Sub egida semnificaţiilor acestui emistih al lui Shakespeare, prin care Hamlet îşi rosteşte îndoiala,
putem să aşezăm perspectiva devenirii anului 2010 la nivel planetar. Căci miza unei păci durabile
abia se întrevede printr-o acalmie mai mult programată şi asumată (nu reală !) de marile puteri, fie de
Uniunea Europeană, fie de Rusia ori de USA. Forţa economică a Chinei, a Japoniei se simte tot mai
vizibil pe piaţa comercială, determinând regrupări de companii şi monopoluri în restul lumii, căci legea
concurenţei devine neiertătoare. Şi monedele naţionale, echivalente nedezminţite ale tranzacţiilor de
orice fel, au intrat şi în atenţia noastră, a oamenilor de cultură, mai accentuat în actuala criză
mondială, declanşată cu doi ani în urmă. Totul în jurul nostru s-a manifestat parcă diabolic de concret,
tinzând să schimbe şi natura relaţiilor dintre oameni.
Fapt lăudabil însă că munca de cercetare în domeniile tehnic şi ştiinţific nu a stagnat, logic, nici n-ar
avea cum, atâta timp cât se ştie că performanţele, progresele în general, nu se obţin prin conservare,
ci prin aplicare, parţială şi totală. Şi domeniul medicinii, cu numeroasele ei ramuri de aplicabilitate, se

cuvine invocat aici prin atâtea demersuri chemate să întârzie diferite fenomene ale gripei, răspândite adesea
pe calea alimentaţiei necontrolate îndeajuns, a poluării îngrijorătoare de mai multă vreme.
De netăgăduit rămâne tendinţa omului, indiferent de orientare politică, socială, religioasă ori rasială, de a-şi
găsi semeni ori parteneri în reuniuni regionale, şi cât mai des internaţionale, de a dezbate – pe cât posibil de
a concluziona - pe teme ecologice, de dezarmare nucleară, de zbor în cosmos, de micşorare a sărăciei, de
înlăturare a malnutriţiei, de aplicare nediscriminatorie a tratamentelor medicale etc.
Cutremurul din Republica Haiti (12 ianuarie a.c.), prin dezastrele produse, a mobilizat toate ţările lumii în
strângerea de ajutoare materiale, alimentare şi financiare, ca să sprijine populaţia din zonă pentru redresare
şi reconstrucţie.
O mobilizare de o asemenea anvergură se impune şi pentru lupta împotriva terorismului, care cunoaşte
acte de recrudescenţă, izolat în lume, dar mai focalizat în Afganistan şi în Irak.
Noi scriitorii, din cadrul ACSR, unii veniţi cu decenii în urmă din Europa de Est, unde dictatura, prin mâna
prelungită a cenzurii, a gardienilor apărători ai ciumei roşii, ştim foarte bine ce-nseamnă libertatea câştigată
în Canada, spiritul democratic oferit drept cadru nouă tuturor. Numai aşa înţelegem integrarea ca pe un
consensus omonium.
Scriind şi înţelegând rosturile fiinţării textelor, în care ne exprimăm, putem să ne-ntrebăm fără îngrijorare a
câta putere în stat este cartea ?
Ea începe de la gând, forţă lexicală, revistă, carte, difuzare. Numai împreună ne vom vedea aura de
personalitate şi împlinită bucuria pentru care am fost meniţi.
Spun toate acestea, deoarece, parcurgând un deceniu de afirmare, Asociaţia Canadiană a Scriitorilor
Români tinde spre maturizare, care pune preţ mărturisit pe unitate. Aşează cu o reală convingere reuniunile
de cenaclu, a căror permanenţă dă seamă nu numai de existenţă în sine, ci de valorificare sau evaluare a
lecturilor prezentate.
Lansările de carte, saloanele organizate cu această ocazie, întâlnirile cu diferite personalităţi în domeniu
verifică viabilitatea prin comunicare a principalelor limbi de circulaţie – româna, franceza, engleza – pe care
membrii breslei noastre le foloseşte. Multilingvismul este o altă formă de verificare a informaţiei şi de
acceptare a comparaţiei, în urma căreia se apelează conştient la genul proxim şi diferenţa specifică.
Am constatat toate aceste adevăruri, pe unele le-am publicat în revista „Destine literare”, cu gândul că vom
demara, nu prea târziu, tipărirea şi a unei Antologii a ACSR, cu texte în cele trei limbi. Avem destule modele în
literatura Québecului. E bine să ne stimuleze metodic şi creator.
Revin la titlul acestui editorial şi, personal, subliniez că se află în puterea noastră să exprimăm o îndoială de
tip cartezian – cogito, ergo sum . Sau mai simplu – văzând şi făcând .
Redac?ia

Ori de câte ori străbat cu maşina cei 1400 de
kilometri de la Montréal la Chicago, tot de atâtea
ori îmi spun că va fi pentru ultima dată. Mai ales
dacă vremea se întâmplă să nu fie prea bună.
Anul acesta, am plecat spre Chicago sâmbătă,
28 noiembrie la ora 4.00 dimineaţa şi am ajuns la
Glen Ellyn (o suburbie situată în NW-ul marelui
oraş din statul Illinois unde locuieşte prietenul
meu Calin Caluşer, medic radiolog), la ora 19.00.
Cum nu am fost singur (am avut co-pilot pe
inginerul Dan Vulpe, bun şi experimentat şofer)
drumul la dus a fost uşor. Nu la fel de uşor a fost
drumul la întors acasă, pe 2 decembrie, când a
plouat tot timpul. Am plecat de la Glen Ellyn la ora
7.30 dimineaţa ca să ajungem la Montréal după
aproape 20 de ore pe drum! Este drept, ne-am
mai oprit să facem cumpărături de Sfântul
Nicolae, să mâncăm etc., dar tot o « veşnicie » ni
s-a părut drumul. Cu patru ani în urmă, când am
fost la Chicago (plecarea tot din Montréal) cu
marele meu prieten, prof. Dr. Pompiliu Manea,
nu a fost mult diferit, numai că drumul de
întoarcere l-am făcut prin Niagara, tot pe o
ploaie, însă torenţială…
Dar ce «destin» ne-a împins la un drum aşa de
lung? Cea de-a 95-a ediţie a RSNA, acesta este
răspunsul.
În fiecare an, peste 60.000 de medici, profesori
universitari, cercetători ştiinţifici şi alte cadre
implicate în radiologie din toată lumea, se
întâlnesc la imensul centru de conferinţe Mc
Cormick din Chicago, în cadrul organizat de
Radiology Society of North America (RSNA), cea
mai mare manifestare de acest gen din lume.
Producătorii de aparatură de imagerie medicală,
de radiaţii pentru oncologie, de accesorii de
radiologie, de logiciele de radiologie etc. sunt şi
ei prezenţi în număr record – aprox. 700, veniţi
din toate ungherele lumii. În acest an, 15% din
expozanţi (101) au fost prezenţi pentru prima
dată la eveniment. Criza economică nu s-a simţit
pe aici. Imaginaţi-vă trei săli imense, fiecare de
mărimea unui stadion, pline cu standuri mai mari
sau mai mici (după posibilităţi şi după mărimea
companiilor) cu tot ce există în lume în materie
de aparatură de imagerie umană, ba chiar şi
veterinară! Marii « jucători » în domeniul medical
ocupă întotdeauna spaţii importante, pentru care
plătesc zeci de mii de dolari. Cele mai mari
standuri anul acesta le-au avut – în ordine –
companiile General Electric, Philips, Siemens şi
Toshiba, urmate de Fujifilm, Hitachi Medical,
Agfa Healtcare, Canon USA, Carestream
Health, Shimadzu Medical, Bracco, McKesson,
Vital Images, Konica Minolta Medical Imaging şi
altele – până la aprox. 700 de nume, cum am
menţionat mai sus.

Din dosarul pentru presă oferit
de organizatori ziariştilor,
prezenţi şi ei în număr record, se
pot afla cifre interesante:
Evenimentul a adus peste 130
de milioane de dolari oraşului
C h i c a g o . N u m a i
camerele/noapte închiriate de
participanţi au depăşit 100 000 în
79 de hoteluri din centrul
oraşului. Noi nu ne-am numărat printre cei 100
000, având unde să locuim şi să ne veselim, şi
câţi nu or fi mai fost ca noi!
În cele şase zile cât a durat RSNA-ul, au fost
planificate şi prezentate 1750 de comunicări
ştiinţifice în toate domeniile şi sub-domeniile
medicale înrudite: imagerie a sânului, cardiacă,
pulmonară, gastrointestinală, genito-urinară, a
sistemului muscular-scheletal, neurologica,
pediatrie, imagerie şi intervenţie vasculară,
radiaţii pentru oncologie, radiobiologie, fizică
etc. S-au ţinut 237 de cursuri de împrospătare
(refresher) a cunoştinţelor şi 114 „multisessions”.
În plus s-au expus 1735 de panouri de
prezentare cu scop educativ şi 712 postere cu
teme ştiinţifice.
Fără a fi prea tehnic şi a intra în multe detalii
(Catalogul evenimentului depăşeşte bine 1000
de pagini!), trebuie să menţionez câteva dintre
cele mai interesante comunicări ştiinţifice
prezentate la RSNA :
Se crede că activitatea fizică întăreşte
articulaţiile – câte sute de genoflexiuni nu
făceam eu odată seara şi dimineaţa! Iată că nu
este chiar aşa. Cercetătorul Dr. Christoph
Stehling de la Universitatea din San Francisco a
demonstrat printr-un studiu cu MRI făcut pe 136
de femei şi 100 de bărbaţi de vârstă mijlocie
(între 45 şi 55 de ani) că activitatea fizică intensă
(alergare, sărituri, ridicare de greutăţi) ar creşte
riscul de osteoartrită, cea mai răspândită formă
de artrită, care afectează 27 de milioane de
americani adulţi. Mişcările lente (ciclism, înot
etc.) ajută la întărirea articulaţiilor. Ca fost
alergător de 100 m şi săritor la lungime, pot
confirma că Dr. Stehling are perfectă dreptate.
Telefoanele inteligente (iPhones) pot fi
utilizate cu succes pentru diagnostic de la
distanţă cu ajutorul imaginii generate de
tomografia computerizată (CT) în cazurile de
apendicită acută! Această comunicare a fost
făcută de dr. Asim F. Choudhri de la universitatea
John Hopkins din Baltimore. O intervenţie rapidă
în cazul unei infecţii a apendicelui, înainte de a
se produce abcesul (peritonita), este salutară.
Intervenţia chirurgicală la timp face ca riscurile şi
complicaţiile să fie mult mai mici. Cum radiologul

nu se afla tot timpul la spital (poate fi prin munţi sau
la un meci de hochei, baseball, footbal american
etc.) diagnosticul pe telefonul celular inteligent este
o soluţie interesantă şi de precizie (94% din cazuri
au fost diagnosticate corect pe micul ecran al
telefonului „smart”).
Ştiaţi că buşoanele (stay-tabs) de la canetele
de aluminiu cu bere sau băuturi răcoritoare vă
pot periclita sănătatea? Nici eu. Doctorul radiolog
Lane F. Donnelly de la spitalul de copii din Cincinnati
(Cincinnati Children's Hospital Medical Center) a
avut 19 cazuri de înghiţire a acestor buşoane pe o
perioadă de 16 ani. În toată lumea probabil există
sute de astfel de cazuri. În general adolescenţii sunt
victime ale canetelor. Ca urmare, aceste canete vor
fi reconcepute, să nu mai prezinte astfel de riscuri.
Precauţia americană ajunsă la paroxism! Un bun
exemplu – să fac o divagaţie – se poate da cu sticlele
de şampanie sau vin mustos – este obligatoriu să se
scrie pe etichetă că dacă se scoate dopul în direcţia
ochilor, poate să-i lovească (pe ochi!). Nu este de
glumă – probabil a existat un caz în care avocaţii
hrăpăreţi au stors bani de la o companie pentru
faptul că un dop i-a scos ochiul unui prost care nu
ştia că şampania face… poc!
Peste 50% din examenele făcute cu CT pentru
afecţiuni pelviene şi abdominale nu sunt necesare şi
nu sunt indicate – iar riscul de radiaţii în exces pentru
pacienţi este mare. Aceasta este concluzia unui
studiu făcut de dr. Kristie Guite, rezident la
Universitatea din Wisconsin (UW) din Madison.
În România nu cred că există acest risc, deoarece
nu există prea multe CT-uri.
Mă înşel oare?
Elastografia (examinarea cu ultrasunete a
sânului sub presiune) reduce numărul de biopsii de
sân, care pot fi evitate!
În USA aprox. 80% din traumatizantele biopsii dau
rezultate negative. Elastografia este o bună
alternativă – aceasta este concluzia la care a ajuns
Dr. Stamatia V. Destounis, radiolog la Elizabeth
Wende Breast Care în Rochester, NY. La aceleaşi
concluzii a ajuns şi Dr. Smitha Putturaya şi colegii de
la Charing Cross Hospital Breast Unit din Londra,
Anglia, într-un studiu făcut pe o durată de 7 ani.
Cine să mai înţeleagă ceva? Radiaţia cu doza
redusă pentru mamografiile anuale de rutină,
măresc riscul de cancer de sân la femeile cu
predispoziţie genetică sau familială la cancer. Peste
90% din femeile la care cancerul de sân a fost
depistat în faza incipienta, supravieţuiesc. Dar
repetate examene cu radiaţii trebuiesc evitate.
Multă atenţie la riscurile mamografiilor, sfătuieşte
Dr. Marijke C. Jansen-var der Weide din Norvegia!
Un subiect care m-a frământat de multă vreme
este legat de contaminarea cu plumb din praful
care este inspirat 24 de ore pe zi. În unele ţări
praful este aproape inexistent, în altele… se
găseşte din belşug. Am scris şi câteva eseuri pe
această temă. Iată că problema este mai serioasă

decât credeam, aşa cum ne învaţă şi Vechiul
Testament în variantele cu traduceri corecte – există
şi variante unde s-a evitat traducerea cu fatidicul
element „plumbum”. În Vechiul Testament – Isaia, 1
/21-26 – paragraful 25 este scris clar – „…toate
părticelele de plumb le voi depărta din tine. „ cu
efectul benefic urmărit de Dumnezeu. Iertaţi-mi
divagaţia.
Comunicarea ştiinţifică făcută de prof. Dr. Kim
Cecil şi alţi patru reputaţi profesori de la
Universitatea din Cincinnati (U.C.C.M.) este
cutremurătoare: Cercetând imagini făcute cu fMRI
(funcţional Magnetic Resonance Imaging) s-a
constatat că la adulţii care au fost expuşi la plumb
când erau copii, „nici o parte a creierului nu a rămas
neafectată de expunerea la plumb”. Comunicarea
face parte dintr-un program complex de cercetări al
statului Ohio, în colaborare cu Institutul Naţional de
Ştiinţe ale Sănătăţii Mediului şi Agenţia U.S. pentru
Protecţia Mediului.
Trebuie ştiut şi reţinut bine: Expunerea prenatala
şi în prima parte a copilăriei (cei şapte ani de casă?)
la plumb, duce la defecţiuni permanente, ireversibile
ale creierului. Expunerea la plumb în copilărie a fost
asociată cu un factor de inteligenta (IQ) diminuat,
incapacitate de concentrare, rezultate proaste la
învăţătură şi un risc mărit de comportament criminal.
Şi să nu uităm, reziduuri de plumb se găsesc în apă,
sol şi din vopselele pe bază de plumb utilizate în
trecut.
Să ne mai mirăm că în unele ţări oamenii sunt cam
tulburi la minte, fură, înşeală, înjură, mint, sunt
neserioşi etc.?
În încheiere, merită să vă povestesc în câteva
cuvinte, seara de neuitat ce ne-a fost oferită de
compania Toshiba, care a organizat la cunoscutul
Navy Pier o ceremonie Sake (devenită tradiţie la
RSNA). Peste 2000 de participanţi, au putut să
mănânce şi să bea pe săturate (cred că nu s-au
consumat nici un sfert din băuturile de tot felul şi din
nenumăratele feluri de mâncare japoneză şi
americană). În imensul salon principal al «pier-ului»
avansat peste un kilometru în lacul Michigan, au
răsunat tobele tradiţionale japoneze (ce măiestrie!)
iar orchestra care a interpretat muzica japoneză şi
americană a încântat spiritele. Una dintre cele două
violoniste care cântau şi dansau în acelaşi timp pe o
mică scenă înaltă vorbea româneşte!
Băutura tradiţională sake s-a servit direct din
bărdace, folosindu-se cutiuţe masu făcute din lemn
hinoki cu miros de lămâie. Să bea oricine pe
săturate…
Câte nu ar fi de spus despre RSNA 2009! Pe site-ul
Internet www.rsna.org se pot găsi toate informaţiile
despre tot ce s-a întâmplat la acest eveniment de
excepţie pentru lumea radiologiei. Eu cred că orice
cadru medical implicat în această profesie, ar trebui
să ajungă măcar o dată în viaţa la RSNA Chicago,
precum musulmanii la Mecca.
Drum bun în 2010!

Sub auspiciile Academiei Internaţionale Orient-Occident, înfiinţată de poeţii şi
traducătorii Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, se desfăşoară, anual, Festivalul
Internaţional „Nopţile de poezie”, la Curtea de Argeş.
La ediţia a XIII-a, din anul 2009, au fost prezenţi scriitori, jurnalişti, fotografi, oameni
de radio şi televiziune din 30 de ţări ale lumii: Germania, Finlanda, Polonia, Cipru, Macedonia, U.S.A.,
Cuba, Anglia, Hong Kong, Liban, Mexic, Iordania ş. a., desigur, şi din România. Traducătorul
festivalului pentru limbile franceză şi engleză a fost românul canadian Alexandru Cetăţeanu.
Cunoscut pentru devoţiunea sa de peste 25 de ani în promovarea şi păstrarea identităţii româneşti
în Canada, Alexandru Cetăţeanu s-a aflat în grupul celor nouă care au înfiinţat Asociaţia Canadiană a
Scriitorilor Români, a cărei preşedinte a devenit. Pe lângă activităţile de breaslă în Montréal, el a
sprijinit apariţia unei reviste de cultură lunare intitulată „Destine literare”. Mulţi dintre membrii activi ai
Asociaţiei şi-au împlinit preocupările literare în paginile publicaţiei amintite.
În paralel cu activitatea profesională din România, Alexandru Cetăţeanu şi-a adăugat sporadic un
cuantum literar, amplificat după emigrarea din 1984. Aşa încât, abia în 1995, îi va apărea prima carte,
intitulată, cum altfel? Un român în Canada. Întreg textul poate fi încadrat în linia mărturisirilor demne
de o biografie asumată, biografia unui căutător de lumină, regăsită într-o ţară a libertăţii necesare. Iau urmat volumele Ţara Hyperboreenilor, în ediţie bilingvă – română/franceză (2003, 2005) şi
excelentul excurs prozaistic, Străin în America (2007, Editura Junimea, Iaşi, cu prefaţe de Cezar
Ivănescu şi Doru Moţoc).
În 2009, Alex Cetăţeanu a debutat cu o ingenioasă carte gen mozaic veneţian – poezii, poeme,
identificări biografice, microsioane lirice, pasteluri, fabule, caligrafii ale unui homo ludens, surprins în
perioade diferite ale vieţii (copilărie, adolescenţă, tânăr, vârstnic – cu întrebări şi enigme). Peste
toate, se arcuieşte sensul gândurilor unui creator (trăitor în două culturi), care vede şi aude în
imediatul canadian, altoit, fără drept de tăgadă, pe o matrice românească indubitabilă.
Aflat la o vârstă a acumulărilor, a distilării sau a evaluării lor (născut la 7 iulie 1947, în comuna
Amărăşti, judeţul Vâlcea), cu un orizont informaţional bine echilibrat (fiind inginer electronist),
scriitorul Alex Cetăţeanu şi-a denumit cartea De la Herodot cetire (90 de pagini, Editura Academiei
Internaţionale Orient-Occident, Bucureşti).
Cartea are o splendidă şi emoţionantă dedicaţie, gen afinităţi elective, care deschide nenumărate
trimiteri tematice spre oamenii care i-au drapat existenţa şi visul lui de înălţare spirituală prin poezie.
În prim-plan se afirmă chipul mamei. Ea reverberează adesea în poezii, ea deschide volumul actual
şi tot ea îl şi încheie. Din depărtarea timpului trecut, ea se manifestă simbolic prin termenii „fereastră”
şi casă” ori prin „bujorii” – „cum se întorc mereu şi-mi ies în cale/ În curtea mamei, ca-n copilăria / Care
s-a dus venind din depărtare”.
Şi într-o explozie de nostalgii, pentru a nu deveni sentimental irecuperabil, poetul cult se refugiază în
mitologii ale Greciei Antice, în căutarea originilor bujorului. Dar cum Alex Cetăţeanu este de multă
vreme un glob trotter, el se opreşte încântat în ţările lumii ca să identifice frumuseţea de jar a bujorilor.
De fapt a unei specii de bujor, cu flori mari sângerii (Paeonia peregrina), cunoscută sub denumirea de
bujor românesc, specie ocrotită de lege.
În platforma subtextuală a poemului Bujor, peony, pivoine, botan…(denumiri lexicale diferite ale
aceleiaşi plante erbacee în atâtea limbi ale lumii) se simt impulsurile lui Macedonski din Rondelul
crinilor („în crini este beţia cea rară”), dar şi ale lui Şt. Aug. Doinaş din balada Mistreţul cu colţi de
argint. Dacă la primul, simbolismul atinge apogeul pe calea olfactivului, la românul canadian rămâne
prioritar văzul, cel mai puternic şi înălţător simţ al cunoaşterii umane. A călători prin continentele lumii

pentru a-ţi edifica preocupările de electronică aplicată în domeniul radiologiei dentare şi a fi urmărit nu de o
himeră, ca la Doinaş, ci de o culoare a unei plante care, la rându-i, te cheamă din copilărie, rămânând ca o
muză adormită, gata să nu dispară odată cu trecerea timpului. Ba, aş zice că se redeşteaptă, se prelungeşte,
chiar precipitat şi în îndepărtata Chină. În limba chineză, ne avertizează autorul într-o notă de subsol a
poemului, bujorul (Hua Wang) înseamnă „regele florilor”.
Poetul, cutremurat de transferurile de înţeles ale cuvântului, încheie apoteotic în catrenul al cincilea: „Bujori
oriunde-s pe planetă – / Simbol de ţări şi de împărăţie: / Hua Wang, peony, pivoine, botane… / Pe lumea
acestea-s leac de nebunie”.
Iar dacă speculăm contextual, în spiritul comunicării şi al simbologiei ofertante, desprindem cuvintele:
„bujor”, „Canada”, „România”, „mama”. Printr-o floare, semn al frumosului în certitudine, se deschide nu
numai un orizont al cunoaşterii, ci şi o întoarcere spre sine, spre personalizare. Când? Numai atunci când
intensităţile vieţii scot la suprafaţa gândului prea multe întrebări.
Iată cum ideaţia şi simbolistica unui poem redactat pe o formulă prozodică de tip clasic afişează
modernitatea, caracterizând un stil şi un om.
Asemenea transferuri – cu dus /întors – găsim şi în poemele: Gândurile mele, Portocala.
Mai sus, semnalam cantabilitatea unor poezii, a căror metrică vine de la Alecsandri, Eminescu, Coşbuc,
Goga şi a imitatorilor – cel puţin la acest nivel, nu şi al tematicii, al vocabularului folosit. Bunăoară, Rugă se
alătură fericit unor poeme semnate de Grigore Vieru: „Hoarde roşii încă / Sunt la răsărit/ Unde eşti tu,
Doamne – / Iar ne-ai părăsit?”
Câteva poeme de tip folcloric rămân memorabile: Dor de dor („Din Canada, din Québec, / Unde nopţi şi zile
trec, / Mă întreb şi mă frământ/ Unde-i casa-mi pe pământ?”), Ţine-mi, Doamne, dorul, Mă întreb ca omul,
Dor de pupăză şi cuc, Song sparow.
Poetul rămâne totuşi om. De aceea, scrie cu sau fără frenezie, satire, pamflete, fabule. În toate, Alex
Cetăţeanu are ştiinţa sintezei, a laconicului. Are convingerea eminesciană că adevărul trebuie exprimat clar,
exact şi concis: Golgota, Jurământ („Am jurat să nu mă doară/ Nici bătaie şi nici ură, /Nici minciuna împotrivămi./Viaţa-i cuminecătură”. Parcă Macedonski – şi nu numai! – răsună peste veac!), Apollo.
Satira Nebunie, redactată în cheia hazlie a lui Vlad Delamarina, rămâne un poem de atitudine pamfletară,
ca şi Latră câinii. Umor involuntar se găseşte în poezia Fetele tracilor.
Câteva texte poetice sunt de antologie: Fabulă, Homo homini lupus, Un şirag de perle, Iarnă canadiană (un
distinguo al pastelului contemporan).
Cunoscător atent al realităţilor (de toate felurile) din Canada şi România, călătorind în multe ţări, cu
precădere în America de Nord, în descifrarea vieţii materiale şi spirituale a oamenilor, indiferent de rasă şi
religie, ziaristul Alex Cetăţeanu transferă informaţia frustă găsită la români poetului neliniştit. Din asemenea
impresii, s-a alcătuit poezia De la Herodot cetire, care dă şi titlul întregului volum. Cuvântul dezbinare ar fi cel
care sintetizează variaţiile ideilor din toate patru catrene: „Herodot a scris cândva / Că străbunii noştri, tracii, /
N-ar avea asemănare /De n-ar fi-nvrăjbiţi ca dracii”.
Ghilotina cuvântului „dracii”, deşi stilistic cade nefericit în rostirea poeziei, defineşte pe deplin nu o stare, nu
un fapt, ci o mentalitate.
Versuri de o asemenea factură, doar aparent şăgalnice, întâlnim la un Anton Pann, la care apropierea de
folclor a fost pilduitoare, cumva şi de folos.
Stilistica limbajului scade în intensitate, chiar se rarefiază când poetul îşi mărturiseşte biografia – notiţiar de
stare civilă: De unde mă trag şi unde mă-ntorc, Viaţa mea în Canada, Acolo, dealurile mele, Mă gândesc
adeseori, Întrebare, Scrisoare mamei (două versuri memorabile – „Iar eu eram aşa departe/ Cât între
naştere şi moarte”), Internet, Cântec pentru Canada.
O perspectivă, cu siguranţă, benefică, dacă poetul, de acum stăpân sigur pe formele de exprimare
modernă, vrea să cultive versul liber. Mărturisitoare sunt poemele: Liber, liber, liber, Pe drumul de marţi (în a
doua parte, cu vădită nominalizare argheziană), Sărac.
Pe ansamblu, volumul De la Herodot cetire impune un poet matur, cu grijă neţărmurită pentru fluctuaţiile
cuvintelor, dispuse în registre variate, pentru ca pilda comunicării să fie substanţială. Nu de puţine ori,
filosofia unei existenţe atinge miezul ideilor fireşti. Între dorul ţării originare şi existenţa zilnică din ţara
adoptivă, scriitorul îşi balansează raţional viaţa. În ciuda multor realizări, inclusiv financiare, omul îşi resimte
precaritatea vieţii, pe care o reculege de la cei din preajma sa. Instaurarea inechităţii sociale îl determină pe
poetul Alex Cetăţeanu să clameze, deloc consolator, tot în metrică folclorică: „Fie Doamne, numai fie / Draga

de copilărie, / Portocale tu să-mparţi/ La săraci şi la bogaţi// Toată-această lume goală / E-un surâs de
portocală!”
Răsucirea spre simbol şi semnificaţie, din ultimele două versuri, trimite spre o filosofie a experimentului
individual. Adică, de la o „biografie în sine” (Roland Barthes îi spunea „structura unei existenţe”), la o definire
a comunităţii umane. Tot jocul limbajului se reazemă pe polimorfismul femininului lume.
XXX
Spre finalul volumului, scriitorul Alex Cetăţeanu a adăugat câteva proze poematice de o frumuseţe aparte.
Sunt schiţe de decor, impresii despre o realitate fluvială, despre păsări şi plante – toate anunţând, de ce nu?,
un viitor volum, de data aceasta, de proze. Găsim, de pe acum, afişată o sensibilitate pentru lumea celor care
nu cuvântă, ca şi pentru grandoarea peisajului canadian.
Algonquin, Il, USA, 5-9 ianuarie 2010

