceeaºi. Niciunde, nici mãcar un luminiº. Peste tot, un fel de vraiºte. Omul, astãzi, mamã, musai sã-ºi
trãiascã ziua ca ºi cum ºi-ar trãi pe ultima. Ideea de un mâine e ºi nu e! Apoi, cine sã þi-o dea? Câtã vreme ãºtia
sunt cu balamucul? ªi atunci, ce mi-e, cã ai noºtri toarnã rachiu pe gât, la Rãtana, ce mi-e, cã ãia, ai lor, din
Occident, îl toarnã în Agia Pelagia,?! Sau, ai crede cã ãia din buricul Parisului sunt mai breji? Tot un drac! Omul
doar tinde sã fie... Dacã mai tinde?!

– Blaga zicea altfel: ,,tinde sã devinã!’’
– Cine, mumã?!– s-a mirat mamaie.
– Blaga! 
– Auu! Lasã-l, Doamne, iartã-mã, cã ce-l mai blesteamã lumea... Le-a înjumãtãþit pensia, lefurile. 
– Mamaie, ãla, salariile, cu puºca ºi cureaua latã, a fost piticot, ãla... Al de Boc. Blaga, ãsta, despre care

pomenesc eu, a fost scriitor, filosof, poet... El a zis cã doar capra nu tinde sã devinã, adicã nu vrea sã fie alceva
decât caprã...

– Pãcatele lui! N-a aflat el de ãstea ale lui ªutu. Niºte coprele... Una mai ceva decât ailaltã! ªi unde nu le
vezi cã se împopoþoneazã, vopsite, cu unghiile fãcute... ªi o iau aºa prin sat. Seara, dupã scãpãtat!... Cicã vin
la oraº cu diplome... Un sac! Dar la norozia lor mira-m-aº! Pãi, mumã, nu de alta, dar deocamdatã cur au, cur
aratã... ªi, bâþ, bâþ, la deal, la vale... Numai la sapã, nici de-ar crãpa! ...Mãre, vorbeºte lumea cã una ar fi
borþoasã. Aia a mai micã. Cã s-ar fi culcat cu unu de-ai lui Titoaºcã. ªi ãla, din câte þin eu minte, mi-a fost leat,
bate dincolo de ºaptezeci de ani. Parcã n-aº crede, dar... Lumea râde. Zice cã ea a rãmas cu burta mare, iar el
fãrã banii de înmormântare. De! Lasã cã aºa îi trebuie! Sã vadã ºi el cam cum aratã un drac bãlþat...

– Mamaie, vãd cã ai ce ai cu ãstea mai tinere! Sau baþi ºaua sã priceapã iapa?
– Îmbracã-te, mumã, cã vã prinde noaptea pe drum! – a îndemnat-o iar, pe Maria, fãrã a mã lua pe mine în

seamã. – Lasã-mã pe mine, cã... 
– Cu alte cuvinte, ne goneºti? – a glumit Maria. – ªi eu care credeam cã o aºtept ºi pe Tabitha, apoi cãutãm

ºi noi vreun boºorog, doi, pe aci, prin sat. Dintr-ãºtia cu bani la saltea... 
– Auzi, sã nu mai zici vorba asta cã... Pãi, de hodorogi eºti? Utã-te ºi tu la tine! Femeie în puterea cuvântului!

Trãieºte-þi, mumã, viaþa! Cât mai poþi! I-auzi, sã stea cu mine cã o pune ochii pe ea vreo momâie?! Doamne
pupa-Þi-aº tãlpile! Aºa ceva sã nu mai aud cã m-apucã pandaliile!

După moarte,
musai la Ghiol!



D Lestine iterare

22

A
N

D
R

EE
A

VI
O

LE
TA

B
O

B
E 

(R
O

M
Â

N
IA

)

De departe, de prin zonele
cu dealuri ºi pãduri dese, ne-
ntrerupte de drumuri ori aºezãri
omeneºti prea urieºe, trãia un
moº, chiabur zgârcit, vãdan de
cinci muieri ºi tare temut în
satul lui. Se spune cã încã din
tinereþe Grigore, cãci ãsta îi era
numele, o avut un descântec
de la o babã slobodã ca sã aibã
doar un copil, iar ista sã fie
fãcut cu o muiere de pe alte
meleaguri, o muiere cu ochii
albaºtrii. Auzind vorbele bãtrâ-
nei, Grigore s-o însurat cu o
muiere rea ºi slobodã de gurã,
o grecoaicã de viþã nobilã,
ajunsã pe plaiurile noastre
pentru oi ºi lemnãrie. N-o trãi
mult fumeia cu un drac de bãr-
bat ca Grigore ºi s-a prapãdit
de tânãrã. 

O mai avut Grigore încã
patru neveste: o armeancã, o
þigancã, o unguroaicã ºi o tãtã-
roaicã. Toate au pierit de tinere,
iar satul începu a-l râde.
Lumea începu a-l striga Regele
Vãdanilor, iar faima lui a ajuns
pânã la Împãratul ªerpilor de
pe tãrâmul de dincolo de codrii
întunecaþi. Dracii, ºerpii ºi toate
lighioanele pãmântului veneau
la el sã-i cearã sfaturi pentru a-
ºi omorî nevestele ori duº-
manii. Însã supãrat Grigore i-a
gonit pe toþi. 

Timp de trei ani a þinut omul
post, a chemat popi sã-i facã
slujbe în casã, a rugat vraci sã-
i ceteascã viitorul, iar unul mai
bãtrân l-a dojenit. „Ia samã,
Grigore, cã o sã ai un copil din

flori cu o muiere ochioasã rãu.
Muierea aceea o sa vinã dupã
ani sã-ºi ia copilul, iar matale
sã n-o laºi!” Fericit cã o sã aibã
cui sã-i deie tot avutul, Grigore
se bucurã peste mãsurã ºi uitã
de partea rea a vestii. El vroia
un fecior puternic ºi zglobiu,
aºa cum o fost el demult, un
fecior harnic dornic sã agoni-
seascã rodul muncii þãrãneºti ºi
sã nu fugã prin târguri, ori strãi-
nãtãþuri, aºa cum fãcuserã alþii.

Au mai trecut încã trei ani,
iar Grigore începu sã aibã
ghiocei. Nu venea nicio muiere,
toate fugeau de el ca de diavol.
Însã când stãtea într-o searã în
grãdinã, din spatele pomilor s-a
ivit o frumuseþe. Ea nu-l obser-
vase, stãtea tristã la poalele
unui mãr ºi ofta. „De-aº ºtii ºi
eu ce-o hi hrumos în lume!
Hrunzele copacilor, hreamãtul
vântului nu-º decât poveºti.” 

Grigore asculta chicotind la
vorbelele stâlcite ale fetiºcanei.
Ea se tolãni visãtoare ºi muºca
cu pofta aceea cu care muºcã
fete din poamele dulci ºi ze-
moase. Ofta uitându-se la lunã,
neplinã încã. A doua noapte
Grigore o salutã respectuos pe
strãinã, iar ea se prefãcu
sfioasã ºi fugi, dar într-a treia
searã, când luna se arãta
dodoloaþã fata stãtu de vorbã
cu bãrbatul sub pom. Spunea
cã mama ei o obliga sã se
mãrite cu un bogãtaº, iar ea a
fugit departe de casa ei. Plân-
gea de þi se rupea sufletul.
Pentru prima oarã Grigore oferi

cuiva ajutor. Îi dãduse o odaie
micuþã, dar curatã în care sã
doarmã. 

Trecurã câteva zile, iar fata
deveni slugã la casa moºului.
Ea avea grijã de grajdul vitelor,
fãcea mâncare, curãþa bãtã-
tura. Dupã o sãptãmânã de
stat, bãrbatul se furiºã noaptea
în odãiþa ei. 

- Am venit sã-þi mulþãmesc
de munca dumitale, iar ajutorul
îþi va fi rãsplãtit! O sã te duc
chiar eu la muma ta ºi o sã vã
dau bani ca sã nu mai trãiþi în
sãrãcie ºi necaz. 

Speriatã de vorbele moºului,
sluga sãri la picioarele lui:

- Nu mã duce la mama, cã
rãu va hi!

- Atunci rãmâi la mine. O sã
þin seamã de ceea ce spui ºi ai
grijã, cã de nu vei face munca
de cuviinþã te voi izgoni! 

Au mai trecut câteva luni, iar
într-o noapte tot cu lunã plinã
strãina stãtea din nou rezematã
la poalele mãrului. Ofta ºi
vorbea pe limba ei. Cânta un
cântec de cãtãnie învãþat de la
strãbuni. Sub lumina lunii era
mai frumoasã decât sub cea a
soarelui. Pãrul auriu cu luciri
verzui strãlucea mai tare, iar
ochii mari albaºtrii pãreau sticlã
vrãjitã. Vântul bãtea, iar astrul
se lãsã învelit de nori. Grigore
veni din spatele copacului ºi o
cuprinse pe fatã de mijloc. Ea
se lãsã cu capul în jos ºi muºcã
urechea. Îi ºopti ceva în limba
ei ºi-l gâdila cu limba ei lungã,
subþire, despicatã-n vârf. Îºi

Ş e r p o a i c a 



înfipse ghearele-n carnea lui ºi-l
muºcã cu putere de obraz. El se
tãbãrî peste fatã, iar iubirea
începu. 

Au trãi Grigore cu strãina
câteva luni de zile fericiþi, dar
dupã o vreme fetei îi crescuse
burta. Moºul plângea de bucurie
cã o sã aibã un fecior, iar sãr-
mana slugã de ruºine, cã dacã
aflã neamul ei, o sã moarã
pedepsitã. Dupã ce se nãscu
pruncul ea i se destãinui: 

- Iartã cã nu þi-oi hi zis de la
început adevãrul. Eu vin de pe
Tãrâmul Celãlalt, iar tatãl meu e
Împãratul ªerpilor. Nu am vrut sã
mã mãrit cu unul din heciorii
ºopârlelor, aºa cã am hugit. Îþi las
þie plodul ca sã-l creºti, iar eu hug
în codrii, cã de mã gãsesc la tine
tustrei vom muri. 

Grigore acceptã cu greu
despãrþirea de ºerpoaicã. Zilnic

avea în minte pãrul ei bãlai cu
luciri verzui, ochii aceia vrãjiþi, iar
graiul sãu stâlcit parcã-l auzea
mai mereu. Anii treceau, copilul
crescuse ºi îi semãna mumã-sii.
Era tot un drac de fatã, obraznicã,
cãpoasã, rea de gurã ºi nimeni nu
se înºelegea cu ea. Fetele o urau,
dar feciorii toþi roºeau în faþa ei.
Moºul vroia sã dea fata celui mai
avut bãiet din sat, dar puica de
ºerpoaicã a fugit cu un flãcãu
nebun prin pãdure ºi a rãmas
grea cu el. Tot satul râdea de ea,
dar lui taicã-su nici cã nu-i pãsa.
Avea un nepot gras, blond, leit
mã-sa. „Am o fatã, am ºi un bãiet.
Averea mea va rãmâne cuiva
dupã cei voi putrezi, iar hoþii n-au
cum sã mi-o prãdeze.” 

Când nepotul a fãcut patru
primãveri, iar fata ºaptesprezece
la poarta bãtrânului s-au ivit
Împãratul ªerpilor, Împãrãteasa ºi

soldaþii lor înarmaþi pânã în dinþi.
Lighioanele vroiau sã-ºi ia fata cu
tot cu nepot, dar moºul se împo-
trivi. Pânã la urmã oastea ºer-
peascã l-a rãpus pe Grigore ºi i-au
luat pe cei doi. Mama fetei îl
mustrã cã n-a avut grijã de copilã,
aºa cum îi promisese, iar pe bietul
nepot îl bãtu de parcã el era
vinovat cã muma l-o fãtat. 

Au plecat ºerpii pe tãrâmul lor,
iar moºul o rãmas singur pentru
tot restul vieþii. Într-un târziu ºi-o
adus aminte de vorbele celor doi
ghicitori ºi oftã pentru soarta lui
potrivnicã, cãci dupã cum i-a fost
scris, aºa o ºi pãþit. Pe patul de
moarte striga nemaibãgând
seamã de Sfântul Maslu, de popii
din jurul lui: „ªerpoaica mea, de
ce m-ai lãsat?” 

A murit Grigore cu pielea rece
ºi cu lacrimi pe obraz.
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Un adevãrat regal de poezie ne-a invadat, în trecutul
an 2013, dinspre sonetistul teleormãnean, THEODOR
RÃPAN (celebru, de-acum, prin Evangheliile sale cele
patru, pline-depline, în aria lor semanticã!) Volumul
actual ºi cel mai proaspãt, intitulat FIIND (ca o
mãrturie ºi ca un IMN al Gloriei Re-Trãirii Sinelui,
scãldat, din nou, în Universul Creaþiei, iscat din
preaplinul IUBIRII DIVINE!) – se vrea (prin conþinut ºi
masivitate) o replicã a Canþonierului lui Francesco
Petrarca – 1304-1374 (de la naºterea genialului
florenþo-arretin, se împlinesc 710 ani!) – ºi nu-i lipsesc
prea multe, pentru a-ºi atinge þinta secretã. Poate, în
primul rând, o mai echilibratã constantã a filosofiei
interioare ºi, apoi, a expresiei.

Volumul FIIND (365+1 Iconosonete), al lui
THEODOR RÃPAN, este, dupã socoteli îndelungi ale
subsemnatului, a 17-a carte de autor (ºi trag nãdejde
sã nu mã înºel!), a hãruitului nostru sonetist, de baºtinã
româno-teleormãneanã. 

O carte care este splendidã, spiritual, prin poemele
sale, cu parfum florentino-valah (sonete ºlefuite, vorba
Poetului Pãdurii Nebune/Deli Orman: „pânã la os!” –
ºi, cu adevãrat, foarte greu poþi „vâna” vreun ºchiopãtat
de ritm! – dar, niciodatã, un amurg de rimã!), ºi
devine extrem de agreabilã, prin excepþionalele gravuri
renascentiste, ale lui CESARE RIPA („Cu ilustraþii
din CESARE RIPA – „DELLA NOVISSIMA
ICONOLOGIA” – Padova, 1625).

Cartea este segmentatã/împãrþitã dupã anotimpuri ºi
luni – numite conform tradiþiei ºi subnumite, doar apa-
rent, conform simbolisticii antice ºi/sau renascentiste –
în realitate, subtitulatura (extrem de elegant-poeticã,
trebuie sã recunoaºtem! – prin frontispicii, cum ar fi:
Lacrimi de bazileu, Taina lãuntrului, Scrisori din
Amalthea, Acatistul iubirii etc.), se raporteazã la trãiri
ºi experienþe interioare personale:

I – GERAR – Taina lãuntrului;
II – FÃURAR – Cãmaºa lui Nessus;
III – MÃRÞIªOR – Scrisori din Amalthea;
IV – PRIER – Pascalia;
V – FLORAR – Sonete în aqua forte;
VI – CIREªAR – Lacrimi de bazileu;
VII – CUPTOR – Ars amandi;
VIII – GUSTAR – Fructul oprit;
IX – RÃPCIUNE – Lampa lui Aladin;

X – BRUMÃREL – Orb în luminã;
XI – BRUMAR – Evlavii;
XII – UNDREA – Acatistul iubirii;
…ªi, în fine: Sonetul bisect! – pentru ritmul

cuaternar al Terrei.
Poetul sonetist THEODOR RÃPAN este un petrar-

chist autentic (dar nici pe sonetistul-sculptor nu-l dã
uitãrii, pe „divinul” Michelangelo: „Cu Michelangelo
nimic nu piere:/În mine rugul, flacãra în tine!/Fac
parastas credinþei, pe albine/Trimit spre ceruri glas de-
napoiere” – cf. Sonetul CCXCVIII) – senzual, dar nu
lasciv („Fiind ecou nespuselor cuvinte/Port gând
smerit de înzãuat iubirea,/Pohtirea ochiului aduce
ºtirea:/ Ah, gura sufletului nu mã minte!” – cf. Sonetul
I): pe trunchiul sãu italienizant se altoieºte, din
izbucnire pãtimaºã în izbucnire pãtimaºã, un sonetist
din ce în ce mai eminescianizant, prin Vis/Visare ºi
Pãtimire-întru-Necuprins: „Visul visat viseazã,
Doamne, visul,/Gândul gândit pe sine se gândeºte,/Eu
voi muri cândva, pe româneºte/ ªi-n locul tãu voi scrie
Necuprinsul.” – cf. Sonetul IX.

Patru obsesii majore, ale sonetistului THEODOR
RÃPAN: 

1 – IUBIREA ºi FRUMUSEÞEA, ca factori
DEMIURGICI (complementar!: „De tine azi sunt trist
ca niciodatã,/Zeiþa mea cu noaptea prinsã-n
plete,/Izvoarele iubirii-mi þin de sete,/Cum sã te las
splendorilor furatã? – cf. Sonetul III) – ca ºi Petrarca,
ºi THEODOR RÃPAN dezvoltã, în Poezia sa, o
adevãratã teorie despre soteriologia Iubirii! 

2 – CUVÂNTUL/LOGOS/NOMOS DEMIUR-
GIC („Uºi fãr’ de chei deschid cu gândul, mamã,/ªi-
n temniþa Cuvântului mi-e bine” – sau: „Priveºte-mã,
Lumino, sunt divinul/Pe care-l tulburã demult
Cuvântul” – cf. Sonetul V), 

3 – ARTA/ARTISTUL/ORFISMUL/ ATITUDI-
NEA HRISTICÃ – doar prin autojertfire, se poate
nãzui spre Revelaþiile Cerului ºi Tainelor-Fântâni
(„Setos de Cântec ard stindarde mute,/Fântânile,
sleite, îmi beau Clipa”) – ºi

4 – TIMPUL/NEMURIREA – de fapt, Exorcizarea
de Timp-Istorie, prin Patimã-Pãtimire ºi Artã/Neprihana
Ablutivã a Artei Nemuritoare – ºi, evident, prin
„preaplinul iubirii”, de sorginte divinã, deci cu enorme
valenþe soteriologice („Mã simt de iarnã prins ca-ntr-

SOTERIOLOGIA IUBIRII. IMN AL GLORIEI RE-TRÃIRII SINELUI
ÎN UNIVERSUL CREAÞIEI, PRIN IUBIRE DIVINÃ: VOLUMUL

FIIND – 365 +1 Iconosonete 
de THEODOR RÃPAN, Editura „Semne”, Bucureºti, 2013



o capcanã,/Zãpada nemuririi se afundã,/Vãpaie sunt!
Vãpaia naºte undã:/Ah, inimã, neprihãnitã ranã!”). Sau:
„Vai, Doamne, cât mai e pânã departe?/Azi, cum
sã-ngãdui chinul ce-ntârzie/Regretul? Doar cãinþa
reînvie!/Mult timp mai am iubirii sã-i fac parte?” – cf.
Sonetul CCCIII.

Iubirea combinã, logic, Iniþierea întru Frumos ºi
Nemurirea (pe de o parte), cu Transfigurarea întru
Floare ºi Mire (pe de altã parte) – întru HIEROGAMIA-
NIMB: „Ea, Dragostea, înspinã trandafirii!/Opreºte-mã
sã-ndur ºi nu socoate/Cã-n nimbul florii se ascund toþi
mirii!” – cf. Sonetul XIII. 

Meritul primar, petrarchian ºi rãpanian, deopotrivã (în
concepþie, cel puþin!) – constã în estomparea, cât mai înaltã
(neipocritã, dar exasperatã de dorul de spiritualitate/respiri-
tualizare a Sinelui, ca restaurare a SINEI COSMICE!),
estomparea cât mai „dureros de dulce”, a „sexului” vulgar
ºi atât de vinovat de cãderea ºi numai cãderea fiinþei de
sorginte umano-divinã: „Amor, te chem mereu sã-mi fii
aproape!/Madonei mele cere-i îndurare!/Pe unde-mi eºti?
Absenþa ei mã doare!/Strecoarã-i-te-n sânge ºi în
pleoape!/Tu, sol al vieþii mele trecãtoare,/Cu trupul minþii
foºnitor pe ape,/Dã jos armura genelor, sã scape/De trudnica
ivire cãlãtoare!/Umil ºi fericit prãsesc cuvinte,/Împerechez
fiorul cu cinstirea,/Ecoul gândului o ia ’nainte.../ªi tot aºa,
pânã ce istovirea/Apleacã tuiul inimii, fierbinte,/Ea sã m-
aºtepte-n prag! Prinos? Iubirea!” – cf. Sonetul CLII.

Expresivitatea Logos-ului, ca Ordine Dumnezeiesc-
Universalã, se capãtã, fireºte, prin iniþierea întru Taina Crea-
þiei, care este Taina/Misteriul Cavaleresc al Iubirii: „Fiind
ecou nespuselor cuvinte/Port gând smerit de înzãuat
iubirea” (cf. Sonetul I) – Privirea Revelatorie trimite la
Dorul Nepereche, prin care se obþine, întru Alchimia Iubirii,
Puritatea Hibernal-Printanierã a Artei, cea învingãtoare, de
fapt, sintetizatoare ºi transfiguratoare, la nivelul esenþelor, a
sezoanelor, în ETERNITATE (Zãpezile se contopesc, în
Athanorul Poeziei, cu Zarzãrii în Floare!): „Dor nepereche-
mi mistuie simþirea,/Zarzãrii iernii îºi croiesc veºminte/ªi
mã-nlumin strãfulgerând morminte/Cu mãºti de ierburi
miruindu-mi firea./Plânsu-m-au iambii? Corbii scurmã-n
lunã/Cu gheara-ndureratã ºi nebunã/Sub primele silabe
translucide./ªi scriu sonet dupã sonet întruna/Sperând cã
lacrima, doar ea, strãbuna/Va-nmuguri tãcerea ce ucide...”
– Tãcerea-ca-Mantrã, ca Elixir Blagian, transfigureazã
Moartea, în MOARTE INIÞIATICÃ – ºi, iatã cum
SONETUL devine instrumentul soteriologic al INVIERII
HRISTICE! 

Singura Glorie Regalã, pe care THEODOR RÃPAN o
admite: Gloria prin Cuvânt („Ah, nu mã lasã gloria-mi
regalã/ªi nici nu vreau sã dau azi socotealã/Spre a-nlumi
nimicul, o himerã!”) – Logos-ul este singura Armã/Armatã
Celestã („Cuvintele îmi sunt oºtiri vernale,/Zidirile luminii
mã aºteaptã,/Topiri vuinde braþele îndreaptã:/Refac doiniri
de jad, monumentale!”), prin care meritã ºi chiar trebuie sã
fie cucerite Lumea ºi Iubirea. Din nou, douã comple-
mentaritãþi semantice, la THEODOR RÃPAN!

Iubirea fiind echivalentul semantic-demiurgic al

Armoniei Cosmice a Creaþiei/POEZIA SACRÃ – Poetul
poate sã-ºi ofere ºi sincope terestre ale Iubirii, în
favoarea Armoniilor Celeste ale RIMEI POETICE: „Vei
îndrãzni, Madonã, cu asprime/Sã mã condamni? O, nu, nu
mã desfide!/Pierdut pe veci mã exilez în rime!” – cf.
Sonetul CCXCIV.

…În definitiv, Iubirea cu cadenþe terestre a provocat
Cãderea – atunci, expierea sã se facã (chiar dacã se cam
încalcã scripturistica veterotestamentarã…) nu prin Femeia
Terestrã, ci prin Ipostaza sa MARIANICÃ – POEZIA (ei,
da, Poezia, în Ipostaza ei Marianicã, de Poezie a Duhului,
„melanholizând” dupã Armoniile Paradisiace – „reparã”
relaþiile Poetului cu Biblia, de data aceasta, pe linie
neotestamentarã!): „Nu stã-n Scripturã, dar, conform
uzanþei,/Completul ºtie – întrebaþi ºi luna:/Un singur
vinovat e, Tu, Femeie!” – cf. Sonetul CCLIII.

ªi, astfel SONETUL devine principalul instrument
soteriologic al umanitãþii! – el conþinând ºi Iubire-Armonie,
dar ºi Puritatea Marianico-Hristicã, Resurecþionalã, a
Iubirii: „Pãzeºte-mã, am lira-n toropire,/Sã strig, nu pot –
sonetul meu rãzbate!/La miezul nopþii facã-se dreptate:/ Sub
praporii-nvierii fi-voi mire!” – cf. Sonetul CCXLVI.

Ceea ce-l face foarte român ºi uman, pe acest sonetist de
excepþie, este atitudinea sa profund creºtin-ortodoxã,
iconodulã. Deºi, nu neapãrat dogmatic-convenþionalã – ci,
chiar, posibil de regãsit în folclorul cu arome antic-dacice! –
spre exemplu, atât de eminesciana reinterpretare a mitului
solaro-selenar, adicã, mai exact: apollinico-artemizian, al
Dalbilor Pribegi!: „Lumina din icoanã plânge-ntruna,/Pe
cer rãmas-au soarele ºi luna/Sã-mi binecuvânteze pas ºi
floare!” (cf. Sonetul IX).

„Melanholia” romantic-eminescianã, dar ºi dürer-ianã
(„De dor nebun ascund Melanholia//Jertfire sugrumatã”
– cf. Sonetul XIV), ca ºi thanaticul – sunt sublimate (în
excelentul Sonet XVIII), prin Iubire Dionysiacã (cel puþin,
aºa este indicatã de cãtre autor…), în Albinele Hyblei
Olimpiene, cele având funcþie soteriologicã ºi psihopompã
(ca ºi Calul, care iniþazã întru „roata” Moarte-Înviere, prin
intermediul Somnului/Visare, „lavina de-ntuneric” – în:
„înflorirea migdalului” marianico-hristic: „De vii la mine,
potcoveºte-þi calul!/Cin’ sã mã tragã-n fugã azi pe
roatã?/Lavinã de-ntuneric, neaflatã,/Iubirea mea-nfloreºte-
n somn migdalul!” – cf. Sonetul XVIII) : „Bãtrân de-acum,
mã paºte depãrtarea:/Ce bun e vinul când îl bea uitarea/ªi
ce ferice-i Moartea! Nu-i sunt frate!/Te du, femeie,’n
crânguri pe albine,/Cãci nimeni nu muri-va-n loc de
mine:/Tu dragoste îmi vei aduce, poate...”! Otrãvirea prin
iubitã/iubire este/se face, de fapt, cu V.I.T.R.I.O.L.-ul
alchimiºtilor, cãci produce înflorirea, prin gestul ritualic al
„rostogolirii”: „Din mâna ta voi bea otrava toatã (…)
/Rostogolindu-mã în gol deodatã (…)/Iubirea mea-
nfloreºte-n somn migdalul!”

…Ciudat! Uneori, sonetistul petrarchist THEODOR
RÃPAN devine, pentru puþine, dar semnificative clipe,
barochist levantin („Apusul se topeºte-n mahmu-
dele,/Oglinzile îngânã spovedanii,/La balul tãu venirã
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curtezanii –/Cãtuºele-ntristãrii-mi sunt inele!” – cf. Sonetul
XXIII), dar ºi romantic întârziat, poesc („Zadarnicul
înfige colþi în mine/Iar moartea, hâdã, râde pe-nfundate” –
cf. Sonetul XXVI), ba chiar parnasiano-lecomtelisl-ian
(„Þi-am ridicat un loc pentru vecie/Spre a te ºti panterã ºi
femeie”), alteori, cvasi-simbolist (prin corbii lui Bacovia ºi
ai lui Tradem al nostru…: „Neîncetat, vai, corbii vor
dreptate/Fãcând lumina una cu pãmântul!” – cf. Sonetul
XIX) ºi cvasi-impresionist (probabil, conform propriei
doctrine, a reflintextului (reflex literar intertextual…):
apar, uneori „opalul” ºi „topazul” („Miresmelor cu trupul
de lavandã,/Topaze fine ’ndoliind vegherea” – cf. Sonetul
XII) minulesciano-verlaine-iene, alteori, „absintul”,
specific unor întregi generaþii, simbolisto-impresioniste
(„Ianuarie mã ceartã, ’mi beau absintul!” – cf. Sonetul X)
– ºi, chiar, încercând experienþa singurãtãþii ºi angoasei
expresionist-existenþialiste: „Mã tem de tine-n vis,
singurãtate!” – cf. Sonetul XXII.

Dar: 
Cine vrea sã guste ºi, apoi, sã vorbeascã, în cunoºtinþã de

cauzã, despre Poezia româneascã adevãratã, despre zbaterile
cele mai profund umane, turnate în bronzul expresiei
strãlucit-clasice, va fi nevoit sã se refere, implicit, în zilele
noastre, ºi la THEODOR RÃPAN.

Poezia sa, deºi rãvãºitã, parþial, la nivelul semanticii de
adâncime, de pre-simþiri (…ºi de „post-simþiri”, cum ar
zice un alt Poet român contemporan, adept al „revizuirii
coordonatelor interioare, ale vieþii umane contemporane”,
spre spiritualitate – Profesorul universitar doctor, de la
Universitatea din New Mexico ºi Pãrinte al Pradoxismului
Mondial, dl. FLORENTIN SMARANDACHE!) – este
una care atinge, nu de puþine ori, desãvârºirea, în ritmul
vitalist al stihurilor, dar ºi în cel al trãirilor lirice. De un
rafinament rar întânit, mai ales în peisajul apocaliptic al
Poezei actuale (dacã mai putem vorbi, cât de cât, despre aºa
ceva!), THEODOR RÃPAN este nu un rãtãcit, printre
sãlbatici, ci un adevãrat ºi încãpãþânat luptãtor, pentru
NÃDEJDEA MÂNTUIRII ARMONIEI LUMII TERES-
TRE!

Luptãtor, cu incredibile resurse, pentru recuperarea ºi
restaurarea, în lumea aceasta cãzutã, a Frumosului, întru
Duhul Umano-Divin Resurect!

El, THEODOR RÃPAN, nu e surd la realitate, ci are
curajul (apropiat de demenþa seninã hölderlin-ianã!), de a
impune EL ritmuri lumii, refuzând sã accepte sincopele
thanatico-apocaliptice, care i se propun, ca surogate de
viaþã/ritm vital. THEODOR RÃPAN vrea VIAÞÃ
AUTENTICÃ/SACRÃ, tot aºa cum el – Poetul creeazã
POEZIE AUTENTICÃ/SACRÃ – ºi VIAÞA SACRÃ nu
poate fi conceputã, în afara Ritmului Divin Restaurat – a
IUBIRII! 

Adicã, nimic nu este definitiv pierdut, în acest eon
smintit de la orice normã/nomos, dacã se reînvaþã
Iubirea-ca-Factor-de-Retrãire-întru-Celestã (ºi se
estompeazã, pe cât posibil, ºi non-ipocrit, factorul anti-
spiritual, al Cãderii Adamice, „sexul”!) – prin acordarea,
din nou, a lumii întregi, la Soteriologia Iubirii!

SONETULUI i se restaureazã, prin renascentiºti, deci ºi
prin Duhul renascentist al lui THEODOR RÃPAN – dupã
moda/reþeta petrarchianã (binecuvântatã Terapie!), valenþele
soteriologice, prin Magia Armonicã, dar ºi prin aceea a
Rigorii-Logos – dar, mai ales, prin SIMBOLISTICA
(direct cosmico-divinã!) RESURECÞIONALÃ, a cifrei
12: 4 X 3 încifreazã, de fapt, semnificaþia adâncã a
reîmpãcãrii Dumnezeului-Demiurg, cu Omul, a Pãmântului
(4) cu Cerul (3). ºi credem cã nimãnui nu-i poate scãpa
dubla simbolizare numerologicã a acestei soteriologii, din
CONSTRUCÞIA SONETULUI: 

1 – pe de o parte, RIGOAREA DEMIURGICÃ a celor
12 stihuri (ultimele douã versuri ale sonetului marcheazã
concluzia „morala”, verdictul divin, asupra fenomenalului/
„phainomenon-ului” din lume: sunt/trebuie sã se facã
evidente accentele definitive/implacabile, divin-vaticinare)
– pe de alta: 

2 – NUNTA-HIEROGAMIA, întru SFERA PLATO-
NICIANÃ, dintre catrene ºi terþine!

(Sonetul de întemeiere, cel italiano-provensal – este
profund creºtin, fiind conceput chiar sub Semnul
CRUCII: catrenul 1 îºi cautã terþina 1, catrenul 2 îºi
cautã terþina 2 – ÎNCRUCIªÂNDU-SE!)

Magia stihului/stilului lui THEODOR RÃPAN constã,
esenþial, chiar din Instaurarea Incantaþiei Vieþii întru
Demnitatea Frumosului – Incantaþie prin care Orfeu ºi
Hristos sunt ajutaþi sã recupereze lumea noastrã „modernã”,
cãzutã, adicã (dacã ne raportãm la episodul Grecia, din
eminesciana poemã vaticinarã, „Memento mori”!), în bezna
ºi labilitatea „oceanului” (…deºi, mulþi am fi ispitiþi a o
numi, mai curând, „mlaºtinã sleitã”!), prin autosacrificii
armonice, întru PARADISUL MUZICII SFERELOR
CELESTE.

1 – EVANGHELIA INIMII – ANOTIMPURI – Jurnal de
poet (Editura „Semne”, cu ilustraþii de Damian Petrescu,
2010); 2 – EVANGHELIA CERULUI – ZODII DE POET
(Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2011);
3 – EVANGHELIA TÃCERII – SOLILOCVII (Editura
„Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2011);
4 – EVANGHELIA APOCALIPSEI – EPIFANII (Editura
„Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2012).

2 – THEODOR RÃPAN, vol. FIIND, Editura Semne,
Bucureºti, 2013.

3 – SONETUL BISECT, CCCLXVI: Ultim Sonet!
Sunt viu dupã coridã!, p. 765.

4 – Albina – simbol al sufletului; uneori, este identificatã,
în religia grecilor antici, cu Demeter. Are funcþie transfigura-
toare ºi psihopompã. Fiinþã de foc: la greci, este întruchipare a
preoteselor Templului de la Delphi, „a prorociþelor, a
sufletelor curate ale iniþiaþilor, a Spiritului ºi Logos-ului.
Albina purificã prin foc ºi hrãneºte, prin intermediul mierii:
cu focul arde (la modul soterilogic, zicem noi!), iar
strãlucirea ei lumineazã.” – cf. Jean Chevalier/Alain
Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, Ed. Artemis. Buc., 1994.
La daci, Albina are funcþie de Co-Demiurg, lucrând,
dimpreunã cu Zalmoxis, la Construcþia Universului.
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VISCOLUL
Vântul a bãtut cu furie ºi zãpada a cãzut necontenit trei zile la rând. Când zãrile s-au limpezit, sãtenii

din Glodeni, cu mic, cu mare, au ieºit din case, sã admire peisajul. Mai ales pe vale, la numiþii vãleni,
unde troienele acoperiserã aproape complet câteva locuinþe. Priveliºtea era destul de frumoasã, din
zãpadã ieºeau câteva hornuri care fumegau, iar din grajdurile acoperite de nãmeþi se auzeau mugete,
rãgete, behãituri sau cotcodãceli. În fine, aºa cum este firesc la þarã! Mulþumite de cele vãzute, muierile
s-au dus pe la casele lor, sã mai dea zãpada, sã facã ceva de mâncare ºi, în context, sã comenteze ce
vãzuserã, la gura unui pãhãrel de þuicã fiartã. Bãrbaþii, oameni cu simþul socialului în genã, s-au dus la
crâºmã, singurul loc unde de fapt se puteau pune cu adevãrat bazele poveºtilor despre greutãþile vieþii
de þãran, pentru a fi povestite mai târziu nepoþilor, iar aceºtia sã le transforme în legende ºi chiar mituri.
Cu ei ca eroi principali!

În acest timp, la primãrie, tot staff-ul, în frunte cu domnul primar, munceºte de douã zile, fãrã odihnã,
pentru cã se apropie alegerile ºi treaba nu-i simplã deloc. Cui ºi cât, de unde ºi cum, care-s ai noºtri
care ai lor, hee, heee, dureri de cap, nu alta. Pe la prânz soseºte de la bufet ºi consilierul pe probleme
de politici sociale care anunþã cam împleticit:

– Doommm, pimaaa, vin dã la vãleni, i-a cam luaaa, dacuuu, cã-i sub zãpadãã. 
– Pãi, ºi ce-o sã vin eu sã le dau zãpada de pe casã, bãi, cuscre!?
Aici însã sare secretara primãriei, nimeni alta decât soþia edilului.
– Gligore, te-a prostit beutura! Pãi, nu-þi dai seama ce bine îþi picã!? Adicã tu, primarul, i-ai ajutat pe

bieþii oameni, i-ai salvat de la moarte sigurã, iar ei, recunoscãtori, te pupã ºi te îmbrãþiºeazã în faþa
camerelor de luat vederi. Tot io sã te scoþ din belele, cã tuuu, numai’ cu ochii dupe Marghioliþa lu’ Fuºtei! 

Primarul, nu foarte surprins de remarca nepotrivitã a nevesti-sii, aia referitoare la Marghioliþa, îºi dã
seama cã totuºi muieri-sa-i un fel de popã, cã prea le ºtie bine pe toate. Începe sã dea ordine: 

– Cuscre, dã telefon sã vie televiziunea, zi-le bã, cã avem morþi ºi rãniþi, incendii, alunecãri de teren,
chestii d-astea care le plac lor, mai bagã ºi ceva cu copii de la ºcoalã, apoi, nepoate, fii atent, cere la
Comandamentul de Intervenþii, ceva forþe pentru scoaterea de sub nãmeþi a oamenilor, ºi tu, cumnate,
pune de o masã cumsecade cã vin oamenii ãia ºi nu se face sã… 

Dupã încã douã zile, în sat, forfotã de nedescris, televiziuni, jandarmi cu lopeþi, maºini ale armatei cu
ajutoare ºi lemne de foc pentru sinistraþi, oficiali de la judeþ extrem de preocupaþi (ºi la ei sunt alegeri!),
cu alte cuvinte, lume peste lume... În mijlocul lor, primarul cu figurã dârzã, dar profund tristã ºi
îngrijoratã, dã asigurãri în faþa camerelor de luat vederi cã: „prin efortul nostru comun ºi susþinut vom
lichida, în cel mai scurt timp, urmãrile acestui adevãrat dezastru, vom acorda ajutoare ºi despãgubiri ºi,
în curând, satul nostru va fi, aºa cum a fost întotdeauna, leagãnul bucuriilor ºi al belºugului”. Lãcrimeazã
puþin împreunã cu toþi consilierii. Nu se simte mirosul de trãscãu. Nici când sãtenii care cãscau gura se
apucã de bocete rituale deoarece începuse distribuirea ajutoarelor. De dupã ochiurile de geam ale
caselor înzãpezite privesc niºte bãbuþe total nedumerite. Evident televiziunile filmeazã ºi acest aspect
pentru capitolul curiozitãþi. Jandarmii dau la lopatã, deºi habar nu avem ce gândesc. Oaspeþii sunt
invitaþi la o micã gustãricã, fiindcã aºa-i datina din strãbuni. Vin ºi lãutarii, iar bucatele ºi vinul sunt
apreciate cum se cuvine. Spre searã, pleacã. 

ªefii de la judeþ îl felicitã pe domnul primar. Nevastã-sa îl ia ferm de braþ ºi-l duce acasã. Aici, înainte
de a intra în pat, domnul primar spune mulþumit:

– Mãi, femeie, mulþumim lui Dumnezeu, cu zãpada asta sunt aproape sigur cã voi câºtiga alegerile.

Proză ironică



Iar dacã ne ajutã ºi în primãvarã cu niºte inundaþii ca lumea, dau acatiste ºi donez o icoanã la bisericã! 
Apoi doamna primar verificã temeinic ce-o fi gãsit toanta ºi bagaboanta aia de Marghioliþa la bãrbatã-su, aflã

ºi, amândoi adorm liniºtiþi. 
Jandarmii dau la lopatã…

EXTRATERESTRUL
Era spre înserat când tânãrul domn Pandelicã Borº se întorcea spre casã. Frânt de muncã ºi rãspunderi.

Încã de dimineaþã plecase la un prieten al sãu, Filicã zis Cocârþ, sã-i cearã o sapã cu împrumut. Nu pentru cã
ar fi avut nevoie ci numai aºa sã vadã cât de prieten îi este. Filicã, evident, nu avea sapã, prin urmare, au plecat
la bufet ca sã vadã cum pot rezolva problema apãrutã. Pe la prânz aici au apãrut ºi doi profesori de la liceul
agricol care erau pasionaþi de farfurii zburãtoare ºi tot felul de extratereºtri, deci afacerea cu sapa a intrat în
colaps, iar cei doi, plus pãrintele Toma sosit ceva mai târziu, au intrat în aceastã ideaticã disputatã aprins, cu
toate forþele intelectuale ºi culturale. Dupã puterile fiecãruia. Cert este cã acum Pandelicã mergea pe uliþã din
gard în gard, zdrobit fiind de povara efortului intelectual. La un moment dat însã, aflat pe la mijlocul unui viraj
foarte strâns se opri, mai bine spus înþepeni ºi, de spaimã, îl apucã sughiþul. 

În faþa sa, apãrut pe neaºteptate, asta nici nu era prea dificil, se afla un extraterestru. Mic, îmbrãcat cu un
costum roºu ºi cu un cap albastru, fãrã ochi, fãrã nas, însã cu o ureche mare sub forma unei toarte. Omuleþul
scotea niºte sunete bizare, înfundate, un fel de rãcnete neinteligibile pentru un om, chiar dacã acesta ar fi venit
de la bisericã ºi nu de la crâºmã. Ca sã scape de groazã Pandelicã se prãbuºi la rãdãcina unui gard, gândindu-
se cã va pãrãsi, chiar dacã cu regrete, aceastã lume nedreaptã cu el, un om cu atâtea posibilitãþi încã
neîmplinte. Mai apucã sã vadã însã cã fiinþa se depãrteazã, fãrã sã-i scoatã creierii, sau alte organe nobile,
orbecãind ºi scoþând în continuare acele sunete terifiante. Dupã câteva clipe de confuzie totalã, bietul om din
capul cãruia fugiserã complet aburii bãuturii se ridicã ºi fugi înapoi la bufet ca sã se refacã. Prilej cu care povesti
de mai multe ori e i se întâmplase. Fiind de fiecare datã mult mai explicit fiindcã ºi paharele de trãscãu se
înmulþeau…

În acest timp, doamna Filica se întorsese acasã de la o vecinã unde ghiciserã în cafea ce fac soþii lor plecaþi
la muncã prin cele strãinãtãþi. Când intrã în casã îi vãzu pe cei doi copii mai mari jucându-se de-a arabii ºi
americanii într-un foarte instructiv joc de rãzboi, momentan virtual. Observã însã cã lipsea Manuelito, mezinul!
Întrebã, destul de detaºatã, unde este. Vizibil deranjaþi, fraþii mai mari rãspunserã cã îºi pusese oala de noapte
în cap ca sã-i sperie, însã cum ei erau ocupaþi, nu a mai putut sã ºi-o scoatã, iar piciul plecase plângând la
vecina cu care ea socializase ceva mai devreme. Scurt ºi foarte impersonal! Filica scoase un rãget ºi ieºi de
nebunã în uliþã sã-l recupereze pe nefericit. 

EPILOG
Manuelito a fost gãsit exact când niºte câini hãmesiþi, neimpresionaþi de aspectul sãu bizar, se pregãteau

sã-l facã fâºii. Imediat i-au fost încãlcate toate drepturile civice cu o nuia ºi, mai târziu, a fost operat de un
tinichigiu care a tãiat oala de noapte ºi i-a eliberat capul. 

Pãrintele Toma, duminicã la slujbã, a þinut o predicã minunatã în care a amintit de vizita unui înger pe uliþele
satului, semn cã Preabunul îi iubeºte pe aceºti oameni minunaþi. Cu o condiþie! Aºa cum i-a spus ºi îngerul lui
Pandelicã, sã se refacã din temelii biserica, sã se ridice una mare ºi mândrã, care sã aminteascã urmaºilor
despre preafericita întâmplare.

Unul dintre profesori, membru marcant al clubului UFO-RESARCH a scris un articol despre întâlnirea de
gradul trei din localitate, întâlnire confirmatã de o mulþime de martori. Articolul a fãcut vogã printre cititorii de
gen, mai ales cã era însoþit de o fotografie a lui Pandelicã. Figura sa buhãitã ºi privirea tâmpã au fost extrem
de convingãtoare. Era, indubitabil, a unui extraterestru care încerca sã se infiltreze mimetic printre oameni. 

EªECUL MISIUNII
Pe uliþa mare a satului trecea alene Liricã Gumaru zis Fitil. Precum ºtim abilitatea celor din rural de a da

porecle este una pierdutã în negura vremurilor, iar logica acestui fapt rãmasã tot acolo. Liricã era îmbrãcat ca
de obicei cu o pãturã în care fãcuse trei gãuri, fãrã încãlþãri, fiindcã nu era decât luna noiembrie ºi purtând
acelaºi toiag noduros de care putea fi cu greu deosebit. Pe lângã el Stan, o rãpciugã de câine, care pãrea mai
mult o stafie, dacã nu cumva Liricã descoperise secretele clonãrii. Ceea ce nu ar fi fost de uimire întrucât pe
aceste meleaguri minunile sunt frecvente. Dacã ar fi trãit în India, în mod sigur, Liricã ar fi fost unul dintre
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înþelepþii vremurilor sale, aºa însã era considerat un om normal care-ºi duce zilele cum poate ºi el. Locuia la
marginea satului lângã o baltã mare din care nu te-ai fi uimit deloc dacã ieºea un balaur sã te înghitã. Spre
norocul sãu Liricã nu ºtia nimic despre balauri ºi stãtea zile întregi pe malul bãlþii uitându-se în gol. În spatele
privirilor fiind tot un gol se vede treaba cã Nirvana îi era foarte la îndemânã, lucru care-l mulþumea pe deplin.
Poate din cauza aceasta Liricã dezvoltase un limbaj straniu rezultat din comunicãrile frecvente cu broaºtele ºi
cu þânþarii. Însã consãtenii, oameni de o rarã inteligenþã, pricepeau ce spunea Liricã De exemplu:

– Boacaca, zzzuacaca!
– Hai, noroc bãi, Liricã, ce mai faci!?
– Tzuuu, tzuuu, ããã!
– Bã, dute’ dracu’, dã unde sã-þ’ dau eu þuicã!? Ce-ai înnebunit!? Car-o sã nu te iau la pumni, puturosule!

Deci, precum vedem, înþelepciunea oamenilor se împletea armonios cu generozitatea lor proverbialã, dar ºi cu
buna creºtere. 

Rar era vãzut mâncând ceva ºi asta se întâmpla mai ales când câinele, ignorând înþelepciunea rasei sale, îi
aducea la picioare vreun peºte putred, sau o pasãre aflatã cam în aceeaºi stare. Doar când mama naturã era
deosebit de vitregã ºi nu oferea nimic de mâncare Liricã intra în apã ºi culegea raci sau scoici. Nu le fierbea în
nici un fel ºi doar aºa se poate explica cum de ajunsese totuºi la vârsta asta. Dovadã cã mâncarea eco este
fãrã îndoialã cea mai sãnãtoasã. Într-una din aceste nefaste zile de muncã lui Liricã i se împlini destinul. În jurul
sãu apa clocoti ºi se trezi înconjurat de tot felul de peºti mai mari sau mai mici. În mijlocul lor unul cam pirpiriu
însã de culoarea aurului vechi… 

***
Pe uliþa mare a satului pãºea un tânãr frumos, foarte bine îmbrãcat, cu aerul, destul de necunoscut aici, unui

foarte prosper om de afaceri de pe Wall Street. Intrã hotãrât pe uºa cârciumii ºi nu se lãsã intimidat de mirosul
de mahorcã, obiele, sulf ºi motorinã. Pãrea în largul sãu, aºa cã se îndreptã spre tejgheaua slinoasã scoase
un pumn de bancnote din buzunar ºi, în liniºtea mormântalã care sãpa dungi inestetice pe feþele consumatorilor,
dãdu, ferm, comanda:

– Broacaca, zvâârt, tzuuu, tzuuu!
Doar cârciumarul, un gras cardiac, cãzu grãmadã în spatele tejghelei. Ceilalþi se pornirã pe un râs nestãvilit

nici mãcar de dorinþa fierbinte de a-l bea pe nenorocitul de Liricã pânã o rãmâne fãrã nici o leþcaie. 
***

În mijlocul bãlþii, peºtiºorul de aur, regele tuturor peºtilor, înota cuprins parcã de gânduri negre. Lângã el
Marele Sfetnic, un crap de dimensiuni uimitoare, pãstra o tãcere plinã de respect. Bine, pentru ei nici nu este
prea greu…

– Mãrite sfetnic, sunt iatã, din nou, cam nedumerit de ceea ce se întâmplã… 
– Poruncã, Mãria Ta, murmurã Marele Sfetnic, pãstrând riguros distanþa protocolarã, aceea care-l punea la

adãpost de hachiþele Regelui.
– Împlinim, iatã, de atâta amar de vreme sfânta noastrã datorie de a ferici un om împlinindu-i trei dorinþe. În

timp, slãvitul meu neam a fãcut asta în locuri diferite ºi cu oameni de tot felul. Numai cã dorinþele lor erau
aceleaºi: bogãþie, tinereþe ºi, cu toatã iertarea de cuvântul cel vulgar, o sculã mare…

Ciudat, niciodatã nu ne-a fost cerutã sãnãtate, minte, iubire faþã de semeni, bunãtate, sau cunoaºtere. ªi
niciodatã, nimeni, nu a cerut ceva pentru vreun copil al sãu sau pentru soþie. Toþi numai pentru ei! Aºa cã, mã
întreb foarte sincer dacã nu cumva trebuie sã cerem Divinului scutirea de aceastã îndatorire care de fapt
nefericeºte specia asta neevoluatã. Ce spui?...

Bãtrânul sfetnic, un curtean desãvârºit, întrucât nu putea sã aprobe dând din cap, pãstrã o tãcere care pãrea
gânditoare. De fapt, toatã povestea fusese sugestia lui, strecuratã primei ibovnice, iar aia, o caracudã nostimã,
dar mult mai proastã decât un mormoloc, i-o spusese Alteþei Sale.

– Doamne, ce uºor se conduce lumea, gândi el fericit cã va scãpa de idioata asta de misiune pe care regii
o credeau divinã, iar lui îi rupea ºalele ºi îl umpleau de necazuri. 

RITUALUL PRECREªTIN
La începutul iernii, în rural, dar ºi în cartierele mãrginaºe din marile oraºe începu sã se propage, viguros ºi

implacabil, un ritual pãgân pãstrat în memoria ancestralã a omenirii de pe aceste meleaguri. Gardurile sunt
furate apoi sacrificate prin ardere în vatrã. Pe timpul sacrificiului femeile umblã bezmetice prin odaie incantând
blesteme, în timp ce bãrbaþii privesc extatic la flãcãri ºi înjurã cu mult talent, aproape neîntrerupt.

Solicitãm guvernului mãsuri drastice pentru a elucida acest tenebros mister ºi, pe cât posibil, sã-i readucã
pe rãtãciþi la calea cea dreaptã a suferinþei fãrã de crâcnire.
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Dimineaþa aceasta se anunþa a fi deosebit de fru-
moasã, soarele strãlucea ºi lumina casele albe pe care
era afiºat crezul ºi mândria locuitorilor: „Treaba înce-
putã trebuie continuatã!”. Toþi roboþii s-au îndreptat spre
imensa piaþã centralã, la chemarea conducãtorului,
marele ROBOT 001. Pe estrada amenajatã din vreme
s-a urcat semeþul conducãtor ºi ºi-a privit supuºii cu
ochii mari ºi sfredelitori, apoi ºi-a mângâiat colþurile
ascuþite ale capului sãu cubic ºi ºi-a rãcnit discursul: 

- Treaba începutã trebuie continuatã! Toate apa-
ratele de radio vor fi deschise. 

Roboþii ºi-au umflat piepturile, ºi-au mângâiat colþurile
feþelor pãtrate ºi au rãspuns cu mândrie ºi bucurie: 

- Treaba începutã trebuie continuatã! 
Glasurile metalice unite în strigãtul comun al zecilor

de mii de piepturi au fãcut sã vibreze geamurile tuturor
caselor. Apoi fiecare a pornit bucuros sã deschidã
aparatele de radio ºi sã îºi facã treaba sa. 

Robotul 28.516 ºi-a ascuþit bine cuþitul ºi a început
sã toace ceapa. Era tare concentrat ºi grijuliu,
mormãind mereu cuvintele magice: Treaba începutã
trebuie continuatã!

Spre ºantier s-a îndreptat zidarul cu un numãr atât
de mare, cã nimeni nu ºtia sã îl citeascã, ci îl spunea
cifrã cu cifrã ca o silabisire: patru-cinci-unu-nouã-ºapte-
ºase-unu-unu-doi-nouã-trei-ºapte-cinci-patru-unu.
Blocul turn pe care-l construia ajunsese la etajul al o
sutã douãzeci ºi patrulea. Dar, treaba începutã trebuia
continuatã. Cãrãmizile îl aºteptau alãturi de mistrie.

Pe toate strãzile, din aparatele de radio deschise se
auzeau ºtiri, comentarii, ºtiri... Iar mâinile harnice ale
roboþilor munceau cu spor.

„Minerii au fost îndrumaþi sã meargã în Piaþa
Universitãþii sã planteze flori.”

Singurul care nu se apucase de vreo treabã era
Roboþel 17.313. De fapt el era unicul locuitor al cetãþii care
fãcea ceva foarte ciudat: punea întrebãri ºi se întreba ºi
pe el însuºi. Pânã acum nimeni, niciodatã nu a fãcut aºa
ceva, nimeni nu ºtia ce sunt acele vorbe ciudate, între-
bãrile, ºi cu ce îi ajutau în nesfârºita lor treabã. Toþi
cetãþenii îl ocoleau ºi îl priveau cu suspiciune, mai ales cã
avea ºi fizicul diferit de toþi ceilalþi, capul sãu nu avea
formã cubicã ca a celorlalþi. Colþurile cu care se mândreau
toþi erau înlocuite cu o arcuire ce dãdea un oval
neobiºnuit. Cei pe care îi întâlnea îºi fereau privirile ºi îºi
ºopteau: „ãsta nici mãcar nu are capul pãtrat ca noi”. 

Robotul 28.516 toca cu îndârjire ceapa deja
transformatã într-o pastã informã. Cuþitul începuse sã
se toceascã, dar treaba nu se putea întrerupe pentru un

asemenea fleac. 
Roboþel 17.313 se întreba: „Oare când se terminã

treaba pe care o începem?”
Din cazarma centralã a ieºit batalionul roboþilor

temerari conduºi de comandantul cu trei numere. Nimeni
nu ºtia care sunt aceste numere, erau strict secrete. Doar
ciudatul Roboþel 17.313 se întreba care sunt acestea ºi,
mai ales, de ce sunt strict secrete. Temerarii erau aliniaþi
în rânduri de câte opt, aveau cizme din Bolatex ºi chipurile
strãlucind de mândrie. Mãrºãluiau în ritm alert, în sincro-
nizare perfectã, vârfurile cizmelor se ridicau la aceeaºi
înãlþime, în acelaºi timp. La fiecare colþ de stradã bata-
lionul se oprea douã minute ºi toþi temerarii strigau
minunata lozincã mobilizatoare: Treaba începutã trebuie
continuatã! Radiourile dãdeau ºtiri.

„Fãrã sã fie atenþi la conþinutul legii propuse, parla-
mentarii puterii au votat alãturi de opoziþie scãderea la
5 % la TVA pentru unele produse de bazã”. 

Sãpãtorii se îndreptau veseli spre marginea cetãþii,
la câmpul cu gropi. Singurul fãrã zâmbet pe chip era
robotul 4.789. Se ciocnise pe drum cu vecinul sãu,
robotul 599 bis, izbitura îl ameþise ºi simþea cum îi
vibreazã în urechi ºtirile ce erau turuite la aparatele de
radio. Dar picioarele îl duceau spre locul de muncã, nu
a întârziat, dar... din cauza ameþelii a început sã sape
groapa altuia. Temerarii mãrºãluiau plini de elan.

„La primele alegeri democratice, în Duminica
Orbului, cei mai mulþi au votat trandafirii.”

Robotul 28.516 toca cu înverºunare ceapa. Zidarul cu
numãr atât de mare ce nu se putea pronunþa decât pe
cifre: patru – cinci-unu – etc. avea aproape gata etajul 125.
Atunci s-a produs nenorocirea. Etajul 125 a început sã se
bombeze, cele de sub el au troznit ºi edificiul minunat a
început sã se prãbuºeascã. Cãrãmizile zburau în toate
pãrþile ºi cele mai multe s-au prãvãlit peste temerarii ce
mãrºãluiau. Aproape un sfert dintre ei au fost nimiciþi, iar
printre victime era ºi comandantul cu 3 numere secrete. 

Roboþelul 17.313 se întreba: Oare în necrolog se vor
spune care sunt numerele secrete? ªi o desecretizare
cât dureazã oare?

„Banii depuºi la Caritas se înmulþesc de 8 ori ”
Cele trei sferturi de temerari rãmaºi teferi, cu cizmele

deja tocite ºi pline de resturi de cãrãmizi sfãrâmate îºi
continuau marºul mãreþ, lipsit acum de strãlucirea iniþialã,
dar... treaba începutã trebuia continuatã.

Robotul 28.516 lovea cu înverºunare în ceea ce
fusese cândva o ceapã. 

– Dar, oare, chiar a fost o ceapã? se întreba neliniºtit
Roboþelul 17.313.

Subliminale



Etape în viaþã

Ce miros are copilãria?
Izul de lapte de la sânul mamei
ºi siguranþa þinerii în braþe,
aromã de cozonac ºi turtã dulce,
parfumul îngheþat al bãrbii lui Moº Crãciun.

Ce parfum are tinereþea?
Teiul înflorit atrãgând albine
ºi banca de sub el,
unde stau ei, tandri îndrãgostiþi
visând, visând la viitor.

Ce arome are maturitatea? 
Sudoarea cu care se câºtigã pâinea
ºi oboseala trudei pe ogor.
Iar fructele livezii toate-s coapte
ºi mustul sperã sã devinã vin.

Ce miresme are bãtrâneþea? 
Iz de vechi ºi multã-nþelepciune
cu dorul de copii ºi de nepoþi,
cu praful strâns pe cãrþi ºi pe chitarã,
cu mucede-amintiri prinse-n sipet.

A fi

Dacã-am clãdi speranþa
în inimã ºi-n gând:
AM FI! 

În luptã cu vicleanul
ne afirmãm dorinþa:
SÃ FIM! 

Spãlaþi prin pocãinþã
ne-apropiem de îngeri:
VOM FI! 

În filele de cronici 
e-nscrisã mãrturia:
AM FOST! 

Dar numai prin iubire
verdictu-i categoric: 
SUNTEM! 

Viaþã

Viaþa de dinainte de viaþã
e o vibraþie stelarã
pornitã sã se întrupeze,
un fond fãrã de formã încã, 
cãtând o amforã primarã.
E trecerea tãcerii în cuvânt,
e dorul sãu pentru Pãmânt.

Viaþa din timpul vieþii
e drumul terestru cu griji ºi nevoi,
cu suflet pornit sã se afle pe Sine 
în aprigã luptã cu dure ispite
pe marginea râpei cu rãul ºuvoi.
E crucea purtatã cu multã iubire,
e dorul sãu de împlinire. 

Viaþa de dupã viaþã
cere aripi de înger în drum spre Luminã,
a aflat adevãrul izvorât din Cuvânt.
Ale raiului pãsãri o ajutã-n urcuº
spre odihna eternã doritã sã vinã.
E calea fãrã de mister,
e dorul sãu pornit spre Cer. 

Credinþa mea 

Cred cã în strãfundul gheþarului
trebuie sã existe
un atom fierbinte de cãldurã.

Cred în magia iubirii
ce-nvinge orice obstacol,
nu-i pasã nici de Spaþiu, nici de Timp.

Cred în soarta ta ºi-a mea
robite de Moira
sositã la noi din vechea Iliada.

Cred în ºoapta tãcerii tale
care rãsunã
în toate gândurile mele. 

Cred cã Timpul învinge Spaþiul.
Tu nu eºti departe,
ci eºti aici, chiar în inima mea.

Poeme
VIRGINIA STANCIU-BUTESCU
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Frunzele toamnei

Ah! Frunzele toamnei!
Au fost ele muze
când Rumi creat-a 
derviºi rotitori? 

Roºcatele frunze
îºi poartã ursita,
în ele-i albumul
cu multe-amintiri.

Dansul spre sol
al frunzelor triste
în drum spre mormânt,
ºfichiuite de brumã,
zguduite de vânt 
din anul ce, iatã! 
pornit e spre mal. 

ªi frunzele toamnei
mai poartã parfumul
ce-a teiului floare
le-a dat prin sãrut. 

Ce grea-i întrebarea:
Vai! Unde se duc?
Unde este raiul
pentru frunzele moarte
lipsite de pãcat?

Noi doi în cercul sacru

Când m-ai cuprins în braþe
am devenit Mandalã.

Eu am vibrat în centru
dând unde cãtre tine.

Cu braþele-þi robuste
faci Stonehenge pentru mine.
Inima mea e-n centru
pulsându-þi energie. 

Prin rugã chem eonii,
iubirea mea e sacrã. 

Undeva, cândva, oriunde, oricând

Cine poate cuprinde un gând? 
Ce mesaj dã inima pentru tine?
Unde trebuie sã plec, sã te caut?
Când se va încheia ãst periplu
ºi cum va fi când ne vom întâlni? 

Oricine-ar vrea sã prindã într-o clipã
orice din suflet a pornit spre el.
Oriunde merge catã alinarea,
oricând aleargã sã-mplineascã-un vis.
Oricum va merge, va cãta speranþa.

ªi el va întâlni pe cineva,
cãci soarta îl aºteaptã cu ceva 
pe drumul care duce undeva.
ªi... Da! S-o împlini cândva
dorul ascuns în inimã, cumva. 

Clepsidra

Clepsidra-i doar o strategie,
încerci prin ea a mãsura
o fulguire din etern,
nemãsurabil timp lipsit de spaþiu,
de mica ºi frumoasa mea planetã,
safir albastru-n margine de cer. 

Clepsidra-i doar o strategie
menitã sã ne dea speranþe
cã înfrunta-vom veºnicia. 
Dar în nisip nu pot înscrie
cuvântul care zãmisleºte LUMI, 
când totul este efemer.

Zeiþa soartei în mitologia greacã. O singurã
Moira la Homer sau trei surori Moire

la Hesiod.Carmen Doreal
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Când, luni 13 august, cred cã era ora 13, am primit
un telefon de la Domnul profesor Viorel PÃTRA cã ar
vrea sã stãm la tainã, aºa cum ºtia cã se zice la el la
Galiciuica, vãdit surprins, îl întreb:

– Veniþi la mine sau ne întâlnim undeva, neîndrãz-
nind sã mã invit singur la dânsul acasã. 

– Nu, îmi rãspunde, vin eu ºi vã iau cu maºina ºi
mergem la Cazasu unde, în voie ºi în liniºte, putem
sta la tainã.

Unei asemenea surprinzãtoare invitaþii, dar, mãrtu-
risesc, foarte plãcutã pentru mine, de bunã-seamã cã
nu puteam sã-i rãspund decât afirmativ. Nu ºtiu de ce,
chiar înainte de a stabili ora la care urma sã plecãm
spre Cazasu, pe datã mi-a venit ideea de a reciti, nu
ºtiu pentru a câta oarã, povestirea lui Vasile Alecsandri
Balta Albã.

(...) Cum auzii pomenind de o asemene minune,
rugai pe dl consul sã-mi înlesneascã vreun chip de a
mã duce îndatã la Balta-Albã, ºi, peste o jumãtate de
ceas, un arnãut intra în salon vestindu-mi cã trãsura
era gata. Îmi luai un sac de drum ºi mã coborâi iute în
uliþã.

Când colo, ce sã vãd? In loc de malpost sau de
diligenþã, o cutioarã plinã de fân, pe patru roþi de lemn
cu spiþele stricate.

Patru cai mici, numai oasele ºi pielea, pe care erau
sãpate urme adânci de bici ºi un om sãlbatic, bãrbos,
zdrenþãros ºi înarmat cu un harapnic lung de un
stânjen! Acesta era echipajul meu!

Rãmãsei încremenit la o aºa de ciudatã priveliºte,
dar consulul ce se coborâse dupã mine începu a râde
ºi, încredinþându-mã cã acela era chipul de a cãlãtori
în Valahia, mã îndemnã a mã sui în cãruþã.

-– N-ai grijã, adãugã el; cu trãsura aceasta
primitivã ºi cu caii aceºtia care seamãnã mai mult a
niºte maþe postite vei face un drum de care þi-i aduce
aminte cât vei trãi. Þine-te bine, însã!

Primii aceste sfaturi ca o glumã din partea compa-
triotului meu ºi, clãtinând din cap, drept semn de îndo-
ialã, mã aruncai în cutie, strigând la poºtaº: – allons!

Deodatã cãruþa fugi de sub mine ca un ºarpe! iar
eu, fãcând în aer o tumbã neaºteptatã, mã trezii pe
pavea. Ce se întâmplase? nu ºtiu. Atâta numai îmi
aduc aminte cã, în vreme cât m-am sculat din colb,
ameþit ºi zdruncinat, echipajul meu se fãcuse
nevãzut(...)

La ora stabilitã, în colþul strãzii, eram aºteptaþi de
familia Pãtra. 

Într-o maºinã matiz, nouã, condusã cu abilitate ºi
desãvârºitã orientare în teren de Domnul Pãtra prin
cartierul Obor, ieºim în ºoseaua Cazasului în dreptul
marelui magazin Practiker. Retrãiesc pentru câteva
clipe în imaginaþie ceea ce, cu peste patruzeci de ani
în urmã, era în acest loc vestitul Laminorul Brãila.
Matizul Domnului Pãtra, silenþios ºi elegant, se înscrie
repede în traficul extrem de aglomerat. Drumul,
strãbãtut cândva spre Balta-Albã de cãruþe ºi trãsuri
alergând prin praf, este acum o arterã principalã cu
douã benzi pe sens a oraºului. Doar rareori mai
întâlneºti, ºi asta doar în cartiere, câte o cãruþã trasã
de cai costelivi, semn cã nu mai este timpul lor.
Drumul spre Cazasu avea sã-mi arate un lucru care
mi s-a pãrut cã timpul, ºi mã refer la perioada când,
repartizat la ªcoala de Mecanici Agricoli din Brãila,
mergeam pe jos pânã la SMT 1 Mai, unitate de care
þinea ºcoala noastrã, timpul zic a fost mai grãbit chiar
mai mult decât imaginaþia mea putea admite.

Pe ambele pãrþi, vile, care mai de care mai
arãtoase ºi cu acoperiºurile în unghiuri dintre cele mai
nãstruºnice.

Îmi vin în minte pagini din Alecsandri ca replicã la
ceea ce, surprins, vedeam! 

(...) Forma bizarã a acelor locuinþe, printre care se
înalþã o mulþime de cumpene de fântâni, ca niºte
gâturi de cocoare uriaºe; urletul câinilor ce alergau pe
sub garduri; ciocãnitul berzelor care-ºi dau capul pe
spate la razele lunii ºi, într-un cuvânt, amestecul acela
de umbrã ºi de luminã, care dã lucrurilor o privire
fantasticã, mã fãcurã sã mã cred în altã lume. Când
mã trezii însã din acea uimire plãcutã, mã vãzui singur
în mijlocul unei pieþe neregulate ºi pline de spini.
Poºtaºul îmi descãrcase bagajul lângã mine ºi se
fãcuse nevãzut cu cãruþã cu tot. 

Închipuiþi-vã, domnilor, poziþia mea. Strãin, într-un
colþ de pãmânt necunoscut mie, rãtãcit într-un sat
unde nu se zãrea nici þipenie de om, înconjurat de vro
douãzeci de câini, care vroiau numaidecât sã afle ce
gust are carnea de francez, neºtiind nici limba, nici
obiceiurile locului! Închipuiþi-vã toate aceste
împrejurãri pe capul unui om ºi mã veþi crede lesne
dacã v-oi spune cã admirarea poeticã ce mã
cuprinsese deocamdatã se prefãcuse într-o grijã, varã
primãrã cu spaimã (...)

Între Brãila ºi Cazasu, unde cu peste un sfert de
secol în urmã era teren arabil în care lanurile de
porumb dovedeau prin verdele lor negru sãnãtatea

Profesorul Viorel PĂTRA la Cazasu
sau

LAUDĂ SATULUI DIN CARE TOŢI VENIM



pãmântului înnobilat de Dumnezeu, este acum cartier
rezidenþial al Brãilei. Codin, de-ar mai trãi, s-ar minuna ºi,
evident, s-ar întrista!

Ne vedem de drum, traversãm centura oraºului dând
prioritate de trecere celor care se aflau în trafic pe centurã,
intrãm în satul vechi ºi, a cincea uliþã, facem la dreapta. I
s-a dat ºi un nume: strada Lalelei. Deºi Sfântã Marie este
aproape, laleaua ne aminteºte de primãvarã. De bucuria
acestui anotimp.

Drumul, de astãdatã neasfaltat, ne întoarce în lumea în
care vrea sã ne readucã Domnul Pãtra ºi ne provoacã,
celor care mai ºtiu ce este aia, nostalgia satului din care
toþi venim.

Fãrã grabã, ocolind cu atenþie denivelãrile drumului de
þarã, maºina Domnului Pãtra, semn cã ºi ea cunoaºte bine
locul, opreºte în dreptul numãrului 8. În numerologie toþi
cei cu cifra destinului 8 sunt dotaþi, de regulã, cu psihic
puternic, care este rezultant al unei forþe înnãscute ºi a
unei rezistenþe fizice mereu proaspãtã. Aflatã sub semnul
planetei Saturn, persoana caracterizatã de acest numãr
este capabilã, ambiþioasã, practicã ºi eficientã, realistã ºi
concretã.

Deloc surprinzãtor, între douã vile a cãror arhitecturã
dã mãsurã ambiþiilor de moment ale unor oameni care vor
sã scape de corsetul unui apartament repartizat cândva
prin întreprindere, Domnul Pãtra a optat pentru o
construcþie piticã nu mai înaltã decât pomii grãdinii. A
învãþat de la Galiciuica, muica i-a repetat mereu, cã nu
înãlþimea bisericii dã mãsura credinþei, iar nepoþica l-a
convins cã bunicul poate ºi trebuie sã-i facã o casã ºi pe
mãsura ei ºi a pãpuºilor pe care le îndrãgeºte ca pe
îngeraºii ei.

În timp ce descuia poarta, priveºte pe uliþã, strada
Lalelelor, ºi într-o parte ºi în cealaltã parte. Nimeni! Sunt
sigur cã Domnul Pãtra ar fi vrut sã fie careva care sã vadã
cã la el în curte intrã ºi oameni nevãzuþi pânã atunci. ªi ar
fi vrut sã vadã, mai ales, cã la casa lui este miºcare, vin ºi
pleacã oameni. Lãsând în spate un gard vopsit într-un
portocaliu viu, pãºim pe o alee asfaltatã trasatã cu grijã de
topometrist. Intrãm parcã într-o altã lume. Totul miroase a
proaspãt, a verdeaþã de curând udatã ceea ce face sã
simþi aerul umed al grãdinii care aºtepta sã fie vizitatã.
Totul în contrast cu arºiþa de-afarã, din uliþã.

- Pãi, ud în fiecare dimineaþã, ne atrage atenþia Domnul
Pãtra. Nu s-ar putea altfel! S-ar fi uscat. Cu seceta asta...
ºi, ºtiþi, le ud dimineaþa, în zori, când pãmântul este ceva
mai rece. Seara, de le-aº uda, s-ar opãri!. Crdeþi cã ar fi
arãtat aºa, dacã nu le udam? Apã am, am în curte
fântânã. Sãpatã de mine ºi adâncã de nu seacã peste
varã aºa cum se mai întâmplã la unii dintre vecini.

Se reazemã de ghizdurile fântânii simþind cã îi face
bine rãcoarea apei din adâncuri. De fapt vrea sã ne atragã
atenþia asupra unui amãnunt:

– Vedeþi ciutura asta? Am adus-o din Oltenia. Am
comandat-o special. La noi, pe-aici, nu am gãsit unde sã
comand. 

Când vorbeºte, ºi vorbeºte tare pentru cã, deprindere
din familie, curtea la Galiciuica era mare ºi, pentru a se
putea auzi, trebuia sã vorbeascã tare, dar nu þipat. Vorba
îºi pãstreazã o blândeþe anume mai ales cã, în timp ce îþi
vorbeºte, te priveºte cu atenþie în ochi ºi nu pentru cã s-ar
teme cã nu-l crezi în ceea ce-þi spune, ci pentru a fi sigur
cã nu pierzi din detaliile la care este foarte atent.

Când am ajuns în dreptul unui car, pregãtit parcã
pentru a pleca la câmp, glasul Domnului Pãtra capãtã o
vibraþie tristã. Se uitã la noi cerându-ne parcã îngãduinþa
de a zãbovi puþin asupra istoriei acestui car, ce duce cu
sine amintirea tatãlui care a plâns când a trebuit sã-l
predea la CAP ºi care, cât timp a trãit, avea grijã sã atragã
atenþia ºefilor de atelaj care au lucrat pe el sã fie mai cu
grijã cã....nu se ºtie nicidatã!

– Aveam ºi trãsurã, continuã Domnul Pãtra, predatã ºi
ea la CAP ºi pe care, de-aº fi putut respecta premoniþia
tatãlui, ar fi trebuit sã o am aici, pentru cã îmi repeta ades:
de-o fi vreodatã, auziþi voi, sã aveþi grijã sã recuperaþi cãruþa
ºi plugul! Ele reprezintã viaþa mea ºi este lucrul cel mai de
preþ pe care aº putea sã vi-l las. Cu el am cãrat toate
bucuriile ºi tristeþile mele! Voi aþi apucat alte vremuri. Aþi
plecat care încotro, dar de Galiciuica sã nu uitaþi, sã vorbiþi
copiilor ºi nepoþilor voºtri pentru cã eu aici m-am nãscut ºi
voi de aici aþi plecat. ªi acest car, pentru a-l putea aduce la
Brãila, l-am dezmembrat ºi l-am încãrcat într-un microbuz.
Simþeam cã duc cu mine moaºtele unui sfânt.

Vedeþi acest jug, continuã Domnul Pãtra? Nu ºtiu ce
vârstã are. Eu aºa l-am apucat. Tata ne avertiza cu vãditã
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mândrie cã este fãcut din lemn de jugastru. Cel mai bun,
dupã pãrerea lui, pentru acest lucru. În timp ce ne
vorbeºte, mângâie blând jugul de parcã ar simþi sub
palmele care l-au aºezat acolo grumazul boilor pe care
tatãl, cu strângere de inimã, i-a dus la gospodãrie. Ne
atrage atenþia cum de, dupã atâta amar de vreme, jugul ºi-
a pãstrat luciul sudorii cu care vitele se opinteau sã care
povara carului. Þinea drumul celor care mergeau cu carul
ºi boii lui pentru a vedea el dacã resteiele sunt bine fixate
ºi dacã boii trag în jug. Asta însemna pentru el cã vitele îºi
irosesc degeaba din vlaga grumazului.

Plugul, recuperat ºi el înainte de a fi furat de omizile
care adunã de peste tot fierul vechi, este ºi el gata sã
depunã mãrturie despre hãrnicia stãpânului de altcândva. 

Când îl privesc, când îi ating coarnele þinute cândva de
mâinile tatãlui meu ºi Domnul Pãtra lasã privirea în jos
pentru a nu i se vedea probabil ochii înlãcrimaþi, am senti-
mentul cã sunt în Galiciuica, mã vãd alãturi de tatãl meu
pe care aveam grijã sã-l întâmpin pentru a-i deschide
porþile de fiecare datã când se întorcea, seara, de la
câmp. 

Vãzându-ne cã privim troscotul de lângã plug, ne
atrage atenþia cã a þinut sã aibã în curte verdeaþã, iarbã
curatã, aºa cum ºtia el cã avea la el în sat ºi, de fiecare
datã când ploua, îi plãcea sã-ºi spele picioarele în iarba
curþii. Ne mai spune cã în fiecare dimineaþã are grijã sã
scoatã cu grijã orice buruianã care ar încerca sã strice
peisajul ºi cã este foarte bucuros când îl udã ºi simte cã
întreaga curte se învioreazã 

Ajungem în dreptul a ceea ce ar însemna pentru
gospodãria pe care o vizitãm casa de vacanþã. Domnul
Pãtra se opreºte ºi, înainte de a intrã în casã, se reazemã
de colþul placat al unui perete;

– Ce credeþi cã am aici? ...?....? Un vagon pãrãsit,
aproape dezmembrat, dar cu scheletul metalic întreg ºi
foarte solid. De nu-l luam eu, probabil dispãrea fãrã urmã,
dar, când am spus ceea ce vream sã fac, directorul unitãþii
respective mi-a spus cã nu mi-l poate decât vinde! ªi l-am
cumpãrat. I-am fãcut acoperiº, i-am placat pereþii
îngroºându-i cu vatã de sticlã, ºi l-am compartimentat ºi a
ieºit ceea ce se vede. Nu am vrut sã fac o nouã casã, ci
un loc în care sã mã retrag în zile de arºiþã ºi sã mã simt
bine, în care sã mã simt alãturi de pãrinþi, de satul în care
m-am nãscut. De aceea, în tot timpul pe care mi-l petrec
în grãdinã, mã întorc în timpul în care am cunoscut satul
de care mã simt încã legat. Am o plãcere copilãreascã sã
întorc ceasul CFR Patent care cronometreazã pentru
mine timpul de atunci, timp care, mi se pãrea mie atunci,
trecea mai încet. Lada de zestre a bunicii nu a fost
mâncatã de cari. Nu s-a învechit cu nimic ºi pãstreazã
pentru mine nu doar velinþe ºi covoare þesute de bunica,
ci ºi sufletul pãrinþilor mei.

Sã vã spun douã momente în care, om în toatã firea,
am plâns! De fericire am plâns ºi, paradoxal, m-am simþit
foarte bine! Prima oarã, acum câþiva ani când, terminând
casa nepoatei, Cãtãlina, nepoþica mea care a descoperit
bucuria de a merge desculþã prin iarbã aici, în aceastã
curte, adunându-ºi pãpuºile în casã, mi-a spus cã eu nu
mai am loc, cã aº fi mai mare ºi... A doua oarã, mai de
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curând, când nepoþelul meu, Rareº, în timp ce mergeam
cu el de mânã la maºinã sã plece la Bucureºti, se opreºte
în faþa mea ºi mã întreabã:

– Bunicule, nu te supãra cã plec! Mai vin, cu mami. Îi
spun eu sã mai vinã...

Vã daþi seama ce bucurie am când am în curte cele
douã fete cu copiii lor?

...
* Imediat dupã evenimentele din decembrie 1989,

Domnul prof. Viorel PÃTRA a fost, pentru o perioadã de
doi ani, prefectul judeþului Brãila. A fost schimbat de cei
care, luaþi prin surprindere, au crezut cã schimbarea este
una de sistem, profundã, dar care ºi-au revenit imediat.
Domnul Pãtra era nepotrivit pentru acel moment: era prea
cinstit. Timpului îi trebuia un altfel de om.

Ce bine-ar fi fost sã fi rãmas mai mult timp! 
Brãila avea nevoie de un gospodar, cum ne aratã

frântura de gospodãrie þãrãneascã pãstratã întreagã în
inima Domnului Pãtra ºi refãcutã în miniaturã pe strada
Lalelelor în Cazasu a fi cel al cãrui portret am încercat
sã-l schiþãm aici. 

ªi am fãcut-o ºi pentru cã, prin ceea ce a realizat ºi se
bucurã de reuºitã, Domnul Viorel PÃTRA, profesor
pensionar, nu a uitat sã se bucure ilustrând cum nu se
putea mai bine deviza Clubului Seniorilor din Învãþãmânt
Brãila – Sã nu uitãm a ne bucura! Este un model de cum,
dupã ce ieºi la pensie, îþi poþi gãsi bucuria în a munci, în a
munci în grãdinã, în a urmãri cum creºte iarba, cum se
împlineºte boaba de strugure, cum poþi ºi trebuie sã
urmãreºti spaþiul rezervat fiecãrui pom fructifer dupã felul
cum îi controlezi coroana în fiecare primãvarã.

Profesorul VIOREL PÃTRA, fiu de þãrani din
Galiciuica Olteniei, dupã absolvirea facultãþii de
Chimie din Bucureºti, a lucrat pentru puþin timp la
ºcoala din Movila-Miresii, Brãila, apoi la mai multe
ºcoli din Brãila, de unde a ieºit ºi la pensie, în ultimii
ani, la Scoala nr.11. Soþia, Aniºoara, este tot
profesoarã de chimie. Întreaga activitate ºi-a
desfãºurat-o la ªcola nr. 8 Ion Bãncilã. Brãila. Au
împreunã douã fete, de la care au o nepoatã, Cãtãlina,
ºi un nepoþel, Rareº. Nu are Domnul Pãtra bucurie mai
mare decât sã vadã în curtea casei sale, de la Cazasu,
pe cei doi nepoþi ºi pe fetele sale, mame acum!
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SUCCESIUNI

Caii suferinþelor încep sã aparã.
Nesperanþele se aºeazã-n chenar.
Umezeala destinului doarme amarã.
Potopul are stropi ce dispar.

ªtiam cã saltimbancii netoþi
Apreciazã pe cãlãii soartei nefaste
La marginea unui pod pãrãsit
Înconjuraþi de vremile caste.

Zeloºi aºteaptã rãcoarea spontan
Cu ceva praf alb din Afganistan.
Viseazã sã ne vadã destrãmaþi.
Ne izbim de umbre vânaþi.

Mã loveºte de jos sãgeata 
Când e prea plin de neghinã.
Prea devreme sau prea târziu
Ne-am obiºnuit cu gheaþa.

De-aº da cu barda-n necuprins
Sau de-aº râde cu bancuri nesãrate
Vermina va rãmâne pe pãmânt
Pe suflete curate.

Sã nu ne lãsãm de izbeliºte.
Continuaþi sã vã luminaþi voinþa.
Tristeþile sã le-aruncãm prin fereastrã.
Foamea ºi setea nu se adapã din ele.

TRECERI

Cocostârcii primãverii se opresc pe glie.
Bate clopotul uitãrii prins într-un alean.
Apele aduse din frumosul serii
Reprimesc toþi peºtii dintr-un an în an.
Zburdã clipele uitate pe plaiul mirãrii

Sub ploile dese printre primãveri.
Ale soarelui nebraþe la malul cântãrii
Aºteaptã sã curgã dorul printre veri.

Naºte ºi renaºte lumea dintr-o lume,
Doamna încercãrii pe pãmânt frustrat.
Noi minþim ºãgalnic plutind ca în spume.
Ea priveºte rece nectar frãmântat.

Unde se ascund încrederile moarte
Când trãdarea curge fãrã nici un rost?
Poate devenit-au nestemate roase
De femei rãmase-n pragul unui prost.

Circul omenirii s-a speriat de-odatã.
Aduceri-aminte se lasã-n oglinzi.
Cel ce vede-n aºtri se uitã ºi-adapã
Amor sau iubire scoase din siringi.

Creºte din trãire un dor fãrã moarte
Trecând chiar pe-al soartei vajnic caldarâm.
Lãsãm în fântânã a cãldurii toarte
Mirosind sãlbatic parfum de salcâm.

TRÃDARE

Am crezut în colivie
Cã oceanul lacrimii
Stã-n chenarul prins în glie
Pe obrazul patimii.

Am crezut cã va rãmâne
Pe vaporul muribund
ªi cã trece-va ca mâine
Gustul lui profund.

Dar când soarta neînvinsã
M-a trecut peste Ocean
Lacrima a fost cuprinsã
De o spaimã cu alean.
Lacrima iubirii mele

P o e m e
(din volumul Zbor de Cuvinte)



A rãmas între iubiri : 
Cele prinse de momele
Sau de clevetiri.

Am lãsat în vânturi ploaia
ªi-a trecutului visãri.
Sãbiile destrãmãrii
Au lãsat urme-n pãreri.

Pe spinarea undei goale
Rãsãditã din mustrãri.
Testamentul cel mai moale
Cu-a sa ghiarã m-a cuprins.

Adormeam pe paturi goale 
Printre vaste broderii.
Conºtiinþa ca din castru
Rumega printre orgii.

Viitorul indicibil
Cum era ºi ceasul mut 
Valul mort din imposibil
Stropea pânã-n azimut.
Plângeau strofele în poale 
Neumplute de copii;
Ale damelor prea goale
Cocoþate-n nebunii.

Cu promisiuni deºarte
Cei mai aprigi dispãreau
Agãþându-se de ºoapte
ªapte ºoapte ce-i spãlau.

Luna se lãsa pe soare.
Întunericul sosea.
Prins în dragostea ce moare
Sentimentul dispãrea.

Sângele trãdat rãzbunã
Nebunia ce-a trecut
Dar trãdarea mai rãsunã
Într-un zbor ce a durut.

PITICUL

Miliarde de constelaþii,
Trilioane de sori
Se învârt împrejurul
Unui mare mister.
Am ajuns sã-i cunoaºtem
Atomii cereºti.

S-a sãpat mai adânc
Prin caverne lumeºti.
Totu-i în dublu sau bipolar.
Negrul cu albul se împletesc.
Albul cu negrul se mistuiesc.
Noaptea cu ziua se împreunã,
Caldul cu frigul se tot adunã.
Poli de bãrbat cu poli de femeie
Doar împreunã nasc o scânteie.
Dar mai existã cel care are
Un ultim cuvânt spre-a noastrã mirare.
El pare unic neschimbãtor
ªi un neutru convingãtor.
Poate cã el e ºeful stelar
Marele meºter, marele dar.

La-ncruciºare de vremi
La istovire de ani
Între ponoase ºi-ntre vulcani
Piticul maestru este un bard
Nici gãlãgios dar nici prea bavard.
Este un fluviu total nevãzut
Din care bea apã tot ce-i vãzut.
Trec caravanele de tuaregi.
Se-opresc la oaze vedenii ºi regi.
Tot picul de apã închis în pãmânt
Piticul îl þine sub jurãmânt.
Caii luminii ies la pãºune
Sub ochii timizi ai prietenei lune.
Piticul cel mare din crugul astral
Cerne în lume urgii magistral
În cânt de ghitare sau de caval.
Dar melodia se schimbã abrupt
Când reapare drumul cel scurt
Cu viaþã dulce, trai din belºug,
Scãpatã-n mirare dintr-un belciug.
Pe calea asta neînþeleasã
Cu logica prinsã ca într-o plasã
Omul se-nvârte în al sãu joc 
Prins în destinul fãrã noroc.
Apare deodatã hulubul tãcerii
Omul se culcã în jurul miºcãrii,
Speranþa se-ntreabã dacã-i un semn,
O pocãinþã sau un blestem?
Plutim între zile ºi sãptãmâni
Printre femeile fãrã stãpâni,
Între bãrbaþii prinºi într-o pipã
În care tutunul desbumbã ofticã.
Piticul cel mare de toþi nevãzut
Continuã drumul neprevãzut
Iar noi îl urmãm pe invizibilul cal
Înspre niciunde, nicicând, ca la bal.
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DEªERTÃCIUNE
2988. Deºertãciunea este cana din care bem suferinþa apei vieþii.
2989. Deºertãciunea este unicul sens al acestei lumi.
2990. Chiar ºi deºertãciunea are scopul sãu bine definit.
2991. Suntem tentaþi sã atribuim deºertãciunii toate lacunele necunoaºterii noastre. Oare acestea nu sunt
ºi ele un adevãr universal valabil?
2992. A zugrãvi deºertãciunea dupã voalul Iluziei Vieþii este ca ºi cum ai admite cã ºtii adevãrul absolut.
2993. Ce anume poate fi mai împlinit în aceastã lume decât deºertãciunea?
2994. Deºertãciunea te înþelege doar dacã nu o vei înþelege la rândul tãu, altfel va deveni destructivã.
2995. Deºertãciunea este împlinirea singurului adevãr al iluziei, acela de a fi iluzoriu.
2996. Deºertãciunea este mantia care nu va acoperi niciodatã trupul împlinirii absolutului.
2997. Deºertãciunea este împlinirea fericirii din aceastã lume.
2998. Deºertãciunea crede doar în propriul sãu adevãr pe care îl defineºte ca fiind un adevãr universal
valabil pentru tot ºi toate.
2999. Oriunde va fi naºtere ºi moarte vã fi ºi deºertãciune, fiindcã adevãrul absolut nu moare ºi nu se naºte
niciodatã.
3000. Deºertãciunea te macinã doar dacã o cunoºti.
3001. Deºertãciunea nu ascunde niciodatã frumuseþea ºi împlinirea.
3002. Deºertãciunea nu plânge niciodatã din lipsa adevãrului ci tocmai de prea mult adevãr.
3003. Deºertãciunea te duce acolo unde spiritul nu poate înþelege cum de ochii care plâng cu lacrimi de
iubire pot sta inerþi într-un sicriu.
3004. Deºertãciunea nu va înþelege niciodatã sensul unei amintiri decât reversul sãu: murirea.
3005. Deºertãciunea te ascultã numai dacã nu o auzi.
3006. Deºertãciunea este marele adevãr absolut al sensului lumii noastre.
3007. Deºertãciunea te lasã sã o atingi doar dacã o consideri o mare împlinire.
3008. Deºertãciunea va fermenta întreaga ta viaþã, adevãrul despre tine însuþi, renegându-l în cele din urmã.
3009. Deºertãciunea te crede doar dacã nu o crezi niciodatã.
3010. Deºertãciunea este negativul acestei vieþi al cãrui pozitiv este lumea.
3011. Deºertãciunea respirã aerul încrederii de sine al lumii, uitând cã se aflã într-o grotã unde acesta
lipseºte cu desãvârºire.
3012. Deºertãciunea luptã cu adevãrul pentru a-ºi afla un sens în frumuseþe.
3013. Deºertãciunea nu va înþelege niciodatã o mare iubire fiindcã iubirea nu acceptã niciodatã un alt
adevãr oricare ar fi acela.
3014. Deºertãciunea se priveºte în oglinda morþii fiindcã doar aceastã o lasã sã devinã atât de frumoasã
în viaþã.
3015. Deºertãciunea nu spune niciodatã alege, ci ia!
3016. Niciodatã deºertãciunea nu se poate ascunde în ºoaptele unei iubiri fiindcã nici una dintre acestea
nu cred în nimic, decât în propriul lor sine.
3017. Deºertãciune ºtiai cât de departe erai de mine atunci când vroiai sã înþelegi sensul acestei lumi?
3018. Deºertãciunea va înota alãturi de dorinþã ºi speranþã în apele tulburi ale vieþii.
3019. Deºertãciunea va fugi mereu de Destin pentru ca acesta sã nu se împlineascã ºi ea sã disparã.
3020. Deºertãciunea este moneda plãtitã de Dumnezeu propriului sãu Cuvânt de a fi.

Culegere
de înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)



3021. Deºertãciunea este lipsa conþinutului ºi niciodatã conþinutul în sine dar sã nu uitãm cã ºi lumea noastrã este deºartã.
3022. Deºertãciunea este duºmanul declarat al Destinului, ce nu acceptã goliciunea din sufletul ei.
3023. Deºertãciunea este tot ce poate fi mai frumos în aceastã lume.
3024. Culmea deºertãciunii? Cele ºapte minuni ale lumii.
3025. Fãrã deºertãciune nu ar mai fi frumosul ºi perfecþiunea, fiindcã ambele suplinesc golul lãsat de deºertãciune
în inima Destinului.
3026. Deºertãciunea ar vrea sã-mi spunã cã nu ºtie unde se ascunde adevãrul dar se poticneºte renegându-l.
3027. Deºertãciunea lasã mereu sã se înþeleagã cât de mare nevoie avem de o împlinire a fericirii uitând sã spunã
care este preþul acestea.
3028. Deºertãciunea este zefirul împlinirii acestei lumi în ochii morþii.
3029. Deºertãciunea este dorul care nu crede niciodatã în lumea de apoi.
3030. Deºertãciunea este cuvântul care nu poate înþelege de ce a gândit Dumnezeu aceastã lume.
3031. Deºertãciunea este speranþa care încã mai sperã în propria sa împlinire.
3032. Deºertãciunea te respinge numai la picioarele infernului.
3033. Deºertãciunea renaºte doar la maternitatea visului de trãi.
3034. Deºertãciunea devine cel mai bun sfetnic atunci când înþelegi sensul acestei lumi.
3035. Deºertãciunea are un singur duºman: iubirea.
3036. Deºertãciunea se vrea mormântul iubirii, uitând cã aceasta nu moare niciodatã.
3037. Fãrã deºertãciune am trãi în cea mai plictisitoare dintre lumi, tocmai fiindcã aceasta crede în frumuseþea lumii.
3038. Deºertãciunea este cea mai modestã dintre toate graþiile lumii, fiind mereu blamatã ºi oropsitã. Este unica
ce ne lasã sã credem în frumos, împlinire ºi perfecþiune.
3039. Deºertãciunea duce tot greul lumii, devenind unicul sens.
3040. Deºertãciunea va combate ignoranþa fiindcã crede în perfecþiunea propriului sãu vis, chiar dacã faþã de
adevãrul absolut este absurd.
3041. Deºertãciunea devine cel mai mare paznic al absurdului, în al cãrui adevãr crede cu strãºnicie.
3042. Deºertãciunea este mântuirea de sine a absurdului cu o nouã credinþã: Împlinirea sa ca Tot.
3043. Deºertãciunea pariazã numai pe caii care nu trag cãruþa iubirii pe drumul cãlcat de paºii Lui Dumnezeu.
3044. Deºertãciunea sperã în propria sa fericire: naºterea morþii ºi moartea naºterii. Sensul lumii.
3045. Deºertãciunea invitã Destinul spre a se împlini mereu dincolo de viaþã.
3046. Deºertãciunea nu oboseºte niciodatã afirmând cã genialitatea aparþine umanului care respirã prin þãrâna
acestei lumi.
3047. Deºertãciunea respectã cu sfinþenie norocul, tocmai fiindcã nu acceptã sã fie întrebatã: de ce; ce ºi cum.
3048. Deºertãciunea este alpinistul pentru care absurdul va fi vârful pe care-l va escalada întreaga sa viaþã.
3049. Nimeni nu a plãtit vreodatã deºertãciunea pentru frumuseþile de basm ale acestei lumi.
3050. Deºertãciunea nu poate înþelege infinitul însã creeazã un finit ce poate cuprinde cu inima sa infinitul.
3051. Doar deºertãciunea poate spune:" întregul infinit", uitând intenþionat cã infinitul nu poate fi niciodatã un
întreg, tocmai fiindcã nu se terminã niciodatã.ªi totuºi este un singur infinit. Unu.
3052. Deºertãciunea este mama suspinului ºi al durerii, pentru a ne arãta soarele fericirii din spatele acestora.
3053. Ce ºtie deºertãciunea cu privire la lumina cunoaºterii? Doar faptul cã aceasta e necunoaºtere. În schimb
deºertãciunea are propria sa cunoaºtere: iluzia.
3054. Deºertãciunea este moaºa de la sorocul acestei lumi.
3055. Deºertãciunea nu cultivã niciodatã realitatea adevãrului absolut ci doar pe aceea a iluziei.
3056. Deºertãciunea joacã pânã în zorii muririi la balul absurdului.
3057. Deºertãciunea te ajutã sã rãzbeºti în viaþã înstrãinându-te de tine.
3058. Deºertãciunea este palma Lui Dumnezeu datã cunoaºterii adevãrate.
3059. Deºertãciunea imitã cunoaºterea pânã în cele mai mici detalii dar nu o poate înþelege.
3060. Deºertãciunea te iartã cel mai adesea crezând în mântuirea de adevãrul absolut.
3061. Ce poate fi mai perfect decât deºertãciunea?
3062. Nimic nu alege mai bine decât deºertãciunea.
3063. La sânul deºertãciunii te vei simþi mereu apãrat.
3064. Pãrãsind deºertãciunea te vei pãrãsi pe tine însuþi.
3065. Lacul deºertãciunii nu va oglindi niciodatã adevãrul absolut.
3066. Sã nu spui niciodatã mai mult decât e cazul fiindcã are deºertãciunea grijã de restul.
3067. Te poþi lipsi de orice în afarã de deºertãciune.
3068. Deºertãciunea te ridicã, te coboarã sau te doboarã. O vei ierta fiindcã doar ea te poate înþelege.
3069. Deºertãciunea este premiul pe care îl meritãm cu toþii în aceastã viaþã.
3070. Deºertãciunea respirã împlinirea ºi absolutul din gândurile tale.
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3071. Deºertãciunea este unica ambianþã confortabilã a acestei lumi.
3072. Deºertãciunea devine rãsãrit sau amurg oricând, ceea ce adevãrul nu o poate face.
3073. Deºertãciunea te scaldã în apa vieþii uitatã de Destin la colþul strãzii Întâmplãrii.
3074. Deºertãciunea este cel mai mare risipitor al clipelor.
3075. Deºertãciunea este cenuºãreasa acestei lumi, care ascunde cele mai mari frumuseþi.
3076. Oare ce s-ar face lumea fãrã deºertãciune? Ar muri imediat.
3077. Deºertãciunea se va lupta pentru tine mai tare decât oricine altcineva.
3078. Nimeni nu te poate iubi în aceastã lume ca ºi deºertãciunea.
3079. Lasã deºertãciunea sã-þi inunde lumina sufletului tãu fiindcã aceasta este viaþa.
3080. Oricât de mult te-ar iubi deºertãciunea în aceastã lume, nu te va ierta niciodatã dacã vei dori sã-i cunoºti propriul
sãu adevãr.
3081. Deºertãciune, este numele fiecãruia dintre noi scris la naºtere de cãtre Destin.
3082. Deºertãciunea mã inspirã sã vreau mai mult adevãr dar niciodatã despre sinele ei.
3083. Deºertãciunea mã înþelege doar dacã nu o înþeleg.
3084. Deºertãciunea este pagina care nu se terminã niciodatã în viaþã.
3085. Deºertãciunea nu poate lipsi din nici un adevãr al acestei lumi care se respectã.
3086. Deºertãciunea îºi aminteºte numai de trecut uitând cu desãvârºire viitorul care va face mereu aceeaºi
greºealã de a deveni prezent.
3087. Deºertãciunea vieþii lumineazã numai calea morþii.
3088. Deºertãciunea iluziei? Nu existã aºa ceva.
3089. Deºertãciunea deºertãciunilor este doar viaþa ta fãrã de iubire.
3090. Deºertãciunea te admirã numai dacã înþelegi cã nu trebuie sã ºti orice alt înþeles în afarã de cel al Iluziei Vieþii.
3091. Deºertãciunea de ºi va alerga alãturi de lume învingând-o,  o va lãsa sã câºtige trofeul deºertãciunii, dându-i
în sfârºit un sens.
3092. Speranþa deºertãciunii va fi mereu aceea de a crede în absolutul strãin acestei lumi.
3093. Prin deºertãciune nu vei fi niciodatã pe viitor strãin de tine însuþi, fiind înstrãinat deja.
3094. Deºertãciunea scrie cu litere mari pe viaþa fiecãruia iar adevãrul vrea sã le ºteargã mereu, invocând morala.
3095. Ce deºertãciune poate fi mai mare sau mai micã decât o altã deºertãciune?
3096. Niciodatã nu am vãzut Deºertãciunea îmbrãcatã mai frumos decât atunci când purta mantaua Moralei.
3097. Deºertãciunea este o istorie a faptelor ce se vor proiectate în viitor.
3098. Deºertãciunea nu va nimeri niciodatã adevãrul absolut oricât de mult ºi-ar dori acest lucru, însã adevãrul
absolut o va prinde de câte ori va dori.
3099. Oricât de multe nonsensuri are deºertãciunea, sinele ei este un sens.
3100. Deºertãciunea se implicã în fiecare adevãr al iluziei dar nu ºi în acelea ale realitãþii.
3101. ªi iluzia are realitatea ei precum ºi deºertãciunea adevãrul sãu.
3102. Oare unde vei gãsi mai mult adevãr decât în deºertãciune?
3103. Poate spune cineva unde începe ºi unde se terminã deºertãciunea acestei vieþi?
3104. Aº da orice sã alung deºertãciunea din ochii cuvintelor dar nu reuºesc fiindcã sunt nãscut pentru a muri.
3105. Cine poate sã defineascã deºertãciunea fãrã sã se defineascã pe sine?
3106. Deºertãciunea este ceasul al cãrui sonerie sunã de douã ori în viaþã: la naºtere ºi la moarte. În rest ne aratã
cum trecem pe lângã eternitatea clipelor nepãsãtori având destul timp pentru a muri atât de repede de fiecare datã.
3107. Deºertãciunea ne lipseºte de fiecare datã când aflãm un adevãr, uitând cã ºi acela aparþine deºertãciunii.
3108. Deºertãciunea nu scuteºte pe nimeni de frumuseþea propriei sale iluzii.
3109. Ce urâtã ar fi aceastã lume fãrã deºertãciune. Am crede cu adevãrat în ea.
3110. Oricât de mult ai dori iubirea nu vei putea urî deºertãciunea fiindcã este unicul înlocuitor al iubirii acestei lumi.
Mama ei vitregã.
3111. Indiferent cât adevãr iluzoriu s-ar ascunde în spatele deºertãciunii, aceasta este o realitate.
3112. Nimeni nu a aflat vreodatã ce se ascunde dincolo de deºertãciune decât în iluzia din sufletul ei.
3113. Nu existã un sacrilegiu mai mare decât sã nu crezi în deºertãciune.
3114. Absurdul ºi deºertãciunea se aseamãnã, fiindcã absurdul recunoaºte deºertãciunea ca fiind absurdã iar
deºertãciunea absurdul ca fiind deºert.La mijloc e lumea.
3115. Deºertãciunea va cãuta întotdeauna un orizont al mântuirii acestei lumi, dar pe care sã nu-l poatã atinge
niciodatã.
3116. Deºertãciunea este unica ce recunoaºte adevãrul acestei lumi în propriul sãu suflet.
3117. Deºertãciunea nu umileºte pe nimeni decât dacã o recunoaºte.
3118. Te rog iubita mea deºertãciune ajutã-mã sã înþeleg unde se fardeazã viaþa aceasta de are atâtea frumuseþi
divine? „În inima mea” aud rãspunsul tãu.
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Sub mantia protectoare a poeziei – veþi constata – „niciodatã gândul-idee / nu va trece întristat prin
fiinþa” noastrã (Iluzia trecerii), plãmadã binecuvântatã de o forþã îndumnezeitã. Traiectul nostru
printr-acest areal e-o dulce, perpetuã ispitã – „înspre nordul vis al luminii...” (Tãcerea din miracol),
glãsuieºte poetul. Vraja cuvântului îºi cerne strãlucirea. Într-o dimineaþã din cuvinte... ªoptit. Tainic.
„Mã-ntorn în dimineaþa / din cuvinte / ca-ntr-un pridvor de casã / pe care l-am pierdut. / O, fapta mea, /
planetã norocoasã, / eu am sã intru singur / pe uºile din faþã / iar tu sã te prefaci / cã n-ai vãzut / cum
mã întorn / din marile poeme, / trãgându-mi peste urme / drumul lung / ºi cât de viu ºi obosit / e lutul /
pe care îl sãrut cu lacrimi / ºi îl plâng!”

ªi împreunã cu dumneavoastrã, dragi prieteni, într-o dimineaþã de cuvinte, sã facem cunoºtinþã cu
un poet al generaþiei optzeciste, pre numele sãu: Coriolan Pãunescu (nãscut în România, la 1 noiembrie
1945), scriitorul care a conºtientizat (ºi conºtientizeazã) cã menirea sa, ca artizan al esteticului, este
acela de „argus nepereche”, întru înãlþarea „înlunatului sãu cuget”, rostind o invocaþie arzândã:
„Timpule sã pui în arcã / verbul care mã sfâºie / peste noaptea lumii treacã / trupul meu de poezie”. 

Recenta antologie: Ne pleacã poveºtile din aripi (2012), din colecþia OPERA OMNIA, însumeazã
selecþiuni din cele mai reprezentative din întreaga sa creaþie liricã. Trei decenii de „Iarbã solarã” (1982),
în ritm modernist, treaptã de iniþiere „în ritmul umbrei de la rãscruci”, o „Dimineaþã de cuvinte” (1987),
netriºând efuziunilor generaþiei sale, ºi-un „Joc alb” (1990), fugind cu spaima lumii în suflet, analizând
ºi cugetând, fãrã a se tãia în „lama cuvintelor”. Poetul traverseazã apoi, „Poduri peste apele lumii”
(1998), conºtient cã iubirea este singura care poate risipi toate spaimele, angoasele, neîmplinirile.
Revenirea înspre „Pridvorul de lut” (1997), înseamnã reimplantarea vibraþiilor pure: „Eu sunt
semãnãtorul venit din univers / aburul cald al lumii statornice mã îmbatã / ºi-opresc în raza lunii
planetele din mers / sã vadã chipul secundei ce mã poartã...” Reavântarea în braþele postmodernismului
înseamnã fior liric ancorat în zbaterile concretului. ªi-atunci, imperativul sfâºietor, din volumul: „Iubito,
suntem în pericol” (1995). Poeziile din ciclurile „Cumplitul joc de-a poezia” (1999), „Vânãtoarea de
umbre” (2002), „Trupul meu de poezie” (2005) pun în valoare definiþia metaforicã, virtualitãþile
sincretice ale cuvântului-mesaj: „simt încolþind / cuvântul în carne, / când porneºte cerul sã ningã / cu
sufletul meu în derivã...” Poetul resimte a fi „Liber la iubire ºi vis” (2008), pentru a-ºi regãsi echilibrul
interior: „Eu sunt hoinarul alb de vreme / un cãlãtor bolnav de vise / sunt cel care te cheamã sobru / prin
lumile de-a pururi stinse...”, confirmând (a câta oarã?!) ipostazierea filonului de sorginte romanticã în
fiinþa verbului sãu. „Rãstimpul iubirii” (2010) se doreºte o acumulare, bona fide, conºtientizat, la fibrele
originii sale creatoare: „Mi-e sufletul acolo în pãmântul rãsturnat / crescut cu dor de firea mea întoarsã
/ mereu suind pe dealuri în vise de bãrbat / urzit în rodul sincer al holdelor de-acasã...”

Cu volumul Aleargã cu mine (2011), poetul se doreºte ancorat în trecut, între tainice miresme de
suflet, cu aromã simbolist-tradiþionalistã, cu fior bacovian sau pillatian. ªi-n aceastã ipostazã, preferã
postura unui nostalgic trubadur, þinând la piept bãtrâna vioarã, ca un „violonist al nimãnui, / un cãlãtor
etern ºi-un pierde-varã”, „pururea absent, / pe strada ta cu felinare-aprinse...” (Eternul repetent)

Recunoaºtem, de asemenea, implantãri ale simbolismului francez, prin valorificarea sentimentelor ºi
emoþiilor (Baudelaire), prin corelãri terestru-astral (Mallarmé) sau imagini sinestezice (Verlaine), în multe
dintre poeziile acestui volum (Sfârºit de poveste, Fructul luminii, Primenire, Peisaj autumnal etc.).

În plãcerea de a reînvia mitologicul, resimþim: fie inflexiuni tipic baladeºti: „hei, calule, calule, cu ochii
verzi, / cât de trãsniþi mai eram împreunã...”, precum un „Pegas cu aripi de foc...” (Hei, calule...), calul
solar ºi uranian, vizualizat ca protector, reverberaþie a unor vibraþii tainice; fie sonoritãþi de litanie
euharisticã: „ºi sã duceþi secole la rând toiagul / unei lumi cu viaþã neîmpãcatã...” (Sfârºit de poveste),
cu sensul de protecþie ºi cãlãuzire divinã.

ªi precum nota Edgar Allan Poe (1809-1849) încã din primele decenii ale secolului al XIX-lea, cã

Într-o dimineaţă de cuvinte
împreună cu poetul
Coriolan Păunescu



menirea scriitorului este a aborda, cu luciditate, tehnici de la care nu are voie sã se abatã, ºi anume: o
povestire trebuie scrisã cu gândul la ultima propoziþie, iar un poem, cu gândul la ultimul vers..., meritã
sã reþinem cã poetul Coriolan Pãunescu se încadreazã perfect acestor rigori. În volumul de versuri Aleargã cu
mine impresioneazã plãcut conservarea unor tehnici compoziþionale clasice, precum: versul rimat (o rara avis,
în poezia contemporanã), iambul endecasilabic, fraza epicã, sinestezia, refrenul-laitmotiv etc. Se acordã o
atenþie lexicului ºi nivelului lexico-semantic al termenilor care nu doar sensibilizeazã, cât mai ales, devin purtã-
toare de sensuri conotative. Remarcãm ºi tehnici de subtilitate specifice poeziei lirice. Spre exemplu, în Prime-
nire, suprapunerea chiasmului cu refrenul-laitmotiv (strofele I ºi VI) accentueazã o stare de revelaþie orficã: „Tu
iar vii din eternul mister, primãvarã, / cu violetul prea tandru adus de departe / ºi, Doamne, ce purã þi-e noaptea
afarã / când ochiul de umbrã lumina desparte”. – „ªi, Doamne, ce purã þi-e noaptea afarã / când ochiul de umbrã
lumina desparte / Tu iar vii din eternul mister, primãvarã, / cu violetul prea tandru adus de departe”. 

Laitmotivul înveºmântã ocrotind tumultuosul existenþial, nu de puþine ori, profund ºi vibrant. Aºadar, cuplul,
cei „doi protagoniºti simbolici” (Sfârºit de poveste) se-nsoþesc, ºi la bine, ºi la greu: „Într-o viaþã rãscolitã de
vâltoare / v-asvârliþi þinându-vã de mânã / ca prin valurile reci, turbionare, / sã ieºiþi spre þãrmuri împreunã”; doar
iubirea rãmâne veºnic cãlãuzitoarea: „cu-aripi de sfinte zburãtoare”, mereu în armonie, „sunet de sirenã...”
(Îndemn)

Vizualul strãpunge, prin îmbrãþiºare, celestul (care „înstãpâneºte firea”) ºi teluricul (fiinþa rãtãcind, dezo-
rientat): „Se strâng, iubito, stelele ciopor / de parc-ar þine sfat întru mirare / ca niºte fete care râd pe-un nor /
ºtiindu-se frumoase ºi sprinþare. // Un Soare, iatã, se uitã veºnicind / dupã un deal de aur ce strãluce / ºi trece
blând un înger surâzând / fãrã sã ºtie sigur încotro se duce...” (Vitalul tablou) 

În Visãrile serii, surprindem o viziune sinuos-halucinantã, aflatã la graniþa dintre lucid ºi oniric, concretul ºi
abstractul înfrãþindu-se într-o suferinþã generalã, astfel încât imaginarul: „râul vuieºte”, „luna þipã”, „dinspre
orizont ... strigãt de sirene”, „plânsul vãilor”, „lumea se vaitã de mult nenoroc...” formeazã o gradaþie ascensio-
nalã, de tip climax. Dacã în primele versificãri din acest recent ciclu, tonalitãþile liricului sunt grave, de o
sobrietate profund sensibilã, accentuând o stare de melancolie, cu învãluiri aureolate de mister, poezia de final,
Nebunul vânt, impresioneazã prin tonalitatea imnicã, cu învãluiri ºi inflexiuni energetice purtãtoare de mesaj
(nebunul vânt „... se oprea prin vechi vitralii / sãrutând timid obrazul lunii...”, „plonjând”, „dunãrind...”), antici-
pând, am crede, o posibilã nouã abordare, degajatã, sensibil-optimistã, noi reverberaþii ºi sclipiri ale poeticului.

Avem a reþine cã sinteza, bine cizelatã, a creaþiei sale poetice, intitulatã: Ne pleacã poveºtile din aripi este
mult apreciatã de colegii de breaslã, în primul rând pentru cã versul sãu „vãdeºte sensibilitate profund
identitarã, ce dã speranþe celor ce simt cu adevãrat româneºte...” (dupã acum apreciazã ºi scriitorul Apostol
Gurãu, într-una din reflecþiile sale): „În universul meu de humã / mã dor cuvintele stelare, / ce cad ca stropii
grei de ploaie / topiþi în ochiul viu de soare...” 

Cât de plãcut este sã te simþi parte din acest univers „ocrotit de lunã / ca o strãveche stea din sfânta ei
poveste...” (Nu ºtiu de unde glasul), sã nu-þi doreºti decât sã cânþi, versuind, într-o dimineaþã de cuvinte...,
un alt superb poem, Ca un semn al mirãrii, extras din volumul Joc alb (1990): „Nu vreau sã trec ca o pasãre
/ ce planeazã incert / peste memorie / ºi la un pas de înserare. / Nu vreau sã treci singurã, / mai presus de
liniºte / ca un felinar / pe un chei uitat la margine de ape, / ori ca umbra unei rochii / pedante. / Vreau sã ai sub
tãlpile goale / ideea de nisip / sau de iarbã / ºi vreau sã þipi ucisã / de lama cuvintelor./ Vreau sã te rãscoleºti
într-un ropot / de-aplauze / ºi-ncet sã moarã cortina de linii, / iar eu sã te-acopãr cu trupul meu / fragmentar ca
un semn permanent al mirãrii”.

Dupã cum lesne putem constata, Ca un semn al mirãrii este o subtilã metaforã. O artã poeticã, oglindã a
iubirii – balansoar plutitor peste un fulgurant timp. Una dintre cele mai frumoase poezii din creaþia poetului
gãlãþean. O bijuterie poeticã, reþinând cã inima are propriile ei raþiuni. Ea este freamãt, pulsaþie întru rostuire.
Trãirile ei respirã frumosul din noi ºi inspirã frumosul din „lama cuvântului” primordial. Deºi rostirea iniþialã
dominã printr-o negaþie, aceasta relevã tocmai ascensiunea înspre lumina puritãþii: „Nu vreau sã trec ca o
pasãre / ce planeazã incert / peste memorie...” Zborul înseamnã aspiraþie. Oscilaþie suspendatã din prea-plinul
marilor frãmântãri interioare, „la un pas de neliniºte”. Oscilaþie între tãcere ºi cuvânt, între luciditate ºi stare
iluzorie, între concret ºi abstract. Alternanþa „sã trec” (din primul plan liric) – „sã treci” (din al doilea plan liric)
devine translatare întru îngemãnare: eu ºi tu. Un noi al cuplului triumfãtor (în planul poetic), un noi al iubitorilor
de literaturã, fãclie arzândã, rãscolitoare ºi ocrotitoare. Voinþa este impulsul binelui, al iubirii, al jertfei. Voinþa e-
n noi. De-a pururi. În „aplauze”, în iubire sau urã, voinþa strãpunge veºmântul fiinþei. Alternanþa „vreau” – „nu
vreau” se doreºte rãsfrângere decizionalã întru împlinirea unui ideal, vizualizat în planul oniricului, fiind dictat
de monologul adresat fiinþei iubite. Un verb ca un clopot revãrsând sonoritãþi ale sinelui, voinþã de posesiune,
în numele unui ideal.

Aceasta este poezia lui Coriolan Pãunescu.
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Suntem în Kunming de aproape trei sãptãmâni;
în timpul zilei soarele strãluceºte pe cerul senin ºi
chiar arde, pe la ora prânzului. Spre searã se
rãceºte bine, astfel cã la culcare încãlzim puþin
paturile cu un sistem electric fixat în saltele. Eu
dorm cu „Little bear”, micuþul Alex în vârstã de 1 an
ºi 10 luni. Acest micuþ copil este aºa de activ ºi
inventiv încât îl mai numim – the engineer! este
pasionat de tehnicã; tot ce este buton îl atrage. De
multe ori el ne aratã cum sã fixãm centura la
stroller-ul lui, cum sã deschidem televizorul ori sã
privim fotografiile pe iPhone. La fel de activ este ºi
când doarme, fapt pentru care eu sunt mereu în
lipsã de somn. Îi plac muzica ºi dansul. Pe mine
mã identificã cu – Hãulita de la Gorj – Uu—ã, Uu—
ã... Uneori mai plânge dar repede se corecteazã
cu – No, no man, no cry...

La plecarea din Beijing, poluarea era aºa de
gravã cãci nu vedeam nimic la distanþã de câþiva
metri. Pe pistã, la decolare am putut sã numãr prin
smog ºase avioane, în linie sã-ºi ia zborul spre
sud. Zborul de 3 ore, între Beijing ºi Kunming a
fost lin ºi fãrã probleme; personalul de bord – tânãr
ºi profesional. Am fost aºteptaþi la aeroport de
Laye (tatãl lui Yuehan) ºi de un alt bãiat care con-
ducea un Audi negru. Laye ºi-a luat dragii nepoþei
în SUV-ul lui Volkswagen Touareg negru, 8 cilindri;
înþeleg cã maºina pe care o conduci aici este un
semn de...prestige.

Lala (mama lui Yuehan) ne aºtepta acasã, cu
masa plinã de bunãtãþi. Bunica de aici (ca ºi
nepoþeii) este foarte activã; am numit-o în secret –
Generalul, fiind „on charge of everything”. Ne-a
îmbrãcat pe toþi în haine noi, îl aprovizioneazã pe
Alex senior cu bere germanã (câteva cutii au sosit
deja, în prima searã). Cei ai casei nu gustã bãuturi
alcoolice ºi nu fumeazã, lucru foarte rar la chinezi,
ºi nici nu scuipa pe stradã, altã raritate.

Într-o zi am mers la o fermã de cãpºuni; m-am
deplasat printre straturi (niºte moviliþe acoperite cu
plastic) cu mare dificultate (piciorul meu de
european era prea mare pentru aceste ºãnþuleþe
care separau straturile). Am servit masa tot acolo
ºi am regretat, cãci dupã mirosuri mã aºteptam la
ceva neplãcut (câinii aºteptau în spatele bucãtãriei

sã li se arunce resturile de carne ºi oase). Am su-
ferit câteva zile de o gastroenteritã. Thanks God,
copii n-au avut nimic, însã dupã aceastã expe-
rienþã ne-am zis – we’ll... never again – eat at a
farm.

În China este foarte periculos sã mãnânci la
unele ferme; condiþiile de higienã sunt precare, nu
au apã caldã, nu au sãpun, toilletele – pe vine,
miros ºi nu sunt curate, nu au hârtie igienicã etc.
Locurile publice sunt foarte aglomerate, în special
de Sãrbãtori.

Sãrbãtorile de Anul Nou Chinezesc care, în
general cad la sfârºitul lui ianuarie – începutul lui
februarie, dureazã o lunã. Anul acesta – Anul Nou
– a fost pe 31 ianuarie. Deja pe 16 ianuarie mulþi

My trip to China



chinezi, ca ºi noi, erau în drum spre casele lor sã
sãrbãtoreascã cu familiile. Înainte de Anul Nou
restaurantele sunt pline, la refuz. Noi am sãrbãtorit cu
rudele din partea tatãlui ºi a mamei, în separate ocazii.
Mãtuºa copiilor dupã tatã ne-a invitat într-o excursie,
la vreo 200 km, nord de Kunming sã vedem renumitele
terase unde culturile de vegetale creeazã un spectacol
feeric de culori, în plin sezon (aprilie-mai). Am trecut
prin multe localitãþi unde ne-am oprit sã cumpãrãm
pâine ºi fructe; chinezii mãnâncã un fel de chiflã albã
pufoasã pe care o încãlzesc la vapori. 

Am trecut prin pieþe unde carnea ºi peºtele
proaspãt stãteau pe tejghele, în soare ºi praf. Este
extrem de mult praf în China cãci se construieºte
peste tot în ritm galopant. Localitãþi întregi sunt demo-
late ºi construite pe verticalã. Numai Laye a construit
26 de blocuri (26 la 36 etaje) în doi ani. Totul mã face
sã gândesc la perioada de glorie a Imperiului Roman,
când romanii construiau în acelaºi ritm.

Cum o sã arate China în douã-trei decenii? Care o
sã fie cursul istoriei, dupã aceea? Aceastã populaþie
atât de numeroasã, o sã aibã destule alimente sã
supravieþuiascã? Iatã câteva din multele întrebãri
care-mi vin în minte.

Pe 25 ianuarie, în multe localitãþi, se tãia porcul; un
porc mare,alb era întins pe o masã ºi urma sã fie tãiat
în bucãþi. Am vãzut carne ºi cârnaþi puse la uscat, pe
marginea ºoselei, iar câinii stãteau de pazã. Unii
oameni uscau fânul; de ce îl puneau în drum sã treacã
maºinile peste el!? Aceºti oameni ºtiu ce este munca
– îmi spuneam în gând!

Peisajul era Dumnezeiesc; am urcat la peste 2500
de metri, printre munþi ºi printre vãi cu pãmânt roºu.
Culturile erau în terase din vale pânã în vârf de munte.
Cu o vacã (buffalo), un plug, uneori un mãgar, un copil
purtat în spate, toatã familia era pe ogor. Cu cât
respect i-am privit... Companionii noºtri ( Dandan –18
ani ºi pãrinþii ei) erau fãrã discuþie mari iubitori de
naturã, au oprit de multe ori în locuri superbe sã
admirãm priveliºtea ºi sã luãm poze. Au insistat sã
intrãm la un restaurant, în vârf de munte. Totul era
imaculat; tânãra gospodinã ne-a preparat o masã
delicioasa în mai puþin de o jumãtate de orã. A fost o
placere sã petrecem aceastã zi – un fel de Sf-Ignat la
noi – cu rudele noastre prin alianþã. Seara s-a
continuat cu o invitaþie la un alt restaurant unde prie-
tenii lor aranjaserã sã se întâlneascã iar noi eram, se
înþelege, bine veniþi. Cred cã am fãcut o faptã bunã
aici, când un tânãr de 18 ani, aºezat lângã mine, a vrut
sã aprindã o þigarã sub privirea mustrãtoare a mamei
– l-am sfãtuit sã nu fumeze cãci este periculos pentru
sãnãtate...mi-a mulþumit politicos, în englezã, dar a
pãrãsit locul de lângã mine...

Într-o searã am mers la restaurant cu bunicii lui
Yuehan (nora noastrã) dupã tata. I-am întâlnit în
apartamentul lor din centrul vechi al oraºului ºi am

mers împreunã la un local foarte aglomerat ºi cam
mirositor (tabac), din apropiere. La plecarea strãne-
poþilor, bãtrânul (a cãrui sãnãtate este precarã) s-a
ridicat în picioare ºi i-a condus cu privirea (degetul
mare indicand-No.1) pânã au dispãrut, în depãrtare.
Mã întreb ce gândea atunci strãbunicul – Este,poate
ultima datã când îi mai vãd? Toatã familia din partea
tatãlui a fost prezentã în acea searã la restaurant.

Pe 30 ianuarie, seara, am fost invitaþi la o veriºoarã
a lui Yuehan, din partea mamei. Toate rudele, din par-
tea mamei, au fost prezente aici. Într-un apartament,
la etajul 28, am petrecut o searã de An Nou, de
neuitat; cu mâncãruri alese, fructe din belºug (cireºe,
afine s.a) ºi chiar bãuturi (vin, þuica, bere). Într-un
décor– design style greek – de bun gust ºi o atmosferã
foarte plãcutã, am admirat oraºul, de la înãlþime ºi am
întâmpinat primele focuri de artificii.

În ziua de An Nou am stat acasã; Lala a aprins
incenses lângã bustul lui Buda iar Laye a avut grije sã-
l sperie pe monstrul Nian (conform tradiþiei) cu – fire
crackers, aºezate în faþa porþii de la intrare. Cei doi
cocoºi roºii, pe care Lala i-a cumpãrat spre bucuria
copiilor, ne-au delectat cu concertul lor matinal.

A 2-a zi de An Nou au sosit în vizitã prietenii lui Nick
ºi Yuehan, Dr.Mike Humphries cu soþia ºi Peter – 3
ani. Mike tocmai a publicat o carte intitulata– Surgeon
on the China Sea ( despre un chirurg militar englez în
misiune pe un vas de rãzboi în perioada celei de-a
doua campanii – second opium war, în south China
sea 1857 – 1859) pe care ne-a oferit-o cadou. Cu
întreaga familie, îmbarcaþi în douã maºini, am fãcut o
excursie la Stone Forest unde am fost întâmpinaþi de
o maree de lume – în mood – de Sãrbãtoare. The
Spring Festival – este acum pe sfârºite; Nick ne
pãrãseºte chiar mâine iar noi mai rãmânem ( cu copiii,
la soare ºi la aer ceva mai curat decât în Beijing)
pentru încã 2 sãptãmâni.

Astfel familia noastrã mixtã a sãrbãtorit pentru
prima datã, împreunã – The Lunar Chinese New
Year of the horse.
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schiþãri sumare de urme

ne copiazã umbra ca un contur
ce închide în el un relief
diseminare de timpi ne este viaþa
cuprinsã în destine variate
imagini false 
modificãri de stãri
schiþãri sumare de urme înºelãtoare
existenþe parcelate precum þinuturi
tãiate-n frontiere pe o hartã

trãim în simbiozã cu istoria
mânaþi de un ceas abstract
golind clepsidre 
sensibili la mutaþii
obsedaþi de cãutãri 
în spaþii albe

dezolare ºi speranþã

cu cât mai mult ne adâncim în timp
ne împuþinãm în trup ºi amintiri
învãþãturã cuprinsã în nimic
întoarsã evoluþie identitatea
imitã o lume cândva trãitã

ne sprijinim în dezolare ºi speranþã
refugiu în etern, amestec de urã
ºi iubire, pãmânt ºi cer, serii
divergente cu limite la infinit
însumând mereu destine fragmentate

cel ce...

cel ce locuieºte
între douã þãrmuri
rãsturnând cu umbra
în goluri forme
se împiedicã-n luminã

ºi apoi sporind spre alte înþelesuri
strânge-n braþe necuprinsul
pânã-l face clipã

asumare prin credinþã

lumina se dãruie tuturor
dupã mãsura fiecãruia

duºi de dorinþe ºi întâmplãri
nu fãceau nimic

dar nimic nu rãmânea nefãcut

se raportau la absolut
pe potriva firii lor

relaþia specialã cu timpul
era asumatã prin credinþã

urcuº în adâncime

mã distanþam de lucruri
prin cuibãrire în adânc
spre a ºarpelui înþelepciune
totodatã mã-nãlþam pe apotemã 
pânã-n vârful piramidei

dar piramida era cu vârfu-n jos

deci tot urcuºul meu
a fost o curgere
în adâncime

privire

închid ochii –
privesc înlãuntrul meu
ca într-o adâncire
fãrã de sfârºit

deschid ochii –
vãd împrejurul meu densitãþi
concentrate în ore
siderale

P O E Z I I



forma sufletului

spaþiul din jur s-a modelat
dupã forma sufletului meu

absolutul pãrea o clipã cã se lasã 
atins de cel mai îndepãrtat cerc 
al minþii mele

lumina se contura în aurã
ºi mã purta indecis

drumuri lungi

cerul se lasã pe cumpãna fântânii
dintre anotimpuri 

ciuturi de apã se adaugã 
anilor noºtri netrãiþi

drumuri lungi închid în ele
mersul nostru neînceput

spre nicãieri alergãm 
de multã vreme

cu stele-n gânduri uneori 
ne amãgim cã am ajuns

Prigonit de amintiri

se deschide spaþiul
depãrtãrile evolueazã
bogãþii demente-n orizonturi
se scufundã

arborii în arcuiri geometrice 
ameþesc de înãlþime
îngânãri metalice ritmeazã 
veºnicia
în clepsidre

sã cobori fãrã sã cazi
sã te pierzi în altã formã
sã ucizi cu o privire
prigonit de amintiri

O poetă de profund rafinament
Doina Drãguþ, de profesie matematician, este o scriitoare trãitoare în Craiova, cu deschideri culturale

complexe ºi cu vãdite veleitãþi literare, care ne descoperã lumea de pe soclul spiritului ºtiinþelor exacte. A
debutat cu volumul de poezii Ceasuri de îndoieli, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 1994, apoi au urmat alte
trei volume de versuri – Detaºare într-un spaþiu dens, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 1995; Spaþiul din
neliniºti, Ed. Scribul, Slatina, 1998; Ochiul de luminã, Ed. Fundaþia Scrisul Românesc, Craiova, 2000. A
continuat cu volumele de eseuri Arabescuri, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 1995 ºi Individualitatea destinului
(eseuri asupra individualitãþii destinului în artã), Ed. Spirit românesc, Craiova, 1996 ºi apoi ºi-a încercat pana
cu un roman (Suferinþele unui redactor, Ed. Alma, Craiova, 2006) ºi cu un volum de eseuri, articole, cronici
literare, cronici plastice intitulat Neliniºti prin timp, Ed. Sitech, Craiova, 2010.

Nu din comoditate sau lene... v-o zugrãvesc pe poetã prin scrisele ultracompetente ale celor doi critici
contemporani atât de rãscitiþi în prezent prin revistele româneºti ºi nu numai.

„Doina Drãguþ este o poetã cerebralã, la care rigoarea se împleteºte, în chip admirabil, cu lirismul într-o
poezie de cunoaºtere, densã ºi substanþialã, de o maximã concentrare a limbajului, pe care nu ezitãm sã o
numim intelectualistã, în sensul cel mai bun al termenului. Naturã interiorizatã, poeta îºi autoanalizeazã, cu
maximã luciditate, nu numai stãrile sufleteºti, dar ºi pe cele pur intelectuale, nuanþele infinitesimale ale unui
întreg proces de gândire, gnoseologic.” (Ovidiu Ghidirmic)

„Doina Drãguþ, atât în poezie precum ºi în eseistica sa, cultivã o gândire de înaltã reflexivitate, într-un stil
eliptic în poezie, explicativ, cu fine interpretãri hermeneutice, în scrierile de artã ºi cronicile literare. Demersul
meditativ al Doinei Drãguþ se caracterizeazã prin cea mai largã deschidere metafizicã spre marile întrebãri
de întotdeauna despre fiinþã ºi libertatea spiritualã. Dispunând de o semnificativã culturã poeticã, artisticã ºi
filosoficã, Doina Drãguþ a putut primi cu uºurinþã ecouri sau corezonanþe din lirica unor poeþi precum Ion
Barbu, Lucian Blaga, Rainer Maria Rilke sau din experienþe iniþiatice orientale, model Dao, sau hinduse. În
felul acesta, se poate spune fãrã exagerare cã Doina Drãguþ ºi-a construit un veritabil sistem filosofic poetic.
Scriind foarte dens, pânã la aparentã obscuritate, lectura poeziilor sale poate pãrea dificilã. Dar la o
apropiere atentã, se observã însã cã fiecare poem are o logicã internã, ceea ce este o mare calitate,
coerenþã susþinutã de metafore subtile, deseori adevãrate fulguraþii intelectuale. Voce distinctã în lirica
actualã, poezia Doinei Drãguþ se citeºte cu încântarea minþii.” (George Popa)

George FILIP
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Psemata (grec.) = Minciunã: 

Minciuna genericã ºi sinonimele ei, mistificarea, dezinformarea, inducerea în eroare,
înºelãtoria, triºarea... „Minciunea poate fi ºi neelaboratã, spontanã, ca la copii ºi mitomani”
(Eugen Blaga, Sociologia mistificãrii).

Poate cã ab initio, in illo tempore, omul a fost minþit din alte dimensiuni.* Psihic, el poartã
învinuirea primordialã, acuzaþia fraudei de a fi încãlcat ,,programul” genetic adamaic... gustând
din „pomul cunoaºterii binelui ºi rãului”: pedeapsa a fost alungarea din Eden ºi scurtarea
drasticã a duratei vieþii; dar minciuna, ni s-a spus, venea de la o entitate numitã „ªarpele”,
îngerul Lucifer, rãzvrãtit, iar bietul om va fi pedepsit pentru „inocenþa” sa. Naivitatea sa,
arhetipalã! Minþirea a dus la cunoaºtere de sine, la condiþia de fiinþã abstractã în raþiune, deci
l-a scos din animalitatea oarbã, l-a definit ca OM. Frica de primejdii, boli, moarte, este baza de
profunzime teluricã sau dobânditã, indusã de Existenþã: „paza bunã vs primejdia rea”. Prin
sinceritate absolutã, riºti a deveni vulnerabil faþã de actele rãului. Frica este genomic înscrisã
în psihic, este centratã în plex (plexus), sub– ombilicalã, legatã strict de instinctul Foamei...
Sistemul neuro-vegetativ este cel determinant al tuturor tragediilor mentalului individual, in
extenso, colectiv. În istorie s-au perindat ºamanic ºi apoi în colaterale interminabile, mii ºi mii
de forme de a manipula acest instinct: minciuna a
devenit substitutul adevãrului SUBIECTIV, de tip
obsesional– maniacal-paranoic... (v. sacerdoþii
barbarilor, Umberto Eco). Minciuna ar fi trebuit
inclusã la „pãcatele de moarte”, altfel spus de
comportamente de tip suicidar, disimulat sau
camuflat cameleonic. Altfel, minciuna (de sine)
este un surogat eficient (cumva efect placebo sau
nocebo) pentru ca omul înfricat (speriat, pãþit) sã
suporte o realitate nesigurã, crudã ºi psihicul
plãsmuie, de singur, (!) fantasmele infernale care,
paradoxal, îi dau iluzia securitãþii. Cu cât auzi
clamat mai asurzitor „ adevãrul”, e bine sã fii atent
dacã nu cumva este tocmai... minciuna altcuiva,
spre a þi se impune þie, cu „scop lucrativ”, cum
practicã psihologii-psihopaþi ai serviciilor secrete.
Invocarea, motivaþia practicilor de acest tip –
specifice diverselor culturi – imperii, popoare, este
fie pe seama „zeilor”, fie a „statului”, într-un cuvânt
a Puterilor, ierarhizate spre a dirija omenimea...
Precum la zei, aºa ºi la... creaturi?

Manual de recitire
(I)

Petre Similean



Artele

Artele sunt vise ordonate
Ca-n efectul Doppler oarecum
Invers se perindã-n sine toate,
În memorie ºi nuºtiucum

Cum fiinþa-nvaþã vânãtoarea
Mai întâi în joacã ºi sãrut…
Artele, ah, artele-s lucrarea
Marelui din noi necunoscut.

Catren

Miel al durerii, mierlã a tristeþii
Pe-aracul invizibil de sub lunã
Când Ea rãsare, soarelui cununã
ªi-apune-n roua care-o scriu poeþii.

Divincultura

Meden Agan, nimic preamult

Oxidarea-i ardere ºi ea
Arzi nocturn ºi te trezeºti în duh
Duh-vãzut, vãzduh, altcineva
din Doime vrând a se-ntrupa? 

Din substanþa visului te miri
Câte-n Viu siaje-s ºi meandre, 
Spice, faguri sau ciorchini– iubiri /
Toate-s dãruire, arderi tandre

E Noroc sã-þi regãseºti mensura!…
– prin exces Daimonul tãu ocult
îºi devorã –n veac investitura: 

Din preaplinu-þi dragostea ºi ura
Dãruie-le, dar nimic preamult…
Înfruptarea-i ardere din stea-
Sublimat sãrut din muºcãtura
Dintre fiinþã, dintre EL ºi EA-

Glorie Luminii-n Noaptea Sa! 
Fiii din pãrinþi, divincultura.
Verbul Ei e-al devenirii-, Ahura
Mazda, versus secãtura.

Portret robot.
Creative writing

De ce scrieþi prostii trucând intimitatea
Pe ziduri cum ab initio la Roma,
Exoftalmicilor, auto-deochiaþilor, bre ?
Fascii ºpreiate, psihedelicioase
În sepia sau în carpriccio a la Goya
and Salvadore Dali?
De ce vã eschibaþi în traffic
Electorali nostalgici, voi, ai falsei memorii
Recuperative utopici, încetinind moartea
Romantici mimesis poiesis cum
Elitrele greierilor, elicele frunzii de arþar
În vreme ce de pe ziduri umbra vã sare în spate?
Umbra face jocul, cea contrapuncticã
Memoria cu procentul ei infim metafizic.

De ce continuaþi prãdând din empatia omului fructifer
Plãsmuind idoli mãrunþi care vã vor devora

Cei tot mai rari radiestezicii au plecat în exil
Bursieri ai ºcolilor care se vor ciocni între ele
Voi fiind doar carnea de tun
Cu hormoni ºi efectele lor chimico-disfuncþionale.

De ce stagnaþi rulant în epicentrele marelui orb
Vertijuri semnalând gropile ce se auto-resorb
În The History Monster?