Mirajul occidentului european a început pentru cărturarii români într-un mod legat, susţinut şi oficial,
după mişcările paşoptiste, postnapoleoniene, descătuşând istoria şi drepturile de afirmare a libertăţii.
Mutaţia valorilor culturale a devenit dinamică şi pilduitoare după cele două războaie mondiale. Cum
ţările române nu puteau rămâne în afara istoriei, tot mai trepidante, nici inteligenţele unor oameni de carte
nu s-au retras într-o pasivitate ademenitoare, ci au purces pe drumul spinos al cunoaşterii în lumea largă.
Lângă atâtea nume româneşti de prestigiu ale secolului al XX-lea, impuse în varii domenii de activitate
– ştiinţifică şi culturală –, recunoscute şi peste oceane, cel al lui Mircea Eliade (centenarul naşterii, în
2007) a stârnit multe controverse, dezbateri, colocvii, simpozioane, conferinţe. Faptul că în tinereţea lui a
fost simpatizant al mişcării legionare, având şi câteva ieşiri pro domo în presa vremii (între ianuarie 1937
– februarie 1938), biografia lui a fost răsucită, despletită şi răstălmăcită politic, chiar din timpul vieţii
savantului (pe când locuia la Chicago).
După popasuri diplomatice (oficiale), la Londra şi Lisabona, vocaţia scriitorului şi-a multiplicat sporul
narativ, început în România, alternând fericit cu a Profesorului ex cathedra, pentru care istoria religiilor a
deschis un capitol fundamental în cultura universală a popoarelor. Primii paşi au fost făcuţi în Franţa,
ulterior, şi pentru totdeauna, în USA. De acum încolo, în aceeaşi fiinţă sălăşluiesc armonios savantul
(gândind şi scriind în limbile franceză şi engleză), cu scriitorul de limbă română. În câteva interviuri oferite
unor reviste franceze şi româneşti, Mircea Eliade motiva admirabil puterea de seducţie pe care o are
lexicul limbii în care s-a născut, propunându-i parcă instinctiv, revelatoriu, nuanţele adecvate în
comunicarea aşteptată.
Noi vedem aici atât înzestrare genetică, precum şi cultivarea meticuloasă, trudnică a gândului
despărţitor pentru a obţine finalităţi de prestigiu. Pe Omul ca atare, ce şi-a luat în stăpânire propriu-i
destin, ca pe o zestre, unică. Numai ideile şi cuvintele pot s-o aprecieze ca fiind distributivă. Orice
ingerinţă, de orice natură, cu atât mai mult, politică, n-are atribute de supraveghere ori de calificare. De
rapt, nici atât! Iată de ce după 1940 (murise Nae Ionescu la 15 martie, iar el pleca în misiune diplomatică
la 10 aprilie), în personalitatea lui Mircea Eliade s-a-ntrupat doar savantul şi scriitorul.
Prin prisma unei asemenea modalităţi de gândire – stenică, raţională –, a căutat să scrie o carte
incitantă medicul Francisc Ion Dworschak intitulată În apărarea lui Mircea Eliade (două ediţii – 2003,
2007), Criterion Publishing, Bucureşti.
Referinţele noastre vizează „ediţia a doua, revăzută şi adăugită”, 312 pagini, cartea fiindu-mi oferită, la
Montréal (Canada) de dl. Alexandru Cetăţeanu, preşedintele Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români.
Cartea beneficiază de un Cuvânt înainte, redactat de Mac Linscott Richetts, un fost apropiat al lui
Mircea Eliade, cu care a studiat la Universitatea din Chicago, el însuşi profesor la Departamentul de
Filosofie a Religiilor la Louisburg College, din Carolina de Nord. El este un bun cunoscător al limbii
române, pentru care s-a bucurat nespus de mult că poate iniţia traducerea în engleză a unor opere

eliadeşti. Domnul Francisc Ion Dworschak ne identifică titlurile traduse: „Jurnalul lui Eliade (vol. I şi IV),
Autobiografia (vol.I şi II), Noaptea de Sânziene şi multe altele”. De asemenea, a publicat o monografie, în
1988, denumită Mircea Eliade: The Romanian Roots.
Dar, pentru a fi în cunoştinţă de cauză, a căutării rădăcinilor (Roots) româneşti, cercetătorul american a
venit, în 1981, la Biblioteca Academiei Române, citind şi răsfoind presa vremii interbelice, cu precădere,
pentru a face studiu de caz, în privinţa lui Mircea Eliade, a istoriei în care a crescut şi din care a ieşit din 1940.
În expozeul său, eliadistul american se arată sincer interesat de dezbaterile medicului român canadian,
deoarece polemicile sale nu sunt cu morile de vânt, ci cu detractori plătiţi sau rău intenţionaţi, ca să-şi asigure
o ipotetică rămânere şi după dispariţie, agăţându-se de pulpana veşniciei lui Mircea Eliade.
Dintre nenumăraţii violatori ai adevărului istoric – şi moral, ori cârtitori cu simbrie plătită, medicul
Dworschak, după ce le înregistrează numele (nu ca la o turmă, ci ca la starea civilă) se opreşte doar la câţiva
din spaţiile limbilor engleză, franceză şi română. De pe meterezele unei juste aprecieri, cu cei selectaţi,
procedează diferit. Cu cei care scriu în spiritul adevărului oficiază polemici cordiale, iar celorlalţi, le oferă
tăieturi chirurgicale, deoarece falsurile şi blamurile aruncate cu anasâna asupra omului Eliade au devenit
patologie. Tumora neadevărului, dirijismul politicianist al comuniştilor, prin via Italia, ca să împiedice
oficialităţile de la Stockholm să-i ofere savantului Premiul Nobel, se explică pilduitor de către noul cercetător
al biografiei omului Mircea Eliade.
Şi cum acesta nu scrie sub impulsul vârstei juvenile sau adolescentine, ori a unor factori conjuncturali de
istorie sau geografie, ci atunci când timpul pare să limpezească toate întrebările vieţii – adică la 78 de ani,
medicul Francisc Ion Dworschak merită a fi luat în seamă pentru cauza nobilă ce vrea s-o slujească –
apărarea lui Mircea Eliade.
Pentru indivizii – indiferent de ce nivel cultural afişează – care zâmbesc a râde, vorba cronicarului, cartea
semnată de medicul român canadian rămâne o lecţie splendidă de ceea ce înseamnă profesionalism
ştiinţific, acomodat cu acribia citatului şi a trimiterii la surse demne de luat în seamă, ca la judecata de apoi.
În fond, toată cartea se arată a fi o dezbatere pertinentă, cu oferte de arhivă şi cu argumente de logică
perturbatoare în linia bunului simţ, a unor realităţi româneşti (istorice, politice, geografice, cartografice).
Deşi departe de ţară, actualul cercetător român nu se sfiieşte de a fi exact, fără sentimentalisme sau
nostalgii când vine vorba de ştiinţă. Cu aceeaşi balanţă cântăreşte contribuţiile străinilor, ca şi pe cele
româneşti, în două chestiuni de fond: legionarismul şi antisemitismul lui Mircea Eliade.
Dacă pentru primul, istoricul culturii îl justifică în context, fără a-l transforma în cap de pod ca o structură de
vector permanent, pentru el legionarismul rămânând o efemeridă de cult imediat. Pentru al doilea, nu numai
că-l infirmă, ci îl distilează farmaceutic, conchizând apodictic: „Încercările de a dovedi un transfer al unor
concepţii «antisemitice, criminale» din publicistica din tinereţe în opera cărturărească de mai târziu a lui
Eliade sunt la fel de condamnabile şi repugnante, mai ales că sunt făcute de personagii fără nici o pregătire în
acest teren. Speculaţiile lor sunt simpliste, primitive şi chiar extravagante şi inadmisibile”.
Venerabilul medic Francisc Ion Dworschak şi-a început înaintarea de şah în anul 2000, adunând şi
edificând opinii, texte, documente, citind cu interes crescut pe Internet tot felul de limbaje existente privindu-l
pe Mircea Eliade, pentru a se dumiri întâi el, ca după aceea să-şi poată asuma o judecată dreaptă.
Unul dintre detractori, nestăpânit în violenţa lui, s-a numit Saul Bellow. Poate nu i-aş fi tradus numele – în
engleză, răget (pentru bellow), dacă nu l-ar fi defăimat pe Mircea Eliade prin romanul Ravelstein,
protagonistul fiind Allen Bloom, iar Eliade ascuns sub denumirea personajului Radu Grielescu; fantezii şi
derută dincolo de coaja narativă sunt aplicate aproape sadic.
Autorul cărţii nu uită şi nu apasă prea tare pe faptul că viitorul premiat cu Nobel (în 1976), adică Saul Bellow,
a stat multă vreme în preajma lui Mircea Eliade, în casa căruia şi-a cunoscut viitoarea soţie, originară din
România. Cu toate minunatele clipe de destindere intelectuală, de beneficii enciclopedice oferite de Mircea
Eliade, în Chicago, Saul Bellow a deturnat „impardonabil” sensurile nobile ale unei relaţii, transformând-o
într-o jenă de morală josnică.
Lângă numele (şi faptele, fie şi literare) lui Bellow, istoricul propune altele, pe care le dezbate imparţial prin
grila adevărului, a bunului simţ şi a chemărilor politice nu toate motivate. Aşadar, notăm printre detractori pe
Norman Manea (SUA), Zigu Ornea (România), Leon Volovici (Israel), Daniel Dubuisson (Franţa), Russel
McCutcheon („născut în Canada şi răsfăţat în USA”), G. L. Ebersole, Toni Stigliano (SUA), „neserioasa
Adriana Berger”, parţial, Florin Ţurcanu, Marta Petreu, „cu o mare imaginaţie, dar fără multă logică” (din
România), Alexandra Laignel – Lavastine (Franţa).

Degradarea jocului dublu faţă de Eliade a atins paroxismul „la serviciul memorial în cinstea lui Eliade”, când
el s-a găsit alături de Ioan Petru Culianu, Paul Ricoeur şi Wendy Doniger. Am zice, folosind o expresie
interbelică, aplicabilă lui Bellow, în roman, Chick, că el a atins „sfânta mare neruşinare” !
În clasa „drepţilor”, a celor care au interpretat realist, corect, biografia omului Eliade, cu sincopele din viaţa
lui, sunt nominalizaţi Mircea Handoca, Mircea Itu, Wilhelm Danca, Petru Ursache, Sergiu Al-George, Adrian
Marino, Constantin Popescu-Cadem, Matei Călinescu, Gheorghe Bulgăr, Sorin Alexandrescu (nepotul de
soră a savantului), Cicerone Poghirc, Eugen Simion, Gheorghe Glodeanu, Cezar Baltag, Cornel
Ungureanu, M.L. Ricketts, Bryan Rennie, Seymour Cain, Paul J. Griffith, David Cave, Axel Michaels, C.
Solomon, Carl Olson, Natale Spineto, Conrad Hyers, Douglas Allan, J. Thompson, Wendell Charles Beane,
Joaquim Garrigos, Gustavo Benavidos, Julien Ries.
Deşi comentariile aplicate lui Mircea Eliade – omul, cu o biografie poliedrală, – obiectiv de bază, ca un far
marin, clipind în orientarea celor care vor să se apropie de ţărm – sunt concepute târziu de către cercetătorul
de la Ottawa, ele pot fi socotite unitare, ca un dosar de existenţe, supus unei finalităţi, deloc anticipate. De
aceea, Francisc Ion Dworschak apelează admirabil la datele istoriei, cu precădere a României, dar şi ale
celorlalte ţări din Europa, ori din America de Nord.
Se remarcă printr-o bogăţie de informaţii şi printr-o pertinentă analiză capitolul intitulat Al doilea război
mondial. Câteva precizări. Panorama unei Europe cuprinsă de neliniştile, dezastrele comunismului şi
nazismului a luat în stăpânire, cu sau fără voie, şi România. Aci, viziunea de ansamblu a fenomenelor politice
(şi politicianiste!), a orizontului tulbure instaurat în toate ţările, nu numai ale Europei, ci şi ale Americii sunt
disecate de Francisc Ion Dworschak în maniera istoricului de carieră, a intelectualului obiectiv. Pe acest
fundal al situaţiei create, se lămureşte starea de fapte ale evreilor în raporturile lor de conlocuire cu nativii
români. O incizie în adevărul crud al situaţiei a realizat istoricul Eugen Weber, de la Universitatea California,
din Los Angeles, în 1966 (apud. F.I.D.)
Ideea de naţionalism, des invocat la Mircea Eliade, este echivalent cu cel de românism, propovăduit mult
înainte de Eminescu, prin zeci de exemple. Mai târziu, filosoful Constantin Noica l-a fundamentat, trecându-l
în categoria conceptelor.
Mulţi cercetători au exclus (cu argumente) din biografia lui Mircea Eliade antisemitismul, chipurile, susţinut
de savant. Reţinem, din aceeaşi sursă, numele lui Seymour Cain şi al lui Mac Linscott Ricketts, care i-au fost
apropiaţi ani buni la Chicago. Ba, chiar nume sonore din lumea evreilor au depoziţii favorabile pentru savant:
Mircea Mărculescu, Ionel Jianu, Eugenia Soru, Adelina Derevici, Miron Grindea, Camil Baltazar.
Traducătorul în spaniolă al unor opere semnate de Mircea Eliade şi Camil Petrescu, Joaquim Garrigos
declara categoric că el nu a găsit nici un fel de antisemitism în opera lui Eliade (apud F.I.D.)
În mare parte, toată vâlva cu legionarismul şi antisemitismul lui Eliade a fost, dacă nu alimentată,
interpretată facţional, partizan, şi dubios, după cunoaşterea jurnalelor sale din perioadele diplomatice din
Anglia şi Portugalia, ca şi a celui ulterior.
După opinia lui Julien Ries, un comentator obiectiv al operei ştiinţifice eliadiste, inclusiv al Jurnalului
portughez: „În orizontul iudeo-creştin al cercetărilor lui Eliade nu regăsim urme nici ale antiiudaismului, nici
ale anticreştinismului… Eliade a valorizat rolul profetismului şi mesianismului în iudaism… a insistat asupra
valorizării istoriei în iudeo-creştinism, ajungând la o teologie a istoriei… Departe de a fi un arhetip păgân,
conceptul de homo religiosus este fundamental pentru ştiinţa religiilor”.
O afirmaţie mărturisitoare pe deplin privind trei termeni– naţionalism, legionar şi antisemitism –, intraţi în
referinţele sale biografice, identificăm în Jurnal, la data de 9 mai 1969. Este vorba despre o conferinţă a lui
Mircea Eliade, ţinută la Universitatea La Plata, în Argentina, la cererea unui co-deţinut de la închisoarea din
Miercurea Ciuc (Dumitru Găzdaru). Cităm (apud Francisc Ion Dworschak): „Găzdaru, ca şi ceilalţi români din
Argentina, a rămas ce fusese: un naţionalist intransigent, şi îl admir pentru asta, dar şi un sectarist, ca toţi
legionarii, şi acest fel de sectarism, fanatic şi strâmt la minte, a devenit pentru mine, de mult timp,
insuportabil. Antisemitismul dnei Găzdaru mi-a părut de neconceput”.
În aceeaşi ordine de idei, reţinem două extrase dintr-o dezbatere a Grupului de Dialog Social, datată 19
februarie 2003, în care Moshel Idel se pronunţa în cunoştinţă da cauză: „Cărţile despre care aţi vorbit au
apărut fără nici o problemă în Israel. Aproape toate recenziile au fost lungi şi pozitive. Nu este o campanie
împotriva lui Eliade. El a început şi a rămas un scriitor şi un cercetător de origine română până în ultimul
moment, deşi a devenit omul cel mai important în secolul XX care a scris despre religii […]”. „E simplist să
găsim la Eliade o legătură între ideologie şi cercetări” (sunt două dintre cele trei motto-uri ale cărţii în discuţie,

aşezate de autor lângă altul, semnat de Norman Manea. Deşi acesta a fost trecut în rândul grobienilor, a
celor care au mutilat ori au deformat adevărurile, mult mai grav decât Mihail Sebastian în Jurnalul său).
Datorez o mică paranteză lui Ioan Petru Culianu, cel care ar fi putut urma profunzimea gândirii eliadeşti,
dacă n-ar fi fost ucis mişeleşte, şi care, uimit de numărul crescând al defăimătorilor mentorului său,
atacându-i chiar opera ştiinţifică, s-ar fi pronunţat eminamente inteligent şi deductiv: „Cel mai mare elogiu i lau adus lui Eliade, în mod paradoxal, criticii lui, arătând că el rămâne, în definitiv, un bastion de neînvins”.
Extrag, în aceeaşi linie, o observaţie ingenioasă, de tip comparatist, venită din partea cercetătorului
Francisc Ion Dworschak privind impunerea conceptului de formation cosmographiques, de către Dubuisson,
prin lucrarea sa din 1998 – L'Occident et la religion. Zice medicul canadian că acest concept ar fi echivalentul
termenilor: de societate, la Georges Dumézil, de spirit, la Claude Lévi-Strauss şi de sacru, la Mircea Eliade.
La acest nivel ştiinţific, de tip academic, directivitatea primară a termenului de sacru solicită un polimorfism
direcţionat spre mit şi metafizic, în consonanţă cu universalele cosmicului, cu filosofia iniţială a gândirii
formative. Totul cu o condiţie – obiectul /lucrul/fenomenul să existe. În consens, după comentariile lui Bryan
Rennie (din Reconsiderându-l pe Mircea Eliade) şi reluate de dr. Francisc Ion Dworschak, reţinem: „sacrul
nu apare în scrierile lui Eliade în nici un context independent de percepţia umană […] Sacrul se referă la o
structură a conştiinţei umane, la o relaţie cu realul şi nu realul însuşi […] Unica proprietate intrinsecă
necesară pe care trebuie să o posede un obiect pentru a fi sacralizat este existenţa, propria sa calitate de
obiect. Sacrul este în percepţia obiectului şi nu în obiectul însuşi”.
Iată aici relevată o teorie modernă a comunicării, în care importanţa receptorului este definitorie. Numai
orizontul ştiinţific şi aperceptiv al receptorului depune mărturie calificată despre importanţa mesajului primit,
despre locul pe care îl ocupă acesta în domeniul ce-l reprezintă.
Numai astfel înţeleg încrâncenarea nobilă a medicului Dworschak de a-i pune la punct, adesea în
paranteză, pe toţi voioşii interpreţi, falşi, destructuraţi, ai lui Mircea Eliade, folosindu-se de o bogată
bibliografie eliadistă, cunoscută la sursă, adică din limbile engleză, franceză, germană şi română.
Comparase (cu detalii) formulele lui Dubuisson, Dumézil, Lévi-Strauss şi Eliade, nu în vederea unei
ierarhii, posibil păguboase, ci a unei descoperiri multiple de sensuri în aria culturii popoarelor. Singurul
concept care s-a impus nu numai în arealul european, prin apelurile la prolificitatea sa de sensuri, care
identifică şi stabilizează, până şi în China sau Japonia, este cel de sacru. Revelaţia definirii lui a avut loc în
contactul nemijlocit şi cu forţele credincioase ale Indiei care i-au ridicat controlul gândirii la nivelul filosofiei
existenţiale. Omul Eliade, întors în România, a devenit un altul. Rezultatul sejurului indian s-a afişat biruitor
prin cele două lucrări Maitreyi şi Yoga.
Savantului i s-a publicat postum, în 16 volume, Enciclopedia religiilor, lucrare ce îl face nemuritor, care îl
desemnează ca model indubitabil pentru ceea ce a însemnat puterea demiurgică a unui creator, numit Om.
După o veche obişnuinţă a criticii literare clasice, demnă de a fi reperată, de la Saint-Beuve încoace, până
la Titu Maiorescu, Lovinescu, Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, G. Călinescu, s-ar cuveni să aplicăm –
în final – o parafă pentru a da putere de circulaţie textului reperat. Dar, pentru Dumnezeu!, cum pot proceda
astfel când medicul Francisc Ion Dworschak a întors informaţiile avute ( în texte, documente, cărţi, articole,
conferinţe, dezbateri, colocvii) pe toate feţele, Internetul devenindu-i bun şi fidel prieten? Nutresc gândul că
avântul ce şi l-a luat după 2000 la începutul cercetării a crescut măsurabil cu profunzimea vocaţiei
redescoperite în postura istoricului, a diplomatului de carieră.
Ştiinţa medicinii i-a fixat lui Francisc Ion Dworschak în mod circular orizontul cercetării –, fiind vorba de un
Om, şi încă unul de excepţie, cum s-a arătat a fi fost Mircea Eliade la răscruce de timpuri, spaţii şi retorici
lingvistice.
Cercetătorul canadian s-a impus ca un real analist pentru o cazuistică în care nu se balansează adevăruri,
deoarece acestea trebuie expuse raţional şi logic. Ceea ce s-a şi obţinut în finalul cărţii, provenită din articole,
studii, polemici, în parte, publicate şi în România.
Scuzele domniei sale pentru unele inabilităţi de exprimare în limba română devin neglijabile, fiind pierdute
în oferta de argumente, multe memorabile, făcând ca lucrarea În apărarea lui Mircea Eliade să devină una
de referinţă şi în Biblioteca Academiei Române.
6-9 ianuarie, 2010

Cu ocazia împlinirii vârstei de 79 ani, urez poetei Nora IUGA un călduros „LA MULTI ANI!”
Nora IUGA (pe numele adevărat Eleonara Almosnino, născută Eleonora Iuga la 4 ianuarie 1931, )
este o poetă română, romancieră şi traducătoare din limba germană.
Este soţia poetului George ALMOSNINO şi mama balerinului Tiberiu ALMOSNINO.
Este licenţiată a Facultăţii de Filologie, specializarea Germanistică, Universitatea din Bucureşti
(1953). I-a avut ca profesori, printre alţii, pe Tudor Vianu şi G. Călinescu.
Profesoară de limba germană între 1954 şi 1955. Lucrează ca bibliograf la Biblioteca Centrală de
Stat, în perioada 1955-1969. Din 1969 până în 1977, a fost redactor la Editura Enciclopedică. A fost
ziaristă la publicaţiile în limba germană „Neuer Weg“ şi „Volk und Kultur“. Din 1971 este membră a
Uniunii Scriitorilor din România; membră PEN-Club. Din anul 2000 deţine funcţii de conducere în
Uniunea Scriitorilor: secretară a Secţiei de Poezie (iniţiatoarea Cenaclului Uniunii Scriitorilor „Gellu
Naum“) în perioada 1999 -2002, membră în Consiliul de conducere a Uniunii Scriitorilor în , membră
în Biroul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti în 2002.Face lecturi publice în străinătate şi primeşte
numeroase burse.
A publicat 15 volume de poezie, 10 volume de proza, numeroase traduceri.
Printre cele mai importante premii primite se numără:
· Premiul Uniunii Scriitorilor în 1980 pentru volumul de versuri „Opinii despre durere”
· Premiul oraşului Slobozia, 1993
· Premiul Uniunii Scriitorilor în 1994 pentru romanul „Săpunul lui Leopold Bloom”
· Premiul Asociaţiei de Bucureşti, 1996
· Premiul Uniunii Scriitorilor în 1998 pentru traducerea romanului „Die Blechtrommel“ („Toba de
tinichea”), de Günter Grass.

· Premiul Uniunii Scriitorilor în 2000 pentru romanul „Sexagenara şi tânărul”
· Premiul de excelenţă al revistei „Poesis“, Satu Mare, 2000
· Premiul revistei „Cuvântul“, 2000
· Premiul oraşului „Călăraşi“, 2001
· Premiul revistei „Cuvântul“ în 2005 pentru poemul-roman „Fetiţa cu o mie de riduri”
· I-a fost înmânat în 2007 Premiul „Friedrich-Gundolf“ de către Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung. Distincţia i-a fost oferită la Castelul Wörlitz. (Premiul Friedrich-Gundolf se acordă din anul 1964,
printre câştigători numărându-se nume celebre, precum: Imre Kertesz, Patrice Chereau, Konstantin
Asadowski sau Giorgio Strehler.)
· Autoarea a obţinut în 2009 diploma „Una dintre cele mai frumoase cărţi apărute în anul 2007 în Germania”
pentru antologia de poezie „Gefährliche Launen” („Capricii periculoase“), apărută la editura Klett-Cotta,
2007, cu o postfaţă semnată de Mircea Cărtărescu.
· Nora Iuga a câştigat în 2009 cea mai importantă bursă oferită de statul german unui scriitor străin:
„Deutscher Akademischer Austausch Dienst“ (DAAD).
Nora IUGA este şi va rămâne una dintre marile voci ale literaturii române, atât prin volumele de poezie,
proză, cât şi prin traducerile sale.
Domnia Sa a primit de-a lungul carierei sale numeroase aprecieri, dar a suscitat şi controverse, ori nu a
primit atenţia cuvenită din partea cititorilor sau a criticilor. O recunoaştere europeană, şi nu numai, a valorii
sale, se constată prin numeroasele cronici în reviste prestigioase de specialitate, apariţii radio, tv şi on line,
dar, mai ales, a numeroaselor traduceri din opera sa, după cum consemnează „Frankfurter Rundschau” :
„…Nora Iuga se prezintă ca o mare scriitoare europeană”.
Nora Iuga a declarat în nenumărate ocazii că se simte cel mai bine în prezenţa tinerilor, fie că este vorba de
public, fie de generaţiile tinere de scriitori, pe care îi sprijină şi îi promovează atât în ţară, cât şi în străinătate,
fapt pentru care îi dăruim toată admiraţia noastră.
Trăind în preajma unor asemenea personalităţi, fiind contemporani cu acestea, trebuie să ne bucurăm şi să
le recunoaştem valoarea. Din toata inima vă urez multă sănătate, inspiraţie şi să rămâneţi mereu la fel de
tânără, atât în suflet, cât şi în spirit.
La mulţi ani, Doamna Nora IUGA!

Desi au trecut peste 60 de ani de cand istoria tarii ne-a fost retezata de tancurile
sovietice, traiesc foarte multi dintre cei pe care ocupantul sovietic i-a pus sa se lupte
intre ei, dupa "cerintele" luptei de clasa", inventata de Lenin, ca forma vicleana de
impunere a marxismului cu forta. Multi mai sunt in viata dintre victime, cu mari traume
fizice, nerefacuti din loviturile psihice primite de doua ori, odata in inchisorile crancene
dar si mai mult dupa "caderea" sistemului dictatorial, dar nu si al comunistilor, iar
colaborationistii sunt cu zecile de mii in viata. Daca victimele sufera si acum mari
privatiuni, unii cu pensii mai mult decat modeste, bolnavi si marginalizati social, (mai
ales de cand s-a reusit dezbinarea lor in doua aripi ale asociatiei fostilor detinuti politici si partidul
national taranesc a fost aproape desfiintat, la conducere infiltrandu-se doi banuiti colaboratori ai
securitatii, fiecare fandu-si mica lui gasca), cei din fostul aparat de coertitie se bucura in continuare de
functii publice, domina ideologic partidele de sorginte comunista, (PSD, PD-L, PC si chiar UDMR), au
pensii "nesimtite", dupa cum a "observat" unul dintre ei, actualul prim ministru, fara a se ajunge si aici
la o echitate. la o dreptate istorica.
Societatea civila cere de multa vreme demersuri pentru "reconcilierea nationala", dar partile
"beligerante" nu dau semne ca subiectul ar interesa pe decizionari.
Aducand poporul intr-o noua forma, mai subtila, de manipulare, fostii, - care n-au scapat cu nimic
puterea din mana, nici dupa mica lor zdruncinare de la sfarsitul anului 1989, - au si adus in public
ideea 'lipsei de importanta a ceea ce a fost in trecut, prezentul ne intereseaza si, mai ales, viitorul".
Actualul presedinte al PSD, fiu de generall ceausist, Mircea Geoana, intreaba retoric: "Mai
intereseaza pe cineva trecutul apropiat?"
Ii intereseaza colosal pe cei care au suferit prin inchisori, datorita chinurilor de atunci dar si a uitarii
de acum, nu se mai vad nicaieri dupa stingerea curajosului Constatin Ticu Dumitrescu, pe care, din
suferind, l-au transformat in "colaborator", durerea constand in aceia ca unii dintre suferinzi au prins
nada si "cred". Intereseaza intraga intelectualitate adevarata si pe tot romanul ramas roman in sufletul
sau.Intereseaza, in mod special, pe cei din asociatiile culturale si umanitare care, pentru reconciliere,
cer doua lucruri: fostii tortionari - militieni, securisi si activistii care "raspundeau" de aparatul de
coertitie –, sa-si faca "mea culpa" si sa se retraga "usor" din viata publica, ne mai candidand ca
apucatii in alegeri, iar victimele sa vina cu "iertarea crestina", fara a renunta de buna voie la un nou si
important cuvant in cetate, prin ei si mai ales prin urmasii lor ajunsi in pozitii demne si in stare de
exprimare publica in glas echilibrat, nuantat, plin de respect pentru auditoriu, care sa-i faca credibili si
nu razbunatori, aratand noilor generatii adevarul, celor care "nu stiu nici acum" prin ce ne-a trecut
Neamul si Tara in ultimii 62 de ani.
Pentru pasul urmator catre reconciliere, trebuie cunoscut trecutul apropiat, dominat o jumatate de
secol de cei care au vrut sa faca din romani altceva, acel imposibil "om nou", coborat la stadiul primar
de executant docil si fara glas: ("tu, fa-ti operatia ta bine si la timp ca de rest "se ocupa partidul", care
stie tot si le vede pe toate, -ca un Dumnezeu, - si fiecaruia "ii da dupa munca si capacitate", in
socialism si "dupa munca si nevoi", in comunism).
Actualul presedinte, (marcat serios de acea conceptie in care s-a format), acelorasi "oameni noi"
adusi spre fericire de economia de piata, le-a si dat mesajul ajungerii la vis doar sub obladuirea lui,
(care nu-i comunistul Iliescu si...ala, caruia nu-i pronunta numele, Ceausescu), carora le-a strigat din
mijlocul capitalei: "SA TRAITI BINE!", dar cum si cand, nimeni nu stie. Si lasati trecutul!
Comunismul?...Gata: l-am condamnat!Repeziti-va, care cum puteti, si faceti rost de bani; este vorba
de ce facem si cum facem acum sa traim bine... In cei cinci ani, ai primului mandat, castigat "la
mustata" prin abilitati subterane, a ara-tat, "cu varf si indeasat" cum "se traieste bine", coborand in
vulg, partea periferica, cu cea "interesata", printr-un comportament de chefliu, fara nici un fel de grija
fata de ziua de manine, , dar mai ales de "cum arata el", ca presedinte de tara, in ochii celor lucizi si cu
scaun la cap, din tara dar mai ales din strainatate, ducand in derizoriu si chiar in compromitere
notiunea de sef de stat.
In aceasta galagie colorata s-a adancit si mai mult falia dintre saraci si avuti. dintre victime si calai iar
reconcilierea nationala pare o iluzie, deoarece la nici un partid de pe esicherul politic de azi,
reconcilierea nu constituie un marac minim puct din programul lor de guvernare.
C'est la Roumanie de maintenent!