N-am frecventat cenaclurile de luni, 
numele poetului, confluenþe
de pãunescu m-am separat la timp

paradoxal norocul de care îmi spuse cândva
Blandiana doina cecilia ºi al ei ogar cenuºiu
Suicidarele genii m-au dezvãþat cum sã-nvãþ a muri
În metru cuantic.
Avui ºansa de a ieºi din memoria colectivã

Poeme de Eugen Evu
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Recitindu-i pe Manolescu ºi Dorin Tudoran
Avui ºansa de a redeveni eu însumi 
„între seminþe-ngenunchind cu fruntea,
Doar Om!…

Cum Hoelderlin în acest sfânt rãgaz
De a-mi cânta – descânta Patria.

Geamãtul
Impur ºi simplu, pur ºi complicat
Ai fost deja fugarnic prin oglinde
În cerul lor concav s-au perindat
Ecouri ºi himere scânteinde

Cum n-ar fi fost. Memoria orbitã
ªi-acum te duce-n tandra ei ispitã
Cu goliciuni edenice, sfinþitã.

Gândite ca visatele poeme
Sãrut ºi muºcãtura ce se teme
De înfruptarea-i dornicã, cum geme.

Ludens
ªtirile vin pleonastice
ªtirile steril déjà vu
ªtirile cu luna din spate
ªtirile, da-ul din nu

ªtirile joc de morminte
Urme de urs sau de iezi
ªtirile gol de cuvinte
Din fuga nocturnã-n amiezi

ªtirile reluate din ºtiri
Mulptiplicându-se-n clone
ªtirile mâine neºtiri
Euristici afone.

Parodie sorescianã
cu trimeteri

HAWGH!
Mãi mulþimilor!
Stânga-mpreee-jur!

Pãzea, mã, miticilor! Cã 
S-au înroºit suspect apele aesteticii
Face zoaie remanenþa pazei militarizate
Mãi animhãl, darlingilor!
Ale moralei minimum-maximum
Între ei rechinii între ele hienele
Pãzea, mã, cã e rapt la Sfântul Budget!

Maestrul e complice cu Margareta
Agatha Cristi idem cu kremenalii
Duplicitatea cu unicitatea
Globulele roºii cu globulele albe
Pãcalã cu Tzîndalã a lu Nietszche
Bulã vs Bulgakov.
La loc comanda! 
Stânga-mpreee-jur!
Vã ordin treceþi Frontul înapoi!
Precum în urã, aºa ºi-n literaturã
Apocalipsa ºi apocaelipticii
Bine vã face fra Jules Renard,
Fra Hu. ºi fra U.
De la clujnapocalipsa lui “bocc and þzenev
s.r.l. and salam aleicum 
cu shalom alehem comp”.
Zdrastvuiet! Konec filima
Fascisti na ulitza!
Cine ºtie, uite!
Adevãr v-au minþit vouã
Marin Sorescu care v-a zis cã TUªIÞI, 
Scorpii rrroºii, neo-republicani ungurenii lor!
Un tãciune ºi-un cãrbune
Deºertãciune ºi absenþa organon-ului
Pentru voi pregãtite sunt ciocanul ºi secera
Lopata lu’ stalin ºi schizophrenia ca pastã de dinþi
Recalculãrile dezamorsãrile and premiul nobel
Ca fitil pentru cel ce se teme… Voi, mã, animhãl,
care va trebui sã ieºiþi din sistem
- Ci nu disperaþi, orice ieºire din ceva
Este intrare în altceva.
Relativ aceeaºi. 
Prin necunoaºtere.

Pãzea, mã, cã e JAF 
la Sfântul Budget!
Cine ºtie, uite! 
Vã ordon treceþi Frontul înapoi!
Fericiþi cei bogaþi cu buhul!
HAWGH!
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Monologue with wounded
angel

You left me to the world, you left me,
Here, between twin waters
Where blood struggles into song
To escape
To escape 
from the Bermuda Triangle
of Teandra!
aqua dolce aque salinae
Pierced logos
in secret
of an unknown court?

Hampered by its substance,
I’ve lived with your fault
Sevenfold, in its hope
from its Myth.

About ourselves

It’s not too late to see and understand
that we bear the wars of those we defeated 

as our parents did
like One
jubilant in the old calendars, 
written in traces of blood in the sky
– those elected beings, being sad like
an un-inhabited Earth –
Onto the word, 
they should be blessed –
The remains of betrayals from within,
of the first beheading of kings
and of falling angels
with their implants, with their grafting
from genii of Palin-genesis
from deaths by photons 
In vain the asceticism of the world!
We do not know who we are!
Perhaps we’ll wake up in the morning
without fears and
of what might become true
here, in the delirium of the sub-quantum.

Amen?

English version by 
Mariana Zavati Gardner (U.K.)

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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POPAS PRIN VIAÞÃ

rotirea lumii – în rotirea ei,
acolo…printre pulberea de stele,
îºi bate în potcoavele de-apururi
neruginite – veºnice – caiele.

rostim sentenþioºi cã n-am vãzut
niciunde – un perpetuum mobile.
cazanul raþiunii dã în foc
de mult prea plinul tainelor Divine.

ce combustibili veºnici ard prin cer?
din ce fântâni bea infinitul – forþa? 
e simplu : Dumnezeul stã pe prispã
ºi-n veci de veci nu i se stinge torþa.

s-au dus Icarii-n cerul infinit,
crezând cã la-ntrebãri sosit-a clipa.
s-au dus piloþii ruºi…americani
ºi Dumnezeu – nu le-a topit aripa.

perpetuum mobile – oameni buni,
este-o trãsurã de-a lui Dumnezeu,
în care urcã doar Sfinþii apostoli,
nu mapamondieni ca El…Tu…Eu.

vi s-a mai spus : nu cercetaþi prin legi.
iar de tãiem din crâng – o rãmurea,
rotirea lumii nu va sta în loc;
ce este-n infinit un fulg de nea…

popasul vieþii noastre-i infinit.
jocul secund ni-l rotunjesc lãstunii.
perpetuum mobile-i raþiunea
lui Dumnezeu – este rotirea lumii.

NAUFRAGIU

Înot prin ochiul meu de veghe
spre portul care m-a uitat
sunt zdrenþuit de naufragii
ºi mi-am pus umeri de bãrbat

Cã nu-i aproape, nici departe
ºi nu-i departe nici aproape
mai important e-n existenþã
ca veºnic sã-þi înoþi sub pleoape.

Planeta noastrã geoidã
ºi inventivã, prin ambiþii
dã cu sentinþele de-a dura
prea indulgentã cu bandiþii

De-aceea îmi înot sub pleoape
ºi slugã-mi sunt dar ºi satrap 
iar de furtunile mã-ndoaie
lansez un S.O.S. – ºi scap.

C-aºa e arca – precum viaþa,
iar viaþa noastrã-i ca o arcã
pe care cãpitanu-i mamã
ºi prea devreme ne înþarcã.

Ning pescãruºii dinspre Soare
delfinii zboarã cât mai sus 
doar eu îmi târâi arca vieþii
spre orizonturi care…nu-s.

Nu-mi dau o clipã libertatea
nu irosesc nici-un atom
pe insulele disperãrii
descopãr – noþiunea OM.

P o e z i i



Pe umãr mi-am pus steagul alb
pe steagul alb am scris DESTIN
ºi n-am pe nimeni sã mã-ntrebe:
spre unde plec – de unde vin…

DISCURS PE EªAFOD
Judecãtorilor mei

…desigur cã mã scutur de pãcate.
desigur cã de cinste mã despoi.
desigur: am triºat pe sãturate.
desigur – vã voi vinde ºi pe voi.

prin cimitirul marilor mistere
ca saltimbancii – trec într-un picior
ºi nu mã mir cã criminalei ere
îi faceþi temenele – domnilor.

mi-a spus un cerºetor la o rãscruce
când vã-njuram, fãrã sã-mi cer pardon,
sã nu mã rup de fraþii mei de cruce
ºi cã mã trag din os de faraon.

sentinþa voastrã strâmbã nu mã doare.
aºa, cum tremurând, aþi presupus.
eu ºtiu c-am fost ales sã-i fiu sub Soare
discipol – preatrãdatului – Iisus.

judecãtorii mei, sã n-aveþi teamã.
prin secolul acesta prea incert
nesãbuinþa nu v-o iau în seamã
dar…n-am sã am puterea sã vã iert.

…pentru o simplã umbrã cãlãtoare
de ce treziþi plutonul de soldaþi?
o sã revin cu-o altã reîncarnare
dar pânã-atunci scuipaþi-mã, scuipaþi! 

POEM PENTRU MAMA

Mama-ºi poartã toamnele la vale.
Multe câte-ncap în vro optzeci.
Vine dintr-o margine de jale
Urcând demnã-a timpului poteci.

Are riduri mama cât o Þarã
Care-ºi pierde pruncii la rãzboi,
Dar, ne-ncovoiatã sub povarã,
Nu priveºte plânsã înapoi.

Calcã româneºte, cu mândrie,
De la piept i-au subt ºase feciori,
Dintre care…toþi au fost sã fie
La condei sau sapã – muncitori.

Nu se-nchinã maica niciodatã.
N-a avut ea timp de rugãciuni.
Prea a fost cu riduri scrijelatã
Sã mai creadã-n sfinþi sau în minuni.

Dar de-un timp, prin somn se tânguieºte.
Strigã dupã taica – ºi mã tem
Cã mãicuþa mea se primeneºte
Sã se urce-n marele poem.

*

…ºi-ntr-o zi, mãicuþa mea s-a dus.
unde?...niciodatã nu mi-a spus.
am aflat cã s-a urcat la cer
într-un car de foc ºi lerui-ler
ºi-acum cred cã mama-n sfântul Soare
spalã Dumnezeul pe picioare.

eu mã scald în lacrimi, uneori
ºi aºtept din paradis – scrisori,
dar din preasfinþitul paradis
îngeri buni mi se coboarã-n vis
ºi-mi grãiesc sã ard cuptoru-n curte
ºi sã-mpart la lume vin ºi turte.

îmi spãl mâna – cea cu care scriu.
în oglinda vieþii-s încã viu.
prin vâltoarea timpului mã zbat.
se ascunde-n mine un bãrbat
care furã lacrimi de la stele
ºi stropeºte visele – cu ele.
am sãdit mãicuþã floarea ta.
floarea mea de dor – nu mã uita.
ºi-o culeg ºi mi-o ascund în sân;
e prea trist sã fii copil bãtrân…
îmi e dor, sunt mândru ºi-mi e teamã
c-aº putea sã fiu poet de seamã
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în aceastã lume de bãnat,
iad în care vii se mai zbat,
unde doina plânge printre lunci
cã nu dau muierile dalbi prunci,
iar tot grâul plânge ºi se-ndoaie
fiindcã Dumnezeul nu dã ploaie.

e pãmântul ros de veºnicii
ºi-are putregai la temelii.
comunismul, morbul infantil,
linge crucea timpului – umil.
prind românii calea-nstrãinãrii
iar irozii – vând copiii Þãrii.
e mai bine maicã sã te ºtiu
c-ai plecat în cer pretimpuriu.
dacã-ai mai fi stat te-ai fi uimit
trista mea ºi tot ai fi murit;
îngerii din lumea ta albastrã
ºtiu cã-i un infern planeta noastrã… 

*

…foaie verde, timp de putregai,
multe cazne trupului cã-mi dai!
plin de cicatrici ºi de dureri
regret astãzi c-ai fugit din ieri
sã anunþi la Sfinte-Bethleenii,
cât de pãcãtoºi sunt pãmântenii…

*

din ce-a fost, mai e ºi n-o mai fi
rãmân vlãstarul vrerii de-a trãi
ºi din rãspântii timpul mã tot cheamã
la sãrbãtoarea ta – acasã – mamã
ºi eu mã-ntorc din larg, precum cocorii
ºi observ trist cã foarte triºti sunt norii,
de când te-ai dus în cer – la ãl bãtrân,
cu busuioc ºi izmã verde-n sân;
mãicuþa mea – din marele amin,
aºteaptã-mã – cã ºi eu o sã vin…

DRAGÃ MARIA,

nu ploua cu lacrimi peste mine.
Doamna mea – sfinþeºte-mã cu mir.

am plecat în doi printre destine
ºi e drumul lung…spre cimitir.

nu fi tristã, buna mea – Maria.
îngerii sunt prin alcoave strânºi.
când ne tãmâiaþi cucernicia
prin coclauri plâng poeþii…plânºi.

da Maria…da – la lumânare
ni s-a zãmislit destinul sfânt.
totul este marea LUI lucrare;
viaþa izvorãºte din pãmânt.

dincolo de dincolo e mâine.
calendarul minte c-ar fi ieri.
pune mâna ºi dospeºte pâine,
sã nu rabde nimeni – nicãieri.
iatã, s-a-nchis poarta la cazarmã.
nu vã-ncolonaþi din trei în doi.
de vi se prelinge câte-o larmã
ça veux dire que: nu va fi rãzboi.

n-alerga cu îngeri dupã mine.
suntem doi printre nedumeriri.
dacã-n lacrimarii porþi destine,
nu le da Maria – altor miri…

IPOSTAZE

Am privit la Soare ºi l-am întrebat:
Trupul peste suflet cine l-a-nºeuat?
Soarele, eternul, blestemat de-a fi,
Mi-a ºoptit spre searã: cine poate ºti…

Am strigat la Mare: vãduvã nebunã,
Turmele prin ceruri, cine ni le mânã?
Marea, despletitã, frântã de taifun,
Mi-a rostit spre ziuã: nu ºtiu ce sã-þi spun.

Am urcat pe munte, ca sã fur din cer
Elixirul vieþii – din vreun giuvaier.
Muntele, semeþul, mi-a ºoptit : mãi frate,
Nimeni nu ajunge în eternitate.

Am strivit o floare, eram beat de dor:
Spune-mi tu, naturã, totu-i trecãtor?
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Floarea dintre gresii taina nu mi-a spus
ªi spre altã viaþã s-a topit…s-a dus…

Am tocmit un vultur: îþi dezleg aripa
Dacã-mi spui ce-i zborul, aerul ºi clipa?
Mi-a ºoptit pleºuvul cu ochii-n tãrii:
Niciodatã taina asta – n-o s-o ºtii.

Am dorit iubirea. N-am ºtiut de ce
ªi mi-am zis în sine: dragostea ce e?
Pe la prânzul vieþii…m-am crucificat;
Era preþul clipei cã am întrebat.

Am cântat spre Lunã – cântec omenesc,
Plãnuind în sine s-o ademenesc.
Luna, ºarlatana, când m-a prins în doi,
A-ntins ºalul crimei peste amândoi.

Am gãsit un câine – câine vagabond :
Ce sunt înþelepþii ºi nebunii-n fond?
Fãrã lanþ, dulãul bun rãspuns mi-a dat :
Nu mi-a lins nici mâna, nici nu m-a muºcat.
Am avut un frate, mama l-a promis
Pe un braþ al tatei, într-un colþ de vis.
Fratele, mai mare, m-a vândut hain.
Azi îmi duce dorul – eu sunt tot strãin.
Am zãrit o râmã – se târa prin colb.
Mã simþeam alãturi ºi mãreþ ºi orb.
Râma relativã nu mi-a spus nimic :
Ea ºtia prea multe, eu eram prea mic…

LA STEJARUL MEU

sã vin la umbra sufletului meu
ca un strãin ce-ºi cautã popas
într-un culcuº cioplit de Dumnezeu,
atâta, oameni buni, mi-a mai rãmas.

pe malul Mãrii Negre cresc ciulini.
Stratonis – TUZLA mea s-a-ndoliat,
de când mã ºtie dus printre strãini,
dintre ai mei…al cincelea bãiat.

prin lumea mare am cosit calvar.
adeseori la preoþi m-am nuntit. 

mãicuþa mea, cu ochii blânzi, de jar,
ghicea prin somn cã nu m-am prãpãdit.

dar somnul raþiunii mai e viu.
lui Dumnezeu noi i-am bãtut cãtuºi.
sã fiu bãtrân – e prea de timpuriu,
încã n-a nins uitarea pe scoruºi.

cu crucea mea mã duc de unde vin
de unde vin…condorii au murit.
e Þara mea o cruce pe destin,
e trupul meu un semn spre infinit.
am testamentul scrijelat pe seu :
sã-mi fiu prin viaþã slugã ºi stãpân.
prin bâlciurile lumii strig mereu:
nu-s vinovat cã m-am nãscut român!

atâta oameni buni mi-a mai rãmas:
într-un culcuº urzit de Dumnezeu,
ca un strãin ce-ºi cautã popas,
s-adorm la umbra sufletului meu...

Petre Simileanu
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PRINTRE  FOSILE

am intrat în civilizaþie
doar coada mi-a rãmas afarã
ºi a venit Darwin cu barda
sã facã antropologie pe ea.

a mãsurat-o cu mileniul linear
pe o parte ºi pe cealaltã
din spate  -  din faþã
ºi a constatat cu discernãmânt:

desigur, este o coadã de maimuþã
la capãtul ei diametral opus
se aflã un homo foarte sapiens,
deci noi venim din neandertal.

apoi pe epoca de piatrã
am ascuþit bricele de silex
iar cu cuþitele din fier prelucrat
am scris prin grotele nedesluºite

anumite semne surdo-mute
din care totul se deduce 
material
(cine este contra? - cine se abþine?)
evoluþia – HIC  BIBITUR POETA.

AMONG FOSSILS  

I entered the civilization
only my tail remained outside
and Darwin came with his hatchet
to perform an anthropology on it.

he measured it with a linear millennium
on the one side and on the other
from behind – from front
and realized with discernment:

but of course, this is a monkey tail
at its diametrically opposed end
there is a very homo sapiens,
so we came from neanderthal.

then I sharpened the silex razors
on the stone age
and with the knives made of re-made iron
I wrote on the walls in the twisted caves

certain deaf-and-dumb signs
out of which everything can be perceived 
from the material point of view
(who’s against it? – who abstains from it?)
evolution – HIC BIBITUR POETA.

DECRET

în cazul în care
celãlalt a decedat
trebuie sã facem o cerere
cu menþiune întãritoare
sã se înscrie
în extrasele de stare civilã
altfel procedura neoficialã
va aºtepta concluzia competentã
cu precizarea sã fim recunoscuþi 
de triplii pãrinþi
conform unor pravile 
date de Sfânta Bisericã 
cu menþiunea – unde pãrþile
în viaþã sau decedate
domiciliazã temporar
ºi la ce adresã, 
chiar dacã proprietarul...

DECREE

in case 
the other one died
we have to submit a request
with the emphasized mention
written
in the records of certificates
thus the unofficial procedure
will have to wait for the judicious conclusion
with the mention of being recognized
by the triple parents
according to some nomocanons
given by the Holy Church
with the mention – where
the living or the deceased parties
reside temporarily
and at what address,
although the landlord... 

Traducere în limba englezã de
Muguraº Maria Petrescu
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AMFORE DE LUMINĂ
versuri de Ioan N. Roºca

ENLIGHTENED AMPHORAS
English version by MUGURAª MARIA PETRESCU

Timpul, materializat în pulbere de nisip, curge veºnic mãsurãtoare a eternitãþii, a devenit fireascã,
printre minusculii mapamondieni. Aº putea afirma cã prin aceastã tuturor la îndemânã jonglerie, Omul
pactizeazã de fapt cu Cronos. Dar deosebite unelte ale minþii  foloseºte ºi traducãtoarea de literaturã
românã spre engleza universalã a lui Shakespeare, Muguraº Maria Petrescu. Astfel gândesc, scriind
succinta cronicã, despre neobosita, cunoscuta ºi contemporana traducãtoare. Am sub priviri volumul
(al câtelea?!?) de versuri al poetului Ioan N. Roºca - botezat Amfore de luminã - tãlmãcit English
version în Enlightened Amphoras.

Pe poetul Ioan N. Roºca nu-l cunosc personal. Dar pe minunata moldoveancã Muguraº Maria am
pus-o recent în amfora sufletului meu. Precizez cã scriu cu curaj despre volum ºi despre traducãtoare,
avându-l gaj pe cunoscutul critic literar N. Georgescu, acela care mângâie frumos cartea, în varianta
românã. Nu sunt nici pe departe doct în materie de limbã englezã. Însã este lesne de înþeles cã ,,Ioan
N. Roºca is a poeta doctus, a rare but such a precious species in the Romanian literature.”

Simplu... nu?! Sincer sã fiu, stimatã Muguraº ºi respectabili cititori, cu prea multã mãrinimie îºi
risipeºte minunata traducãtoare caratele poetice ºi perlele lingvistice româno-engleze spre confraþii
scriitori. Ei bine… eu n-aº face-o! Desigur – glumesc. Totuºi, este foarte greu sã-þi goneºti puii minþii
pe câmpiile lirice ale operelor altora… Cred cã fãcând aceste minunate traduceri, aceastã Muguraº se
transpune total în laboratoarele creative ale Icºilor poeþi, ca ºi în cazul de faþã. În sprijinul afirmaþiei
mele o aduc pe Erato, ,,interogatã” în carte la pagina 25. ,,Goddess Erato loves me,/ she laughs, she
leans her forehead on my shoulder,/ she has foggy arms and cold words,/ she roars with laughter,/ She
stops all of a sudden and shows me the Love who more serene than ever steps on.”

Poetei traducãtoare îi vine în sprijin ºi prea liricul poet Eugen Evu, pe coperta lV a volumului, care
dixit: ,,It seems for the Professor the long but secret exercise of poetry is part of the steady and
brightening wisdom «an infinite bluish» dimension of a delicate soul, resonant with the mystery of
existence and thaumaturgic.”

La pagina 129, în poemul The Night of The Poplar Trees - cred cã Doamna Muguraº încearcã sã
ne explice unele taine: ,,Into the deep darkness/ like some green scattered small heaps of fire/ the thin
silhouette of the poplar trees up rises.” În dulcea noastrã româneascã limbã aceasta ar însemna: ,,Se-
nalþã plopii ca niºte focuri verzi pe-ntunecimea albastrã…’’ Iar eu încerc cu un « plagiat » – cã la noi
se poartã ºi prin govern!, din poemul Indecision, legãnat de muze la pagina 145: „My soul/ half dark/
half light/ Sometimes/ like the break of the emptiness/ splitting my kidneys in two/ the two halves
intermingle/ and become/ like a fog/ which floods me grey and thick/ that I don’t know anymore/
whether it is night/ or there be dawn.” 

Poeta desãvârºitã ºi minunata traducãtoare vrea sã spunã cã ,,Sufletul meu,/ jumãtate întuneric,/
jumãtate luminã,/ Uneori,/ ca aurora pustiului/ fulgerându-mi rãrunchii,/ cele douã jumãtãþi se
amestecã/ ºi devin,/ precum o ceaþã,/ ce mã inundã, surã ºi deasã,/ cã nu mai ºtiu: o fi searã, va fi
dimineaþã?”

ªi la finalul spuselor mele, scrise, voi adãuga o dodie: dacã vreodatã admiraþi o grãdinã cu
trandafiri, întrebaþi-o pe gospodina casei, cine a sãdit, udat ºi îngrijit îngerii dintre petale? Ba puteþi
întreba ºi cine a vopsit gardul frumoasei case româneºti?

Good luck!...
George Filip
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Iliada, cel mai vechi poem al literaturii greceºti ne spune cã patria lui Typhon se afla în þara
arimilor. Forma arimi corespunde lui rimi. Aceºti arimi, dupã cum ne spune Hesiod locuiau la
marginea de miazãnoapte a pãmântului cunoscut de greci (Theog., V, 304-306). Strabon locali-
zeazã arimii în Asia Micã (XII. 8. 19; XIII. 4.6.), dar N. Densuºianu aratã cã aceastã afirmaþie este
„în evidentã contradicþie cu geografia homericã, hesiodicã ºi cu legendele egiptene” (D.P., Vol. I.,
pag 238). În vremurile cele mai vechi, din care rãmãseserã doar un ecou pe timpurile lui Homer ºi
Hesiod, arimii erau populaþia cea mai rãspânditã pe teritoriul Traciei, Dunãrii de jos ºi al Sciþiei, iar
în vest s-au gãsit urme ale aºezãrilor etnice ale acestora pânã în Alpii Cotici ºi pânã dincolo de
valea Rinului. Dupã Hesiod (Theog., V. 1011) genealogia latinilor ºi arimilor era urmãtoarea: „Circe,
sora regelui Aiete din Colchis, a avut cu Ulise doi fii, pe Agrius (Rusticus, adicã Þãranul, numit de
Plutarh Romanus) ºi pe Latinus. Hesiod (Theog., V. 334) ºi Homer (Odisea) numesc þara hiperbo-
reienilor „eremna gaia”, care este doar un epitet geografic care provine din numele etnic al arimilor.
Aici se retrãgeau sufletele eroilor decedaþi pentru a se bucura de o viaþã veºnicã ºi fericitã. Sub
forma erimnos apare ºi în Argonautica lui Orpheu: aici puternica cetate a lui Aietes este numitã
„teichos erminon (v. 764), râul Phasis (Buzãul de azi conform N. Densuºianu, D.P.,Vol. II, pag. 161)
este numit Phasis erimnos (v. 82) ºi Phasis eyrimenas (v. 1052). La Dionysius Periegetul râul
Phasis izvorãºte din muntele Armenios. Pe malul lui gãsim o populaþie de ryndaci, o formã coruptã
a numelui de rymdaci. În versetul 1063 arimaspii sunt vecini cu sauromaþii ºi geþii. ªi la Appian
(Mithr. c. 15) colchii, supuºi regelui Aietes purtau epitetul arimani. 

Hesiod (fragm. XXXII) considera cã Arabus a fost fiul lui Ermaon sau Ermas, adicã Hermes. La
Ptolmeu râul Jiu este numit „Arabos Patamos”. Strabon (lib. I. 2. 34) considerã cã de la acest
Arabus îºi trage numele þara. De aici probabil derivã ºi numele tagmei sarabilor, a nobililor daci,
numiþi ºi „tarabostes”, (zarabi la Iordanes: „cu o tulpinã veche, glorioasã, avutã ºi puternicã din care
se alegeau dupã o ordine stabilitã, regii ºi marii sacerdoþi ai dacilor), din care se trage ºi neamul
domnitorilor români medievali ai Basarabilor. În altã parte (lib. XVI. 4. 24), Strabon indicã un trib
arab cu numele Rhammanitae. Pliniu înºiruie nume de triburi arabe, cu rezonanþã arimicã: Hamirei
ºi Homeritae (lib. VI. 32. 15), Charmei (lib. VI. 32. 14) ºi Ramisi (lib. VI. 32. 1). Un alt trib sau locali-
tate din Arabia se numea Coromanis (de cãtre Ravennatus, Cosm. P. 57) sau Romanis în alte
manuscrise (N. Densuºianu, D.P.,Vol II, pag. 236). Numeroase sunt menþionãrile despre o Arabie
de la Istru, sau de la Pontul Euxin, evident o alterare a vechiului nume al armilor sau armpeilor.
Chiar ºi Istrul apare ca fiul lui Egypt ºi al Arabiei (Apollodor, Bibl. Lib. II. 1. 5. 4). La poetul Eschil
(Prometeu încãtuºat, v. 425) gãsim formula poeticã „floarea marþialã a Arabiei” cu referire la
populaþia de lângã Munþii Caucaz ºi râul Oceanos. Râul Oceanos nu era decât Dunãrea, iar
Caucazul era lanþul carpatic de la Dunãre, lucru ºtiut de toþi anticii ºi chiar ºi de cãrturarii evului
mediu, dupã cum deja am arãtat (v. subcap. Amazoanele). 

Dupã cum vedem, în lumea veche, zona de la vãrsarea Dunãrii era cunoscutã ºi cu numele
Arabia, aºa cum rezultã ºi din multe alte date în afara celor de mai sus. Ulterior a apãrut ºi Arabia
din Orientul Apropiat, dar studiatã la „bani mãrunþi” ºi „ pe surse” o gãsim legatã puternic de spaþiul
dunãrean, dupã cum a menþionat în scrierile sale poetul latin Plaut, care a trãit în secolul al III-lea
î. H., unde vorbeºte de cele douã „Arabii” (Comodiae, Trinumus Act III): „Carmides – Ho! Ho! Dar
ce, mai existã oare o altã Arabie lângã Pontul Euxin?/ Sycophantele – Da existã! Nu însã acea
Arabie unde creºte tãmâia, ci aceea unde creºte pelinul ºi lãptucele pentru îngrãºatul gãinilor”. Cã
nu poate fi vorba de Arabia din zilele noastre este evident ºi din mãrturia lui Evhemer de Messina,

Arimii cei vechi
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discipol al ºcolii filozofice din Cirenaica, un bãrbat de o vastã erudiþie, care a trãit pe la anul 316 î.H, ºi care
ne spune în istoria sa sacrã Hera anagrafi despre „Arabia de la Oceanos”, numitã ºi „Arabia Felix” ºi locuitã
de doi (daci), scyþi, ocheaniþi ºi panchei (peucini), o þarã traversatã de o mulþime mare de râuri, cu recolte
abundente, avutã de turme, de mine de aur, de argint, de aramã ºi de staniu, cu oameni pioºi ºi cu
organizare patriarhalã, adicã regiunea din zona Munþilor Atlas, unde Uranos, fodatorul marelui Imperiu
Pelasg îºi avea reºedinþa (N. Densuºianu, D.P.,Vol. I, pag. 605). Arabia ponticã a lui Plaut se întindea de
la muntele Hem de lângã þãrmul Mãrii Negre în sus cãtre apele râului Boristene (Nipru). Homer (Odisea,
IV. 563) se referã la aceeaºi regiune cu atributul felix. Acelaºi epitet „felix”, cu sensul de bogat, nu de fericit
apare mult mai târziu la Pliniu: „gens felix, si credimus, quos Hyperboreos appellavere” ºi mai apoi pe
monedele bãtute de împãratul Aurelian cu menþiunea „Dacia felix”. Alexandru Odobescu asociazã numele
Arabiei de la Pontul Euxin cu partea a doua a numelui Basarabia, prima parte fiind legatã de
denominaþiunea poporului bessilor (Revista Noi Tracii, nr. 4, decembrie 1974).

În Iliada lui Homer se pãstreazã numele unui prinþ pelasg, Rigmus (Rigmos), fiul lui Pirou din Tracia, cea
cu pãmântul gras, erou care luase parte la rãzboi ca aliat al troienilor (Iliada XX, v, 484-5). La Homer (Iliada
VIII, v. 15, II, v. 783) ºi la Hesiod (Theog. v. 820) „sydereiai pylai”, adicã porþile de fier se gãseau în þara
arimilor, locul unde legendarul balaur Typhon a fost aruncat într-o peºterã. Mai târziu, la Claudiu, aceste
„Feratae Portae” erau ale geþilor. La Hesiod (Theog. v. 295) nimfa nemuritoare ºi veºnic tânãrã Echidna s-
a retras sub pãmânt în þinutul arimilor ºi patria Echidnei fost Þara Arimilor (Theog. v. 304).

Poetul epic Aristeas, care dupã unii autori antici ar fi trãit încã înainte de Homer, a scris un poem numit
Arimaspea, unde scria despre legendarul ºi bravul popor arimasp: „oameni voinici fãrã de numãr, cu aspect
rãzboinic, bogaþi în cai, oi ºi vite, cu plete groase, cei mai puternici dintre toþi oamenii, fiecare cu un singur
ochi în frunte”. Erau oare miticii ciclopii sau doar mineri, care coborau în subteran cu o luminiþã pe frunte,
dupã cum considerã unii istorici (Diodor Sicul, lib. III. 12)? Chiar dacã nu se va ajunge la un consens, certã
este existenþa unei populaþii cu numele care seamãnã izbitor cu numele de azi al nostru de români sau
armâni sau sub foarte multe alte forme care s-au perpetuat din cele mai vechi timpuri. Mai mult, ei locuiau
pe teritoriile în care ºi acum existã români ca autohtoni.

Despre aceastã populaþie vorbeºte ºi Pliniu, care spune cã þara în care locuiau arimaspii avea în
vechime o celebritate datoritã imenselor lor avuþii în aur. Aurul era extras din mine de cãtre grifoni, niºte
pãsãri legendare, cu care arimaspii se aflau într-un rãzboi continuu. (Pliniu, Hist. Nat. VII. 2. 1). Aceeaºi
legendã este transmisã mai departe de cronicarii creºtini, începând cu Gheorghe Chendrinul, autorului
Hronografului (pag. 162) mai sus menþionat (v. Cap. 1 Dacii, subcap. Nume de persoane). De altfel, vechii
pelasgi sau hiperboreeni sau arimini erau renumiþi pentru bogãþiile lor în vite, dar ºi în aur ºi pietre
preþioase: „Aici se gãseau legendarii arimaspi, de pe ale cãror plete strãluceau podoabele de aur ºi de
pietre scumpe – auroque ligatas substringes, Arimaspe, comas” (Lucan, Phars. III. 278-279). Descoperirile
arheologice au confirmat scrierile autorilor antici, în Bulgaria de azi ºi în Ardeal mai ales, dar ºi în celelalte
regiuni sud-est europene fiind descoperite nenumãrate tezaure cu multe obiecte de aur, datate continuu
din mileniile V-IV î. H. ºi pânã în vremurile istoriei scrise. 

Tot la poetul Lucan (Phars. III, v. 295) aflãm cã arimaspii locuiau între Pontul Euxin ºi Coloanele lui
Hercule. Evident nu poate fi vorba de strâmtoarea Gibraltar unde încearcã mulþi istorici sã plaseze
legendarele coloane (grecii vechi de pe vremea expediþiei argonauþilor nici nu cunoºteau partea de vest a
Mediteranei!) ci este vorba de zona Porþilor de Fier, aºa cum de altfel demonstreazã N. Densuºianu în
Dacia Preistoricã.

ªi Pliniu cel Bãtrân menþioneazã în lista diferitelor seminþii etnice stabilite la þãrmul Mãrii Negre pe
Arimaei/Arimphaei, o populaþie cu aceleaºi obiceiuri ºi moravuri ca ºi hiperboreenii (Hist. Nat. VI. 7. 1). În
alt loc (lib. VI. 14. 2) Pliniu adaugã: „acolo unde se terminã lanþul munþilor Rhipei (adicã în apropierea Mãrii
Negre), locuiesc aºa numiþii arimphei, un popor care nu diferã de hiperboreeni. Arimpheii locuiesc în
pãduri; mãnâncã fructe din pomi ºi au obiceiuri blânde, din care cauzã sunt consideraþi sfinþi chiar ºi de
triburile barbare ale populaþiilor vecine, care nu le fac nici un rãu nici lor nici acelora care vin sã caute un
adãpost la ei. Iar dincolo de arimphei locuiesc sciþii ºi cimerienii, pe câmpiile deschise”. Dupã cum se aratã
clar aici munþii Rhipei erau Carpaþii sudici. Pliniu menþioneazã ºi pe armenochalybi (lib. VI. 11. 1) în
apropiere de munþii Ceraunici (Cerna de azi). ªi tot Pliniu ne mai spune cã într-o vechime îndepãrtatã,
diferitele triburi etnice ale sciþilor purtau numele etnic de aramaei/aramphaei (Hist. Nat. VI. 19. 1). Originile
lor se reduceau la regina Echidna din þara arimilor, de lângã Oceanos Patamos, soþia legendarului
erou/semizeu Hercule. 
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ªi la Justinus (Hist. Philipp., Lib. II. c. 2) îi regãsim pe arimaspi (arimasci) ca locuind pe lângã Munþii
Rhipei, de la Istru, munþi pe care ªtefan Bizantinul îi numea „munþii hiperboreenilor” ºi care formau pe
vremuri graniþa de vest a Sciþiei. La geograful Melo, munþii Rhipaei aparþineau Europei, în apropiere se afla
o regiune foarte fertilã, dupã care urmau sciþii ºi arimaspii. Niºte rami sunt amintiþi ºi în munþii Caucaz
(Pliniu, lib. VI. 7. 2); nu ºtim dacã este vorba de Caucazul de azi sau Carpaþii. Eschil (525-455 î.H.) scrie:
„nordul Traciei lângã Caucazul de lângã Istru”. Despre munþii Caucaz de la nordul Dunãrii de jos ne
vorbeºte B.P. Haºdãu în lucrarea Istoria Criticã a românilor, care citeazã nouã izvoare istorice ºi literare
antice ºi medievale de-a lungul veacurilor XIII î.H – XII d.H. (Revista Noi Tracii, nr. 2, octombrie 1974 ºi nr.
4 decembrie 1974).

Pliniu aminteºte ºi de alte populaþii din stepele aflate la nordul Mãrii Negre ºi a Mãrii Caspice, având
numele de rymozoli ºi de rami (lib. VI. 7. 2). La Ptolemeu gãsim rymmoi sau erymmoi care locuiau pe la
Marea Caspicã (lib. VI. C. 14). Amminaus Marcellinus ne spune cã cei mai temuþi ºi inumani din peninsula
Tauricã (Crimeea) erau arinchii. Jordanes ne transmite cã unele vrãjitoare din Sciþia se numeau
aliorumnae. Probabil este vorba de ari sau arieni ce locuiau odatã pe valea Vistulei ºi care aparþineau
familiei etnice a hermionilor sau arimilor din Germania (Melo, Descr. Orb. III, 3; Pliniu, lib. IV. 28). Dupã o
tradiþie culeasã de Herodot, sciþii erau înrudiþi îndeaproape cu geþii, iar Scythes, vechiul reprezentant al
poporului scit a fost fiul lui Hercule ºi Echidnei din þara arimilor, frate bun cu Agathyrsus, primul rege al
agatârºilor de pe râul Maris-Mureº. Tot de la Herodot (lib. IV, 59) aflãm cã la sciþi Venus-Vinerea era
veneratã sub numele Artimpassa, Argimpassa, Aripassa forme ce derivã din forma mai veche Arimnassa.
La fel ºi Marte era numit de greci Arimanios iar Venus era soþia lui Marte al geþilor, având ºi numele de
Areia (N. Densuºianu, D.P., Vol. II, pag 193). Þinutul de la nordul Istrului, unde s-a luptat gigantul Tiphon,
Herodot îl numea þara arimilor (www.ariminia.ro).

Arimaspii se mai numeau ºi cacidari (Pliniu, IV. 19), probabil o transcriere a epitetului de cãciulari, cãci am
vãzut cã ei purtau cãciulile cu vârful întors aºa cum întâlnim la dacii de pe columna lui Traian, la zeul „persan”
Mithra ºi alte monumente clasice, obicei pãstrat pânã în vremurile noastre în portul tradiþional al românilor. Încã
de demult, reprezentaþi pe vechile monumente, îi gãsim pe arimaspi purtând o cãciulã cu vârful îndoit în faþã,
o cãmaºã lungã ce le trece pânã dincolo de genunchi ºi un fel de ismene sau pantaloni mai strâmþi (anaxyrides,
bracae – Deremberg, Dictionnaire des antiquites – N. Densuºianu, D.P., Vol. II, pag. 57). 

Numele etnice de aramaei/aramphaei nu reprezintã decât forma grecizatã a numelui de arimi/arimani,
la fel cum mai târziu au folosit forma de romaios/romaioi pentru romanus/romani (N. Densuºianu, D.P., Vol.
I, pag. 241).

Umbrii atribuiau lui Joe/Jupiter, tatãl zeilor epitetul Arimunus, adicã Joe al arimilor, la fel cum romanii mai
târziu îl numeau Jupiter Ruminus iar capadocienii Zeus Dachie (Strabon, lib. XII. c. 2. 5). Dar ºi puternicul
zeu al rãzboiului Marte, despre care Flacus spunea cã locuia pe teritoriul geþilor (Argon. VI, v. 619), purta
epitetul Arimanios (Plutarh, Themist. c. 26); sub numele Hirmin, Marte este amintit în cronica medievalã
din Witechind (Grimm, D. Myth. p. 327), iar o fiicã a sa se numea Armonia.

Pelasgii din Arcadia venerau pe „Zeus Charmon” (Pausania, lib. VIII. 12. 1), probabil aceeaºi divinitate
cu Jupiter Ruminus al romanilor ºi Jupiter Arumunos al vechii religii a umbrilor. (N. Densuºianu, D.P.,Vol.
II, pag. 228).

O altã informaþie preþioasã gãsim la Diodor: Minos ºi Rhadamanthis erau fii lui Joe, ei fiind legiuitori ºi
regi drepþi din perioada pre-greacã. Dupã moarte au fost amândoi consideraþi judecãtori de pe tãrâmul
celãlalt. Tradiþia româneascã a pãstrat legenda drepþilor Rahmani, locuitori ai celuilalt tãrâm, dar despre
aceasta vom vorbi mai târziu. 

În Odiseea lui Homer (IV. 84) arimii de la Dunãre sunt amintiþi ºi sub numele de erembi, iar filozoful stoic
Posidonius (sec. II î.H.) corecteazã numele în Arambi. Aceiaºi Erembi apar cu epitetul „munteni” la
Dionysius Periegetul, care îi localizeazã lângã munþi Rhipei ºi le atribuie o origine din titani. 

Rãzboinicii arimaspii locuiau pe lângã gurile Dunãrii, la vest de hyperboreeni, iar dupã cele mai vechi
surse geografice locuiau lângã Oceanos Patamos sau Istru. (Dionysius, Orb. Descr. V.27-33). Ei aici (v.
31) au epitetul „areimanoi”, în fapt doar o formã a numelui grecizat arimaspi care original erau numiþi
arimasci sau arimi (Homer, Iliada, II. v. 783) ºi Hesiod (Theog. v. 304). În Argonautica (v. 1063) arimaspii
sunt menþionaþi alãturi de geþi ca locuind pe lângã Meotis (Marea de Azov sau poate Mataos, vechiul nume
al Dunãrii – cf. ªtefan Bizantinul). Herodot (IV. 27) le-a zis arimaspoi, adicã „cei care trãgeau bine cu
sãgeata” (C. Lundius, Zam., I. 10).

Strabon ne spune cã „primii care au descris regiunile spuneau cã deasupra Pontului Euxin, a Istrului ºi
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a Adrei (Ardeal) locuiau hiperboreenii, sauromatii ºi arimaspii (Geogr,. Lib. IX, 6. 2). ªi Mela (II. 1)
menþioneazã pe arimaspi printre primele popoare ale Sciþiei europene: „Scythia Europaea. Hominum primi
sunt Scythae, Scytharumque, quis singuli oculi esse dicuntur, Arimaspae”. 

Ptolemeu (lib. VI. 14) numeºte regiunea de sud a munþilor Urali „ta Rymicha ore”, adicã munþii Rumic.
Un vârf din Uralii centrali se mai numeºte ºi azi Iremel în amintirea armenilor care au locuit cândva acolo.
Râul Ural se numea mai demult Rymmos (Ptolemeu, lib. VI. 14), Rymos (Eustaþiu, ad Odis. XXIV. pag. 843)
ºi Rymnos (Agathemerus, lib. II. 10). Pe valea inferioarã a fluviului locuiau o populaþie numitã Rymnoi ºi
Erymmoi de Ptolemeu (lib. VI. 14), Rhymnici de Pliniu (lib. VI. 14. 10) sau Rumi scythae pe Tabula
Peutingerianã (Seg. XII. 1. 2). În zonã se pãstreazã o populaþie de origine romanicã pânã târziu, în Evul
Mediu (N. Densuºianu, D.P.,Vol. II, pag. 237). Alt grup de rami exista tot în timpuri preistorice în jurul lacului
Meotic, Marea Azov de azi (Pliniu, Hist. Nat., VI. 7. 2).

Astfel stã mãrturie relatarea cãlugãrului Wilhelm de Rubruquis, trimis în 1253 de regele Franþei, Louis IX la
tãtarii ºi mongolii din Asia, imediat dupã marea invazie din 1241, când au devastat mai multe þãri europene:
„Am ajuns în fine la Etilia (Volga), un fluviu foarte mare…iar ziua urmãtoare, dupã celebrarea Sfintei Cruci, am
continuat cãlãtoria cãlare ºi am þinut-o aºa spre est pânã la sãrbãtoarea numitã a Tuturor Sfinþilor. În întreaga
þarã, ba chiar ºi mai departe, locuind în aºa-ziºii „cangle”, un popor înrudit cu romanii (Ascelin la 1246 îi numea
„Kangitae”). În partea de nord se aflã Bulgaria Mare (de unde curge fluviul Volga) iar în partea de miazã-zi
Marea Caspicã. Dupã ce am cãlãtorit aºa timp de 12 zile, de la Etilia spre rãsãrit, am ajuns la un râu mare pe
care locuitorii de acolo îl numesc Iagag (Iaik). Râul curge de la nord din þara Pascatir (Bachiria) ºi se varsã în
Marea Caspicã. Lângã þara Pascatir locuieºte poporul Ilak, un nume identic cu Blac, însã tãtarii nu pot sã
pronunþe pe «B». De la aceºti Ilac au venit aceia care locuiesc în þara lui Asan. Amândouã aceste popoare se
numesc Ilac…Astfel am cãlãtorit prin þara Cangle de la sãrbãtoarea Sfintei Cruci pânã la sãrbãtoarea Tuturor
Sfinþilor, fãcând pe fiecare zi un drum, cam aºa de lung cum este de la Paris la Orleans...în fine în ajunul
sãrbãtorii Tuturor Sfinþilor am pãrãsit drumul spre rãsãrit ºi am cãlãtorit timp de 8 zile spre sud, trecând prin
niºte munþi înalþi. Aici am întrebat de cetatea numitã Thalas, în care locuiau ºi germani…Când am ajuns însã
la cetatea lui Mangu Cham, am aflat cã Mangu îi transferase pe aceºtia de la Thalas spre rãsãrit la un sat numit
Bolac, cam la o lunã de mers de aici, unde ei lucreazã la minele de aur”.

Pliniu (lib. VII. 3. 3) ne spune cã semiþiile scite, atât cele din Asia cât ºi cele din Europa au purtat în vechime
numele de abarimon, adicã arimonii albi. (N. Densuºianu, D.P.,Vol. II, pag. 237). Tot Pliniu (VI. 19. 1) scrie cã:
„Ultra sunt Scytharum Populi...antiqui (illos) Aramaeos (appellavere)”, adicã: „alãturi se gãsesc popoarele
scitice...vechii Aramei”. C.B. ªtefanovski deduce: „Reiese cã, în conformitate cu Plinius (23-79), poporul sciþilor,
care trãia între teritoriul Daciei ºi munþii Urali, dar, ºi pânã la poalele Caucazului, se identificã cu un singur nume
«Aramei»”. De asemenea putem înþelege cã „sciþii în trecutul lor au fost aramei. O informaþie identicã parvine
ºi de la Aristorel, care face trimitere la originea tracã” (Din Arhivele Daciei, Cap. 9).

Arimii, vechii locuitori ai Daciei se numeau ºi rumoni sau rumuni (N. Densuºianu, D.P.,Vol. II, pag. 165), aºa
cum de altfel se numesc ºi în prezent! Paulus Orosius scriitor spaniol refugiat în Africa de frica goþilor mai scrie
în Istorii (terminate în 417) cã þinutul de la nordul Dunãrii este numit Barbaricum iar cel din sudul Dunãrii
România, care cuprinde Panonia, Moesia, Dalmaþia, Istria, Macedonia, Tracia (www.ariminia.ro). Originea
tuturor acestor denumiri se reduce la poporul arimilor sau arameilor (N. Densuºianu, D.P.,Vol. II, pag 189).

Arimaspii, ne spune ªtefan Bizantinul erau doar un popor din gintea hiperboreenilor („Arimaspoi ethnos
Yperboreon”), dar domnia politicã peste hiperboreenii paºnici de la Istrul de jos o aveau vecinii lor de la apus,
aceºti rãzboinici arimaspi. Conform istoricului Damastis Sigensis, care a trãit pe vremea lui Herodot, arimaspii
locuiau în partea sudicã a munþilor Rhipei (Hist. gr. II. 65; Eustathius Com. Dionys. V. 32). Un citat din poetul
epic Pherenicos din Heraclea ne aratã legãtura dintre hiperboreeni, arimaspi ºi titani: „Hiperboreeni locuiesc
în pãrþile extreme, sub templul lui Apollo. Ei nu sunt obiºnuiþi cu rãzboiul ºi se trag, dupã cum spun tradiþiile
din neamul Titanilor cei vechi; ei sunt stabiliþi sub cursul cel rece al lui Boreas ºi adoreazã pe un rege din
neamul arimaspilor (la Boeckhius, Pindari Opera, I. 1. 96). La arimaspi geniul bun a fost Zathraustes, la geþi
a fost Zamolxus împreunã cu Vesta (C. Lundius, Zam., V. 21).

Într-un studiu din 2004 al Societãþii Române de Medicinã Legalã, intitulat „Analiza paleo-mtDNA ºi
aspecte genetice ale populaþiilor trace din S-E României”, G. Cardoº scrie: „Din surse arheologice ºi
antropologice se ºtie cã tracii s-au format de-a lungul unei perioade îndelungate de timp dintr-un amestec
al populaþiei aborigene cu grupurile umane nou sosite. Printr-o dezvoltare progresivã, aceste populaþii s-
au constituit în elementele de bazã în timpul mileniilor III ºi II î.H.” (http://www.legmed.ro/files/ revista/2004-
4/02-Cardos-%20MtDNA.pdf). Vedem cum ºtiinþa modernã confirmã cele spuse de cronicarii vechi.
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Fugã

Pe unde mergi tu, cãlãtor pribeag, 
ºi ce fel de drumeþi ai vrea sã-þi iasã-n cale?
Trecut-ai întristat de-al casei prag
ºi-afarã e tot scâncet ºi tot jale.

Pe unde calci, se îngusteazã-n urmã drumul
ºi parcã niciodatã nu l-ai fi trecut cu pasul,
iar dintre oameni nu-ntâlneºti niciunul
sã se opreascã, sã-þi asculte glasul.

Trec toþi cu capete plecate ºi închise, 
pierduþi în lumea lor de dinainte, 
de parcã nu te-ar fi vãzut adesea
fãcând vreun gest, spunând cuvinte...

Acum te-ndemni, neºtiutor, tot mai în faþã, 
purtând cu tine chin, nefericire, noapte
ºi-aºtepþi din clipã-n clipã sã se facã dimineaþã, 
sã nu auzi nici strigãte, nici ºoapte.

Iarnã limpede

Cad fulgi din înãlþime, se scuturã albastrul
în coji de vatã moale, nãucã în vãzduh, 
s-aºazã liniºtitã, covor peste covoare, 
fãcând nicio durere, doar lacrimã de duh.

Visez cu ochi albaºtri la cer de primãvarã,
în mine este-un mugur dorind sã înverzeascã
dar nimeni nu se uitã la visele de cearã,
le lasã pãrãsite-n odãi fãrã fereastrã.

Ninsoarea nãpãdeºte, se clatinã pãmântul
de-atâta greutate, de-atâta suferinþã.
Ar vrea sã se ridice, sã-ºi strige împietrirea
dar oameni-s ecouri de dor ºi neputinþã.

O razã doar de soare sã spargã înveliºul
de negurã ºi ceaþã ºi viscol ºi furtunã
si-ar râde toatã piatra din temniþa zãpezii, 
s-ar da ºi fericirea drept pasãre nebunã.

ªi, fãrã sã-nþeleagã, s-ar pune primvãra
pe tronul ei de ape, cu pãsãri în armatã.
S-ar duce iarna toatã; aº pune-o-n colivie,
sã-mi cânte nemurirea nicicând, ca altãdatã.

Lacune

Mi se îneacã rugãciunile
undeva în afara fiinþei, 
în peºterile conºtiinþei,
înnebunite sã scape de viaþã, 
sãtule de atâtea invenþii
ale ochilor cu mii de pretenþii, 
ale formelor hidoase din cearã,
pe care le-am modelat chiar noi
si pe care le-am arunca la gunoi
dacã nu ne-ar da de mâncare.

Senzaþie amarã de searã
pe buzele ºi pe lacrimile mele. 
Cine mai are nevoie de ele?
Moarte în mine ºi moarte în alþii.
Se strâng în coºciug amintirile vieþii,
ce trece mult prea rapid ºi zadarnic,
în timp ce fiinþa îmi plânge amarnic
cu anahoreþii.

Acum

Am luat timpul de mânã, sã mergem la plimbare.
Tãceam, prin ceaþa neagrã, pãºind fãrã oprire.
Voiam sã-l duc departe, sã-mi spunã adevãrul,
Voiam sã mã rãneascã, sã simt ce e în mine. 

Pe drumul fãrã margini veneau din depãrtare
Fãpturi ciudate, slabe, cu chipuri vinovate. 
Voiau sã ne vorbeascã. Tãceam în continuare, 
Speriat sã nu rãmânã, sã nu se facã noapte. 

Atunci trimise timpul o ºoaptã-ntunecatã
ªi lumea dimprejuru-mi s-a stins ca o fãclie.
S-a rupt de mine umbra, ca ºi cum niciodatã
N-am fost adevãratã, ci numai o stafie.

P o e z i i
Debut
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T r e i
Noaptea era mai întunecoasã decât

încercarea mea de a ieºi la ºosea, pe urmele
rotunde ale becurilor aprinse cu neºtiinþa
gestului repetat.

Dãdeau la ivealã un drum care fusese
construit ºerpuit, fãrã nici o raþiune.

Dacã ajungeam acolo, aveam sã râd cu
gura pânã la urechi, având  intenþia desluºitã
de a-mi arãta fasolea ultimei recolte .a\vg

Dar trotuarul urmã sã rãmânã tot ca o linie
neizbutitã pe care sã îmi pierd amintirile.

Ca de exemplu cea a întâlnirii cu Lili, de la al
cãrei moment trecuserã mulþimi de zile ce o
transformaserã într-o reflecþie aproape posibilã.

Un soi de fâlfãit nelãmurit de aripi de
pasãre în cãutarea locului urmãtor .

Care uneori þipa cu un strigãt ce îmi
pãtrundea prin locul în care mi se zbãtuse
pentru zeci de ani inima, rãmasã la odihnã,
fãrã sã îmi spunã unde ºi pânã când .

Se mai auzea ca o bãtaie de tobe care
anunþa o împãrþire inutilã a pãmântului de
cãtre mânuitori de otravã.

Aveau sã vinã pãsãri de fier sau imagini de
zburãtoare care sã mãture totul ca pe o frazã
nelãmuritã, bâlbâitã.

Trebuia sã mã regãsesc mânã cu mâna ºi
picior cu picior pe drumeagul acoperit cu
catran care avea sã mã ducã ba spre stânga,
ba spre dreapta, cãtre un  moment ratat dintr-
o zi nenãscutã  în care o vecinã singurã ºi încã
tânãrã închidea geamul de douã ori ca sã îmi
evite faþa întoarsã aproape cu totul cãtre trupul
ei ce nu se mai termina.

Dar ea nu îºi dãdea seama cã îi lipsea un
final revelator cãci chiar dacã ar fi trecut prin
patul meu, ar fi fãcut-o doar pentru o orã, dupã
care ar fi pus punct ºi de la capãt.

Ora cu pricina ar fi fost aºa de opacã încât
nu aº fi putut sã îi sorb nici mãcar un zâmbet.

Scuturam din umeri a neîncredere dar nu

era suficient cãci ultimul vis îmi revenea
încãpãþânat în cap, degeaba se zicea cã dacã
deschizi ochii uiþi instantaneu tot filmul. Eu nu
îl uitasem.

Se fãcea cã eram un taur masiv dar
degeaba cãci doi indivizi zdraveni mã þineau
de câte un corn ºi un al treilea mã lovea cu un
baros drept în frunte, dupã care cãdeam cu un
geamãt semãnând izbitor  cu cel care îl aveam
în viaþa realã în clipele de rut ºi asemãnarea
asta mã fãcea sã nu mã mai mir de cei care
spuneau cã eram un bou sadea.

Trebuia sã încerc sã nu mai dorm cu cei
trei.

Paºii mi se rostogoleau unul dupã altul cu
certitudinea cã la un moment dat aveam sã fiu
lipsit de ei chiar dacã Oltul curgea pe lângã
satul bunicii fãrã sã dea semne de obosealã .

Lili îmi promisese sã  mã aºtepte la capãtul
drumului dar dupã o lunã de umblet nu
ajunsesem nici mãcar la jumãtate.

Fãrã sã se mai facã ziuã, ca sã vãd pe unde
mergeam.

O noapte care ar fi putut sã fie ºi
dezbrãcatã, nu mai conta.

Sau poate cã mã îndreptam cãtre capãtul
greºit al drumului.

Îndoiala asta avea sã mã însoþeascã în
continuare pe fiecare metru ºi sã mã þinã
gânditoare de braþ

Drumul devenea tot mai greu iar fetei nu îi
mai auzeam rãsuflarea.

ªi parcã începea sã se crape de ziuã, timp
în care mã regãseam în faþa chipului meu.
Dând din mâini ca o moarã olandezã cu saboþi
de lemn .

Sã fiu sigur cã nu le pierdusem între timp .
Nu, nu le pierdusem, începuse doar o

ploaie fierbinte cu numele meu.
O simþeam vânãtã chiar dacã nu intrasem

încã în casa mea sau a fetei.
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Fãrã îndoialã, subiectul numãrul unu, pe care îl vom toca, zi de zi, în acest an este: Pe cine
alegem preºedinte? Nici nu au trecut sãrbãtorile de iarnã ºi tembelviziunile ºtiriste lucreazã la
manipularea boborului. Cu aceleaºi metode strãvechi de tembelizare ºi ademenire a
alegãtorului. Predicþii, horoscoape, profeþii, Baba Vanga, Nostradamus... Non stop.

Ruperea USL-ului, doritã de ºobolani încã înainte de a se închega oficial, e permanent pusã
pe tapet. Picãtura chinezeascã! Nu este gest, vorbã, care sã nu fie întoarse pe toate pãrþile. Ãla
a zis, celãlalt a zâmbit pidosnic. Uite, cã a evitat sã rãspundã! Oooo, a fost extrem de dur cu
decizia x! Gata, se rupe!

S-a rupt, dar nu recunosc! – Recunoaºteþi, bããã? – NU.
Iatã, într-un sondaj, pentru tâmpiþi (sic), Demisul e peste Antonescu la încredere!?! PDL egal

cu PNL!?! Astea sunt cele mai mari gogoriþe ale manipulatorilor. Logic, e imposibil! În
manipulare nu se lucreazã, însã, cu logica. Asta se ºtie de când lumea.

Inamicul pentru toþi ºobolanii roºii este Antonescu. E clar! Nu toþi liberalii. Unii sunt, deja,
cumpãraþi, alþii sunt ºobolani sub acoperire plantaþi acolo chiar din 1990.

Întrebare fireascã: De ce le este atât de fricã de Antonescu?
Pentru cã e mai mult decât evident cã le este fricã. Dacã nu le-ar fi, nu l-ar bãga în seamã.

E la mintea cocoºului! Inclusiv a Demisului, care îl curteazã ca vrãjitoarea cu mãrul otrãvit!?!
În primul rând pentru cã rebelul George Crin Laurenþiu Antonescu nu face parte din big

bangul comunist decembrist. Din gaºca fesenistã. Aia cu confiscarea Revoluþiei. În al doilea rând,
ºtie ceva istorie. Veche, modernã ºi, mai ales, contemporanã! Puþini ºtiu cã în 1978 a câºtigat
olimpiada naþionalã de istorie ºi este absolvent, cu studii aprofundate, al Facultãþii de Istorie-
Filosofie. În al treilea rând este liberal, urmaº al celor care au fãcut România modernã. Ei, aici e aici!

Existã pericolul real ca AC sã reînnoade firului istoriei rupt, brutal, la sfârºitul anului 1947.
Dorinþã pe care ºi-o exprimã, în mod deschis, tot mai mulþi români. Români care, între timp, au
pus mâna pe cartea de istorie a neamului. Au descoperit realitãþi pe care le credeau poveºti de
adormit copiii. Au înþeles cã nu ne-am nãscut odatã cu Republica Popularã Românã. Au
constatat cã inteligenþa româneascã nu a acþionat doar în Republica Socialistã România. Au
vãzut cã, de fapt, marile proiecte, aplicate în anii „epocii de aur” au fost ºi în atenþia înaintaºilor.
Era doar o chestie de timp ca sã fie aplicate. Devenind, însã, colonie sovieticã, dezvoltarea
noastrã a fost plinã de sincope ºi frâne. Artificiale. Chiar ºi în prezent influenþele persistã.

Comportarea liderului liberal, cu un discurs brici, recunoscut pânã ºi de opozanþi, neliniºteºte
mult clasa politicã. Inclusiv pe unii „colegi de partid”. Chiliman a explodat, dar n-a fost decât o
fâsâiturã. Penibilã. Mai sunt ºi alte conserve fesenist-securiste, ce vor exploda telecomandat!

Verticalitatea liberalului rebel îi sperie pe mulþi!
De aceea, ºobolanii dornici sã-ºi pãstreze privilegiile, aruncã „câinilor de pazã” ai demo-

craþiei originale tot felul de „ºtiri”, plãsmuiri, scenarii, dosare contrafãcute ... care de care mai
abracadabrante. Atacurile se vor multiplica pe zi ce trece.

Vom vedea in action conservele sub acoperire, care se erijeazã în mari liberali ºi oameni de
dreapta din partide scoase din mâneca Demisului!?!

Onoarea celor doi lideri USL va fi pusã la grea încercare. Vor fi în stare sã ducã proiectul
USL la capãt? Deocamdatã, târâº-grãpiº sunt în grafic.

DESPĂRŢIREA DE
REPUBLICA a III-a

(obiectiv 2014)



Ambii sunt conºtienþi cã cine cedeazã psiho-politic va ieºi din scenã! Pentru totdeauna.
Desigur, nu este soluþia perfectã, dar George-Crin-Laurenþiu Antonescu câºtigã alegerile

prezidenþiale indiferent de modificãrile ce vor interveni pe scena politicã româneascã. Paradoxal, orice
modificare pe eºicherul politic îi este favorabilã. Nu vãd altã variantã viabilã.

Totul e ca Antonescu sã vrea sã candideze!
Presiunea axei este uriaºã. În rest, marketing politic! Cã a fãcut nu ºtiu ce când era ºoim al patriei,

cã a dres când era pionier... Ca la români!...
Doar aºa ne vom putea despãrþi de Republica a III-a, care s-a dovedit cea mai nocivã pentru români

! Cu o decãdere moralã ºi mârlãnie, nu numai în politicã, greu de imaginat ! Perioadã în care România
a fost distrusã ºi furatã la vedere. Din interior ºi din afarã.

Existã douã ºanse: Republica a IV-a ºi Regat. Cu orice alt preºedinte, scos din pãlãrie, rãmâne
numai varianta continuãrii Republicii a III-a. Cu Elodia – sezonul 7, în prim plan!...

Se împlineºte, totodatã, termenul maxim dat de gurul Tache, cinicul ideolog al feseneului, pentru
trezirea „stupid people”.

ªtia cã 2014 va fi Anul Luminii!?!
Se deschide o nouã fereastrã pentru România. Vom rata ºi aceastã ofertã, aºa cum am mai fãcut-

o în Duminicile Orbului anterioare?
Cine înþelege ºansa schimbãrii va acþiona. Cine va înþelege!?! Numai aºa ne vom redescoperi

demnitatea ºi vom începe o viaþã democraticã normalã.

Nota Bene
De Boboteazã, tembeliziunile m-au dat pe spate!
În loc sã se ocupe de probleme þãrii am fost manipulaþi, la greu,
cu telenovela „Termopanul se întoarce!”.
Astfel, nimeni n-a mai fost atent la perlele scoase de Demisul-penal la ºedinþa CSM.
O mostrã: “D-le procuror general, o sã vã mai sun. ªi pe dumneavoastrã, ºi pe ºeful CSM!”
sau la interviul Demisului naþional de pe B 1 tv.
Doldora de inepþii. Mai ales cu privire la Basarabia.
Într-o þarã democraticã televiziunile, partidele, societatea civilã ar fi luat foc?
M-a bucurat reluarea ºlagãrului de acum doi ani „Ieºi, afarã / Javrã ordinarã!”
Mai sunt 333 zile.

Vasile Mic
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PRIBEGIE FÃRÃ EMINESCU

Ei, ºi ce dacã rana planetarã
Mai face coajã înc-un anotimp?
Din ceruri ninge cu sãmânþã rarã
Un Demiurg coboarã din Olimp.

Sub cerul fãrã puncte cardinale,
Un semn stârneºte un potop de riduri.
TU Domn, ce faci cu fulgerele tale?
De le-ntrupezi în purpurã ºi lieduri.

Cu douã raze te arãþi în mânã:
Una strãpunge zidul ce desparte
Culori ºi sunet; alta le adunã
Într-un mãnunchi de viaþã ºi de moarte.

Sub geana TA nu timpu-mbãtrâneºte,
Ci tot ce vezi ºi câte sunt uitate.
Doar harul tau peste noi toþi domneºte,
Când ziua se-negreºte de pãcate.

Sãrut þãrâna: boltã sã se facã,
De dorul tãu sã mor, ºi-apoi sã-mi treacã.

CAII SÃLBATICI

Aºteaptã-mã mamã pe dealuri
Ca în poveºtile cu prinþi
Caii sãlbatici sã ne-aducã 
Pâine, ºi sare, ºi arginþi

Sã despicãm firul de iarbã
În viile de dupã nori

Când caii noºtri îºi vor pune
Aripi de piatrã-n subsuori

Sã adunãm livezi în poalã
Sã le spãlãm cu anotimpuri
Caii flãmânzi sã vinã-acasã
Sã fie cald în aºternuturi

Aºteaptã-mã sub lunã plinã
Umbra-mi trimit pe jumãtate,
Iar cea care îmi e strãinã
Copita calului o bate.

TIMPUL

Doar timpul e meticulos
Îºi lasã capul pe genunchii mei 
Ca un copil bãlai, frumos, 
Iubit de Toamnã ºi de Dumnezei

Nu ºtiu de ce în pãr mi-a prins 
Umbre rãmase fãrã de copaci,
ªi nici de ce-a lãsat aprins 
Focul ce-mi arde tãlpile stângaci

Mi-a-mprumutat un ciur de vis
ªi-n prag a zãbovit ca un vecin 
Pânã ce floarea-i de cais
A înflorit pe braþu-mi orfelin 

Când dupã Lunã m-am ascuns 
L-am întâlnit. Pândea un curcubeu.
ªi cu timpanele luminii
Cioplea tãcut la argintiul meu

Copilul cel frumos, bãlai,
A supt lentoarea unui anotimp

P O E Z I I



Mai cald ca laptele de mamã
Ca sã mã satur doar din timp în timp.

VALSUL NOPÞII

Lasã-mã sã valsez printre maci
Pe tãlpi sã-mi pun coroniþe de soare
Sã-þi intru cu Luna în cetãþi
ªi umbra mea sã þi-o pun la picioare.

De va fi anotimpul ploios
Lasã-mi potecã de vise în urmã
Fã-mi un semn prin perdeaua de stropi
Ca sã mai vin cu macii mei în turmã.

Sã m-aºtepþi sub firul lor verde
Ca un copil la prima scãldãtoare
În roºul gândului sã te-nfãº
Când marea de maci mi-o pui la picioare.

LECÞIE ÎN DOI

Am învãþat sã te primesc
În pragul sufletului gol
Cu pâinea toamnelor ce cresc
Sub sarea ce-o presari domol

Am învãþat sã te-ntâlnesc
Unde adorm la colþul lumii
ªi Sori, ºi Luni,sub mir ceresc,
Unde îºi lasã umbra bunii

Am învãþat sã te ascult
Când tac cireºii înfloriþi
Sub turla timpului ocult
ªi înverzesc nestingheriþi

Ai învãþat sã mã primeºti
ªi sã mã-ntrebi dacã mai vin
Sã mã asculþi când mã-ntâlneºti
ªi sã mã pierzi când nu mã-nchin.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

67

D Lestine iterare



D Lestine iterare

68

G
A

B
R

IE
L

TE
O

D
O

R
 G

H
ER

A
SI

M
 (S

U
A

)

Gabriel Teodor Gherasim:
Multstimata doamna Pavlicenco,
ne intalnim la amurgul anului
2013, la fel cum ne-am intalnit la
inceputul acestui an – pe calea
interviului. Ne-ati putea oferi un
sumar a ceea ce a insemnat anul
2013 pentru Basarabia si pentru
poporul roman in general?