(Continuare)
Când am ajuns la nea
Gheorghe, un alt vecin al său,
Matei al lui Ghici tocmai intrase şi
el în curte. Elena s-a îmbujorat şi
a tresărit când ne-a văzut.
Fiersese apă într-un ceaun
mare, iar alături lui, pe un grătar,
într-un ibric, ţuică. Paiele de
pârlit porcul erau pregătite. Sarea
pentru frecat şoricul era şi ea pe un scaun,
alături. Cuţitele, ascuţite. Mirosea, în sfârşit, a
pace în cer şi Crăciun pe pământ.
– Bine, mă, Gheorghe, să nu-mi spui tu că tai
porcul? Că doar mă ştiai acasă!… Şi dacă nu ne
ajutăm noi între noi, atunci cine? – l-a certat, în
glumă, bunicul.
– De dimineaţă, te-am văzut supărat şi-am zis
să te las să-ţi treacă… De, Bircă ăsta, că nu-l mai
potoleşte Dumnezeu!
– Păi, cum s-o facă, dacă el e drac împeliţat?! –
s-a amestecat în vorbă Matei.
– Aşa sunt toţi din neam. Şi când neamul e cum
e… orice ai face, nu sari departe. Iar ăsta, mai
mult, parcă-ar fi blestemat. Ce să zicem? El cu
ale lui, noi cu ale noastre. Bine că mi-ai luat
drumul din picioare! – a încercat tatăl Elenei să
se scuze.
– Acum, că tot sunt aici, ce zici? Mai vine
careva sau ne apucăm de treabă? – a îndemnat
tataie.
– Nu, ăştia suntem!…Poate tata, dar cine
ştie…
– Vine! Trebuie să vină! – s-a amestecat Elena
în vorbă. Mi-a spus mie…
– Să fi luat, acum, înainte, una mică! Mai
prindem putere, ce ziceţi? – i-a întrebat
Gheorghe, stânjenit.
– Una coaptă, că se trăzveşte! – l-a aprobat
Ghici cu ochii la ibricul aburind. Pe deasupra, ne
mai şi încălzim!
Elena le-a turnat ţuică în ceştile din timp
pregătite. Oamenii şi-au urat noroc, apoi au băut.
Numai tatăl Elenei a pus ceaşca înapoi, pe tavă,
fără să guste.
– Dar ce ai, mă Gheorghe, eşti bolnav? Nu te
ştiam aşa lingav!
– Om cuminte, nu ca noi! Să-şi vadă treaba
făcută şi… are el timp! – a răspuns bunicul
privind când la unul, când la altul. Dar dacă tot nu
bei, să fii scos porcul din coteţ! În curte, e şi locul
mai uscat, e şi mai uşor de umblat cu el…

Nea Gheorghe a intrat cu o bucată de
mămăligă învechită, în cocină. A ademenit
animalul şi l-a legat cu o sfoară de un picior, apoi
l-a împins să iasă. Porcul s-a speriat şi a luat-o la
goană.
– Ţin-te, mă! Prinde-l, bă! Mă, oameni buni! O
făcurăm! Să vezi şi să nu crezi! Ca acum doi ani,
la tine! Bă, Costică, fir-ar să fie! Şi-a amintit el şi
s-a făcut, dintr-o dată, vânăt la faţă.
– Huoo… ho… ho! Afurisitul! Uşurel cu tata!
Lasă-l, mă, pe seama mea!, s-a repezit Costică
după porcul speriat.
În curte, a intrat, târându-şi picioarele, însă
drept ca lumânarea, şi moş Gogu, tatăl lui
Gheorghe. Stătea cu baba lui, singuri, dezlipiţi
de sat, într-o casă, în gura unei vâlcele, rupt
parcă de lume. Acolo, crescuse şi Elena.
Singură, doar ea şi pajiştele de pe dealuri.
– Scăpă! Aoleo, scăpă! Păzea, tataie, că te
muşcă arătarea!, s-a amuzat ea, care trăia
momentul ca pe un spectacol al copilăriei fără de
sfârşit.
– Hai, bă, moş Gogule, nu vezi că fără
dumneata nu suntem buni de nimic? – a glumit şi
Ghici în timp ce el şi celălalt au încolţit grăsunul
spre gardul din faţa casei. În cele din urmă, l-au
prins. Toţi cei de faţă s-au năpustit asupra lui.
Doar eu mi-am pus degetele în urechi şi am fugit
spre poartă.
– Bă, Ştefane, adu, mă, cuţitul ăla! Ia uită-te la
el! Unde te duci, mă? Au, au, au! Păi, băăă, dacă
şi ăia la Plevna o luau la sănătoasa tot aşa…,
acum eram paşalâc turcesc!
– Lasă, mă, copilul! Uşurel, tată, uşurel! Vezi că
e pe-aci! – m-a apărat bunicul când şi-a dat
seama că îmi luasem inima în dinţi şi voiam să
mă întorc, dar nu găseam cuţitul.
Porcul se zbătea şi ţipa ca prins în menghină.
Nu mai auzeam nimic.
– Hai, du-l! Du-l tu, că eşti bărbat, ce
Dumnezeu! – m-a îndemnat Elena în timp ce mia pus în mână ditamai hangerul.
Câteva clipe mai târziu, bietul animal mai
grohăia înfundat. Ghici îi înfipsese cuţitul în
inimă, îi tăiase beregata; valuri de sânge
ţâşneau fierbinţi în afară, peste mâna sa. Am tras
cu coada ochiului spre Elena. Câteva clipe, şi ea
îşi acoperise cu podul palmelor ochii, chiar dacă
privea ritualul ca pe un firesc anume. Tocmai în
acest timp, când îşi ascundea privirea, bunicul
meu a mânjit-o cu sânge pe frunte şi obraji.
Atunci, deşi, într-un fel, caraghioasă, mi s-a
părut a fi şi mai copil, dar şi mai frumoasă. Am

zâmbit discret.
– Stai, ce crezi că scapi? Te mânjesc şi pe tine!
Nu m-am opus. „Un ritual vechi, păgân, sau o
chestiune venită din timpurile noastre, semn al
încreştinării?” – am vrut să întreb, însă m-am
abţinut. Nu cred că cineva din cei prezenţi ar fi putut
să-mi răspundă ca la carte, iar de păreri, de vorbe
de-aiurea, nu aveam chef.
– Auzi, de ce trebuie oamenii să taie porcii, acum,
de Crăciun? – am întrebat-o, totuşi, pe Elena.
– Cum, de ce? Pentru că vin sărbătorile şi pentru
că… trebuie să mâncăm şorici. Îţi place? Îţi place, că
ştiu eu!… Şi pentru că vin colindătorii… Hai,
mergem şi noi? Uite, aşa… ne mai latră câinii, dar
poate strângem şi ceva bani.
– Bani?! Prin sat, noaptea, pe timpurile astea?!
– Da! Nu asta am făcut an de an? Voi, băieţii! Dar
mă luaţi şi pe mine… Hai, mă! Aşa e că mergem?
– Pui mic, de data asta, nu! E periculos. Tu n-ai
auzit cum trag şi pe-aici unii cu puştile?
– Ba da! Dar zic şi eu că aş vrea. Şi tăticuţul meu e
îngrijorat! Mi-a spus să nu ies din curte. A auzit el, că
s-ar duce cu furci şi topoare, acolo, la Sfatul Popular,
mâine, să-i schimbe pe unii. Dumnezeu ştie! Nu e
treaba mea, că sunt copil. Tu ce crezi?
– Eu ştiu?! Cert este că ceva se-ntâmplă! Simt eu!
Numai că… barbarii au stăpânit tot timpul lumea. Am
învăţat din istorie, de la şcoală.
– Bă tată, mânca-i-ar moşu pe ei! Aşa e! Se
schimbă unii pe alţii ca santinelele în post! Să-şi
păzească starea. Tot pe-a lor! Că poporul, oricare ar
fi el, aşteaptă ca evreii din Vechiul Testament.
Aşteaptă un Mesia. Iar ăştia, cu politica, ştiu bine
treaba asta. Păi, să vedeţi: când eram de-o
şchioapă, ca voi, legionarii: „am ureche pentru orice
şoaptă şi zece pentru trădători!” Aveau cuibul colea,
mai la vale, la popa. Înalţi, frumoşi, cămăşile, toate
verzi, pantaloni, la dungă, centură şi diagonală…!
Gemea pământul când mărşăluiau. Credeam că
schimbă lumea!… Pârţ! Unul de-aci, de la noi, că nu
l-a încăput cămaşa de gras, la Amărăzanu, când au
venit comuniştii, ca să scape, şi-a schimbat numele.
Şi pe-al lui şi pe-al lui fiu-său. Iar ăsta, o viaţă
întreagă activist, comunist! De, ar fi multe de spus!
Apoi, ăilalţi, nu-i ştiţi voi, iar după ei, ăştia! Fâs şi iar
pârţ! Chiar şi mai pârţ, că se simte! Iar pârţurile
astea, unul după altul, miros al dracului! Dacă ai
simţ! Şi bun simţ! De-aia şi istoria asta, a noastră, de
care zici, pe ici, pe colo, pute. Unii şi-au pus măşti de
gaze, ca în timpul războiului – vorba vine –, îi vedeţi
şi voi şi o duc bine. Vai de binele lor, când suflet în ei
nu mai e! Alţii, adică noi, ăi mulţi, ne-am obişnuit cu
mirosul. Doar din când în când mai strâmbăm din
nas, şi asta când suntem vârâţi definitiv cu el în
rahat. Degeaba, că şi strâmbatul ăsta e tot pentru ei.
Le facem jocul! Ca şi acum! Vom trăi şi vom vedea.!

Să nu-mi mai ziceţi mie „moş Gogu”, dacă nu o să
am dreptate! Mă, nepoate, nu suntem în stare să
tăiem în carne vie, până la capăt. N-avem voinţă! Iuţi
la mânie, mai ales pe-aci, prin părţile noastre, dar
moi! Moi la suflet! „Lasă-i, bă, să se pricopsească ei,
că nici noi nu murim!” Ăsta e românul! Cum simte o
adiere şi-i e un pic mai bine, se-nmoaie ca balega în
ploaie! Altceva ar fi dacă ar simţi toţi, dar toţi, ţăpuşa
la spate, pusă aci, în dos, ca pe vremea lui Ţepeş!
Altfel, la noi, de când e lumea, unii fură şi alţii îndură!
Eu mă mir că mai e de furat! Dar uite, că e! Şi când no să mai fie, o să pună biruri! Şi, iar o să fie! – s-a
prins în vorbă bunicul Elenei după ce a tras cu
urechea.
***
Elena m-a privit atent şi a clipit. Era, oarecum,
mândră de el. Ce-i drept, cuvintele bătrânului m-au
înduioşat. Erau cu tâlc şi nu întâmplător spuse.
– E, vezi? Ţi-am spus eu că tataie ăsta, al meu, e
om înţelept? A văzut lumea şi cu ochii, şi cu mintea,
şi cu sufletul. Tu ce zici?
Din nou, am rămas mut şi iarăşi m-am făcut
purpură, ca în faţa unui Dumnezeu, la spovedit.
– Pentru colind, uite, moşule, ia de la mine bănuţii
ăştia şi ascultă-l pe băiat! E, o idee, mai copt! Din ei,
dă-i şi lui, că aţi crescut împreună! Şi împreună să
fiţi, ca fraţii, oriunde aţi fi!, m-a scos din încurcătură
bătrânul.
Elena s-a uitat mai întâi spre bani, apoi, la mine.
Nu ştia ce să facă.
– Lasă, că îţi dau eu! N-ai auzit? Să-i împărţim ca
fraţii! Şi-o să-i împărţim noi, nu?!…
Am rămas nemişcat. Uneori, gesturile ei de fâţă, în
marele acvariu, sau vrăbiuţă care, acum, ţi-ar fi
ciugulit din palmă, şi tot acum, zbâc! – mă înduioşau.
O simţeam, de fiecare dată, încă un copil şi, de cele
mai multe ori, mă bucuram. Alteori, un freamăt
interior, de om matur, mă întrista. Simţeam, fără să
vreau, mai tot timpul, o greutate pe umeri şi-n inimă.
Când priveam în juru-mi, dar mai ales în suflet, eu
parcă-mi pierdusem definitiv raiul, în care ea părea,
pe drept cuvânt, prinţesă. M-am întrebat, de ce?
Câţiva ani mai târziu, m-am gândit că diferenţa
dintre noi ţinea de felul în care ne raportam la
ignoranţă. Ea o accepta, eu, nu. Nu eram în stare să
spun că nu ştiu ceva. Trebuia tot timpul să caut, iar,
dacă nu găseam, tot nu recunoşteam, ci… Tăcere!
Şi iar căutam! Un fel de a bâjbâi după himere prin
lume, prin istorie, prin timp. Inuman cu mine însumi!
De-aici şi grija şi tristeţea! Şi ambele strânse cocoloş
într-un fel de morală. Eu mă temeam de ochii lumii,
ea nu. Eu complicam tot, despicam firul în patru, în
şase… Ea simplifica orice şi-mi părea fericită şi
puternică. Aşa arăta când flăcări jucăuşe coceau
şoricul pe spinarea porcului. M-am bucurat şi, fără
să vreau, o sorbeam din ochi.

– O să-i împărţim când ne-ntoarcem la oraş, la
coana Leonora. Musai să-i facem şi ei parte măcar
de un suc şi o prăjitură, că altfel…– am glumit eu.
– Băţul e după uşă! „Mă, împeliţatule, să nu teatingi de fată, că-ţi rup picioarele!” – mi-a amintit
Elena.
– O să am eu grijă! Tu trebuie să pui bănuţii de o
parte pentru… Ştii tu pentru ce! – am asigurat-o eu,
amintindu-mi tenişii cu care se încălţase cu o seară
înainte, la venirea spre casă.
S-a ruşinat. A pus o clipă capul în pământ, apoi mia zâmbit.
– Ştii ce? – mi-a şoptit la ureche. – Dacă nu ar fi
oamenii ăştia aici, te-aş muşca de vârful nasului şi
te-aş pupa odată pe ochişorul ăsta drept, acolo, sub
aluniţă. Să văd ce mai zici?
– Nimic…, ce să mai zic?!
– Înseamnă că şi tu vrei! Hoţule!
–…… Am tăcut.
– Bine că ştiu! Şi, după aceea, împărţim şi banii!
Dar ai răbdare… să mai strâng, să-mi fac „zestre” !
Şi vedem noi!
***
– Bă, moş Gogule, lasă copiii cu ale lor! – a strigat
Matei al lui Ghici.
Mai bine spune drept!…Bă, dar drept, baba ce
zice, mai vrea?
– Bă, nene, nărod ai fost de când te ştiu şi aşa o să
şi mori! Sunt ei aici, că ţi-aş spune eu…
– Şi cine te ţine? Ăştia, din ziua de azi, ştiu mai
multe decât noi! Crezi că mai e ca pe vremea lui
Stalin?! Să stea fata, fată mare, până… ehe, în
noaptea nunţii? Şi, a doua zi, să mai scoată şi
cămaşa în văzul lumii?!
– Bă, Matei, ce vârstă ai, mă nene?…
– Nu cât dumneata, dar de avut, am! Dar de ce?
– Uite, aşa, să văd cât de nărod eşti şi dacă mai ai
timp să-ţi revii! Dar să zicem că mai şi glumim, şi că
gluma e tot un fel de vorbă! Treaba aia, cu cămaşa,
şi mie mi s-a părut o prostie! Un fel de a intra satul
sub fusta femeii! Iar muierea îşi are rostul ei! Nu se
poate despuia, aşa, în văzul lumii, că vrea
mahalaua, Bircă, beat, sau eu, că mi s-a urcat la
cap. Dar de stat, trebuie să stea! Altfel, unde mai e
respectul?…Faţă de bărbat, faţă de părinţi?! Iar,
fără respect, începe strâmb. În plus, şi cu stângul!
Iar viaţa de aici începe – de când se împreună
bărbat cu femeie! Abia atunci eşti – cum s-ar zice – la
începutul lumii, al facerii de casă, de rânduială, de
altă lume…
– Bă, moş Gogule, eu o dau dracu de treabă! Ne-ai
băgat pe toţi în ceaţă! Eu una întreb şi dumneata alta
zici… Spune, bă, drept, mai poţi sau ba?!
– Ptiu! Bată-te să te bată! Dar păcătos mai eşti!
– Acum, să nu crezi că n-am priceput, sunt eu
nărod, dar nu şi prost! Însă vezi dumneata, fiecare
vede lumea de pe locul său! Eu, de la anii mei, copiii,

de la vârsta lor! Şi, de-acolo, fiecare cu dreptatea lui!
Dar, lasă asta, văd că nu ne înţelegem. Cu politica
aia, cu ce se-aude, ce zici?
Moş Gogu a privit o clipă, parcă dincolo de noi. A
făcut ochii roată şi a oftat.
– Gata! Cu cei de-acum s-a sfârşit! Ceauşescu, cât
a fost el de Ceauşescu, s-a urcat în elicopter şi…
Mă, nene, nu ştiu ce să zic… parcă, totuşi, nu-mi
vine să cred că a fugit!
– Tataie, e revoluţie! Poporul face revoluţie!– i-a zis
Elena – Dumneata n-ai văzut? Că ne-am uitat
împreună la televizor!
– Poporul face ce i se spune!– mânca-o-ar moşu`!
– Mă, tată, mai bine hai să schimbăm vorba, ne
mai aude careva şi..! – l-a rugat Gheorghe.
– Poporul, de când e lumea, a făcut ce i s-a spus! –
a continuat Moş Gogu. Poate să audă, tată! Mie,
oricum, nu mai au ce-mi face! Şi nici vouă! Gata!
– Uite, eu nu cred! – s-a opus Ghici. Acum,
depinde cine-i spune, şi ce-i spune… Că nu face
aşa, orbeşte, chiar tot!
– Ba face! Ce, nu am făcut!? 50 de ani am tot făcut!
Şi apoi, în noaptea trecută, voi n-aţi văzut? Au tot
vorbit, au dat indicaţii.
– Cine?
– Cei ce vor fi mâine!
– Unde, omule? Că ne înnebuneşti de cap! a
întrebat, revoltat, Ghici.
– La putere! Unde, altundeva? Ori, voi credeţi că
se zbat degeaba? Sau spre binele nostru, al tuturor?
Mai vedea!
– Are dreptate! – a aprobat bunicul meu. Şi Nicolae
are dreptate! E informat! A ascultat şi, uite, că i-a
prins bine! Nu degeaba trage el clopotul! Să se
deştepte lumea!
– O fi ascultat el pe unii, alţii, însă, până acum vreo
două-trei luni în urmă, nimeni nu ar fi crezut. Doar,
poate, tata! Dumnezeu să-l ierte! „Bă, Gogule, – mia zis cu o vară înainte de a muri, prin '77: – „să-ţi arăt
pe unde am avut noi curelele”, – adică pământul, –
„că mâine, poimâine, al tău o să fie!”
– Fugi, bă, moşule, de-aci!… Să dea Tropăneaţă
pământul înapoi? Păi, ăştia crapă, iar el îşi pune laţul
de gât! Ce dracu, bă, voi credeţi? – s-a revoltat
Ghici. L-a lăsat baba dezvelit şi o fi răcit uncheşul!
Lozăşte! De când e lumea, mortul de la groapă nu se
mai întoarce!
– Uite, că de data asta… A zis şi, în iarnă, de
Sfântul Ion, a închis ochii!
– Na, ca să vezi! Moş Gogule, poimâine e
Crăciunul! Ce-ţi veni? Că nu ai lua-o din loc tocmai
acum! Nouă de înmormântare ne arde? Ia o ţuică
fiartă şi hai să ne vedem de ale noastre! Dă-i în măsa! Că n-o fi doar după ei!

GRIŞENKA deschise ochii, se ridică cu greu din patul de fier aflat în birou şi ieşi afară. O sete
cumplită îi ardea gâtlejul, iar capul şi-l simţea de mărimea unui tanc mijlociu. Nu putea face alte
comparaţii deoarece el, toată viaţa fusese tanchist, iar în dimineaţa asta, în faţa ochilor, avea tot
tancuri. Unele grele, din acelea cu care era dotată divizia pe care o comanda, altele mijlocii sau mici,
că cele mari nu-i încăpeau sub bonetă. Îşi trată setea arzătoare cu încă un gât de vodcă şi hotărî că e
timpul să facă o mică alergare pentru a mai alunga mahmureala. Era însă un tip sociabil şi parcă nu-i
convenea să alerge de unul singur. Îi dădu telefon bunului său prieten IVAN, tot tanchist, să alerge
împreună. IVAN primi propunerea cu entuziasm fiindcă avea şi el nevoie de mişcare. Peste numai un
ceas, cele două divizii porneau în marş urmând să se întâlnească spre seară la FOCŞANI, unde să
campeze şi să pună de una mică, deoarece, din hărţile lor, reieşea clar că acolo e treabă de făcut, nu
glumă. Nu mai vorbim de bucuria soldaţilor care de multă vreme îşi doreau o excursie, ultima fiind cu
mulţi ani în urmă pe traseul GERMANIA-RUSIA. Destul de plicticoasă, de altfel! Actualul traseu de
marş era deosebit de pitoresc şi a fost presărat cu tot felul de întâmplări nostime care menţineau la
cote înalte buna dispoziţie a participanţilor. Mici prădăciuni, câteva incendieri, violuri, bătăi cu sau fără
folosirea muniţiei din dotare, ceva obuze prin turlele bisericilor, în fine, tot ce este prevăzut în
regulament pentru o acţiune plină de succes. Cei doi organizatori, GRIŞENKA şi IVAN dădeau astfel
dovada unor mari talente de tour-operatori. Seara, aşa cum calculaseră, au oprit lângă FOCŞANI şi
au organizat, la fel de pricepuţi, cazarea, hrănirea şi entertainment-ul băieţilor. Un mic raid desfăşurat
de trupele de comando urban a asigurat materialul pentru cel puţin o lună de bună convieţuire cu
băştinaşii. Ce-i drept unii dintre aceştia, buni cunoscători ai istoriei naţionale, au intrat în horă, la
propriu, dar şi la figurat, cu oaspeţii, furnizându-le mai ales informaţii şi răzbunându-şi astfel mai
vechile neînţelegeri cu unii vecini. Nici doamnele sau domnişoarele autohtone nu au stat în afara
evenimentelor, cunoscută lumii întregi fiind ospeţia noastră tradiţională. Ele au fost cele ce au
asigurat perfecta desfăşurare a schimburilor interculturale şi au transformat, ca de obicei în istorie, cu
har şi destulă trudă, ardoarea războinică în dorinţă de continuitate. Pe scurt, toate evenimentele se
desfăşurau în bună înţelegere, numai guvernul de la BUCUREŞTI dădea dovadă de nervozitate, intra
cu trupele în cod roşu şi consulta cancelariile altor state ca să le spună aceştia cum să procedeze.
Armata raportă, pentru început, că misiunea de intervenţie este relativ simplu de îndeplinit, apoi că
nu are motorină, hrană, echipament, arme, muniţie şi nici chef de trai în condiţii de bivuoac.
Mmmdaaa... Guvernul îşi dădu seama că, într-adevăr, cam aşa era! Rămânea diplomaţia alianţelor!

Ministerul de resort intră urgent în priză! Astfel, au aflat de la nemţi că poate este o neînţelegere, şi că, dacă
trece suficient timp, lucrurile se rezolvă de la sine, de la francezi că ei au acum probleme cu fermierii, dar că,
după un an-doi ni se vor alătura pentru a susţine cauza noastră în Consiliul Europei, de la englezii că ei au
luat legătura cu MOSCOVA şi nu este nimic alarmant, aşa că să nu ne facem griji fără rost, iar de la americani
că ei ştiu totul despre situaţie şi că acum prelucrează datele obţinute de la sateliţi, iar după ce acestea vor fi
difuzate şi la C.N.N. apoi vor trimite un emisar la faţa locului.
Booonnn! Se poate spune că eram asiguraţi şi pe partea asta, aşa că, guvernul plecă liniştit în exil, ca să
coordoneze de acolo, mai eficient, întreaga situaţie, destul de complexă de altfel. Locul exilului, un secret de
nepătruns, fu dezvăluit din greşeală de un tâmpit de ziarist de la un tabloid amărât. Insulele SEICHELLE. Da,
era o locaţie perfectă, departe de orice pericol care ar fi putut tulbura luarea hotărârilor.
Situaţia cunoscu însă o întorsătură bruscă abia atunci când liderul de la KREMLIN află de isprava celor doi
neastâmpăraţi. Dădu imediat ordin ca toate forţele să se întoarcă din excursie, iar organizatorii să se prezinte
la el.
După două zile GRIŞENKA şi IVAN, cam verzi la faţă îşi bâţâiau genunchii în faţa tătucului. Acesta era
negru de furie şi le răcni în faţă:
- Băi, netrebnicilor, pe unde v-aţi apucat, mă, s-o haiduciţi!? În ROMÂNIA băi, cretinilor!? Păi, băiii,
dovlecilor, voi nu ştiţi că acolo noi avem tot petrolul, gazele, băncile, fabricile de aluminiu, combinatele de
oţel, toată reţeaua de distribuţie a carburanţilor, proprietăţi imobiliare şi podgorii, sau că românii sunt singurii
care ne cumpără electrocasnicele pe care noi oricum le aruncăm!? Bă, ce dracu' e-n capu' ală plin dă
samahoancă al vostru?! Voi jefuiţi propriile noastre bunuri? În halul ăsta v-a tâmpit băutura?!
- Iertare tătucă, habar n-am avut dă toate astea pe care ni le spui înălţimea ta. Recunoaştem, am greşit, da'
nu suntem noi de vină! Liderul îi mai privi odată pe sub sprâncene, însă se vedea cât colo că-i mai trecuse
supărarea. Eiii, erau şi ei tineri, şi cine nu greşeşte la tinereţe...
- Bine, duceţi-vă să luaţi câte zece vergi la cur, apoi înapoi la treabă, s-a 'nţeles! Cei doi se retraseră cu
spatele, fericiţi că scăpaseră uşor, mai ales că aduseseră mai multe butoaie de cognac din expediţie şi, cu o
sticlă-două, scăpau şi de vergile promise.
În urma lor liderul, convocă marele consiliu şi dădu straşnică poruncă pentru a se actualiza situaţia
informărilor politice în armată. Se vedea că şeful secţiei propagandă lucrase încă după planurile de acum
douăzeci de ani. Fu trimis la reciclare în SIBERIA. Ruşine!
Guvernul de la BUCUREŞTI reveni în ţară, bronzat şi plin de energie. Ministrul de externe fu felicitat şi
decorat pentru admirabilele rezultate obţinute în dificilele negocieri cu aliaţii tradiţionali, câţiva generali fură
avansaţi mareşali că participaseră la război, iar ziarele făcură publice actele de eroism şi de rezistenţă ale
oamenilor simpli care nu se lăsaseră doborâţi la băutură de cotropitori. Apărură şi cântecele de vitejie care
proslăveau setea noastră de libertate, independenţa şi suveranitatea unei ţări mici, dar de neînvins, aşa cum
era scris şi în cărţile de istorie.„Evropa căta cu admiraţie şi multă mirare la noi”, scriau unii în limba vechilor
cronici. Erau trişti doar cei din micul trafic de frontieră care speraseră la o liberalizare masivă a comerţului cu
şuruburi, bormaşini, mixere, dopuri şi baloane.
Dar cine să-i bage în seamă, tocmai acum, când pe sub arcul de triumf defilau victorioase trupele noastre,
îmbrăcate şi echipate cu ţinuta stoc.

Dacă vrei să scrii despre Veronica Micle, să îi citeşti poeziile sau corespondenţa, să ţi-o imaginezi
văzând-o cu ochii minţii, nu poţi s-o faci decât luând-o împreună cu Mihai Eminescu, căci dragostea
ce i-a legat, a creat şi cele mai frumoase poezii de dragoste ale limbii noastre şi cea mai frumoasă
poveste de iubire a literaturii române.
Gândind la frumoasa lor poveste de dragoste, cred că puţine sunt femeile care să nu fi visat să fie
iubite ca Veronica, şi puţini bărbaţii care să nu fi visat să întâlnească iubirea întruchipată într-o femeie
asemenea ei.
Iubirea dintre acest „înger blond”, Veronica şi Eminescu a fost mare, adâncă, a învins totul şi a reuşit
să existe dincolo de răutăţile unor oameni care îi voiau despărţiţi. Iubirea tuturor a fost eclipsată de
acea mare iubire a unui „chip de înger drăgălaş”. Eminescu, poetul-om, a fost fascinat de frumuseţea
feminină a Veronicăi. Au fost şi câteva „focuri de paie” stârnite de Cleopatra Lecca-Poenaru sau de
Mite Kremnitz, dar chipul Veronicăi le-a şters repede urma. Faţa ei, Virginia Gruber scria: „Mama a
fost plină de viaţă, plină de farmec, frumoasă, doamnă perfectă şi avea o voce superbă. În societatea
aleasă pe care o vizită, din cauza acestor calităţi superioare, făcea umbră întotdeauna în jurul
celorlalte femei”.
Nemuritoarea muză eminesciană s-a născut în Năsăudul ardelean în ziua de 22 aprilie 1850, în
acelaşi an în care la Ipoteşti s-a născut „Luceafărul poeziei româneşti”, Mihai Eminescu. Tatăl
Veronicăi, Ilie Câmpeanu, a fost un erou al luptelor conduse de Avram Iancu şi a murit în urma rănilor
căpătate în luptă. Mama, Ana, rămasă văduvă, s-a mutat cu cei doi copii la Târgu Neamţ, apoi la
Roman şi, în sfârşit, la Iaşi. Veronica a primit la naştere numele mamei ei, Ana, dar ea şi-a schimbat
numele în cursul primar şi astfel a devenit Veronica. A fost un copil crescut în răsfăţul dragostei de
mamă, deşi au trăit înfruntând multe nevoi materiale. Ea a urmat şcoala primară şi cursurile
gimnaziale la Iaşi, la Şcoala Centrală, unde a fost bursieră. A fost o elevă excepţională, dând dovadă
de o inteligenţă deosebită. A terminat şcoala în 1863 şi pe certificatul ei de absolvire este trecut
calificativul „eminentă”. La examenul final a asistat rectorul Universităţii din Iaşi, profesorul universitar
Ştefan Micle, ardelean de origine. El a fost vrăjit de frumuseţea, inocenţa şi inteligenţa ei şi, deşi era
mai în vârstă cu 30 de ani, a cerut-o în căsătorie. La insistenţele mamei sale, peste un an, frumoasa şi
tânăra Veronica, devine respectabila doamnă Micle, la numai 14 ani.
În tinereţea mea, am văzut-o pe Veronica cu ochii minţii, în ziua cununiei, timp de patru ani, aproape
zi de zi, de câte ori intram sau ieşeam pe poarta şcolii ca profesoară, ori când îmi aruncam privirile pe

fereastră. În faţa şcolii, pe acea străduţă foarte strâmtă. În centrul oraşului Cluj, se află bisericuţa „Bob” pe al
cărui gard din zid gros şi purtând patina vremii, era o plăcuţă comemorativă. Pe ea stă scris că la această
biserică, Veronica şi Ştefan Micle au fost cununaţi de preotul Ioan Pamfil, în data de 7 august 1864. Şi de câte
ori nu m-a purtat gândul pe firul vieţii acestei femei cu un destin atât de deosebit, la tulburătoarea, fascinantă
şi scurta ei viaţă!
A fost o soţie bună şi o mamă iubitoare. Pe soţul ei nu l-a iubit, dar nici nu l-a urât sau detestat, ci l-a
respectat şi l-a preţuit ca om şi ca intelectual. Fiicelor ei, Valeria şi Virginia, le-a dat o educaţie aleasă şi le-a
crescut cu dragoste, aşa cum fusese crescută şi ea de mama ei. Valeria a fost solistă de operă şi i se spunea
„Privighetoarea Iaşului”, iar Virginia a studiat ştiinţele. Amândouă au scris poezii.
Veronica dispreţuia distracţiile uşoare şi festivităţile, pe care le ocolea, cu toată poziţia socială înaltă pe
care o avea. Urmând sugestia lui Maiorescu că Veronica ar fi născută pentru a zăpăci destinele marilor
bărbaţi, diferiţi istorici literari, biografi şi publicişti, în cursa pentru spectaculos, au creat Veronicăi Micle efigia
unei femei uşuratice, nestatornice şi indiferentă la sentimentele înalte ale poetului. Realitatea a fost tocmai
invers, dar clişeul impus de o societate nedreaptă, grăbită şi superficială este greu de înlăturat cu toate
dovezile incontestabile. Muza lui Eminescu nu a fost o femeie uşoară, nu era dornică de petreceri. Ea şi-a
jertfit toată tinereţea familiei şi s-a preocupat atent de educaţia fiicelor ei. A făcut parte din societăţi de
caritate, iar în timpul războiului de independenţă, a fost soră de caritate voluntară.
Dragostea dintre ea şi Eminescu a fost castă până la moartea lui Ştefan Micle (1879). Abia după moartea
acestuia, după 7 ani de când s-au cunoscut, Eminescu i se adresează pe nume într-o scrisoare. Când i s-a
permis, pe Eminescu l-a îngrijit cu multă devoţiune şi a participat la suferinţa lui cu toată fiinţa ei. Pe Eminul ei,
cum îi plăcea să îl alinte, l-a iubit cu o dragoste profundă. Oricâtă răutate ar nutri cineva, nu se poate să nu se
lase cuprins de tonul ars de iubire care se desprinde din scrisorile ei şi din poeziile pe care i le-a dedicat lui
Eminescu, şi în marea majoritate, îi sunt dedicate lui. Poeziile ei sunt un adevărat jurnal de iubire, trecând
prin toată gama de sentimente. Dragostea ei a fost atât de mare, încât l-a urmat pe Eminescu şi dincolo de
pragul pământesc. A lăsat în urma ei două fete, pentru a-şi împlini destinul de iubită, săvârşind „nunta în cer”,
infinit mai durabilă decât căsătoria cu acte.
Pe Eminescu l-a cunoscut în martie 1872, la Viena, unde se afla pentru un tratament. Îl cunoştea doar după
nume, numai după câteva poezii publicate. Tânăra Veronica, cu toate că era căsătorită, avea două fetiţe, îşi
respectă soţul, simţea că îi lipseşte o atmosferă veselă şi o iubire ideală învăluită în mister. Ea trăieşte acum
primii fiori ai dragostei şi se comportă ca orice fată la vârsta ei. „Galopul biografiilor – cum zice Tia
Şerbănescu – nu modifică vârstele organismului oricât le-ar brusca”. Legile firii nu ţin cont de convenienţele
sociale. Veronica se afla la prima ei iubire aproape adolescentină, şi că orice adolescent sau tânăr, ascultă
această chemare, dincolo de orice raţiune. Cu un tact deosebit, ea va şti totuşi, ca în acelaşi timp să îşi
respecte soţul şi familia, dar şi să dea frâu liber unei iubiri romantice. Până la moartea soţului ei, iubirea lor a
fost pură şi neîntinată. Între ea şi Eminescu s-a născut o frumoasă idilă la Viena, care peste timp se va
transforma în iubire profundă şi va continuă apoi cu mici
întreruperi până la moarte, şi chiar dincolo de graniţele vieţii,
căci, cine ştie dacă nu se continuă frumoasa lor iubire în alte
zări, într-o altă dimensiune, dincolo de coloană infinitului,
dincolo de răutăţile celor care le-au stat împotrivă. Virginia, fiica
Veronicăi, scria despre mama ei: „l-a iubit pe Eminescu cu o
iubire nemărginită. Împrejurările şi oamenii au făcut ca ei să nu
fie uniţi niciodată. Veronica a refuzat cererea în căsătorie a mai
multor pretendenţi, preferând să rămână „muza unui geniu,
decât soţia unui prinţ”, aşa cum a afirmat ea. Pe Veronica a
atras-o, nu gloria, ci talentul pe care l-a intuit cu o mare precizie,
egală cu cea a lui Maiorescu. Cu toate ca Eminescu publicase
doar câteva poezii, intuiţia perfectă a Veronicăi a făcut-o să
înţeleagă din capul locului ce valoare au. Ea l-a numit pe
Eminescu poetul-geniu, înaintea altora, cam în acelaşi timp cu
Maiorescu, dar cu mai multă fervoare. Chiar numai pentru
intuiţia ei fără greş, ar trebui să îi recunoaştem inteligenţa şi
calitatea gustului artiştic. Eminescu, îndrăgostindu-se de
frumoasă, spirituală, cultivata Veronica, cea plină de mister şi

poezie, romantică şi provocatoare, îşi va întrerupe studiile şi se va întoarce la Iaşi ca să fie aproape de
„dulcea minune”, „îngerul blond”. El îi dedică poezii eminente, iar ea îi dedică delicate versuri. O vizită în
salonul ei de poezie sau se întâlneau sub teiul de la Copou. Când nu se puteau întâlni, comunicau prin
scrisori. Ştefan Micle era îngăduitor cu această situaţie, având încredere în soţia lui, accepta ca Veronica să
fie muza unui poet de geniu, aşa cum Laura a fost pentru Petrarca. Veronica şi-a înţeles din capul locului
menirea. Şi-a asumat acest destin şi apoi l-a desăvârşit în chipul cel mai fericit posibil. Câte femei ar fi făcut
asta?
Eminescu şi-a dat seama chiar de la început că Veronica întruchipează idealul feminin pe care l-a visat. El îi
scria: „Adormind aseară cu gândul la tine şi deşteptându-mă dimineaţa tot cu el, aş putea să îţi scriu toată
ziua fără să obosesc, dacă cititul nu te-ar obosi pe tine. Nu ştiu de ce, orice lucru, chiar şi acelea care nu au a
face deloc cu tine, îmi aduc aminte de tine. Ce ai tu de împărţit cu teii, cu florile şi frunzele de tei? Poate unde
eşti aşa de dulce, ca mirosul frunzelor acestora.
Şi dacă se întâmplă pe tine să te văz,
Desigur că la noapte un tei am să visez.
Şi dacă se întâmplă să întâlnesc un tei,
Desigur toată noaptea visez la ochii tăi”.
Veronica îi răspundea: „Îmbătata de florile teiului, de vorbele ademenitoare şi dulci, de tot ce ne înconjoară,
acolo pe bancă la Copou, mă credeam lângă tine cea mai fericită femeie”. Eminescu o iubea cu patos, cu
putere şi cu sinceritate. „Mi-e dor de tine, moţule ce eşti, femeie gentilă şi dulce, inteligentă şi radioasă,
frumuseţea frumuseţilor şi floarea florilor”.
Eminescu se adresa iubitei cu apelative ca: „Scumpa mea amică, Dulcea mea doamnă, Măi îngeraşule,
Dulce şi dragă Cuta, Draga mea copilă, Stimabilă doamnă şi respectată mea amică, Doamna mea, Dulcea
mea Veronică, Dragă, dulcea şi îngerească mea Cuta, Momoţi dragă, Draga mea Veronicuţa, Draga mea
Nicuţa, Măi Momoţelule, Dragă şi mititica mea Moţi, Fetiţule dragă, Dragul meu bobocel moţat, Măi ramură
de liliac”. Veronica îi răspundea: „Miţule iubit şi al meu scump şi drăgălaş, Miţule, Băiet iubit şi drăgălaş,
Eminul meu, Eminescul meu iubit, Scumpul meu Eminescu”.
Când Ştefan Micle s-a stins din viaţă, a lăsat-o pe Veronica şi pe cele două fetiţe fără sprijin material.
Veronica i-a scris lui Eminescu: „Toţi duşmanii or să se bucure de moartea lui Micle, crezând că această
bucurie se reflectă şi în sufletul meu. Dar nu. Sentimentul care mă călăuzeşte în acest moment este cu totul
altul”.
Prima persoană care a aflat despre marea lor dragoste, a fost confidentul lui Eminescu, Titu Maiorescu. La
început nu s-a opus. A considerat că fiecare poet trebuie să aibă muza lui. Mai târziu, când Eminescu şi-a
mărturisit intenţia de a se căsători cu Veronica, Maiorescu s-a folosit de autoritatea lui opunându-se
căsătoriei. Se temea că această împlinire îi va aduce fericirea supremă şi atunci nu ar mai fi avut motiv „să
plângă aşa frumos”. Din dragostea lui pentru Veronica se „năşteau” poezii geniale pe care poetul le dedica
muzei sale.
Într-o scrisoare din 1882, Eminescu îi scria: „Tu ai fost şi eşti viaţa mea, cu tine s-a început şi s-a încheiat şi
dacă nu trăiesc pentru a gândi măcar la tine, nu am la ce trăi”. Nu voi iubi niciodată altă femeie şi tu rămâi în
mintea mea şi în sufletul meu ceea ce ai fost totdeauna: visul de aur al vieţii mele, singura mea aspiraţie, şi
viaţa cu tine, singura mea speranţă”. Eminescu o prezentă pe stradă amicilor lui drept logodnica sa.
Cercul „Junimea” s-a opus ostentativ. Maiorescu afirma că „nu merită această cinste”, deoarece ar fi o
„uşuratică”. Pe deasupra este „o femeie fără avere”. Probabil Maiorescu nu i-a putut ierta Veronicăi faptul că
la 14 ani, depusese mărturie împotriva lui într-un proces de moralitate. Eminescu şi Veronica nu s-au
căsătorit deşi erau legaţi printr-o puternică dragoste şi o sumă de afinităţi. Neîmplinirea căsătoriei a adus
după sine o mare tragedie. Moartea i-a răpit prematur.
Veronica i-a închinat şi ea frumoase şi delicate versuri adunate în volumul „Poezii” în 1887. Eminescu era
încântat de acest volum. „Cartea ei e veşnic nouă pentru mine. Ce frumoase versuri întâlneşti în cărticica
asta”. Chiar dacă aceste poezii îi erau dedicate, Eminescu nu era omul care să facă concesii pe această linie,
el era sincer în aceste aprecieri. Cele mai valoroase poezii oglindesc dragostea ei, ca un adevărat jurnal
poetic de dragoste, cuprinzând toată gama de sentimente: bucurii, supărări, momente pasionale, revolte,
temeri, mărturisiri, împăcări” Versurile ei parcă stabilesc o complicitate cu cititorii. Au valoarea sincerităţii şi a
unei graţii de necontestat:
De câte ori am tresărit
La fiece mişcare,

Crezând că poate vei veni
O, dulce alinare.
De câte ori am plâns
Văzând că noaptea vine
Şi lampa singură s-a stins,
Iubite, fără tine.
(Lampa)
Dacă nu ar fi avut decât meritul de a fi muza lui Eminescu, Veronica ar trebui veşnic venerată. Dar ea a fost
mai mult decât atât, a fost un om minunat şi o scriitoare cu mijloace de expresie delicate. Veronica este una
dintre primele poete din literatură română. Tudor Vianu remarcă cu obişnuitu-i discernământ: „Veronica
Micle este primul poet eminescian, primul discipol al marelui poet, cu versuri stilizate şi tipizate în factură
poetică a epocii, cu nimic mai prejos de cele ale tuturor poeţilor care creaseră în aceeaşi vreme nivelul liric
general”. N. Iorga a comparat-o cu „o eroină antică”, iar Duiliu Zamfirescu o considera „poeta unui cult”.
Volumul ce cuprinde corespondenţa dintre M. Eminescu şi Veronica Micle şi poartă titlul „Dulcea mea
doamnă/ Eminul meu iubit”, cuprinde numeroase scrisori până acum necunoscute. Volumul acesta prezintă
o spectaculoasă redimensionare a figurii Veronicăi Micle. Ni se dezvăluie o femeie superioară, inteligentă,
cultivată, care l-a iubit şi înţeles pe Eminescu.
Referindu-se la puternică personalitate a Veronicăi Micle, George Munteanu spune: „Veronica dispune de
infinite resurse proprii sexului ei pentru a-l ţine în neîntreruptă uimire şi în pornirea de a o adora. Are
directitate de caracter, fire deschisă, fermecător comunicativă, menită să surprindă agreabil-tiranic prin
toate manifestările ei. Atâtea cuvinte şi moduri întregi de exprimare, care în gura altei femei ar fi sunat trivial,
la Veronica se salvează prin spontaneitate, firesc, autenticitate a trăirii. Este o copleşitoare feminitate
prototipică în scrisul şi în felul ei de a fi, este acel „feminin”, atât de admirat, de cântat şi uneori blestemat de
către bărbaţi. Veronica era deplin conştientă de toate acestea”.
Putea oare Eminescu să nu observe aceste valori feminine? Care altă femeie i-ar fi oferit mai mult şi în aşa
fel ca să nu stârnească ironiile unui şir nesfârşit de critici? Cum trebuia să arate acea femeie? Veronica a fost
prima şi singura femeie care l-a iubit pe Eminescu.
Faţă de o fire atât de expansivă, temeinic ancorată în concret, ripostând cu măsuri adecvate la nedreptăţi,
jicniri, bârfe, Eminescu se simţea oscilatoriu, la polul celălalt. „Neavând curajul vieţii, neavând o rază de
senin în suflet, am îndrăznit cu toate astea a te iubi, am pus dorinţa de a fi a mea peste orice consideraţii şi
peste orice cuvinte de cruţare aş fi vrut”. Firea tonica a Veronicăi era binefăcătoare pentru Eminescu.
„Eminescu al meu, singurul şi unicul obiect al dragostei mele, singurul şi unicul obiect al durerii şi fericirii
mele, dacă între tine şi mine e dragoste, noi trebuie să binecuvântăm împreună ironia soartei. În mizeria asta
a lumii trebuie să primim cu inimă bună o clipă de fericire pe care ne-o dă fatalitatea, cu toată ferocitatea ei
răzbunătoare”.
Tia Şerbănescu a publicat un amplu eseu în România liberă în 1992 comentând cu multă competenţă şi
mult fler feminin aura personalităţii Veronicăi Micle aşa cum se desprinde din corespondenta lor. Printre
altele, ne spune: „Şi-a dozat foarte bine notele comportamentului. A ştiut să fie muza ideală: cochetă când
trebuia, indiferentă când trebuia, fidelă mereu şi infidela din când în când, adică exact cât era necesar pentru
ca această iubire să-şi găsească mereu prospeţimea, şi ca poezia să înflorească pe soluri noi, copleşitoare
când se cuvenea şi, în fine, solidară şi în moarte. Pentru o femeie care se afla sub reflectoare ce-i cântăreau
fiecare pas, s-a descurcat admirabil. A fost discretă şi delicată şi a ştiut să întreţină buna funcţionare a
discernământului, observând reaua credinţa. Iubirea lor s-a desfăşurat vrând-nevrând la scena deschisă, în
care oricine se simţea îndreptăţit să intervină”.
Veronica a cântat necontenit două arii simultan: cea a femeii egală în iubire cu bărbatul şi cea a poetei
subalterne marii poezii eminesciene.
„Vârful nalt al piramidei, ochiul meu abia-l atinge.
Lângă-acest colos de piatră, vezi tu cât de mică sunt,
Astfel tu-n a cărui minte universul se răsfrânge,
Al tău geniu peste veacuri rămânea-vă pe pământ.
Şi doreşti a mea iubire. Prin iubire pân-la tine
Să ajung şi a mea soartă azi de soarta ta s-o leg.
Cum să fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când măreaţa ta fiinţă, poate nici nu o-nţeleg”

(Lui Eminescu)
Sunt versuri pline de adoraţie şi de modestie, publicate în 28 august 1885. În această poezie, adevărat
testament poetic, impresionează conştiinţa propriei micimi în faţa genialităţii poetului iubit, dar mai ales faptul
că nu s-a sfiit s-o arate.
Când Eminescu se îmbolnăveşte în 1883, Veronica spune:
„Să pot întinde mâna, s-o pun pe fruntea ta,
Încetul la o parte, şuviţele le-aş da.
Senină să rămâie, curată ca un crin,
Icoană de iubire, la care mă închin”.
Scânteierile inteligenţei şi ale iubirii au făcut-o pe Veronica să prevadă totul. Încă de la 27 de ani, pe o
fotografie dăruită lui Eminescu nota următoarea dedicaţie: „Sufletul meu şi după moarte vă căuta umbra
poetului iubit”. În 1881 îi scria: „noi vom muri departe unul de altul, poate fără să ne plângem măcar unul pe
altul”, apoi: „eu îţi voi aduce ca jertfă viaţa mea” (1882).
Şi Veronica şi-a ţinut jurământul de credinţă. Viaţa crudă şi nemiloasă, a făcut ca Eminescu să fie smuls din
braţele îngerului de pază. Murind, el a luat şi viaţa Veronicăi cu sine, dăruindu-i nemurirea. La numai 50 de
zile de la moartea lui Eminescu, la mânăstirea Văratec, Veronica îşi cheamă prietenii şi le citeşte dintr-un
jurnal pe care îl alcătuise în ultimele zile, „Dragoste şi Poezie”. Acolo a transcris poeziile pe care i le dedicase
lui Eminescu şi unele din cele care i-au fost dedicate ei, însoţindu-le cu comentarii. Şi-a procurat arsenic de la
farmacie şi în timpul nopţii, acesta i-a adus sfârşitul. Ea a săvârşit un gest ca în antichitatea greacă, aşa cum
a subliniat N. Iorga.
Şi astfel, în curtea bisericii „Sf. Ioan” din Văratec, îşi doarme somnul de veci cea mai frumoasă şi mai cultă
femeie a vremii ei, muza poetului-geniu, Mihai Eminescu, departe de mormântul acestuia pentru care şi-a
jertfit viaţa din iubire fără margini. Dar ei sunt legaţi pe vecie prin iubire, căci prin această dovadă supremă a
Veronicăi, ea s-a legat de Eminescu şi în cer. Iubirea lor va trăi veşnic şi pe pământ prin cei care se apropie cu
dragoste şi căldură de poeziile lor şi citindu-le corespondenţa, pătrunzându-se de iubirea care i-a unit.
Tragedia finalului vieţii lor este copleşitoare.
“Ce s-au ales din două vieţi?
O mână de cuvinte,
Căror abia le-or da un preţ
Aducerile-aminte”
Referindu-se la scurtă ei viaţă, Tia Şerbănescu spune: Te şi întrebi când a avut timp Veronica Micle în
numai 39 de ani să fie o elevă strălucită, o voce căreia i s-a oferit angajamente într-o trupă de operă, martoră
într-un proces ce i s-a intentat lui
Maiorescu, o soţie ireproşabilă – din
punctul de vedere a lui Ştefan Micle –
mamă a două fiice (cărora le-a dat o
bună educaţie), soră de caritate
voluntară în războiul de
independenţă, poetă şi traducătoare,
o bună pianistă, o văduvă cu necazuri
financiare şi, mai presus de toate
acestea, iubita pasionată şi inspirată a
lui Eminescu.
Poezia lui Eminescu este imposibil
de înţeles fără Veronica Micle. Iubirea
pentru Veronica s-a transformat într-o
notă muzicală nelipsită din tot ceea ce
se înţelege prin poezie de iubire
eminesciană. Astfel ei au creat cea
mai frumoasă poveste de iubire a
literaturii române, trezind în sufletele
cititorilor visul tainic de a întâlni o
astfel de iubire.

Am mai spus şi cu alte prilejuri că, din păcate, cu foarte puţine excepţii, acţiunile mari de promovare
a culturii şi spiritualităţii româneşti peste hotare nu sunt realizate de instituţii abilitate ale statului
român sau de diplomaţi de profesie, ci de o serie de intelectuali de marcă, de origine română,
reprezentanţii comunităţii române din diaspora. Între cei mai harnici şi mai plini de har sunt, în opinia
noastră, Lucian HETCO din Germania, Ioan MICLĂU şi George ROCA din Australia, Alexandru
CETĂŢEANU, Ligya DIACONESCU şi George FILIP din Canada şi, în mod deosebit, părintele prof.
univ. dr. Theodor DAMIAN, directorul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din
New York.
Despre distinsul teolog, poet şi om de cultură Theodor DAMIAN şi despre luminătoarele lui fapte de
cultură am mai avut prilejul de a vorbi, nu doar spre a semnala excelenta revistă „Lumină Lină –
Gracious Light”, dar şi despre unele din manifestările cultural-literare şi ştiinţifice excepţionale pe
care le iniţiază sau organizează, an de an, în marea metropolă nord americană. Una dintre aceste
manifestări o reprezintă simpozioanele ecumenice teologice iniţiate şi organizate de institut, care, în 6
decembrie 2008 a avut cea de-a XVI-a ediţie, iar ca temă: Cultele şi cultura: rădăcinile
transcendente ale civilizaţiei umane.
Acest eveniment ştiinţific şi teologic deosebit de important s-a desfăşurat în cadrul Institutului
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, având ca participanţi cunoscuţi cercetători, teologi şi
universitari atât din SUA, cât şi din România. La deschiderea lucrărilor a participat Înalt Preasfinţia Sa
dr. Nicolae Condrea, arhiepiscopul ortodox român pentru SUA şi Canada, care a binecuvântat
lucrările şi pe participanţi şi a subliniat importanţa pe care o conferă Biserica Ortodoxă Română unor
astfel de evenimente ziditoare de cultură. Mai trebuie subliniat încă un element important şi anume
acela că au susţinut comunicări nu numai reprezentanţi ai credinţei ortodoxe, ci şi ai altor culte,
asigurând astfel caracterul ecumenic şi al celei de-a XVI-a ediţii a simpozionului.
Prea Cucernicul părinte George ALEXE a conferenţiat despre Originea tracă a muzicii sacre
bizantine şi româneşti, subliniind astfel legăturile multiseculare existente între spiritualitatea
românească şi cea bizantină ilustrată prin muzică. Exegetul afirmă că „originea tracă a muzicii sacre
bizantine şi româneşti este dovedită de străvechea structură modală a acesteia”. El mai afirmă
totodată că „traco-bizantinii, la fel ca traco-dacii şi toţi tracii din Europa şi Asia Minor au fost romanizaţi
şi creştinaţi în aceste vremuri apostolice şi patristice”, iar „moştenirea lor muzicală comună o
reprezintă muzica bizantină sacră”.
În finalul cuvântării prezentate, George ALEXE subliniază: că „nu este greşit să afirmi – cred eu – că
acelaşi sistem modal trac a fost şi modelul muzical al muzicii sacre bizantine, cât şi al celei
gregoriene. În acest caz, sistemul modal trac, atât al muzicii sacre bizantine, cât şi al celei gregoriene,
ar trebui reconsiderat ca o adevărată punte între romanitatea Răsăriteană şi cea apuseană”.
„În ce-i priveşte pe români, muzica sacră bizantină înrădăcinată etnic în originea sa tracă, este parte
ontologică a etnogenezei lor traco-romano-creştine”.