Vitalia Pavlicenco: Pot spune
cu satisfactie ca, pentru miscarea
unionista, anul 2013 a fost unul pe
potriva anului 2012, cind – pentru
prima oara in doua secole – s-au
ridicat mii de oameni la manifes-
tari pentru Unire pe ambele maluri
ale Prutului, comemorind 200 de
ani de ocupatie ruso-sovietica. In
anul 2013, au continuat actiunile
unioniste care, dupa doi ani de
prezenta curajoasa in public,
acestea au impus o abordare mai
serioasa a perspectivei de refa-
cere a unitatii nationale, prin unifi-
carea celor doua state romanesti.
Astfel, se ridica, incet, tabu-ul de pe
subiectul Unirii, dupa ce – o
perioada indelungata – a ramas
sub sapte lacati sau a fost tratat ca
o aspiratie marginala, extremista,
neobisnuita, nepermisa si chiar
inimaginabila, tratata, in cel mai bun
caz, ironic. Acum trezeste, mai
curind, reactii nervoase din partea
celor ce raspund comandamentelor
din Est, din partea celor ce ne tin in
continuare sub ocupatie.

Pe 28 iunie, Consiliul Unirii a
desfasurat o manifestare de dem-
nitate nationala, la care, intr-o,
vineri, pe o caldura insuportabila,
am comemorat trista zi din istoria
Romaniei si a Basarabiei, am
defilat pe Bulevardul Stefan cel
Mare si Sfint si am sfintit Piata

Marii Adunari Nationale, pingarita
pe 9 mai 2013 de catre clica
ruseasca in frunte cu obraznicul
Dmitri Rogozin, reprezentantul lui
Putin pentru Transnistria, care a
venit la Chisinau sa ne spuna
incotro sa mergem politic si
strategic. Vreau sa spun ca doar
unionistii au protestat, in acest an,
contra vizitelor misionarilor
Rogozin si Kirill ai Kremlnului. Tot
pe 28 iunie a fost inmormintat si
poetul-martir Dumitru Matcovschi,
cel care a fost in primele rinduri ale
Miscarii de Renastere Nationala.
Membrii Consiliului Unirii i-au adus
un omagiu, inclusiv in cadrul unei
slujbe oficiate de un sobor de preoti
de la Mitropolia Basarabiei in fata
Academiei de Stiinte, unde se afla
corpul neinsufletit al celui ce a avut
curajul de a lupta mereu pentru
adevar. Apoi, membrii Consiliului
Unirii s-au intilnit la Marsul de la
Bucuresti, pe 20 octombrie, unde
au trait clipe inaltatoare de solida-
ritate romaneasca, actiunea avind
menirea sa ii incurajeze pe guver-
nanti sa ia in dezbatere initiativa
legislativa pentru care Platforma
civica “Actiunea-2012” a adunat
117 mii semnaturi si care cere
implicarea majora a Statului Ro-
man pentru a imbunatati statutul
basarabeanului in dreapta Prutului.
De asemenea, in 2013 Consiliul
Unirii a pregatit un pliant intr-un tiraj
mare, in care arata avantajele
Unirii fata de mentinerea statului
falimentar Republica Moldova sau
de aderare la Uniunea ruso-asia-
tica inexistenta, zisa vamala.

Pentru 1 Decembrie, Ziua
Naþionalã a tuturor Romanilor,
Consiliul Unirii a incercat, asa cum

face al treilea an, sa uneasca
toate fortele unioniste pe platform
comuna proUnire si putem
constata cu bucurie ca am reusit,
impreuna cu Platforma civica
”Actiunea-2012”, cu alte forte ce
pledeaza pentru reintregirea nea-
mului, sa facem o manifestare
extrem de spectaculoasa, denu-
mita ”In Cerc Unim Guvernul”,
facind un lant de oameni care s-au
apucat de miini si au incercuit
Guvernul de la Chisinau printr-un
lant uman unionist. Am vrut sa
demonstram, prin aceasta, ca sun-
tem solidari romanii de pe ambele
maluri ale Prutului in jurul Guver-
nului, ca expresie a vointei basara-
benilor, ce ar trebui sa le doreasca
binele acestora si sa actioneze
pentru reintregirea natiunii romane,
pentru a devein mai repede parte a
NATO si UE. Au venit circa 2000 de
oameni, numarul participantilor la
asemenea actiuni creste constant si
am reintilnit o multime de intelectuali
romani din Basarabia care au ras-
puns optimist si increzator indem-
nului unionistilor.

De asemenea, Consiliul Unirii a
exprimat mereu pozitii fata de
evenimentele majore si importante
din Republica Moldova, cum ar fi
summit-ul de la Vilnius. Consiliul
Unirii a apreciat parafarea acor-
durilor asociative cu UE ale Chisi-
naului, dar a considerat si
considera ca cea mai scurta cale de
aderare la NATO si UE pentru al
doilea stat romanesc este Unirea
cu Romania si, de aceea, Consiliul
Unirii a adresat o Scrisoare-des-
chisa Presedintelui Nicolae Timofti,
solicitindu-i o pozitie orientata
extrem de energic si dinamic spre

Interviu cu Dr. Vitalia Pavlicenco,
Preşedintă a Partidului Naţional Liberal

din Basarabia (R. Moldova)
Motto: Urmatorul act de demnitate este recunoasterea oficiala a ocupatiei Basarabiei si lichidarea
consecintelor Pactului Molotov-Ribbentrop

(Dr. Vitalia Pavlicenco)



apropierea cit mai strinsa a celor doua
state romanesti, mergindu-se spre
omogenizarea spatiului social, cultu-
ral, spiritual, mediatic, economic, mili-
taro-strategic, politic.

Putem constata cu satisfactie
pozitia evoluata a Presedintilor celor
doua state romanesti, Traian
Basescu si Nicolae Timofti, in privinta
unionismului si romanismului. Astfel,
Basescu, cel care mai inainte vorbea
de abordarea problemei nationale
prin conceptual “o natiune – doua
state”, acum a spus si la Chisinau, si
la Bucuresti, despre Unirea pe care
trebuie sa ne-o dorim efectiv si care
poate deveni obiectiv national al
Romaniei, iar Timofti a recunoscut
identitatea lingvistica romaneasca a
basarabenilor si identitatea roma-
neasca a statului Republica Moldova.

Incontestabil, decizia Curtii Consti-
tutionale privind restatuarea, la locul
adecvat, de document fundamental
pentru Constitutie, a Declaratiei sfinte
de Independenta a basarabenilor, a
inceput sa reaseze lucrurile dureroase
pentru noi, romanii din stinga Prutului,
umiliti si dupa proclamarea Indepen-
dentei, printr-o clasa de politicieni
vinduti Kremlinului.

Pentru Republica Moldova, anul
2013, fara nicio indoiala, este unul al
sperantei, in pofida tuturor proble-
melor majore legate de coruptie,
injustitie, saracie, nedreptate. Este
anul parafarii documentelor asocia-
tive cu UE si, acum, depinde de
presiunea pe care societatea si
factorii europeni vor dori si vor putea
sa o puna pe decidenti, ca sa nu
patim ca Ucraina, in fata atacurilor
necrutatoare si abile ale Rusiei. Noi,
unionistii, fiind adevaratii euroin-
tegristi, desigur, am fi dorit ca
Puterea, care se pretinde ca demo-
cratica, sa obtina coeziunea socie-
tatii si a fortelor proeuropene dupa
modelul Declaratiei de la Snagov,
Romania, din 1995, cind toate fortele
politice si-au sumat obiectivul
euroatlantic, insa la noi nu exista o
asemenea tratare serioasa a impe-
rativelor nationale, care nici nu se
cunosc definitive, de aceea mani-
festarile Puterii, pina la parafare, dar,

mai ales, dupa, ramin jalnice, regre-
tabile si chiar lamentabile, pentru ca
se manifesta ca tot mai antiunioniste.

Remarcam activizarea clasei poli-
tice din Romania in privinta Republicii
Moldova, vizite importante facute,
declaratii privind Unirea, chiar fiind,
poate, diferite, dar este important ca
aceasta aspiratie devine tot mai
abordata in declaratiile politicienilor.

Am mai remarca, pentru Puterea
din R.Moldova, ca ar fi bine sa
devina toleranta fata de dreptul
romanului la aspiratia sa de rein-
tregire a neamului, in temeiul Consti-
tutiei, in temeiul Declaratiei de Inde-
pendenta, al libertatii de exprimare,
pentru ca si Curtea Constitutionala a
statuat, in ultimii trei ani, impreuna cu
justitia nationala, dreptul de a se
vorbi de Unire, de a avea in clipuri
electorale acest obiectiv, de a avea
in program si Statut acest scop si de
a pretinde/cere lichidarea consecin-
telor Pactului criminal Ribbentrop-
Molotov, declarat ca atare de Guver-
nele lumii, inclusiv de Chisinau.
Partidul National Liberal a facut mult
in reasezarea mai multor abordari in
mod corect constitutional, conform
Declaratiei de Independenta si Con-
ventiei Europene a Drepturilor Omu-
lui. Urmatorul adevar si gest de dem-
nitate este recunoasterea oficiala a
ocupatiei Basarabiei si lichidarea con-
secintelor Pactului Molotov-Ribbentrop.
Unii guvernanti incearca acum sa traga
o linie de demarcatie inadecvata si
dubioasa intre proeuropenism si
proromanism/unionism, ceea ce este
total fals. Pretinsii proeuropeni pragma-
tici nu doresc, de fapt, integrarea in
Europa, dar o spun pentru ca R. Mol-
dova primeste multi bani din Vest. Inte-
grarea in NATO si UE o doresc cel mai
sincer unionistii, care o spun deschis si
considera ca fericirea poporului roman
nu rezida in a suporta atitia demnitari si
functionari hrapareti si dezinteresati de
soarta cetateanului, ci in a avea o
bunastare si un viitor, lucruri pe care le
poate oferi numai un stat suveran,
independent, membru al NATO si UE,
precum e Tsara noastra Romania.

Gabriel Teodor Gherasim: Ce
inseamna faptul ca limba romana

este considerata limba de stat
pentru Republica Moldova?

Vitalia Pavlicenco: Limba ro-
mana este limba de stat din 31
august 1989. Cu doua zile inainte de
adoptarea acetor hotariri istorice,
privind limba moldoveneasca drept
limba de stat si a grafiei latine, am
editat, impreuna cu publicistul Vlad
Pohila, cartulia “Sa citim, sa scriem
cu litere latine”, care a servit drept
prim-manual pentru a se trece la
limba romana. Imi pare rau ca mama
mea, care a predat romana, numita
in perioada sovietica ”moldove-
neasca”, nu a apucat cu doar doi ani
aceste vremuri. Numai ca fortele
imperiale ruse au avut mereu grija sa
devieze mersul normal al lucrurilor in
Basarabia si, de aceea, dupa procla-
marea Independentei, au operat prin
servilii lor comploturi si scenarii care
sa ne opreasca din mersul de care
au dat dovada balticii. De aceea,
este extrem de important ca avem
acum o Curte Constitutionala ce a
redat demnitate romaneasca acestui
pamint si acestei societati, prin
decizia de a restatua Declaratia de
Independenta pe soclul identitatii
romanesti, fiind o revenire la Misca-
rea de Eliberare si Renastere natio-
nala, dupa 23 de ani… Si este foarte
regretabil sa vedem politicieni cu
studii in Romania, care fac declaratii
aberante contra limbii romane, care
e limba noastra nativa si dintotde-
auna. Frica si logica celor care se
opun identitatii noastre autentice si
veridice – romanesti – este ca, dupa
recunoasterea limbii drept roma-
neasca, se va recunoaste ca suntem
romani toti cei peste 80 la suta din
cetateni, dupa care romanii, dar si
alogenii integrati, se vor intreba de
ce nu suntem intr-un stat, ca si
germanii. Insa ca de ce te temi (si
inca fara motiv), nu scapi. De aceea,
oricum, spre asta se merge si trebuie
sa ne pregatim. Speram sa punem
capat acestei situatii fals dilematice.
Dar este adevarat ca trebuie sa
rezistam in fata atacurilor Moscovei,
pe care statuarea Declaratiei de
Independenta drept cel mai impor-
tant act fondator al statului o scoate
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din sarite si se teme sa nu ne
refacem unitatea nationala roma-
neasca, ajungind aici, peste Prut,
trupele NATO, ceea ce o va forta sa
isi retraga armata si arsenalele prin
care ne tine sub ocupatie. Ca prese-
dinte al PNL din Basarabia, ca unul
dintre coordonatorii Consiliului Unirii,
intentionam sa identificam formula prin
care sa resolicitam atitudinea Curtii
Constitutionale fata de pozitiile-cheie
din Declaratia de Independenta, care
devine parte a Constitutiei, in ceea ce
priveste statutul de ocupatie al celui
de-al doilea stat romanesc si lichi-
darea consecintelor Pactului criminal
Molotov-Ribbentrop, prin care au fost
distruse vietile unor generatii intregi,
rupte prin generatia bunicilor de
Patria-Mama, Romania.

Gabriel Teodor Gherasim: Cine
au fost promotorii limbii romane in
Declaratia de Independenta, carora
le ramanem indatorati, si cine au
fost promotorii “limbii moldove-
nesti” din Constitutie, care s-au aco-
perit de ridicol de-a lungul deca-
delor, pana la culminarea in infama
fituica de “dictionar moldo-roman”?

Vitalia Pavlicenco: Limba ro-
mana in Declaratia de Independenta
a fost inclusa de deputatii romani,
avind constiinta adevarului lingvistic,
ca si de scriitorii si oamenii de stiinta
ce au promovat denumirea corecta a
limbii noastre in acest act de maxima
importanta, la care, din cite mai
cunoastem, au participat si diplomati
de la Bucuresti, deoarece dupa pro-
clamarea Independenti celui de-al
doilea stat romanesc relatiile Chisi-
nau-Bucuresti erau mai calde decit
acum. Printre basarabenii care au
contribuit la textul Declaratiei de
Independenta, din cite stim, au fost
academicianul Alexandru Mosanu,
scriitorii si ceretatorii Valeriu Matei,
Vasile Nedelciuc, juristul Tudor
Pantiru si altii, toi fiind personalitati
puternice, afirmate in spatial roma-
nesc. Din Romania http://www.timpul.md/
articol/ declaratia-de-independenta-a-r—
moldova-fost-scrisa-de-un-roman-
26557.html a participatAmbasadorul
Aurel Preda, in prezent – prese-
dintele Asociatiei Romane de Politica

Externa –, unul dintre cei care, acum
20 de ani, a contribuit la elaborarea
textului Declaratiei de Independenta,
care participase, ca diplomat, in anii
’80, si la Conferinta”Pactul Molotov-
Ribbentrop si consecintele acestuia
asupra Basarabiei din 1991 –
reuniune ce a marcat 51 de ani de la
raptul comis asupra Romaniei de
imperiile rosu si nazist, si, desigur, cu
ocazia pregatirii proclamarii RM”.
Aurel Preda a venit laChisinau pe 25
august 1991, la cererea prietenului
sau Vasile Nedelciuc, cu care cola-
borase in timpul Conferintei. El nu a
avut mandat... in scris, insa intere-
sele supreme ale statului i-au fost –
asa cum spune – mereu in sufletul de
diplomat roman si era constient ca
Moscova a gandit ca independenta
va intarzia Unirea Basarabiei cu
Tara. Ceea ce a si fost, de fapt.
Revenind la intrebarea cine a contri-
buit la elaborarea Declaratiei de
Independenta, Aurel Preda ne vor-
beste de cinci-sase personalitati
politice, intre care dnii Nedelciuc si
Matei, si colegul venit de la Bucu-
resti, Valentin Stan, sef de cabinet in
MAE al lui Marcel Dinu. Declaratia de
Independenta din 27 august 1991 nu
a fost opera unor straini, ci tot a unor
romani. Si nu conteaza ca au fost de
la Chisinaul de pe Bac sau de la
Chisinaul de pe Cris. Important e ca
documentul reflecta interesul si
instinctul national al Basarabiei – ne
spune Aurel Preda intr-un interviu
extrem de pretios, publicat in coti-
dianul national ”Timpul”.

Cat priveste cine a introdus ”limba
moldoveneasca” în Constitutie, desi-
gur, e vorba de Clanul Lucinschi si
Clanul Voronin, care, din pacate,
conduc si azi Republica Moldova si e
posibil ss pregsteasca scenarii ca sa
conduca in continuare. Asta e neno-
rocul si slabiciunea noastra, iar lipsa
unei identitati clare a populatiei con-
duce si la frica – in fata guvernantilor
– a pretinsei societati civile si, de
aceea, suntem pascuti continuu de
pericolul remoldovenizarii in stil stali-
nist, adica de deznationalizare conti-
nua. Agrarienii, care au votat Consti-
tutia, s-au acoperit de rusine, de ace-

ea, e bine ca aceasta Curte Consti-
tutionala a pus punctul pe o rusine
nationala. Acum va trebui sa stim a ne
apara aceasta realizare a Miscarii de
Eliberare si de Renastere Nationala.

Gabriel Teodor Gherasim: De la
politicieni din Gagauzia, care s-au
nascut si traiesc in Moldova, dar
vorbesc numai ruseste, pina la
ucrainienii din Bucovina de Nord si
Bugeac, diverse autoritati au conti-
nuat sa publice carti si sa creeze
matricole scolare unde limba
romana si “limba moldoveneasca”
erau considerate limbi diferite, iar
vorbitorii lor – drept “popoare dife-
rite”. In ce masura decizia Curtii
Supreme de la Chisinau poate
obliga universalitatea limbii roma-
nesti in curiculele scolare si/sau
datele statistice ale densitatii popo-
rului roman (acum – readus sub
aceeasi identitate)?

Vitalia Pavlicenco: Pentru cine
nu e certat cu legea, lucrurile sunt
clare. De azi inainte, indiferent de ce
e scris in Constitutie, adevarul e cel
pronuntat de Curtea Constitutionala.
Dar nu excludem deloc faptul ca
Rusia va face totul ca sa deturneze
lucrurile si iata trebuie sa cintam si
noi ca “Nemuritorii” din Buzau ca
“Suntem aici” si tinem piept Urgiei din
Est. Eu cred ca lucrurile si perceptia,
totusi, se schimba. Si este important
ca sa nu revina comunistii la Putere,
pentru a mentine ce avem si a
continua sa avansam mai energic
spre refacerea unitatii romanesti. Iar
hotarirea istorica a Curtii Constitu-
tionale are importanta mare si in
ajunul recensamintului ce va avea
loc in R.Moldova in aprilie, in cadrul
caruia romanii vor trebui sa spuna
corect si nestingheriti de nimeni ca
sunt romani si ca vorbesc romana.
Va imaginati cum ar fi daca cei 500
mii de romani cu acte in regula vor fi
intimidati si nu vor avea libertatea
nici acum sa spuna ca sunt romani si
vorbesc limba romana? Dar daca va
fi asa, aceasta inseamna ca actuala
conducere de la Chisinau isi zice
proeuropeana, dar, de fapt, este ghi-
data si trasa de ite de catre papusari
de la Moscova si doar mimeaza ca
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se vrea in civilizatia europeana. Ea
nu se vrea nicaieri. Vrea doar sa fure
si pentru asta e buna si complotarea,
si cirdasia cu Moscova. Ceea ce nu o
deosebeste de comunisti. Noi, Con-
siliul Unirii, ne-am fixat trei prioritati
pentru anul 2014 – elaborarea unui
Program Marshall pentru Unirea
celor doua state romanesti, formarea
Guvernului Unirii si exercitarea de
presiuni pentru desfasurarea, in con-
ditii fara intimidari, a recensamintului
din aprilie. Este adevarat ca acum la
conducere sunt forte care inca vor
torpila statuarea si functionalizarea
limbii romane in toate sferele, in
primul rind in invatamint, dar sa
vedem rezultatele alegerilor parla-
mentare din 2014, poate oamenii,
satui de minciuni si gogosele, vor
vota pentru forta unionista a Con-
siliului Uniii. Pentru ca PNL din
Basarabia, de exemplu, a declarat ca
ofera lista sa pentru cei mai demni
membri ai Consiliului Unirii, ca sa
obtinem un vot pentru un grup de
oameni nesantajabili, curati si prin-
cipiali, ce nu se vind contra ispitelor
banesti. Toti alogenii neintegrati tre-
buie sa invete limba si sa ne res-
pecte istoria, traditiile, sa se adap-
teze si integreze in societate, sa
invete, in primul rind, limba.

Gabriel Teodor Gherasim: Multi
copii si adulti au fost abuzati
verbal si fizic in marsurile unio-
niste, din Chisinau, la Balti, si in
alte locatii. A meritat suferinta lor
pentru rezultatele din acest an?

Vitalia Pavlicenco: Tinerii care
au participat la marsurile unioniste
au fost curajosi si au rezistat presiu-
nilor rusinoase la care s-au dedat
fortele prorusesti, avind in spate
Puterea pretins fals democratica, cu
orientarea prorusa camuflata prin
mesajul proEuropa, ca si Opozitia
comunista, vadit prorusa. Asta nu a
facut decit sa ii caleasca si sa ii
intareasca in convingerea ca ceea ce
fac ei este corect. Cit priveste copiii,
acestia nu au fost la marsuri, decit ca
au venit cu parintii, ca la sarbatoare.
La marsuri au participat zeci de mii
de oameni si putem spune ca am
salvat obrazul ambelor Puteri – de la

Bucuresti si Chisinau, redind demni-
tate poporului roman, partea din
stinga Prutului continuind sa fie, de
200 de ani, sub ocupatie ruso-sovie-
tica. Este foarte bine ca marsurile au
fost si in alte orase, pe care alogenii
neintegrati le considera “ale lor”,
pentru ca mai domina (inclusiv prin
rabdarea nemeritata a bastinasilor
romani) in aceste localitati impor-
tante din R.Moldova, urmare a
popularii lor speciale de catre regi-
mul comunist de factura sovietica,
pentru a ii dilua pe romani in com-
pozitia populatiei Basarabiei. Peste
tot e pamintul nostru, romanesc, si
nimeni nu are dreptul sa ne spuna
unde sa defilam. Noi nu impiedicam
pe nimeni sa faca ce doreste, asu-
mindu-si raspunderea, si nu periclitam
nicio manifestare a altcuiva. Toate
piedicile si atacurile violente la care
au fost supusi unionistii au fost
regizate de anumite forte cuibarite
intr-o ambasada mare si obraznica,
ce a fost mereu conectata si cu fortele
prorusesti de la Putere, drapate in
forte, cica, proeuropene. In timp ce,
de fapt, daca legea e de partea
noastra, statul trebuie sa ne ofere
posibilitatea si sa ne apere drepturile
si libertatile fundamentale, inclusive la
libera exprimare in actiuni publice.
Efortul, bineinteles, s-a meritat, astazi
perspectiva de Unire este privita cu
seriozitate, mai ales stiindu-se ce
scopuri ascunse au actualii guver-
nanti, care spun una si fac alta.

Gabriel Teodor Gherasim: In
ciuda deportarilor din perioadele
tariste, comuniste si “democrate” (a
la Putin, in Transnistria) a deznatio-
nalizarii romanesti din Basarabia/
Bucovina de Nord, Bugeac si a intro-
ducerii constant de colonisti rusofoni,
supravietuitorii victimelor deportarilor
si ale persecutiilor antiromanesti,
facute de Rusia intre Nistru si Prut, s-
au ridicat la inaltimea inaintasilor,
prin culminarea legiferarii limbii
romane, ca sa revina in Basarabia la
ea…acasa (ca si tricolorul si leul
monedei). Ce mai trebuie facut ca
Basarabia sa reajunga in Romania?

Vitalia Pavlicenco: Nimic din ce
este alipit artificial la ceva nu rezista

in timp, prcum nimic din ce e des-
prins artificial si cu forta nu rezista.
Ca sa fim cu adevarat liberi – pentru
ca inca nu suntem, trebuie sa avem
legea in capul mesei, sa avem un
autentic pluralism politic si de opinii,
televiziuni libere, care sunt inca o
iluzie, sa nu-i persecutam pe inves-
titori, ca sa le dea de lucru basara-
benilor si sa aiba televizoare, sa se
informeze, sa avem impozite platite,
sa fie alte pensii, un standard mai
bun de viata. Consiliul Unirii a elabo-
rat un Manifest in care arata cum ar
trebui modernizata urgent R. Mol-
dova, ca sa nu ajungem o epava cind
ne vom reunifica. Toate proiectele si
fondurile europene, vrei-nu vrei,
chiar daca o buna parte sunt detur-
nate, ajuta la modernizarea socie-
tatii, toate urmind sa conduca la sta-
tutul de cetatean liber, ce ii va matura
de la putere pe fariseii antiromani si
va vota pentru unionisti. Deocam-
data, nu avem o vointa clar exprimata
de pro-Unire a autoritatilor de la
Bucuresti si Chisinau, dar cind vor simti
masa critica, cu totii se vor grabi sa
spuna ca si ei au fost unionisti. Unora
nu le permite trecutul lor santajabil,
altora – prietenia dubioasa, adica, de
fapt, dependenta de Rusia, celorlalti –
pregatirea, pentru ca inca nu si-au
eliberat creierii de propaganda comu-
nista si sovietica. Dar lucrurile evolu-
eaza si noi suntem optimisti activi.

Gabriel Teodor Gherasim: Ce
doriti ca sa urati Republicii Moldova
si Romaniei pentru Noul An?

Vitalia Pavlicenco: Sa aiba
constiinta si sentimentul apartinerii
unui neam absolut deosebit, al roma-
nilor, care au un trecut glorios si, sper,
un viitor fericit. Dar pentru aceasta
trebuie sa fim o natiune unita, care sa
reziste tuturor vicisitudinilor soartei si
vitregiilor care, fara indoiala, inca ne
vor paste. Unirea face Puterea!

Gabriel Teodor Gherasim:
Doamna Pavlicenco, multumim pen-
tru interviu si va dorim Dvs. si celor
dragi un Craciun Fericit si un An Nou
plin de noi realizari!

Vitalia Pavlicenco: Si eu va
multumesc, va doresc un Craciun
Fericit si la Multi Ani!
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Nu mulþi se încumetã sã zugrãveascã
psalmi. Fie nu sunt iniþiaþi îndeajuns, fie
versificarea nu se ridicã la profunzimea
textelor biblice, aºa cum întâlnim la
iniþiatorul psalmului în literatura românã,
Mitropolitul Dosoftei (Bine este a tot omul /
Sã sã dea-n viaþã cu Domnul / ªi sã-i cânte
svântul nume / Ce este nalt preste lume1).
Altfel spus, în textul psalmic, strategiile la
care apeleazã autorul pentru a intra în
contact cu dumnezeirea sunt încadrabile
în douã planuri: religios (psalmistul ca om
religios) ºi estetic (psalmistul-estet). Ele
desãvârºesc actul creaþiei. 

Volumul Psalmii îngerilor de searã pri-
meºte binecuvântarea Î.P.S. Nicolae
Corneanu, Mitropolitul Banatului încã din
Prefaþã. În fapt e o invitaþie la rugãciune,
fiindcã versurile Luminiþei Niculescu sunt
ca “niºte poezii însufleþite de credinþã ºi
dragoste de Dumnezeu” (p. 6). În fapt,
autoarea recidiveazã. Primul ei volum de
versuri, Preþul sufletului, a fost publicat în
2008, ceea ce anunþã o permanentã
cãutare a înþelesului fiinþialitãþii noastre:
visul meu, viaþa mea,/ cautã-l pe Domnul/
în Horebul din gând,/ în duh, în oameni, în
cuvânt,/ în pâinea din cer, de pe pãmânt,/
în candela aprinsã-n tindã… (p. 42).
Esenþializând, Gabriel Liiceanu afirmã:
“dacã moartea este mãsura finitã a propriei
noastre vieþi, atunci ea este totodatã im-
boldul de a face ceva onorabil cu viaþa
noastrã”2.

Cine o cunoaºte pe Luminiþa Niculescu
înseamnã cã poate descrie discreþia ºi
surâsul îngãduitor. Aflatã într-o perma-
nentã preumblare meditativã, prin multe

lãcaºuri sfinte din România, nu înceteazã
nici o clipã sã-I cânte dorul: I-am scris
pentru zilele pline ºi pentru cele deºarte.
Am intrat în catedrala cuvintelor ºi am
fãcut exerciþii de închinare. Psalmi ai trep-
telor. Psalmi spre înþelepciune. Spre adu-
cere aminte (p. 7). De altfel, psalmii dedi-
caþi slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române
(v. Pr. Arsenie Boca, Pr. Sofian Boghiu,
Î.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, Pr.
Marius Florescu, Pr. Constantin Jinga)
întãresc spusele de mai sus cu privire la
valurile pe care pluteºte omul pe parcursul
existenþei sale, de la o margine la alta a
cerului/ ºi pe mare departe, se ºtie,/ cine
cautã lumini neapropiate,/ pecetluite cu
duh înalt/ în dorul de Împãrãþie,/ Te va afla
pe Tine, totul în toate!” (p. 51). 

Cartea, aºa cum ne aºteptam de la
Luminiþa Niculescu, îºi justificã pe deplin
prezenþa în bibliotecile ºi inimile noastre,
înscriindu-se în canoanele psalmilor tradi-
þionali. Preocupatã de fluenþa textului liric,
autoarea opteazã pentru introducerea în
fiecare psalm (75 de toate) a unui numãr
de ºase verseturi preluate din Psalmii lui
David. Aºezarea acestora nu mai sur-
prinde cititorul avizat. Coborârea unei scãri
în trei trepte. Ca o lecþie de smerenie,
regãsitã în concepþia creºtinã ca “scarã
cereascã” sau “scarã duhovniceascã”3.
Maica Domnului este închipuitã drept
scara pe care Iisus Hristos a coborât la noi
ºi prin care noi putem urca la cer. Prima
strofã este introdusã de trei verseturi, a
doua de douã ºi ultima de unul singur.
Psalmii curg pe împletitura stihului original,
poetizând astfel mesajul prezentului volum. 

Psalmică reverberare
(Luminiþa Niculescu, Psalmii îngerilor de searã,

Ed. HESTIA, Timiºoara, 2012)



De altfel, semnificaþia scãrii este foarte pre-
zentã în concepþia creºtinã. De la scara spre
cer, simbolizându-l pe Iisus Hristos însuºi, sau
Biblia ca scarã, unde cele douã Testamente
sunt închipuite ca cele douã laturi ale scãrii lui
Iacov, îngerii din viziune fiind credincioºii care
urcã treptele. Aceºtia din urmã sunt ºi îngerii
de searã din cartea de faþã, care cunosc
treptat beneficitatea virtuþiilor.

Mulþi scriitori români au ales sã scrie
psalmi, din dorinþa de a-ºi desãvârºi vocaþia.
Sã ne gândim la poetul Ion Heliade
Rãdulescu, primul care ºi-a intitulat o poezie
Psalm în volumul de versuri În aºteptarea lui
1848 (din 1847). Cãci zilele-mi, iatã, pier ca ºi
fumul./ Ca lemnele în foc oasele-mi secarã,/
Pãlitu-m-am ºi m-am uscat ca iarba,/ Aridã
inima îmi e ca piatra. La Luminiþa Niculescu,

vremea mândriei se pierde în timpul trecerii
omului, fiindcã timpul nu mai are rãbdare,/ nici
noile limanuri, nici vechile cãi…// sã nu se
mai mândreascã omul pe pãmânt…/ în
zilele urzite-n genuni. (p. 14)

Exersarea virtualitãþilor poetice în spirit
moralizator, îmbrãcând hainele rugãciunii este
o aprinsã dorinþã, pe care Eugen Negrici o
vede împlinindu-se „fie imitând conduita unui
model, fie urmând un model de gândire, fie
evitând modelele negative”4.

Remarcabile influenþe psalmice întâl-
nim în creaþia poeþilor religioºi precum:
Nichifor Crainic, Ion Pillat, Valeriu Anania,
Magda Isanos, Radu Gyr, Vasile Voiculescu ºi
mulþi alþii. O regãsim pe Luminiþa Niculescu
mai apropiatã de versetul acestuia din urmã.
Nu fiindcã ambii îºi (re)instaureazã versul în
sacru, ci mai ales prin simþirea acestuia ca dar
divin: Cu blând miros de rai e Poezia, /
Sãmânþa ei de îngeri e zvârlitã ºi brazda
caldã-I e copilãria, din psalmul Pãrinte, unde
sã te caut din volumul lui Vasile Voiculescu,
Poezii (1916).

Iatã câteva dintre însemnãrile scrise din
nevoia de a împãrtãºi cititorilor o viersuire
alinãtoare. Poeta însãºi afirmã: catedrala mea
de gând,/ sufletul visat pridvor/ m-a învãþat
oarecând/ sã scriu altfel/ un psalm interior,/
apoi sã locuiesc în el... (p. 21). 

Luminiþa Niculescu reuºeºte sã-ºi facã
înþeles mesajul psalmic, îmbinând inspirat atât
componenta religioasã, cât ºi pe cea esteticã,
necesare încununãrii versului esenþializat ca o
punte interconfesionalã. 

1. Dosoftei, Psalmul 91, Ed. Litera, Chiºinãu,
1998, p. 204.

2. Gabriel Liiceanu, Cianura noastrã cea de
toate zilele, contributors.ro, 29.01.2014.

3. v. Octoihul ºi Triodul, în Canonul Nãscãtoarei
de Dumnezeu (Duminica, glasul VIII ºi respectiv
Duminica Vameºului ºi a fariselului).

4. Eugen Negrici, Poezia medievalã în limba
românã, Ed.Vlad & Vlad, Craiova, 1996, p. 8.
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În ultimul timp, Theodor Rãpan ne-a copleºit cu o serie de apariþii editoriale în
avalanºã, cu tomuri masive, impozante, în dimensiuni care nu s-au mai vãzut ºi care au
smuls strigãte de admiraþie (sau de imprecaþie) ori, mã rog, nu întotdeauna binevoitoare.
Cãrþile sale vin ca o explozie, ca o eliberare. Nu ºtiu câþi cititori ori scriitori ajung la ele ºi
mi-e greu sã presupun câþi critici vor dori sã scrie despre ele. Unii au luat aceste apariþii
ca o sfidare a vremurilor, ca un refuz emfatic de a semãna cu trupa paupera a poeþilor. 

Activ de destulã vreme în viaþa literarã, cu o prezenþã discretã, Theodor Rãpan a þâºnit
intempestiv în plenitudinea condiþiei de poet implicat în toate metamorfozele existenþei, atent
la ciclurile cosmosului ºi la metamorfozele naturii. Aceastã carte poate fi evaluatã ca un nou
debut! 

Theodor Rãpan (n. 1954, în comuna Balaci, Teleorman, fiu de învãþãtor, absolvent de
Drept, publicist), a debutat în Caietul debutanþilor de la Editura Albatros, în 1975, ºi,
individual, cu Privind în ochii patriei (Ed. Cartea Româneascã, 1986, prezentat de Nichita
Stãnescu), Aºa cum sunt, Ed. Eminescu, 1989, Hotarul de foc, Ed. Europa, Craiova,
1991, (prezentat de Nichita Stãnescu ºi Gheorghe Tomozei), La umbra Cuvântului, Ed.
Semne, 2001, Taurul lui Falaris – Mãrturisitorul – Jurnal de poet, Ed. Semne, 2003,
Muzeul de pãstrãvi – Scrisori din lazaret, Ed. Semne, 2004, Poºtalionul de searã – File
din Jurnalul unui heruvim, Ed. Semne, 2005, Dincolo de tãcere – Jurnal de poet, Ed.
Semne, 2009, Dansul Inorogului – Elogiul Melanholiei, Ed. Semne, 2010, Evanghelia
Inimii – Anotimpuri – Jurnal de Poet, Ed. Semne, 2010, Evanghelia Cerului – Zodii de
poet, Ed. Semne, 2011, Evanghelia Tãcerii – Solilocvii, Ed. Semne, 2011, Evanghelia
Apocalipsei – Epifanii, Ed. Semne, 2012, Testament în Alfabetul Tãcerii, Ed. Tipo
Moldova, Colecþia „Opera Omnia”, Poezia contemporanã, 2013.

Aºa cum se vede, autorul a devenit foarte activ dupã 2009, ceea ce confirmã o
resurecþie a personalitãþii în alte contexte sociale ºi existenþiale.

Poetul îºi denumeºte volumul de sonete cu termenul inventat – Sonetar – care s-ar putea
sã prindã în lumea cunoscãtorilor. Aceste sonete petrarchiste, închinate unei „donna
angelicata”, exprimã sentimente discrete, iluminate de pasiunea interioarã, temperatã de
echilibrul personalitãþii ºi o conºtiinþã armonioasã cenzuratã de credinþa în puterea Divinitãþii,
oferã o lecturã extrem de agreabilã. Dragostea de aici e o motivaþie ºi un imbold pentru
meditaþie ºi contemplaþie.

Volumul sugereazã o rotunjime tematicã, supremaþia iubirii între naºtere ºi moarte,
existenþa ca un drum cu douã capete în opoziþie, precum insinueazã motto-ul din Nichita
Stãnescu: „M-am trezit fiind, voi aþipi nefiind!” Autorul mizeazã pe cifrele ºi structurile cu
semnificaþie ciclicã precum: 365, XII luni, forma fixã a sonetului ºi pe starea incantatorie a
versurilor.

Sonetul I are gravitatea ºi solemnitatea unui incipit de epopee: „Fiind ecou nespuselor
cuvinte/ Port gând smerit de înzãuat iubirea,/ Pohtirea ochiului aduce ºtirea:/ Ah, gura
sufletului nu mã minte!// Dor nepereche-mi mistuie simþirea,/ Zarzãrii iernii îºi croiesc

RIGOAREA LIBERTĂŢII
ÎN ARTA SONETULUI

Theodor RÃPAN, FIIND – 365 + 1 Iconosonete, 
Editura „Semne”, Bucureºti, 2013



veºminte/ ªi mã-nlumin strãfulgerând morminte/ Cu mãºti de ierburi miruindu-mi firea.// Plânsu-m-
au iambii? Corbii scurmã-n lunã/ Cu gheara-ndureratã ºi nebunã/ Sub primele silabe translucide.//
ªi scriu sonet dupã sonet întruna/ Sperând cã lacrima, doar ea, strãbuna/ Va-nmuguri tãcerea ce
ucide…”

O atmosferã de arhaicitate, realizatã printr-un lexic strãvechi creeazã o atmosferã ceþoasã de
Ev Mediu, care se va perpetua pânã la ultimul text, cu o identicã vigoare dantescã, ca în Sonetul
CCCLXVI: „Ultim sonet! Sunt viu dupã coridã!/ Am sângerat destul! Am plâns în mine!/ Cu ce-
am rãmas? Cuvintele-albine/ Roit-au toate! Mierea-i aguridã?// Rãnit definitiv, vãd ghilotine!/
Golgota e aproape... Sub hlamidã,/ Iubirea tace, inima-i lividã!/ Groparul, de-ntristare, nu mai
vine!// Ce mort frumos voi fi întru vecie!/ Þãrâna rimelor mã va înghite/ Slujindu-te pe tine,
Poesie!// Zãlog etern al Clipei ostenite/ Fi-vor doar lacrimile unor urme/ În care nici Uitarea n-o
sã scurme...”

Autorul viseazã Poezia ca pe un ritual complicat ºi dramatic, ca pe un mod de viaþã fastuos ºi
fabulos. 

Theodor Rãpan se dovedeºte poet nãscut, nu fãcut, un talent veritabil care performeazã o
autenticã viziune a lumii ºi un maestru al limbajului. Mai mult decât atât, autorul rãmâne un actor
exponenþial al puternicei tradiþii teleormãnene ºi acelui mirific spaþiu sudist, deopotrivã
binecuvântat de Dunãrea neînfricatã, de Câmpia Eternã ºi Pãdurea Nebunã. 

Dominanta clasicã luminiscentã care traverseazã aceastã literaturã, de la Gala Galaction ºi
Zaharia Stancu la Marin Preda ºi Dimitrie Stelaru, înnobileazã ºi creaþia acestui poet rezolutiv,
recuperat târziu din neantul profesiunilor pragmatice, fascinat de o înflãcãratã ºi irepresibilã
dragoste pentru Poezie. Un Poet autentic, deopotrivã echilibrat ºi inventiv, disponibil pentru
performanþã lingvisticã.

Tema centralã a poeziei lui Theodor Rãpan rãmâne viaþa omului sub vremuri, „fortuna labilis”,
destinul schimbãtor, acordul ºi dezacordul fiinþei cu umanitatea ºi societatea cu natura ºi
universul ºi conflictul interior al conºtiinþei care iubeºte ºi urãºte lumea pentru cã o înþelege în
punctul înalt în care simte umbra lui Dumnezeu. 

Uriaºa desfãºurare de forþe poetice nu e un lucru rãu ºi în nici un caz subiect al deriziunii
„colegiale”.

Fiinþa, trestia gânditoare care percepe simultan alienarea socialã, dar ºi solidaritatea cosmicã,
parcurge o regresiune genealogicã, de unde patina arhaicã ºi moderat regionalã.

Discursul liric este obscurizat, fãrã referinþe personale. Sunt rare sonetele în care se mai
întrevãd unele reminiscenþe biografice: „Zãnaticã lumina se strãvede/ ªi-n prispa casei umbra o
aºteaptã,/ Sortirea larilor este nedreaptã,/ Schiloadã, luna-n câmp la drum purcede!// O, dulcele
final se întrevede,/ Din somn lãuntrul Clipei se deºteaptã,/ Vino la seceriº, holda e coaptã –/ În
mine Maica Domnului se-ncrede!// Fãrâma nefiinþei sunt ºi-mi pare/ Cã voi lega Înaltul de
Câmpie,/ Hotarele topindu-se-n uitare.// Ce-ntârziatã sau nescrisã lege/ Îngãduie sã moarã-n
Poesie/ Amorul, prefãcut în fãrdelege?” (Sonetul CCXCIX).

Iubitorul de artã autenticã identificã în cartea lui Theodor Rãpan, FIIND 365 + 1 Iconosonete,
cu ilustraþii din CESARE RIPA „DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA” (Padova, 1625), creatorul
împãtimit de poezia cu formã fixã, Poetul care-i dãruie Cuvântului inefabilul simþirii ºi al trãirii
unice. 

Sonul este însoþit de imagini adecvate, aduse dintr-un timp strãvechi (secolul al XVII-lea), în
deplinã consonanþã cu versurile, acum mai proaspete ca oricând, prin sensibilitatea imaginilor,
prin ineditul stilistic, prin profunzimea mesajului, dincolo de rigorile tehnice impuse de aceastã
specie liricã, Sonetul – „Prinþul Poeziei”! 

Este o carte unicã între cãrþile tipãrite la noi, dar ºi un album de artã, care bucurã, deopotrivã,
ochiul ºi spiritul! Lectura ei, cu siguranþã, vã va îmbogãþi nemãrginit!
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Ecou 

Am mâncat pânã la urmã din Mãrul discordiei
ºi a fost excelent, încât pe zidurile
ciopârþite ale inimii mele
au crescut vorbe ascuþite de venin

o viperã tânãrã cu ochelarii de fum 
sunt eu în aceastã searã neesenþialã;
ºi-mi caut prada între cuvinte lacome,
neîmblânzite ºi golite de untdelemnul cumpãtãrii 

cu dinþii, feroce muºc din carapacea 
ecourilor fluide ce zboarã haotic
în mitologia realitãþii malefice;

îmi iau ºi scutul de oþel fabricat 
din stihuri ºi distrug invazia 
acestor ecouri irezistibile

cu poezia neagrã escamontatã 
în geneza unui rãzboi astral.

Vis de ruginã 

La templul florilor albastre
eu am sãdit lumina
stelelor apuse-n funinginea
boltelor sângerânde.

Înalt eram ca Sfinxul
sub sabia de cenuºã 
când colindam haotic
cosmosul de petale...
ºi le sorbeam mireasma
din neguri roºii de luminã,

dar azi când sunt o sabie oþelitã
în oglindirea florilor de searã
mi-e fricã ºi de ploaia
ce-o sã cadã
pe vise de ruginã.

Versuri pe carte 

Am doar litere de scrum...
Închise în templul livresc
ªi zâmbete pale mistuite de fum
În cosmosul cãrturãresc.

Douã cuvinte suspendate-ntr-o carte
Þin drept armonia din haos
Când fila astãzi se împarte:
Între muncã asiduã ºi repaos.

Am pus ºi trandafiri între pagini
Sã înfloreascã uscatele cuvinte,
Dar frunzele au mucezit pe la margini
ªi au rãmas ca înainte:

La fel de albe, necãjite
Uscate lipsite de valoare
Poate gri ºi agrofite...
Moarte, pline de paloare.

Început 

Eram odinioarã o ºoaptã migratoare 
printre flori arse de crin
ºi cãutam rãtãcindu-mã
între clipe difuze
seminþele de cenuºã ale eternitãþii.
Doar sufletul lacrimilor arse 
s-a desprins de pe corola vetustã a florilor
ºi a scos din uscãciunea lor
amintirile oarbe 
ale amurgului.

Atunci cosmosul ca o pajiºte de luminã 
a cernut ploaia speranþei
pe lebedele albe din vãzduh
ce îmbrãcau cu zile
noul an abia nãscut.

P o e z i i



Îngeri 

Noaptea,
îngerii se nasc din cenuºa stelelor apuse
în pleoapele negre ale cosmosului.

ªi vãd cum din lunã
se mai prãbuºesc vise oarbe de luminã
pe faþa mea îmbãtatã
de somnul închis al tãcerii.

Un chip surd de lucire îngenuncheazã 
în faþa vântului glaciar
ca nu cumva sã-i îngheþe strãlucirea,
dar vântul nãvalnic
i-a împietrit lumina divinã 
fãcând-o þurþure de vise
la streaºina gândurilor mele adormite.

Ars (ne)poetica

În otrava ta albastrã 
se-neacã stele moarte de luminã
ºi doruri amare se-ncheagã
în mucegaiul somnolent 
al zãmislirii de stihuri insalubre.   

Îmi pare cã mi-au crescut apripi de nebunie
pe mâna ce scrijeleºte
atâtea vorbe indescifrate
ºi ascunse sub frunze de cenuºã neversificatã.

ªi-acum mã înec în neînþelegere
ºi-ncep sã comunic telepatic cu vidul
despre scoarþa de copac a visãrii,
despre fumul sentimentelor artificiale,
ori despre inundaþiile de cuvinte larvare
produse la nivelul poeziei-vulcan.

Apoi ca sã mai treacã vremea 
îmi smulg râzând penele nebuniei
ºi cu ele desenez poeme amorfe
pe clopurile pt’itoilor bolunde 
din pãdurea ce o frunzãresc eu acum.

Îngeri de plastic 

Vreau sã deºurubez îngerii de plastic
în seara aceasta mitologicã.

Cu aripile lor de nailon
vreau sã escavez în adâncimea
eternului artificial.

Le smulg ºi ochii radianþi
sã pot elucida parodia sentimentelor amorfe;
lira le-o rup în douã:
o parte o topesc în furnalele sufletului
ºi-o fac amnezie eraticã...
ºi cealaltã parte o fierb în oala de inox
metamorfozând-o în muzicã angelicã.

Aureola. Mama ei de aureolã!
o þin în mâna cu care scriu
poemul sideral.
Poate-mi va radia scrisul drãcesc!
cãci de la atâta tehnologie agasantã
am ajuns sã smulg litere din cuvintele anacronice

ºi am fãcut doar stihuri larvare
ce urlau amar...
în universuri artificiale.

Extrametaforã

Mã plimb la nord 
de constelaþia difuzã a metaforei
pe o barcã revelatorie de hârtie, vetustã
ºi roasã de hiperbole.

Vâslesc pe marea de tropi 
sã ajung odatã la capãtul paginii roase de timp,
dar mi-a atras atenþia 
o pisicã cu ochii de câine
ce ciripeºte 
ca un elefant în colivia înflãcãratã
cu sentimente schimbãtoare. 

Îmi iau oglinda
ºi o sparg de catafalcul parodiei,
iar cu cioburile criminale
ucid repetiþiile obsedante
ca sã pot ajunge la destinaþie...

Dar o cãpriþã personificatã
într-un înger de plastic
vrea sã îmi spunã
rugãciunea de searã;
duioasã-i rugãciunea ca ºi 
coarnele caprei ce mi le înfige
în cuvintele scãldate-n sideful Butter Me up.

Atunci rãsfoiesc un catalog de la Avon
ºi scot din revistã rujul persistent Extra Lasting;
încep sã mâzgãlesc cu el buzoaiele
îngerului caprin.

Le fac mari, imense, senzuale, explozive
încât capra se transformã 
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într-o buzã enormã...
ce la un moment dat
a crãpat în universul livresc
emanând sãruturi dulci cu aromã
de portocale de Sicilia (Buongiorno a tutti!)

Apoi vâslesc, vâslesc ºi ajung în sfârºit 
pe cealaltã paginã plinã de ‘’miss’’-ter.

Poezie pentru furnici 

În cavouri de furnici
clipele neesenþiale
zboarã ca ºi licurici
într-un timp agale.

ªi suspinã sub pãmânt
cântul moale de sirenã,
sobru fãrã de cuvânt
palid ca o euglenã.

Sunt o piatrã dedublatã
în abisul sufletesc,
poezie reciclatã
într-un aparat lumesc.

Sacii eu îi car în spate,
grei de somn ºi fantezie
ºi cu tropi de albe ºoapte
ca sã-þi fac o poezie.

Mormânt de mãtrãgunã 

În mormânt de mãtrãgunã
doarme ochiul de pelin,
sub o pãturã de humã 
înecatã în suspin.

Ca o tainã dintre stele
ura plânge în pãmânt,
schimbând gândurile mele
în luminã de cuvânt.

E cuvântul cel hipnotic
rãsãrit din refulare
ce-a ieºit acum, haotic 
sã mã ducã la culcare.

Unde codru-i mai umbros
la grãmezi de mãtrãgunã -
eu sã sap acolo jos
cu o coajã de alunã.

ªi sã strâng din oseminte

ura ce þi-oi da þie,
sã o porþi între veºminte
în a ta împãrãþie.

Poem de zãpadã 

Pe panoul calm de gheaþã
eu pictez albe cuvinte;
izolate-n mâini de ceaþã
doar în inimi încãlzite.

Pagini pale de mistere
suflã vântul cel livresc,
printre litere himere
ce în pumnu-mi vieþuiesc.

Mai o virgulã-ngheþatã
se ascunde prin poeme,
pe o paginã fragrantã
scrijelitã cu probleme.

ªi îmi scriu o confesiune
pe zãpada infidelã,
ca un text de emisiune
într-o oazã paralelã.

Vânt zburând printre plachete
nu-mi distruge-al meu poem,
cã-þi voi scrie ºi sonete...
vino, numai când te chem!

Cã de vii mã pierd în rime
ºi-n idile de nãmeþi,
ºi-oi simþi o usturime
sub voioºii mei pomeþi.

Gând de noapte

Mi-ai zis mai demult sã-þi aduc
luminã caldã din soare,
cu care sã-þi lustruiesc visele împietrite
de toamna solemnã ºi ploioasã.

Azi, când clipele maliþioase îþi sfâºie
gândurile mãreþe, de ce nu mã strigi în noapte
sã-þi aduc stelele din cer,
cu care sã-þi luminez calea?

Of, timpul trece! Negura gândurilor va urla
ca un tigru turbat
în sufletul tãu dulce...
ºi te rog, cheamã-mã cã-þi voi culege
raze line de lunã cu care
te voi mângâia.
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Prin publicarea celor douã tra-
duceri ale cãrþilor de reflecþii ºi afo-
risme, scrise de Florentin Smaran-
dache „…Viaþa la plus infinit…”, „Sã
poþi zâmbi atunci când suferi” ºi
traduse în limba francezã de
Adriana Rãducan „…La vie à plus
infini…”, Il faut sourire même si tu
souffres…”, apãrute în 2013, la douã
prestigioase edituri, „Sitech” -
Craiova ºi „Publischer” - America,
pot afirma cã limba românã depã-
ºeºte graniþele, cele douã cãrþi pot fi
citite într-o limbã de circulaþie inter-
naþionalã.

Reflecþiile, gândirea aforisticã
înseamnã ceva dificil de tradus.
Dacã ar fi sã-l citez pe Lucian Blaga
care spunea „Sunt lucruri care nu
pot fi înþelese decât vag. ªi ar trebui
sã ne mulþumim cu atât”, aº sugera
cã în fiecare limbã existã praguri
lingvistice, stilistice care au fireasca
menire de a susþine ºi adânci
încãrcãtura semanticã a unui text. 

Meritul scriitorului Florentin Sma-
randache este de a contribui la
dezvoltarea culturii ºi filozofiei ro-
mâneºti în contextul celorlalte cul-
turi ºi filozofii, iar meritul traducãtoa-
rei Adriana Rãducan este de a fi
gãsit sensul exact al sintagmelor,
atât de condensate uneori, de a
pãtrunde în sfera de culturã aforis-
ticã, care este prin excelenþã o
reflexie a spiritului uman. 

Aforismele ºi reflecþiile autorului
Florentin Smarandache nu sunt
uºor de tradus, fapt ce îndeamnã la
prudenþã. Formulãrile paradoxale,
ironia, delimitãrile, tonul aserþiunilor
cer, în opinia mea, multã trudã ºi cu-
noaºterea subtilitãþilor limbii. Tradu-
cerea din limba românã în limba
francezã este mai delicatã decât
traducerea din francezã în românã.
Prin urmare, orice activitate de tra-
ducere din limba maternã într-o altã
limbã presupune o bunã cunoaºtere
a sensurilor fiecãrui cuvânt. 

„Între Rãºinariul lui Cioran ºi
Bãlceºtiul meu poate fi asemãnare?
Mi-e dor nespus de Olteþ, de stadio-
nul cu iarbã, de viaþa arhaicã de care
nu mã pot detaºa… ºi-n lumea mare
prin care mã-nvârt, ºi-n locurile
exotice pe unde cãlãtoresc sunt tot
un fiu de þãran, mã port ca un copil…
Cioran detesta ºi iubea “acest bles-
temat, acest splendid Rãºinari” 

(În «Scrisori cãtre cei de acasã»).
Eu am iubit Bãlceºtiul, dar acum în-
cepe sã se înstrãineze de mine; de-
pãrtarea, vremea îºi spun cuvântul.”
(“…Viaþa la plus infinit…”)

“Entre Rasinari de Cioran et mon
Balcesti il s’agit d’une ressemblance peut
être? Je soupis terriblement d’Oltet, de
l’herbe du stade, de la vie archaïque que je
ne peux pas me détacher... et dans le grand
monde que je me débrouille, aussi aux
endroits exotiques où je voyage, je suis
seulement un fils de paysan, j’agis comme
un enfant... Cioran détestait et aimait “ce
maudit, ce splendide Rasinari”. (En< Lettres
à la maison>). J’ai adoré Balcesti, mais en
ce moment il commence à s’eloigner de
moi: la distance, le temps mettent leurs
empreinte.” („…La vie à plus infini…”)

„Dacã ai dificultãþi în drumul tãu,
continuã - înseamnã cã eºti pe dru-
mul bun. Dacã nu ai obstacole,
înseamnã cã drumul este neînsem-
nat…”

„Si tu as des difficultés sur ton
chemin, continue - ça signifie que tu
es sur la bonne route. Si tu n’as pas
des obstacles, cela signifie que le
chemin c’est insignifiant...”

Experienþa mea de traducãtor al
romanului „Crimele familiei Borgia”,
de Michel Zévaco, apãrut la Editura
„Universalia”, 1990 - Craiova, mã în-
dreptãþeºte sã precizez cã doamna
prof. Adriana Rãducan a studiat
îndeajuns textele aforistice ale
scriitorului Florentin Smarandache,
cãlãuzindu-se dupã principiul
fidelitãþii faþã de original. 

Ilustraþiile celor douã amintite
cãrþi de traducere sunt o adevãratã
pledoarie pentru frumos, acestea nu
înseamnã o chestiune de purã de-
coraþiune, estetica ideilor este sus-
þinutã artistic prin jocul imaginilor,
care demonstreazã rafinamentul ºi
fineþea gustului artistic, fapt datorat
doamnei Adriana Rãducan. 

Traducerea din limba românã în
limba francezã nu poate fi totdea-
una ad litteram, sunt importante
nuanþele, uneori este necesarã o
anume libertate în ticluirea înþele-
surilor. 

Adriana Rãducan uzeazã în
traducerea celor douã cãrþi de un
limbaj expresiv, asigurând liantul
dintre textul în limba românã ºi
francezã, racordând cele douã culturi
ºi limbi la cultura europeanã ºi
universalã.

…La VIE À PLUS INFINI… & IL FAUT
SOURIRE MÊME SI TU SOUFFRES… 

- Douã cãrþi din sfera aforisticã -
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Viziune

Prin râurile cerului
înoatã panterele negre,
prin spaþii abia uitate de fulger,
împleticindu-se,
lumina se furiºeazã
printre coloanele templelor
cetãþii încã adânc ducându-ºi somnul;

cu ochi de leoaicã sãtulã,
liniºtea stã la pândã
dupã fiecare colþ de stradã;

gârbovitã de nesomn,
oboseala
picoteºte ºi ea
împreunã cu câinii maidanului;

vreþi, nu vreþi,
împreunã o sã mai lãlãim
prin aceastã cetate pãrãsitã,
laolaltã cu roiul de heruvimi,
pânã va veni,
într-un scaun cu rotile,
ºi speranþa,
prin surpãrile fosforescentei seri,
scriind literele de pe monograma
unui inel,
când mor singure
ºi învie florile

Cu degete lungi, lumina

Pe jos cãzute,
þipã poamele coapte,
de sânge urcã
luna-n cireºi,
în loc de iarbã

cuvintele cresc
cu ale lor albe capete
de pãpãdie;

inimi negre – pietrele
pe limbi de-ntuneric vorbesc
cealaltã limbã
a stâncii veghind;

pe umerii munþilor
îngerul duce rochia grea
a aºteptãrilor
pânã dincolo,
spre aerul viitor,
subþire, al dimineþii
mereu de zmeul nopþii
pânditã,
când fructele pãdurii
în tãcere se coc;
cu degete lungi,
în libertatea dorinþei
lumina alungã fantoma ceþii
din halta destinului.

Mai tânãr ca mine, trece timpul

Pe aici trenul visului
niciodatã n-a trecut
ºi nici nu va trece;

plouã ca într-o prelungitã
elegie de toamnã,
pe mal stau ca într-un început,
visând cum dincolo
toate odatã
se prãbuºesc la semnal;

prunii grei de poamã
în tãcere se frâng,
iertare-ºi cere vremea,
umilitã-i pânã ºi oboseala trupului;

Versuri dintr-un
volum în pregătire



în redingota de litere trece poetul,
în ochiul hazardului se coc întâmplãrile,
balerine-paiaþe danseazã
printre jaloanele tristeþii;

metaforele luminii
trec norii înalþi;

pe aici trenul visului
niciodatã n-a trecut
ºi nu va mai trece;

peste muþenia apei,
ecou prelung,
în vârful picioarelor,
mai tânãr ca mine,
trece timpul.

Polen de ger duc cupele de crini

Mirese albe dealul gol viseazã,
Cu muguri, la urechi, de promoroacã,
Prin ape verzi, nãvalnici cai necheazã,
Se-ntoarce seara în bãtãi de toacã.

Departele-i aproape, mai aproape,
Vifor de floare rece-i prin grãdini,
O lunã linã trece pe sub pleoape,
Ochii cerului de îngeri sunt mai plini.

Prin nopþi aud, izvoarele mã cheamã
În pãdurea ceea tristã de demult,
Nori mari ºi suri trecutului dau vamã,
Mã-ndeamnã orga izvorului s-ascult.

Greu polen de ger duc cupele de crini,
Încet, cerul îºi varsã iarãºi colbul,
Lãtratã-i luna de toþi ai iernii câini,
Când ‘naltul din nãframã-ºi varsã albul.

Prin hãurile hrubei

În rãdãcina apusului
piere lumina bolnavului amurg,
cu aripã sângerie
tristã reculegere
în nori ducându-se;

abia acum vor veni
porumbeii din vis,

disperatã cãutare
peste cãlãtoria orbului;

prin hãurile hrubei
ºobolanii nopþii
rod ridurile pãmântului.

Adevãr cãutând
în singurãtatea apusului

Lipãie încã lumina
pe treptele lumii
de sânge pãzitã;

ranã mare-i apusul,
prin mãreþia golului
disperatã þipã materia
dispreþuind
strigãtul cuvântului
rãtãcit în colþul tãcerii;

acolo,
doar glasul
care atrage fluturii
se mai aude,
tot mai încet,
tot mai încet;

lipãie lumina
pe treptele lumii,
adevãr cãutând
în singurãtatea apusului.

Viziune de noiembrie

Prin iarba uscatã
muºcatã de-atâtea tãceri,
cãrãri sure de brume
duc spre barba 
cea de luminã a râului
uimit privindu-se
în oglinda burtoasã
a cerului;

doar vântul
viu pe aici,
numãrã
seminþele din ochii-nserãrii
cãlare pe umerii munþilor
deodatã vorbind între ei.
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Pânã acum aveam în tradiþie
„Europenele” la fotbal ºi la dife-
rite alte sporturi.

Mai nou, devin periodice ºi
cele pe terenul cu mult mai puþin
fair-play al alegerilor parlamen-
tare. Intrã în tradiþie. Cam peni-
bil, cu niºte nume despre care
n-a auzit nimeni, cã ajungem sã
ne întrebãm cine sunt chiar ºi la
acest sfârºit de mandat, când ar
fi trebuit sã fim mândri de ele
pentru câte vorbe înþelepte ºi
favorabile þãrii au rostit la
Strassbourg sau Bruxelles; sau,
dimpotrivã, cu altele care au
speriat vestul (Europei) prin
modul cum ºi-au fitilit acolo
interesele propriei þãri, cum au
servit interesele altora, cum s-au
ploconit Înaltei Porþi aidoma
capuchehaielor de pe vremuri.

Dar aceste „Europene” intrã ºi
gata compromise în tradiþia de-
zinteresului alegãtorului, care se
convinge cã „ºi asta este tot o
mânãrie a gãºtilor din partide”, de
vreme ce la alegerile trecute, s-a
vãzut cã n-are ce cãuta picior de
independent dacã electoratul,
chipurile, a preferat-o pe EBA
personalitãþii cunoscute ºi sim-
patizate a generalului Abraham.

Dar, ca sã putem surclasa
acest pesimism electoral a cãrui
cronicizare adapã sentimentul
de delãsare naþionalã, la fel cum
a fãcut-o ºi dezindustrializarea
þãrii ºi deºertizarea agriculturii ºi
emigrarea medicilor la îndemnul
preºedintelui iubit, nutrim spe-
ranþa cã, fãcându-ºi sau fãcân-
du-i-se partid, Elena Udrea o va
proteja matern pe activa ºi te-
muta parlamentarã europeanã,

punând-o acum pe liste de
partid. ªi lãsând astfel o ºansã
mai mare independenþilor care
chiar vin cu idei ºi vor sã reali-
zeze ceva, în ciuda pragului
îngrozitor care li se pune aºa
cum alte þãri europene n-au: de
una sutã mii de semnãturi de
susþinere pentru a li se accepta
candidatura.

Unul dintre aceºtia, pe care îl
susþin dar îl ºi plâng fiindu-mi
groazã de modul în care va strã-
dui sã strângã semnãturile, este
tânãrul universitar economist ºi
publicist de studii socio-econo-
mice Radu Golban, a cãrui ca-
rierã de consultant economic a
reuºit într-o þarã ca Elveþia, ce nu
iartã nimic din acest punct de
vedere, tocmai fiindcã fiecare
cetãþean al ei ne-ar putea fi con-
sultant nouã. Aºadar consulta-
þiile economice ale lui Radu
Golban, care au ajuns sã fie utile
elveþienilor, ne-ar putea fi utile ºi
nouã dacã el ne-ar reprezenta în
Parlamentul European. Aºadar,
prezenþa unui asemenea om
printre politicieni care nu ne sunt
întotdeauna favorabili, ar putea
aduce un plus de prestigiu ºi de
avantaje þãrii. Aºadar, ar putea
aduce ºi un plus de profit, urmã-
rind cu ochi de specialist versat în
Europa, ºi nu aici, în folosirea mai
raþionalã ºi mai perseverentã a
fondurilor europene pe care le-am
putea accesa. Aºadar...

Aºadar, fraþi români, criminala
întrebare care se pune – fãrã nici
un fel de partizanat politic, ci
numai ºi numai pentru a avea un
om dispus într-adevãr sã lupte
pentru interesele þãrii – este:

Cum facem pe dracu-n patru
pentru ca lista lui sã ajungã la
100.000 de susþinãtori?!... ªi nu
ca sã-l alegem, ci numai ca sã
poatã intra în competiþie cinstitã
cu ceilalþi, sã ne arate ce vrea sã
facã pentru destinul românesc ºi
sã se angajeze independent la
aceasta!... Spun cã e criminalã
aceastã întrebare deoarece þãri
similare nouã ca membre în
Uniunea Europeanã – Italia,
Ungaria, Spania, mai ales Sue-
dia – cifreazã la mii ºi nu la sute
de mii aceste susþineri. La noi
însã, în atmosfera clientelarã de
slugi care aduc voturile, sau
chiar familialã, de beizadea tare-
n tatã sau tare-n mamã, ale
cãror funcþii publice au început a
fi dorite ereditar, o cifrã alungã-
toare precum suta de mii de
semnãturi, nu poate fi decât
beneficã pentru potentaþii care,
de felul lor, sunt de mai multe
categorii.

Faþã de acestea multe, ea e
defavorizatoare doar pentru
douã categorii: Populaþia cu
interesele ei ºi acei oameni de
adevãratã iniþiativã civicã ce nu
vor sã se supunã partizanatului
politic.

Printre ei se aflã ºi Radu
Holban care nu vrea sã se ducã
pe roze în Parlamentul Euro-
pean. El a aruncat deja o mã-
nuºã care deranjeazã, argumen-
tând obligaþia de restituire din
partea Germaniei a unei datorii
istorice pe care o are faþã de
România încã de pe vremea lui
Hitler ºi Carol al doilea, mãritã cu
tot grâul ºi petrolul stors de la
Antonescu ºi cu toate dobânzile

VIN
EUROPENELE!



aferente. Iar, amintindu-ne vorba lui
Tãnase cu „era rãu cu vas is das,
dar mai rãu cu davai ceas”, dacã
acest bun economist tânãr ºi
perseverent va începe sã sape ºi-n
direcþia cealaltã, ne-o scoate da-

toare ºi pe Mãreaþa Uniune ºi-i
obligã pe ruºi sã rosteascã mãcar
un umil „pardon” pentru holocaustul
basarabenilor!

Avem nevoie de un asemenea
om în Parlamentul European?

Avem!
Dar avem ºi un obstacol de una

sutã mii de semnãturi despre care,
atentã la toate chichiþele legislaþiei
dâmboviþene, Uniunea Europeanã
n-a scos o vorbuliþã.

Adolescenþi de port constãnþean chiulind de la
ºcoalã pe digurile ce mãrgineau bazinele cu dane de
acostare, fãceam rost din când în când de câte-o cutie
cu biscuiþi uscaþi, marinãreºti, pe ambalajul negricios
al cãrora era pusã ºtampila exclusivistã „Fur die
Kriegsmarine”. Tot aºa cum, mãrginitã de liniile
rectangular întinse de la aripile vulturului german, ea
stãtea pe afiºele care interziceau (verboten) intrarea
în anumite zone sau trecerea peste anumite bariere,
ºtampila etichetele ce numerotau lãzile cu muniþii,
pavoaza vedetele rapide, sau sigila vagoanele cu ali-
mente. Într-un cuvânt: AMPRENTA!... Amprenta sacii
de fãinã, pungile de ersatz, ambalajele medicamen-
telor „Farbenindustrie”, cearceafurile ºi izmenele pe
care le vindeau pe ºest militarii germani; sau, chiar ºi
calupurile de ciocolatã ce ne lãsau gura apã. Fur die
Kriegsmarine era, de fapt, amprenta generalã pusã de
ocupaþia nemþeascã a portului; dar pentru noi, la
vârsta noastrã, era amprenta deliciului rezervat rasei
superioare în pachetele de biscuiþi sau de ciocolatã a
cãror raþie era fãcutã pentru bucuria lor personalã, noi
întrecându-ne-n cules când cãdea vreo firimiturã.