La rândul său, Richard GRALLO, profesor asociat de psihologie aplicată la Colegiul Metropolitan din New
York şi un constant colaborator al comunităţii cultural-ştiinţifice româneşti din SUA, a vorbit despre:
interogaţia ca proces cognitiv: implicaţii pentru învăţământ şi cultură. Pornind de la cele mai recente
cercetări ştiinţifice de strictă specialitate, autorul aduce clarificări importante, inclusiv în ceea ce priveşte
unele din „funcţiile întrebărilor şi introspecţiilor”, dar şi legate de „implicarea acestora pentru învăţarea
individuală”, fără a scăpa din vedere „aspectele definitorii ale contextului social al învăţării”.
Prof. dr. Mircea ITU de la Universitatea din Bucureşti, decan al Şcolii de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii
Publice a Universităţii Spiru Haret, cu studii în India şi un doctorat luat la Universitatea Sorbona, a vorbit
despre: Mircea Eliade – despre conceptul istoriei religiilor. Universitarul român, la ora actuală unul dintre
cei mai mari specialişti europeni în studii hindice, valorifică, în afară de opera lui Mircea Eliade, şi cele mai
recente studii consacrate filozofului român, atât pe continentul european, cât şi în SUA. Comunicarea sa
subliniază meritele deosebite ale abordării comparatiste a subiectului şi subliniază contribuţiile majore pe
care şi le-a adus Eliade, ca profund şi original hermeneut, în domenii ca: istoria religiilor, credinţelor şi ideilor
religioase, a religiilor şi filosofiilor orientale, mitologiei, cosmologiei, simbolisticii, metafizicii, hermeneuticii, al
chimiei, şamanismului, yogăi, tantrei, filosofiei indiene şi multe altele.
Iniţiatorul şi coordonatorul simpozionului, prof. univ. dr. Theodor Damian şi-a intitulat comunicarea:
„Semne culturale şi spirituale ale Timpului: cu sau fără modernism”. Comunicarea este extrem de
incitantă prin unghiurile de analiză pe care le propune, ca şi prin interpretările pe care le dă unor noţiuni şi
concepte. Şi prin acest text, părintele Theodor Damian se dovedeşte a fi unul dintre cei mai de seamă teologi
şi cărturari ortodocşi români de pretutindeni din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, posesor al unei solide
culturi, capabil să perceapă şi să explice cele mai recente şi mai complexe fenomene apărute în gândirea
teologică contemporană.
Tânărul universitar bucureştean George R. LĂZĂROIU, tot de la Universitatea Spiru Haret, s-a oprit asupra
noţiunii lui Wittgenstein privind statutul factologic al limbajului religios.
Arhitectul Livio DIMITRIU, fondatorul şi preşedintele Institutului de studii urbane şi arhitecturale New York
şi profesor de arhitectură la Institutul Pratt din acelaşi oraş încearcă să descifreze „Structura crucii:
tectonica simbolului”, cu referire la monumentul funerar dedicat eroului militar Gh. MILITARU, rănit grav în
timpul sângeroaselor lupte din octombrie 1944 la Oarba de Mureş. Autorul evocă cu multă sensibilitate, dar şi
obiectivitate faptele de arme şi curajul excepţional ale acestui erou militar, care îţi doarme somnul de veci în
cimitirul Ghencea militar din Bucureşti. Sunt oferite, totodată, şi câteva informaţii succinte legate de viaţa şi
activitatea fiicei eroului, binecunoscuta poetă şi scriitoarea Doina URICARIU.
Paul Joseph La CHANCE este profesor de teologie la Colegiul Sf. Elisabeta din New Jersey şi a fost
prezent la simpozion cu o comunicare cu tema: „Apusul lui Dumnezeu: Voegelin şi Lonergan – cu privire
la înţelesul constitutiv”. Conferenţiarul aduce substanţiale clarificări cu privire la opera celor doi gânditori,
făcând astfel mai accesibilă gândirea teologică a acestora.
Tânăra universitară Alina FELD, profesor de filozofie al Universităţii Hofstra ne propune câteva
argumentate „Reflecţii asupra renaşterii spirituale în România post-comunistă”. Am citit cu deosebit
interes prelegerea distinsei cercetătoare reţinând în mod deosebit încercarea ei de a introduce concepte şi
noţiuni specifice culturii şi spiritualităţii româneşti, într-un context filosofic şi teologic mai amplu, scoţând în
evidenţă şi contribuţia unor înaintaşi, ca Eliade, Cioran sau D. Stăniloaie.
Ultima comunicare din recentul volum consacrat celei de-a XVI-a ediţie a Simpozionului e semnat de
doamna Viorica COLPACI şi este consacrată Esteticii artei sacre bizantine.
Recentul volum, care cuprinde versiunea engleză a acestor comunicări ştiinţifice, prezentate succint de noi
în textul de faţă, este cu atât mai important, cu cât dă posibilitatea celor prezenţi să-şi facă cunoscut punctul
de vedere în medii culturale, academice şi universitare de pe continentul nord-american şi din întreaga lume.
Prin această nouă lucrare Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi preşedintele său preot
prof. univ. dr. Theodor DAMIAN îşi consolidează şi mai mult renumele şi prestigiul de autentici ambasadori ai
culturii şi spiritualităţii româneşti în lume.

Secolul al XX-lea va rămâne, cu certitudine, în memoria umanităţii drept unul dintre cele mai complexe,
tensionate, dar şi interesante momente din evoluţia umanităţii. Chiar începând cu anul 1900 istoricii au
consemnat nu numai moartea celebrei regine Victoria sau asasinarea preşedintelui nord-american
McKinley, ci şi începutul cursei înarmărilor în care s-au angajat marile puteri ale momentului, importanta şi
rapida creştere industrială a Americii, primele zboruri ale fraţilor Wright şi Bleriot ( am îndrăzni să adăugăm şi
pe cele ale lui Aurel Vlaicu), descoperirea razelor X şi a radioului, epocala descoperire a lui Marconi, teoria
relativităţii a lui Albert Einstein, lucrările fundamentale ale lui Lloyd George, care au revoluţionat gândirea
politică şi economică a continentului european şi nu numai, dar şi marile descoperiri ale lui Zigmund Freud.
Nu credem că se impune sublinierea tuturor momentelor ce au marcat acest secol, însă menţionarea
câtorva momente şi evenimente va avea menirea să scoată în evidenţă complexitatea realizărilor dar şi a
contradicţiilor ce l-au caracterizat. În primul şi al doilea deceniu al secolului XX, reamintim deschiderea
canalului Panama, eveniment cu implicaţii majore nu numai în viaţa economică din regiune ci şi la nivel
mondial. Apoi reţinem ajungerea de către Amundsen la Polul Sud, atentatul de la Sarajevo, ce a dus la
declanşarea primului război mondial, conceptul wilsonian cu privire la autodeterminarea popoarelor care,
împreună cu tratatele şi acordurile încheiate după terminarea primului război mondial, va modifica
substanţial arhitectura politică şi teritorial statală a Europei. Revoluţia rusă, problema irlandeză, mişcarea
sufragetelor, iar apoi apariţia Ligii Naţiunilor şi a „politicii reparaţiilor“1) subliniază alte momente importante
ale perioadei respective.
Anii 20 ai secolului trecut, la rândul lor, cuprind epoca jazzului, politica prohibiţionistă, anii de aur ai
Hollywoodului, apariţia fascismului, descoperirea penicilinei şi insulinei (din păcate, descoperirea penicilinei
nu este atribuită autorului său real, respectiv doctorul român Paulescu, ci unui cu totul alt specialist),
adăugăm apoi războiul civil din Irlanda, inflaţia din Germania, zborurile transatlantice ale lui Lindberg,
inventarea televiziunii, crahul de pe Wall Street, ca şi victoria mişcării revoluţionare conduse de Kemal
Attatürk, ce nu numai că a pus capăt existenţei Imperiului Otoman, dar a constituit şi începutul transformării
radicale, sub toate aspectele, a Turciei şi a poporului turc.
Deceniul următor consemnează, pe lângă marea criză economică (din perioada 1929-1933), şi marşurile
foamei, dar şi politica de New Deal, de inspiraţie roosweltiană şi unele dintre cele mai dramatice momente ce
vor fi cauza numeroase tragedii de pe plan european, dar şi mondial: ascensiunea politică a lui Hitler şi a
nazismului, invadarea Ethiopiei de către fasciştii italieni, războiul civil din Spania, epurările, pe criterii
politice, ale lui Stalin şi procesul de colectivizarea din Rusia, marşul cel lung al lui Mao, invadarea Poloniei
etc.
Şi deceniul următor este martorul multor factori de cruzime şi a dramelor trăite de diverse popoare din toate
colţurile lumii. Amintim aici declanşarea celui de al doilea război mondial, cu marile lui drame şi uriaşe
pierderi de vieţi omeneşti de pe toate fronturile, dar şi acordurile de la Yalta şi Teheran, sau atacurile nucleare
de la Hiroshima şi Nagasaki, Holocaustul, sau procesul criminalilor de război de la Nürenberg, urmat apoi de
împărţirea, pe criterii exclusiv politico-ideologice şi doctrinare, a continentului european prin stabilirea
„Cortinei de Fier”. Deceniul se încheie cu naşterea statului Israel, insubordonarea civilă a lui Mahatma
Ghandi şi, implicit, independenţa Indiei.
Tulburările şi dramele de care a avut parte omenirea nu au încetat o dată cu încheierea celui de-al doilea
război mondial, deoarece, în anii '50, asistăm la declanşarea „Războiului rece”, dar şi la sângerosul şi
absurdul război inter-coreean, războiul Suezului, revolta ungară, revoluţia din Cuba şi ascensiunea politică a
lui Fidel Castro Ruz, la războaiele din Indochina, dar şi la surprinzătoarea ascensiune politică a Evei Peron în
Argentina. Tot în anii '50, are loc cucerirea Everestului, dar şi începutul unei ample mişcări religioase
1) În cazul României, a fost vorba de adoptarea, din iniţiativa marelui jurist şi diplomat Nicolae Titulescu, a „Legii optanţilor”, document prin care
au fost despăgubiţi toţi indivizii de origine etnică maghiară, deţinători de proprietăţi imobiliare, care, după Unirea de la 1 Decembrie 1918, au
optat pentru cetăţenia maghiară. Prin această lege, cei îndreptăţiţi au primit sumele aferente bunurilor lăsate în România. De aceea, azi este
nefirească şi complet nejustificată solicitarea aceloraşi etnici maghiari, dar şi a unor escroci, respectiv a urmaşilor lor reali sau presupuşi, de a li
se restitui proprietăţi pe care statul român le plătise integral încă din anii '20 ai secolului trecut. Guvernele României care au admis astfel de
solicitări şi le-au dat curs se fac vinovate de trădarea intereselor naţionale ale poporului român

neoprotestante condusă de pastorul nord american Billy Graham.
O evoluţie complexă dar şi contradictorie în acelaşi timp, va cunoaşte omenirea în anii '60, perioadă care
consemnează cursa spaţială, câştigarea independenţei Algeriei, tentativa din Golful Porcilor, ridicarea
Zidului Berlinului, criza rachetelor din Cuba, mişcarea condusă de Martin Luther King, asasinarea
preşedintelui Kennedy, luptele din Congo, revoluţia culturală a lui Mao, „Războiul de 6 zile”, invadarea
Cehoslovaciei de către unele din statele membre ale Pactului de la Varşovia, luptele cu victime de milioane
de vieţi omeneşti din Biafra şi declanşarea războiului din Vietnam.
Începuturile terorismului internaţional sunt considerate de unii istorici ca având loc în anii '70 ai secolului
trecut şi sunt evocate, în acest sens, incidentele criminale de la Mogadiscio, Entebe, München, Dawson
Field. Tot în această perioadă au avut loc o serie de acţiuni militare în Irlanda, împotriva mişcării IRA, luptele
fratricide din Bangladesh, războiul de Yom-Kippur, faptele criminale ale dictatorului Idi Amin Dada, cazul
Watergate, drama Cambogiei, luptele din Africa de Sud şi Sowetto instabilitatea politică din Nicaragua şi
Angola, Revoluţia islamică din Iran, începutul războiului din Afganistan, inclusiv prin invadarea acestei ţări de
către trupele sovietice. O perioadă de relativă stabilitate economică şi politică este consemnată pe timpul
administraţiei lui Ronald Raegan şi în timpul mandatului primului-ministru Margaret Thatcher. Nu putem uita
că în aceeaşi perioadă şi-au făcut apariţia Gorbaciov şi Perestroika, ce va duce la dispariţia regimurilor
comuniste în majoritatea ţărilor lumii. Aceeaşi perioadă este cunoscută şi pentru atrocităţile produse de
trupele sovietice în Afganistan şi de Războiul din Insulele Falkland, şi războiul dintre Iran şi Irak. Perioada
rămâne cunoscută şi pentru apariţia şi activitatea mişcării „Solidaritatea” din Polonia, războiului Golfului,
luarea de ostatici americani de către iranieni, războaielor din Liban, a foametei din Ethiopia, incidentului
nuclear de la Cernobâl, descoperirii SIDA, dar şi cazurilor intrate în istorie sub denumirea de Iran Gate,
Panama, Piaţa Tienanmen, dar şi a schimbărilor declanşate în Europa de Est ca urmare a prăbuşirii
sistemului comunist.
Deşi aduce numeroase schimbări importante prin eliberarea lui Nelson Mandela, reunificarea Germaniei,
dispariţia URSS sau predarea de către britanici a Hong-Kongului către China comunistă sau Tratatul de la
Maastricht, ultimul deceniu al secolului trecut nu este lipsit de stări conflictuale, suferinţe şi drame, dacă ne
gândim la Războiul din Golf, la foametea şi războiul civil din Somalia, războiul civil din Yugoslavia, sau la
declanşarea conflictului din regiunea yugoslavă Kosovo.
Toate aceste momente evocate mai sus sunt prezentate într-o interesantă lucrare intitulată „Pictorial
history of the 20th century” apărută în mai multe ediţii succesive, începând cu anul 1985, la editura
„Hamlyn” din SUA. Lucrarea este coordonată de Neil Wenborn şi beneficiază de contribuţiile lui Helen Dore,
Jake Douglas, Ian Jackman, Tony Kingsford, Aln McIntosh, Brian Murphy, Sonia Porter, Pat Pierce. Lucrarea
se adresează deopotrivă specialiştilor şi publicului larg, dorindu-se a fi o panoramă completă a vieţii planetei
pe parcursul secolului recent încheiat.
Din păcate, deşi autorii ei doresc să surprindă şi să consemneze absolute toate evenimentele definitorii ale
perioadei supuse analizei, sunt foarte multe „pete albe” care pun serios sub semnul întrebării
profesionalismul, dar şi obiectivitatea demersului ştiinţific a colectivului de autori. Avem în vedere, în
principal, date şi fapte din istoria poporului român ce au rămas complet în afara atenţiei autorilor sau care
beneficiază de o prezentare incompletă, inexactă ori vădit defavorabilă. În acest sens, amintim absenţa
oricărei referiri la răscoala din 1907, eveniment important pentru societatea românească, credem noi, mult
mai importantă decât faptul că 471 de mineri au fost ucişi în Japonia, sau patru civili au fost împuşcaţi de
trupe în timpul confruntărilor de la Belfast (ambele fapte regretabile, dar de importante relativă, chiar şi când
le raportăm la istoria ţărilor respective). După cum se ştie, în acest caz (adică al Răscoalei din anul 1907), au
fost ucişi de trupele guvernamentale 11.000 de ţărani români, datorită dorinţei lor de a beneficia de condiţii
umane de trai.
La fel, foarte puţine informaţii regăsim în această lucrare cu privire la drama trăită de români, îndeosebi de
ardeleni şi bucovineni, în perioada regimului dualist austro-ungar, sau de basarabeni, în timpul ocupaţiei
ţariste, perioadă în care mii de români patrioţi şi intelectuali au fost aruncaţi în temniţe, au plătit amenzi uriaşe
şi au fost complet excluşi din viaţa culturală, politică sau ştiinţifică, fapt care i-a determinat să se ridice la luptă
împotriva forţelor de ocupaţie.
Aşa cum spuneam, cartea oferă extraordinar de multe informaţii, interesante şi utile despre diverse zone
ale lumii, fiind prezente în paginile ei zeci de mii de nume de personalităţi din domeniul politic, militar, artiştic,
literar, etc. Sunt subliniate contribuţiile aduse de acestea la dezvoltarea culturii naţionale şi universale dar şi
la marile procese social-politice din ţara lor, ori la o scară mai mare.
(continuare în numărul următor)

PREFAŢĂ
Volumul acesta încearcă să traducă în poezie sentimentele femeilor, care, spre deosebire de
bărbaţi, nu şi le ascund, atunci când sunt cuprinse de ele.
Criticul George Călinescu scria că el nu acceptă să se ocupe de volumele concepute de femei prea
tinere, deoarece, spunea el, ele scriu numai sub efectul direct al hormonilor. Lucru care ar putea fi
adevărat, dar în nici un caz generalizat. Există cazuri cunoscute de femei foarte tinere care au dat
poeziei noastre opere de calitate.
Sentimentele femeilor nu se deosebesc de ale bărbaţilor, dar femeile nu le trec sub tăcere. De altfel
există bărbaţi care au calităţi şi defecte feminine în egală măsură cu cele bărbăteşti. Precum există
femei care au calităţi şi defecte bărbăteşti în egală măsură cu cele femeieşti. Aceşti indivizi, bărbaţi ori
femei, sunt în genere de caracter foarte tare. Deoarece se află la mijlocul scării valorilor personale.
Spre stânga şi spre dreapta se desfăşoară un număr incomensurabil de caractere omeneşti care sunt
caracteristice fiecărei persoane în parte.
Deosebirile dintre femei şi bărbaţi sunt vizibile cu privire la interesele de care se preocupă, la
situaţiile prin care trec, la lucrul sau carierele pe care şi le aleg, deoarece deosebirile fizice se răsfrâng
asupra nevoilor, sentimentelor, viziunii şi dorinţelor individuale.
De aceea mi-am propus să scriu punându-mă în situaţiile femeilor. Din experienţa mea de o viaţă, în
primul rând cu femeile cu care am avut contacte de excepţie, precum mama, bunicile, soţia mea, fiica
sau nepoatele mele, rudele feminine, cunoştinţele apropiate, colegele sau femeile cu care am lucrat
sau am avut prilejul să discut, am acumulat o serie de percepţii pe care le-am transplantat în poemele
pe care vi le ofer.
Este clar că nu voi putea să fac mai mult decât alte personalităţi ale literaturii universale care nu au
reuşit decât parţial să exprime sentimentele delicate sau înverşunate, sau mijlocii, ale sexului slabtare. Pe vremuri se vorbea de sexul slab, având în vedere calităţile în primul rând sufleteşti, deoarece
din punct de vedere fizic e clar că femeile sunt ceea ce sunt.
Astăzi lucrurile au evoluat enorm. Femeile au înaintat pe scara valorilor intelectuale, pe liniile
profesiunilor pe care le practică şi datorită legislaţiilor socio-economice şi politice, sunt în măsură săşi desfăşoare calităţile sau defectele la lumina zilei. Nu mai putem vorbi de femei slabe, deoarece ele
nu mai sunt decât într-o mică măsură prin comparaţie cu ce au fost acum o jumate de secol în urmă.
Există astăzi femei care pot fi socotite ca foarte tari, precum există bărbaţi foarte slabi…şi viceversa.
La ora actuală, a scrie poezii sentimentale şi mai cu seamă exprimând pe cele femeieşti, poate să
dea loc la critici acerbe. În genere, locul poeziei a fost delăsat în favoarea altor interese mai palpabile.
Totul devine mai materialist, mai egoist, mai neomenos. De aceea mulţi poeţi care persistă să creadă
că poezia este o artă şi un scop în sine la nivel de profesie, încearcă să se adapteze cerinţelor prin
producerea unor poezii diferite de cele scrise de Eminescu, sau de alţi mari poeţi ai noştri.
Eu cred că rostul poeziei este acela de a-ţi exprima sentimentele intime, pentru a te întări pe plan
sufletesc şi pentru a face faţă stresurilor zilnice. În mod automat ne vom întări fizic, deoarece fizicul şi
sufletescul se într-ajutorează reciproc. Nu degeaba spuneau romanii că o minte sănătoasă locuieşte
într-un corp sănătos. Azi se cunoaşte şi inversul problemei, deoarece sufletul poate influenţa fizicul în
aceeaşi măsură ca reciprocul de mai sus.
A te declara poet de profesie nu are nici un sens practic. Nici un poet nu poate să trăiască din poezie.

Ba chiar o sumedenie de buni scriitori, romancieri de rezonanţă naţională sau internaţională sunt cunoscuţi
numai în sferele intelectualilor. Ei nu au acces la plebe şi, ca urmare, nu sunt capabili să trăiască din scris.
Cazul meu este exact acelaşi. Un exemplu: am încercat să fac pe placul francezilor din Québec, adicã sã le
scriu un roman pre limba lui Molière. Ce credeţi că mi s-a-ntâmplat în această Ţară a multiculturalismului?
Din cele 29 de biblioteci ale regiunii Montréal, numai una singură mi-a cumpărat 4 volume. Celelalte, cărora
le-am înmânat câte un volum de 550 de pagini al romanului istoric GUERRE ET VIE, nu mi-au cumpărat
nimic. În Franţa, ca să poţi intra în librării, trebuie să distribui gratis cel puţin 1700 de volume, ceea ce
înseamnă cam 35.000 de dolari. Fără nici o garanţie că vei putea intra în pielea gustului cititorilor… Devin
mari romancieri de profesie numai aceia dintre scriitorii buni sau foarte buni care au NOROC, sau baftă, să
intre în gustul marilor mase de cititori, care, obosiţi şi depăşiţi de stresul zilnic, doresc să citească ceva ce-i
poate linişti, sau ce poate să-i ducă într-o lume imaginară, ca să scape de realităţi. Un fel de toxicomanie
modernă… Deci, să fim clari, lucrăm pentru o glorie superficială, pentru un profit moral, dar să nu ne facem
iluzii. Cel mai mare poet, cel mai mare scriitor… toate aceste calificative sunt copilăreşti, deoarece există o
singură lege economică: cererea şi oferta. Bineînţeles că vorbesc de succese materiale. Cât despre cele
sufleteşti ele se pot acapara numai prin modestie, numai prin muncă îndărătnică, deoarece scriitura are
exigenţele ei foarte grele de înţeles şi mai cu seamă de realizat. Cei care au început să spună că sunt
superiori lui Eminescu, nu înţeleg că el, marele sacrificat pe linia scrisului, va rămâne un bastion de necucerit
pentru că a fost acela care a pus temeliile literaturii noastre moderne. Pentru că a fost genial în felul său,
pentru că nu a avut parte de concurenţa feroce care ne loveşte de jur împrejur, pentru că a luptat în condiţii de
mizerie fără să numere gologanii care nu-i ajungeau pentru un trai modest. Aceia care se întrec cu marele
nostru bard naţional fac un act de nedreptate, de gelozie şi de mârşăvie morală.
Se scrie o poezie intelectualizată la maximum, sau degradantă la maximum, o poezie în proză, fără fraze
bine definite, fără puncte şi virgule, fără litere majuscule, ba uneori absolut ininteligibilă sub pretext că e
superioară… Nu spun că în poeziile-proză nu se află şi capodopere. Dar le numărăm pe degete.
Chiar marele poet Nichita Stănescu a încercat să se impună printr-o scriere deosebită din punctul de
vedere clasic al valorilor. Va rămâne această poezie pe linia de plutire? Cred că o proză poetică bine
conturată poate să întreacă o poezie în proză slab sau nenatural concepută sau scrisă.
Alţi poeţi sau poete îndoapă poemele lor cu o cantitate de neologisme, de preferinţă franţuzisme, care nu
au ce căuta în limba românească pe care o schilodesc pentru a se declara absolut latini… şi moderni, faţă de
noi cărora nu le e ruşine să continue cu forţe personale şi un vocabular geto-sarmato-slavo-turanic poleit şi
încrustat cu romanitate intrat în sufletele noastre. A fi român înseamnă să faci parte dintr-o cultură aparte,
dintr-un fel de a trăi, de a vedea lucrurile prin prisma nevoilor noastre pământene. Sângele nu prea are un
mare lucru de spus. Nimeni nu are sânge pur. Asta există numai în capul unor visători. Totul se schimbă, totul
se preface, viaţa este o continuă mişcare în care elementele primordiale se împreunează, se dezunesc, se
transformă, prezervând, totuşi, cantitatea de energie aşa cum a existat de la început. Aş putea spune că
oamenii de ştiinţă sau inginerii pot deveni mari scriitori sau poeţi, deoarece ştiinţa este foarte apropiată de
poezie. Lucrez acum la problemele legate de producerea de supraenergie, adică găsirea mijloacelor de a
scoate mai mult printr-un efort mai mic. Este o adevărată poezie această încercare de a pătrunde în tainele
moleculelor, ale atomilor, ale protonilor, ale neutronilor sau ale celor mai mici diviziuni ale materiei. Ceea ce
este interesant e faptul că atunci când două particule se realipesc formând un alt atom, se degajă energii
suplimentare pe care le putem capta. Totalul energetic nu se schimbă, dar situaţiile se schimbă, deoarece
putem căpăta ce nu se putea face înainte. Aşa se întâmplă şi cu limbile care iau aspecte diferite treptat sau
abrupt cu rezultate absolut noi. Când încerc să păstrez limba noastră în formele ei normale, nu înseamnă că
încerc să opresc evoluţia naturală. Doresc să mă complac cu ce ne-au lăsat strămoşii noştri, deoarece limba
românească este una din cele mai plastice şi mai fluide graiuri pentru a face o poezie superbă.
Unii poeţi scriu o poezie legată de moarte, o poezie aproape morbidă, negativă, numai de tristeţe, de
neajunsuri, de problemele zilnice care ne acaparează destinele zi şi noapte. Socotesc că o astfel de poezie
are şi ea cititorii ei, dar eu scriu o poezie luminoasă, pozitivă, optimistă, chiar dacă trebuie să fac faţă
aceloraşi probleme naturale. Femeile sunt şi ele, în majoritatea cazurilor, persoane pozitive. De aceea
doinele noastre se împletesc cu cântece de veselie, de aceea horele fac faţă sârbelor. E nevoie de
schimbare, de reînnoire a sentimentelor, deoarece, altfel, viaţa ar deveni un adevărat coşmar. Ceea ce ne
menţine pe linia de plutire este acest fel de a alterna durerile cu plăcerile, caldul cu frigul, lumina cu
întunericul…
Veţi vedea că poemele din acest volum nu dezmint realitatea feminină românească.

CONCLUZII
Dialogul trăirii
Pe calea iubirii
E un semn de răbdare,
De bucate cu sare.
Ca un arţar canadian
Cu sânge dulce în vine,
Cu priviri veşnic senine,
Cu ochii umezi de dor
Ce mă culeg cu amor.
Între mine şi-ntre tine
Ne mai şchioapătă suspine.
Făr-de ele nu am şti
Cât de bine e de-a fi,
Împreună-mpreunaţi
În iubiri de împăraţi…

SPERANŢĂ
Am, zburat prin gând şi suflet.
Am trăit un vis frumos.
Ai plecat spre lumi, departe.
Mi-ai lăsat un dor setos.

ÎNSERARE
O firească înserare.
Iată, te-ai umbrit spre mare
Şi în liniştea pustie
Intră un zefir din glie.
Iar se lasă doamna lună.
Ce o vrea să ne mai spună?
Numai inima-n furtună
Nu mă uită, ci m-adună
Şi mă-ndreaptă în neştire
Spre ce-a fost numai iubire.
Valul leagănă lumina
Revărsată din văzduhuri.
Norul deapănă sulfina
Gălbenelii din trecuturi.
Numai zbuciumul din valuri
Se răsfrânge peste mine
Şi lovindu-se de maluri
Parcă pleacă, parcă vine.
Răsfăţată înserare,
Amândouă ne întrecem:
Eu cu salba de mustrare,
Tu cu vântul ce-l petrecem…

IUBIRE

Nu mai eşti, dar eşti în mine,
Parcă nici n-ai fi plecat,
Dar durerea mă cuprinde
Şi nu uit cât mi-a rămas.

În miezul verii, din Québec,
în zborul nopţii peste mine,
Mă-ntrec cu ea, dar cad pe bec
Când muşc din mărul de ruşine.

Într-o zi, în pat, bolnavă,
Tu mi-ai spus cu un surâs :
Draga mea, veni-va timpul
Când vom fi în paradis.

În iureş trec în limuzină
Printr-un şirag de fapte vii
Când ne uimesc cu-a lor lumină
Toţi albii nuferi străvezii.

Şi-ai zburat din lumea asta.
Blestemată am rămas,
Dar iubirea-i ca năpasta
şi-o-ntâlnesc la orice pas.

În zbor spre Nord, spre aurore,
Spre cercul globului astral,
Mă sorb luciri multicolore
Ce ne îmbată magistral.

Sunt iubiri nemuritoare
Şi a noastr-a fost aşa.
Sper că-n lumea viitoare
Împreună vom ofta.

Umbra luminilor m-adapă
Cu visuri roze de mister
Şi beau cu sete a lor apă
Când tu m-atragi ca un cerber.