Dupã rãzboi, când portul s-a înveselit cu pavoazele
vioaie ale armatelor învingãtoare, amprentarea cu Fur
die Kriegsmarine ne-a mai descoperit, postum
wermachtului, încã un deliciu rezervat rasei lor, din
care ne era dat ºi nouã sã ne-nfruptãm. Pentru cã
celebrul Domn Braia – care þinea pe strada Costache
Negri o elegantã casã de rendez-vous ce avea chiar
telefon pentru programarea la etaje, dar ºi chichineþe
la demisol pentru pârliþi ca noi – ne oferea preþ redus
la acele protejate ale sale care se cam uzaserã în
timpul rãzboiului ºi fuseserã înlocuite cu prospãturã
pentru marinarii armatelor aliate ce frecventau
saloanele de la mezanin ºi etaj. Acolo, în subsolurile ºi
demisolurile de pe strãzile Mircea ºi Costache Negri, a
aspirat generaþia noastrã cãtre niºte locuri mai intime
ale anatomiei feminine, remarcând, pe lângã pãrul
pubian, amprentarea cu tuºul de neºters al aceluiaºi
Fur die Kriegsmarine. Cel pe care, când eram mai mici
ºi la trup curaþi, îl cãutam tânjind doar la deliciile
ciocolatei ºi biscuiþilor. Mai apoi însã, crescând pânã la

vârsta de amor tarifat, plãteam holbându-ne ºi noi ca
bãieþii la acele intimitãþi. Iar bietele neruºinate cãrora,
poziþia profesionalã, tocmai acest amãnunt li-l
dezgolea mai mult, înjurau amintirea de care nu se
mai puteau spãla, lãsatã de foºtii lor clienþi, simþind
nevoia sã se explice. Unele explicau cã dangaua
amprentatã era un certificat de sãnãtate pentru buna
utilizare a obiectului muncii, în vreme ce altele, mai
pornite, pretindeau cã exista o conotaþie de politicã
nazistã a rasei, fiindcã, dacã de la o asemenea
amprentare ar fi apãrut un urmaº , wermachtul s-ar fi
sesizat imediat ºi l-ar fi luat în trupa de copii bine-
cuvântaþi cu semnul rasei superioare. Ba, în contextul
luptei antifasciste a popoarelor dupã exemplul mãreþei
Uniuni Sovietice, ele chiar insistau cu o asemenea
explicaþie, povestind ce i se întâmplase „unei colege”
nesupuse, fiindcã moaºele primiserã ordine speciale
în acest sens.

Iatã cã, fãrã sã caut în mod special vreun înþeles
actual, îmi amintesc toatã tãrãºenia cu istorica plãcere
de amprentare specificã acestor confraþi ai noºtri din
Uniunea Europeanã, tocmai acum când, un important
lider al ei ne vorbeºte senin, duios ºi, bineînþeles, cât
se poate de european democratic, despre metoda ca
atare ce vrea neapãrat sã o vadã aplicatã; Domnul
Elmar Brok , care este un tip spãlãþel, cu expresie
concupiscentã în mustaþa blonzie amintind de
Profesorul Unrat al lui Heinrich Mann, Preºedinte al
Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul
European ºi membru de vazã al partidului condus de
Doamna Merkel. 

Nu bag mâna-n foc dacã o fi ºi la el doar o amintire
plãcutã ca la mine cu biscuiþii, ciocolata ºi... celelalte.
Sau bãrbãþia lui beneficiind de vreun reflex erectil
pavlovist când vede amprentãri. Sau, cine ºtie: de o
problemã originarã, de o structurare în ADN, de vreo
genealogie care, în electoralul germanism al Domniei
Sale porneºte tocmai de la vreo asemenea
amprentare descoperitã de moaºã în locurile intime
ale vreuneia dintre antecesoarele care-i gireazã
filiaþia. 

Heil, unsere „Fur die kriegsmarine”!

„FUR DIE KRIEGSMARINE”
O FI AMINTIREA MEA SAU ORIGINEA LUI?
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Cineva care nu înþelege despre ce este vorba ...
Reporterul se afla la faþa locului. Nu înþelegea exact despre ce era vorba, dar evenimentul

trebuia sã fie surprins în direct. Dacã rata momentul, atunci nu se ºtia când avea sã se ofere o nouã
ocazie pentru o transmisie „de ultimã orã”. Cei aflaþi la faþa locului nu ºtiau exact ce se întâmplase,
dar fiecare îºi dãdea cu pãrerea dupã cum i se pãrea sau dupã cum auzise de la alþii.

Un scurt „Vox Populi” ºi în câteva minute casetele s-au umplut de imagini ºi dialoguri de la
faþa locului. Câteva imagini „cover” pentru mixajul video ce obligatoriu însoþea în caseta din
stânga relatãrile de la faþa locului ºi deja treaba era fãcutã pe jumãtate. Dar obligatoriu, mai era
necesar un interviu cu cineva care sã parã a fi în temã cu situaþia ce se derula cu repeziciune
chiar în acele momente.

Mai lipseau doar câþiva membri ai familiei victimelor presupuse. „Mãcar niºte rude sau niºte
prieteni ar fi fost minunat sã gãsesc,” îºi ºopti pentru sine reporterul. Prin urmare, îl trase mai
departe pe operator prin mulþime. Nimeni nu înþelegea ce se întâmplã, tocmai de aceea
imaginile trebuiau transmise aºa cum erau, mai precis „calde” ºi neretuºate, astfel încât cei din
studioul de emisie sã le poatã mixa adecvat pentru obþinerea efectului maxim.

... prezintã altuia care nu ºtie ...
Între timp marcajul de „Breaking News” apãruse în partea de sus a imaginii difuzate oferind

câteva informaþii preliminare despre ce anume se întâmplase. Erau înaintea altor canale de
televiziune, iar audienþa devenise interesatã sã afle detaliile. Deja se strânseserã suficiente
materiale pentru o primã prezentare. Imediat, reporterul apãru pe ecran fiind întrebat în direct
asupra a ceea ce a putut sã afle.

Barometrul de audienþã indica o creºtere a interesului din partea telespectatorilor. Toþi urmãreau
cu interes primele informaþii de la faþa locului. Nimeni nu înþelegea exact despre ce era vorba, dar
imaginile þineau loc de cuvinte. Amestecate ca într-un joc de cãrþi, secvenþele video se derulau
obsesiv prezentând amestecat protagoniºti, victime, prieteni, rude sau diferite alte persoane
surprinse fugar de camerã. Din când în când, secvenþele „cadru” ofereau ceva informaþii despre
context: o stradã pustie terminatã brusc cu o casã dãrãpãnatã, ceva noroi mai încolo sau imaginea
unui drum plin de gropi. O realitate în alb ºi negru era surprinsã pe videocasetele color. Între timp
începuse sã plouã, acest lucru conferind un aer dramatic la toatã acþiunea.

Din casele lor, telespectatorii urmãreau cu sufletul la gurã acele imagini ºi ascultau frag-
mente de interviu întrerupte la intervale scurte de vocea reporterului în dialog cu prezentatorul
din platoul de emisie. Nimeni nu înþelegea exact despre ce era vorba, dar promisiunea detaliilor
suplimentare care aveau sã vinã în urmãtoarele ore îi þinea captivi în faþa micilor sau marilor
ecrane în aºteptarea deznodãmântului. Întrucât acesta întârzia sã aparã, alte emisiuni urmau
sã fie difuzate, în timp ce marcajul de „Breaking News” trebuia sã stãruie continuu în partea de
sus a ecranului atrãgând involuntar atenþia telespectatorului.
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„Breaking News”
pe Înţelesul Tuturor
„Cineva care nu înþelege despre ce este vorba, prezintã altuia care nu ºtie,

ceva ce nu existã.” (Citat din „Mic Tratat de PseudoInformare”, operã cu autor
necunoscut, dar mereu de actualitate)



... ceva ce nu existã.

În final, reporterul îºi finalizã activitatea de colectare a ºtirilor. Deja oamenii se dispersau de la faþa
locului. În urmã rãmânea o mulþime de gunoaie, resturi menajere ºi hârtii aruncate de câtre
participanþi. Protagoniºtii au fost preluaþi de cãtre cei în drept ºi toþi se retrãgeau spre casã. Era ºi
timpul, fiindcã ploaia reuºise sã ude pânã la piele chiar ºi pe cei mai îndârjiþi sã rãmânã în frigul de
afarã pentru a putea oferi detalii despre ceea ce credeau cã se întâmplase.

În câteva minute locul deveni pustiu, aºa cum fusese ºi înainte de venirea carului de reportaj.
Cablurile erau strânse cu grijã. Echipamentele urcate în maºinã. Motorul era cald ºi se putea pleca
mai departe. Chiar acum se primise un apel despre un alt eveniment petrecut doar la câþiva kilometri
de mers pe ºosea. Drumul îºi dezvelea cu nonºalanþã gropile în timp ce vântul sufla cu putere. Scena
se goli de actori ºi spectatori, iar în urmã doar câteva frânturi de panglici de demarcare mai mãrtu-
riseau despre ce se întâmplase. 

Chiar dacã nu se oferiserã toate detaliile de rigoare, audienþa nu avea sã fie dezamãgitã, fiindcã un
nou eveniment avea sã fie difuzat în curând. „Breaking News” avea sã rãmânã, doar titlul ºi informaþiile
aveau sã fie schimbate. Audienþa era oricum în aºteptare; barometrul privind ratingul indica o nouã
creºtere, iar exclusivitatea era asiguratã prin rapiditatea preluãrii de la faþa locului.

Deja maºina ce purta carul de reportaj rula cu vitezã spre o nouã destinaþie. Reporterul nu avea
habar despre ce va vorbi, dar oricum urma sã se informeze la faþa locului, iar telespectatorii nu aveau
sã fie în nici un fel dezamãgiþi. Noi imagini, noi interviuri ºi multe alte secvenþe video aveau sã le
capteze atenþia satisfãcându-le setea, foamea sau nevoia de ceva nou ºi senzaþional.

Între timp închid televizorul ºi încerc sã mã relaxez privind pe fereastra larg deschisã. „Breaking
News” îmi tot stãruie în faþa ochilor chiar dacã îi închid de mai multe ori clipind cu putere. Nu ºtiu de
ce, un câine vagabond ce se plimba prin cadru mi-a atras atenþia. Am uitat restul detaliilor, dar parcã
îi disting silueta scheleticã cum se strecura timid cãutând ceva cu care sã îºi potoleascã foamea
printre resturile menajere aruncate de participanþii la eveniment. Din pãcate, nu gãsea nimic – acest
lucru îl aflam în urmãtoarea secvenþã – fiindcã nu erau decât hârtii ºi pungi de plastic aruncate ici ºi
colo, dar nimic consistent: vreun os, vreo bucatã de carne sau vreun rest alimentar. Însã în ultimul
cadru pe care mi-l aminteam, îl vedeam cum pleca abãtut mai departe, cu coada între picioare, în
cãutare de ceva care sã îi þinã de foame în noaptea crudã ºi geroasã ce se lãsa încet, dar sigur, peste
oraºe, câmpuri ºi oameni.
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Montrealul
din sufletul meu sau
Noaptea curcubeelor

– Uite, am fost cu pocalul spoit cu albastru dupã lapte la baba Sara ºi moº Pau, care þine la mine
cum þine la oiaga cu rãchie, mi-a fãcut hodorogind, un curcubeu. Dar curcubeul meu are ceva aparte,
are adunate în el boabe de rouã, mãnunchiuri de lunã, fâºii de varã târzie împletite cu zâmbetele
toamnei creþe. Asta-i spuneam eu la Liuba, care prea se fãlea cu curcubeul fãcut de frate-sãu, Saºa,
dintr-o curcubãtã mare cât o zi de post. 

– Aºa cã desearã voi veni ºi eu sã mã joc cu voi De-a moronii sau De-a moroii, auzi, vin ºi eu sã mã
joc cu voi!

Mândrã-i toamna ca o junã aflatã înaintea sorocului nunþii ºi bogatã ca purecii pe mâþã cãci pe drum
trec puzderii de cocii pline vârf de cucuruz ºi curcubete. La fiecare gospodãrie gãseai în ºtãlog
curcubete amestecate cu fân ºi mirosul reazem de fân proaspãt te îndemna sã laºi baltã totul ºi sã te
trânteºti spre desfãtare. Cam pe la toate gospodãriile orice nichipercea se trezea sã ascundã tãrtãcuþe
în podrum. Acolo cãsãpeau bietele tãrtãnici ca sã-si facã curcubee ºi cred cã gloria lor, a bostanilor, era
sã fie aleºi sã ajungã curcubee, nu lãturi, în vãlãu, la porci. 

Seara ne adunam pe uliþã, ne fuduleam fiecare cu curcubeul lui ºi plecam în ºir indian prin sat ca sã
speriem hârcile ce stãteau la taclale pe la porþi, pe la fereºti. Unii aveau curcubete monocolore, alþii le
aveau pistriþe, parcã ar fi fost bolnave de vãrsat de vânt, în diferite nuanþe de verzui, alb spãlãcit, galben-
roºcat ºi albastru-portocaliu, cu forme rotunde ºi alungite, netede sau scorojite.

Deºi nu eram decât o gâgâlice, în seara aceea am plecat hotãrât de-acasã ca sã nu mai vãd tristeþea
ce se prelingea pe chipul mamei. Tata vroia sã se alãture grupului de homãlãi ce se duceau la Montreal
ºi mama nu putea sã-i curme, sub nici un chip, hotãrârea. Era în 1927.

Cu inima îndoitã de tristeþea florilor ce pier atunci când le prinde pârdalnica brumã, am sãltat, totuºi,
alãturi de zbanghii uliþei mele ºi ne-am oprit în faþa porþilor de alamã ale Pipicuºei. Era tartorele ºi
împãrãteasa întregii Rudne cãci toate lighioanele ºi ceata lui piticot ce se afla în faþa chiliei sale
fuseserãm aduºi pe lume cu ajutorul moaºei ºi noi, copii zãnatici, am dat buzna în porþile ce stãteau
gata-gata sã cadã ºi-am început a striga, mai gros, mai piþigãiat, în cor ºi pe rând:

– Pi – pi – cu – ºa, Pi-pi-cu-ºa, Pii – piii – cuuuu – ºaaaaa!!! 
Suava Pipicuºã apãru lipa-lipa, în faþa noastrã, cu un ciot de mãturã în mânã ºi vrând sã bage spaima

în noi, începu sã învârtã ciotul ca roata morii prin aer ºi sã ne blagosloveascã: 
– Batã-vã potca, sã vã batã, poganilor! 
De unde eram ca roiul de albine la fagurii cu miere, ne-am împrãºtiat ca puii zogoniþi de ciori sau de

ulii ºi-n goana noastrã nebunã-nebunã, m-am împiedicat, am cãzut ºi am început a schelãlãi la lunã.
Curcubeul de care fusesem atât de mândrã era hãt, plin de imalã, crãpat în patru, în douã sau în nouã,
lumânarea fãcutã din osânzã de oaie se stinse, iar eu eram julitã la genunchi ºi fleaºcã de sânge.

Am mers ºontâc-ºontâc, plângând de parcã ar fi sunat goarna. Lacrimile-mi curgeau gogoloaie ºi
câinii începuserã sã latre înciudaþi pe la uluci. Am amuþit de spaimã când întrezãrii cã în faþa mea era o
umbrã ce venea spre mine. Era tata. Mã luã pe sus ºi-mi spuse rãguºit: 

– Vezi ce paþi dacã nu te ogoi? Mai bine stãteai acasã ºi te jucai cu pulma!
În noaptea aceea nu-mi veni Moº Ene. Înþepãturile de la genunchi nu-mi dãdeau ghes sã pun geanã

pe geanã ºi-o auzeam pe mama cum plângea înnãbuºit ºi-l auzeam pe tata cum încerca s-o
domoleascã. A doua zi, când cocoºii trâmbiþau hulpavi prin bãtaturã, când soarele cuprinse în cercu-i
de foc întreaga gospodãrie a bunicului, nu mi-am mai gãsit Reazemul, doar cãmaºa cu coþche ce-o
purtase cu o searã înainte, ghioacea cu coþche de culoare maro ºi galben-verzui. Degeaba mã
smiorcãiam prin curte ºi pe uliþã, tata plecase cu alþi amãrâþi într-o lume neºtiutã de nimeni, într-o lume
în care sperau sã gãseascã Fata Morgana ºi paradisul pierdut.

Îmi amintesc cã au zburat veri ºi primãveri, toamne ºi ierni, veri ºi primãveri, când odatã, de fãrºang,



mama fãcea mare pregãtire, urma sã ne luãm ºi noi vântul la Montreal. Afarã, tinerii aprinseserã focuri sãlbatice,
erau mascaþi în cotoroanþe ºi vârcolaci, aveau þepuºe ºi uluce smulse de prin garduri, cioturi de mãturi ºi
curcubee. Bacantele jucau drãceºte în jurul focului, scântei zburau ca licuricii prin aer, se hârjoneau, cântau ºi
curcubeele ce le sãltau din când în când în timpul ritualului, îmi aminteau de Golgota.

– Gata, nu mai sta sã priveºti c-ai sã visezi la noapte! Trage fireangul! Dimineaþã ne sculãm, devreme. 
Când se îngâna cerul cu pãmântul, când se mijea de ziuã, am luat ca ºi tata, drumul pribegiei, plecam dup-

o pâine mai bunã, dupã lapte ºi miere, era în 1929.
– Uite, Mara, uite cum îmi amintesc toate aste-ntâmplãri, de parcã ar fi fost ieri! Am prins marea crizã. Cine

credea c-o sã trãiesc atât, cine credea cã-mi va fi dat sã mai trãiesc într-o mare crizã ºi sã retrãiesc vremurile ãlea?
La Montreal am fãcut primele clase. Când ne-am întors acasã, la Rudna, eu mi-am adus în cufãr toate cãrþile:

Success and Health, Pages from Canadas Story, Graded Arithmetic, The Empire Songster, ... Am învãþat la
Alexander Schools. Ca sã ajung la ºcoalã trebuia sã trec un deal ºi-o vale. Treceam dealul, treceam valea ºi-
ajungeam sã-mi vãd cãtarea. 

Pe City Hall Street, în faþa cuibului nostru erau pompierii. Vara se prosteau ºi ei cu noi, gâzele ºi stelele
întregului cartier, ne stropeau ca sã ne rãcorim, aºa cum grãdinarii îºi stropesc zilnic plantele firave sã prindã
viaþã. ªi noi, mormolocii, ne minunam cum de nu le seacã niciodatã apa, cum de ne suportã hãrmãlaia.

Dar vai, am ajuns sã prindem ºi zile în care ni s-au înecat toate corabiile. Cei care erau din vechiul continent
ºi-au pierdut rând pe rând locurile de muncã. Tata ajunsese sã nu mai câºtige leþcaie. Lucra numai mama.
Robotea într-o fabricã de textile, cãlca rochiile ºi costumele ce se fãceau acolo ºi-apoi mergea pe la doamnele
bogãtaºilor sã facã curãþenie, sã spele duºumele. Îmi amintesc cum de multe ori venea acasã cu genunchii umflaþi
ca turtele de floarea-soarelui dupã ploaie ºi strãlucind ca oglinda. Stãtea în genunchi sã frece podelele cu leºie.
Ahhh! De câte ori n-am auzit-o cã-i vine sã þipe ca lupii în pustiu, de durere. Era o toamnã mohorâtã ºi tristã, nu
prevestea nimic bun ºi tata, care nu mai avea altceva de fãcut, mã ducea de mânã, zilnic, la ºcoalã. Treceam pe
Schulbeck Street, pe lângã vitrine dupã care erau tupilate femei roºcate, blonde, brunete, bobocele sau mai
coapte, femei îmbrãcate în costumul Evei, ce-i fãceau tatii semne. Privirile lor ºi miºcãrile unduite îi spuneau: vino,
vino! Tata pleca ruºinat ochii-n pãmânt, mã strângea mai mult de mânã ºi-o luam mai iute la picior. Zi de zi ne
descurcam tot mai greu, dar începusem sã ne dedãm cu lipsurile. Cel puþin tata nu ajunsese s-o ia razna ca tatãl
lui Sofi, prietena mea cea mai bunã, care era bulgãroaicã sau slovacã. Mergeam la Sofi sã ne jucãm ºi tatãl ei se
lua ºi pleca hai-hui pe strãzi, pleca cocârjat de apãsãrile norocului. Sofi avea o sorã pup de crin, frumoasã ca o
pãpuºã, avea ºaisprezece ani ºi-n dragostea ei disperatã pentru numeroasa-i familie, în cãutarea onorei într-o
lume ajunsã la fundul hãului, apucã sã se închine la zeul banului, zicea cã nu mai e bebeluþã. Tatãl lui Sofi se
întorcea radiind, cu ochii ieºiþi din orbite, dacã reuºea sã gãseascã câte un cent. Nu amintea niciodatã de frumoasa
Beatrice care din cauza dejnãdejdii apucase cãrãrile libertãþii. Libertate, care libertate, libertatea uitãrii?!

– Îþi dai seama, un cent, ce puteai sã iei cu un cent? Când era ziua lui norocoasã, venea la lãsatul nopþii
zornãind câte zece cenþi ºi atunci cumpãra pâine sau carne, de unde sã mai ºtiu ce se putea cumpãra cu zece
cenþi, oricum, lua ceva de-ale gurii ºi-ºi sãtura omizile ce le avea pe-acasã.

Într-o zi, mama veni fericitã. Îi gãsise tatei de lucru. Vorbise cu rotofeiul ºi chilugul Maxa ºi acesta promisese
cã-i va da tatei ceva sã trebãluiascã. Ca sã-l primeascã pe tata sã care moloz ºi mortar, mama dãduse o perinã
mare din puf, o pernã fãcutã din penele gâºtelor noastre de la Rudna. N-a mai vãzut Maxa aºa ceva, cã aºa
perini nu erau în Canada. Douã sãptãmâni la þinut pe tata sã care moloz, pe urmã a rãmas iar outsider. Atunci,
tata s-a hotãrât sã ne întoarcem la Rudna. Ne întorceam ca rândunelele, primãvara. Era în 1935. 

De la Montreal am cãlãtorit timp de-o sãptãmânã cu vaporul pânã la Liverpool. Din Anglia am luat trenul pânã
în Germania ºi-apoi în România. Ne-am întors doar noi doi, eu ºi cu tata, noi cu singurãtãþile noastre ºi cu dorul
de mama în suflet cãci mama rãmãsese la Montreal. 

La lumina abajurului îmi scoteam rând pe rând, din cufãrul fãrã fund, cãrþile, câteva rochii matlasate, câteva
rochii de puplin, câteva rochii de voal ºi pantofii cu care dansam step. Venise lume buluc sã ne vadã. Veniserã
ºi prietenele mele de joacã, surorile mele. 

Puºtoaicele cântau “Când rândunele trec în zbor ºi lumea toatã e a noastrã/ Cele mai frumoase flori cresc
aici, în þara noastrã...” 

– Tãceþi din gurã, nu mai grãiþi treanca-fleanca!... Þara mea nu-i aici, patria mea e acolo, þara mea e moºia
pãdurilor de mesteacãn, forever! 

Am început sã plâng. Mã strãpungeau amintirile aºa cum te strãpung scoicile sfãrâmate, pânã la sânge. Mã
seca dorul de mama. Tata a vrut sã ne luãm tãlpãºiþa, dar s-a lãsat pâcla peste graniþe. Dupã douã luni s-a
întors ºi mama. Din Rudna s-au întors patruzeci de familii... 

– ªi uite, când privesc câte un reportaj la televizor despre Ville-Marie, Quebec sau Canada, mã apucã câte
un dor nebun, mã rãvãºesc amintirile, mã uit la fotografii, rãsfoiesc cãrþile ce le-am adus ºi port Montrealul ca
un izvor nesecat la mine, în suflet.
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ÎN TIMP CE…

Ultima iluzie a bunãstãrii,
sã priveºti familia privind la televizor
în timp ce mãnâncã,
în timp ce bea,
în timp ce fumeazã, 
în timp ce vorbeºte,
în timp ce face dragoste,
în timp ce pe ecran
se deruleazã din timp în timp
câte-o crimã, câte un viol,
o catastrofã,
o revoluþie, 
un rãzboi,
în timp ce afarã
cineva îþi sparge maºina
sau mãcar þi-o zgârie din invidie,
în timp ce vecinii
se bucurã de isprava neisprãviþilor
ºi privesc din timp în timp sau tot timpul 
aceleaºi imagini la televizor, 
în timp ce oamenii strãzii
îºi împart între ei capacele de roþi ale
maºinilor,
în timp ce boschetarii 
îºi schimbã între ei pungile cu aurolac,
diluant, benzinã sau alte chestii mirositoare,
în timp ce bancherii îºi calculeazã profitul
ºi transformã bãncile în cavouri de marmurã
neagrã, roºie sau verde (în niciun caz albã),
în timp ce politicienii îºi numãrã ºedinþele 
(la care au fost) pe degetele unei mâini
ºi descoperã în word cã discursul lor a avut
chiar 320 de semne – doamne câtã elocinþã,
iniþiativã ºi bunãcredinþã –,
în timp ce traficanþii de aur, de þigãri,
de cafea, de femei, de bãrbaþi

îºi cocoºeazã spinarea 
sã ducã mai mult decât pot,
în timp ce Pilat din Pont
se spalã tot timpul pe mâini,
în timp ce miliarde de oameni nu au apã,
în timp ce tu îþi priveºti familia
cu seninãtate din ce în ce mai seninã,
în timp ce în gând nu îþi gãseºti vreo vinã
pentru mersul lumii, pentru inºii limbuþi
care-ºi întind limbile din ce în ce mai negre
pentru-a linge file din arhive secrete
la care nu vei ajunge vreodatã
pentru-a da la ivealã rapoarte despre unii,
ce au mâncat, ce au vorbit, ce au iubit,
ce au gândit, ce au iubit, ce au fãptuit, 
ce au iubit, ce au citit, ce au iubit,
în timp ce alþii construiau sau demolau
o þarã nouã, cu oameni noi (eroi ºi vulpoi),
în timp ce tu îþi priveºti cu simpatie,
cu înþelegere familia care între timp
te priveºte reflectat în ecranul televizorului
pe care se deruleazã aceleaºi poveºti
lacrimogene, enervante, 
cu mii de episoade încât
vecinele nu mai vor sã moarã 
pentru a prinde sfârºitul serialului
ºi lumea rãmâne cu iluzia cã a trãit 
prea multe milenii în van privind acelaºi
ecran,
în timp ce stratul de ozon se subþiazã,
în timp ce Pãmântul ca o iapã sleitã
necheazã,
în timp ce gheaþa se topeºte la poli
în timp ce ne îmbrãþiºãm uneori
la un meci în care echipa de fotbal favoritã
este pentru-a câta oarã umilitã,
în timp ce familia, aºa cum spuneam
priveºte în timp ce ºi eu priveam…

(Din „Strigând printr-un oraº mare”)
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Sunetul unic 

În vârtejul vieþii, amestecul straniu 
de bine ºi rãu, aparent deºart,
doar Absolutul este deplin, eliberându-se. 

Pe pereþii templului danseazã 
spectre terifiante, ridic felinarul, 
în adierea vântului, doar umbrele goale. 

Continui sã merg pe marginea 
prãpastiei de luminã, 
un cer lichid cade printre pietrele arse, 
sunete plãcute urcã în soare, 
gheþarii muntelui 
schimbã pietrele în nestemate, 
deºertul se-nalþã foc ºi culoare, 
iar apa înfloreºte singurãtatea. 

Inima mea, 
o lume de vise strãvezii 
cu lumini de poveste 
ºi reflectãri tulburãtoare, 
abisul unde lupta nu înceteazã o clipã 
ºi unde durerea nu poate striga 
în acest tãrâm al tãcerii. 

Sub argintul razelor lunii, 
adorm în braþele tale, 
în timp ce stelele cad ca roua din cer, 
adãpostul în care zorii se-nchid 
pânã dragostea 
ne surâde la ruperea unei noi zile, 
o filã strãlucitoare 
din cartea deschisã a memoriei. 

Cercurile muzicii ne-nconjoarã, 
în noi e muzica, o putem coborî de înþelegem asta, 
aºtept, simt ºi las acum sã-mi aparã 
sunetul unic. 

Tandreþe... 

Tandreþe, 
dincolo de vuietul literelor, 
oare ce existã în râul acestui cuvânt? 

Geneza primei atingeri, 
uvertura constelaþiilor inimii, 
petale colorate de gânduri fluide, 
sãrutul acesta nedefinit de luminã stelarã, 
freamãtul cuvântului care se joacã în inima
ta, 
tãcerea ºi vibraþia înaltã care aleargã prin
tine, 
îndemnul irezistibil de a spune ceea ce simþi, 
visele rãsãrite din farmecul zilei de mâine, 
strãlucirea razelor care navigheazã 
pe aceste sentimente, 
ochiul tãu 
atins de ochiul meu 
sau poezia din privirile noastre? 

Vom ºti vreodatã?! 

Simþi, spune-mi, tu simþi?

Simþi, spune-mi, tu simþi
bãtãile inimii noastre? – respiraþii, 
tãceri de luminã,
muguri ce pulseazã seva vieþii
prin picãturile ploii din noi.

Simþi, spune-mi, tu simþi 
roiuri de fluturi multicolori care
ni se perindã prin primãvara iubirii? fiorii 
pe aripile cãrora plutim?
cãutãri, magie, vis, 
durere, zbor, dorinþã, regãsire, renaºtere!

P O E Z I I



Simþi, spune-mi, tu simþi
paºii Destinului ce ne pierd
cãrãrile în balansul fãrã sfârºit? 
Un fulger atinge marea formând perla
din timpul ce se-ascunde într-o lacrimã!

Simþi, spune-mi, tu simþi
bãtãile inimii noastre? – respiraþii, 
tãceri de luminã, 
inocenþã de gesturi ºi gânduri,
acel puf de pãpãdie ce vine, 
vine ºi pleacã 
cu primul fir de vânt 
ce va trece pe la portile sufletelor noastre.

Fãrã frontiere este sufletul omului,
doar când ne adoarme
este cu adevãrat acolo unde îºi doreºte –
amprente de neºters sunt atingerile 
petalelor de vis trãit, adânci inspiraþii
din curcubeul de culori...

Pasãrea mãrii

Pe roci sparte, 
acolo unde 
iubirile 
zac naufragiate
ºi bolovanii însângeraþi 
departe 
îºi cântã durerea, 
strigãtul de teamã 
a unui pescãruº 
se desprinde de mare, 
în timp ce 
nisipul 
te-ngroapã adânc,
înainte 
de a naviga spre moarte.

Lipsa luminii, 
acolo unde 
soarele 
nu a strãlucit niciodatã.

Atins, acum, 
de lunã ºi de stele,
întunericul este 
floarea 
condamnatã la moarte, 
în aceastã luminã strãlucitoare.

Ai simþit briza 
ce trece 
peste orchestra mãrii,
un indiciu ireal 
de ceea ce urma sã se întâmple,
în care viaþa spune 
cã nu este doar
un colier de caractere. 

Vârfurile aripilor trec, 
în vitezã, 
atât de repede 
prin imaginea zborului.

O patã minunatã de culoare
ºi visul, 
din imaginaþia ta,
nu s-a pierdut,
e aici, cu tine mereu...

În palma mea stângã am lacrima ta!

Da, iubito – îmi spuneai – 
ai apãrut, în palma mea stângã am lacrima ta!
Te-am vazut pãºind în gradina interioarã,
De ce ai venit atât de târziu? Aici e Infernul, 
am de purtat o cruce de lacrimi!

Te-am cãutat, aºa cum te ºtiam,
în visele morþilor, 
în cãrþile antice, în stãri psihedelice,
Te presimþeam, dar nu veneai, 
oglinzi paralele m-au fãcut sã te vãd.

Te ºtiam din Netimp... nu, nu dispera, 
când ploaia miroase a tine, iar revolta a mine.
Dormi liniºtitã!

Ornicul-Spadã e-ntors, capete cad,
poporul zâmbeºte ca la cinematograf, 
nimeni nu înþelege nimic, 
dar Tu vei fi învelitã în visul-sângele meu. 
Dormi liniºtitã! 

Pentru tine voi încerca ( Cavaler al zilelor târzii ) 
sã sfâºii Uitarea ºi voi reusi, 
voi reuºi sã te aduc, alergând de mânã 
printr-o tomnaticã grãdinã,
mã vei aduce atunci într-o seninã lacrimã-
fecioarã ...
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Însãºi chiar viaþa 

Nu uiþi frunzele 
care ieri ne-acopereau ca o pãturã, 
ºoaptele lor sperau sã treacã 
prin arcul elipsei, 
– acea absenþã plinã – 
în care zâmbetul nostru ne-a luat inimile. 

O fericire în forma unui înger 
ºi un miracol delicat 
te face sã simþi lacrimi de bucurie, 
douã buze ce ard intens 
ºi o dorinþã extaticã, 
acele sãgeþi care þintesc inima, 
iar capul þi se-nvârte. 

Un limbaj floral 
ºtii cã este necesar iubirii, 
mâinile de pe tastaturã,
încã, îþi sunt amorþite 
ºi toate dorinþele tale secrete 
de a explora
fiecare parfum din mine, 
rãmân inocente, ca ziua de
lungã.

Prin cel mai adânc tunel 
un tren intrã în vitezã, un vuiet 
în diminuendo ºi-n albastru
crescendo
este iubirea, sursa fiind însãºi
chiar viaþa. 

Incomensurabil ºi insondabil, 
cu mult faþã de ceea ce, tocmai,
am spus, 
în miezul meu interior, 
profund, te iubesc! îmi scrii
astãzi. 

În mâinile tale 

În noi respirã marea luminã 
care eclipseazã tot întunericul, 
clocotitor tablou simfonic 
a douã inimi 
reunite în armonie perfectã, 
reflexii stranii perindã 

unduiri învãluite-n secunde pointiliste, 
sãrutul cerului ºi-a mãrii, 
acea linie subþire, fierbinte, 
pas de deux 
la graniþa dintre dragoste ºi moarte. 

Prin noi, 
– cutiile negre ale Universului – 
clipele colorate rãmân inscripþionate,
asemeni hieroglifelor.

În mâinile tale sunt o ºoaptã dulce 
ºi-o strãlucire moale, 
zâmbind, cu lumina mea 
adevãrul se confruntã. 
În mâinile tale, senzualã îmbrãþiºare 
ce trece prin tandreþea nopþii, 
gânduri ascunse se topesc în aer 
în timp ce, cãlãtorind clandestin, 
toatã fericirea rãmâne 
pe acest pãmânt, al celor ce, încã, trãiesc...

Petre Similean
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I participated in the Poetry Festival in Romania: The West and the Occident, for a
week, starting at July eleventh, 2012. On Romania, I remember the political conflicts which
happened about ten years ago. Now, looking at the guide book, I find it say that on
Christmas in 1989, Ceausescu and his wife Elena were killed and their dictatorship was put
to the end. Frankly, it was not that before I travelled to Romania, I did not fear at all for
visiting Romania, because the Japanese media was still vivid in my memory. But I dared to
take flights.

In addition, I had a success to return alive and safe to Japan from travelling Greece in
the year before, though in Greece they had general strikes and monetary difficulties.
Besides, these few years I travelled in a quite few countries in East Europe, as Macedonia,
Bulgaria, Austria and Slovakia. In a map, they are very close to Romania; I arrived at
Romania to find that they had a hot summer, with the sky clear and full of the Sun.

I did not have to have fears. At the appointed place annex to the Bucharest International
Airport, Dumitru was just waiting for me, in a coffee shop, just outside the airport building.

Noriko’ s Travelling Memoirs
on Romania Poetry Festival

Dr. Dumitru M. Ion and Noriko,
July 2012



At first, I could not understand where and what the “outside” was and asked one of the waiters to
call him, he answered it to tell me he was then waiting for me just outside the door to the terrace,
with several wooden tables and benches, under sun shading parasols, in bright colors. Several
poets invited from abroad arrived there already, sitting on benches with him. “Hi! Noriko! Come
here! “ said he. “Hi! Thanks!” to him I greeted. I discovered him to be an elderly poet not so young,
that a bit of regret I had because he always sent me quick return mails, I had thought he was a
young poet, for which I had a sorry. 

We had hand shakes, in my glory and honor. Since then, I had precious benefits from Dumitru,
for his festival: for detailed programming, event places, walks, tours, lunches, rich dinners, poem
readings, and a taxi sending back to the international airport, etc. For my thanks to him and for my
precious memory of his festival, I quoted one of his poems above in is anthology for the first. It
was my impression that this poem showed me his keen love and attachment to his native land and
his native mythology with which he was born and he grew up, even for those days under the
government, likely to be unhappy. 

As for the experiences of international poetry festivals I attended, in particular, of the ones held
in Euro countries, tended sometimes out of my mind to be recorded and noted down by myself,
because of my busy days in Japan. So I am reporting it to you. Please excuse me, because very
few of Japanese poets had been invited to the international poetry festivals in Euro-countries, yet.
I dare to cross over the gap between reservation and freedom to write, now. 

Here I would have to be frank to you, saying that between Euro-countries and Japan, in
particular, between the East Europe and Japan, there lying are so many cultural and poetical gaps.

Bucharest was a beautiful city in the highways leading to downtown, on the way it reminded me
93

D Lestine iterare



of Champs-Elysees in Paris. But I took my relieves to find out the downtown areas have so many
traffic jams with a lot of city noises. To tell a truth, I had arrived at the City just one day before I
met Dumitru. On the one day before, when I arrived there alone, I took a taxi to downtown to have
a one night stay in another hotel than the one I had reserved in Tokyo; when the taxi driver took
me to the hotel I had reserved in Tokyo in the Internet, they said to me that the hotel was full of
guests. In my memory, around the front desk, so many young people were waiting or thronging.
So the taxi driver took me to another hotel near, which I found so calm and cozy and neat, with
Romanian historical styled furniture arranged on the floors and in the rooms with so beautiful
curtains and bed covers patterned and colored in the Romanian historical style, which I thought to
be. I rejoiced at the change of my room and said thanks to the driver and the hotel owner, who
was not so old and spoke a beautiful English to me. In the front room, I found and saw an icon of
the Holy Mother and the Holy Child hung up on the wall; maybe that of the Russian Orthodox
Church. I was happy to think there staying I would be safe. 

I was so happy and absent-minded I walked around in my hotel room, large. Drinking glasses
of water down, I was looking around the room. On the next one day before I met Dumitru, I walked
much around in the capital, visiting museums and historical buildings, alone with freedom. Then I
turned back to the airport to see him, by taxi again.

My first visitation to Romania impressed me that they successfully restored their native
Romanian culture and history. Living in the precious legacies in their own history, it is a common
way of life to them, European people. French poets are usual attendants in the international poetry
festivals and in my impression, they tend to prefer historical subjects and things, I dare to say: that
is, they scoop up water from their original streams called as the Catholics, for which I wish
Japanese poets would have to prepare and to get ready. I am afraid it will be a hard work to us,
but I dare to tell you, that one day a poet said to me, “in Japan, everything is new, new and too
new!” Another poet said to me, “because the air raids destroyed Tokyo.” But, we can have and
should have various kinds of poems at our hands. At the same time, the world has and should
have so many phases just like Chimera monsters.
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Romania, now, wants to show their pride in their own native history and native culture to us, the
foreigners, whose impression I had received in my Romanian staying. The key theme of the poetry
festival was On the West and the Occident. The attending poets gave out so many opinions to each
other. As for me, in my case, I tried not to utter the definite opinions on it, saying just as, “you are in
the West,” which might have resulted in the unexpected rudeness to them. Is Spain in the occident?
Is Romania in the Orient? I avoided to escape from the definite conclusion, presenting them my
temporary theory that divisions of the Roman Empire into the west and the east parts would be the
best way for the division, which is the West and which is the East. I might have had a compromising
way; in the west of Rome, you are in the west and in the east of Rome, you are in the east. A French
poet, who was friendly to me for my staying days, looked not very happy: she looked definitely
unsatisfied.

I remembered that when I met her at the airport’s coffee shop, she asked me in English, “have you
carried your kimono with you?”, in her expecting tone. “ Kinomo kits are heavy, so this time not with
me,” was my answer to her, in a regret that I should have had them in Romania, to wear. She recited
one day, a poem which was not included in the anthology, printed and handed over to all of us, his
attendants, at a large hall. It was built in the ancient Romanian style, which looked historical and
dignified like a palace, with mirrors set on the two sides of the hall walls, in Bucharest. Her recitation
was made there in French. I remember her reading voice uttering “triste,” sadness, with my deep
impression. She scooped up from the depth of her mind, the religious sadness, in her poem reading.
I always took my seats for lunches and dinners beside her. She always spoke to me, with gentleness:
we enjoyed conversation over lunches. 

Almost all of the attendants, at the festival, spoke unsatisfying complaints, that the president
changed, that the government leaves all labors for bringing up children to mothers, taking
expensive taxes from us, or that leftists grew stronger, etc. I had a vague impression that the Euro
countries were also holding the economical and political difficulties, still and always. But, as the
festival days passed, we gradually came to have smiling faces with gentler minds. It was owing to
Dumitru, the master of the festival and pour plein du soleil. I even now want to say thanks to
Dumitru for our happiness. By the way, nationalities of the attendants were too many to be noted
down each by each: Mexico, UK, Spain, US, Italy, France, Turkey, Japan, and etc. 
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For these couple or three years, I could have attended a number of poetry festivals in the East
Europe. So I like to say here especially, at the same time for travelling memories, that what they
are now thinking of poetry, is a bit different from the one supposed to be in Japan, in the East Asia,
for now. The quoted parts above, might give the impression to Japanese contemporary poets, that
they are not in the modern poetry, and that they are a bit ancient; behind the time; as they did not
even follow the modern poetical theory.

While, for me, who has got accustomed to crossing the cultural gaps, his poem is a rejoice to me,
feeling that at last I could take bathes in the holy and clear water, the water bathed out of the true
spring of Poetry; which is corresponding to our holy ceremony of clear water bathing practice in our
clear streams and rivers. As Narcissus in Greek mythology took his rejoicing pride watching the
reflection of his own face on the surface of the water of his spring, the European mythologies have a
lot of episodes on water springs. In Japan, they will correspond to our familiar practices of bathing in
the clear water to purify ourselves or to perge out evils from us. I intended to refer to both to be
corresponded in my Japanese translation, using the Japanese word misogi. 

Fatigue is purified by the clear water and given hope, which is another name of the secret soul of poetry.
Poetry is defined as hope, which will mean and show us the originality of the author, Dumitru Ion. By the
way, I like here to take your notice that the poem referred to poets as Scribes; or prophets. The poem
combined well dynamically, the essences both of the West and the Orient idea on poetry; which had been
flowing in cultural as well as religious streams in our great streams of history, long and from the ancient.

Even in our Japanese culture, this status of poets may be of our own, when we would sink
ourselves into our historical streams, long and from the ancient; purifying ourselves in the clear
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water, the role of poets as prophets, and the role of poetry and arts as offerings to gods; the role
of poets as chief prayers and offerers for people on their wishes to the heaven. As for my
experiences, in poetry festivals abroad, which I could attend in these years, the classical and the
religious essences of tanka and haiku poems in Japanese poetry, were rather expected to be just
common to them, to both the poets in the West and the Orient, than the modern Japanese poetry
in free verses. It was produced out in the movement of the Meiji Reformation which started in the
middle of the nineteenth century in Japan. But I want also to say to take your attention that I do
not mean to negate the endeavors of our free styled poetry.

When I stayed in Romania, I felt like that the poet Dumitru tried to retrieve and restore the
ancient culture, precious, as well as to be celebrated. There, now, stays what the poetry is and
what the contemporary is. In the Romanian summer, I saw the hot sun and the bright green nature,
unchanged and eternal. I saw them in Macedonia and Greece. I saw them in Japan. 

NB. Dr. Noriko Mizusaki has her degrees in English and American Literature after studying
at Nosada University and Harvard. She is a member of Japan Universal Poets Association, United
Poets Laureate International, Japan Writers’ Association. She has poems published in various
anthologies and publications inJapan. Her awards include the Koriyama, Arima and Norikus from
Japan; 2008 Excellency in World Poetry Award from the International Poets Academy, Chennai;
2009 Golden Prize from the Medhustan Academy, Kolkuta, India; 2010 T.S. Eliot Price (ed. Italy),
2011 22nd World Congress of Poetry Prize for Recognition and appreciation in Excellency in
Poetry, Larissa, Greece.

She is listed in Poems of War and Peace/Voices from Contemporary Japanese Poets, and
For a Beautiful Planet/ Voices from contemporary 16 poets of Japan.

Dr. Noriko Mizusaky is the President of the 23rd World Congress of Poets of the United
Poets Laureate International (World brotherhood and peace through poetry !) to be held on
March 25-29, 2014 at the Osaka International House, Osaka, Japan. 

Alexandru Cetateanu will attend the WCP in Osaka and will write about this Poetry event on
Destine Literare.
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Ioan Marin MÃLINAª: DYPTICON OR PATRIARCHAL AND
IMPERIAL CHRONOLOGY, INTRODUCED BY HIS EMINENCE

NICOLAE CORNEANU, METROPOLITAN OF BANAT 
“(…) Ioan Marin Mãlinaº presents the researchers in history and critics his tenth book

entitled “Dypticon or Patriarchal and Imperial Chronology”, designed to begin a trilogy of
the Pentarchy (the system of the five leaders or patriarchs, in the first Christian millennium:
Old Rome, Constantinople – New Rome, Alexandria, Antioch and Jerusalem), of the Old
Orientals (Assyrians, Copts, Armenians, Syrians, Ethiopians etc.), of the autocephalous
and autonomous Primates in the pre and post imperial epoch – 1453 – of the Greek
Catholics of all ethnic groups and rites, as well as of the Patriarchs of Latin Rite imposed
by the crusaders in Constantinople and Christian Orient. 

The work is also the first scientific chronology of World Church History in the Romanian
Theological literature, useful both to the Faculties of Theology and to those of arts. 

In order to have a better placement of the local hierarchy in the epoch, in the state
and ethnic context, the second part of the work by Ioan Marin Mãlinaº provides an
“imperial chronology” of the leaders of Constantinople, of the Ottoman sultans, of the
caliphs, of the Persian shahs, of the Armenian and Georgian kings, of the Bulgarian and
Serb tsars, of the emperors and Latin principles, installed by the crusaders in
Constantinople and in the Near East, etc. 

The chronological lists in this work are preceded by forewords followed by comments,
which emphasise various aspects in the history of the patriarchs, synods or church,
political, cultural or administrative centres in the Orient. Due to this work we shall have
a detailed chronology of the popes in the Romanian literature from now on. 

In conclusion, besides the chronological lists of the hierarchs of the Romanian
Orthodox Church (and of the Greek Catholic Church) drafted with much competence by
Rev. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu from Sibiu, the chronological lists of the Roman Catholic
bishops and United Armenians in Transylvania and all over Romania, of the Evangelical,
Reformed, Unitarian bishops and of the great rabbis in the great Principality of
Transylvania, recently drafted by His Excellency Dr. Jakubinyi Gyorgy, Roman Catholic
Archbishop of Alba Iulia, the Dypticon or patriarchal and imperial chronology of Ioan
Marin Mãlinaº provides the researchers with the hierarchic structure of the entire Church
or of the World Church, starting with the epoch of the Saint Apostles until nowadays. 

It is a strictly specialised work and an instrument of work indispensable to any
researcher of World Church History, of Byzantinology, Patrology of even of lay history,
so that we recommend it to all those interested, and wish every success and new
scientific achievements to its author.” 

Ion Marin Mălinaş
NEW BOOKS
Book-review



The foreword that His Eminence Nicolae ends “with hierarchic blessings” is dated Timiºoara,
the feast of the Three Saint Hierarchs, 30 January 2006

The book was published by Clujana University Press, Cluj-Napoca, 2006, 398 A4 pages.

Ioan Marin MÃLINAª: „DIPTICON SAU CRONOLOGIE PATRIARHALÃ
ªI IMPERIALÃ”, cu o PREFAÞÃ SEMNATÃ DE Î.P.S. NICOLAE

CORNEANU, MITROPOLITUL BANATULUI

„(...) Ioan Marin Mãlinaº pune la dispoziþia cercetãtorilor de istorie ºi cititorilor obiºnuiþi a
zecea sa carte, ‚Dipticon sau cronologie patriarhalã ºi imperialã’, volum menit sã înceapã o
trilogie a Pentarhiei (sau sistemul celor cinci cãpetenii sau Patriarhi, din primul mileniu creºtin:
Roma Veche, Constantinopol Noua Romã, Alexandria, Antiohia ºi Ierusalim), a Vechilor
Orientali (asirieni, copþi, armeni, sirieni, etiopieni etc.), a întâistãtãtorilor ºi patriarhilor
autocefali ºi autonomi din epoca ante– ºi postimperialã – 1453 – a uniaþilor de toate etniile ºi
riturile, precum ºi a Patriarhilor de rit latin impuºi de cruciaþi la Constantinopol ºi în Orientul
Creºtin.

Lucrarea este în acelaºi timp ºi prima cronologie ºtiinþificã de Istorie bisericeascã
universalã din literatura teologicã româneascã, utilã atât Facultãþilor de Teologie cât ºi celor de
Istorie.

Pentru încadrarea mai bunã în epocã a ierarhiei locale, în contextul statal ºi etnic, în partea
a doua a lucrãrii Ioan Marin Mãlinaº oferã o ‚cronologie imperialã’ a bazileilor romei de la
Constantinopol, a sultanilor otomani, a califilor, a ºahilor Persiei, a regilor armeni ºi georgieni,
a þarilor bulgari, româno-bulgari ºi sârbi, a împãraþilor ºi principilor latini (apuseni), instalaþi de
cruciaþi la Constantinopol ºi în Orientul Apropiat etc.

Listele cronologice din aceastã lucrare sunt precedate de introduceri sau urmate de
comentarii, care pun în relief diferite aspecte din istoria Patriarhiilor, sinoadelor sau centrelor
bisericeºti, politice, culturale sau administrative din Orient. Graþie acestei lucrãri, vom avea de
acum în literatura româneascã ºi o cronologie amãnunþitã a papilor.

În concluzie, alãturi de Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române (ºi ai
Bisericii Unite), întocmite cu multã competenþã de cãtre Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, de la
Sibiu, de ‚arhontologia ºi cronologia’ sau ‚Listele cronologice ale episcopilor romano-catolici ºi
armeni uniþi din Ardeal ºi din întreaga Românie, ale episcopilor evanghelici, reformaþi,
unitarieni ºi ai marilor rabini, din Marele Principat al Transilvaniei’, elaboratã recent, cu aceeaºi
acribie, de cãtre Excelenþa Sa Dr. Jakubinyi György, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia,
‚Dipticonul sau cronologia patriarhalã ºi imperialã’, a lui Ioan Marin Mãlinaº, oferã
cercetãtorilor structura ierarhicã a întregii Biserici sau a Bisericii Universale, începând cu
epoca Sfinþilor Apostoli ºi pânã în zilele noastre. Este o lucrare de strictã specialitate ºi un
instrument de studiu indispensabil oricãrui cercetãtor de Istorie Bisericeascã Universalã, de
Bizantinologie, de Patrologie ºi chiar de istorie laicã, motiv pentru care o recomandãm tuturor
celor interesaþi, iar autorului îi dorim spor în activitate ºi noi realizãri ºtiinþifice.”

Prefaþa, pe care Î.P.S. Nicolae o încheie „cu arhiereºti binecuvântãri”, este datatã
Timiºoara, la Praznicul Sfinþilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie, 2006. 

Cartea a apãrut in editura Presa Universitarã Clujana, Cluj-Napoca, 2006, 398 p., format
A/4.

Recenzie publicatã în revista „VIAÞA CULTELOR”,
Bucureºti, an XIV, nr. 654, din 19 iunie 2006, art. nr. 11.
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Pronia cereascã mi-a trimis
în calea vieþii, în diferite eta-
pe, câteva personalitãþi care
aveau sã-mi determine ca-
riera ºi experienþa teologicã.
Aveam din familie o decentã
ºi minimã educaþie ortodoxã,
o icoanã în casã la care
mama se închina seara ºi la
diverse sãrbãtori sau eveni-
mente importante, sãrbãto-
ream în felul nostru inocent,
împreunã cu toþi copiii satului,
marile sãrbãtori creºtine, mai
cu seamã Crãciunul, Anul
Nou, Sf. Vasile, Boboteaza,
Floriile, Învierea, mergeam cu
colindatul în Ajunul Crãciu-
nului, cu Steaua (pentru Viclei
eram prea mic) în noaptea
Crãciunului ºi în urmãtoarele
nopþi, cu Sorcova, Pluguºorul
ºi Buhaiul de Sfântul Vasile,
mergeam în grup la Bobo-
teazã în satul meu, Valea
Ursului, sau alternativ în satul
Lacu din aceeaºi parohie,
cântam prohodul în bisericã în
Sãptãmâna Mare, ºi „luam
paºte” dupã terminarea sluj-
bei Învierii. De Sfântul Gheor-
ghe, hramul bisericii noastre,
mã bucuram cel mai mult,
pentru cã se fãcea horã în sat,
dupã ce lãutarii mergeau din
casã în casã spre a fi omeniþi
de noi ºi de rudele noastre
invitate, la praznic; participam
la toate horele din satele ve-
cine care-ºi sãrbãtoreau hra-
mul lor, la rugã sau la nedeie,

cum se zicea prin pãrþile
noastre la astfel de sãrbãtori,
sub influenþã sârbeascã.

Fiind „produs” sutã la sutã
al epocii socialiste (nãscut în
1945), nu am avut parte de o
educaþie religioasã în ºcoalã,
iar pãrinþii se fereau sã-mi
spunã mai multe despre Dum-
nezeu ºi fiul sãu, Iisus, Sfânta
Fecioarã sau alþi mari sfinþi
din calendarul nostru. Cãrþile
religioase din casã, mai ales
Biblia, erau ascunse de
teama regimului ateist-tota-
litar, dar evlavia se simþea în
casa ºi familia noastrã, pentru
cã preotul nostru, Giurumescu
ne era rudã, iar naºii pãrinþilor
mei erau preotul Pompiliu
Popescu ºi preoteasa sa
(dusã ulterior, în Bãrãgan,
pentru simplul motiv cã era
trecutã la chiaburi – avea un
cazan de þuicã), ctitorii bise-
ricii noastre de mir.

La Liceul „Traian” din Turnu
Severin, în acea perioadã
(1959-1963), învãþãmântul
era prea laic, deºi încã mai
predau din foºtii celebri pro-
fesori (Bazacov, Ghebauer,
Burduhos, Achim Costea,
Vâþã, Stoenescu etc.); însuºi
profesorul meu de limba
românã, Chilim, încerca sã ne
facã materia laicã mai acce-
sibilã, fiind preot (am aflat
asta foarte târziu, profesorul
Chilim revenind în preoþie
dupã 1990).

Acestea erau datele mele
biografice, fiºa mea religioasã
pânã la intrarea la facultatea
de Filologie – secþia bibliote-
conomie din Bucureºti, în
1964. Aici ºi atunci destinul
mi-a fost favorabil.

În camera de cãmin de pe
ªoseaua Panduri, apoi din
Drumul Taberei mi-a fost dat
sã-l am coleg pe Gheorghe
Calciu, Ghiþã cum îi spuneam,
înscris la secþia limbi strãine –
limba francezã, alãturi de
Eugen Papadima (nepotul lui
Ovidiu Papadima, viitor mare
psiholog) ºi pe Romulus
Haba, un bizar student, la
limba englezã, originar din Tg.
Mureº. Deºi Ghiþã Calciu era
mai mare decât mine cu 19
ani, n-am realizat aceastã
diferenþã ºi atunci habar n-
aveam cã el fãcuse puºcãrie
politicã. În familia mea, deºi
tatãl meu a fost grefier la jude-

Îndrumătorul meu spiritual, canonizat -
Gheorghe Calciu Dumitreasa



cãtoria plãºii Valea Ursului,
pânã la desfiinþarea ei, în 1947,
nu s-a vorbit despre existenþa
închisorilor comuniste de teama
autoritãþilor staliniste, aºa cã n-
aveam cum sã-mi dau seama
de antecedentele politice ale
colegului meu de camerã, Ghiþã
Calciu. Comportamentul sãu a
fost exemplar: era discret în
privinþa trecutului sãu, gata
oricând sã te ajute în orice
privinþã, ca un adevãrat creºtin,
mereu cu zâmbetul pe buze ºi,
ca student, era eminent. Într-o
searã, am zãrit pe noptiera sa
douã cãrþi cu coperþile ºi filele
învechite, cam ciudate faþã de
cãrþile care circulau pe piaþa
vremii, de autori necunoscuþi
mie: Spinoza ºi Nichifor Crainic.
Le-am frunzãrit, Ghiþã mi le-a
dat sã le citesc, dar pe ascuns.
N-am priceput absolut nimic, dar
Ghiþã nu s-a speriat de incultura
mea.

Îi devenisem apropiat (nu ºtiu
de ce) ºi zilnic, la prânz, când
urma sã mergem la masã, cale
de patru staþii de autobuz (din
Panduri în Drumul Taberei, la
cantina Facultãþii de Medicinã),
Ghiþã mã seminariza din lectu-
rile cãrþilor sale. Avea o rãbdare
extraordinarã, eu neavând mini-

ma culturã filosoficã ºi teologicã.
Timp de doi ani cât am stat
împreunã în aceeaºi camerã de
cãmin pot spune cã am învãþat
mai mult decât de la unele pre-
legeri universitare, astfel încât
dupã ce a pãrãsit cãminul spre a
se cãsãtori, în 1965, cu Adriana
Dumitreasa, am simþit ce pier-
dere suferisem, deºi ne mai
întâlneam la unele prelegeri
comune.

Dar, sunt multe de spus des-
pre convieþuirea în cãminul stu-
denþesc. Eu eram cel naiv, blaji-
nul, Eugen Papadima realizase
despre trecutul lui Ghiþã Calciu
ºi, mai ales, despre rolul lui Ro-
mulus Haba de a-l urmãri în-
deaproape pe Ghiþã. Chiar mi-a
arãtat, într-o zi, un microfon pe
post de nasture la cãmaºã ºi un
fel de rolã cu un fir subþire ca
nylonul folosit de pescari. Dupã
aceastã dezvãluire, atmosfera
în camera noastrã de cãmin a
devenit infernalã, Haba atacân-
du-l ºi jignindu-l în permanenþã
pe Eugen Papadima pentru
deconspirare. La toate astea,
Ghiþã Calciu se purta ca ºi cum
nimic nu se întâmplase, cu un
calm desãvârºit: ºtia probabil ºi

era conºtient cã avea un urmã-
ritor pe urmele sale. O singurã
datã s-a „rãzbunat”: la o prele-
gere de socialism-ºtiinþific, unde
participau toate grupele, cineva
a scris pe tablã cuvântul „boss”,
aºa cum i se spunea lui Haba,
adicã ,,ºeful’’. Ghiþã a completat
pe tablã: „bos-bovis” (bou) ºi toþi
studenþii din amfiteatru au izbuc-
nit în râsete ºi aplauze.

Diferenþa dintre noi ºi el era
evidentã, nu numai datoritã
vârstei ºi culturii sale. Avea o
înþelepciune aparte, o rãbdare
pilduitoare, permanent vesel,
optimism, gata oricând sã ajute
creºtineºte pe cineva, în orice
împrejurare ºi cu orice risc. Nu
aveam de unde ºti – atunci –, cã
toate aceste calitãþi native, culti-
vate în familia plugarului Dumi-
tru ºi Ileana Calciu din Mah-
mudia-Tulcea (Ghiþã, nãscut la
23 noiembrie 1925, fiind ultimul
din cei 11 copii), ºi cãlite în în-
chisorile comuniste, 1948-1964;
1979-1984, inclusiv în „experi-
mentul Piteºti” (1949-1951).

Dupã plecarea din cãmin la
casa sa ne-am vãzut doar la
cursuri, fãrã ca sentimentele
noastre sã slãbeascã. Dupã ter-
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minarea studiilor, am continuat
relaþiile, prin telefon, sau prin
concedii comune la mare, îm-
preunã cu soþia ºi fiul sãu,
Andrei. Într-un sfârºit de an
1977, sãrbãtorind Crãciunul ºi
Anul Nou la naºii mei, Alexandra
ºi Viþu Popescu din cartierul
bucureºtean Drumul Taberei,
mare mi-a fost surpriza – ºi
bucuria –, ca sã vinã cu Bobo-
teaza însuºi preotul Gh. Calciu
Dumitreasa. Era prima datã
când îl vedeam îmbrãcat preo-
þeºte ºi aproape am ezitat câ-
teva momente în a-l recunoaºte,
dar el mi-a risipit îndoiala ºi
surprinderea: „Da, Tudorel, eu
sunt, cu potcapul”. Am continuat
sã vorbim telefonic eu îi rapor-
tam micile mele realizãri (publi-
carea unor studii ºi articole,
intrarea la doctorat la renumitul
profesor Dan Simonescu), pe
care i le datoram, pânã când am
auzit la Radio „Europa Liberã”
apelurile privind eliberarea sa.
Printre cei care-i luau apãrarea
se aflau nume celebre: Mircea
Eliade, Paul Goma, Virgil Ie-
runca, Monica Lovinescu, Eu-
gen Ionescu, Ronald Reagan,
Margaret Thatcher, Papa Ioan
Paul al II-lea etc. Nu-mi venea
sã cred cã el fusese din nou
arestat la 10 mai 1979 (aveam
sã aflu mai târziu) pentru cã,
dupã dãrâmarea Bisericii Enei,
la 1 mai 1977, pãrintele Gh. Cal-
ciu începe celebrele sale pre-
legeri la Mãnãstirea bucureº-
teanã Radu Vodã „ªapte cuvinte
cãtre tineri”. I-am dat imediat
telefon sã-l întreb dacã despre
el este vorba, mi-a rãspuns
afirmativ, dar m-a avertizat sã
nu-i mai telefonez, cã telefonul
sãu este ascultat. A urmat ares-
tarea sa propriu-zisã ºi ºtiam
doar de la „Europa Liberã” câte
zile de arest abuziv se împli-
neau. A fost apoi „transferat” în

1985 în SUA, care i-a acordat
„cetãþenia de onoare”, la presiu-
nile opiniei publice internaþio-
nale1.

Aflându-i adresa în SUA, i-am
scris înainte de 1989, dar n-a
ajuns nicio scrisoare la el, aºa
cum mi-a spus chiar el. Dupã
1989 însã, am corespondat fãrã
probleme, i-am trimis cãrþile
mele apãrute de care s-a bucu-
rat cu sinceritate. Dar iatã scri-
sorile sale cãtre mine:

„Washington DC
18 ianuarie 1991

Dragã Tudorele,

Îþi mulþumesc pentru cartea
de colinde. Iartã-mã cã nu þi-am
rãspuns mai devreme, dar am
fost foarte ocupat cu problemele
pe care sãrbãtoarea Crãciunului
le aduce, mai ales aici, unde
tradiþia este mai vie, mai doritã
decât în þarã, tocmai datoritã
ruperii de vatrã ºi de rãdãcini.
Este o compensaþie fireascã ºi
noi o constatãm, o cultivãm ºi o
încurajãm.

Am citit colindele cu bucuria
copilãriei. Naivitatea lor simplã,
versificaþia caldã, adâncimea lor
de sensibilitate, ca ºi adevãrurile
de credinþã uluitor de autentice
pe care le poartã, m-au fãcut sã
retrãiesc, nu numai copilãria, ci
ºi vremile de mai târziu când
seminariºtii formau corurile lor
de Crãciun pe care le ascultam
cu nesaþ.

Îþi mulþumesc pentru tot ce
faci, pentru strãdania ta, pentru
elanurile tale pe care le-aº dori
niciodatã epuizate, pentru sufle-
tul tãu curat ºi chiar pentru nefe-
ricirile tale.

Dumnezeu te va rãsplãti;
oamenii îºi vor aduce aminte de
tine, peste zece, sau o sutã de
ani, copiii dintr-un sat, sau dintr-
un oraº, vor învãþa sã cânte

colinde dupã aceastã carte ºi
vor buchisi pe ea ºi un nume al
ostenitorului:

„Tudor Nedelcea”
Îþi doresc împliniri mai multe,

ca sã mã bucur ºi eu, pentru cã
ºi eu am pus un umãr spiritual la
înaintarea ta intelectualã ºi
duhovniceascã. Sper cã ai primit
scrisoarea mea.

Îmbrãþiºãri fetelor tale ºi toate
urãrile de succes la învãþãturã
ºi, mai departe, în viaþã.

Dumnezeu sã ne ajute tutu-
ror, þãrii, neamului ºi Bisericii
strãmoºeºti.

La mulþi ani!

Pr. Gh. Calciu

22 mai 1991

Dragã Tudorele,

Sunt în tren spre N. York pen-
tru o conferinþã a preoþilor orto-
docºi ºi trenul se leagãnã teribil,
aºa cã vezi cum aratã scrisul.

Am cu mine cartea ta Geneza
ideilor... ºi mã bucur citind-o.
De aceea îþi ºi scriu în tren, cãci
odatã ajuns la N. York voi fi prins
ºi nu voi mai putea s-o fac. Iar,
revenit acasã, treburile, de o
sãptãmânã abandonate, vor
striga ºi mã vor prinde în vârtejul
lor, rãpindu-mã pentru ele.

Sã ºtii cã mi-e dor de tine, ºi
de tot ce este acolo, de oameni
ºi de locuri, de amintiri ºi întâm-
plãri ºi sper cã Dumnezeu mã
va ajuta sã revin, dacã nu defi-
nitiv, cum doresc, mãcar pentru
o perioadã.

Cred cã România, dincolo de
aspectele degradante, este spa-
þiul efervescenþei (trenul a plecat
din gara unde se oprise) intelec-
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tuale ºi morale ºi ceva nou ºi
bun va ieºi. ªi mã bucur cã tu
eºti acolo, în mijlocul fierberei ºi
faci ceva. În fiecare din prietenii
mei sunt ºi eu puþin ºi nu mã
simt exclus din sufletul þãrii. Te
rog sã-mi mai scrii despre tine ºi
despre ce se întâmplã acolo ºi
sã nu te superi dacã-þi rãspund
rar. Sunt ºi eu prizonierul cir-
cumstanþelor ºi al altora.

Cu dragoste,
Pr. Calciu

Alexandria, Va
7 oct. 1991

Dragã Tudorel,

Am primit ultimele tale cãrþi
(Eminescu ºi Mihai Viteazul)
într-un hal fãrã hal. Pe plic scria
în româneºte (probabil de la
vama Bucureºti):

„Aceastã scrisoare a fost
primitã în aceastã stare”

Concluzia este cã scrisorile
nu se pierd din rãutate, ci din
neglijenþã. Aºa se explicã de ce
nu ai primit rãspunsurile mele la
fiecare din scrisorile ºi cãrþile pe
care mi le-ai trimis.

Sper ca aceastã scrisoare
sã-þi parvinã. Am uitat sã men-
þionez SIC COGITO care este o
mare realizare editorialã. Te
felicit pentru Prefaþã, pentru
muncã ºi pentru note. Sunt foar-
te bucuros sã vãd cã eºti activ.

ªi mie mi-e dor de tine ºi, în
general, de þarã ºi de oameni de
acolo, dar vremurile sunt foarte
tulburi, acolo ca ºi aici ºi îmi este
imposibil sã vin în vizitã. Ori-
cum, visez sã mã întorc definitiv
în România ºi sper ca Dumne-

103

D Lestine iterare



zeu sã mã ajute s-o fac mai
curând decât ne lasã condiþiile
actuale sã întrevedem.

Ce proiecte editoriale mai
aveþi la Scrisul Românesc? Îmi
dau seama cât de greu este sã
editezi ceva, cu aceastã scum-
pete a hârtiei. Cãrþile, în orice
caz, mi se par foarte ieftine, în
ciuda condiþiilor tipografice des-
tul de slabe. Dar, oricum, este o
activitate intelectualã ºi de
culturã care îþi face cinste ºi sunt
convins cã mulþi încearcã în þarã
aceastã luptã pentru luminã ºi
adevãr.

Mã bucur foarte mult pentru
toate ºi te preþuiesc din adâncul
inimii.

Nãdãjduiesc sã ne vedem.
În rest, cu problemele per-

sonale ºi de familie cum mai
stai? Îmi pare rãu pentru trista ta
experienþã, dar Dumnezeu þi-a
dat o compensaþie ºi asta te-a
ajutat foarte mult.

Cu dragoste frãþeascã,
Pr. Gh. Calciu 

[Primitã, 18. 10. 1991]

Dragul meu,
Te rog sã mã ierþi. Nu ºtiu

dacã þi-am scris sau nu. Dupã
ce am venit din þarã în USA am
fost foarte bolnav, 8 sãptãmâni,
între viaþã ºi moarte. În timpul
convalescenþei, am scris o serie
de scrisori, dar, cum eram ame-
þit, nu mai ºtiu dacã þi-am scris ºi
þie. Atunci am fãcut un semn pe
fiecare scrisoare la care rãspun-
sesem. Impresia mea este cã þi-
am rãspuns, dar, pentru cã nu
am nici un semn pe scrisoarea

ºi cartea ta, îþi scriu din nou.
Mã simt foarte bucuros pen-

tru succesele ºi chiar pentru
insuccesele tale. Chiar dacã
viaþa te-a lovit, sunt sigur cã ea
te-a ºi îmbogãþit sufleteºte. Ea
þi-a dat ºi înþelepciunea, care nu
este numai a vârstei, ci ºi a sufe-
rinþei. Mã bucur cã mã iubeºti,
pentru cã ºi eu te iubesc mult ºi,
în anii de suferinþã, erai printre
prietenii de care îmi aminteam
des. Acolo, timpul era duºmanul
meu de moarte, el se dilata ºi se
restrângea dupã niºte legi necu-
noscute, dar totdeauna anti-
umane ºi trebuia sã-mi fac un
program care sã mã scoatã de
sub teroarea lui. Nu aveam cãrþi,
nici creion, nici hârtie, aveam
numai mintea, care devenea tot
mai mult o coalã albã ºi memo-
ria, care, adeseori, era atroce.
Mã apãram împotriva acestor
vrãjmaºi necruþãtori dinlãuntru ºi
din afarã prin amintiri plãcute. Tu
erai una din ele.

De aceea, ºi cartea ºi scri-
soarea ta sunt pentru mine un
fel de viitor întors în trecut, un
amestec ciudat ºi tulburãtor.
Sunt convins cã fetele tale sunt
tot aºa de bune ca ºi tatãl lor.

Agreez cu Udriºte Nãsturel,
pe care îl citez: „Bine a zis odatã
a lui Platon înþelepciune/ Cã a
numelui punere nu se face dupã
voie, /Ci dupã firea lucrului se
poartã numirea”.

Dacã mã gândesc la, numele
tãu, „Tudor” fãrã sã mã refer
deloc la Vladimirescu, îmi amin-
tesc de „dor” ºi de „tu”. Aºa cã
vezi cã mi-a fost dor de tine, aºa
cum mi-a fost dor de tot ce
rãmãsese în urmã ºi care,
atunci, lua valori neaºteptate.

Te felicit pentru carte ºi pentru
tot ce faci. Nu este puþin lucru. Te
rog sã-mi scrii. Nici acum nu este
sigur cã scrisoarea ta îmi va
parveni, pentru cã multe dispar,

dar, oricum, nu este ca pe vre-
mea lui Ceauºescu.

Cu dragoste,
Pr. Ghiþã

14 mai, 1998

Dragã Tudorel,

Am primit cãrþile tale, ultimele
pe care le-ai trimis ºi m-am
bucurat foarte mult, pentru cã
pierdusem legãtura cu tine.
Scrisorile mergeau numai de la
tine spre mine ºi nu invers.
Credeam cã te-ai mutat ºi
aºteptam timpul sã vin în Româ-
nia – timp care a fost în Martie.
Nu ai venit ºi m-am gândit cã
eºti foarte ocupat, sau eºti ple-
cat din þarã. Nu-mi dau seama
de ce mi s-au întors douã
scrisori pe care þi le trimisesem
ºi atunci nu þi-am mai scris,
aºteptând timpul întâlnirii din
Martie.

Îþi mulþumesc pentru cãrþile
trimise, ºi înainte, ºi acum. M-a
bucurat enorm volumul din
Eminescu2 ºi munca pe care ai
depus-o ca sã culegi textele ºi
sã le aºezi pe tematici. Este o
muncã de adevãrat intelectual ºi
o mare uºurare pentru cercetã-
tor. Pe aceeaºi linie se înscrie ºi
Vocaþia Spiritualitãþii, iar Civi-
lizaþia Cãrþii mi se pare o
contribuþie foarte importantã. Îþi
închipui cã nu le-am citit pe
toate. Am citit textele emines-
ciene, o parte din Vocaþia Cãrþii
ºi le-am rãsfoit pe celelalte,
insistând asupra capitolelor care
mi s-au pãrut mai interesante
sau mai aproape de mine.

Eºti foarte muncitor, foarte
perseverent ºi þi-ai format o linie
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intelectualã ºi un domeniu în
care eºti extrem de eficient.
Sunt întristat ºi uimit cã ai fost
„schimbat” de Caramitru fãrã
nici un motiv. Despre el am auzit
numai lucruri bune. Nu-l cunosc
decât aºa cum îl cunoaºte orice
cetãþean de pe stradã, dar prie-
tenii mei din þarã mi-au vorbit
bine despre el, mai ales, mace-
donenii. Poate a fost influenþat
de cineva în rãu, ca sã-i gãsesc
o scuzã. Pentru mine, am o te-
mere: oare nu devii tot mai mult
un ºoarece de bibliotecã? Nu
cumva ai subþiat legãtura cu
viaþa realã? Îmi scrii cã, pentru
tine, scrisul este un refugiu din
faþa politicianismului actual.
Dacã este numai atât, nu mã
îngrijorez, dar dacã este mai
mult, dacã este o reacþie la une-
le insuccese din viaþa socialã ºi
intimã, atunci încep sã mã în-
treb. Te ºtiu însã un om curajos,
care ai avut tãria sã iei în piept
lucrurile care nu prea erau
comode atunci ºi cred cã ai
rãmas la fel de viu ca pe vremea
când discutam între noi.

În ceea ce priveºte comu-
nicarea pe care vrei s-o faci, voi
fi foarte bucuros3. Te rog s-o
trimiþi la vreme ºi anunþã-mã ca
sã intervin pentru tine, nu în
sensul unei protecþii, tu n-ai
nevoie de aºa ceva, dar vor fi

foarte multe lucrãri ºi nu aº vrea
ca, din cauza suprasolicitãrilor,
sã fii lãsat la o parte.

Nici acum nu ºtiu de ce mi
s-au întors scrisorile adresate
þie. Este foarte posibil sã fi fãcut
eu vreo greºalã la adresã, pen-
tru cã, de fiecare datã am luat
adresa din caietul meu de
adrese ºi poate era acolo o
greºalã. Acum am scris adresa
ta în computer – în mailing list,
cum se spune aici – ºi nu vor
mai fi probleme. Sunt sigur cã în
septembrie ne vom întâlni. Sunt
curios sã vãd cum arãþi. Atunci
erai tânãr entuziast ºi curat. În
general, prin forþa împrejurãrilor,
imaginea mea despre voi toþi,
inclusiv foºtii mei elevi de semi-
nar, a rãmas nealteratã de timp.
Acum, când i-am întâlnit pe
mulþi dintre ei, oameni de 40 ani
unii, am rãmas uimit de cât am
îmbãtrânit eu. Sunt alb de tot.
Poate cã tu m-ai vãzut la tele-
vizor, dar eu pe tine nu.

Sã ºtii cã sunt puþin emoþio-
nat, pentru cã, într-un fel, eºti ºi
tu un copil al meu chiar dacã
devenit al meu mult mai târziu.

Cu multã dragoste,
Pr. Gh. Calciu

[Primit, 25. 02. 2001]

Dragã Tudorel,
În sfârºit, a venit momentul

sã-þi scriu ºi eu. Indiferent de
lunga mea tãcere ºi de motivele
ei care þin numai de slãbiciunea
mea, de multele preocupãri ºi
de bãtrâneþea uitucã, nu am
încetat sã te iubesc, sã mã
bucur de realizãrile tale ºi mai
ales de faptul cã ai intrat în
Consiliul B.O.R.

Dumnezeu sã-þi ajute, sã
scapi de griji ºi sã urci mereu în
duh ºi în creaþie.

Cu drag,
Pr. Gh. Calciu

Mi-a trimis excelentul Bule-
tinul al Parohiei „Sfânta Cruce”
Alexandria de lângã Washing-
ton, apoi ne-am întâlnit, dupã 21
de ani, la Congresul Romfest de
la Muzeul Naþional de Istorie din
Bucureºti (16-20 septembrie
1998), al cãrui preºedinte de
onoare ºi principalul organizator
era4. A fost încântat de revedere,
dar mai ales de tema susþinutã
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de mine la Congresul organizat
sub deviza „românii de pretutin-
deni, un cuget ºi un spirit”: „Emi-
nescu ºi cugetarea sacrã”. Dupã
atâþia ani de când nu ne-am
vãzut faþã la faþã, l-am aºteptat,
cu emoþie fireºte, la intrarea în
Muzeul Naþional de Istorie. El a
venit cu o maºinã, la baza scãrilor
l-au aºteptat mai multe mãicuþe,
trecãtorii s-au oprit sã-l vadã. Din
acea mulþime, fãrã sã mã vadã,
doar intuind (sau ce alt simþ o fi
având!?) m-a strigat: „Tudorele,
ajung imediat ºi la tine”. Emoþio-
nant ºi fascinant deopotrivã.

L-am regãsit la Congres pe
acelaºi Gheorghe Calciu din anii
studenþiei: calm, echilibrat, tole-
rant ºi echidistant. Atacat dur de
un român din Franþa pentru
reconcilierea cu Patriarhia Ro-
mânã, Gheorghe Calciu-Dumi-
treasa nu numai cã nu s-a supã-
rat ºi n-a luat atitudine, dar a
îndurat, ca un adevãrat creºtin,
aceastã criticã, a pus în dezba-
tere publicã aceste opinii, inclusiv
lipsa de intransigenþã a bisericilor
ortodoxe în raport cu Vaticanul;
avea aceeaºi seninãtate pe care
i-am cunoscut-o în anii studenþiei.
„Sunt ºi eu un biet pãcãtos, poate
cã au dreptate”, mi-a replicat el.

În calitatea mea de membru
în Consiliul Naþional Bisericesc
ºi în Adunarea Naþionalã Bise-
riceascã am discutat, în nenu-

mãrate rânduri, între patru ochi,
cu patriarhul de veºnicã pome-
nire, Teoctist Arãpaºu, despre
pãrintele Calciu. Îl considera un
preot-martir, de mare curaj într-
un regim totalitar ateist. Fac pre-
cizarea, având în vedere confu-
zia voitã s-au nu, cã pe vremea
prelegerilor antimaterialiste ºi
anticomuniste ale lui Gh. Calciu,
Teoctist era mitropolit la Iaºi,
devenind patriarh în 1986, când
pãrintele Calciu era deja gonit
din þara sa5. I-am explicat toate
acestea pãrintelui Calciu, care a
rãmas surprins de faptul cã
pãrintele patriarh Teoctist ºi-a
luat asupra sa toate fãrãdelegile
comise de regimul comunist în
timpul predecesorilor sãi. ªi, mai
ales, când i-am spus cã, înainte de
1989, Ceauºescu l-a trimis pe Ion
Dincã sã-l convingã pe patriarh sã
accepte demolarea Catedralei ºi
Administraþiei Patriarhale, urmând
sã fie reconstruite pe amplasa-
mentul fostei Mãnãstiri Vãcãreºti,
pe cheltuiala statului. La refuzul
patriarhului, argumentând cã acel
loc este încãrcat de istorie, Dincã
a ameninþat cã va intra ºi aici cu
buldozerele. „Poate peste trupul
meu, ºi cum veþi rãmâne în isto-
rie?”, i-a replicat patriarhul Teoctist.
Nu ºtim care a fost reacþia ºefului
statului, dar Catedrala Patriarhalã
n-a mai fost demolatã. Acest
aspect l-a impresionat pe pãrintele
Calciu ºi, poate, de aici ºi relaþiile
foarte bune între cele douã mari
personalitãþi.

Patriarhul Teoctist l-a primit
la Patriarhie, de câte ori venea
în þarã, între cei doi s-a legat un
fel de prietenie sincerã: dovadã
cã, simþind apropierea morþii,
suferind de cancer la pancreas,
Patriarhul Teoctist l-a vizitat la
Spitalul Militar din Bucureºti (aici
I.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania
l-a spovedit ºi împãrtãºit, în
prezenþa duhovnicului Arsenie

Papacioc), iar dupã trecerea
pãrintelui Calciu la cele veºnice
(pe 21 noiembrie 2006, în clinica
din Washington, unde fusese
strãmutat la solicitarea familiei,
cu douã zile înainte de împlini-
rea vârstei de 81 de ani), a fost
readus în þarã de Sf. Andrei ºi
depus la Mãnãstirea Radu-Vodã
din Bucureºti, pe 2 decembrie
2006, Patriarhul Teoctist, îm-
preunã cu I.P.S. Iosif, P.S. Var-
sanufie, P.S. Irineu (din SUA) a
oficiat slujba religioasã, în cadrul
cãreia a þinut o cuvântare des-
pre martiriul celui trecut în
veºnicie. Patriarhul Teoctist a
evocat activitatea celui trecut în
veºnicie în lupta împotriva unui
regim ateist ºi materialist, pre-
cum ºi „mucenicia temniþelor
comuniste”. Pãrintele Justin
Pârvu a rostit în final un omagiu
profetic: „Pãrintele Gheorghe
Calciu este un nou apostol al
românilor, un nou sfânt care ne
va cãlãuzi ºi ne va ajuta, cum a
fãcut-o ºi când era printre noi”.
Pãrintele Calciu a cerut sã fie
îngropat la Mãnãstirea Petru
Vodã din Moldova, unde stareþ
era fostul coleg de celulã, Justin
Pârvu, pe piept sã i se punã
icoana Maicii Domnului, „sculp-
tatã în os ºi fixatã într-un cadru de
lemn” pe care i-a dãruit-o Patriar-
hul Teoctist. Acelaºi vrednic pa-
triarh a fãcut presiuni ca ierarhul
de la Iaºi sã aprobe înmormân-
tarea la Petru Vodã, dând „dezle-
gare fãrã binecuvântare”6.

Trist, foarte trist acest episod
evocat, pe larg, de Claudiu Târ-
ziu. Familia ºi pãrintele Justin au
solicitat pe 23 noiembrie 2006
mitropolitului Moldovei ºi Buco-
vinei, I.P.S. Daniel, binecuvân-
tare spre a fi înmormântat la
Mãnãstirea Petru Vodã, solici-
tare refuzatã prin invocarea unui
viciu de procedurã (a venit prea
târziu). Secretariatul Arhiepis-
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copiei Iaºului „a emanat un comu-
nicat þâfnos, în care se spunea cã
arhiereul accepta ca pãrintele
Calciu sã fie înhumat la Petru
Vodã, dar nu-ºi dã binecuvân-
tarea. Adicã, respecta dorinþa
testamentarã, dar e nemulþumit cã
nu au fost respectate rânduielile”7.

Sã ne amintim cã nici pãrintele
Justin Pârvu nu a avut un sfârºit pe
mãsura sfinþeniei ºi suferinþei sale.

La slujba de înmormântare de
la Mãnãstirea Negru Vodã (locul
susþinerii celebrelor sale ªapte
cuvinte pentru tineri) i s-a deschis
sicriul dupã câteva zile de la
deces, trupul fiind în aceeaºi stare:
„Ar fi trebuit ca Pãrintele sã fie
mort, dar sfinþia sa era foarte în
viaþã. Ce imagine plinã de învãþã-
minte! Un om în Hristos mai
puternic decât moartea! O torþã vie
a lui Dumnezeu celui Viu! Un foc
arzând de dragoste ºi har!”8.

Gãsirea trupului Pãrintelui
Calciu neputrezit, dupã ºapte

ani, în decembrie 2013, nu este
o mirare, ci un miracol; conform
doctrinei ortodoxe de canoni-
zare a sfinþilor, trecerea sa în
rândul sfinþilor este fireascã,
fiind îndeplinite condiþiile de fond
(ortodoxie neîndoielnicã, pute-
rea de a înfrunta orice primejdii
sau chinuri pentru mãrturisirea
dreptei credinþe pânã la moarte,
de a-ºi închina viaþa celei mai
desãvârºite trãiri morale ºi reli-
gioase, rãspândirea miresmei
de sfinþenie dupã moartea lui ºi
confirmarea acesteia prin cultul
spontan pe care i-l acordã popo-
rul credincios9). De altfel, el a
presimþit aceastã stare, într-o
scrisoare-testament dictatã la
28 oct. 2006 de pe patul Spita-
lului Militar din Bucureºti, cãtre
stareþul Justin Pârvu ºi obºtea
Mãnãstirii Petru Vodã: „Am vor-
bit mai sus despre acel duh de
pietate popularã care poate
greºi, care poate crea false

minuni. De aceea Vã rog, Prea
Cuvioase Pãrinte Stareþ, sã
gãsiþi o cale prin care sã împie-
dicaþi asemenea lucruri: fie cã
veþi lãsa la mãnãstire un docu-
ment, fie cã veþi pune acest do-
cument în sicriul meu. Diavolul
s-ar putea folosi de aceastã
mitologie popularã spre a împie-
dica putrezirea trupului meu ºi
atunci ar putea fi rãtãcirea din
urmã mai mare ca cea dintâi.

Dacã peste ani, din anumite
nevoi de construcþie sau din alte
cauze, trupul meu va fi dezgro-
pat ºi, spre uimirea multora, va fi
neputrezit, preoþii sã citeascã
peste el rugãciuni de desfacere
a blestemului, ca trupul sã se
risipeascã în cele din care a fost
alcãtuit, cã nu de la Dumnezeu
se va fi fãcut minunea aceasta,
ci din înºelarea celui rãu”.

Gh. Calciu-Dumitreasa meritã
sã fie trecut în rândul sfinþilor ºi
pentru suferinþa din temniþele
comuniste ºi ajutorul dat colegilor
de celulã (ºi-a tãiat vena spre a
dona sânge unui deþinut aflat pe
patul de moarte), asemenea
monseniorului Vladimir Ghica,
canonizat de Biserica Catolicã.
Ca ºi Ilie Cleopa sau Teoctist.

Poporul român dreptcredincios
meritã sã aibã astfel de sfinþi!

Odihneascã-se în pace, pã-
rinte Gheorghe Calciu-Dumi-
treasa ºi, de acolo de sus, ocro-
teºte-i pe români!

1. Pe larg, în vol. Testamentul Pãrintelui Calciu (1925-2006). Ultimele sale cuvinte, cu un portret biografic ºi ºapte evocãri, alcãtuit de Rãzvan
Codrescu, Lucian D. Popescu, Claudiu Târziu. Bucureºti, Editura Christiana, 2007. Alte titluri semnate de pãrintele Calciu: Rugãciune ºi luminã misticã.
Eseuri ºi meditaþii religioase. Cu un cuvânt înainte de Rãzvan Codrescu. Cluj, Editura Dacia, 1998; Homo amiericanus. O radiografie ortodoxã. Ediþie ºi
prefaþã de Rãzvan Codrescu. Bucureºti, Editura Christiana, 2007; Suferinþa ca binecuvântare. Ediþie îngrijitã de Ieromonah Savatie Baºtovoi. Bucureºti,
Editura Cathisma, 2007 (ediþia a-II-a, 2008).

2. M. Eminescu, Texte esenþiale, Craiova, Scrisul Românesc, 1997.
3. Comunicarea Eminescu ºi cugetarea sacrã, þinutã la Congresul Românilor de Pretutindeni, ROMFEST (16-20 sept. 1998, Bucureºti).
4. Vezi ºi Tudor Nedelcea. Un Congres al speranþei: Congresul Românilor de Pretutindeni, în Tudor Nedelcea. Interferenþe spirituale. Craiova,

Fundaþia Scrisul Românesc, 2002, p. 364-371.
5. „Parcã o prãpastie fãrã fund mi-a despãrþit viaþa în 1985, mai adâncã ºi mai latã decât prãpastia închisorilor. Poate pentru cã, fie ºi în închisoare, viaþa

mea se petrecea în pãmântul þãrii; poate pentru cã trãiesc mereu în perspectiva urmãtoarei vizite pe care o voi face în þarã, trecând peste un ocean de apã ºi
de amintiri, la fel de imense”, în Testamentul Pãrintelui 6

6. Apud Testamentul Pãrintelui Calciu, p. 42, 93-95.
7. Ultimele sale cuvinte, op. cit., p. 95. Vezi ºi Viaþa Pãrintelui Gheorghe Calciu dupã mãrturisirile sale ºi ale altora, Bucureºti, Editura Christiana,

2007, p. 311-312 („Mitropolitul locului nu era de acord cu înmormântarea Pãrintelui Calciu la Mãnãstirea Petru Vodã [...] Dar nici mãcar acest lucru nu-i
era îngãduit. Era prigonit”)

8. Viaþa Pãrintelui Gh. Calciu, p. 312-313.
9. Sf. Voievod ªtefan cel Mare, Craiova, Editura Mitropoliei Oltenia, 1992, p. 35.
10. Viaþa Pãrintelui Gh. Calciu, p. 319.
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Din descoperire în descoperire, din
carte în carte, din copilãrie la senec-
tute, viaþa mea s-a scurs printre miile,
zecile de mii de pagini citite cu elan
sau cu caznã, dupã felul ºi calitatea
cãrþilor.

ªi dacã în primãvarã am descoperit
o interesantã carte din secolul 19, în
care un cãlãtor de la Paris strãbate ºi
þãrile româneºti pentru a ajunge în
Rusia, – ºi despre care o sã vã poves-
tesc cu siguranþã într-o zi – în iarna
aceasta mi-a parvenit o carte apãrutã
la Bucureºti la finele anului 2013. 

Despre aceastã carte, Din memoria
inimii de Daniela Mocioc, vreau sã vã
spun câteva vorbe.

Eram la Cenaclul Eminescu în seara
zilei de 16 ianuarie 2014, când a intrat
în salã cunoscuta pianistã Daniela
Mociac, venitã de la Bucureºti în vizitã
la Montreal la fiica ei, nu mai puþin
cunoscuta pianistã Iulia Mocioc. Cu
modestie ne-a oferit douã discuri ºi o
carte, pe care am pus-o acasã lângã
bibliotecã, pentru „cine ºtie când o sã-i
vinã rândul”. Dar cãtre miezul nopþii,
vrând sã-i gãsesc un loc unde sã nu mã
încurce, am rãmas o clipã cu ea în
mânã ºi codiþa curiozitãþii m-a împins s-o
deschid sã citesc primele rânduri. Aºa, în
picioare lângã masa mea de lucru, am
sorbit primele 20 de pagini. A doua zi am
terminat cartea.

Cum sunt o cãlãtoare pãtimaºã, aceste
scrieri despre voiaje trãite ºi însãilate cu
entuziasm m-au atras. Tabla de materii n-a
fãcut decât sã-mi intrige curiozitatea ºi mai

mult: „ªase zile la poalele Alpilor (2001-
2007), O zi în India face cât o viaþã (aprilie
2002), 18 zile la Boston (iulie 2012)”. 

Ne întrebãm mereu ce e viaþa? Hazard,
destin? Un telefon avea sã schimbe cursul
vieþii autoarei ºi a soþului ei, clarinetistul
solist Vasile Mocioc. Un fost elev al sãu,
clarinetist ºi el, l-a întrebat la telefon dacã
e liber ºi poate conta pe el pentru a prelua

DIN MEMORIA INIMII
de Daniela Mocioc



contractul lui de patru luni cu orchestra din
Garmish-Partenkirchen din Germania. Deci,
ajunºi la Garmish, din contract în contract,
familia Mocioc a trãit ºase ani la poalele
Alpilor. La poalele Alpilor au trãit de sute de
ani mulþi oameni, ºi trãiesc ºi acum, dar
Daniela Mocioc a trãit, a visat, a scris, a
fuzionat cu peisajul aspru, înfricoºãtor dar
fascinant al munþilor! Iatã unul din zecile de
pasaje în care aceastã muzicianã vede ºi
aude chemarea naturii înconjurãtoare:

„Partnachklam devenise locul unde nu ne
era niciodatã îndeajuns sã vedem spectacolul
unei naturi ce-ºi juca repetiþiile curajoasã, fãrã
cortinã ºi fãrã regie. Acolo erau doar pereþi de
stâncã înfricoºãtori, albiþi de calcar, ce se
scufundau în vâltorile apei, pe care o colorau
în nuanþe de topaz. Firave, cãrãri sãpate de-a
lungul muntelui mustind de apã, lãsau
cãlãtorii sã pãtrundã chiar în inima fâºiei
înguste pe care sãlbãticia râului o sãpase fãrã
de odihnã în sute de milenii.”

Concertele, Festivalul Richard Strauss,
plimbãrile cu bicicleta în naturã ºi la talcio-
curile bavareze sau la sãrbãtorile câmpeneºti
unde „curgeau valuri de bere în aburul câr-
naþilor înecaþi în muºtar dulce”, le-au umplut
viaþa acelor ani care s-au scurs prea repede.

Ca la bagheta unei vrãjitoare, aceastã
autoare la prima ei carte zburdã din lumea
realitãþii fermecate în lumea cuvintelor gãsitã
uimitor ºi cu un entuziasm debordant dã viaþã
„clipei”. Pentru cã „clipa” este minunea care
existã doar dacã o trãieºti, ºi atâta cât o
trãieºti, adicã doar o clipã– Fericiþi cei ce ºtiu
sã o trãiascã.

Fiecare lunã din varã aducea evenimente noi
la Garmish: întâlnirea mondialã a motocicliºtilor
BMW, cursa maºinilor de epocã în drum spre
Italia ºi Monte Carlo, sãrbãtoarea focului
Iohannifeur, când câþiva curajoºi ce cunoºteau
secretul cãrãrilor abrupte urcau la piscurile
înalte ºi aprindeau focuri mari de-a lungul
crestelor, veghindu-le pânã în zori, sau vizitele
la castelul regelui Ludwig II Schloss Linderhoff ,
la Munchen ce era doar la 70 km de Garmish,
unde au asistat ca invitaþi la Staatsoper la opera
Cosi fan tutte (Mozart) din chiar fosta lojã

regalã, ca ºi prin alte multe locuri „ce ascun-
deau pasaje pavate cu istorie”.

Dar cel mai încântãtor aspect al cãrþii este
gustul detaliilor, pe care privitoarea atentã le
aºeazã unul dupã altul ca-ntr-un muzeu al
memoriei ºi sensibilitãþii sale. Bogatã sufle-
teºte ºi cu o filosofie altruistã, ne spune:
„Priveºte! Bucurã-te! Nu considera cã þi se
cuvine! ...Trãieºte norocul întâlnirii cu perfec-
þiunea creaþiei divine.”

O altã întâmplare aproape magicã a fãcut
ca cei doi soþi sã fie incluºi într-un proiect
UNICEF ºi sã concerteze la Madras (India).
Cartea abundã de forfota cãlãtoriilor prin
sfânta ºi mizera þarã cu cei mai mulþi sãraci
sin lume. O zi de rugãciune la templul închinat
zeului Shiva, pe sub crengile de bughenvillia
ce acoperã zidurile, îi transpune într-o stare
de letargie seninã, misticã.

În aceastã þarã a atâtor credinþe ciudate,
trecând prin aeroportul Bombay cu paturi în
sãlile de aºteptare, printre vile ºi hoteluri
supraetajate alãturi de cocioabe din cartoane
ºi pungi de plastic refolosite, de la cluburi
sportive elegante la bordeie de pescari,
autoarea se împãrtãºeºte de tainele ei cu
respect, compasiune ºi smerenie.

Ea ºi soþul ei au vizitat, timp de zece zile
undeva, la 3000 m altitudine, într-o izolare
totalã, ºi o ªcoala de Tehnologie ºi Informa-
ticã unde, într-un pustiu verde ºi inconfortabil,
sunt instruiþi cei ce vor cuceri lumea vesticã
prin pregãtire ºi inteligenþã. Occidentul a fãcut
deja cunoºtinþã cu multe genii ale tehnicii
contemporane venite din India, dar nu cu-
noaºte încã secretele care le-au produs.

ªi câte ar mai fi de spus, dar nimic nu poate
fi spus mai bine decât o spune autoarea.

Cititul acestei cãrþi m-a încântat, stilul e
cursiv, fluid, un mare debit poetic îl strãbate.
Daniela Mocioc are o deosebitã disponibilitate
pentru cunoaºtere ºi însuºirea noului. Iar
entuziasmul ºi energia ei fizicã ºi psihicã nu
are egal decât în absenþa oricãrei ponderi
pentru a le contrabalansa ºi a introduce gra-
dele de comparaþie, cãci viaþa la superlativ e
irealã ºi într-un echilibru instabil, dar pare-se
cã Daniela Mocioc este ºi aici o excepþie.
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Sã constatãm, de la bun
început, cã întregul conþinut al
volumului Temeliile Turnului
Babel. O perspectivã integra-
toare asupra discursului poli-
tic, de Daniela Gîfu, este
poziþionat, prin intenþie, în
orizontul interdisciplinaritãþii,
acolo unde efortul ºi spiritul
de sintezã al autoarei se
ambiþioneazã sã înalþe sche-
letul unei construcþii teoretice
noi, utilizând noþiuni, con-
cepte ºi cunoºtinþe din varii
domenii ale umanului, pre-
cum: politicã, sociologie, filo-
sofie, psihologie, retoricã,
teoria comunicãrii, semioticã,
lingvisticã etc. Este o abor-
dare modernã a fenomenului
comunicãrii, alãturând ºi reu-
nind, într-o nouã alcãtuire,
forme, strategii, tehnici ale
discursivitãþii afirmate de-a
lungul istoriei, începând de la
anticii greci ºi pânã în con-
temporaneitate, când se im-
pun ºcolile ºi modelele ameri-
cane de comunicare, precum
ªcoala de la Palo Alto, ºi noile
invenþii pe linia retoricii euro-
pene, în cadrul ªcolii de la
Bruxelles ºi a Grupului .

Abordând problematica
discursului contemporan, au-
toarea constatã cã totul este
discurs ºi discursivitate, înce-
pând de la viaþa publicã
fireascã, obiºnuitã, pânã la
expunerile epistemologice
savante: „ºtiinþa a devenit un

discurs riguros ºi sistematic;
arta – un discurs figurat ºi
patetic; filosofia – o analizã a
discursului”. Iar la „nivelul
simþului comun, marea majori-
tate a oamenilor nu dau aten-
þie decât la ceea spun (sau
aud) ºi neglijeazã aproape
total forma în care spun (sau
înþeleg)”. Aceste forme de
comunicare derivate sunt ex-
plicate ºi raportate la situaþia
de comunicare idealã, la care
se referã filosoful german
Jügen Habermas (unul dintre
ultimii reprezentanþi ai ªcolii
de la Frankfurt, a neokantie-
nilor) care, într-adevãr, în cele
douã volume ale lucrãrii sale
Teoria acþiunii comunicative
(din 1981), demonstreazã
adâncul dezechilibru comuni-
caþional tocmai prin aceastã
discrepanþã uºor sesizabilã
dintre proiecþia idealã sau
modelul utopic ºi comunica-
rea plinã de constrângeri,
axatã pe inegalitate ºi valori
negative, întâlnitã permanent
în sfera publicã. Tot în acea-
stã secþiune sunt recapitulate,
ca ºi coloraturã ideaticã,
câteva forme de translare
discursivã, made secolul XX,
când cultura veacului abando-
neazã într-un con de umbrã
filosofia (de fapt, aici avem
tendinþa postmodernã) ºi se
reorienteazã cãtre semioticã
ºi lingvisticã, autoarea referin-
du-se la teoria semnelor, a lui

Ferdinand de Saussure, ºi la
logica limbajului, impusã de
Ludwig Wittgenstein, arãtând
cã toate acestea îºi au o
noimã indubitabilã în spaþiul
public: aceea de a-i conferi
omului politic legitimitate,
autoritate ºi prestigiu. Aºadar,
vorbim de o construcþie cu
determinaþii sociale evidente
ºi imediate, cãci, susþine
Daniela Gîfu, „viaþa politicã
este structuratã în fapte de
limbaj – discursuri politice,
programe ºi platforme ideolo-
gice, doctrine politice, sim-
boluri (embleme, ceremonii
etc.), toate acestea fiind
construite ºi modelate cu
scopul de a place ºi a con-
vinge, a stârni pasiuni ºi ade-
ziuni, a determina la acþi-
une...” O salbã întreagã de
forme ale limbajului politic
sunt descrise cu precizia
specialistului în comunicare
(precum: cele hortative – de
identificat în vuietul campa-
niilor electorale, în apelurile
de susþinere lansate cãtre
publicul larg º.a.; cele juridice
– cuprinse în prevederi consti-
tuþionale, legi etc.; cele admi-
nistrative – specifice docu-
mentelor din aceastã cate-
gorie, reglementãrilor etc.; ºi
cele de negociere – din cadrul
diverselor convenþii, alianþe ºi
înþelegeri conjuncturale etc.). 

În finalul primei pãrþi a
lucrãrii avem o serie de

ÎNTRE DISCURS ŞI
DISCURSIVITATE

(Daniela Gîfu, Temeliile Turnului Babel. O perspectivã integratoare
asupra discursului politic, Ed. Academiei Române, 2013)



exemplificãri ale discursului
politic, contând ºi ca aplicaþii la
cadrul electoral (atât de variat ºi
de confuz la noi), evidenþiate fie
ca prezenþe active în paginile
presei scrise (ca editoriale, cro-
nici, informãri cu iz politic, por-
trete sau prezentãri mediatice),
fie ca sloganuri sau figuri de stil,
acestea din urmã provenind din
aria recuzitei retorice (ca figuri
de cuvinte, de sens, de cons-
trucþie, de gândire º.a.).

Partea a doua a lucrãrii
pluseazã prin încercarea de
reliefare a formelor ºi strategiilor
discursive în sfera publicã, au-
toarea recunoscând un fenomen
care nu mai poate fi negat de
nimeni, astãzi, în ceea ce pri-
veºte prezenþa lui pe scena
politicã autohtonã, ºi anume:
americanizarea completã sub
aspectul comunicãrii politice ºi
tendinþa tot mai mare de creº-
tere a vizibilitãþii politicului, care
a devenit o practicã publicã,
când ar trebui de fapt sã fie
invers, conform opiniei autoarei,
adicã „o practicã subordonatã
spaþiului public”. 

Din seria strategiilor bazate
pe demonstraþie ºi argumentare,
sunt invocate modelele de
convingere specific Retoricii lui
Aristotel ºi noilor retorici, aces-
tea din urmã descoperite de
Chaïm Perelman ºi de asis-
tenta sa, Lucie Olbrecths-Tyteca
(fiind vorba de apariþia volumului
Noua retoricã. Tratatul de argu-
mentare, Paris, 1958), Daniela
Gîfu enumerând trei tipuri de
modalitãþi logice, ºi anume:
pozitive (cu accentul pe raþiune
ºi încredere), negative (ca ata-
cul pe terenul adversarului,
atacul fãþiº, atacul indirect, iden-
tificarea ºi lovirea pãrþilor slabe
ale adversarului, revenirea ºi
trecerea la contraatac) ºi neutre
(ca linguºirea, flatarea publicului

etc.) O altã garniturã de argu-
mente sunt cele bazate pe
fapte, pe exemple, pe autoritate
ºi pe diverse analogii (de per-
soane, de situaþii etc.) Prezenþa
sofismelor, a propoziþiilor cu
conþinut aporetic, însoþite de
exemplificãrile corespunzã-
toare, este tratatã cu toatã
seriozitatea, autoarea analizând
aici un ºir complet de paralo-
gisme, ºir pe care aº îndrãzni

sã-l denumesc al „decalogului
negativ”, precum: sofismele de
confruntare sau argumentul
forþei, sofismele de roluri, cele
referitoare la reprezentarea
punctelor de vedere, sofismele
de apãrare, cele ale premiselor,
sofismele acordurilor, cele ale
punctelor de plecare, sofismele
falsei autoritãþi, cele de logicã,
de închidere ºi, în sfârºit, sofis-
mele de limbaj – toate fiind
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determinãri negative, derutante,
în contextul tensionat al con-
fruntãrilor publice.

Partea a treia a lucrãrii este
una strict tehnicistã, axatã pe
alcãtuirea discursului, autoarea
revenind la vechile învãþãturi ale
oratoriei antice, adicã la moºte-
nirea lãsatã omenirii de cãtre
Aristotel, Cicero ºi Quintilian –
care au o schemã de lucru ex-
trem de suplã ºi de funcþionalã,
cu vârful de atac în introducere
(exordiu, propoziþiune, expoziþi-
une ºi diviziune), continuând cu
tractarea peroraþia (cuprinzând
o recapitulare a faptelor, o pre-
zentare pateticã a acestora ºi
concluzia). Modificãrile interve-
nite în structura discursului poli-
tic contemporan subliniazã toc-
mai latura pragmaticã a evoluþiei
ºi necesitatea acestuia de a fi
cât mai persuasiv; ca ºi la antici,
menirea lui este de a face din
mesajul politic o modalitate de
manifestare acþionalã a puterii,
parcurgând întreaga „rutã” de
confruntare ºi convingere a
publicului, cu o energie bine
repartizatã în cei „trei timpi” de
acþiune sau în trei „faze”, cum le
numeºte autoarea cãrþii, prima
fiind cea descriptivã, a doua cea
evolutivã ºi ultima, cea prescrip-
tivã.

În partea a patra a lucrãrii
avem un desfãºurãtor al princi-
palelor mijloace de informare în
zona politicã, printr-o detaliatã
explicare a modului de acþiune
al mecanismelor lor asupra sen-
sibilitãþii umane – socialul fiind
privit dintr-o perspectivã psiholo-
gicã, când sunt abordate moda-
litãþi ºi tehnici diversioniste, ca:
zvonul ºi bârfa, discreditarea
persoanei, dezinformarea etc.
Dar suntem avertizaþi cã totul
devine mult mai periculos, ca
acþiune a discursivitãþii, când
evenimentele se deruleazã sub

umbrela psihosociologicã, iar
modalitãþile de confruntare poli-
ticã „evolueazã” în negativ, dins-
pre zona gri cãtre zone tot mai
înnegurate, scena publicã cu-
noscând aspecte manipulatorii
tot mai evidente: sondaje de
opinie false, fardarea imaginii
unor politicieni etc.

Partea a cincea a lucrãrii este
consacratã integral analizei de
conþinut politic, lucru realizat
prin punerea în aplicare a unor
metode sutã la sutã americane,
a contribuþiilor remarcabile dato-
rate unor pionieri ai domeniului,
cum au fost Harold D. Lasswell
ºi Paul F. Lazarsfeld, care ºi-au
început cercetãrile în vremea
rãzboiului, în cadrul Biroului de
Cercetare a Radioului (1937),
din cadrul Universitãþii Prin-
ceton, mai întâi, continuate apoi
în Biroul pentru Cercetare
Socialã Aplicatã (din 1939), din
cadrul Universitãþii Columbia.
Biroul respective fusese creat în
urma stãrii de panicã, semãnate
în rândurile a peste un milion de
americani, prin difuzarea la
postul de radio CBS, în ziua de
30 octombrie 1938 (de
Hallowen), a dramei radiofonice
Rãzboiul lumilor, o adaptare a
romanului SF al scriitorului H. G.
Wells, care descria o invazie a
marþienilor pe pãmânt, în urma
cãreia mulþi oameni speriaþi ºi-
au abandonat locuinþele ºi
oraºele de baºtinã, crezând cã
invazia extraterestrã se întâm-
plã în timp real. Deºi nu sunt
expuse explicit, regãsim în
aceastã secþiune elemente de
fond ale unor concepte „tari” de
influenþare a publicului, precum:
efectul bandwagon, conform
cãruia (în interpretarea lui
Lazarsfeld) votanþii îºi doresc
mereu sã fie de partea câºti-
gãtorului; teoria spirala tãcerii
(formulatã de cercetãtoarea

germanã Elisabeth Noelle-
Neumann), constând, în esenþã,
din urmãtoarea atitudine: indi-
vizii care împãrtãºesc punctul
de vedere dominant (susþinut ºi
de mass-media) nu au reþineri în
exprimare, în timp ce indivizii
care au pãreri diferite ºi sunt în
minoritate pãstreazã tãcerea de
teama de a nu fi dispreþuiþi ºi
sancþionaþi de semenii lor din
prima categorie; ºi teoria glon-
þului magic (legatã de numele lui
Lasswell), care postuleazã cã,
întrucât manifestãrile umane
sunt ghidate de instincte iden-
tice ºi de medii sociale izolate,
rezultã cã toþi indivizii parcurg
evenimentele în acelaºi fel ºi le
interpreteazã asemãnãtor.

În sfârºit, analiza riguroasã a
demersului de adoptare a Co-
dului Muncii-2011, prin analiza
cantitativã a datelor din presa
scrisã, dar ºi prin întrepãtrun-
derea lor calitativã, printr-o
reprezentare graficã rezultatã în
urma utilizãrii unei tehnologii
inedite DAT (Discourse Analysis
Tool) implementate la prestigi-
oasa Universitate „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi, a condus-o
pe autoarea acestei cercetãri la
o rezoluþie finalã: de modul cum
sunt vehiculate mijloacele
discursive ºi de manierele ºi
tehnicile în care aceste mijloace
acþioneazã în sfera publicã
depind, în mare mãsurã, rezulta-
tele finale, acestea având posi-
bilitatea de a modifica intenþii,
atitudini, opinii ºi chiar senti-
mente!

În întregul ei, în ciuda unei
structuri cam stufoase, cartea
Danielei Gîfu nu deraiazã de la
tema abordatã, oferind o mare
diversitate de informaþii, unele
inedite chiar ºi cunoscãtorilor,
din domeniul încã atât de puþin
cercetat – al comunicãrii ºi
relaþionãrii în spaþiul public!
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Corabia din oase de lebãdã
ºi de sepie... 

Lui Anghel Dumbrãveanu, la publicarea
volumului de poeme, Oase de corãbii

(1968).

Corabia de oase de lebãdã, de sepie, de-þi
lunecã pe râu,
geme de-ncãrcãturã cu saci-metaforele
perelor din grâu...
(1968-11-20)

Râu îndrãgostit de lebãdã
Lui Anghel Dumbrãveanu, „poet-condorul“
dintre volumele Fluviile viseazã oceanul
(debut, 1961) ºi Oase de corãbii (1968).

Râul, cu lebãda, relaþii tari mai are
ca ºi-ale unui cer ce cade în condor, 
ca ºi-ale unor fluvii vis-ventuzânde-n mare,
sub oase de meduze, ori pe-un femur de
sare...
(1969-03-31)

Poetului Leonid Dimov...
...autorul volumului de versuri, 

Carte de vise (1969).

„Cartea de vise“-i pentru optimiºti
ce-ºi pãrãsesc în fugã marea casã
cu-acea „giganticã spãlãtoreasã“,
frecvent, sã se repare la dentiºti...
(1970-02-17)

Rondel ºi zugrãvite nãri...

Lui Leonid Dimov, la apariþia
rondelurilor din Semne cereºti (1970).

Rondelul tãu cu lumânãri
mai arde-n lada constelatã
ºi zeul, gâfâind în zugrãvite nãri,
pe-astã luminã, iar o face latã... 
(1970-02-23)

Prin filtre-„neiges d’antan“
(variantã)

Tot lui Leonid Dimov..., la Semne...

La tine în rondel ninge cu semne –
„cereºti“, precum se vede, an-de-an,
cât bunul mustãcios dã-n jar cu lemne
ºi nori stelari þâºnesc de sub cazan,
în colier, pãlincii, prin filtre-„neiges
d’antan“...!
(1970-02-27)

A lua necuvântul...

Lui Nichita Stãnescu, autorul volumelor 11
elegii (1966) ºi Necuvintele (1969). 

În „...elegii“, Stãnescu eliberã Fant-Omul,
sã zburde pe planetã mai tare decât vântul;
dupã trei ani – când rod a prins ca pomul –,
fireºte,-i pus frumos a lua ºi „necuvântul“...
(1970-03-30)

BILETE AMICALE
DIN PAUZA MARE

SCRISE PE AZURUL PIEILOR
MICI DE ARICI



Piciorul coriamb
(variantã)

Lui Petre Stoica, tot pentru
Bunica se aºeazã în fotoliu (1971).

Bunica, de s-aºazã în fotoliu,
îºi mângâie nepot-poetul trist,
cã-ºi rupse iar piciorul de-un orgoliu –
picioru-i-coriamb de urs-turist...!
(1972-08-23)

Iona sare din paradox...

Lui Marin Sorescu, autorul dramei
întemeietor-paradoxiste, Ionà (publicatã în

revista bucureºteanã, Luceafãrul, din 13
ianuarie 1968).

Din mitul biblic-labirintic, Iona iese
pansat la unghii-baionete, pe tâmplã cu
comprese:
el sare-n ceruri-paradox, din baltã de lumine,
de fiecare-aprinde tot logosteauã-n sine,
strigându: „Totu-i invers: ºi-n cosmos, dar ºi-n
vine...!“ 
(1974-02-19)

Rugãciune cãtre tanti
Epigra[ma]...

Epigramiºtilor antologaþi în Dansul sãbiilor
(Timiºoara, Editura Facla, 1975).

Danseazã ºaizeci-º-trei d-epigramiºti:
„– Te rog frumos, Epigra, sã nu-i piºti –
c-azi, dansul sãbiilor – de la Faclã – pleacã,
deºi-s cu dinþii de ruginã, mari, în teacã...!“
(1976-03-24)

Pseudokinegetikos
Lui Dumitru Radu Popescu, la apariþia

romanului Iepurele ºchiop (1980).

Sadoveanu – cum se ºtie –
vâna pentru veºnicie ...

D(e)R(e)P(e), când trage-un foc,
sare Iepurele ºchiop ...!

Brumãrie

Lui Emil Brumaru, autor ºi a douã
neîntrecute volume „ianus-bifrontice“ de

versuri: Dulapul îndrãgostit (1980) ºi Ruina
unui samovar (1983). 

Pe când erai îndrãgostit ca un dulap,
mergeai prea des la farmacista Esculap...
Astãzi, de dimineaþa pânã seara,
visând la ºoldul esticei Tamara,
n-ai griji cu medici, nici dureri de cap...! 

Cãlcâiul ahileic...

Poetei Ana Blandiana, autoarea volumelor de
poeme, Cãlcâiul vulnerabil (1966) ºi Stea

de pradã (1985). 

Mâna-i întinsã emana dogoare –
ºi-avea la mânã unghii chiar iute-lãtrãtoare;
ºi eu i-am strâns-o-n cald spirit epopeic,
nebãnuind cãlcâiu-i ahileic;
peste decenii clare, în lirica-i ogradã,
ea mi s-aratã-n rouã, însã ca „stea de pradã“...!

Tragica limitã

Lui Slavco Almãjan, autorul volumului de
poeme, Labirintul rotativ (1983).

Mare cum eºti – în labirintu-þi rotativ,
cu o misterioasã gãuruºã-n cer,
cu seria de faianþate uºi, ori d-uºi-arcer –,
þi-ajunse melcul-casã pe rever, tangent la tiv...

De rãdãcinã...

Lui Grigore Vieru, autorul volumului de versuri,
Rãdãcina de foc (1988).

Dacã forezi ºi dai de jarul viu, de rãdãcinã,
cu certitudine-ai izvorul de luminã:
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poþi sã te-aºezi în liniºte, cu-ai tãi, la cinã...
De sufli în rãdãcinosul jar ºi facla-i moartã,
fii sigur, întunericul apoliptic ’þi-ntrã-n soartã...!

Horoscopul ºi penele...
„În periodicul de satirã ºi umor, Merçi,

pardon, scuzaþi, redactorul-ºef, poetul
Cãtãlin Isman, semneazã un interesant

Horoscop liber, un veritabil perdaf politic-
est-etic“ (Agende de Timiºoara-1990).

Cu mãnuºi, cu-alte izmene,
cu prizã la tenismene,
când bea un pahar de vin
de la umbrã de pelin,
Cãtãlin, paharnic vesel,
înluceferatul, lese-l,
nu duce lipsã de pene
cã-i cu P(e)N(e)L(eu)-n gene... !

*
*   *

Lui Petre Stoica, autorul volumului de
poeme, ªambelan la curtea coniacului

(Timiºoara, Ed. Helicon, 1999).

De când eºti ºambelan la curþi-coniace,
tot numãrând troheii-n poloboace,
þi s-a-nãlþat vertiginos chiar poezia,
dar fãr-a-ntrece-n pene ciocârlia...!

*
*   *

Lui Petre Stoica, tot pentru
ªambelan la curtea coniacului (1999).

De eºti bãlan de casã ºambelanã
ºi bei coniacul preabãlai-de-nalt,
ai grijã: scara toatã-i de bazalt
ºi îþi grãieºte-n limba grea-friulanã...!

Arcã romanescã...
Criticului / istoricului literar, Nicolae Manolescu,

la publicarea „eseului-cãrãmidã” despre
romanul românesc, Arca lui Noe (2005).

Doric, ionic ºi corintic,
romanu-ntr-o bucureºteanã arcã se încarcã –

arca-i o Cretã cu palat minoic-labirintic,
dar nu de-al meºterilor între care eu trudescu:
la prorã-i post-neo-eseistul Manolescu –
ºi-n stânga-i un cârmaci vestit, Bãsescu, parcã...

Lamurã ºi înviere

Poetului din volumele Exilul între muguri
(1977) ºi Ghepardul amurgului (2004), Dan

Lupescu, director fondator al „revistei
europene de culturã ºi educaþie“, Lamura

(Craiova).

Când îºi coboarã numele din dacic steag,
cel cu exilu-n muguri ºi în gheparzi-amurguri,
devine-ntre podgorii luminos pribeag,
antiburebistan clamând cã „lamura-i în
struguri...!“

Lamurã ºi înviere
(variantã)

Poetului Dan Lupescu, director fondator al
europenei revistei craiovene de culturã ºi

educaþie“, Lamura.

Cu Dan Lupescu – unic sub curcubeu –
director-fondator,
prea vie-i Lamura Bãniei în decor;
chiar de-ar fi mort, dac-Marele „Bordei“ l-îmbie,
ca într-o peºterã, cu zãibãroase butii de
cereascã vie,
doar lamura din struguri, cert, iute þi-l învie...

Nuntã în „Oglindã...“

Prozatorului / poetului Gheorghe Andrei Neagu,
redactor-ºef al revistei Oglinda literarã Focºani),
autorul volumelor Purtãtorul de cruce (2009) ºi 

Nunta Neagrã (2010).

Oglinda...-i mare, ca o cruce,
pe stângul umãr, Neagu, de-un secol o tot duce,
de la Focºani, pânã în Odobeºti, ca oamenii
cei tari –
returu-i pe la „nunta“ pirandei din Cotnari...
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Câþi „heinizori” la lunã…

Inginerului / poet-epigramitului, Claudiu
Nicolae ªimonaþi, unul dintre organizatorii

Festivalului de Poezie / Epigramã Ion Budai-
Deleanu, de la Geoagiu (Hunedoara) din 26-

28 august 2011

Azi, soarta poeziei din Carpaþi
ºade ºi-n mâna lui Colae ªimonaþi: 
c-azi poate el sã spunã, ferm sã spunã,
câþi sunt poeþi adevãraþi, 

dar ºi câþi „heinizori“ la lunã…! 
Unor ieºeni de aur…

...ºi domnului Mihail Batog-Bujeniþã,
comandor-pensionar (de la Aviaþie, nu de la

Marinã), preºedinte, însã al Academiei Libere
Pãstorel din Iaºi – academie ce stã sub

altitudinea siglei ALPI…

Ieºenii – foarte ºmecheri la catrene 
cu blânde reliefuri, din Ceahlãu în Alpi,
stând sub un curcubeu, fireºte,-n codul-ALPI –, 
drept ºef ºi-aleserã un comandor de nor – 
ca epigrama lor sã nu rateze þinta-n zbor…!
Mai constelarã cerul ºi cu dulci sirene… 
ªi eu, pandur, de piramida extraplat’-a
Timiºoarei,
le-nchin de-acum tot zborul meu, cât ºi pe-al
Cioarei
ce-ºi face noul cuib la-nalþi castani,
trãind cu tribul ei trei sute de-ani …!

Ciorbeºte literele…

Directorului de la Colegiul Tehnic Agricol
„Alexandru Borza“, din Germisara > Geoagiu

– Dacia, Ioan Vãlean, gazdã ºi destoinic
organizator al Festivalului de Epigramã /

Poem Ion Budai-Deleanu, din 26 – 28
august 2011.

Vãleanu, bei de Germisara,
ciorbeºte literele epigramei numai vara, 
ca, toamna, pe când mustu-n struguri iar învie,
sã-ºi numere boboacele-aurii prin vie… 

Cãruþ cu epigrame…

Inginerului / scriitorului, Ionuþ Copil, unul
dintre organizatorii Festivalului de Poezie /

Epigramã „Ion Budai-Deleanu“ de la Geoagiu
(Hunedoara) din 26-28 august 2011.

Ionuþ Copil, copil, Ionuþ
ia epigramele-n cãruþ
ºi mi le plimbã – dimineaþa, sara –
prin centrul sacrei bãi, la Germisara… 

Cosmicul ochi...

Anei Drãgoianu – ce ºi-a pus pe coperta
volumului de poeme, Dumnezeu este

singurul meu prieten (2011), tabloul lui Dali
– cu un cosmic ochi pângând…

Pus-a Ana pe copertã
un Dali cu ochiul plâns:
Dumnezeu o vru „expertã“,
dar ea,-n stihuri, s-a tot stâns…!

Petre Similean
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APROPIE-TE, MAMÃ!

Apropie-te mamã
de slãbãnoagele mele cuvinte
dã-le viaþã
aºa cum mi-ai dat mie, cândva
pe acest prund 
unde m-ai lãsat
sã învãþ vorbirea cu oamenii

Nu mai am decât lecþia
unor cuvinte izvorâte
din inima ta
ºi mã tem mamã, mã tem
cã acest echilibru atât de fragil
nu-ºi va gãsi niciodatã perechea 
în singurãtatea celor
douãzeciºipatru de ore

De la anotimp la anotimp
de la an la an
de la viaþã la moarte

INSOMNII INUTILE

Tatãl meu n-a existat niciodatã
Pre cât l-am iubit!
El respira întotdeauna
doar în ritm vegetal
încercând a prinde din urmã
legea nescrisã a vremii
ªi cãuta veºnic în umbra pãmântului
cãrarea celui cu suflet aprins…

Chiar dacã-i spuneam 
cã viaþa omului
nu e decât o cãruþã de fleacuri
el ºtia dinainte ºi se mira 

cã atât de tânãrã fiind
nu mã încumet sã-mi trãiesc tinereþea 
– Eºti ca o pasãre
cu zborul în somn
fata mea cu inimã albã
ªi nici nu mai ºtiu
între atâtea cuvinte
pentru cine alergi

Iatã eu, 
din livada cu meri auriþi
mã tot uit cât de firesc
se leapãdã iarba de floare…

Numai tu
cu privirile tale împovãrate
împarþi lumea
în cuvinte ºi insomnii inutile.

OM ÎN INTERSECÞIE

O bunã vreme
mi-am purtat paºii 
numai dupã bunul meu plac
deºi în fiecare dimineaþã
bãtrânul prieten îmi spunea: 
– Nu e bine, nu e bine
sã-þi faci în viaþã drum
pe unde se-apucã!
Ai grijã, ai grijã!
Ieºi degrabã în strada
cu indicatoarele mari
unde nu te poþi pierde
traversând mereu aceeaºi monotonie.

ªi într-o zi
de-atâtea insistente cuvinte
am ieºit în cea mai apropiatã intersecþie
cãutând strada cu indicatoarele mari

P O E Z I I



despre care bunul prieten
îmi vorbea mereu cu atâta îngrijorare. 

Pentru o clipã mi s-a pãrut
cã rãtãcirea stã tocmai aici
în aceastã intersecþie
prea bãtãtoritã de paºi
Apoi, în amiaza fierbinte
indicatoarele parcã ardeau…
Pe semne cã începuserã 
sã-mi controleze traiectoria!

N-a fost deloc uºor
Sã mã deprind – eu, 
pasãre liberã –
cu aceastã nouã 
ºi încurcatã poveste.

Apoi, încetul cu încetul
m-am liniºtit ºi chiar a fost bine
sã depind de aceste luminoase avertismente 
– Aºa e! Viaþa fãrã indicatoare de drum
e plictisitoare!
aº fi vrut sã-i spun bunului meu prieten
dar nu se ºtie cum 
el dispãruse
iar eu, a trebuit sã-mi continui,
de unul singur, drumul 
pe strada cu indicatoarele mari. 

CUVÂNTUL ªI GÂNDUL

De-ar fi cuvântul ca apa
Sã treacã ºi sã nu rãmânã nimic
Dar cuvântul adeseori e ca piatra
Loveºte ºi lasã în urmã
O greutate de plumb

De-ar fi gândul cu putere de pasãre
Sã aducã în zbor peste întunericul nostru
Val de luminã
Dar gândul e de cele mai multe ori
Lunecos ca un peºte
El amãgeºte
ªi-apoi cade-n adâncuri

De-ar fi viaþa omului
Ca un mãr înflorit
Cu trupul mirosind a fragã ºi smirnã
Dar viaþa omului

E o strigare-n pustiu
Iar trupul – o carne
Sfâºiatã de slãbiciunile firii.

De-ar fi moartea
Fereastra de trecere
De la cuvânt
la luminã
De-ar fi moartea
Fereastra de trecere…

Dar moartea este
De cele mai multe ori
O stingere
În propriile noastre nisipuri.

Petre Similean
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Înscris din cartea magicianului

A fost odatã în neantul rãstãlmãcit de vise,
un mag neînþeles,

un magician ce-ar fi putut
ca lumea s’o transforme în culise

ºi bine înþeles
pe scenã sã rãmânã doar Cel Neînceput.

Aºa þi-am povestit, copile, de ce e 
muntele’nþelept

ºi cum în labirint poþi sã strecori
firavu’þi trup, plin de puteri ascunse.
Aºa, pe plaiul cu’n picior ai dezlegat crucea

de la piept
ºi ai urcat pe ea sã mori
prin gurã sã accezi în raiuri presupuse

mai demult decât demult, de unde nici vreme
nici loc nu era 
ci doar un clopot infinit, cu centrul nicãieri
ºi marginile niciunde; nimeni nu avea 

probleme
ºi nicio stea
nu explodase sau îngheþase’n gerul unei ierni

De-aceea când am spus: ascultã vocea, 
glasul 

care spre porþi vã’ndeamnã
sã daþi cuvântul care ne desparte, ne separã,
voi sã porniþi în cãutare, s’aflaþi vasul
sângelui ascuns ºi daþi’l vamã
nemuririi, eternitãþii infinite ce vã cheamã!

Puterea’nþelegerii e vãlul nopþii astrale
de frig ºi speranþã,
ridicând adevãrul la rangul de dogmã.
Doar frica ne leagã de bezna mândriei tale; 
privitã în faþã
baghetã sunt sau cornul de licornã?

Aºa te tot întrebi, neºtiutoare, fiinþã
pe care-o vreau

mereu sã’mi fii mireasã,
cum de adorm în poala ta rãpus de dor
în faþa grotei unde trandafirii sunt albi

precum erau
ºi pâcle nu se lasã
sã tãinuiascã pietrele fãcute din cer în athanor.

Stau în poiana – templu al luminii –
ca sã’þi spun:

cã eºti ºi tu o fiicã-a sorþii,
un copil al stelelor, unic printre ele;
totuna în esenþã eºti, aºa precum
suntem doar spiþe ale roþii
ce o numim destin înscris printre mistere.

Am fost maestru al luminii în îndepãrtatul Mu, 
purtãtor al cheii,
pãstrãtor al cãii, stãpân al unei piramide ºi-al 

unui con,
trãind adeseori în corp de om, chiar într’acela 

care fu
erou’n luptele cu zmeii
un zeu istoriei-adunând eon dupã eon.

Nu mai e pic de întuneric în mine. Eu sunt 
luminã.

Tãrâmu’nþelepciunii ni’e deschis.
Din nunta soarelui ºi-a lunii sunt lumile’nãlþate
în temple, pe tãbliþe, în scrierea divinã.
Sã luaþi aminte Cuvântul ºi’l pãziþi
în piramide, în tumuli de pãmânt, în zigurate! 

Mi-ai dãruit copii, Shekina, înþeleaptã’n 
armonie,

în cântec ºi în duh
tu singurã fiind eternul ca mare preoteasã,
ai fost ºi eºti legatã profund de templu ºi

de glie

V e r s u r i



deºi privirea ta’n vãzduh
e fulger de luminã ºi-orice zeiþã te invidiazã.

Copiii ce strãlucesc printre oameni vocea 
îmi ascultã;

sã susur printre frunze-obiºnuiesc
sã murmur în talazuri picurii de rouã care cad

din cer
precum în raze fiori de-albine ºi parfum în nãri

de ciutã
– aºa e glasul meu lumesc
iar dragostea mi-a fost cea mai intensã apãsare

de mister.

Când legãtura ta’n luminã o vei înþelege
ºi haosul ordinea nãscând
în trupul tãu, precum a fost demult, tare demult

în mine,
putea-vei folosi Cuvântul pornind sã se închege,
între spiralã ºi mormânt,
în labirintul tainei ce bezna n’o mai þine

Am fost ºi-aºa cum tu mã ºtii eu nu mai sunt
ci un potir plin de iubire,
un gând duios, o alintare care’þi cer sã stingi 
întunericul din beznã ºi pãrul meu cãrunt
în aurã sã’l împleteºti în fire,
sã’l mângâi chiar de’i flãcãri ºi fãrã teamã

sã’l atingi.

În tinereþe fãrã bãtrâneþe, am avut ºi-un
trup de om

luminã sã vã’mpãrtãºesc
ºi sã v’aduc aminte de prea slãvita lume Mu.
De la’nceputuri, când viaþa n’avea odihnã ºi

nici somn,
încã de-atunci printre voi trãiesc
ºi fost-am ºi voi fi ce eºti ºi tu.

Am trecut printre stele ºtiind mai mult chiar decât 
ar fi putut sã ºtie oriºicine
din neamul neînþeleselor cuvinte îndepãrtate
ºi’n niciun mod rãstãlmãcite. Am fost iubit;

am fost urât
cãlãtorind ades chiar ºi prin mine
pânã s’ajung sã construiesc din curcubeu palate.

Nu ºtiu dacã e ultimul text ce þi’l trimit (n’aº vrea),
sculptat peste panele
în aurul dintre coloane, în aurul adus în creuzet
de focul sufletului meu ºi împletit cu-al tãu 

ce inima

cules-a dintre stele
când eu apun ºi tu rãsari legaþi ca prin magnet. 

Acum, când mã îndrept în pacea clopotului
din adânc

rãzboiul lumilor e’n toi.
Deja tu ºtii cã nu poþi fi o ne’nsemnatã parte
ci-alãturându-te la-ai vãduvei copii, rând pe rând
zbura-veþi, fiind ai zeilor eroi,
ºi aripile voastre, ca ºi trupul, vor fi tot

mai voalate.

ªi în neant contururi de astre ºi oameni
se vor ºterge.

Am fost ºi sunt icosaedrul sfânt,
eu însumi un discipol, maestru ºi miracol – 

mesager,
apostol ºi profet, atoatezburãtorul care merge
distanþele ºi timpul pe pãmânt;
n’am aripi, doar luminã, oglindã pentru tine în eter.

Am fost odatã în neantul rãstãlmãcit de vise,
un mag neînþeles,

un magician adept al Celui Neînceput,
capabil sã strãbat pe datã mintea care mi se

ascunde sub un fes
de noapte’n care dorm ºi mi te’nchipui un sãrut.

Cã n’am curajul ca sã’þi recunosc de sunt sau nu
ceea ce sunt ºi voi n’ar trebui sã ºtiþi,
mai bine spuneþi cã nu’s Tatãl, nu Fiul ci-un nepot.
Copii mei sunt fiii vãduvei ce’i las pe Mu,
porunca mea fiind ca sã’i iubiþi
iar eu, mai bine sunt magicianul cãrþilor Tarot.

Carmen Doreal
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Cei care printre noi sunt ºi traducãtori, ºtiu
foarte bine cât de greu este uneori sã traduci
un text. La o primã vedere îl citeºti, îl înþe-
legi, constaþi cã are un limbaj accesibil ºi-þi
spui în sinea ta „e OK, îl pot traduce”.
Surpriza apare când treci efectiv la treabã ºi
vezi cã expresii simple pe care le înþelegi
bine, îþi ridicã bariere lingvistice, sau când
vezi cã textul poate avea mai multe
interpretãri. Abia atunci este foarte greu sã
decizi. Toate sunt corecte, toate þi-ar plãcea.
Dar într-o traducere nu le poþi reda pe toate
pentru cã doar una trebuie sã fie „aleasa”.
Este foarte greu sã decizi, pentru cã în
acelaºi timp eºti ºi cititor, dar ºi pentru cã
trebuie sã fii fidel faþã de textul original.
Variante diverse nu fac decât sã îngreuneze
situaþia, accentuând acel embarras du choix.
Dilema este greu de rezolvat, cu atât mai
mult cu cât traducãtorul este singur în faþa
textului, numai cu traducerea sa. Emoþia
începe din momentul în care, cartea este
tipãritã ºi distribuitã. Ochi, minþi, energii,
spirite mai mult sau mai puþin luminate, mai
mult sau mai puþin binevoitoare, mai mult
sau mai puþin exigente, analizeazã ºi
interpreteazã fiecare cuvânt tradus. De ce
aºa ºi nu aºa? Frãmântarea aceasta con-
tinuã aparþine, în egalã mãsurã, autorului,
dar ºi traducãtorului din momentul în care
primeºte cartea ºi o preia. De fapt, preia
soarta ei. Dupã un timp, când textul s-a
depus ºi s-a aºezat în minte, dar mai ales în
suflet, ceea ce ai tradus cândva, poate sã-þi
placã sau poate sã nu-þi mai placã. Cartea
aceea, traducerea ta, rãmâne prietenul tãu
într-o permanentã schimbare, transformare.
Plurivalenþa unei expresii din textul original
poate deveni apãsãtoare, obsesivã, dile-

maticã. Plurisemantismul, cu nenumãratele
lui trimiteri, în progresie geometricã uneori,
joacã renghiuri. Eugen Evu spunea: „rezultã
deci, cã trepidaþia cvasi-empaticã a tradu-
cãtorului între cuvântul poetului (de) tradus
(de echivalat transfigurativ-semantic, vezi
procedeul Sorkin), în triunghiul Bermuda al
conjucturii, al travaliului, uneori acribic, între
sensurile textului originar ce se vor trans-
ferate cât mai fidel ca esenþe, euristic ºi
eufonic, ci nu ornamentic, ca patos poietic,
ci nu corupþie în prozaic, aºa cum constatãm
uneori). Un prieten poet îmi atrãgea atenþia
asupra unui hiatus între traducãtorul-om ºi
traducãtorul-computer: „traducerea com-
puterului, programat dar fãrã simþire pro-
prie..., spunea el, este act al absurdului
semiotic..., arta poeticã nu mai trece de la
suflet la suflet, ci de la suflet (creatorul
tradus), la ilizibil’’... La urma urmei dilema
rãmâne acel «hiatus» stihial dintre traduttore
ºi traditore, dintre literal ºi literar. Cel ce tra-
duce – transferã semantic, preia ºi decan-
teazã chinul creatorului, îl comunicã rele-
vant, ca un purtãtor de cuvânt al cuvântului.
Riscul nostru, de vorbitori-scriitori ai unei
limbi neo-latine (româna) – este unul special
atunci când vom trans-spune poezia în
englezã, este dilema a ceea ce Umberto
Eco numea «limitele interpretãrii». Adicã,
peiorativ zicând, vom fi între autor ºi cititorul
englez, mesagerul (epuizabil…) – «de la
Anna la Caiafa».”