LUCEAFĂR, CIOCÂRLIE ŞI INFINIT…
Vizitarea Muzeului MOMA, dacă eşti de-acum la New York, e
obligatorie! Ştiindu-i imensitatea valorică, dar şi cunoscându-ne
patimile pentru frumos, suntem convinşi că, în scurtul nostru timp,
nu vom putea face mare lucru. Dar ştiam cu exactitate că Brâncuşi,
fantasticul şi imensul Brâncuşi, este unul dintre regii de la Muzeul de
Artă Modernă – Moma. Acolo mergem. Coadă imensă. Dar imediat
se mai deschid câteva puncte de distribuire a biletelor. Ajungem
repede la etajul 5. Unul dintre cele mai minunate etaje din lume!
Trecem prin câteva încăperi, primim îndrumarea paznicilor, deosebit
de binevoitori, şi ajungem în
SPAŢIUL BRÂNCUŞI!
E linişte. „Masa tăcerii” nu e aici, dar clepsidrele ei lucrează tăcut,
constant şi tenace. Filmez. Sunt oprit de un tânăr din serviciul de
securitate al muzeului. Amabil, mă atenţionează că nu-i voie să
filmez. Ii spun ce-i cu mine acolo, mă explic, mă justific şi adaug că
Brâncuşi e o mare iubire. La iubire interlocutorul devine înţelegător
şi-mi permite să iau, mai departe, imagini. Dar, precizează el, numai
aici! S-a lămurit ce-i cu mine. Şi cu nebunii nu te pui, că tot n-ajungi la
rezultat… Cert este că filmez şi filmez… Filmez într-un loc sfânt,
solemn şi măreţ. Filmez tăcerea, visul, unda dorului, clipa de dincolo
de timp. Apoi mă opresc. Gust, pipăi cu ochii, cu inima materia
cântând, păsările brâncuşiene, şi urc, modul cu modul, Coloana
Infinitului. Mi se pare că-s contopit cu o latură dintr-un element al ei,
mereu altul, mereu mai sus, mereu mai sus…
DISCUT PUŢIN CU DOMNIŞOARA POGANY
Cu care mă cunosc de mai mult timp. Ne-am întâlnit şi la Paris,
nu?! Sau era sora dumneavoastră?! Totuşi, ce mai faceţi? Cum e peaici?… Mă rog, discutăm chestii din astea, convenţionale. Dar după
puţin timp, gândim la ceva mai profund şi ajungem la ideea de
înălţare. Spirituală. Transcendentală. Şi iată – ne oprim la ideea de
zbor, de desprindere, de urcuş neîntrerupt. Cu inima. Cu gândul.
Până unde nu se poate… Că de, oameni suntem! Ce altceva poţi să
vrei, să simţi, când eşti parte infinitezimală din vibraţia
brâncuşiană?! Un fragment de Coloană a Infinitului, de culoare
închisă, din lemn, expus aici, ca un simbol al simbolului de mâine,
îmi aduce în ecranul imaginaţiei coloane de lemn din monumente
funerare ţărăneşti, ori din pridvorul casei unor oameni gospodari, de
prin satele din sudul României, de la Gorj. Coloane lucrate atent şi
bine de meşteri populari, care ciopleau sufletul lemnului şi-al omului,
din tată-n fiu. Şi iar filmez, halucinat, piesă cu piesă, filmez

strălucirea bronzului de pe chipul Domnişoarei Pogany, ori a păsării deja în zbor
– tot spre înalturi siderale. Filmez linia şi catifelata curbură lină, uşor
perceptibilă, cioplită şi şlefuită atent şi inspirat. Filmez apoi romb cu romb, fuge
gândul la Târgu Jiu, la Columna definitivă, la materia devenită spirit, la spiritul
devenit bucuria ascensiunii, a perenităţii şi a eroismului uitării de sine, implicat
fiind în sensul suprem al existenţei şi satisfacerii subtile a unui ego nemulţumit
de condiţia sa. Coloana Infinitului, creată de Brâncuşi, e…
… O IZBÂNDĂ A NEPUTINŢEI…
…e materie şi poezie, e lacrimă şi forţă, e geniu şi grandoare, e viaţă şi
nemurire, cu sunet de Ciocârlie pe cerul Luceafărului, nemuritor şi rece… Setea
de zbor, visul desprinderii de lut, se potriveşte însă, atât de bine, şi cu dorinţa
americanului de a face, de a clădi, de a urca, de a se autodepăşi, de a fi
deasupra, mai ales deasupra sa. Iată de ce, printre altele, Brâncuşi e iubit şi
aici. Aici, la New York, ca şi în ori ce loc unde există inteligenţă, spirit şi suflet,
căci indiferent de meridian, omul, în tot ce are el mai bun, e aşijderea. Îmi
amintesc că Brâncuşi, apărându-l pe Tristan Tzara, prietenul său, i-ar fi replicat
cuiva că în artă nu există străini. Într-adevăr. Nici aici, nici nicăieri. Oriunde,
oamenii sunt oameni, dacă sunt oameni! Dacă îşi respectă datele
fundamentale, dacă se ridică peste şi din nimicnicii. Ori, dorinţa de zbor, de a
urca până la Dumnezeu, de a fi la înălţime, este sublimă şi adevărată, cu atât
mai adevărată aici, la etajul 5, sfânt şi de-nchinăciune, al muzeului Moma din
New York. Mă aflu, deci, acum, în una dintre cele mai importante catedrale ale
lumii. Aici, în Spaţiul Brâncuşi!, de la Muzeul de Artă Modernă.
Coborâm cu ascensorul, în timp ce gândul mai zăboveşte între Carpaţi şi
Dunăre, meditând şi la faptul că şi în Israel este aceeaşi trudă omenească,
precum pretutindeni, de supravieţuire, de înălţare şi de autodepăşire, de
negare a limitelor. La Târgu Jiu, Coloana, adevărata Columnă a Infinitului,
devine, în orele înserării, fosforescentă sufletului meu, ca un astronomic far de
mare, bogzian. Coloana de acolo, din Târgu Jiu, are 29 de metri şi 33 de
centimetri. Aceasta-i dimensiunea care i-a trebuit lui Brâncuşi. Şi astfel, el ne-a
adus infinitul în suflet. L-am văzut, l-am simţit! Şi merg cu el pretutindeni!…
Din nou printre bulevarde largi şi arhipline. Din nou pe străzi cu vitrine care
vorbesc despre paradisul cumpărăturilor. Din nou hai-hui prin Manhattan,
printre americanii locului şi printre turişti de oriunde.
FIECARE CU INFINITUL LUI
Acum mi se pare că fiecare vrea să fie, sau crede că e pasăre în zbor. Şi
fiecare îşi anină sufletul de câte o Coloană a lui. Fiecare – cu infinitul lui, cu
puritatea liniilor lui de inimă şi candoare… În fiecare din noi este o coloană a
infinitului, în fiecare din noi există un Brâncuşi. Mergem la Columbus Circle,
care e la intrarea în marele, foarte marele Central Parc. Aproape de ţintă,
căscând gura la zgârie nori de o superbă geometrie, ne trezim în faţa unui bloc
aparte, de peste patruzeci de etaje, un zgârie nori de o specială semeţie, numai
sticlă şi metal, înconjurat de alţi coloşi, zgârie nori mai înalţi, parcă mai supli
chiar, dar care, nu ştiu cum, nu-l depăşesc. Senzaţia că el urcă peste propria sa
înălţime este puternică şi adevărată. Imediat aparatul de filmat funcţionează.
Unghiuri diferite, transfocări, prim-planuri pentru detalii. Filmez aproape cu
egală abnegaţie ca la Muzeul Moma. Am şi de ce! E o clădire de excepţie! Acest
bloc este primul din New York inspirat de Coloana Infinită a lui Brâncuşi. Marele
oltean de geniu din Gorj, de la Hobiţa e prezent aici, pe strada 57 colţ cu Eight
Avenue, din New York. Destul ca totul să fie şi mai frumos, şi mai strălucitor!
Clădirea este sediul central al Corporaţiei de presă Hearst – RTF bookmark, şi
este prima clădire americană cu certificaţie de zgârie nori ecologic! A fost
inaugurat oficial la 9 octombrie 2006, adică cu mai puţin de trei ani în urmă.
Clădirea este, de asemenea, şi un record ergonomic.

NORMAN FOSTER CU SEVĂ DE BRÂNCUŞI
Cine este autorul acestei minunate creaţii? Un singur nume este suficient:
arhitectul Norman Foster. El a primit pentru realizarea clădirii – o adevărată
operă monumentală – „Premiul Pritzker”. Hearst Tower (aşa se numeşte
clădirea asta) deţine Medalia de Aur a Consiliului Clădirilor Ecologice al
Statelor Unite. Datorită formei sale şi a sticlei ce o înconjoară, pe laturi,
clădirea beneficiază la maximum de lumina zilei.
Pătrund în clădire. Un computer de aici, mă duce cu uşurinţă la un articol
scris de Alina Agavriloaie, în ziarul „Flacăra Iaşului”. E un ziar la care cu zeci
şi zeci de ani în urmă, am semnat şi eu. Dar ăsta e un alt segment, din
coloana timpului meu, nicidecum infinită. Şi e, totodată, şi un alt segment de
spaţiu, în care mi-a fost dat să trăiesc şi să iubesc. Nici aici nu-i vorba despre
infinit. Sau, poate este unul, sufletesc… Iată însă – ca să revenim – ce scrie
Alina Agavriloaie: „Cine nu a auzit de publicaţiile „Cosmopolitan”, „San
Francisco Chronicle” şi „Esquires” ? Toate sunt
brandurile corporaţiei ( de presă – n.n.) Hearst şi, deşi
sunt citite în întreaga lume, puţini ştiu că sediile lor se
află într-o clădire pe una din cele mai celebre artere
ale New Yorkului”. [Nota Mea: Aici, în clădirea asta
impozantă, elegantă, modernă, am pătruns eu prin
efracţie virtuală, şi mă folosesc de primul computer pe
care-l pot accesa. Întâi m-am speriat, căci fiind spre
seară, la intrarea mea în sala elegantă, s-au aprins
luminile, automat. Pe urmă a mers totul ca pe roate…].
Dar să citim mai departe: „Construcţia destinată
doar spaţiilor office are 46 de etaje, 182 m înălţime şi o
suprafaţă utilă de 80.000 m.p.[…] Ea a fost apreciată
ca una dintre cele mai frumoase construcţii după
atentatul asupra Turnurilor Gemene, din 11
septembrie 2001. Hearst Tower este prima clădire
office, ecologică, construită în New York. Pardoseala
este […] pavată cu dale de calcar. Sub podea există o
reţea de ţevi din polietilenă, prin care circulă apa rece
în timpul verii şi caldă pe timp de iarnă”. Se vorbeşte,
mai departe de o „cascadă artificială, alimentata cu
apa de ploaie colectată de pe acoperiş. Apa provenită
din precipitaţii este folosită la sistemul de răcire al
clădirii, precum şi la irigarea plantelor ce decorează
birourile”.
Întrerup lectura… Parcă am auzit un zgomot.
Desigur ca Internetul mai dă şi alte date despre acest loc. De pildă, despre faptul că,
atunci când este ca lumina să fie doar cât trebuie, aceasta se face automat. Totodată,
aici există o serie întreagă de aranjamente pentru securitate şi confort maxim… Mă uit,
în fugă, în jurul meu. Sunt sigur că e o plăcere să lucrezi într-un astfel de loc. Hearst
Tower este un zgârie nori unicat în New York, un element decorativ excepţional al
Manhattanului, un simbol de măreţie, confort şi înălţare a spiritului, o mândrie a
oamenilor, care îşi are izvorul în stâlpii Gorjului şi scânteia de geniu a lui Brâncuşi. Să
recunoaştem însă, aici, pe prim plan, şi măiestria absolut de excepţie a marelui
arhitect Norman Foster. Sir Norman Foster! Dematerializarea volumelor lui Brâncuşi
îşi găseşte aici utilizarea materială superioară, practică şi concretă, în viaţa de zi cu zi.
Ambele sublimări au acelaşi înţeles. Mai sus, mereu către aureolarea omului! Numai
că Brâncuşi e, totuşi, transcendental! E Luceafăr, şi e Ciocârlie, şi e Infinit. Şi îmi place
că a fost prieten cu Tristan Tzara şi Marcel Iancu…

Recenta carte a scriitorului Sorin Cerin „Revelaţii-21 Decembrie 2012” apărută la
editura PACO-2008, Bucureşti, cu o „postfaţă” pe ultima copertă semnată de Al. Florin
Ţene, este structurată în 36 de secvenţe cuprinzând cuvinte asupra cărora filozoful sa aplecat, explicându-le şi interpretându-le filozofic şi chiar etimologic. Înainte de a
plonja, prin interpretare, în sensurile adânci ale revelaţiilor trebuie să explicăm ce
înseamnă acest cuvânt, ce stă la baza şi etimologia lui. Cuvântul vine de la latinul
revelatio, însemnând o dezvăluire, neaşteptată descoperire a unui adevăr ascuns, a
unei taine, a unui talent. În concepţie religioasă însemnând o dezvăluire a voinţei lui
Dumnezeu, făcută unor persoane, în mod supranatural. Cartea are substanţă
filozofică, chiar dacă reflecţiile lui Sorin Cerin sunt cugetări, aforisme sau apoftegme,
ordonate tematic şi alfabetic, de fapt sunt adânci expresii ce exprimă o substanţă filozofică, uneori cu
sens de previziune.
Spuneam mai de mult că sunt probleme pe care le poţi înţelege prin lecturi şi lecturi prin care îţi poţi
limpezii şi înţelege problemele. Cartea de faţă face parte din a doua categorie, îmbogăţind pe cititor cu
suportul şi înţelepciunea unor meditaţii profunde şi originale. Sorin Cerin, prin această carte, se
înfăţişează cititorilor săi cu un bagaj de cultură vastă şi cu o referinţă variată. Îmi dau seama că îl are
ca model pe Bergson, dar şi pe existenţialişti. Nu este departe de Goethe şi-l cunoaşte pe Socrate
care spunea: Căci atunci întreaga veşnicie nu pare a fi altceva decât o singură noapte senină. De la
acest punct pornesc Revelaţiile autorului nostru. Iată ce frumos spune: Viaţa este epopeea sufletului
printre clipele irosite ale eternităţii.
Aceste cugetări sunt adevărate micropoeme şi ele exprimă sensuri, trăiri, interpretări ce-l apropie
de axiomele şcolii ionice, principiile deveniri lui Heraclit: Destinul nu poate începe şi nici sfârşi, fiind
sinele începutului şi sfârşitului. Autorul acestui volum de revelaţii este un bun cunoscător al limbii
române şi exprimă o logică, originală, a cuvintelor din care, uneori, izvorăşte ilogicul sensurilor date
de cuvinte sau din propoziţiile formulate. El iubeşte schemele filozofice cu depăşirile limitelor
cunoaşterii, prin ontologic ajungând la gnosologic. Unde metafora, comparaţia fără termenul de
comparat, are rolul de pelerină de sub care autorul scoate mâna să „vadă” dacă „plouă” cu lumină. Şi
într-adevăr plouă cu lumina înţelepciuni, fiindcă autorul cunoaşte faptul că limba română are
posibilităţile infinitului în exprimare. Fericiţi aceia care n-au ameţit aplecându-se peste abisul ei.
(Fragmente din recenzia publicată în „Napoca News” din 30 ianuarie 2009)
Prof. Dr. Ion PACHIA TATOMIRESCU sub titlul– Aforismele revelării sacrului dienoc de 21
Decembrie 2012* în cerul lui Sorin Cerin, susţine:
“un volum de aforisme, Revelaţii – 21 Decembrie 2012, paradoxiste în majoritatea lor, salvându-se
printr-un „curcubeu” în treizeci şi şase de „culori-teme” – un curcubeu propriu deci –, ca un steag
fluturând în cerul, în priveliştea Fiinţei (luăm sintagma în accepţiunea lui Platon, din Phaidros, 248-b),
ori din întrezărita margine a Ei, pentru că autorul, deopotrivă poet, romancier şi sofist, „părinte al
coaxialismului”, sau lirosof, după cum i-ar fi zis Vladimir Streinu (pe vremea cercetării operei lui
Lucian Blaga), ştie să se exercite întru catharsis pe arcul-orizont al cunoaşterii metaforice din
complementaritatea bătrânei, veşnicei Câmpii a Adevărului” sau De faţa a IV-a a copertei volumului
Revelaţii…, de Sorin Cerin, reţinem o esenţială prezentare semnată de poetul şi criticul literar Al.
Florin Ţene: «Reflecţiile scriitorului Sorin Cerin sunt cugetări, aforisme sau apoftegme, ordonate
tematic, cu esenţă filosofică, pe care se sprijină autorul ca de un balcon situat deasupra lumii pentru a
vedea imediatul, prin ocheanul întors spre sine, iar cu ajutorul înţelepciunii să descopere vocaţia

distanţei. Meditaţia autorului acestei cărţi încorporează reflecţii care-i deschid calea spre adevărul
adâncurilor filosofiei, exprimată printr-un stil concis şi frumos, ce este nedespărţit de perfecţiunea şi puterea
de interpretare a gândului pe care-l exprimă. Fiindcă aşa cum scria un înţelept, Filosofia există acolo unde
obiectul nu este nici lucru, nici eveniment, ci idee.». Tot cu privire la volumul Revelaţii…(2008), de Sorin
Cerin, spicuim câteva esenţiale fraze pentru Distinsul Receptor al aforismelor ceriniene, din cronica Despre
creaţia sapienţială, semnată de istoricul / criticul literar, prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan: «Chiar dacă a trăit un
timp în afara ţării, Sorin Cerin şi-a purtat – după cum ne spun aforismele sale – Ţara în suflet, fiindcă, vorba
ilustrului poet Octavian Goga, „oriunde mergem, suntem acasă, pentru că, până la urmă, toate drumurile se
isprăvesc în noi”. În aforismele lui Sorin Cerin descoperim experienţa proprie unui suflet sensibil şi a unei
minţi lucide, dar şi Welthan-schaung-ul neamului din care face parte, exprimată printr-o formă concentrată,
densă. […] Sorin Cerin e un „moralist” […]. Unele din aforismele sale, concentrate ca energia într-un atom,
sunt adevărate poeme într-un vers. Multe din formulările sale gnomice sunt expresia unei minţi iscoditoare, a
unei gândiri pătrunzătoare, echilibrate, bazată pe observarea pertinentă a omului şi a vieţii, dar şi pe o
bogată informaţie livrescă. […] Fireşte, literatura gnomică, sapienţială, e dificil de realizat, dar Sorin Cerin
are resurse pentru a o realiza pentru cele mai mari exigenţe».
Înstrunarea paradoxistă a aforismelor lui Sorin Cerin într-un „curcubeu” de treizeci şi şase de „culori-teme”
– cum spuneam mai sus – încearcă să circumscrie „sacrei date” de 21 decembrie 2012: absolutul
(«Absolutul Omului este numai Dumnezeul său»), absurdul («Absurdul Creaţiei este Lumea născută pentru
a muri»), adevărul («Adevărul este zăpada topită a Cunoaşterii, din care răsare iluzia lumii»), amintirea
(«Amintirea este lacrima Destinului»), cunoaşterea («Cunoaşterea se limitează la a nu avea limite»),
cuvântul («Cuvântul este esenţa păcii pe care a făcut-o Dumnezeu cu sine, realizând că este lipsa din neant:
dorul neantului»), destinul («Destinul este urma lăsată de gândul lui Dumnezeu în lumea sufletului nostru»),
deşertăciunea («Deşertăciunea renaşte doar la maternitatea visului de a trăi»), dorul («În dor stă întreaga
esenţă a lumii»), Divinitatea Supremă / Dumnezeu («Dumnezeu nu poate lipsi din sufletul unui om care
iubeşte fiindcă iubirea este Dumnezeu»), existenţa («Existenţa se hrăneşte cu moartea pentru a naşte
viaţa»), fericirea («Fericirea este Fata Morgana a acestei lumi»), fiinţa («Fiinţa şi Nefiinţa sunt cele două căi
ale lui Dumnezeu, pe care le ştim noi, din infinitatea de astfel de căi»), filosofia («Filosofia este desăvârşirea
frumuseţii spiritului uman în faţa existenţei»), frumuseţea («Frumuseţea este poarta deschisă către graţiile
cerului»), gândul («Gândul a născut lumea»), genialitatea («Genialitatea este floarea care răsare numai
stropită cu apa perfecţiunii»), geniul («Geniul înţelege că unica frumuseţe a lumii constă în iubire»), greşeala
(«Greşeala nu poate greşi niciodată»), haosul («Haosul este sensul fiinţei faţă de perfecţiunea nefiinţei»),
iluzia («Iluzia este esenţa regăsirii în neant»), infinitul («Infinitul este gardianul întregii existenţe»), instinctul
(«Instinctul este simţirea de către nefiinţă a fiinţei»), iubirea («Iubirea este unica arie a împlinirii din simfonia
absurdului»), lumina («Lumina este marea revelaţie a lui Dumnezeu faţă de el însuşi»), moartea («Moartea
nu poate muri»), ochiul / ochii («În spatele ochilor se ascunde sufletul»), politica («Gunoaiele umanităţii îşi
găsesc singure locul: sunt bogate!»), răutatea («Răutatea este dimensiunea de bază a umanului, în numele
binefacerii sau al iubirii»), religia («Religia este speranţa îndoctrinată»), Satan («Satan este cel mai mare
deschizător de drumuri al omenirii»), sinuciderea («Societatea este structura sinuciderii colective cel mai
adesea inconştiente sau foarte rar conştiente»), speranţa («Speranţa este cel mai apropiat partener»),
timpul («Timpul primeşte moartea, trecând în amintire Destinul»), viaţa («Viaţa este naufragiul timpului pe
ţărmul morţii»), viitorul omenirii şi 21 decembrie 2012 («Viitorul este legământul făcut de Dumnezeu cu
viaţa» / «Începând cu 21 decembrie 2012, veţi realiza că moartea este veşnica viaţă curăţită de murdăriile
acestei lumi»), şi visul («Visu-i împlinirea nonsensului»).
(Fragmente din recenzia publicată în revista „Zona Interzisă” din 30 august 2009)

(continuare din numărul anterior)

78. Cine poate fi alături de tine fără Lumina Divină a inimii sale?
79. Şi zăpezile inimii se topesc darămite privirile frugale ale unui suflet încrezător în propria sa eternitate.
80. Nu irosi clipa vieţii tale care se împreună cu moartea fiindcă vei regreta amarnic înstrăinarea de propriul
tău sine.
81. Cine poate juca fără să-şi dorească un câştig fie şi el sentimental?
82. Care nori pot să ude privirea fără de speranţe a deşertăciunii din noi?
83. Ai fost vreodată mai departe de tine însuţi? Unde?
84. Oricâte viscole vor trece prin tine nici unul nu-ţi va aduce primăvara decât iubirea.
85. Ascultă sfatul propriului tău Destin! Totul este un dat!
86. Cum poţi fi tu una din stelele cerului, o dată ce stelele nu pot fi numărate? A câta stea eşti tu?
87. Care grăunte de praf poate fi mai uşor dus de vântul deşertăciunii vieţii tale decât cunoaşterea?
88. Este răsăritul superior apusului doar pentru că îl precede cu o zi iar apusul precede răsăritul cu o noapte?
Ar mai fi ziua fără noapte şi răsăritul fără de apus, viaţa fără de moarte?
89. A spune că moartea se opune vieţii este la fel cum ai afirma că trăieşti adevărul absolut.
90. Nu există Dumnezeu mai real şi nici Dumnezeu mai adevărat decât Dumnezeul cunoaşterii tale.
91. Câte clipe vor mai muri în mlaştina iluziei tale de a fi om?
92. Doamne ascultă absurditatea din noi pentru a ne învia din iluzie!
93. Ştie cineva care sunt gândurile Lui Dumnezeu, chiar dacă acestea sunt plante, munţi, cer, stele sau orice
altceva?
94. Sunt mai departe de mine decât de Tine Doamne!
95. Unde voi afla liniştea decât în uitare?
96. Pot să-i spun amurgului din care este clădită lumea că sunt un răsărit în această viaţă?
97. A lipsit cineva de la masa creaţiei?
98. Cât absurd poate fi în inima fără de Dumnezeul Creator odată ce suntem creaţie.
99. Care depărtări pot fi scrutate fără Dumnezeu?
100. Nu pot să simt niciodată că Iluzia Vieţii este un adevăr atâta timp cât orice iluzie reflectă irealitatea şi
totuşi, chiar şi neadevărul este un adevăr la rândul lui.
101. Ferice de cel ce crede în iluzie fiindcă astfel îşi poate găsi marele său adevăr!
102. Speră în speranţa Iluziei Vieţii tale fiindcă este unicul lucru real pe care îl ai!
103. Câtă greutate poate căra un gând ce nu recunoaşte că este o iluzie?
104. Nu stropii ploilor sunt cei care aduc norii.
105. Care fluviu se poate revărsa peste munţii iubirii tale?
106. Nu lăsa niciodată ca înţelesul luminii iubirii tale să-ţi scape în neantul întunecos al uitării.
107. Care creangă nu-şi are frunzele sale şi care ram nu-şi va avea florile sale?
108. Nu pleca niciodată din tine fiindcă te vei rătăci până şi de viaţa ta.
109. Care frumuseţe poate să fie vârful muntelui vieţi tale pe care să îl urci până la capăt?
110. Unde bate zefirul lumii din privirea ce ţi-a dat să trăieşti clipa eternă a iubirii altundeva decât în Lumina
Divină a privirii?
111. Cine poate fi îngândurat fără de lumina unei amintiri?
112. Nu-ţi ascunde niciodată teama fiindcă va deveni propriul tău Dumnezeu ascuns în tine.
113. Ascultă de timp deoarece te trece de tot şi de toate.
114. Care eternitate poate fi mai mare sau mai mică? Dar care realitate poate fi o eternitate în cugetul tău?
115. Nu spera că vei primi ajutor de la cuvintele vieţii fiindcă toate te duc spre moarte.
116. Cine se roagă la ajutor în Iluzia Vieţii sale nu înţelege că unicul ajutor este doar moartea.
117. Poate exista înţelept fără de înţelepciunea iluziei sau viaţă fără de moartea iluziei?
118. Am crezut în crezul crezului fără să-i recunosc calitatea de a fi adevăr absolut.
119. Fiecare zbucium are cutremurul care l-a creat precum fiecare moarte are viaţa care a născut-o.
120. Caută străinul din tine uitat până şi de moartea ta.
121. Crezul în moarte te duce să cugeţi la viaţă iar crezul în viaţă te duce cu gândul la moarte.
122. Singurătatea este etalonul ce desparte viaţa de moarte.
123. Unicul avantaj al cunoaşterii este că poate motiva suferinţa.
124. Între animal şi lume sunt mai puţine semne de întrebare decât între om şi lume. Oare câte astfel de
semne de întrebare sunt în Cuvântul Lui Dumnezeu?
125. Oricâte frunze ar avea copacul sufletului tău în faţa arşiţei din cuvintele Timpului acestei lumi, ele nu-ţi
vor putea umbri niciodată eternitatea pierdută din tine.