În seriozitatea situaþiei date, fiecare inter-
preteazã acelaºi text în funcþie de pregã-
tirea, caracterul, apropierea faþã de acesta
sau de curentul literar cãruia îi apartine, sau
în funcþie de interesul pe care textul îl stâr-
neºte, sau de cine ºtie ce alte criterii, uneori

Marginalii la Semnul Isar –
Semn şi semnificaţie sau
despre ingratul statut de
,,caiafă” al traducătorului



nebãnuite. În prefaþa la ,,Rugãciuni în infern’’ de
Theodor Damian (Editura AXA – 2000, 103 p.),
Nicolae Manolescu se opreºte asupra poeziei
Cel puþin o caiafã, „o frumoasã poezie, care
justificã titlul întregului volum. Da, rugãciunile
sunt în infern pentru cã acela care se roagã nu
trãieºte în castitatea celestã, ci în promis-
cuitatea celestã, pentru cã e supus tentaþiilor,
pentru cã sfinþenia reprezintã, în cazul lui, un
deziderat, nu o împlinire. Sfinþii nu scriu poezii.
Numai pãcãtoºii au acest viciu nepedepsit, ca ºi
acela al lecturii’’: ,,Când pui urechea peste
lucruri/ auzi înlãuntrul lor o cadenþã/ ce bate ca
genunchii/ noului botezat/ în apa sfinþitã din
cristelniþã.// În fiecare lucru/ se aflã cel puþin un
ascet/ mãrturisind pe Logosul divin/ ºi cel puþin
o caiafã/ ce va veghea/ ca el sã fie rãstignit pe
deplin.’’ Este un mod de înþelegere, interpretare
ºi abordare.

Dintr-un alt punct de vedere poetul sau omul,
traducãtorul ºi, în final, cititorul, încearcã sã
observe lucruri, sau sã le audã vocea interioarã,
tânjind dupã înþelegerea lor în profunzime,
dorindu-ºi pãtrunderea în esenþa lor, în purita-
tea profund luminoasã ºi de origine divinã a
vieþii: „zbaterea ca genunchii/ noului botezat/ în
apa sfinþitã din cristelniþã” este, de fapt, nepu-
tinþa disperatã din spirit, din suflet, de a ajunge
la esenþa purã, la lucrul primordial ºi divin, ce
rezistã ºi apare ciclic, într-o cadenþã perfectã,
generatoare de noi energii. Ascultaþi sufletul
lucrurilor, lipiþi-vã urechea de ele, încercaþi sã
pãstraþi aceeaºi cadenþã care a fost (con)-
sfinþitã de „apa sfinþitã din cristelniþã”, apa pri-
mordialã, topindu-vã în ea, refãcând cu fiecare
botez legãtura cu momentul de început al lumii,
întorcându-vã la acea vreme iniþialã, când
„Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra
apelor” (Biblia, Ed. Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bucu-
resti, 1988, Facerea, Cap. 1:2, p. 11), purifi-
cându-vã! Logosul divin, care a fost dintru înce-
puturi, venind ºi fiind de la Dumnezeu, adicã de
la EL, a toate Fãcãtorul ºi Dumnezeu fiind
însuºi Logosul divin, vor avea sã revadã ciclic în
vegherea lor, trãdarea Caiafei ºi asumarea
tuturor pãcatelor prin rãstignire. Nu existã lucru,
care sã nu ne aminteascã ºi sã nu mãrturi-
seascã Logosul divin, nu existã lucru în care sã

nu se afle dihotomia Logos divin / Caiafã. Ba
mai mult decât atât, în poezia (30) (Semnul Isar,
Editura Cãlãuza v.b., 2011, 240 pp.), Theodor
Damian insistã ºi ne confirmã cã pentru a
înþelege Universul, lumea, rostul nostru aici,
precum ºi de ce avem o cruce, ce ne-a fost datã
spre a o purta ºi care nu este mai grea decât
ceea ce putem noi duce, avem incredibil, pânã
la sfârºit, nevoie de o Caiafã: ,,noi n-am putea-
o duce/ dar ca sã-nþelegi lucrul acesta/ îþi
trebuie o caiafã ºi-o cruce’’ (ceea ce în tradu-
cere ar suna aºa: „we could not carry it along
and across/ because for you to understand this
thing/ you would need a Caiaphas and a
cross’’).

Poet, traducãtor, adicã traduttore sau
traditore, sau cititor, vor fi întotdeauna ,,rãstigniþi
pe deplin’’, împãrþiþi între Logosul divin, Cuvân-
tul, EL Creator ºi Caiafa trãdãtor, în singurul
lucru care ne-a mai rãmas: „îþi trebuie sã stai în
pustiul de searã/ pânã la capãt/ iarã ºi iarã” (30)
sau „you would need to stay in the evening
emptiness/ till the end/ and endless” (30). Dupã
un timp reiei cartea tradusã, o citeºti. Bucuria
este complexã. Pe de o parte, te bucuri cã ai
înþeles bine ideea ºi sufletul autorului, pe de altã
parte, te bucuri de reuºita ta interpretativã,
transpusã lingvistic în mod inspirat ºi fericit, sau
mai schimbi câte ceva pe ici pe colo, banale
cuvinte de legãturã ce uneori îngreuneazã
ritmul textului, poate o micã expresie pe care
dupã o vreme de detaºare faþã de textul tradus,
o gãseºti mai adecvatã. Rezultã de aici cã
traducere nu este doar un simplu substantiv
comun, ci un organism viu, un prieten. Doar
traducãtorul este cel care împrumutã puþin din
„trãdare”, rezervându-ºi, pe de o parte, „dreptul”
de a alerga de la Anna la Caiafa ca sã poatã
înþelege cât mai bine ºi sã se perfecþioneze în
traducerea puþin „trãdãtoare” a textului. Inter-
pretul unui astfel de text este câte puþin din
toate: este traduttore, este puþin traditore faþã
de autor ºi faþã de textul original ºi, în final,
aleargã cu speranþã de la Anna la Caiafa, sau îi
poate face chiar el, atât pe autor cât ºi pe cititor
sã fie în aceastã poziþie de alergãtor, prin noua
interpretare ºi valoare literarã pe care le dã
textului creat.
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ÎNTR-O DIMINEAÞÃ DE IARNÃ...

Într-o dimineaþã de iarnã
dormeai atât de adânc,
încât respiraþia ta era mai neliniºtitã
decât albul zãpezii.
În timp ce eu te priveam,
trãgând perdele roºii ale frigului.

IN A WINTER MORNING...

In a winter morning
you were sleeping so deeply,
that your breathing was more troubled
than the white of the snow.
While I was looking at you,
draw the red curtains of the cold. 

AICI, VOCEA AMERICII...

Sunt un om bãtrân într-o lume bãtrânã.
Numãr orele ºi anii în ritmul 

maºinii de cusut
moºtenitã de la bunica.
Caut un adevãr pe care nu-l gãsesc
în aceastã cadenþã a uitãrii.

La vechiul meu aparat de radio aud o voce.
Nu cântã, se strãduieºte: Am învins! –
ce marº triumfal fãrã glorie...

Între douã cuvinte,
între douã bãtãi ale inimii: Iubitul meu,
comoara mea, dragostea mea ºi aºa mai
departe…

Taci! Pentru mine rãmâi o muzicã veche
pe care au mai cântat-o ºi alþii…

THIS IS, VOICE OF AMERICA…

I am an old man in an old world.
I’ve been counting the hours and years
according to the rhythm of

TRAIAN T. COŞOVEI
in memoriam

Nici nu apucasem sã ne dezmeticim bine din bucuria
revelionului, cã 1 ianuarie 2014 (an pe care îl sperãm ºi-l
nutrim mai bun) a venit sã ne aducã o veste tristã: poetul
Traian T. Coºovei trecuse în eternitate în dimineaþa acelei
zile. Vestea s-a rãspândit cu viteza fulgerului. Încerc sã o
contactez la telefon pe ªtefania Coºovei, dar, aºa dupã
cum mã aºteptam, nu-mi rãspunde. Reuºesc, totuºi, sã
vorbesc cu ea pe 2 ianuarie. E tristã... Mã pierd ºi eu ºi,
chiar dacã aº vrea sã-i spun ceva care sã-i aline durerea,
mã vãd neputincioasã. Cuvintele nu vor sã fie rostite, sunt
mici, goale, deºi sufletul simte durerea, ca pe o fibrã
smulsã fãrã de veste din el. Apuc doar sã-i promit cã ne
vom vedea la Bucureºti ºi sã o rog sã-mi permitã sã dau
publicitãþii câteva poezii de-ale lui Traian T. Coºovei în
traducerea mea în limba englezã. Este tot ce pot face
acum. Sunt convinsã cã noi, toþi cei care i-am fost
prieteni, simþim un gol imens în suflet. A mai rãmas un loc
liber pe pãmânt… În rândul personalitãþilor densitatea
este tot mai rarã… S-a mai ocupat încã un loc în ceruri… 

Sã-i fie þãrâna uºoarã ºi Dumnezeu sã-l ierte!
(cronicar M.M.P.)
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the sewing machine
that I inherited from my grandmother.
I’ve been looking for a truth that I cannot find
in this cadence of oblivion.

I can hear a voice on my old radio set.
It does not sing, it tries hard: Vici! –
what a triumphant march with no glory…

Between two words,
between two heart beats: My sweetheart,
my treasure, my love and so on…

Hush up! As for me, you’ll always be an old
music
sung by others before…

OBOSIÞI DE DISPREÞ

Nu murim fiindcã n-am ºtiut sã trãim.
Obosiþi de dispreþ, privim oceanul
ºi verdele lui e frica.

Dupã moartea noastrã o sã fim mai singuri?

Rar ºi foarte greu,
învãþai pauzele dintre noi ºi vanitatea diavolului.
Erai un fel de gospodar al iluziilor, un cãlãu al
pãdurii…
cum stãteai în marsupiul tãu
de umbre ºi nedescifrate istorii…

Dupã moartea noastrã o sã fim mai singuri?

Încercând sã rãscumpãrãm trecutul,
osteniþi de mari absenþe,
aºteptãm sfârºitul liniºtii
ºi organizãm o cantinã pentru sãraci.

Nu murim fiindcã n-am ºtiut sã trãim.
La fereastra ta
au aþipit ultimii îngeri ai acestui veac.

TIRED WITH DISDAIN

We do not die because we didn’t know how to
live.
Tired with disdain, we look at the ocean
and its green colour is fear.

Are we going to be more lonely after our death?

Rarely and with a lot of difficulty,
was I able to learn the pauses between us and
devil’s vanity.
You were a sort of administrator of illusions, a
butcher of the forest…
as you were sitting in your marsupium
of shadows and undecoded histories…

Are we going to be more lonely after our death?

Trying to redeem the past,
tired with great absences,
we wait for the end of silence
and organize a canteen for poor people.

We do not die because we didn’t know how to
live.
At your window
the last angels of this century have dozed.

JURNALUL MORILOR DE VÂNT

Lui Constantin Stan, in memoriam

Nu mai e nimic de spus în vremea inimilor
sfãrâmate
ºi – în general – nu mai e nimic de spus: poate
de privit vitrinele pline de promisiuni.
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Este un singur soare deasupra mea
ºi o singurã lunã îmi dã amintiri din copilãrie.
E o stare de spirit care seamãnã cu o orbire de
sine:
Un început de alfabet din care lipsesc literele.

E clar, trebuie sã fug,
e necesar sã mã ascund dupã gardul de sârmã 
al acestui alfabet al tãcerii...
dar, deodatã, vãd în zare douã personaje:
unul pe cal, altul pe mãgar –
se tot luptã cu morile de vânt fãrã sã câºtige...

Nici eu nu sunt destul de nebum
încât sã mã apuc sã le scriu jurnalul.

De pe deal, un individ în costum negru,
cu o þigarã spânzurând în colþul gurii, îmi surâde.
Era apusul de soare.

THE DIARY OF THE WIND MILLS

To Constantin Stan, in memoriam

There is nothing to say in the time of broken
hearts
and – generally speaking – there is nothing to
say: maybe
only to have a look at the full of promise
windows.

There is only one sun above me
and only one moon gives me memories from my
childhood.
There is a state of mind which looks like a self
blindness:
The beginning of an alphabet out of which letters
are missing.

That’s it, I have to run away,
I have to hide myself behind the barbed-wire
fence
of this alphabet of silence…
but, all of a sudden, I can see two characters in
the distance:
the former riding a horse, the latter riding a
donkey –
they keep fighting the wind mills, yet do not
win…

I am not so crazy 
to start up writing their diary.

From the hill, a guy dressed in a black suit,
a cigarette hanging in the corner of his mouth,
smiles at me.
It was the sunset.

Traducere în limba englezã de
Muguraº Maria Petrescu

Doi buni prieteni care acum s-au regãsit, în sfârºit, în ceruri. (De la stânga la dreapta): Traian T. Coºovei
împreunã cu Cezar Ivãnescu la Târgul de Carte de la Teatrul Naþional din Bucureºti, octombrie 2007, cu

ocazia lansãrii volumului bilingv de poezie românã-englezã, tradus de Muguraº Maria Petrescu
(Cezar Ivãnescu, Rod / Seed Time and Harvest, Editura Junimea, Iaºi, 2007).

125

D Lestine iterare



Pe Dumitru Ichim l-am cunoscut
pe 3 august 2012 la cenaclul „Mihai
Eminescu” de la New York, condus
de Pr. Prof. Univ. Dr. ºi scriitor
Theodor Damian. 

Aveam atunci sã descopãr un om
aparte, un preot de pe meleagurile
Moldovei, România, din îndepãrtata
comunã Dãrmãneºti, unde acum
cincizeci ºi ceva de ani slujise chiar
tatãl meu, Preotul Constantin Sârbu,
despre care pãrintele Dumitru Ichim
mi-a vorbit în dese rânduri deosebit
de frumos. Dar mai aveam atunci sã
descopãr un om, hãrãzit de
Dumnezeu sã scrie. 

Scos la ivealã sau la lumina
textului dintr-un ungher tainic, pe
care uneori nici el însuºi nu ºi-l
poate explica, Cuvântul la Dumitru
Ichim este contemplat, analizat,
ºlefuit pânã la atingerea perfecþiunii
fizice a statuilor ovoidale ale lui
Constantin Brâncuºi, înnobilat cu
diverse categorii gramaticale
(adverbul devine substantivizat prin
acordarea articolului hotãrât „prea
devremele chemãrii” sau conferirea
adverbelor cu noþiuni de profun-
zime „când era târziu în glas” -
Dispreþuiri de numãr, sau chiar
exprimãri oarecum neobiºnuite
pentru limba românã „Între codri de
nu ºtiu” - Cãutare usianicã),
schimbat chiar uneori voit, diferitele
lui faþete semantice, pe care le
dobândeºte în acest proces de
creaþie liricã ducând la nebãnuite ºi
nenumãrate valenþe filosofice ºi
interpretative. Iar ca sã fie ºi mai
convingãtor, Dumitru Ichim îºi
permite sã foloseascã sau sã
inventeze cuvinte cu iz de vechi,
arhaice sau extrem de rare, care
aproape nu mai sunt folosite astãzi. 

Pentru el, poezia pe care o
aºteaptã implorând parcã sã o
scrie în fiecare zi, este acea
corvoadã dulce ºi permanentã,
care mistuie ºi purificã întru

cãutarea ideii exprimatã tot prin
Cuvânt. „Voi porni pe sub cuvânt/
Cãtre cel ce m-a supus” - Cãutare
usianicã, este atitudinea lui de
supunere ºi de umilinþã vis-a-vis de
Cuvânt, este însuºi drumul vieþii ºi
al destinului lui „Voi ajunge în
atunci/ ªi de-acolo în voi fi” -
Cãutare usianicã. Ea este zbaterea
permanentã de a ieºi din sine, de a
evada. Dacã ar fi sã parafrazãm,
nu cred cã în cazul poeziei lui
Dumitru Ichim ar fi greºit sã
spunem „din Cuvânt te-ai nãscut, în
Cuvânt te vei întoarce”. Fiecare
vers scris de el este un univers
care se deschide în progresie
geometricã spre alte noi universuri.
Filosofia poeziei lui este oarecum
paradoxalã, sigur deconcertantã
„Ne-nþeles e înþelesul” - Nemitarnic
de olar. ªi deºi nu ni se spune,
înþelegem printre versuri predilecþia
poetului cãtre lumea lui sfericã,
tãcutã, misterioasã, aºa cum
spunea ºi Eminescu „deºi vorbeºti
pe înþeles,/ eu nu te pot pricepe” -
Luceafãrul. Cu cât strãdania este
mai mare, cu cât dorinþa de
apropiere de luminã sau de lumina
Cuvântului este mai mare, cu atât
sfiala, retragerea în sine, izolarea ºi
speranþa sunt mai mari. 

Avem aici de a face cu o adevã-
ratã plãcere de a se scufunda, în
mod deliberat, în polisemantismul
cuvintelor, poetul jucându-se cu
versurile, cuvintele ce le alcãtuiesc
sau noþiunile religioase, sau cu
categoriile filosofice care uneori pot fi
puse chiar invers, ca în joacã. Câþi
îºi mai permit oare astãzi sã scrie
într-o astfel de manierã? Cu
siguranþã numai un poet cu har, aºa
cum este Dumitru Ichim, dar ºi un
cunoscãtor perfect al limbii române,
care foloseºte cuvinte create de el
însuºi pentru raþiuni uneori de
prozodie, sau pentru frumuseþea,
cãldura, gingãºia ºi inefabilul textu-

lui. Dumitru Ichim crede cu tãrie în
Cuvântul scris, în Cuvântul ziditor
„Întrupeazã-te, Cuvinte”, pe care în
condiþia lui umanã va fi condamnat
sã-l caute toatã viaþa pentru a-i des-
coperi mãreþia lui divinã ºi creatoare,
de necuprins cu mintea „Unde-o fi
primul cuvânt?” - Cerºind la poarta
logosului.   

Dar Dumitru Ichim poetul are ºi
o formaþie de preot. Nu este prima
oarã când întâlnim un astfel de caz.
Este firesc, deci, ca unul ºi celãlalt
sã-ºi doreascã sã-ºi defineascã
poate altfel noþiunea de Sfânta
Treime pornind de la întrebarea
sensului vieþii ºi al existenþei în
sine. „Întreit în formã, cugetat în
stâncã,/ Mai presus de grâne sinele
se-nalþã”; sau fãcând aluzie la „Eu
sunt calea, adevãrul ºi viaþa”,
versul propus este „Unde-o fi
cãrarea, câmpul ºi înaltul?” - Prea
torsul de liniºti; „Parcã ecoul tãu în
braþe-l strâng/ Rostit de brazi în
cercuri trisolare,// Multiplicat e-n
toate atotsimplul/ Când prin pãduri,
când prin priviri de ren./ Sunt trei în
unul ca eis, mia, en/ ªi totuºi mai
existã timpul, timpul...” - Doare,
doare timpul. Paradoxal, deci,
Sfânta Treime (Soare, Cuvânt,
Divinitate) poate fi lucrul cel mai
simplu, dar ºi cel mai de nepãtruns.

DUMITRU ICHIM - CUVÂNTUL
DIN UNGHERUL TAINIC
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Aºa cum sunt viaþa, existenþa
noastrã ºi moartea. Din acest punct
de vedere, Dumitru Ichim consi-
derã cã viaþa, existenþa însãºi se
repetã cu o anumitã ciclicitate care
a fost prestabilitã de textele vechi
ale Psaltirii. „E scris în frunze sens
de rãtãcire/ M-aplec în piatrã timpul
sã-l întorn/ ªi la rãscrucea plân-
sului de corn/ Copacii par bâtrâni
ca o psaltire.// Timpuri ºi spaþii se
repetã iarã” - Doare, doare timpul.
ªi din aceastã caznã de a gãsi
sensul timpului ºi al existenþei,
dureroasã, cum am mai spus, pânã
la modul fizic, se contureazã
haosul, care înghite repaosul
absolut, tãcut ºi misterios cu o sete
nepotolitã „Mereu a fost îl soarbe
pe a fi/ Ca sâmbure de zi în
anotimp de searã.// Tãcerile din

stânga îºi îngânã/ Negãri de rãsãrit
ºi de apus,/ În dreapta e cuvântul
tãu nespus”. Ca ºi la Eminescu
(„Din haos, Doamne, m-am nãscut/
Mi-e sete de repaos” - Luceafãrul)
ºi la Dumitru Ichim haosul (tãcerea)
nu înseamnã dezordine „ªi din
tãceri sã-mi rostui graiul” -
Dispreþuiri de numãr. 

Cât despre moarte, ca pãmân-
teni, acesta este un adevãr de care
din gena noastrã suntem conºtienþi
încã de când ne naºtem „Cãci
adevãrul tãu e moarte” - Dispreþuiri
de numãr. Raportarea, poziþia
noastrã vis-a-vis de ciclurile de
viaþã („E în noapte-un prea târziu/
ªi în toate-un prea devreme” - Prea
târziu ºi prea devreme) care au
trecut ºi pe care memoria noastrã
scurtã nu le-a mai putut reþine

decât la nivel de genom (adepþii
teoriei reîncarnãrii susþin ideea
vieþilor anterioare ca cicluri exis-
tenþiale), sunt ceea ce noi reþinem
(ca dimensiune extrem de scurtã)
adicã doar existenþa de la facerea
lumii încoace. Iar „prea devreme”
este ideea cã nu suntem încã
pregãtiþi pentru veacurile ce vor sã
vinã, deºi semnele existenþei lor au
apãrut ºi convieþuiesc acum odatã
cu noi. Din acest punct de vedere,
pornind de la vechile scrieri,
Dumitru Ichim devine profetic.   

Poate cã de aceea am reuºit sã
traduc din româneºte în englezeºte
Ideograma sufletului meu. Dumitru
Ichim este un preot cu o credinþã
profundã. Citindu-i ºi traducându-i
din poezii, cred cã, pe undeva, el a
rãmas, în adâncul sufletului lui, tot
acel „bãiet cu suflet curat, care
alerga pe dealurile Dãrmãneºtiului”.
Cartea este o antologie de versuri,
cheia însãºi care duce cãtre chinte-
senþa, cãtre sufletului celui care a
scris aceste poezii, este explicaþia
pe care poetul încearcã sã ºi-o dea
faþã de el însuºi, sau faþã de
universul din jurul lui: raportul lui cu
Dumnezeu, cu el însuºi, cu cea
care i-a fost dragã o viaþã întreagã,
Florica Baþu Ichim. „Vezi anii noºtri
cum s-au dus?/ O viaþã-ntreagã te-
am iubit/ ºi azi la fel,/ dar cu-n sonet
în plus./ .../ Te-aºtept disearã-ntr-un
sonet/ ce-abia a înflorit!” - Aniver-
sarea punþii albe. 

Asemenea lui Iov care rabdã, dar
nu-ºi pierde speranþa, la fel ºi
Dumitru Ichim crede cu tãrie cã nu
poþi sã scrii sau sã exiºti în
Dumnezeu decât în tãcerea abso-
lutã a ascultãrii ºi a Cuvântului
„nãscut, iar nu fãcut”, sau poate
doar atunci când rãtãceºti „din
oare-n oare”. Întreaga poezie a lui
Dumitru Ichim stã sub semnul
întrebãrilor permanente „Cine sunt,
ce rãsãrit/ Poate cifra sã-mi
însume?”, iar ca rãspuns la toatã
frãmântarea lui, el se auto-defineºte
astfel: „Adun cerul ºi pãmântul,/ În
nici unul nu mã ºtiu/ Sub înalt verde-
ierbiu/ Din ecou þi-am strâns cuvân-
tul” - Binecuvânteazã-mi cerbii.
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1. Cu adevãrat remarcabil este doar acela care rãmâne cu picioarele pe pãmânt, deºi umblã
cu capul în nori.

2. Bãþoºenia – nefirescul verticalei pentru cineva obiºnuit sã se târascã.
3. Legea progresului social: Tot mai mulþi oameni fãrã coloanã vertebralã pun umãrul la

vertebrarea societãþilor lor.
4. Oricât e cineva de mare, el pentru moarte-i ca oricare.
5. Pentru marile ambiþii, puþinãtatea trupului este o gazdã mai primitoare decât corpolenþa.
6. Nici un om cuminte nu se grãbeºte spre cimitir, ci cautã sã amâne pe cât posibil

inevitabilul, alegând calea cea mai lungã. Oricum toate drumurile vieþii duc într-acolo...
7. Când spiritul e mare, stã pe-ale lui picioare ºi de la înãlþime priveºte-n depãrtare.
8. Statul – maºina de tocat destine, ca el ºi-ai lui s-o ducã bine.
9. Coloana de þi-i antrenatã, ai promovarea garantatã.
10. Nu poþi pe toate sã le ai – ori temenele faci ºi promovezi, ori ºefilor cu tifla tu le dai.
11. Nimeni nu trece prin viaþã fãrã sã lase în urmã ceva din esenþa lui. Birjarii, de pildã, au

lãsat în urma lor înjurãturile...
12. În ce priveºte rafinamentul urii, nici cei mai înverºunaþi duºmani nu sunt în stare sã se

ridice la nivelul prietenilor.
13. De-abia când ai mulþi prieteni nu duci lipsã nici de duºmani.
14. Dacã de atacurile duºmanilor cunoscuþi te poþi apãra de unul singur, de duºmãnia unora

dintre prieteni numai bunul Dumnezeu poate sã te apere.
15. Trãdarea – ultimul ºi cel mai fierbinte cartof pe care þi-l servesc prietenii, iar dupã asta

n-ai decât sã vomiþi, sã te dai cu capul de pereþi ºi, dacã rãmâi cu þeasta întreagã, sã te închizi
pentru totdeauna în tine.

16. În douã situaþii nu ai parte de îndoieli sâcâitoare:
Când þi se pare cã ºtii totul
sau când eºti nul ºi-n cot te doare!
Dar cum un om tobã de carte
din toate ºtie câte-un pic,
nu-ºi bate capul cu-ndoieli
doar specialistul în...nimic.
17. Genunile Cosmosului sunt pentru oameni neglijabile în comparaþie cu genunile sufletului.
18. Într-un suflet mic doar abjecþia este mare.
19. Elevaþia ºi abjecþia – cele douã extreme ale universului lãuntric, unde ba þi se taie

suflarea din cauza înãlþimii, ba rãmâi fãrã suflet dupã cãderea în hãu.
20. Sufletul – cea mai mare necunoscutã umanã, care-i conferã omului privilegiul cunoaºterii.
21. Cum sã-i cunoºti pe ceilalþi, când nu-þi ajunge întreaga viaþã ca sã te cunoºti pe tine însuþi?!
22. Doar sufletele înrudite pot fi de fleacuri învrãjbite.
23. Tot mai frecvent sub piele albã ºi curatã dai de o inimã întunecatã.
24. Cu cât femeia are piciorul mai mic, cu atât se zbate mai mult ca sã trãiascã pe picior

mare.
25. Legea compensaþiei: Când inima stãpânului este câinoasã, a câinelui e musai omenoasã.

Cuvinte-necuminţite
XVII

(Pilule fãrã efecte secundare)
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L’auteur – Richard Letendre, dites-moi, pourquoi Eugène Ionesco? 
Richard – Il y a des auteurs qui ne touchent pas et il y en a d’autres qui nous marquent profondément. La Cantatrice chauve

faisait parti de la bibliothèque familiale. Sa lecture, à mon adolescence, a frappé mon imaginaire. Ionesco transgressait les règles,
faisait exploser les conventions théâtrales. C’est probablement pour ça qu’un jour, pendant ma formation de comédien, j’ai choisi de
faire un travail sur l’esthétique théâtrale de Ionesco. Pour l’occasion, j’ai non seulement lu plusieurs de ses pièces mais aussi:
Journal en miettes, Passé présent et Notes et contres notes. J’ai été contaminé par le virus Eugenius Ionescius!!!

L’auteur – Comment vous est venu l’idée d’écrire une pièce sur Ionesco?
Richard – Deux mille neuf marquait son 100 ème anniversaire de naissance (26 novembre 1909) pour l’occasion on a publié

une nouvelle biographie, que j’ai lu. J’étais à la recherche d’un texte pour une prochaine production. J’ai alors relu ses pièces, avec
autant de plaisir. Puis j’ai pensé: Pourquoi pas une pièce de théâtre sur Eugène Ionesco?

L’auteur – Vous deveniez un auteur qui raconte l’histoire d’un auteur?
Richard – En quelque sorte oui. Je voulais faire connaître son théâtre par le théâtre.
L’auteur – Comment avez-vous procédé?
Richard – Les premiers jets étaient plutôt un exercice de style. J’écrivais la suite de certaines pièces en intégrant des techniques

ionescquiennes comme: des assonances , répétitions et contre discours. 
L’auteur – Mais Qui est ce Ionesco? Ce n’est pas cela. Comment le changement s’est-il opéré?
Richard – J’écrivais et en parallèle je continuais à lire ou une pièce ou un entretien ou la plus récente biographie. Plus j’en

apprenais sur lui, plus je le croisais dans ses textes. Après plusieurs versions et relectures, j’ai compris que son oeuvre était en fait
un miroir et dans ce miroir on y voyait l’auteur. 

L’auteur – C’est une bonne réflexion...
Richard – Disons que les miroirs font toujours réfléchir...
L’auteur – Je vois que les mots sont important pour vous,.
Richard – C’est ce que j’admirais chez Ionesco. Son langage. Dans la même phrase il pouvait dire quelque chose et son

contraire et tout se tenait. 
L’auteur – Revenons à votre pièce. Vous dites avoir changé de direction? Dans quel sens?
Richard – On m’interrogeait sur le résultat, sur le sujet, qu’est-ce que je voulais dire. 
Alors j’ai compris: La pièce serait une enquête policière! Une pièce d’identité! 
L’auteur – Votre policier, l’enquêteur Malot, c’est votre invention?
Richard – Non! Il y a quelques années j’avais écrit des scénarios de meurtre et mystère, il y a toujours un policier qui pose des

questions. Mon inspecteur chef Malot vient de la pièce Victimes du devoir écrite en 53. Un policier y cherche un certain Malot, avec
un T à la fin.

L’auteur – Vous avez gardé le nom Malot mais le suspect à changer.
Richard – Oui. Le policier ne cherche pas un coupable mais un auteur. 
L’auteur – Alors, qui est ce Ionesco?
Richard – Avant d’être Roumain ou Français, c’était un être humain qui a souffert dans sa jeunesse. Déchiré entre deux patries,

deux parents, deux cultures. Ses angoisses: peur de la mort, peur d’être seul avec lui-même, il les combattait par la lecture, la
littérature. Il a déjà dit dans une entrevue: La littérature m’a sauvé...

L’auteur – Dans votre texte, on visite les pièces de Ionesco comme on visite les pièces d’une maison. On y entre, on fait
rapidement le tour sans prendre le temps d’y vivre.

Richard – Je n’ai pas eut le choix, je ne pouvais qu’effleurer l’oeuvre de Ionesco. C’est un long métrage sur sa vie qu’il faudrait
faire. Il a écrit 27 pièces de théâtre, des essais, de la poésie. Je ne touche qu’à 5 ou 6 pièces? Surtout les premières, les plus denses,
les plus remarquées et remarquables. 

L’auteur – Pourquoi seulement 3 comédiens? 
Richard – La création de QUI EST CE IONESCO? s’est fait sur une scène mesurant environ 2,5 mètres par 4, un mini théâtre

de poche. C’est dans ce genre de théâtre que plusieurs pièces de Ionesco ont été créées. Cette situation m’a obligé à resserer le
texte, limiter le nombre de personnages. 

L’auteur – Dans la distribution il y a une comédienne d’origine roumaine. C’était voulu?

Richard Letendre
se rencontre



Richard – Pas au départ. J’avais écrit la pièce pour trois comédiens. C’est Lori Hazine Poisson (elle même immigrante d’origine française)
qui en a eut l’idée. Directrice artistique de la Cie de théâtre Effet V inc. qui produisait la pièce, elle tenait à ce que l’autre comédienne soit
d’origine roumaine pour incarner la jeunesse de Ionesco. 

L’auteur – Est-ce que cela a eut un impact sur la pièce?
Richard – Bien sûr! D’abord j’ai ajouté quelques mots roumains et puisque sur scène il y avait des comédiens de 3 nationalités différentes:

un Québécois, une Française et une Roumaine, dans la salle il y avait un public de différentes nationalités.
L’auteur – Alors?
Richard – Beaucoup de roumains sont venus voir une compatriote jouer dans une pièce de théâtre dont le sujet était un auteur d’origine

roumaine. L’un d’eux, Bogdan Cioaba, metteur en scène montréalais qui travaille toujours en Roumanie, m’a demandé s’il pouvait traduire la
pièce pour la monter en Roumanie, à Pitesti.

L’auteur – Quel a été votre réaction?
Richard – Agréablement surpris et flatté bien sûr. Dans les mois qui ont suivi j’ai reçu une invitation officielle pour la première présentation

de Cine este acest Ionesco? Au théâtre Alexandru Davila de Pitesti. Avec cette invitation en main, j’ai pu faire une demande de bourse au
conseil des arts du Canada pour me rendre en Roumanie, bourse que j’ai obtenue.

L’auteur – Vous vous êtes donc rendu en Roumanie à l’automne 2012 pour voir votre pièce jouée par une cie de théâtre roumaine?
Richard – En fait, j’étais sur les traces de Ionesco. Je me suis rendu à Slatina, sa ville natale, à Bucharest, où il a étudié et enseigné et

évidemment à Pitesti. J’ai vécu des moment de grandes émotions. J’en garde que de bons souvenirs et un désir d’y retourner.
L’auteur – L’année 2014 marque le vingtième anniversaire de sa mort, vous soulignez l’évènement de quelle façon?
Richard – D’abord le 28 mars (jour de sa mort) sortira une édition bilingue de la pièce, (français-roumain) au édition Némésis, une maison

d’édition roumaine.
L’auteur – Comment avez-vous connu cette maison d’édition?
Richard – J’avais rencontré Marc Marinescu. Il nous a invité, Lori et moi, à participer à la journée de la langue roumaine à la fin du mois

d’Août. Nous présentions un extrait de la pièce en roumain. C’est là que nous avons rencontré Valentin Luca des éditions Némésis. 
L’auteur – Est ce qu’il y a d’autres évènements à venir?
Richard – Oui! Au mois d’Octobre (du 1er au 18) Qui est ce Ionesco? Sera repris au théâtre Denise Pelletier, salle Fred Barry. C’est une

chance pour ceux qui n’ont pu la voir à la création en 2011. Et pour clore cette année hommage, nous nous rendrons à Paris en Mars 2015
pour une douzaine de représentations. Le 28, nous irons nous reccueillir sur la tombe du père du théâtre de l’absurde au cimetière
Montparnasse. Petite annecdote: Lori Hazine Poisson a vécue dans le même quartier que Ionesco et le croisais à l’occasion. 

L’auteur – Merci Richard Letendre. 

N.B. Actriþa Lori Hazine Poisson ºi Richard Letendre sunt cunoscuþi de românii din Montréal ca prieteni
dragi. Ne-au fost aproape în momente de sãrbãtoare (Ziua Limbii Române ºi Ziua României), interpretând în
limba românã fragmente din aceastã minunatã piesã dedicatã lui Eugen Ionesco. Le mulþumim ºi îi asigurãm
de toatã stima noastrã! (Alexandru Cetãþeanu)

Richard Letendre, Aliona Munteanu ºi Lori Hazine Poisson – la Ziua României, 2013
(Universitatea din Montréal)
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… continuare din numãrul trecut

Muntele – matricea formatoare a culturii româneºti
Contrar ideii conform cãreia albia stilisticã a culturii noastre ar fi spaþiul ondulat deal-vale, prin

urmare un spaþiu ºovãitor (Lucian Blaga, Spaþiul mioritic), Eminescu postuleazã cã sânul aprioric
modelator al spiritualitãþii româneºti este muntele, aflat prin destin în miezul þãrii, ºi cãtre care suie
vertical balada Mioriþei: „Este muntele tatã al râurilor ºi al poporului nostru. Aceasta este cumpãna
lui, cântarul cu care îºi cântãreºte patimile ºi faptele”… „Cãci nu-s culori destule în lume sã-
nveºmânte/ A munþilor Carpatici sublime idealuri”. Aºa cum se spune într-o doinã, „acasã în suflet”
românul înþelege în munþii lui: „Sus în vârful muntelui,/ Unde-i drag sufletului”. Destinul eroului
moldovan este cosmic: el pleacã de la orizontala planului terestru – ºi apoi suie spre „munþii mari”,
de unde continuã spre „stelele fãclii” – o noapte a reînceputurilor feerice. 

Poezia Lume ºi Geniu se petrece pe munþi, de unde magul nu vrea sã coboare, de teama ca
legea înãlþãrii sã nu fie uitatã de oameni. Prin urmare, autorul Luceafãrului þine sã reliefeze faptul
fundamental cã nu ezitarea, resemnarea, ci înãlþarea, constituie gena noastrã spiritualã, matricea
creativitãþii româneºti. Acest lucru are loc mai ales în poezia lui Eminescu.

Câteva exemple. Somnoroase pãsãrele pleacã de la polul pãmântesc, pãsãrile, trece spre flori
ale cãror miresme se pierd în vãzduh, apare apoi lebãda, simbol al cântului, al aripilor ºi al
misterului morþii ºi urmeazã ridicarea spre polul ceresc – „mândra lunã”. Poezia ªi dacã se
deschide cu apropierea iubitei anunþatã de bãtaia ramurilor în geam ºi se înalþã spre doamna luminii
nocturne, eliberatã de sub nori. Pe lângã plopii fãrã soþ pleacã de la contemplarea ferestrelor
luminate, trece prin trei ordalii ale înveºnicirii unei iubirii venind samsaric din începuturi („O stea
s-ar fi aprins”, „Ai fi trãit în veci de veci”, „Acele zâne ce strãbat/ Din timpurile vechi”) ºi sfârºeºte
cu aprinderea candelei farmecului sfânt al iubirii. Dintre sute de catarge porneºte de asemenea de
la polul terestru – alunecarea corãbiilor pe mare – suie spre zborul pãsãrilor migratoare, apoi cãtre
sfera idealurilor ºi mai departe la altitudinea de neatins a gândurilor din cânturile poetului. 

În Povestea magului cãlãtor în stele se porneºte de la sfatul împãrãtesc, de pe pãmânt, suim
spre munþii ameþitori, apoi într-o stea, iar, în final, dincolo de lumea noastrã, unde se aflã geniul,
acesta neaparþinând lumii lui Dumnezeu. În Luceafãrul, de la palatul împãrãtesc se suie spre astrul
invocat ºi, dupã încercãrile eºuate de a se uni cei doi poli – teluric-uranic, urmeazã zborul dincolo
– atât de lumea empiricã precum ºi de cea cereascã, spre increat, spre primordialitate. 

Amintim, dintre alte creaþii semnificative ca zbor ultim, istoria trecerii omului prin lume,
întruchipatã în piatrã de Constantin Brâncuºi la Tg. Jiu, care se încheie în spirit astral – prin
Coloana Nemãrginirii – treaptã visatã de Pasãrea mãiastrã.

Tragicul: sacrificarea umanã a Fiinþei 
În afarã de tragicul suferinþei – rãnile materiei, sfâºierile inimi ºi ale gândirii; al rãului – distrugãtor

al valorilor – ale vieþii, ale spiritului; ºi tragicul morþii – resimþit încã din prima tinereþe, o datã cu
Mortua est! ºi marcând profund viziunea sa ontologicã ulterioarã, – Eminescu adaugã douã idei

IN PRINCIPIO FUIT
EMINESCU

Cu numele lui magic deschidem toate porþile spiritului.
Constantin Noica



originale privind tragismul vieþii omeneºti. Pe de o parte, în douã poezii postume, Mureºanu ºi O, stingã-se a
vieþii…, dupã ce se întreabã dacã viaþa noastrã, „oricât de neagrã ar fi ea, are vreo solie, vreun scop al
mântuirii”, autorul Luceafãrului, îºi pune o altã întrebare profund tulburãtoare: „Nu-njunghiem fiinþa pe-altarul
omenirii?” 

Ce vrea sã spunã aici Eminescu? Dacã Martin Heidegger credea cã omul este trimis de marea,
necunoscuta Fiinþã sã perfecteze viaþa – sã fie „pãstorul Fiinþei” – autorul Luceafãrului ridicã ipoteza
insolitã, potrivit cãreia Fiinþa este sacrificatã de cãtre modelul ontologic uman, ce pare a fi unicul – idee pe
care nu o regãsim în sisteme de gândire anterioare.

O a doua perspectivã a tragicului ontologic deschisã de Eminescu se aflã în postuma Bolnav în al meu
suflet. Aici apare ideea condamnãrii poetului la a reveni ciclic pe toatã istoria eternitãþii în aceeaºi formulã
nefastã de viaþã ºi în acelaºi moment spaþio-temporal. Dacã pentru Friedrich Nietzsche eterna întoarcere
era doritã, beneficã, sortitã, afirma el, celor care cred în viaþã, Eminescu împinge tragicul pânã la spaima
unei fenomenologii sisifice funeste fãrã ieºire. 

Aºa fiind, în viziunea lui Eminescu omul nu este fiinþa unei singure morþi, ca pentru Heidegger (Sein zum
Tode), ci a unei morþi repetate la indefinit. Odatã intrat în ordinea ontologicã, Fiinþa heideggerianã de
dincolo ne joacã viaþa de-a moartea pe toatã desfãºurarea eternitãþii. 

Sacralizarea
Alãturi de Pindar ºi Friedrich Hölderlin, dar mai mult încã decât aceºtia, Eminescu aplicã atributul „sfânt”

aproape exhaustiv elementelor naturii ºi vieþii: pãmântul, luna, marea, izvoarele, munþii, soarele, stelele,
raza zilei, tainele lumii, scrierile poeþilor evocaþi în Epigonii, geniile, cântul, teiul, ceasul primei întâlniri,
iubirea, mormântul mamei, ora morþii etc. Sacralizând lumea, geniul eminescian – strãinul – îºi plãtea la
modul sublim faptul cã a fost oaspete al lumii umane. 

Iatã cum se reflectã, în conºtiinþa unor mari creatori, sacralitatea a însuºi poetului: Ion Luca Caragiale
scria: „Eminescu avea aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o veche icoanã”. La rândul sãu, Octavian Goga:
„Dacã ar fi trãit în vremi zbuciumate de paroxism religios, Eminescu ar fi fost beatificat”. Iar Svetlana
Paleologu-Matta îºi încheie inspirata carte Eminescu ºi abisul ontologic1, cu cuvintele: „Sfântul nostru
Eminescu”.

Libertatea metafizicã – depãºire a absolutului 
Cele douã preocupãri fundamentale de întotdeauna ale minþii umane sunt autocunoaºterea ºi eliberarea

din sistemul limitelor. Este vorba de libertatea metafizicã. 
În gândirea universalã, extreme ale eliberãrii sunt Nirvana ºi Dao, adicã, precum se afirmã în strãvechea

scriere indianã Samkyha-Karika, dincolo de „Existenþa care existã” ºi dincolo de „Existenþa care nu existã”.
Dar Eminescu adaugã încã o deschidere: nu numai dincolo de aporia fiinþã/nefiinþã, dar ºi dincolo de orice
ordine existenþialã care ar institui o lume, ºi anume, în nelume, idee care apare în Archaeus. ªi este
revelator faptul cã fizica actualã cuanticã admite existenþa unei antilumi, opusã protolumii noastre, astfel
cã viziunea lui Eminescu apare drept o anticipaþie ºtiinþificã. Ca atare, pentru autorul Odei (în metru antic),
eliberarea metafizicã are loc prin extrema depãºire cu putinþã, dincolo de viaþã, murire ºi nemurire – în
anterioritatea absolutã, abia întrezãritã de mintea umanã:

Ah! Cum nu suntem pe când
Nici fiinþã nu era nici nefiinþã,
Nimic cuprinzãtor, nimic cuprins.
Nu era moarte, nemurire nu
ªi fãrã suflet rãsufla în sine
Un ce unic ce poate nici n-a fost. (s.n.)

Prin urmare, dincolo de orice determinare, de orice datum, dincolo de posibil ºi imposibil „intelectul
eroic” al poetului, despre care vorbea Giordano Bruno, se aruncã în Marele Deschis printr-o cursã a
eliberãrii care nu sfârºeºte niciodatã, nici chiar în absolut, pentru cã, scrie Eminescu, fiind oprire, limitare,
„orice idee despre absolut este negativã”…„absolutul este frate cu moartea”. Nu încremenirea însemneazã
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libertate, ci miºcarea eternã, depãºirea continuã, zborul neîncetat al intelectului. Uluitoare idee, când ºtim
cã þelul suprem al minþii umane este absolutul. Este cea mai radicalã deschidere, cea mai înaltã viziune a
libertãþii metafizice. 

*
Care a fost drumul suitor urmat de Eminescu în aceastã depãºire în mers continuu? 
Acest drum a început prin cânt, prin melodicitatea versului, muzica fiind continuã depãºire a morþii,

datoritã fenomenologiei în cele trei momente ce se condiþioneazã între ele: sunet, stingerea sunetului,
naºterea noului sunet din energia sunetului care tocmai s-a stins. 

Treapta urmãtoare a depãºirii a constat în transmutarea finitudinii materiale exterioare în spaþii de suflet,
sufletul fiind unduire muzicalã purã. Or, miºcarea muzicalã este infinitã, indefinitã ºi incaptabilã. 

În continuare, are loc instituirea de prezenturi eterne poetice, care însemneazã salvarea momentelor
sacre de vieþii de perisabilitate. Un alt moment eminescian al eliberãrii spirituale este ridicarea la sublim a
existenþei, a lumii, a lucrurilor, sublimul fiind „depãºire în mers fãcutã de intelectul uman”, aºa cum a
recunoscut Kant. 

Finalmente, spiritul hyperionic constituie elanul, tensiunea infinitã a depãºirii nelimitate, zborul lui
Hyperion cãtre Demiurg fiind un preludiu al unei asemenea eliberãri în suiº fãrã rãgaz, dincolo de spaþii ºi
timpi, dincolo de fire ºi nefire, dincolo de începuturi.

Instinctul metafizic. Esenþa frumuseþii
Adãugãm douã concepte originale de sorginte eminescianã: instinctul metafizic ºi o definiþie personalã

a frumuseþii. Spre deosebire de predispoziþia metafizicã, de care dispune orice om, instinctul metafizic din
viziunea poetului este un act intuitiv al minþii, o „fulguraþie intelectualã”, concept de asemenea eminescian,
prin care cei aleºi au revelaþia privilegiatã a unor adevãruri ultime, dincolo de vãzul comun, aºa cum au
fost cele relevate de Eminescu. 

Cât priveºte esenþa frumuseþii, Eminescu are o viziune cu totul aparte: el se întreabã „cum de nu s-a
gândit nimeni” cã nu proporþia de forme, „secþiunea de aur” din arta statuarã a vechilor greci, prin urmare,
nu imobilitatea, ci „proporþia de miºcãri”, armonia în desfãºurare constituie adevãrata frumuseþe, aºa cum,
adaugã poetul, are loc în ritualul dragostei – ºi de sigur, în arta dansului. Prin urmare, armonia este
conceputã de Eminescu drept o stare muzicalã, care, repetãm, este o continuã depãºire – alternativ a
clipei ºi a stingerii clipei.

Trebuie amintit de asemenea cã Eminescu a formulat profeþii despre modernitate, similare celor ale lui
Friedrich Nietzsche ºi Charles Baudelaire. Astfel, despre „moartea” lui Dumnezeu ºi a marilor sisteme
filozofice scrie: „E apus de zeitate º’asfinþire de idei… Nimeni soarele n-opreºte sã apuie-n murgul serii/
Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetãrii”. ªi mai ales, ideea din Memento mori – a universalei
prãbuºiri în abis: 

ªtim de nu trãim pe-o lume, ce pe nesimþite cade? Poate cã în vãi de caos ne-am pierdut de mult… de
mult.

Am reunit aceste diverse revelaþii originare eminesciene sub termenul de spirit hyperionic, definind
altitudinea cugetãrii eminesciene.

Amintindu-ne cã Orfeu este zeu al ancestralitãþii noastre, trebuie de spus cã, prin magica sa armonie ºi
prin ideaþia cu aripi suind din abisal pânã în indefinitul dincolo, lirica lui Eminescu este prin excelenþã orficã,
adicã incantatorie ºi iniþiaticã. 

Iniþierea are loc în misterul naturii geniului care este strãin lumii umane, în misterul unicitãþii noastre
arheice în univers, în sensul suprem al iubirii care poartã în pregenezã, în neînþelesul mister al tragicului,
în misterul libertãþii metafizice ultime – aflatã dincolo de absolut. La toate aceste probleme esenþiale
Eminescu dã rãspunsuri cu totul noi la extrema unde poate ajunge tensiunea gândirii. Cunoscutul filosof
Ion Petrovici afirma: „Zborul filosofiei lui Eminescu capãtã îndeobºte forma supremã a viziunii metafizice”.2

„Departele” lui Eminescu este cel mai departe: în viziunea Fiinþei, a geniului, a iubirii, a tragicului, a zborului
cãtre eliberarea spiritualã supremã. Au fost „deschideri” infinite, experienþe transliminale.

1. Svetlana Paleologu Matta – Eminescu sau abisul ontologic, ed. III, ed. Augusta. Timiºoara, 2007.
2. Ion Petrovici – Eternitate, Album artistic literar, Iaºi, 1939.
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„Ion Finteºteanu exprimã în
interpretarea lui (a lui Tartuffe,
n.n, F. P.), cu ajutorul pauzelor, al
cuvintelor ºi al miºcãrii, trãsãtura
esenþialã a personajului - dupli-
citatea” (N. Carandino), apoi:
„Polonius al domnului Finteº-
teanu, care e capabil sã se joace
cu expresia întregii game de
sentimente, de la tragic, sublim,
ºi pânã la ghiduºãrie, a fost una
din cele mai bune realizãri ale
acestui actor. O alegere mai feri-
citã pentru rolul lui Polonius
aproape cã nu se putea face”
(Mircea Strãinul). ªi încã:
„Finteºteanu n-a încarnat numai
caracter, dar ºi un destin.
Puterea magistralã a jocului sãu
ne-a evocat etapele unui proces
ºi am vãzut un om trãind drama
infamiei lui, triumful lui ponderat,
neliniºtea ºi cãderea. Un actor
dotat cu o inteligenþã de o rarã
pãtrundere, sobru în jocul lui, ex-
presiv nu numai prin manifestare
dar ºi prin oprirea manifestãrii,
ne-a dat împreunã cu colegii lui,
îndrumaþi de el într-un ansamblu
dintre cele mai bine echilibrate,
pãtruns de mãsura clasicã a
întregii lui arte, unul din specta-
colele cele mai bune ale primei
noastre scene, unul din cele mai
apropiate de rosturile ei exem-
plare” (Tudor Vianu).

...ªi iatã-mã în primãvara
anului 1982 apãsând cu timidi-
tate butonul soneriei de la o vilã
din Cotroceni, unde locuia pe
atunci marele actor al primei
noastre scene. Ajunsesem acolo
pentru a pune la punct unele
amãnunte legate de apariþia
viitoarei lui cãrþi de evocãri ºi

amintiri, sugestiv intitulatã De la
clovnul citire..., al cãrei manus-
cris fusese încredinþat pentru
tipãrire Editurii Sport-Turism,
unde eram redactor ºi-mi reve-
nise plãcuta sarcina de a mã
ocupa de redactarea volumului.

Dezinvolt, aº zice chiar mai
cald ºi mai prietenos decât ar fi
cerut-o protocolul întâlnirii cu un
om cu care mai înainte n-a
discutat decât la telefon, marele
actor m-a primit în þinutã de casã
(halat ºi papuci) ºi m-a invitat
numaidecât sã iau loc la masa
aflatã în camera mare (livingul)
de la intrare, la o masã pe care
douã ceºti de cafea încã mai
abureau în aºteptarea celor
cãrora le erau destinate: oaspe-
telui ºi gazdei.

Dupã câteva cuvinte de intro-
ducere am scos numaidecât din
geantã manuscrisul voluminos al
maestrului ºi o coalã pe care îmi
notasem puþinele observaþii ºi
sugestii pe care le aveam de
discutat întru binele viitoarei cãrþi
ºi, gândeam eu, al autorului
(care, atunci, pentru prima oarã,
îºi aduna, cum ar fi zis Arghezi,
„numele pe-o carte”).

Întâi ºi-ntâi aveam o obiecþie
asupra titlului. De ce sã se
numeascã De la clovnul citire...
ºi nu altfel? Mi se pãrea cã
formularea ar diminua, dacã nu
cumva ar duce în banal ºi
derizoriu truda de o viaþã ºi mai
ales prestigiul unui actor de talia
autorului. N-am reuºit nicicum
sã-l conving sã gãseascã
altceva, nu neapãrat sobru, ci,
credeam eu, mai apropiat, mai
adecvat personalitãþii gazdei.

Strãdanie zadarnicã. „Eu, zicea,
nu vreau sã-i dau alt titlu. ªi am
sã vã spun ºi de ce. Noi actorii,
oricât de celebri am ajunge, nu
suntem altceva decât niºte
clovni. ªi ce fac clovnii? Vã rãs-
pund tot eu: Joacã sub diverse
mãºti tot felul de personaje.
Îmbracã - nu atât în costumaþie,
ci la figurat - prin gesturi, mimicã
etc. haine vesele sau triste, de
comedie sau de tragedie, repro-
duc stãri cât mai diverse.

Altfel spus, intrã în pielea
personajelor ºi dacã au har reu-
ºesc sã-i convingã de asta ºi pe
cei care-i privesc, pe spectatori,
fiind rãsplãtiþi cu aplauze sau cu
huiduieli.

Eu aºa mã consider: un clovn
care toatã viaþa lui a îmbrãcat
straiele altora, încercând sã-i
bucure ori sã-i punã pe gânduri,
pe ceilalþi...”

N-am mai insistat. Dar aflând
cã maestrul are „rãdãcini” buzo-
iene, de unde îºi trage ºi numele
(de la comuna Finþeºti) mi-am
zis (cunoscând încãpãþânarea
care-i caracterizeazã pe conju-
deþeneii mei în anumite împreju-
rãrii), cã oricum n-am nici o
ºansã în ce priveºte gãsirea unui
alt titlu pentru volumul cu pricina.

Celelalte obiecþii (vizând
structura materialului, unele
completãri necesare º.a.) erau
minore ºi marele actor, dupã ce
le-a ascultat cu atenþie ºi le-a
notat, mi-a promis cã va reflecta
asupra lor, iar la proximea vizitã
îmi va spune în ce mãsurã le
considerã sau nu justificate,
dacã îmi dã sau nu dreptate.

Trebuie sã mai spun cã - inte-

PORTRETE ÎN PENIÞÃ

UN CLOVN CEVA MAI APARTE:
ION FINTEŞTEANU



lectual ºi actor înzestrat cu un mare
talent, cãrturar în sensul cel mai
deplin al termenului - Ion Finteº-
teanu îmi înmânase un manuscris
impecabil sub raport lingvistic,
literar ºi stilistic ºi nu un text în care
i-ar fi putut scãpa cine ºtie ce for-
mulãri, asocieri de termeni, expri-
mãri etc. care sã fi frizat regulile
gramaticii în vigoare, ori ale scri-
sului literar în general (cum, e
nevoie s-o recunosc, se mai întâm-
pla-se întâmplã câteodatã în jur-
nale ºi celelalte scrieri cu caracter
memorialistic ale unor personalitãþi
ale ºtiinþei ºi culturii).

De la clovnul citire...(cum bine ºi
exact o poate constata ºi azi
cititorul, dupã aproape trei decenii
de la apariþia cãrþii) nu este un
jurnal în sensul clasic al termenului,
deºi conþine nenumãrate elemente
ale acestui tip de scriere. Poate
dacã ar fi fost jurnal, volumul ar fi
devenit monoton, dacã nu cumva ºi
obositor la lecturã. Nu, autorul a
ales o altã formulã, mult mai plã-
cutã ºi mai incitantã decât trans-
crierea cronologicã ºi conºtiin-
cioasã a unor date, evenimente,
întâmplãri autobiografice.

Om de teatru (actor, dar ºi
regizor ºi fost profesor la Institutul
de Teatru), Ion Finteºteanu ºi-a
transpus amintirile în mici scene,
pe alocuri independente unele de
altele, începând cu anii copilãriei,
parcurgând firul unei vieþi bogate în
evenimente ºi întâmplãri pânã la
anii senectuþii, când, zice el în
motto-ul memoriilor „a sosit ora
destãinuirilor! Poate a socotelilor?
Sigur, ora duioaselor amintiri... Mult
de spus, greu de ales...” 

Într-un fel - prin cele câteva
vizite fãcute maestrului ºi prin dis-
cuþiile purtate cu el, prin „amintirile”
de dincolo de text, adevãrate con-
fesiuni, pe care gãsise cã e mai
bine sã nu le ºtie nici cititorii ºi nici
posteritatea - eram un fericit. Astfel
de convorbiri, dintre un redactor de
carte ºi un autor constituiau (cel
puþin în acei ani în care actul edi-
torial era unul de mare rãspundere)
prilejuri de informare ºi de instruire

ºi, în ultimã instanþã, una din
puþinele bucurii ale celui ce-ºi
punea ºi el numele într-o casetã
mãruntã inseratã pe ultima paginã
a cãrþilor.

Nu de puþine ori, graþie cola-
borãrii lor între scriitor ºi redactor
se naºte o bunã prietenie. Ar fi
poate prea mult spus sã afirm cã
am devenit prieten cu actorul Ion
Finteºteanu, dar o anume apro-
piere între noi tot s-a produs.

Marele actor, trãind pe atunci
mai mult în lumea luminoasã a
amintirilor legate de scenã ºi de
razele reflectoarelor ºi mai puþin în
cea imediatã, realã, era într-o
oarecare mãsurã dacã nu margina-
lizat, în orice caz împins într-un con
de umbrã în ciuda titlului sãu de
„actor al poporului” (titlu care în
acei crunþi ani ai dictaturii nu prea
mai avea preþul de dinainte). Poate
de aceea credea cã un redactor de
editurã deþinea ºi o anume influ-
enþã ºi faþã de autoritãþile adminis-
trative ale momentului. Aºa se face
cã atât el cât ºi consoarta sa,
actriþa Jeanine Stavarache, mi-au
telefonat de câteva ori, disperaþi,
rugându-mã sã intervin la primãrie
sau pe linie de partid, oriunde s-ar

fi putut pentru a le rezolva o pro-
blemã locativã, un diferendum din-
tre ei ºi o vecinã care le fãcea tot
felul de ºicane.

Dar ce putea face un biet
redactor de editurã? ªi cine 1-ar fi
ascultat?

La vreun an dupã aceea Ion
Finteºteanu ne pãrãsea pentru
totdeauna, ducându-se într-o altã
lume, acolo unde clovnul putea sã-
i facã ºi pe alþii, ca ºi pe noi, sã
râdã ori sã plângã...

Actor de o mare modestie (care
a stat ºi stã bine întotdeauna
oamenilor mari) Ion Finteºteanu
ºi-a înscris definitiv numele în
galeria celor mai prestigioºi artiºti
români. Zecile de piese în care a
jucat, spectacolele pe care le-a
regizat, filmele în care a fost distri-
buit, nenumãratele pelicule turnate
ºi pãstrate în arhiva televiziunii
naþionale, imprimãrile de la Radio
reprezintã astãzi un adevãrat te-
zaur cultural, de o valoare inesti-
mabilã pentru noi, ca ºi pentru
generaþiile viitoare.

În ce mã priveºte pãstrez, între
altele, amintirea unui om de o deli-
cateþe ºi de un bun simþ desã-
vârºite.

Carmen Doreal
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M-am nãscut cu un dud în bãtãturã. 0Cred
cã pe el am deschis eu ochii prima datã, când,
pe tabula rasa au început sã se aºeze
informaþii, imagini, idei. Sta mândru „într-un
picior” în mejdina cu Dumitru Iepure, din faþa
casei pãrinteºti de la Þepeºti.

Destul de gros ºi de bãtrân, îºi întindea
crengile pânã spre tinda casei. Vara, puteai
prinde cu gura dude negre ºi dulci, chiar din
tindã, ori de pe scãri, fãrã sã-þi foloseºti
mâinile. 

Aºa de galant se oferea dudul meu! Era
dezvoltat, parca, mai mult pe orizontalã decât
în sus, spre Domnul. Mângâia ferestrele casei
cu crengile-i rãsfirate. 

Parcã dorea sã spunã ceva, dar nu-i înþe-
legeam limbajul, noi nu cunoºteam limbajul
pomilor. Mã urcam în dud, fie de pe gard, fie
din curte, agãþându-mã de ramuri. Multe din
crengile-i groase se aplecau spre pãmânt, ºi,
în unele locuri trebuia sã te apleci ca sã poþi
trece prin curte.

Din primãvarã pânã toamna târziu, mama
mea, Margareta lu’ Costicã Rãducan, urca gãi-
nile ºi curcile în dud, pe crengile-i orizontale.

Era o femeie scundã, dar putea sã urce
gãinile ºi curcile pe ramurile dudului, doar
întinzând mâinile în sus. 

Cum spuneam, de cum se desprimãvãra,
dimineaþa, ºi ieºeau gãinile ºi curcile din coteþ,
ea închidea uºa acestuia, ca seara sã le poatã
prinde cu uºurinþã ºi sã le urce în dud. 

Fãcea asta câteva zile, apoi se urcau
singure. Aveau un ritual al lor de a înnopta în
dud, cã nu stãteau decât într-o anumitã
ordine. 

Dacã, din greºealã, vreo gãinã nu stãtea
lângã cine trebuia, era coborâtã forþat de cãtre
surate, trebuind sã refacã, astfel, drumul de pe
pãmânt în dud. Seara dudul meu arãta ca o
sorcovã, mare, pestriþatã cu gãini ºi curci.

Era o frumuseþe dimineaþa când cântau
cocoºii din dud. Unele pãsãri se urcau pe
crengile de mai sus, era loc pentru multe,
multe pãsãri, era foarte primitor...  Avea o
umbrã aºa de deasã cã „n-o puteai tãia cu
securea”.

Proteja pãsãrile de ploi ºi vânt, le mângâia
penele.

Dudul era locul meu de joacã. Sub el stã-
team vara cu Emil ºi cu Nicolae, fraþii copilãriei
mele. Tata îmi fãcuse dintr-un lanþ, un dãlnai,
unde toatã ziua, pe rând, ne fãceam vânt în
acea ”jucãrie”...

Era o stare sufleteascã bunã, dudul ne
aduna sub crengile-i mari, ne odihneam, ne
jucam, sub asistenþa-i generoasã, ºi, de multe
ori acolo ºi mâncam.

Toate bune ºi frumoase pânã când, la 14
ani, a trebuit sã plec de acasã. Prima datã la
ºcoalã la Craiova, trei ani, apoi cu serviciul la
Drobeta Turnu Severin, ori la Râmnicu Vâlcea.

De fiecare datã când plecam cu „rata”,
dudul meu îºi lua rãdãcinile-n spinare, ºi cu
crengile la spate, mã „urmãrea” (în mintea
mea de copil)  peste tot. Mã urmãrea ºi în ratã.
Depãºea autobuzul, depãºea ºi dudul. Oprea
rata, oprea ºi dudul. 

Mã urmãrea peste tot dudul copilãriei mele.
Mã urmãrea la ºcoalã, mã urmãrea prin oraº,
mã urmãrea la serviciu, mã urmãrea ºi când
dormeam.

În acel dud, eu mi-am „aºezat” o treime din
copilãrie. Îmi pãstra aºa de bine o parte din
trofeul vieþii încât nimeni nu ºtia unde este
ascuns, nimeni nu ºtia cã mi-am ascuns
copilãria în dud. 

O parte din aceastã treime, „Sfânta Treime
a copilãriei”, am ascuns-o în crengile dinspre
casa în care m-am nãscut, sã priveascã tinda
unde de multe ori mama mã lãsa în troacã, ori,
sã se uite la patul în care m-am nãscut. 

Dudul
(fragment din cartea în curs de apariþie

„Trepiedul de aur”)



Acel pom a asistat ºi la apariþia mea pe
pãmânt, privind atent la mama, la femeile din jurul
ei, care o ajutau la naºtere, apoi a pus ochii pe
mine ºi astfel al lui am rãmas!

O parte din Treimea copilãriei am depus-o-n
crengile dinspre Sasa, apa copilãriei unde ne
scãldam ºi fãceam câte ºi mai câte nãzbâtii, unele
chiar periculoase.

Altã parte a copilãriei am aºezat-o între cren-
gile dinspre drum, dinspre drumul pe unde
treceau maºinile, carele, bicicletele, dar ºi drumul
pe unde ne jucam ºi alergam cu cercul. 

În sfârºit, mare parte din copilãrie am pus-o
printre crengile ce treceau gardul spre nea
Dumitru Iepure. Acela era locul pe unde fugeam
de bãtaie de la mama, cãci în curte mã prindea. 

Pe acolo fugeam. Ori peste gardul cu nea
Dumitru, ori sãream din curte-n dud, prin crengile-
i care mã protejau, ºi fugeam spre mejdinã, iar de
acolo sãream în porumbi, la vecin.

Veneam acasã spãºit, când nu mai era loc de
bãtaie, fie pe poarta curþii, fie tot prin dud, care era
o trambulinã cãtre toate pãrþile.

În acest dud mi-am depozitat eu o treime,

Sfânta Treime a   copilãriei, acolo în secretomania
sa mi-am lãsat ce dobândisem de la viaþã în acea
perioadã.

Cum spuneam, dudul m-a urmãrit peste tot. Mi-
a fost fidel, m-a iubit la fel cum l-am iubit si eu.
Toate bune pânã când, într-o zi, dudul meu cãrunt
ºi crãpat de greutãþile vremurilor, „s-a repezit” cu
trupu-i bãtrân în luciul spân al securii. 

Dudul a dispãrut, iar butucul mi-a gonit pãsãrile
casei, curcile, gãinile, dar ºi pãsãrile cerului,
piþigoii, mierlele ºi alte surate care veneau ade-
seori sã-mi priveascã, sã-mi asculte ºi sã-mi
cânte copilãria.

Sângele dudului alerga printre clopote sã-mi
dea de ºtire cã m-a pãrãsit ce aveam eu mai
scump atunci.

Revin la casa pãrinteascã din Þepeºti dupã mai
bine de 47 de ani. Dudul nu mai este.

Mai, mai, sã-mi pierd copilãria. Mi-am adunat din
crengile de dud euforia copilãriei, ºi acum mã
gândesc s-o depun la secret între coperþile unei cãrþi.

ªi pe dud am sã-l rãstignesc între paginile
acelei cãrþi sã-mi cânte, sã-mi doineascã mereu
copilãria.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Cu prilejul „Zilei limbilor vorbite în
Europa”, joi, 26 septembrie 2013, în am-
bianþa primitoare a Casei Universitarilor
din Bucureºti a avut loc lansarea a douã
volume multilingve de poezie, Cânt de
iubire – Song of Love –Chanson d’Amour
ºi Trei Poeme din Europa – Three Poems
from Europe, semnate de poeta ºi tradu-
cãtoarea dr. Elena Liliana Popescu, profe-
sor universitar la Facultatea de Matema-
ticã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucu-
reºti. La acest eveniment editorial au
participat ca invitaþi ºi au vorbit despre
aceste cãrþi Florentin Popescu (scriitor,
directorul revistei Bucureºtiul Literar ºi
Artistic), Daniel Silva Perdigao (profesor
universitar, directorul Institutului Camões
în România), Dr. Estelle Variot (maitre de
conference la universitatea din Provence,
traducãtoare, Franþa), Duºiþa Ristin (lector
doctor la Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine a Universitãþii din Bucureºti),
Alexandru Cetãþeanu (scriitor, directorul
Editurii „Destine Literare”, Montreal,
Canada), Dr. Dariusz Pacak (muzician ºi
poet din Austria) ºi autoarea acestor
volume, Elena Liliana Popescu.

Daniel Silva Perdigao a vorbit despre
semnificaþia unui astfel de eveniment, în
contextul actual în care cultura Europei se
îmbogãþeºte continuu prin culturile în
diferitele limbi vorbite în aceastã impor-
tantã zonã geograficã nu doar prin mãri-
mea ei, ci a valorilor create în Europa,
recunoscute în întreaga lume. De altfel, în
Europa locuiesc astãzi persoane care
provin din multe alte continente. A subliniat
importanþa apariþiei în România a acestor

douã volume multilingve de poezie, de o
mare sensibilitate ºi calitate poeticã. 