126. Nu poţi fi niciodată prietenul sinelui tău decât străinul acestuia fiindcă tu eşti muritor iar sinele tău:
nemuritor!
127. Cine ştie câte lacrimi au curs în Cuvântul Lui Dumnezeu de la facerea lumii?
128. Mergem prin Timp de la naştere pentru a avea de unde veni o dată cu moartea.
129. Nu există călăuză mai bună în această lume decât uitarea.
130. Doar în ochii iubirii vei putea găsi infinitul.
131. Cine poate cunoaşte adevărul absolut al iluziei sau al deşertăciunii? Iată de ce avem impresia rostului
împlinit al acestei lumi.
132. Suntem epava Cuvântului Lui Dumnezeu sau corabia sa?
133. De ce omul este obligat să înveţe necunoaşterea?
134. Logica cea mai sigură a cunoaşterii constă în lipsa cunoaşterii.
135. Lumea unui animal se reduce la perimetrul său. Lumea omului la perimetrul ei, dar lumea Lui
Dumnezeu mai are perimetre? Dacă are nu este infinită, iar dacă nu are, înseamnă că nu mai este lume.
136. Nu există aşteptare mai lungă pentru nimeni decât moartea.
137. Zorii frumuseţii vin întotdeauna după noapte.
138. Te rog iubite zeu al fericirii arată şi lumii noastre strălucirea spectrului tău care aici înseamnă uitare de
tot şi de toate.
139. Ogorul sufletului trebuie udat cu ploile de lacrimi ale iubirii, altfel va deveni deşert.
140. Cine cunoaşte viaţa care să nu mistuie clipele propriului ei Timp?
141. Nemurirea trece înainte de toate prin moarte.
142. Nu cunosc nici un stâlp cardinal al Timpului pe care să scrie eternitate tocmai fiindcă eternitatea nu mai
este Timp.
143. Ce ne-am face fără suferinţă în faţa fericirii?
144. Câte focuri mistuitoare pot fi în cuvintele libertate, pace şi democraţie şi cât de uşor pot fi stinse de
ignoranţă, prostie şi trufie?
145. Cine a ales o astfel de lume pentru noi şi de ce?
146. Trăim în spatele uşilor închise ale propriului Destin.
147. Marea descoperire a acestei lumi este deşertăciunea.
148. Ne aflăm pe lumea unde munţii dorului sunt cei mai măcinaţi.
149. Cu ce ne-am putea hrăni sufletul în afară de rugăciune în lumea deşertăciunii?
150. De ce este omul fiinţa care a învins în lumea deşertăciunii, detronând toate speciile de animale? Pentru
că este cel mai apropiat de perfecţiunea deşertăciunii.
151. Nici un clopot nu va suna mai tare decât acela al mântuirii propriei noastre inimi de dangătul iubirii.
152. Oricât de mult ar viscoli cu clipe peste Destinul nostru, el va rămâne nepăsător la troienele suferinţei din
noi, mergând să se împlinească în moarte.
153. Dacă viaţa este o sală de aşteptare a sfârşitului, să fie moartea o sală de aşteptare a începutului?
154. Te rog Doamne spune-mi de ce, pentru ce şi cum de s-a putut întâmpla întregul Tot ce-şi aşteaptă
moartea?
155. Oricâtă libertate ţi-ar da zborul, teama de prăbuşire te readuce cu sufletul pe pământ.
156. A fi în faţa morţii înseamnă viaţă şi în faţa vieţii naştere dar dincolo de acestea ce mai înseamnă?
157. Urmele paşilor marilor iubiri vor arde etern fulgii clipelor, topindu-le uitarea din ei.
158. Ne este dat să ştim doar ceea ce cunoaştem din infinitul necunoaşterii. Atunci ceea ce ştim nu este tot
necunoaştere?
159. Ne aflăm înainte de noi înşine datorită morţii?
160. Marea revelaţie a fiecărui om constă prin împlinirea propriului său Destin în moarte.
161. Ne naştem singuri şi murim la fel de singuri. Se pare că singurătatea este măsura dată de Dumnezeu
sufletelor noastre.
162. Aripile iubirii oricât de sus ar zbura tot în sufletul înconjurat de ţărâna trupului se vor odihni.
163. Marile minuni ale lumii, oricât de impunătoare ar fi ele rămân tot rezultatul setei de putere.
164. Cine a înţeles vreodată Cuvântul Lui Dumnezeu? Mulţi vor spune unii. Atunci care este acela din
infinitatea de Cuvinte ale Limbajului Pur Universal?
165. Călătorul trebuie să meargă pe drumul său şi omul pe moartea sa.
166. Deschide fereastra Cuvântului din tine ce ţi-a născut simţirea care se numeşte Eu.
167. Înţelege că doar moartea îţi va putea spune vreodată adevărul despre Iluzia Vieţii tale.
168. Ce reprezintă viaţa în faţa Adevărului Absolut?
169. Adevăratul înţelept va asculta simfonia liniştii şi va bea apa uitării spre a-şi înţelege rostul propriei sale
deşertăciuni.

* Să nu regretăm iubirile apuse, chiar dacă s-au vestejit, toate au înflorit în grădina noastră.
* Adevărul nu va avea niciodată câştig în instanţă, cât timp Minciuna stă la uşă!
* Un zâmbet într-o anumită stare, valorează mai mult decât o sută de cuvinte.
* Cine trădează să fie sigur că de trădare va avea parte.
* Nu Timpurile, ci Timpul ne macină viaţa.
* Cine vrea să ştie totul, sfârşeşte prin a nu şti nimic.
* În viaţa fiecărui om există un moment, când trebuie să toarne apă curată în pahare.
* De ce să căutăm ce nu găsim în alţii, când negăsitul se află întotdeauna în noi?
* Nu trebuie niciodată să disperăm. Când credem că nu mai există nici un drum pentru noi, mai există
unul…
* În prea mult prezent, trebuie să citim şi o pagină din viitor.
* Iubirea iartă, uitarea nu are decât scări de urcat.
* Ceea ce nu poţi învăţa de la oameni, poţi învăţa de la păsări: zborul.
* Întotdeauna trebuie să ne găsim timp şi pentru a ne îndrepta greşelile.
* În Casa Cuvântului trebuie să intrăm cu toate rugăciunile învăţate.
* Dacă până la un moment dat nu ştim, trebuie să învăţăm că e mai bine să ascultăm decât să vorbim.
* Ispita este asemenea unei vulpi, pândeşte până este sigură că poate să-şi doboare prada.
* De câte ori noaptea închide porţile zilei, aşteptăm ca dimineaţa să-şi deschidă ferestrele pentru a
putea saluta apariţia soarelui.

dospesc în adâncul sufletului Meu toate Cuvintele Limbii Române
fără maia, fără apă o plămădeală ce curge fluviu
dens şi arzător ca o lavă spre fântâna urechilor
celor ce iubesc, celor ce urăsc, celor ce stau în cumpănă
între Viaţă şi Neviaţă
alerg desculţ, gol printre Icoanele Cuvintelor
Ţară, Popor, Câmpie, Pământ, Bob de Grâu, Dor, Horă,
Mamă, Tată, Frate, Soră - ţipă Cuvintele
rostogolindu-se pe faţa Câmpiei înverzite
ţipă Cuvintele risipindu-mă, adunându-mă, întregindu-mă
într-o Nouă şi Ultimă Facere
Eu, nu m-am născut Singur
Eu, m-am născut cu Limba Română pe braţe
de murit voi muri tainic pe-ntinsul Câmpiei
strigându-mi cu disperare mama
trec prin Sufletul Meu Ţărani asudaţi
ştergându-şi sudoarea cu mâneca zdrenţuită a cămăşii de in
Cântând din frunză Dorurile, Jalea, Viaţă, Neviaţa
Cântecul Iancului, al lui Ştefan, al lui Mircea, Mihai, Tudor,
dospesc în sufletul Meu toate Cuvintele Limbii Române
cocă muncită de mâinile Fecioarelor nuntite de secole
Ana, Măria, Paraschiva, Stanca, Elena Mame de Sfinţi şi Voievozi
neam de învingători, Eroi Necunoscuţi de istorie
sângele Meu freamătă sub Cuvintele Sfinte
jertfindu-mă pe Altarul împodobit cu lacrimi în arşiţa Câmpiei
stau singur pe marginea Timpului legănându-mă spre Eternitate
stau Singur nu am identitate, sunt un anonim
închinându-mă, rugându-mă, mereu îmbătrânit, mereu întinerit
Doamne, păstrează amprenta gândurilor Mele
pierzându-mă între Cuvintele Limbii Române...

filozofia mea e bobul de grâu - voievod al Câmpiei,
amforă clădită de asprimea palmelor din lutul Câmpiei-mireasă
nu mă satur de unduirea trupului ei nenuntit încă
încărunţind cu ea în inimă
simt cum mă răpune liniştea izvorului din crâng,
strigătul de revoltă al copilului chemat prea curând acasă
de pe întinsul necuprins al Câmpiei-fecioară
filozofia mea e pâinea aburindă aşezată-n ştergare lăptoase
cu tot ce naşte ea
iubire,
căldură,
durere şi patimi...
filozofia mea e spicul de care mă leg
când dau iama prin Câmpie furtunile vieţii întroienindu-ne
cad în genunchi numai atunci când ea, Câmpia e măcinată de vise
răpusă de dragoste şi-nvinsă de eternitate...

îţi scriu să-ţi cer iertare...
dragostea mea s-a risipit pe tălpile trecătorilor grăbiţi
este purtată pe trotuarele lumii
prin orfelinatele abandonate şi ele cu copii cu tot
a fost lăsată prin holurile hotelurilor de la tropice,
pustiită de furtunile de fluturi îndoliaţi
reci ca un perete de peşteră de gheaţă.
Iţi scriu să-ţi cerşesc îndurare...
zilele trecute dragostea mea s-a pierdut
dezorientată în neantul ce o-nconjura,
acoperită de fumul ţigărilor de foi
sub galopul cailor sălbateci n-nţărcaţi,
înundând tremurători praful drumurilor fără de întoarcere
stelele speriate de nechezatul cailor au picurat pulbere
cazând în praf,
înfiorate de săruturile nopţilor...
îţi scriu să-ţi implor iertarea...
azi e prea târziu să-mi plâng iubirea,
străin de tot ce-i omenesc mă pierd în necunoscut
seva sângelui meu înfiripă vise,

înlăcrimându-le pe chipul tău în pas de dans ameţitor..
îţi scriu cu litere de sânge poem neştiut
pentru o neştiuta învăluită în mantie neagră,
iubită, adorată şi dorită
atât.

ai uitat deschisă fereastra sufletului...
ninge cu vise
troienindu-te cu dragoste,
eşti respiraţia caldă a fulgilor de vise,
lacrima lor căzută în clepsidră
ochii mei
privind u-te,
văd cum încrustezi o nouă eră de dragoste
printre troienele umbrite de culorile dimineţii
zvâcnind de iubire, învingi întunericul ce ne leagă
rostind rugăciune după rugăciune,
într-o limbă necunoscută oamenilor de rând
ai uitat deschisă fereastra sufletului...
trec în zbor fluturii născând împerecheri de stele;
în amurg, ne vom iubi goi pe un pat din frunze ruginii
albindu-ne trupurile de boala dragostei,
palmele mele îţi vor arde coapsele
rătăcindu-se pe trupul tău de gheaţă...
ai uitat deschisă fereasta sufletului...
visele se înfruptă din tine
nasc aripi de îngeri diamantini din inima ta
bântuită de răni;
retras pe o stâncă însingurată
tac
privindu-mi umbra braţului stâng
cum înfometată te acoperă
într-o nesfârşită ninsoare;
trec anotimpurile prin noi şi tu
stai cu fereastra sufletului deschisă...

RONDO CAPRICCIOSO
Immense énergie convertie en grâce
Roy Thomson Hall- la salle
toute entière
est parcourue de vibration
Midori jouait nous ensorcelant tous
dans le charme sacré du violon
Sa stature de statuette Tanagra
sur la scène s`integrait majestueusement
ROY THOMSON HALL
Olympien profondément transfiguré
ce soir Isaac Stern joue,
dans son style orageux,
il interprète une symphonie de Brahms
Dans ces essences il ressuscite
le sublime eternel et nous fait revivrea nous qui sommes sortis du contigentla divine Poésie
Son credo si fort
un vibrato resserré, ondoyant
en accord avec les harmonies
Extase
il me semble rêver
nous somme tous subitement devenus
sans nous apercevoir
meilleurs, plus généreux
depuis une heure, tous nous aimons !
Le concert est fini
je reviens a la prose,
sors de la transe,
reprends l`ordinateur, je fais, des calculs
Da capo du retour au labeur
car je suis une femme moderne
et les instants filtrent, filtrent
Au coucher du soleil, je me glisse vers la
maison
parmi les klaxons et les freins
bruit infernal
Le concert d`hier, sans aucun doute, je garde
encore
des traces je fredonne
et si du beau et du bien qui m`entourent
la vie construit cet enthousiasme fraternel
peut-être le doit-on aussi a Brahms et a
Isaac Stern aussi

modestie, rêve, divine interprétation
Le Stradivarius dans sa main vibre
ivresse éveillée
la lumière est traversée par
le balancement de son archet
Midori joue le Rondo capriccioso
de Saint Saens
CAP CANAVERAL
Parmi les galaxies une grande
agitation s`est créée
Le regard est fixé sur Cap Canaveral
nous vivons ici, sur terre
des grandes et vives émotions
On dirait que la seconde est dilatée
sur un mode théâtrale
Parmi les extraterrestres coulent
les rumeurs par milliers
la navette est préparée
pour le chemin astral
et nous, tout enfiévrés
nous regardons vers Cap Canaveral

A NIAGARA
C`etait au mois de Mars
a Niagara
et les remparts gélés
m`ont rappellé ce cristal liquide
que modelaient les souffleurs de verre
dans la lagune a Murano
La sculpture rivalisait
avec les grandeurs que la nature
engendra a Niagara
Du bruit des cataractes, des torrent d`eau
naissent des accords de violons, harpes et
orgues
pénètrent de fragment de voixune entière Symphonie
eurythmies
dodécaphoniques harmonies
Au dessus veille l`ete
vivant bouquet de couleurs-un arc-en - ciel
Un chef d` orchestre surgit dans ma pensée
ainsi que la force de l`eau
Von Karajan
ou même, l`audacieux titan Prométhée
avec une magique baguette
recu du DIEU
LE POETE
Dans mon esprit
le poète est un phare
veillant toujours
sur les étendues de la vie
regardant attentivement et
infatigablement
les eclairs de lumières
qui coupent la nuit en tranches
tel un laser.
Habitant de la Terra
il s`aventure parfois parmi les galaxies
et ne choisit parmi les cornues célestes
que la quintessence
sur son visage tant de masques
et tant d`arc-en-ciel
Point de contrastes et idées
un visage de plenitude humaine
sur lequel germent des pensées
prométheennes
en d`emples cavalcades vespérales

FAIS- MOI UN HAMAC
De ta voix égale, échilibrée et douce
tisse moi un auvent
dans cette chaleur suffocante
un abri
contre la pluie
du vol des ailes du martinet
fais-moi des eventails
aux coloris samblablees
aux splendides plumes du paon
afin qu`il m`apporte la fraicheur du bois
de la rivière de montagne
ou de l`océan lointain
Fais-moi un hamac aérien
pour que je goute dans mon sommeil
l`ivresse des cimes
tout comme les aviateurs expérimentés
qui, je le sais, vieilliront
sans rencontrer
a leur atterrissage
dans un désert
LE Pettit Prince
imaginé par Saint Exupery

VOX MARIS
a George Enesco
Depuis des millénaires des vagues frémissent
au Pont Euxin
dissoutes en conscience,
des profondes émotions d`artiste
renaissent dans les partitions,
venus du rêve et des espaces lointains
des accords émergeant dans Vox Maris
sublime poème symphonique,
troublante destinée du créateur

(continuare din numărul anterior)

„Cât despre aluatul protoplasmatic care formează, la noi, un stat în stat,
aşezat asupra instituţiilor şi a poporului avem puţine de adaos (de adăugat
n.n.). Trăind din politică şi prin politică, şi neavând nici un alt soi de resurse
materiale sau de putinţă de a-şi câştiga existenţa, el e capabil de-a falsifica
totul: şi liste electorale, şi alegeri, şi forme parlamentare şi idei economice, şi
ştiinţă, şi literatură. De aceea, nu ne mirăm dacă vedem acest proteu al unui
universalism incapabil şi ambiţios, îmbrăcând toate formele posibile: miniştri,
financiari, întreprinzători de lucrări publice, deputaţi (parlamentari n.n.),
administratori, membri la primărie, soldaţi, actori, totul în fine… Aluatul din care se
frământă guvernanţii noştri e acea categorie de fiinţe fără ştiinţă de carte şi
consistenţă de caracter, acei proletari ai condeiului, dintre care mulţi abia ştiu scrie
şi citi, acei paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre interne, defectele
instrucţiei publice şi golurile create în ramurile administraţiei publice, prin
introducerea nesocotită a tuturor formelor civilizaţiei străine, le-au dat existenţă şi
teren de înmulţire; aluatul e o populaţie flotantă a cărei patrie întâmplătoare e
România, şi care, repetând fraze cosmopolite din gazete străine, susţine, cu o
caracteristică lipsă de respect pentru tot ce e într-adevăr românesc, că aceste clişeuri
stereotipe egalitare, liberschimbiste, liberale şi umanitare, acest bagaj al literaţilor
lucrativi de mâna a treia, aceste sforăitoare nimicuri, sunt cultură naţională sau civilizaţie
adevărată”32). „Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii,
cumularzii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau
conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Acei ce conduc nu sunt decât străini, străini prin
origine, prin moravuri, prin educaţie – interesele străinilor dar, şi numai aceste interese, sunt
dezideratul «patrioticului guvern» (persoanelor aflate la cârma ţării n.n.)”33)… „Pretutindeni, în
administraţie, în finanţe, în universităţi, la Academie, în corpurile de selfgovernment, pe jeţurile de
miniştri, nu întâlnim, în mare majoritate, decât, iarăşi şi iarăşi, acele fatale fizionomii nespecializate,
aceeaşi protoplasmă de postulanţi, de reputaţii uzurpate, care se grămădeşte înainte în toate şi care
34)
tratează c-o egală suficienţă toate ramurile administraţiei publice” . Şi-aceasta, în timp ce „patru din
cinci părţi ale poporului nostru, nu iau parte la viaţa publică, ale cărei sarcini le poartă, însă, mai greu
35)
decât oricine altul” , iar „miile de funcţii administrative şi sutele de funcţii judecătoreşti, sunt puse în
36)37)
mişcare într-un singur scop, pentru a le stoarce voturile” .
32) idem, Manuscrisul Înainte de câteva zile…, în Opere, vol. IX, pag. 481
33) idem, Am văzut cu înlesnire…, Timpul, 24 februarie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 31, 30
34) idem, Faceţi interesele, Timpul, 17 ianuarie 1880, în Opere, vol. X, pag. 390
35) idem, E clar că un stat…, Timpul, 12 noiembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 400
36) idem, În numărul său de azi…, Timpul, 20 februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 75
„Administraţia, în mare şi în mic, nu e decât o unealtă pentru falsificarea alegerilor”., idem, De pe când se discută…, Timpul, 10 iulie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 242
„Se înţelege [de la sine] că fiecare alegător îşi are interesele sale materiale. Fiecare din aceste interese atârnă de un fir al maşinii administrative. De-o zice alegătorul nu,
curentul electric al acesteia îl izbeşte în acel interes şi-i ucide sâmburele vital, de-o zice da, îşi poate vedea în linişte de treabă”., idem, În numărul său de azi…, Timpul, 20
februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 75
„Abia o avere foarte întemeiată, care să nu poată atârna în nici un chip de iubirea sau ura administraţiei, îl poate face pe om capabil, în România, de-a se opune făţiş
guvernului. Dar, acei care, într-un chip ori într-altul, caută să muncească pentru a se ţine deasupra apei nu-şi vor creea, de bună voie, piedici zilnice intereselor lor, piedici
personificate în subprefecţi vicioşi, maiori cocoşaţi de gardă civică, şi alţi monştri din regnul organic al celor ce n-au nimic de pierdut, ci totul de câştigat”., ibidem, pag. 75, 76
Mai mult, „statul dispune de atâtea funcţii şi favoruri, pe câţi oameni sunt în ţară care ştiu a scrie şi citi”.(idem, Apropiindu-se alegerile…, Timpul, 6 ianuarie 1881, în Opere,
vol. XII, pag. 20); „Cu bugetul în mână, mai ales atunci când este augmentabil la infinit, ţii majoritatea în mână şi sistemul constituţional, sistemul controlului, se reduce la o
iluzie copilărească”., idem, Am văzut cu înlesnire…, Timpul, 24 februarie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 28
„Această stare de lucruri e prefăcută în sistem de organizare, de guvernământ. Pe de-o parte libertate, mare libertate, pentru ca cei nemulţumiţi să poată răsturna cu
uşurinţă orice guvern, pe de alta centralizare, extremă centralizare, care să facă a atârna miile şi iarăşi miile de izvoraşe ale bugetelor şi averii publice de victoria, pretinsă
politică, din centru”., idem, Dacă polemica noastră…, Timpul, 21 decembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 451
Aşa se face că „administraţia nu consistă în muncă, în servicii echivalente cu sumele bugetului, ci în precupeţire de voturi”. (idem, Apropiindu-se alegerile…, Timpul, 6 ianuarie
1881, în Opere, vol. XII, pag. 20); „Cine oferă o leafă bună şi un tain află oricând o armată numeroasă de mercenari politici, fie cauza lui cea mai nedreaptă din lume”., idem,
Locke, filosoful englez…, Timpul, 6 iulie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 132
Şi, deşi „naţia, care nu numeşte nici funcţionari, nici miniştri, şi care nu-i în stare a-i controla şi a-i trage la răspundere direct, îşi alege mandatarii pe care-i însărcinează cu
această afacere importantă, sub presupunerea, bona fide, cumcă aceşti mandatari formează într-adevăr un corp deosebit - distinct n.n. - de puterea executivă, aceştia se
dovedesc a fi o companie de controlori cumpăraţi de către cei controlabili şi înţelegându-se cu ei pe sub mână pentru a face treburi împreună; iar inconvenientul cel mare
este că Adunările nu pot fi făcute răspunzătoare de voturile şi de actele lor, şi că naţia, singurul lor judecător, nu e-n stare direct a face altceva decât a alege alţi oameni, atunci
când actele şi voturile rele sunt consumate de mult”., idem, Tot în numărul nostru din 20 decembrie…, Timpul, 18 ianuarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 173

„La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine,
nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce
38)
nimic” .
„Există două naţiuni deosebite (distincte n.n.) în această ţară: una stoarsă şi sărăcită, de producători, alta
îmbuibată, de miljocitori (spoliatori n.n.)”39) 40)… „Averea se urcă (creşte n.n.) numai în oraşe şi, chiar şi aici, nu
41)
în populaţiunea română, ci în cea străină . Nu se intervertesc factorii ecuaţiunii sociale, ci devin cu totul alţii.
Avem a calcula astăzi cu factori care, înainte, în vechea noastră organizaţie lipseau cu totul, avem pe străin
cu puterea strivitoare a capitalului bănesc, faţă cu românul care ameninţă a cădea în robia celui dintâi, a
deveni o simplă unealtă pentru fructificarea capitalului lui”42) 43)… „Rasa determinantă a sorţii acestei ţări nu
mai este cea românească, ci străinii românizaţi – veneticii care-au obţinut cetăţenia română n.n. – de ierialaltăieri”44), iar autoapărarea împotriva lor e „disproporţionat de grea, de vreme ce aceşti oameni au sprijin
pe străini, pârghiile care-i ridică sunt aşezate în afară, pe când înlăuntru n-avem decât poporul nostru
45)
propriu, scăzând numeric şi fără o conştiinţă limpede de ceea ce trebuie să facă” .
„Poporul a pierdut de mult încrederea că lucrurile se pot schimba în bine şi, cu acel fatalism al raselor
nefericite, duce nepăsător greul unei vieţi fără bucurie şi fără tihnă”46)… „Cârciumile sunt localuri de
îndobitocire şi de prostituţie sufletească”47)… Mai mult, „a fost natural ca, în urma acestei extenuaţiuni de
putere, multe rele endemice, şi altele de caracter endemic, să se ivească şi să decimeze populaţiile. Astfel,
rasa română48) scade49) şi străinii sporesc. Numărul infirmilor la recrutaţie a crescut an de an, ţara a fost
bântuită de pelagră, de intoxicaţiune palustră, de anghină, vărsat, toate astea în urma influenţei pernicioase
ce o exercită asupra sănătăţii mlaştinile, locuinţele insalubre şi neaerate, hrana neîndestulătoare şi munca
excesivă”50), „sărăcia şi urmările ei morale – adică asupra moralului precum şi asupra moralei n.n. -,
decăderea vieţii de familie”51)… „Populaţia autohtonă scade şi sărăceşte; cărţi nu se citesc; pătura
dominantă, superpusă rasei române, n-are nici sete de cunoştinţi, nici capacitate de a pricepe adevărul.
Dacă acest sediment învaţă, o face de silă, gonind după o funcţie. Încolo leagă cartea de gard. Şi, pentru a
avea o funcţie, trebuie să fii înrudit cu ei”52)… „Statul a devenit, din partea unei societăţi de esploatare,
obiectul unei spoliaţiuni continue şi aceşti oameni nu urcă scările ierarhiei sociale prin muncă şi merit, ci prin
abuzul culpabil al puterii politice, câştigate prin frustrarea statului cu sume însemnate. Aceşti dezmoşteniţi,
departe de-a-şi câştiga o moştenire proprie pe Pământ pe singura cale a muncii onorabile, fură moştenirea
altora, alterează mersul natural al societăţii, se substituie, prin vicleşug şi apucături, meritului adevărat al
muncii adevărate, sunt o reeditare, în formă politică, a hoţilor de codru, instituind codri guvernamentali şi
parlamentari”53)… „Clasa de mijloc a devenit un adevărat proletariat de postulanţi care primejduieşte
existenţa ţării; şi în care guvernele străine, care au interese în Orient, vor găsi, totdeauna, un manipul gata de
a se pune la dispoziţia lor”54).
„Faţă c-o asemenea privelişte, în care virtutea se consideră, de unii, ca o nerozie, se taxează, de alţii, ca o
crimă, în care inteligenţa şi ştiinţa, privite ca lucruri de prisos, sunt expuse invidiei nulităţilor şi batjocurii
caracterelor uşoare, în care cuminţie se numeşte arta de-a parveni sau de-a trăi, fără compensaţie, din
munca altora, spiritul cel mai onest ajunge la momentul fatal, de cumpănă, în care înclină a crede că, în
asemenea vreme şi-n aşa generaţie, însuşirile rele ale oamenilor sunt titluri de recomandaţie”55)… Astfel,
„trădătorul numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungaşul mare financiar, panglicarul om politic, cămătarul
37) idem, În numărul său de azi…, Timpul, 20 februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 75
38) idem, Fraţii Nădejde…Timpul, 18 iunie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 212
39) „Avem de-o parte rasa română, cu trecutul ei, identică în toate ţările - ţinuturile n.n. - pe care le locuieşte, popor cinstit, inimos, capabil de adevăr şi de patriotism. Avem apoi, deasupra
acestui popor, o pătură superpusă, un fel de sediment de pungaşi şi cocote, răsărită din amestecul scursurilor orientale şi a celor occidentale, incapabilă de adevăr şi patriotism”., idem,
«Românul» a contractat năravul…, Timpul, 29 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 267
41) idem, Naţiunea perindând acuzările…, Timpul, 3 iulie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 130
„Nu contestăm, de asemenea, că averile s-au înmulţit în România - numai că nu în mâinile românilor; nu contestăm că există multe palate şi zidiri mari în oraşele noastre – numai că nu
ale indigenilor. Suma averilor e aşa repărţită, încât prea puţin din ea e în mâini indigene”., idem, Câteodată ne cuprinde…, Timpul, 25 septembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 193
42) „În evul nostru mediu străinii de altă lege erau opriţi de-a avea moşii, iar domnii expropriau cu bani din vistierie chiar pe străinii ortodocşi”(idem, Deşi cestiunea Dunării…, Timpul, 1
decembrie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 425), „pentru ca nu străinii să fie proprietari în ţară”., idem, Nenorocitele astea de ţări…, Timpul, 22 ianuarie 1880, în Opere, vol. X, pag. 394
43) idem, Deşi cestiunea Dunării…, Timpul, 1 decembrie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 425
44) idem, Adevărul doare. Pe la 3 martie…, Timpul, 1 aprilie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 121
45) idem, «Românul» a contractat nărăvul…, Timpul, 29 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 267
46) idem, La propunerea noastră…, Timpul, 31 august 1878, în Opere, vol. X, pag. 104
47) idem, Camerele actuale de revizuire…, Timpul, 17 iulie 1879, în Opere, vol. X, pag. 301
48) „însuşi sâmburul naţionalităţii”, idem, Nu vom discuta cu «Românul» principii…, Timpul, 8 mai 1881, în Opere, vol. XII, pag. 163
49) „în proporţii înspăimântătoare”, ibidem
50) idem, Formă şi fond, Fântâna Blanduziei, 11 decembrie 1888, în Opere, vol. XIII, pag. 331
51) idem, Nu vom discuta cu «Românul» principii…, Timpul, 8 mai 1881, în Opere, vol. XII, pag. 163
52) idem, Urmând discuţiunea…, Timpul, 30 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 269
53) idem, Ni se pare că vorbim…, Timpul, 17 august 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 172
54) idem, Nu încurajăm fanteziile politice…, Timpul, 26 octombrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 382
55) idem, Dacă polemica noastră…, Timpul, 21 decembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 451