Estelle Variot a mulþumit cãlduros
autoarei cât ºi Universitãþii din Bucureºti
pentru organizarea unui eveniment literar
atât de bogat în semnificaþii nu doar în
context european, ºi a subliniat origina-
litatea ºi specificitatea fiecãrei lucrãri:
prima o interogare asupra caracterului
efemer al existeþei prin diversitatea limbilor
reprezentate (42 în total), care se vorbesc
în Europa, a doua lucrare fiind consacratã
iubirii sub diferitele ei nuanþe, ºi întrebãrilor
de naturã metafizicã ºi filozoficã.

Duºiþa Ristin, în cuvântul sãu a afirmat
cã „Efortul poetei ºi traducãtoarei Elena
Liliana Popescu de a aduce aceste cãrþi la
o asemenea frumuseþe e un exemplu de
consecvenþã ºi tenacitate a unui spirit
sincer, deschis ºi comunicativ, un exemplu
demn la care poate ar trebui sã meditãm
mai mult”. În continuare a spus cã „lectura
acestor volume reprezintã o experienþã
culturalã ºi intelectualã de excepþie, din-
colo de varietatea lingvisticã ºi aparenta
complexitate, ºi aceste douã volume im-
presioneazã prin sentimentul de armonie
ºi echilibru, lectorul gãsind în ele viaþã,
graþie ºi simplitate. A mai spus cã „aceste
cãrþi sunt o ofrandã a autoarei, un cântec
de iubire pentru noi toþi”, ºi cã „admirabilele
interogaþii lirice asupra condiþiei noastre de
trãitori în aceastã lume pot fi ºi rezultatul
încercãrilor noastre de a ne regãsi adevã-
ratul chip neprihãnit, cel dintru început,
undeva în infinit ºi eternitate, într-un
„spaþiu fãrã de timp/ într-un timp fãrã de
spaþiu”, dupã cum se exprimã autoarea.”

Lansarea volumelor de poezii
Cânt de iubire – Song of Love –

Chanson d’Amour şi Trei Poeme
din Europa – Three Poems from

Europe de Elena Liliana Popescu,
la Universitatea din Bucureşti



Apoi, domnul Alexandru Cetãþeanu (Ca-
nada), coeditor al volumului Cânt de iubire –
Song of Love – Chanson d’Amour ºi Trei
Poeme din Europa s-a referit la conþinutul
celor douã volume ale poetei Elena Liliana
Popescu, la importanþa unui astfel de
eveniment literar pentru noi toþi ºi a prezentat
pe domnul Dariusz Pacak , muzician ºi poet
din Austria, de origine polonezã, care a
revenit la lirica poetei Elena Liliana Popescu.
Dl. Pacak a reamintit publicului povestea
biblicã a Turnului Babel ºi a remarcat cã este
o raritate ocazia de a întâlni o poezie de astfel
de înaltã calitate, mãrturisind cã a fost deose-
bit de impresionat de aceastã poezie tratând
teme fundamentale, situate între iubire ºi
Dumnezeu. 

Dl. Florentin Popescu, scriitor ºi critic lite-
rar, originar din judeþul Buzãu, care a ºi
moderat întâlnirea, a afirmat faptul cã a
cunoscut-o pe autoarea volumelor, pe când
erau elevi ai liceului B.P. Haºdeu din Buzãu.
S-a referit apoi la traiectoria literarã a poetei,
de profesie matematician, care s-a impus prin
poezia sa simplã ºi directã, de o mare
profunzime. S-a referit la alegerea inspiratã ºi
cu modestie în acelaºi timp, a titlulului
volumului multilingv Trei poeme din Europa,
volum unicat apãrut în România, poate chiar
în Europa, dovedindu-se cã aceste poeme fac
parte din patrimoniul cultural al Europei, fiind
acum accesibile locuitorilor ei, graþie traduce-
rilor în 41 de limbi vorbite pe acest continent.
S-a oprit asupra mai multor poezii din volu-
mele lansate, incitat de temele tratate în ma-
nierã originalã, ºi a remarcat muzicalitatea lor.
A amintit cã l-a cunoscut cu mulþi ani în urmã,
pe tatãl poetei, poetul George Ioana, inspec-
tor la Filiala din Buzãu a Bãncii Naþionale
Române, care participase în tinereþe ca pilot
în al doilea rãzboi mondial, ºi a cãrui carte
Zborul, vis ºi destin, cuprinzând trei cicluri de
poezii ºi file de jurnal de zbor, o citise ºi îl
emoþionase. De asemenea, s-a referit la volu-
mul editat de Liliana Popescu, Nicolae
Popescu, omul, matematicianul, mentorul
carte dedicatã in memoriam soþului sãu, mare
matematician român, creatorul ºcolii româ-

neºti de Algebrã ºi Teoria numerelor. 
Elena Liliana Popescu a încheiat aceastã

parte, subliniind bucuria de a reuºi sã finali-
zeze editarea acestor douã cãrþi, care sunt,
de asemenea, dovezi ale dragostei pentru
soþul sãu, Nicolae Popescu. A mulþumit, în
cuvântul sãu, tuturor celor care s-au implicat
într-o formã sau alta la realizarea celor douã
cãrþi 

Cea de a doua parte a evenimentului a
constat într-o lecturã de poezie, în original ºi
în traduceri, în douãsprezece limbi, ale unor
poeme din cele douã volume. Aceasta a
arãtat diversitatea de reprezentare lingvisticã,
în aceastã zi dedicatã limbilor vorbite în
Europa.

Lansarea s-a încheiat cu primirea buche-
telor de flori de cãtre autoare, oferite de mai
multe persoane, cu unele discuþii interesante
probând interesul ºi bucuria celor prezenþi,
români ºi strãini, de a fi participat la un eveni-
ment poetic de o calitate deosebitã, organizat
de Universitatea din Bucureºti, precum ºi cu
oferirea de autografe celor prezenþi.

Petre Similean
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PARODIE ÎN
ROMGLEZÃ

PENTRU JONU
MAICHI

Johnny, when erai copil
Duceai caprele la hill
Dar amu când eºti playboy
Don’t remember plai cu boi.
Te îmbraci cam indecent
Cu haine de second hand
Iar „noroc” când e sã dai
Nu ºtii only „ceau” ºi „hi”.
How do you do, te-ntreab-o
cow
Tu rãspunzi: “Duiu hau-hau”
Þi-ai schimbat numele în John,
Dar þãranii-þi spun tot Ion!
Într-o narã porþi belciug
Ca ºi taurul la plug,
În sprânceanã-ai trei cercei
Cumpãrati pe dolãrei
De la Chivu de la colþ,
Sutã la sutã gablonþ!
Heavy metal, ce sã zic?
Þi-ai pus rings ºi-n buric.
Macho-man Johnica-maichii
Þi-ai fãcut frizurã spiky
Semãnând cu un arici
Dai din bici ºi face plici!
Piele groasã pe obraz
De opt zile eºti neras
Ca Silvestru lu’ Stalone
În filmul cu Sharon Stone.
Porþi blue jeans c-aºa e moda
ªi bei numa’ whisky and soda 
Pe pensia lu’ bãtrâna...
La muncã, nu la-ntins mâna!

TREI DOAMNE

La o petrecere,
Trei dispecere,
Fac întrecere,
Cum sã secere
Un june-prim !

A treia-l ocheºte,
A doua-l doreºte,
Prima îl vrajeºte,
ªi îl prinde-n cleºte
Pe Rusalim !

Prima-l duce acasã,
Într-o dupãmasã,
Iubitã se lasã,
Lui Însa nu-i pasã
Cã e... sedus !

A doua încet,
În mare secret,
Într-un Chevrolet,
Trece la concret
ªi el e… dus !

A treia hainã,
Plânge ºi suspinã
C-ar fi fost virginã,
El fiind de vinã…
ªi-i cere bani !

Junele zâmbeºte,
Crezând cã glumeºte,
Nici nu se gândeºte
Cã ocna-l pândeºte
Pentru mulþi ani !

A doua naiva,
Chiar dacã e divã,
Cade-n recidivã

ªi-i scrie-o misivã,
Dând în vileag crima !

Rusalim se prinde,
Nimeni nu-l mai vinde,
Nervii ºi-i destinde
ªi hoþeºte-o întinde
Cu prima!

VIII ÎN VII

De vii în vii cu viii
Dacã vi-i dor de vii
Învie cu cei vii
Când vie-n vie vii.

ªi tu sã vii cu viii
În vie tu sã vii
Cu viii ºi neviii
Atunci când tu re’nvii.

Veniþi în vii cu viii
Unde cu toþi-s vii
În vie-nviind viii
Vi-i dau mereu de vii.

Sã vi se spunã-n vii
Cã doar viii sunt vii
Reînvie ºi neviii
În vie când revii.

Când viii învie în vie
ªi tu vii sã reînvii
Înviind ca ºi via
Spre mine tu sã vii.

LA CINA CU EVITA

Stimatã doamnã EVITA
Mult iubitã ºi priVITÃ

PRUNE-N GURĂ
(EXERCIŢII
DE DICŢIE)



De noroc fiind loVITÃ
Ai noºtri nu vã eVITÃ
ªi la cinã vã inVITÃ
Dacã ora-i potriVITÃ
ªi ocazia-i iVITÃ
Masa poate fi serVITÃ
Oferim ciorbã de VITÃ
ªi sarmale-n foi de VIÞÃ
Iar la felul trei alVIÞÃ
Vin, bere ºi ºliboVIÞÃ
ªi orchestra lui IoVIÞÃ
Pe-o vreme cu lapoVIÞÃ...

(C)RIME
Motto:

„Si metrum non habet,
non est poema”

Dupã rãzboi, feþe noi, de eroi,
necunoscuþi!
Pãcãlici,
Bolºevici,
Oameni mici
ºi incluþi!
Comuniºti, tromboniºti, activiºti
de partid!
Crezul lor:
Incolor,
Inodor,
Insipid!

Sovietizare, pauperizare,
colectivizare forþatã!
Tiranie,
Barbarie,
Mojicie,
Armatã!
Re Pe Re, Pe Me Re, secere ºi
ciocane!
Calomnii,
Colonii,
Puºcãrii,
Inumane!

Comunism, despotism, nepotism,
dictaturã!
Desfiinþare,
Dãrâmare,
Demolare
Durã!
Suferinþã, umilinþã, ºedinþã,
congres!
Taclale,

Banale,
Urale,
Reales!

Nemâncat, supãrat, revoltat e
poporul!
Criticat,
Acuzat,
Demascat,
Dictatorul!
Mânios, vanitos, veninos e
guvernul!
Gândeºte,
Miºeleºte,
ªi porneºte
Infernul!

Maltrataþi, împuºcaþi, terminaþi-i
pe greviºti!
Fanatism,
Banditism,
Terorism,
Securiºti!
Se plânge, cu sânge, dar învinge
martirul!
Capturat,
Judecat,
Împuºcat,
E vampirul!

* * *
Dupã alt rãzboi, alte feþe noi de
eroi necunoscuþi!
Doi suspuºi,
Trepãduºi,
Mulþi intruºi,
Restul... muþi!

ALFABETIZARE 

Alfa,
Alfalfa, 
Anton
Brânzã, Brânzoaicã, Breton

Coca, 
Cocotã, 
Cocon
Dalã, Dalila, Dalton

Ene, 
Enescu, 
Eston
Fugã, Fugatã, Furgon

Galã, 
Gãleatã, 
Galon
Horã, Horincã, Hormon

Iie, 
Istoric, 
Ison
June, Junincã, Jupon

Kaki, 
Kakemóno, 
Kripton
Latex, Latentã, Lapon

Micã, 
Micozã, 
Micron
Nelu, Nenicã, Neon

Odã, 
Odrasã, 
Odgon
Parã, Paradã, Pardon

Quito, 
Quinellã, 
Quilon
Ramã, Rampantã, Radon

Solo, 
Solniþã,
Somon

ªagã, ªãgalnic, ªablon

Tonã, 
Tonetã, 
Trombon
Þarã, Þãrânã, Þonþon

Unic, 
Unire, 
Unison
Vacã, Vacantã, Valon

Xerofil, 
Xenofag,
Xilofon
Yalã, Yoghinã, Yukon

Wanda,
Wanadiu
Wonton
Zimbru, Zibabwe, Zircon

* Din volumul „Prune’n gurã” (în
curs de apariþie)
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P O E M E
VIBRAÞIE

Pe bolta de-argint cu licãriri lacustre,
Pe norii tracasaþi de un magnet aparte
Curg gânduri grele ce parcã vor sã mustre:
Nu-i timp de poezii?! Chiar,.. sunt scrieri
deºarte?!?

Tristã, deschid poemul scris pentru iubire:
Bat ceasurile,-n suflet, scuturând cuvinte,
Se-aprind imperii de fiori de-nchipuire 
ªi hohotesc mãrunt emoþiile sfinte.

Mã cufund în vers plutind în neuitare
ªi simt o ploaie caldã ce picurã încet,
Vibrez de bucurie, aºa, ca-n vânt o floare
Înfiorând chiar  cerul cu umbre violet.

Dacã nici  poezia nu mai e simþitã
Se va stinge omenia fulgerãtor,
Vom deveni fiinþe cu inima-mpietritã...
Ce se va mai înþelege din cuvântul dor?!

FEBRUARIE

În jocul iernii zilele-s bãtute pe-o salbã
Îmbrãcate-n învolburate mãtãsuri grele
ªi bolta amorþitã se-nfaºã-n blanã albã
Sã-i þinã-n izolare de cald ºi de tãcere.
Steluþe pufoase te-opresc în loc de vrei sã
treci!
Nehotãrâtã, privirea se-nvârte printre fulgi,
În timp ce se chirceºte-n ochi, de-atîtea
lacrimi reci,
Lumina-n hainã nouã de-abia de poþi s-o
smulgi.

Printre sitele iernii se zbat flori de narcise,
Creºte pãmântul surpând goluri în albele
spume
Aburii se sparg lunecând pe aripi de vise,
Mãcinaþi în roþi de timp pun sechestru pe
lume.
Printr-un ºir de vocale, înalþ-o rugãciune, 
Alergând, vântul face ºi câte-o mãtanie.
Sculptat, în argint, spaþiul ia formã de
minune
- Aurã lucind pe fruntea lunii februarie -
...................................................................
Aceastã-arhitecturã mãreaþã stã sã cadã...
E mai mult imagine în nimicul de-afarã!
Sãrbãtoarea luminii este, azi, în zãpadã
O, privirea ta, din nou, în inimã-mi coboarã...

NOI DOI

E o iarnã ameþitã
Fermecatã de ger...
E o vreme mãtãsoasã,
Moale ºi pufoasã,
Ce leagã de pãmânt
Cãptuºitul cer.
Lacrimi înstelate vibreazã în aer
ªi-n lan alb se-aºazã
Într-un lux de vazã.
Straturile toate 
Se-ncheagã-ncet,
Doar clipele se-aleargã
Sorbind din timp
Când alb, când violet.
În convoi prind aburii bolta,
Atârnând zile plumbuite,
Peste-omãt gerul cu licãr de argint
Zboarã cu ace pe trup



În ceasuri umbrite.
Priviri mirate, de tãceri visânde,
Atrag peisajul imaculat
ªi-apoi în clipe tremurânde
Vâslim, numai noi doi,
Prin timpul îngheþat...

VINO

Clipa pe care eu am simþit-o
Avea ritmul unui vals plutitor,
Oare se ºtie cum trece prin noapte
Sufletul meu scuturând candori?
Deodatã o inimã-nvie
Salt-o-ntâmplare, aprinde-o privire,
Ies din emoþii scântei
Pe-o tandrã amintire.
Vino! Îmi ºopteºti...
Tulburãtoarea-mi suflare
O las sã treacã, prin noapte, mirat.
Privirea ta naºte în clipele dulci
Fiorul unui strigãt curat.
Apoi,
ªi-o vorbã va face, deodatã, luminã
Cu sunete calde rãscolind privirea...
Într-o noapte cu stele ºi lunã plinã
Se odihneºte, tãcutã, iubirea...

ÎNTREBARE

Gând ºi vise 
Într-o searã
Repetatã ºi de alþii,
Unde doruri se coboarã
În inimi ce tãinuiesc,
Unde clipele-s deschise

Mângâind vremea amarã,
Gând ºi vise,

Chipuri simple
Din trecut, ce povestesc.
Râdeþi, iar, din suflet, dulce
Cu sunet de cristal alb...
Nu simþiþi cum se tot duce
Timpul fãrã contenire,
Ca si cum arãtãtorul
Ar alerga pe ceasornic
În grãbita-i învârtire?
Trece viaþa-n aºteptare
Nelipsitã de tristeþe, 
Fãrã dulcea ei uitare-n
Sãrbãtori de paradis....
....................................
Stingeþi doru-n întrebare
ªi aprindeþi în ea steaua
Cu luminile pe care
Le gãsiþi, precis, în vis.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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A apãrut la Paris, în editura Caracteres,
într-o foarte elegantã ediþie bibliofilã, poemul
„Plãsmuiri în noapte” scris ºi publicat pentru
prima datã de Benjamin Fundoianu la Iaºi în
luna mai 1916. Versurile sunt traduse în limba
francezã de Marlena Braester sub titlul
„Apparitions imaginaires dans la nuit”. Cea ce
oferã plachetei caracterul de unicitate ºi un
interes deosebit sunt ilustraþiile originale ale
marelui pictor Samy Briss.

Nãscut la Iaºi ca ºi poetul, ºi ºtiind cã ºi
eu am vãzut lumina zilei în dulcele târg al
Ieºilor, cu niºte ani mai târziu, maestrul Briss
îmi scrie pe pagina ilustratã cu chipul lui
Fondane: „lui Dorel Schor aceste foi în
amintirea concetãþeanului nostru, marele poet
ieºean Fundoianu... Briss, Paris 2013”.

Rubrica noastrã fiind consacratã artelor
plastice, ne vom referi în mod special la
ilustraþiile realizate în serigrafie, subliniind
faptul ca numãrul redus de exemplare ale
ediþiei, le conferã acestora un plus de valoare
incontestabilã. Evident cu buna intenþie, ele
amintesc de Cântarea Cântãrilor, de regele
David ºi harpa lui, de frumoasele comparaþii
ale poemelor biblice, mai puþin religioase, mai
degrabã profane. 

ªi iarãºi, ca în alte dãþi, vom observa
infuzia de spontaneitate, atmosfera ºi stilul
parþial bizantin, modern ºi romantic, amestec
de filozofie ºi mister, de real ºi imaginar. Ca în
finalitate, soluþia originalã sã demonstreze
unicitatea lucrãrilor, perfecta simbiozã a
metaforei vizuale cu a celei poetice. 

Ilustrarea deliberat succintã a poemului
lui Fundoianu, realismul cu parfum aforistic,
conferã noi deschideri dupã aproape un secol,
unor versuri scrise în româneºte de un poet
evreu, mort la Auschwitz pentru cã se numea
de fapt Beniamin Wechsler.

SAMY BRISS
ilustrează un poem de
BENJAMIN FONDANE
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YAÐMUR

Dizili damlalarýn dünyasýnda bir konuk
Sevinçlerle incilerin kolyesini örüyorsa
Yaðmýþ yaðmurlarýn kuruluðunda
Yeryüzüne sevinç vuruºlarý deðer
Suyla besleniverir koca bir yarýk

Akar durur usanmadan boz topraklý çamur
Düºleri sývar bir yandan uykusuz kalýr
Yitip gitmenin sonsuz sarhoºluðuyla
Yeniden yol bulur, ayýlýr

Saf prizmalar ýþýk yoludur 
Tayfýna tozlar ve su damlalarý konar
Bir an baºlayan apansýz saðanak
Yaðmur altýnda seni gönül ülkesine taþýr

RAIN

If a guest in the world of the strung drops 
Would be braiding the necklace with joy and
pearls 
In the dryness of the poured rains
The beats of delight on the earth mean
something worthy
The great rift gets water for nourishment
instantly

Grizzly soil mud flows tirelessly
It tucks up the dreams but unable to sleep
Though it finds the way again and sobers up
With the infinite drunkenness of disappearing

Refined prisms lead the way to the light
On their spectrum dusts and water drops sit
An abrupt rainstorm starting all of a sudden
Takes you to a land of soul in the rain

DÝÞLERÝ VE DÜÞLERÝ

bir adým atar gibi yolculuða baþlanan an
ýsýrmanýn acýtan ve gýdýklayýcý keyfine denk
acaba dümeni açýlýr mý düþ yelkenli geminin
elbette okyanuslarýn ortasýna kadar gidecek
seferlerin yorgunluðu eþliðinde sularýn 
bakýlacak diþlerinin ve düþlerinin arasýndan

ýslýk çalar gibi yapan rüzgârla yarýþta
uykusuzluðun tarçýn kokusundan esrik
dokunmadan deðen parmaklar boynuna
öpücüklerle çözülen bilmecede var bir terslik
geçen ve kayan yýldýzlarýn ýþýk izdüþümleri
yansýmada
yüreðimizin serasý en bulunmaz çiçeklere
olmuþ hapislik

topsuz tüfeksiz bir saldýrý beyin dalgalarýyla
gönül kurþunlarý yaralar mý yaralar
toplamak için düþeni kalkaný arkada
ibret-i alem için bazýlarý koþar ve yakalar
hasretlere derman susuzluk ilacýndan bir
damla
inatla girecek o bedenin taþýdýðý yüksek ruha

HER TEEH AND DREAMS

the moment one takes a step for a journey
equal to the hurting and tickling pleasure of
biting
one wonders whether the helm of the dream-
sailed ship steers
for sure she is destined to reach the mid
oceans 
one would look between the teeth and
dreams

Şiirler



of the waters accompanied by the fatigue of the
voyages

in the race with the wind pretending to whistle
ecstatic from the cinnamon smell of sleplessness
without touching of the fingers on the neck
there is an awkwardness in the riddle solved
through kisses
the projections of light from the passing and
shooting stars reflect
the greenhouse of our soul seems to be the
dungeoun for rare flowers

an attack through the brainwaves but without any
riffles or artillery 
the bullets of the soul have a genuine power to
injure
in order to pick the fallen ones behind the line
some run and fetch them to teach a lesson 
a cure for longing, just a drop out of the thirst
medicine 
shall enter stubbornly into the noble soul carried
by that body 

SENÝ YUDUMLAMAK 

Serin gölgelerin ucunda bir yerde 
Göz kapaklarý aðýrlaþýnca süzüm süzüm 
Düþlere dalmaktan baþka çare yoktur 
Kesilir zaman þeridi dilim dilim 

Yetersiz kalýr sözcükler anlatamaz 
Bir dudak bükülüþü, bir gülümseme 
Senin dokunuþuna denk olamaz 
Her yerde iniltiler saklanýr 

Biçimsiz giysiler durur üstünde 
Dolaþýr yalýn ayak pervasýz 
Gerçeklerle ruhlar birlikte dolaþýr 
Bir ara dünya limanýnda 

Seni duymak ne kadar zorsa 
Yudum yudum içmek hakeza 
Aðudan ve de baldan farklýdýr 
Her yuduma bir lokma bulunacaksa

TO SIP YOU

Somewhere at the edge of the chilly shades
Once the eyelids get heavier coyly
No other way than plunging into fantasies
The time strip is to be cut in slices

The words fall short, they cannot recount
One lip bending, one smile
Cannot be the same with your contact
Moaning is hidden everywhere

Out of trim dresses on you
Walking barefooted carefree
The truth and the souls walk side by side
Some time at the port of the globe

As much difficult to hear you 
To sip you meets the same destiny
It is different from the poison and honey
If every sip is to be accompanied by a chew

Petre Similean
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„Poarta Bucegilor”, oraºul Buºteni, ni s-a „deschis”
în acel glacial 28 noiembrie 2013 ( zi în care, dupã cum
se ºtie, în fiecare an, deasupra Sfinxului românesc
Soarele creeazã o piramidã energeticã) asaltatã de
ceaþã ºi de un vânt înspicat, supãrãtor.

Deloc încântaþi, dar nu dezarmaþi, noi cei trei
Profesorul, Inginerul ºi Poetul am purces cu telecabina
cãtre Sfinx survolând pãdurea imensã de conifere,
înzãpezitã, pe care o ghiceam înfriguratã ºi ea. 

Cabina urca în zumzetul sacadat al rolelor ce o
antrenau pe cablurile groase de oþel, plinã de turiºtii ce
ne gândeam temãtori la ce va sa fie sus acolo pe
platoul Bucegilor, când, ca la un semnal, aproape de
penultimul stâlp al telefericului am intrat, parcã, într-un
.alt fel de spaþiu. Cerul s-a luminat brusc ºi soarele a
nãvãlit în interiorul cabinei printr-o puzderie de sãgeþi
calde, binefãcãtoare, producând în interiorul rece,
instantaneu, un murmur general de neaºteptatã ºi
plãcutã surprizã.

Ieºind din staþia telecabinei, am pornit voiniceºte ºi în
liniºte la drum, singurul zgomot care ne însoþea fiind,
scârþâitul zãpezii sub bocancii noºtri. Înaintam fãrã grabã,
dar eficient, în pofida raniþelor ce le purtam în spinare. 

La un moment dat am zãrit cuºma dacicã a
Sfinxului, relevându-ni-se în continuare, pas cu pas, pe
mãsurã ce înaintam, profilu-i grav ºi hotãrât.

Dupã ce am depãºit Babele, ne-am oprit, în sfârºit,
la câþiva metri de megalitul impunãtor, misterios,
controversat ºi unic. 

Eram lângã Sfinx. Era cald, bine ºi o pace ca de

început de lume. Vântul adia, aici, blând ºi soarele
dogorea ca vara, scânteind feeric în zãpada ce aco-
perea întinsurile, munþii, vãile, tronând majestuos din
înaltul cerului imens transparent si albastru.

Mi-am scos fularul ºi cãciula nãpãdit de senzaþii
vechi, rãvãºitoare, (de poet, de om al muntelui ºi pros-
pector geolog adevãrat, convins ºi loial) ce le credeam
atrofiate de mediul nociv, otrãvitor al ,,civilizaþiei’’ cita-
dine, în care rugineam de peste douã decenii, ºi care
mã nãpãdeau, iarãºi, aproape fluide. 

Duhul Muntelui era, din nou, cu mine ºi în mine, în
creierul ºi în inima mea frumos, mândru, invincibil etern
ºi patern.

Noi cei trei, veniþi din Cetatea Chindiei, am fost
printre primii care am ajuns la Sfinx, dar pe mãsurã ce
timpul trecea se adunau tot mai mulþi oameni, veniþi de
cine ºtie unde, bãrbaþi ºi femei în vârstã, tineri ºi copii.
Am vãzut printre ei ºi câþiva invalizi ºi am admirat
performanþa acestora de a fi ajuns in acest loc. 

Fiecare ºi-a cãutat un loc, s-a aºezat, s-a întins cu
faþa in sus, ori pur ºi simplu a rãmas în picioare, con-
templativi.

Fiecare privea spre Soare, spre acelaºi Soare pe care,
dincolo de Timp, îl scruteazã ºi Sfinxul, fãrã contenire.

Dar, mai ales, fiecare tãcea cu gândurile cu pro-
blemele si cu dorinþele lui. Se tãcea, ca într-un templu.

Cineva spunea cã ,,O rugãciune adâncã înseamnã
o tãcere adâncã’’. La un asemenea moment eram mar-
tor acum, in acest templu natural fãrã coloane, ziduri ori
acoperiº ºi în care nimeni nu vocifera, nimeni nu perora.

ªi, Doamne, câtã diferenþã intre fiestele de import,
procesiunile sau demonstraþiile zgomotoase, impreg-
nate de vulgaritãþi, chiote, vaete ºi lozinci ipocrite (cu
care, cotidian, suntem bulversaþi din ce în ce mai des ºi
pe multiple cãi) ºi aceastã odã de adulaþie, închinatã cu
sinceritate ºi speranþã Creatorului, Soarelui ºi Sfin-
xului...

La plecare, într-un impuls de moment, am dislocat,
de la baza magicului ºi sfânt conglomerat, câteva, mici,
fragmente de rocã (din care am dãruit ºi tovarãºilor mei
de drum). Un domn distins ºi alb în cap, vãzând acest
lucru, m-a apostrofat zicându-mi cu reproº ,,Dacã ar
face, la fel, toþi, care vin pe aici?” 

Nu am fãcut nici o remarcã, am bâiguit doar, vinovat,
câteva cuvinte neinteligibile ºi pe loc am parafrazat, în
gând, o „rugã” foarte cunoscutã nouã: „Sfinxule, Mãria
Ta/ Te rog nu te supãra/ Dacã-þi iau o piatrã, þie/ Sacrã
pavãzã sã-mi fie/ Cât trãiesc, ºi-n veºnicie!”

ªi sunt sigur cã Mãria Sa, Sfinxul, nu s-a supãrat.

ODĂ SFINXULUI
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Bolnav cã România nu-i întreagã!

Pentru Alexandra Can

Eu sunt din tatã-n fiu bolnav pe viaþã,
Durerea mea nimeni nu mi-o dezleagã
ªi-aºa mã trec din noapte-n dimineaþã,
Bolnav cã România nu-i întreagã!

Tãiatã în felii ca pe o pitã,
Ce-o dumicã strãini din lumea largã,
O plâng etern sub zarea nesfârºitã,
Bolnav cã România nu-i întreagã!

Am încercat cu doftorii destule,
M-am fost reînviat pe-apusa-mi targã,
Dar tot rãmân vegheat de noi patrule,
Bolnav cã România nu-i întreagã!

Ajuns bãtrân, o ºtiu: Mi-i vindecarea 
Numai într-o Unire, cea mai dragã!,
Fãrã de care rudã-s cu Uitarea,
Bolnav cã România nu-i întreagã!

Fãrã de care mi-s pãmânt cu ranã,
Lacrima semãnându-l ca sã-l spargã,
Din el rãsarã tata ºi-a mea mamã,
Bolnavi cã România nu-i întreagã!

ªi-n trei atunci sã suspinãm în Domnul
ªi-mbrãþiºaþi sã ne-ngropãm în neagrã
Tãcerea Neamului nuntit cu somnul,
Uitând cã România nu-i întreagã!

Þarã bogatã-n sfinþi
(Cu gândul la Justin Pârvu)

Privirea Domnului pe toþi ne-atinge,
Dar, prefãcuþi fiind, n-o sãrutãm.

Pe mãnãstirea Petru Vodã ninge,
Veniþi aici, Iubirea s-o aflãm.

Privirea Domnului ne-mbrãþiºeazã,
Dar, mândri lorzi fiind, n-o lãudãm.
În mãnãstirea Petru Vodã-i razã
Pârvu Justin ºi tot nu-l meritãm.

Stareþ peste tãceri pilduitoare,
Arhimandrit al tainelor de leac,
El, mucenic al Crucii salvatoare,
El, candelã neofilitã-n veac

A fost sã fie peste orice modã
Strãjer Cuvântului, fãrã arginþi,
Slujindu-l din Durãu la Petru Vodã,
În þara lui Christos, bogatã-n sfinþi,

Pe care numai Cerul îi mai vede
Jertfindu-se un timp pentru Vecii,
De dragul ierbii ce se tot încrede
În coasa oarbã-a tragicei Pustii.

P o e z i i

Petre Similean
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- Rodica, darling, do not go through my pockets again.
- No daddy, I never do that! And she crosses her legs and her fingers behind her back.
- As you say darling! And no hoards of children in the garden.
- No daddy! And she crosses her legs and fingers once again.
- You’re indulging her dear. All those sweets you keep bringing her. Utters his wife as she is

painting her long polished nails.
He kisses her in passing, hugs darling Rodica and ruffles Dorin’s hair, who never gets any

attention as he is still at kindergarten.
It is scorching hot and the tarmac is melting under the shoes.
Rodica and Dorin are perched on the top of their fence, in the hope of finding other children

to play. They can see the neighbours’ children walk towards them. They start waving. Rodica
runs into the kitchen, picks up the key and opens the gate to let them in. 

“Come in! Mum does not mind! She is painting her nails!” The children walk into the yard as
a fluffy dog starts barking straight on cue.

“Pay no attention. It doesn’t bite!” Rodica shakes her new dress as she walks along the path. 
“I can give you some sweets!” she says smiling with both mouth and eyes. 
“Daddy always brings some for me, every day!” she says salivating.
They enter through the open living-room door. 
“Who are you with, darlings?” 
“Just the children from next-door, mummy!” says Dorin.
“What shall we play? But first, let’s get some sweets. Then we can play in the barn!’
Rodica leaves the room and rummages in the usual place inside the sideboard. Nothing. She

goes into the hall where her father hangs his coats.
“Rodica, you mustn’t go through daddy’s coats! He said you must not! I’ll tell of you!” says

Dorin with a worried face.
Rodica comes back into the room. She is waving a small brown bag. 
“There are only two sweets. How are we going to share them? 
Lucia looks at them, and makes a gesture with her mouth, 
“They look like medicine tablets,” 
Her younger brother, Relu who is checking his nose with his fingers, mumbles: 
“I don’t like these sweets!” 
Costel, the violin player, who is full of himself as his uncle is a philharmonic director in the

capital spares a glance, 
“I don’t like their colour!” 
Maruca moves her nose up and down, 
“I like only chocolate bonbons!”
Dorin, who is scared of his father utters forcefully,
“I am not touching them! Daddy said we must not go through his pockets!” With a glowing

face, Rodica stuffs both sweets into her mouth full of expectation. Her face goes funny, as if she
were biting from a lemon. She spits out only one of them as the other one has already gone
down her throat. 

The Sweets



“They taste disgusting!” 
“I told you, haven’t I?
“Mum, mum!” 
The children look at each other. They are bored. Throats parched and rumbling tums. They walk

home.
The sky is a burning blue mirror and the gardens bombard the air with a smell of rotting lilies.
Maruca runs up the grand stairs of the house with the Italian façade and through the heavy oak

doors, and passed the entrance hall, she collapses on a kitchen chair.
“Wash your hands and try some aubergine and char grilled pepper salad.
“Scrumptious, grandma!” she says after she gobbles up a whole glass of water!
Outside, one can hear the siren of an ambulance. 
“I wonder who has been taken ill!” Says grandma, but Maruca takes a bite from grandma’s salad 
“Grandma, it’s very good!” and the morning disappears from her mind.

The Storm

Rampant waters, wrath over the fields
of naked cereals, vibration of the earth
unsettled day, fermenting night, remember
inside the tormented river crossing
the old market town over the bridge

the walls of the fortress with still
some future in them, a flutter in time
clinging to the odd tourist who dares
a Walkyrie of branches and leaves
in the galloping wind of a dream
de Mariana Zavati Gardner

Summer Exhibition 2013

She sat there, arms folded facing the reality
of 3D prints, Perspex, wood, paper, brass, acrylic,

plastic, fibre optics, plywood, cast concrete, timber veneer, etc.

She was trying to make sense of the techniques
before she could rightly say ‘I can do better than this’

She felt like walking on stilts, something was not making sense

That year’s summer exhibition was like the beginning,
the middle and the end of a swarm of insects left

to their own devices, close to a spider’s web

It just did not make sense in her multilingual head
of extraordinary talents – she was drifting in her conversation

with the works of art that felt painted by numbers

She stood there munching the statements of the works
listed in the catalogue that she got as she entered 
the rooms plastered with fragments of meanings

Petre Similean
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George Filip de vorbã cu George Filip

În luna martie a acestui an 2014, ziua 22, poetul
george FILIP va aniversa cele 75 de primãveri strânse în palmaresul vârstei. Nu este

o excepþie de longevitate dar evenimentul meritã onorat.
Cu acest prilej sãrbãtoritul ne oferã spre publicare un interviu inedit, realizat între

raþionalul personajului ºi poetul în sine.

Motto:
nu-s george FILIP, ãsta-i doar un nume,
bãtut cu fierul roºu – un stigmat,
sã nu mã rup de cârdul meu prin lume
când pe idei mã vreau crucificat...

Raþionalul: – De ce ai pus în avangardã strofa aceasta care este,aparent, atât de
lucidã, pesimistã, optimistã ºi concomitent, aºa de imperceptibilã?

Poetul: – Catrenul respectiv exprimã chintesenþa vieþii mele lungã, zbuciumatã,
controversatã ºi etc...

- R: – Aceasta se înþelege clar, dar nu pari sincer. Doar atâta vrei sã ne spui despre
pogonul tãu de viaþã? Cred cã ne ascunzi multe lucruri...

- P: – Desigur. N-am chef ca în acest interviu sã vã deºir tot letopiseþul vieþii mele.
N-am timp, spaþiu, chef. Vã rog mai scormoniþi ºi singuri prin bãnuitele arhive ale
subsemnatului.

- R: – ªtim, pânã una-alta, cã ai publicat vreo 35 de volume cu versuri. Te-ai întâlnit
cu mii de fani ºi pe planetã ai zeci de mii de cititori. Fii mai filotim.

- P: – Cui crezi c-ar folosi spusele mele, scrise?
- R: – Asta-i culmea! Nouã, oamenilor, românilor.
- P: – ªi cine m-ar crede? Se laudã, vor spune co-planetarii mei, contestatari prin

excelenþã. Ascultã mãi dragã Raþiune, eu am deja ºi vreo 35 de ani de exil. Am ajuns la
niºte concluzii vizibile tuturor dar de mulþi ignorate. Pot spune cã românii de acasã sunt
total debusolaþi ºi cã o bandã de politruci neocomuniºti joacã barbut cu destinul naþiunii
române. Dupã nereuºita ºi furata revoluþie din *89 focarele acestea de antinaþionalism
au fost exportate ºi au ajuns pânã în Canada noastrã de adopþie. Reþine, te rog. În anul
1979, când am ajuns în Austria lui Strauss ºi a lui Frantz Grillpartzer,eu ºi noi românii
din lagãrul de refugiaþi de la Traiskirchen, eram trataþi cu HERRN, adicã domnule.
Banditul de ceauºescu a dat drumul peste graniþe puºcãriaºilor cei mai înrãiþi, i-a trimis

george FILIP
– 75 –

george FILIP



dupã noi, au distrus imaginea azilantului politic român ºi în câteva zile am devenit CHAIZE,
adicã... rahaþi!

Parisul era ºi el bine infestat cu golani români încã dinaintea asasinatului din ’89. Adevãraþii
români se pitulau prin Cartierul Latin al Parisului temãtori ca în QVO VADIS DOMINI ºi bãtrânul
preot Vasile Boldeanu abia de mai aduna câþiva în biserica ortodoxã din strada Jean de Bove.
Acolo însã, pe slugoii trimiºi de Bucureºti îi contracarau viguros câþiva bravi români, dintre care
aº aminti pe regretatul fost ministru Nicolae Penescu, testamentarul politic al lui Maniu, apoi
Sergiou Grosu, fraþii Niþescu, Cicerone Ioaniþoiu, studentul George Barbu, prinþesa Alexandra
Caragea, Faust Brãdescu, surorile Ioana ºi Maria Brãtianu, Carmen Suciu, fostul meu coleg
Vasile Bodeanu, poetul Gheorghe Astaloº etc...

R: – Ai uitat de Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca...
P: – Ba din potrivã, le rezerv un spaþiu special. Ei zdrãngãneau niºte tinichele în studioul de

la Paris al Postului Europa Liberã strigând „Jos Ceauºescu!... Jos Comunismul!” Minþeau cã
sunt printre protestatarii români anticomuniºti din Piaþa Trocadero, adicã la Turnul Eiffel. De
fapt îºi sorbeau liniºtiþi cafeluþele ºi numãrau dolãraºii plãtiþi de Senatul American. (Dupã
cãderea relativã a comunismului trupurile lor neînsufleþite au fost duse în România. De cãtre
cine ºi de ce?...mã întreb mereu...)

R: – ªi ai ajuns la Montreal...
P: – Da, la finele lui septembrie – 1982. Sincer sã fiu, am trecut oceanul de fricã, sã nu mã

ajungã din urmã ghiara comunismului.Când mi-au dat paºaportul securiºtii mã preveniserã:
„Bine mã banditule...nu te dai cu noi nici în ultima clipã...te vom da noi pe mâna emigraþiei!” ªi
m-au dat. Au fãcut pe mine probe de asasinat în Austria, în Franþa ºi chiar la Montreal. Dar nu
m-au omorât de tot...

R: – ªi iatã-te la Montreal...
P: – La aeroportul Mirabel (corcoduºã) nu m-au aºteptat românii cu vreo placardã, cum

auzisem, pe care sã scrie...BINE AI VENIT! M-a umflat un taxi care m-a dus la un hotel de lux.
Nu ºtiam cã ieºisem de sub oblãduirea birourilor de emigraþie din Franþa.

Trebuia sã plãtesc. Norocul meu cã aveam dolãraºi berechet. Îi adunasem la Paris, în
aproape trei ani, vãruind, mãturând ºi zugrãvind pe unde apucam.

...Ploua.
Metropola mi-a fãcut o impresie deplorabilã. La biroul de emigraþie m-a interceptat

omniprezentul meu amic Gheorghe Rusu. În cunoscusem la Paris, unde am fost amândoi
„luptãtori”.

Peste alte douã zile, dar însorite neicã!...eram la Valdavid. Toatã lumea ºtia cã sunt « poetul
care a venit de la Paris » Peste alte douã zile dr. Ion Þãranu, longevivul Preºedinte al ARC-
ului, m-a instalat reporter la Ora de Radio.

Mi-am schimbat opinia ºi gãseam cã Montrealul este minunat. Atunci erau pe aici doar douã
biserici. Una verde, legionarã ºi alta roºie, comunistã. Pe dracu...

Am înþeles eu repede. Ambele erau doar biserici, numai cã Dumnezeu le vizita echipat cu
odãjdii diferite!

R: – Aºa te vreau poete...mai spune.
P: – Spun. ªtie o lume cã sunt vorbãreþ ºi certãreþ.
R: – Faci aluzie la trusa ta de înjurãturi?
P: – Cred c-ar cam fi cazul. Sã-þi explic. Comunitatea românã era foarte bine înfiripatã. ARC-

ul... cu ale lui, bisericile... cu ale lor. Martor la spusele mele îmi este minunatul domn Valeriu
Crainic. El mi-a cunoscut toatã evoluþia mea pe aici. 

Deci...eram reporter radio. Prin sprijinul regretatului fost ministru al culturii ºi emigraþiei pe
Quebec, dl. Gerald Godin, am prins funcþia de “directoraº” al noului Centru Cultural Român.
Alãturi de veºnic tânãrul Eugen Caraghiaur am pus bazele primei televiziuni de limba românã
din toatã emigraþia românã.
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Apoi am fost redactor la revista interetnicã HUMANITAS, condusã de scriitorul C. Stoiciu.
Timpul trecea iar eu, din când în când, mã cãsãtoream.
În anul 1990, imediat dupã pseudo revoluþia românã, nãstruºnicul Dan Fornade, împreunã

cu harnica lui Aura, au înfiinþat revista “Luceafãrul de Montreal”. Ce revistã minunatã! O numãr
ca pe singura revistã adevãratã care a funcþionat pe aici exact 10 ani. Am lucrat cu drag ºi
voluntar la ea tot timpul.

R: – Ai zis cã umbli la arsenalul de injurii...
P: – Imediat. Mãi nineacã, iatã cã au ajuns ºi la Montreal primele valuri de emigranþi postre-

voluþionari.
Inamicii aceºtia erau derutaþi, infatuaþi, curioºi, mincinoºi, umblau singuri sau ca lupii

rãpciugoºi, în haite. Intrigile dintre români au început, ºi se accentuau mereu. La o vreme,
Centrul Cultural român, de-acum funcþional, a gãzduit un cârd de personalitãþi venite
nechemate de nimeni ºi n-am înþeles nici DE CE?!?

Printre musafiri...Octavian Paler, Ana Blandiana, Petre Bãcanu etc. Multora le-a cãzut capul
în gurã când m-au vãzut îmbrãþiºându-mã cu marele jurnalist Paler ºi cu poeta Ana Blandiana.
Pricepeau curioºii cã ºi eu fusesem cineva prin România. Aceºti incognito ambasadori au þinut
o conferinþã lungã, plictisitoare, în care n-au spus nimic. Nici mãcar de ce au venit la Montreal,
apoi prin America.

Dupã care au tãbãrât peste noi „ziariºtii”, ca ciorile migratoare, de-ãºtia ºcoliþi pe la cluburi
de noapte sau cu diplome cumpãrate de la chioºcurile-secretariat. Primul ziar NOU a fost
„Pagini româneºti”. Apoi «Tribuna noastrã» …a voastrã!, le-am strigat eu la o întrunire publicã.
Apoi „Zigzag”, „Impact”...

Toate fiþuicile acestea susþin cã nu sunt subvenþionate. Atunci...cum apar aºa...peste
noapte?!? ªi culmea este cã aceºti extratereºtri nu ne bagã în seamã pe noi, ãºtia – veteranii.
Parcã sunt buldozere. Limbajul lor este adesea deplorabil, ca al tovarãºilor de la Bucureºti.
Aceste „organe” de presã îºi arogã responsabilitãþi nejustificate. Nu eºti inginer, ºofer, doctor,
frizer, panacodar, biciclist, pilot, marinar, poet, decât dacã-ºi dau ei acordul. Laudã tare
anumite personalitãþi, dar întotdeauna cu un scop. Se cunosc aceºtia cã sunt ciudaþi, cã umblã
cu cioara vopsitã, dupã jongleriile lor politice ºi dupã opiniile lor – în general. În definitiv, toatã
aceastã presã este parazitarã, trãieºte pe gologanii agonisiþi prin publicitate. ªi imitã flãcãii
aceºtia… fãrã ruºine! Comunitatea noastrã are de vreo 40 de ani un post de Radio comunitar.
Au mai înfiinþat ei încã vreo douã. Am avut noi o televiziune adevãratã, cu spaþiu de emisiune,
acordat de guvern, cu program sãptãmânal…au mai înjghebat ºi ei alte câteva. Am avut noi –
ºi avem încã – o Asociaþie scriitoriceascã pe Canada, au mai fãcut ºi ei una…pe Quebec! Aºa,
de dragul ca un nimenea ofticos ºi orgolios sã se numeascã ºi el nea Preºedintele…Mãi
frate… o fi el românul nãscut poet, dar nu chiar aºa!

R: – Poete, totuºi, cum o duci la cei 75 de ani?
P: – Splendid! Recent niºte secãturi umane au decretat c-aº fi…ANTISEMIT. O sã-i batã

Dumnezeu.
R: – Cu scrisul?
P: – Am pregãtite pentru tiparniþã încã vreo 10 volume de versuri. Mi-e în gând sã-mi scriu

ºi memoriile. O sã umplu precis multe sute de pagini.
R: – Cu familia cum îþi merge?
P: – Ca pe roate. Cu artrita…tot aºa.
R: – Te vei sãrbãtori din nou, cu mare hai, ca de obicei?
P: – Nu. Mã gândeam iniþial, sã invit sute de oameni ºi câteva ambasade strãine. La

momentul ales de mine vroiam sã cer public…renunþarea la cetãþenia românã. Dar Maria-mea
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Poet bãtãios
ºi nãbãdãios! 
Mulþi ani sã trãieºti 
Mult sã „poezeºti”…
Vei respira în cea de-a 76-a primãvarã? 
Mult bine pentru tine ºi bine pentru Þarã!

Multe primãveri înainte dragã George, asta
îþi doresc! Eºti de admirat – vei stabili un
record de longevitate printre poeþii care au
«procesat» în viaþa lor multe vagoane de
lichide de tot felul! I-ai depãºit pre mulþi ºi îþi
urez sã îi depãºeºti pe toþi poeþii lumii, alãturi
de Maria-Sa (adicã a ta), un înger de om! Sã
îþi trãiascã! Fãrã „Maria-Sa”, nu cred cã

La mulţi ani, George Filip!

Poetul ºi Maria-Sa în splendoarea Câmpului românesc de la Val David
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ºi prietenii adevãraþi m-au determinat sã renunþ la acest gest. Au dreptate: România mea nu
este þara derbedeilor trecãtori prin istorie, ºi eu – POETUL – n-am voie sã-mi abandonez
mama – la necaz…

R: – ªi…cum îþi mai faci cunoscutã faima ta de “poet total?»
P: – Voi reproduce prin toate interviurile ce le voi acorda, ºi la toate ocaziile, ce a spus ºi a

scris despre mine scriitorul Alex Cetãþeanu, ce-i drept, prietenul meu: «CÂNDVA VEÞI SPUNE
CU MÂNDRIE CÃ AÞI TRÃIT PE VREMEA POETULUI NOSTRU

ROMÂN – george FILIP.” Punct.



ajungeai la vârsta asta, þi-o spun franc.
Împlineºti în curând 75 de ani! Felicitãri ºi
mulþi ani înainte! Doi dintre fraþii tãi mi-au
destãinuit cã ”delirai” versuri de când aveai
vreo 5 ani, deci s-ar deduce cã ai fost foarte
precoce la „poezit”, dar ºi la... drãcii, de care
te cred în stare! 

Ai publicat 35 de cãrþi? Te sfãtuiesc sã mai
cauþi prin sertare – stiu din surse sigure cã
mai ai câteva pe acolo ºi îþi doresc sã le
publici pe toate! Puþini ºtiu cã acea carte a ta
intitulatã – Matematica pe degete, s-a
publicat în 64.000 (!) de exemplare ºi cã
poezii din ea au fost incluse în programele
ºcolare din România! Felicitãri Poet, nu ai
fãcut umbrã pãmântului degeaba!

«…Când te vom duce, sigur te vom duce,
sã-þi stropim picioarele cu vin…» - aºa ai cerut
într-un poem, aºa vom face, dar sã fie cât mai
târziu cu putinþã! Sigur, vei rãmâne nemuritor
în gândurile noastre, aºa cum a rãmas ºi va
rãmâne peste veacuri premoniþia ta - Blestem
lui Ceauºescu. Numai tu ºi Gheorghe Zamfir
aþi avut curajul sã „vã luaþi” de Ceauºescu ºi
de regimul lui „sãlbatic” , atunci, în luna
ianuarie a anului de rãscruce – 1989! ªi câte
legende nu se vor þese despre tine! Deci,
chiar dacã „te vom duce”, nu ai trãit fãrã rost
printre „pedeºtri”. 

În baza unui vechi legãmânt, nu m-am
putut supãra pe tine, oricât m-ai înjurat, oricât
ai încercat sã mã superi. ªi nici tu nu ai
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Poetul ºi  Alex Cetãþeanu, pe malul Mãrii Negre, „marea poetului”... la TUZLA natalã
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dreptul sã te superi pe mine, ori de câte ori te voi da afarã de colo sau de dincolo… sau de
orice altceva. Legãmântul e legãmânt! Sã ne aducem aminte:

Sub pretextul cã ai fi rãu, vulgar, certãreþ, invidios, absurd, alcoolic, încrezut ºi nu mai ºtiu
cum, unii (pe care chiar i-ai încurajat ºi i-ai ajutat sã debuteze în poezie) au declarat cã nu stau
„alãturi” de tine ºi au divizat asociaþia scriitorilor din care fãceai parte. Mai recent s-a
„descoperit” cã ai fi anti evreu ºi pro legionar! Cu aºa acuzaþii, ce mai puºcãrie ai fi fãcut în
RPR dacã ai fi avut neºansa ºi te fi aflat pe acolo prin anii 50-60! Dar nici acum nu ai scãpat…
„Cazul Filip” este încã pe tapetul unora. Bine totuºi cã s-au mai schimbat vremurile! 

Ai pierdut mulþi prieteni ºi susþinãtori, dar þi-ai fãcut alþii, mult mai mulþi. ªi eu am pierdut un
prieten drag, un om deosebit de mare clasã, care te admira (ba chiar þi-a sãrutat mâna odatã!)
ºi te-a finanþat sã-þi publici multe cãrþi. Desigur, îmi pare rãu cã s-a lãsat influenþat ºi „a luat
mâna de pe tine” …poate cã va regreta vre-o datã, deoarece eºti poet nãscut, nu fãcut! Tu vei
rãmâne în memoria colectivã, cu toate ”nãzdrãvãniile” tale. Cei invidioºi, egoiºti ºi meschini, în
niciun caz. Nu te încadrezi în nicio tiparniþã, eºti unic în felul tãu. Eºti capabil de gesturi mari,
cum puþini sunt în stare sã facã; nu mai faci parte din ACSR dar ai contribuit cu 700 de dolari
la Salonul de Carte de la Montreal! În ultimii ani, organizezi aproape singur, cu mari eforturi,
sãrbãtorirea Zilei României la Montreal ºi nu pleacã nimeni nici flãmând ºi nici însetat de la
sãrbãtoare! Unii români vin numai la „sarmale” ºi pleacã repede pe la casele lor, fãrã sã mai
stea ºi la programul cultural ºi artistic dedicat Zilei României! Tu ºi cu „Mãria Sa” (repet – a ta)
transpiraþi din greu sã reuºeascã serbarea. Cine mai face aºa ceva din patriotism ºi dragoste
de Þarã? Suflete mari, asta sunteþi! Cineva de pe lângã Dâmboviþa ar trebui sã-þi mulþumeascã
în vreun fel pentru tot ce ai fãcut ºi faci pentru urmaºii dacilor, dar sunt alþii care primesc lauri
ºi avantaje de tot felul! Dar sã schimb discuþia...

Mã întreb: Oare dacã rãmâneai în România, ai fi ajuns la aceastã vârstã onorabilã? Eu cred
cã nu, aºa cum nu au ajuns atâþia alþi poeþi mari. Altã întrebare: Eºti fericit departe de Marea
ta cea Neagrã? Rãspunsul l-ai dat cu mulþi ani în urmã, prin aceste versuri memorabile.

„…Când a fost sã plec în lumea largã,
Destinu-n cârcã sã mi-l port,
Fericirea mi-a rãmas acasã!
Fericirea, n-are paºaport…”
Nu ºtiu ce aº putea sã mai spun cu aceastã ocazie specialã, mai mult decât am spus în

rândurile de mai sus… gata, mi-am adus aminte:
Sã ai muzele pe aproape ºi …scrie dracu odatã Memoriile alea (sã mã exprim ca tine,

poeticeºte) cã de mult timp ne tot ameninþi cu ele!
LA MULÞI ANI, george FILIP, poet «TOTAL»! *

Alexandru Cetãþeanu
Beijing, China

* Pentru cei care nu ºtiu – în felul acesta (reproduc ad litteram) se auto-semneazã Poetul: george
FILIP, poet «TOTAL! Unii cred cã semneazã aºa în glumã, alþii sunt convinºi cã ...în serios!



Îl ºtiu pe George Filip puþin înainte de a deveni
septagenar. Era spre sfârºitul toamnei anului 2008, când un
prieten comun, arhitectul Ionel Vitoc, m-a invitat la o searã de
poezie româneascã. Poezie româneascã scrisã cu lacrimi de
dor de vatrã. Avem sã-l cunosc atunci pe unul dintre cei mai
importanþi poeþi români ai exilului, cunoscut în comunitatea
româneascã din Canada, drept Poetul. Apelativ moºtenit
încã din perioada când trãia în România, datorat
vestimentaþiei sale nonconformiste, plus pletele ce nu le-a
tãiat de tot nici pânã azi. E imposibil sã nu-l remarci.

Tot în acea searã l-am cunoscut ºi pe Alex Cetãþeanu, cei
doi fiind apropiaþi atât în cuget, cât ºi în simþire. Doi visãtori
la o Românie idealã. Mai mult, vin adesea împreunã în vizitã
la cei rãmaºi în þarã, rude ºi foarte mulþi prieteni. ªi nu vin
niciodatã cu mâna goalã. Câte-o traistã plinã de cãrþi ºi
reviste... Creeazã cât alþii nu-ºi fac vreme sã citeascã. De
atunci am devenit nu doar colegi de redacþie la revista
Destine literare (Montréal), dar ºi foarte buni prieteni.

Nu am sã repet prea multe aspecte din viaþa biograficã a poetului George Filip, pe care le-am
consemnat în detaliu la aniversarea celor 70 de ani de cãutare, sfidare ºi permanentã neliniºte, ci
am sã-mi îndrept atenþia asupra operei acestuia. 

Cãutarea e vie la George Filip. Scrie cu o frenezie ºi-o forþã creativã ieºite din comun. Când
revoltat, când întristat, când îndrãgostit, când... Motivul?

Fiindcã toatã viaþa mea am fost un om liber, un poet anticomunist – spune George Filip cu un
amestec de nostalgie, semeþie ºi rãtãcire printre amintirile vremii sale pãmântene. 

Sfidarea oricãrui sistem politic, începând cu cel comunist este susþinutã de izgonirea sa în exil.
Dar, care l-a învãþat sã trãiascã liber. Fire deschisã, reuºeºte sã insufle nevoia de cuvânt scris în
inimile multor români nevoiþi sã aleagã drumul exilului. Cuvânt ce devine, adesea, imperativ pentru
inducerea în memoria colectivã a dorului de ACASÃ. 

Rãmâne neliniºtea îmbrãcatã în mii de stihuri. Nu cred sã fie-n lume un iubitor al versului ºi sã
nu fi citit o poezie care sã poarte semnãtura, poet total sau poet liric… george FILIP, fiindcã – zice
acesta – o ºtie foarte bine omenirea / cã eu am fost poet efervescent1.

Momentul ‘89, atât de mult aºteptat ºi viersificat, vãzut mai ales ca un moment al eliberãrii
spirituale, îl aruncã din nou în braþele amarãciunii. Cã am asistat la un act teatral ºi cã cei ce-au
urmat liderilor comuniºti nu sunt decât o gaºcã de oligarhi neocomuniºti care jongleazã cu
destinele þãrii ºi unii se salveazã plecând în strãinãtate (…) dar uitã de biserici ºi de Dumnezeu.
Dacã momentul ’89 nu      i-a adus salvarea mult-doritã, condeiul, cu siguranþã, da.

Putem vorbi ºi de omul împlinit, George Filip?
Credem cã da. De câþiva ani trãieºte o specialã poveste de iubire – cum altfel – cu o româncã

ce poartã nume sfânt ºi atât de drag Poetului, Maria… ºi-mi puneai sub cap mãnunchi de stele /
ca prin nunþi de prinþi – imaginare / spune-mi tu Maria, e aevea / sau eu cred lucid cã mi se pare?2

Mã gândeam deunãzi, cã întruneºte toate calitãþile pe care le asociem unui poet. Serios,
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impozant, însingurat, caustic, spontan, cãutãtor de idealuri, inepuizabil, neliniºtit, imprevizibil, un
chip lipsit de angoase ºi fandoseli, George Filip te cheamã sã-l descoperi… 

ªi, totuºi, cine este George Filip? 
Întrebat despre identitatea sa, poetul rãspunde cu adânci înþelesuri, în versuri: Nu-s George

Filip, ãsta-i doar un nume,/ Bãtut cu fierul roºu, un stigmat,/ Sã nu mã rup de cârdul meu prin
lume,/ Când pe idei mã vreau crucificat3.

Sau, altfel spus, cu ce ne-a cucerit George Filip?
Cu moºtenirea sa geneticã, fiind sânge din sângele lui Goga, cum consemneazã el însuºi când

vorbeºte de venirea lui pe lume, 22 martie 1939 la Tuzla, fiu al jandarmului Pandele ºi al mamei
Floarea. Este al cincilea bãiat din cei ºase, ºi-i place sã spunã despre sine cã astfel, cel nãscut în
scutec de vers s-a luat la trântã cu viaþa ºi a devenit Poetul George Filip, poetul cu … fãrã… lauri.

Cu admirabilul ºi neclintitul sãu sentiment cã însuºi Eminescu glãsuieºte prin versurile sale…
Ascuns într-un pod din Schitu-Costineºti, citea “Geniu Pustiu”, alimentându-ºi sufletul din patima
cititului. Avea doar 9 ani. Am început sã-mi adun poezioarele într-un caiet pe care îl þineam pitulat
printre coceni. 

Dupã un furtunos debut în România (prima sa carte – “Matematica pe degete”, dedicatã copiilor
– vede lumina tiparului abia în 19744, scrisã – cum zice poetul – în cap, la puºcãria din Turnu
Severin), urmeazã alte trei volume, an dupã an, în perioada 1975-1977: “Anotimpul legendelor”
(1975), “Desant satiric” (1976), “Drumuri de baladã” (1977). Parcurs liric întrerupt, cãci, înscris pe
Lista pentru drepturile omului iniþiatã de Paul Goma, este judecat public la Tuzla ºi obligat sã
accepte cea mai aventuroasã provocare a vieþii sale: exilul… Dupã peregrinãri prin diferite þãri
europene (Austria, Germania, Franþa), alege în anul 1982 Montréalul ca oraº de reºedinþã. 

ªi a început sã zideascã: prima televiziune în limba românã din exil, Teleromânia, chiar în anul
sosirii sale în Canada; membru fondator al Centrului Cultural Român; redactor la Ora de radio în limba
românã ºi la revista multiculturalã HUMANITAS; membru fondator al Asociaþiei Scriitorilor Români din
Canada; secretar literar al revistei Candela de Montréal; înfiinþeazã Editura DESTINE ºi, recent, o
nouã Asociaþie scriitoriceascã numitã ostentativ SRI – scriitori români independenþi, al cãrei preºedinte
este. 

Lista volumelor semnate de Poet nu se încheie cu cele amintite mai sus. Sau, mai bine zis, abia
începe: “Zei fãrã armuri” (1989), “Era confuziilor” (1993), “Poèmes sur feuilles d’érable” (1998), “Din
taine” (1999), “Diana” (2002), “‘89 Poeme îndoliate” (2002), “Vãd lumina” (2003), “La planète plate
– Poèmes” (2004), “Singur împotriva destinului” (2004), “Aezii privesc” (2005), “Zilele sãptãmânii”
(2005), “Din oglindã” (2005), “Þara din lacrimã” (2006), Cântecul lebedei” (2009), AXIOME (2013),
Top secret – 2013 etc.

Pentru toate acestea ºi multe altele ce vor veni i se decerneazã în anul 2011, titlul de Cetãþean
de onoare al comunei sale natale, aºa cum îi place Poetului sã spunã, Tuzla. Consemnat de-a
pururi în Analele vetrei sale sufleteºti. 

ªi, totuºi, fiecare prag al fiinþialitãþii sale rãmâne încã sub semnul remuºcãrilor, cã e departe de
ce ºi-a propus sã realizeze. Sunt convins cã lirismul meu e cartea de vizitã cu care mã voi legitima
în posteritate ºi la porþile lui Dumnezeu, spune maestrul George Filip într-un material aniversar.

Acum, dupã mai bine de 30 de ani de activitatea literarã, este unul dintre cei mai activi, români
din diaspora. Fiþi convins cã în faþa lui Dumnezeu, cartea de vizitã pe care vreþi sã o prezentaþi va
fi dusã pe aripi de îngeri!

La mulþi ani, George Filip!
Daniela Gîfu

1. Din volumul AXIOME, 2013.
2. idem.
3. Din volumul Din oglindã, 2005.
4. Un tiraj fantastic: 64.000 exemplare, a 7,50 bucata.



Îl cunosc pe Lazãr Lãdariu de când a venit în
Târgu-Mureº dupã absolvirea studiilor universitare.
Fiu de harnici gospodari, se-ntorcea pe meleagurile
strãbune ca sã slujeascã cu gândul ºi condeiul
idealurile moºtenite din moºi-strãmoºi: „Demult, /
strãbunii mei cioplit-au lemnul / ºi numele mi-au dat,
/ în martie ursitoarele mi-au hãrãzit auzul, / sã fiu
bolnav de cântul / adâncului brãzdat; // m-au învãþat
sã-nalþ Cuvântul / niciodatã strâmb, / cu gând rãu
luminii firul sã nu-i rup, / cuþite ascuþite sã nu port la
carâmb, / prin nopþi sã îmi pãzesc mereu / pãdurea
pânditã de vreun lup.”

Cu aceastã menire a sosit tânãrul fiu de þãrani,
devenit prin har ºi sârguinþã un intelectual
autentic, cu o vastã culturã, pentru a se avânta cu
patimã în slujirea propãºirii neamului, prin câteva
calitãþi esenþiale: dragostea pentru România ºi
români; respectul faþã de marile personalitãþi ale
trecutului ºi prezentului nostru; interesul neabãtut
în însuºirea ºi promovarea culturii; fervoarea cu
care îºi susþine ideile; talentul de poet ºi ziarist. 

ªtia cã asta trebuie sã facã, simþea cã nu poate
face alt fel, deoarece „Nu-i lapte pe lume mai
dulce, / Nici soare sã urce pe deal, / Mai altfel, mai
blândã chemare, / Ca aici, la noi, în Ardeal. // Nu-
i ninsoare cãruntã pe munþi, / Nici zãpezi sã
respire-n val / Prin pãdurea pânditã de lupi, / Ca
aici, la noi, în Ardeal. // Nu-i searã mai plânsã pe
culmi, / Pe Mureº, pe ape-n aval, / Nu-i doinã mai
tristã sã cânte / Ca aici, la noi, în Ardeal. // Nu-i loc
sã coboare în vuiet / Clopote-n chemãri de caval,
/ Cu gloanþe mari, de ploaie ºi jar, / Ca aici, la noi,
în Ardeal. // Nu-ºi sunã în tropot pe ceruri / În
marºul de ploi triumfal, / În trãsnet, furtuna,
saboþii, // Ca aici, la noi, în Ardeal.”

Ca slujitor al scenei, am fost cu osebire impre-
sionat de modul în care Lazãr înþelege cât de impor-
tant poate ºi trebuie sã fie rolul unui teatru – mai ales
al unuia pe frontispiciul cãruia scrie „Teatru Naþional”
– în educarea culturalã, esteticã ºi patrioticã a naþiei.
Nu pot uita generozitatea cu care, în cursul anului
2012, timp de 50 de sãptãmâni, cotidianul Cuvântul
liber, pe care îl conduce din noaptea de 22 spre 23
decembrie 1989, a publicat evocãri ale momentelor
importante, realizãrilor de mare înãlþime artisticã ºi

personalitãþilor de vazã care au dat strãlucire celor 50
de ani de activitate creatoare a Companiei „Liviu
Rebreanu” a teatrului nostru.

Cuvântul liber, în acord cu viziunea despre
sprijinirea culturii naþionale a lui Lazãr Lãdariu, a
elogiat întotdeauna împlinirile valoroase ale
artiºtilor târgumureºeni, s-a bucurat de succesele
lor, dar, atunci când a fost cazul, a ºi criticat, dur
ºi fãrã menajamente, derapajele care trebuiau
aduse la luminã ºi sancþionate public.

Pentru cã mai are Lazãr un merit deosebit:
judecata lui asupra culturii, aprecierea de cãtre el
a valorilor culturale este întotdeauna obiectivã,
dreaptã, neinfluenþatã de conjuncturi ºi coterii:
„Cuvintele mele / sunt ca munþii, / ca stâncile sunt,
/ adunate, / snop de aur / în mâna lui Dumnezeu;
// cuvintele mele, / de departe privite, / au forma
vãzutã / doar de cei / care urcã muntele; //
cuvintele mele, / înºirate pe spinarea ceþurilor, /
sunt ca stâncile / din pumnul zilei; // cuvintele
mele, / invers rostite, / s-ar putea sã vã sperie, / în
oglindã privite; // cuvintele mele, / ca o cometã, /
ca ursul greoi, / ar putea uimi ochiul; // cuvintele
mele / sunt ca munþii, / ca stâncile sunt”.

În pragul celor 75 de ani pe care-i împlineºte,
dupã peste 50 de ani de neobositã activitate poeticã
ºi jurnalisticã, Lazãr Lãdariu poate mãrturisi cu
deplinã îndreptãþire: „De dimineaþã pânã seara,
târziu, / am semãnat, bob cu bob, toate literele
alfabetului / în zori, flãcãri erau cuvintele mele, în
vãpãi rãsãrite; // de dimineaþã pânã seara, târziu, /
câte un nume am încredinþat fiecãrei taine, / precum
lacrima alunecând pe tâmpla muntelui; // de
dimineaþã pânã seara, târziu, / cu rãbdare am
caligrafiat stãrile / de culoarea corbului în ochi
privind noaptea; // de dimineaþã pânã seara, târziu,
/ aºezat pe creasta zimþatei tãceri, / am numãrat
cutele de pe fruntea timpului.”

Îi urez lui Lazãr Lãdariu, acest împãtimit al cul-
turii, acest ostaº cu condeiul pe nobilul front al luptei
pentru afirmarea frumosului autentic, împotriva
inculturii, mediocritãþii ºi falselor valori, sãnãtate ºi
viaþã lungã, bogatã în noi ºi importante realizãri.

LA MULÞI ANI!
Zeno Fodor

LAZĂR LĂDARIU – 75
UN ÎMPĂTIMIT AL CULTURII
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