negustor, speculantul de idei om cu principii şi speculanta de sineşi femeie onestă, judecata poporului nostru
s-a falsificat din ce în ce şi, la formarea sferelor sale ideale, el a pierdut pretutindenea punctul de plecare
56)
57)
sănătos” , „că fiecărui drept îi corespunde o datorie” şi că „secretul vieţii lungi a unui stat este păstrarea
58)
ierarhiei meritului” … „Acela ce cutează a se revolta faţă cu această stare de lucruri, acela care îndrăzneşte
să arate că formele poleite învelesc un trup putred, că «progresul» nostru ne duce la pierzare, că elementele
sănătoase trebuie să se conjure şi să facă o luptă supremă pentru mântuirea acestei ţări este denunţat
(prezentat n.n.) opiniei publice de către negustorii de principii liberal-umanitare ca barbar, ca antinaţional, ca
59)
reacţionar” .
60)
„Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia” , căci „demagogii neştiind
nimic, neavând nimic, vor să se ridice deasupra tuturor şi să trăiască din obolul nemeritat al săracului. Ei se
întemeiază pe nevoile – din nefericire veşnice – şi pe lesnea crezare a mulţimii; şi, fiindcă, în genere, sunt
înzestraţi în loc de minte cu vicleşug numai, stăpânirea lor înseamnă domnia brutalităţii, a viciilor şi a
61)
uşurinţei” … „Meşteşugul absolutismului demagogic constă în regula(;) de a păstra aparenţele, dar de-a
62)
călca cuprinsul, de-a păzi litera, dar de-a ocoli spiritul Constituţiei” … „De câte ori vom deschide istoria, vom
63) 64)
vedea că statele scad şi mor prin demagogie, sau prin despotism”
… „În teorie nimic mai frumos decât
sufrajul universal, dar, în practică, nu este decât opresiunea mulţimei, a ignoranţei, a pasiunilor măgulite şi
linguşite de demagogi. Când ştie cineva că toată civilizaţia şi cultura omenească e neapărat (e, din păcate,
n.n.) mărginită la cercurile acelea care au îndestul timp şi destulă neatârnare pentru a le învăţa şi pricepe,
65)
când ştie că nimicind capul unui învăţat ai nimicit învăţătura lui, care era poate rezultatul unei dezvoltări de
66)
sute de ani , când ştie apoi că nulitatea demagogică nu suferă nici un merit adevărat lângă sine şi că, ea şi
cu semenii ei, voieşte a fi tot, atuncea vede lesne că radicalismul şi demagogia, sub scutul sufrajului
universal şi al principiilor liberale – de care ştiu a se servi cu mare succes, mulţumită credulităţii maselor şi
slăbiciunii sau sentimentalismului oamenilor luminaţi – demagogii conduc lumea la distrugerea civilizaţiunii,
67)
la haos” … „Cum se-aseamănă demagogia pretutindenea! Pe când statele liberale (statele netotalitare
n.n.) în care nu domneşte platitudinea uliţei se diversifică după geniul lor naţional, după instinctele
înnăscute, ajungând, pe rând, unul la glorie militară, altul la înflorire în ştiinţe şi arte, un al treilea la
dominaţiunea mărilor prin comerţ şi industrie; demagogia, stearpă ca idee, improductivă, lipsită de simţ
istoric, ameninţă a aduce, până şi statele cele mai fericite prin inteligenţa şi iubirea de muncă a poporului lor,
la o platitudine, la o vânătoare de posturi, o meschinărie personală care ascunde în sine decadenţa şi
68)
descompunerea” .
„Eşti «patriot» de meserie, postulant, consumi numai, te bucuri de partea cu soare a vieţii, adăpostit de
69)
eterna lesniciune de a îmbăta o naţie, parte incultă, parte pe jumătate cultă, cu vorbe late şi cu apă rece” …
„Din momentul în care luptele de partid au degenerat în România în lupta pentru existenţa zilnică, din
momentul în care mii de interese private sunt legate de finanţe sau de căderea unui partid, nu mai poate fi
vorba de neatârnarea politică a diferitelor grupuri care-şi dispută puterea statului. Din momentul în care
interesul material de-a ajunge la putere precumpăneşte, o spunem cu părere de rău: lupta egală (votul
universal n.n.), în ţară şi în Parlament, nu mai e decât manipulul unor ambiţii personale, al unor apetituri, pe
70)
cât de nesăţioase, pe atât de vrednice de condamnat” … „Sistemul demagogic, care din politică face o
speculă, din sufragiul claselor amăgite o scară de înaintare în economia, nu politică, ci privată, a membrilor
71)
societăţii de exploataţie” , „mănâncă venitul ţării, mănâncă pe datorie pâinea a trei generaţiuni viitoare, căci
tot luxul ce-l face azi, mâine va fi mizerie.
(continuare în numarul urmator)
56) idem, Dacă vorbim de adunătura…, Timpul, 26 mai 1883, în Opere, vol. XIII, pag. 304
57) idem, Ziarul «Presa» în revista sa…, Timpul, 20 martie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 86
58) idem, Ni se pare că vorbim…, Timpul, 17 august 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 172
59) idem, Cu cât trec una după alta zilele…, Timpul, 23 iunie 1879, în Opere, vol. X, pag. 276
60) idem, Pseudo-Românul ne cere…, Timpul, 16 mai 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 119
61) idem, Credem că destul am vorbit…, Timpul, 9 ianuarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 169
62) idem, Manuscrisul Deci, traducând această comparaţie…, în Opere, vol. XI, pag. 463
63) „Nu există în adevăr decât două forme ale tiraniei şi ale decadenţei unui stat omenesc: despotismul şi demagogia. Şi despotismul egalizează pe oameni, supuindu-i unuia singur,
lăsând să se degenereze cele mai nobile facultăţi ale lor, patimile bune şi inteligenţa; precum şi demagogia are acelaşi fatal efect, prin indiferentismul care-l inspiră naturilor deschise şi
mari, văzând în faţă-le biruinţa constantă a mediocrităţii şi a şiretlicului”., idem, Discuţia iscată…, Timpul, 14 ianuarie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 32
64) idem, A discuta cu ignoranţa…, Timpul, 26 aprilie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 150
65) spre exemplu împiedicându-l, permanent, pe acesta din urmă, prin obstrucţiuni legislative, economice, sociale etc., să-şi câştige, din muncă cinstită şi prestată în domeniul
competenţei sale cultural-ştiinţifice, un trai zilnic măcar decent; şi supunându-l astfel la tot cortegiul de prejudicii psiho-fizice care decurg din înfometare şi din umilinţă (n.n.)
66) rodul transmiterii şi îmbogăţirii intergeneraţii a zestrei cognitiv-axiologice (n.n.)
67) Mihai Eminescu, Credem că destul am vorbit…, Timpul, 9 ianuarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 169, 170
68) idem, Politica de stat şi politica de partid, Timpul, 14 august 1880, în Opere, vol. XI, pag. 297, 298
69)idem, The Times şi Timpul, iată tema…, Timpul, 20 mai 1881, în Opere, vol. XII, pag. 178
70) idem, Ni se anunţă din Viena…, Timpul, 19 septembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 337
71) idem, «Românul», după ce parafrazează…, Timpul, 28 septembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 349

Ilustrăm afirmaţiile lui Păstorel cu trei din cele
24 „Banalităţi paradoxale” reunite sub titlul
„Cortina” din volumul „Tămâie şi otravă” şi
anume cele notate cu cifrele romane I, XXIII şi
XXIV, care, iată, ne-ar putea părea a fi anticipări
ale celor ce se petrec, acum, în societatea
noastră:
I
Taina fericirii constă în a avea un ideal.
Durata ei e condiţionată de neîmplinirea lui.
XXIII
Am asistat, demult, la prima întrunire a
conservatorilor-democraţi. Pe vremea ceia, în
Iaşi, era mare lipsă de apă. Un orator spunea:
„Domnilor, cu ce v-aţi ales de pe urma lungii
guvernări liberale? Atât, că pe timpul ei, a vrut
Dumnezeu să fie cramele pline de vin. Ei bine,
noi vă aducem apa.”
Inevitabilul cetăţean turmentat remarcă:
„Dar era mai bine înainte!”
XXIV
Trăim din amintiri, cum fumăm mucuri de ţigări
când isprăvim tutunul.
Scriitorul George Petrone – Preşedintele
„Academiei Libere Păstorel” din Iaşi - arată, în
articolul „Un magician al spiritului: Al.O.
Teodoreanu – Păstorel”, apărut în Revista
„Epigrama” nr. 28, iunie-august 2004, că la
Păstorel
Deşi scriitor polivalent, cu disponibilităţi pentru
toate genurile literaturii, de la epigrame la teatru
şi de la aforisme şi vorbe de duh la cronici
gastronomice, proza este ramura cea mai
împlinită a scrierilor sale. Este destul să amintim

că „Hronicul Măscăriciului Vălătuc” a fost
premiată de Academia Română în anul 1928, iar
în 1937 scriitorul a fost distins cu Premiul
Naţional pentru proză. Referindu-se la „Hronicul
Măscăriciului Vălătuc”, criticul literar Gheorghe
Hrimiuc consideră că, alături de Ţiganiada,
Amintiri din copilărie, Pseudokinegeticos şi Craii
de curte veche, aceasta se înscrie în acele opere
singulare „care deschid şi, în acelaşi timp, închid
un drum posibil al unui gen.
Fără a contesta justeţea celor mai sus citate,
invocăm un catren semnat de Păstorel:
Unei cititoare
Cum toamna e încântătoare
Şi viaţa îmi apare roză,
Mă ierţi, frumoasă cititoare
Că astăzi nu pot scrie-n proză.
text care ne permite să considerăm că, totuşi,
prefera scrisul în versuri, aleasa inimii sale
dovedindu-se a fi „Prinţesa Epigrama”, această
preferinţă fiind în deplină concordanţă cu firea sa
de luptător neînfricat dar şi cu idealurile sale
care-i dădeau fericirea – cum arăta în
„Banalitatea paradoxală I”, mai sus citată – dar
şi, cum vom arăta ceva mai departe, nebănuite
nefericiri.
Pentru a ilustra măiestria de prozator a lui
Păstorel, reproducem în întregime din „Tămâie
şi otravă”, textul al cărui titlu nu lasă a se bănui
căruia dintre „preferaţii” scriitorului îi este
„dedicat”.
Vesela spovedanie
Iată ce mi-a povestit într-o seară, la un pahar
de vin, un fost camarad de arme:
Jalnicul armistiţiu fusese semnat în
împrejurările ştiute.

Misiunea germană, sub comanda trufaşului
general Brandenstein, pogorâse asupra îndoliatei
Cetăţi de Scaun a Iaşilor, ca un stol de corbi. Peste
defecţiunea ruşilor înnebuniţi de alcool şi duhul
otrăvitor al răzvrătirii, peste lipsurile şi mizeriile de
tot felul, marasmul şi descurajarea veniseră ca o
ultimă lovitură a destinului să ne încovoaie grumazii,
răpunând şi cele din urmă nădejdi.
Întovărăşeam un prieten, în altădată liniştitul
cartier al Tătăraşilor, turburat acum de chiotele
răguşite ale ostaşilor împărăteşti. Păşeam abătuţi
prin zăpada moale şi fără să schimbăm o vorbă neam strâns mâna, despărţindu-ne în poartă. Purtam
încă uniforma regimentului 24 artilerie şi pe cât îmi
era cu putinţă ocoleam străzile principale, pentru a
nu fi silit să salut ofiţerii nemţi. Fulgi mari cădeau
molcom pe acoperişurile joase. Cotind pe-o
ulicioară pustie, zăresc în pragul bisericii un preot
înalt. Pregătindu-se să intre. Nu ştiu ce-mi vine şi mă
iau după el. Un impuls ancestral, nevoia de-a auzi o
vorbă de încurajare, cine ştie?
Îmi zice:
-Ce doreşti, fiule?
-Să mă spovedesc, părinte. Caut ispăşirea
păcatelor şi duhovniceasca sfinţiei tale
binecuvântare.
- Ai ucis?
-Da!
-Rău! Nemţi?
-Nemţi!
-Bine! Îţi place la teatru?
-Da!
-Bine! Dar Moartea lui Mihai Viteazul?
-Nu!
-Rău! Crezi în Dumnezeu?
-Da!
-Bine! Dar în N. Iorga?
-Nu!
-Rău!… Şi de ce nu crezi în N. Iorga?
-E zălud părinte, e sărit!
-Ieşi afară, măgarule! Am să te reclam la marele
cartier general! Am să te chem la Curtea Marţială!
Vei fi împuşcat ca un câine! E o ruşine să mai porţi
uniformă! La zid, la zid!
Credeam că a înnebunit popa. O şterg. Dascălul
se ia după mine:
-Bine, domnule locotenent, cum îţi veni?
-Dar ce-am făcut?
-Ăsta nu e popă, domnule.
-Cum?
-Ăsta e domnul profesor Iorga. S-a îmbrăcat aşa
de frica nemţilor.
Camaradul meu surâdea nostimei amintiri:
-Şi cine crezi că făcea pe dascălul?

-Făgeţel?
-Ai ghicit!
Păstorel a realizat şi importante – pentru
cunoaşterea literaturii străine – traduceri, publicate
atât în timpul vieţii sale dar şi după, precum şi
volumele „Gastronomice” şi „De re culinaria”
apărute postum.
***
Păstorel: poet, dramaturg, traducător şi
gastronom
Chiar dacă a fost premiat pentru proză, Păstorel sa remarcat - din primele texte publicate - ca fiind un
versificator redutabil. La început semnează poezii în
„Însemnări literare”, iar apoi şi în „Viaţa
Românească” alături de nume sonore ale literaturii
noastre: Garabet Ibrăileanu, Demostene Botez,
Ionel Teodoreanu, Hortensia Papadat-Bengescu,
Vasile Voiculescu, Otilia Cazimir, Elena Farago, Al.
A. Philippide, B. Fundoianu, I. Pilat. Versurile şi
proza lui vor apărea şi în Bilete de papagal, Fapta,
Contemporanul, Hiena, Flacăra, Adevărul Literar şi
Artistic, Ţara Noastră, Universul Literar etc.
Pretutindeni împrăştia voie bună, optimism, sete de
viaţă. Până şi în război (primul război mondial, în
care a fost rănit grav, a fost decorat cu „Steaua
României” şi avansat căpitan), firea lui de om cu
gluma pe buze l-a făcut iubit de camarazi şi de
soldaţi.
Păstorel a scris şi a publicat volumul de versuri
„Caiet – Foi îngălbenite”, 1938, din care reproducem
„Dimineaţă” care reprezintă, după opinia noastră,
dovada că autorul lor folosea poanta, cu deosebită
iscusinţă, chiar şi când scria un pastel.
Dimineaţă
Stelele clipesc – se sting.
Şi pe-un nor ca un balaur,
Soarele, ca un paing,
Ţese plasa lui de aur.
Cu aripile-nstelate
Noaptea, plină de fantasme,
Zboară-n zări îndepărtate,
Ca un fluture din basme.
Peste drum, măturătorii,
Care-alungă noaptea-n lături,
Urmăresc sosind cocorii,
Sprijinindu-se pe mături.
Şi cu scripcile-n cutie,
Ghemuite subţioară,
Gârboviţi, prin colbărie,
Lăutarii se strecoară.
Iată şi patronul iese,
Somnoros şi indispus.
Scaunele dorm pe mese,
Cu picioarele în sus.

Un client a mai rămas,
Moţăind lângă-un sifon,
Care-i cântă-ncet, pe nas,
Ca părintele Ion.
Monopedul cerşetor
Stă, cu nasul ca un mac,
La ieşire, -ntr-un picior,
Să mai capete-un pitac.
Dar când prind în dimineaţă
A ţipa cocoşi isterici,
Răsăritul e-o paiaţă
Care joacă pe biserici.
De asemenea, mai găsim loc şi pentru o a doua
minunată poezie scrisă de Păstorel în care-şi cântă
principalele plăceri ale domniei sale:
Cântecul drumeţului
Cu ghitara şi paharul,
Dulce-i ţara.
Cu paharul şi ghitara,
Treci hotarul.
Inimioarii îi stingi para,
Cu paharul.
Şi-i alini cumplit-amarul,
Cu ghitara.
Şi-aşa trece iarna, vara,
Vieţii cât suim calvarul,
Cu paharul, cu ghitara,
Cu ghitara, cu paharul.
În 1972, la 8 ani după „plecarea” autorului, apare
volumul selectiv „Versuri”, antologarea fiind
realizată de Ilie Dan, studiul introductiv de Ion
Rotaru şi cuvântul înainte de D.I. Suchianu.
***
Aşa cum am relatat, în anul 1920 Păstorel pleacă
la Cluj unde-l ajută pe Cezar Petrescu la apariţia
revistei „Gândirea”. Aici scrie, împreună cu Adrian
Maniu, feeria în versuri „Rodia de aur” care este
publicată în „Viaţa Românească” numerele 7, 8 şi 9
şi chiar este jucată cu succes în stagiunea din
acelaşi an pe scena Teatrului Naţional din Iaşi.
Aceiaşi „Rodie de aur” va fi şi în repertoriul anului
1929 al Teatrului Naţional din Bucureşti, sub
directoratul lui Liviu Rebreanu.
Talentul de dramaturg al lui Păstorel iese în
evidenţă din plin din scrierile sale în versuri şi proză,
aşa cum dovedeşte chiar dialogul din „Vesela
spovedanie” mai sus reprodusă.
***
Păstorel a realizat şi importante – pentru
cunoaşterea literaturii străine – traduceri publicate
în timpul vieţii sale (1956) şi anume „Peripeţiile
bravului soldat Sveik” de Jaroslav Hasek şi „Taras
Bulba” de N.V. Gogol, precum şi cel puţin două altele
publicate (1965) după ce ne-a părăsit: „Istoria

contemporană” de Anatole France şi „Nuvele” de
Prosper Merimee.
***
Un alter ego al lui Păstorel a fost calitatea de
cronicar gastronomic. Din câte aflăm, Păstorel a fost
şi este singurul scriitor autor a peste 200 de cronici
gastronomice publicate în ţară, dar şi peste hotare.
Mai ales, în ultimii ani din viaţă, Păstorel a avut
rubrici în publicaţiile Magazin, Glasul patriei, La
Roumanie nouvelle şi La Roumanie d'ajourd'hui.
Cronicile lui erau atractive, presărate cu poante,
descrieri în imagini alese, sclipitoare, scrise în
versuri sau în proză, în limbile română sau franceză.
Adeseori cronicile sale gastronomice se dovedeau a
fi adevărate poeme.
Volumul „Gastronomice”, apărut postum în 1973,
începe cu următoarele:
Cercu-mă-voi în cronica pe care
M-am învoit s-o scriu săptămânal
Pe lângă sfatul profesional
Să pun ceva piper şi-un pic de sare.
Nu este cronicar, ci papagal
Cel ce repetă cu neruşinare
Prozaice reţete culinare
Aşa cum le-a găsit în manual.
Este de reţinut că Păstorel are nevoie şi la
gastronomie de condimentele principale ale
succesului în epigramă: piper şi sare.
Volumul „De re culinaria” a apărut şi el postum în
1977 confirmând ceea ce era unanim admis:
autoritatea lui Păstorel în tot ceea ce privea arta
culinară.
***
Păstorel – Al. O. Teodoreanu epigramistul
Prof. dr. Elis Râpeanu consideră, în capitolul al
treilea al studiului său „Epigrama în literatura
română” că literatura noastră a avut 3 reprezentanţi
de seamă ai epigramei şi anume pe Ion IonescuQuintus, Cincinat Pavelescu şi Al.O. TeodoreanuPăstorel. În vastul său studiu, autoarea citată
consacră vieţii şi operei epigramatice a lui Păstorel,
nu mai puţin decât 52 de pagini, mai multe decât
oricare alt autor.
După cum arată George Petrone, în ce priveşte
epigrama, deşi mulţi îl consideră pe Păstorel un
fenomen care a intrat în legendă încă de pe când era
în viaţă, nu a publicat decât două cărţi de mici
dimensiuni, prima „Strofe cu pelin de mai contra
Iorga Nicolai, cu o scrisoare inedită de la Dante
Aligheri” în anul 1931 şi o a doua „Vin şi apă” în 1936.
Ambele cărţi au fost elaborate datorită unui impuls
anume, epigramistul propunându-şi să atace cu
săgeţi epigramatice o anumită persoană sau
situaţie.
(continuare în numărul viitor)

Poeta Viorela Codreanu Tiron, originară din Bârlad, judeţul Vaslui, îşi începe cariera
la revista Nemuritorii, în calitate de redactor şi secretar de redacţie. Acestui moment îi
urmează un stagiu la România Liberă, unde, alături de profesorul C. Ignat, scriitoarea se ocupă de
pagina culturală a publicaţiei. Totuşi, Viorela Codreanu Tiron mărturiseşte că s-a format cu adevărat,
ca om de cultură, în perioada în care a lucrat la Editura Univers. Aici, aceasta are şansa să
întâlnească un colectiv de scriitori şi critici literari cu capacităţi deosebite, care au primit-o în mijlocul
lor ca într-o familie, oferindu-i posibilitatea să îşi dezvolte talentul poetic. Printre ei se află nume mari,
cum ar fi Mircea Aurel Buiciuc, Nicolae Iliescu, Denisa Comănescu, Mircea Martin, Angela Martin,
Gabriela Danţis, Sanda Anghelescu. Traseul scriitoricesc al Viorelei Codreanu Tiron trece apoi, pe la
Fundaţia Dostoievski, locul în care aceasta colaborează cu personalităţi precum Elena Loghinovski,
Albert Kovacs, Alexandru Paleologu, Mircea Aurel Buiciuc, Ion Covaci, Ştefan Tcaciuc, Adi şi Fraga
Cusin. Poeta este absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii Dalles din Bucureşti,
oraş în care locuieşte în prezent. Viorela Codreanu Tiron s-a născut în aprilie 1954.
„Zidire în cer”
– Când ai debutat şi ce ai dori să ne povesteşti de la debutul tău?
– În afară de revista liceului la care am învăţat, Colegiul Ghe. Roşca Codreanu, debutul meu literar a
fost atât de firesc, încât nu pot să-ţi dau un an în care să spun precum alţi poeţi sau scriitori:„
Da! Anul…x a fost anul meu de debut! Poate unii îl ţin minte ca pe un cutremur sau altceva
important… Nu ştiu şi nici nu mi-am pus această problemă, pentru că fiecare are
punctul lui de vedere, pe care nu pot decât să îl respect.
Debutul meu a fost lin… mi s-a cerut un grupaj ici-colo, apoi mi s-a propus
publicarea poemelor în volum. Poate la vremea aceea nu realizam importanţa
evenimentului… Sau nu am avut timp să mă mai gândesc şi la mine. Lucram,
studiam şi când mai aveam un pic de timp liber scriam ce mă frământă.
Asta e de fapt poezia mea: o serie de frământări şi, uneori, de răspunsuri. Nu
spun aceste lucruri dintr-o mândrie deşănţată, le spun cu modestie, aşteptând
critici…
Ceea ce nu ştiu, de regulă, o bună parte dintre oameni, sau nu vor să ştie,
este că şi scriitorul este şi el un om obişnuit, la fel ca şi ceilalţi, doar înzestrat
de Cel-de-Sus cu un alt talent… adică să aştearnă pe hârtie gânduri, aşa
cum fiecare dintre noi are un talent anume, „un ceva anume” pe care numai
el ştie să-l facă aşa cum trebuie; de aceea fiecare dintre noi suntem
diferiţi… diferiţi prin „acel ceva unic” al nostru şi numai al nostru!
Dar să revenim la întrebarea ta: teoretic, criticii afirmă că debutul
literar a fost în 1996 cu volumul Zidire în cer. Deşi până la
apariţia volumului am colaborat/publicat grupaje în
diverse reviste. Primele poezii au fost publicate în
revista liceului şi aici aş dori să fac o mică paranteză,
aducând pe această cale mulţumiri primei mele
profesoare de literatură – Dna prof. Elena
Rânceanu. Dumneaei mi-a deschis acest minunat
univers al cărţilor şi dragostea pentru ele.

„Nemuritorii”
– Ce a însemnat revista Nemuritorii pentru tine?
– Revista Nemuritorii a fost tot o şcoală, aici am învăţat să ascult… şi e mare lucru să înveţi să asculţi, îţi
spun eu că nu e deloc uşor… Majoritatea membrilor colectivului erau trecuţi de 65-70 de ani, erau veterani de
război şi aveau multe „poveşti” de spus… aşa că ascultam şi scriam…
– La ce alte publicaţii ai mai colaborat?
– Sunt multe, dar nu am să amintesc decât pe cele la care am scris mai des :– Hyperion/Iaşi; Convorbiri
literare/Iaşi; Dacia literară/Iaşi; Azi-cultural/Bucureşti; Sfârşit de mileniu/Bucureşti; Luceafărul/Bucureşti;
Poezia; Zorile, – editorial bilingv româno-ucainean/Bucureşti; Kitej-grad, – editorial româno-rus/Bucureşti;
Porto-Franco/Galaţi; Foaie – New-York/America; Împreună – editorial bilingv româno– maghiar/Bucureşti;
Nelinişti metafizice/Constanţa – fondator actorul Iurie Darie, etc.
„Anotimpuri ostile”
– Eşti autoarea volumelor „Zidire în cer”, „Anotimpuri ostile”, „Ochiul somnului – darul iubirii”, „Az alom
szeme – a szerelem varazsa”, „Taina”. Cum ai defini stilul acestor cărţi?
– Am să-mi permit să răspund la acesta întrebare cu un citat al dlui prof. ROMUL MUNTEANU: „Trăim întrun timp bolnav de indiferenţă şi neprielnic comunicării dintre oameni, dar sensibilitatea încătuşată sau
inhibată a unor poeţi a început să se revolte. Semnele acestei schimbări încep să apară în creaţia lirică.
Un exemplu elocvent îl oferă Viorela Codreanu Tiron cu volumul său, „Anotimpuri ostile”.
În versurile sale poeta deschide calea unei noi literaturi a sentimentelor, a lacrimilor şi blestemelor
despovărate de modelele tradiţionale uzate. Sper ca începutul acestei noi experienţe lirice să fie de bun
augur în spaţiul literar românesc.”
– Dan Stanca scria despre „Anotimpuri ostile” : „Volumul ne pune din nou în faţa veşnicei dileme: este
poezia o experienţă personală, incomunicabilă sau are forţa şi îndreptăţirea să comunice tuturor?” Ce este
poezia pentru Viorela Codreanu Tiron?
– Este o formă de a comunica, fireşte, de a împărtăşi, şi de ce nu? o formă de-a dărui. Un dar pe care îl ofer
tuturor iubitorilor de vers, aşteptând! Şi aşa cum scriam într-unul dintre poemele mele: „Poate că aşa trebuie
să fie” – „Fiecare poem e o galaxie ce pulsează/iar cuvintele, – înlăuntrul lor, /sunt o pulbere cosmică
plutitoare, /în aşteptarea privirii/care le va fixa într-un sens/sau le va căuta unul nou, /altul decât al meu./Dar
cine-mi va spune?/cum se pot întrepătrunde două galaxii/a căror pulbere cosmică/rătăceşte în sensuri
opuse!”
Fiecare poate găsi un alt sens al cuvintelor, şi anume: sensul lui… şi dacă cititorul – că e un simplu om, că e
pasionat de versuri, că e critic – vine din spate cu un anume bagaj de cunoştinţe… desigur că va percepe
poemele mele în mod diferit… Mă înşel? Stai să-ţi povestesc ceva: Eram la Editura Univers, terminasem o
carte, plecase cartea, desigur, deja la tipar şi eram cu toţii bucuroşi… Nici nu mai ştiu cui i-a venit ideea să
citim pe rând aceeaşi poezie… pot să-ţi spun că eram vreo 12 oameni şi fiecare a dat altă conotaţie aceloraşi
versuri. A fost o experienţă uimitoare pentru noi toţi.
„Ochiul somnului – darul iubirii” şi „Taina”
– În postfaţa la volumul „Ochiul somnului – darul iubirii”, se face afirmaţia că eşti o poetă a eternului feminin.
Care dintre poetele amintite în această postfaţă, printre care Marina Ţvetaeva, Ana Ahmatova, Nemes Nagy
Agnes, Magda Isanos, Ana Blandiana, Angela Marinescu, Monica Pillat, ţi-au slujit ca model şi sursă de
inspiraţie? Care dintre ele îţi este sufleteşte, cel mai aproape?
– Fiecare dintre poetele enumerate are farmecul şi taina ei. Nu le poţi compara; le poţi doar alătura ca
valoare poetică. Nu pot spune că mă pot compara sau că am încercat să le iau ca model. Toate îmi sunt
aproape! Într-un fel sau într-altul.
– „Taina” este un volum bilingv româno-rus, iar „Az alom szeme – a szerelem varazsa” a apărut în limba
maghiară în tălmăcirea profesorului Horvath Dezideriu. Cum sunt primite aceste cărţi de cititorii de limbă
rusă şi maghiară? Şi de ce rusă şi maghiară?
– Învârtindu-mă într-un cerc de traducători, le-am dăruit, normal, câte un volum la fiecare. Numai aceştia sau încumetat să-mi traducă versurile, considerându-le o provocare pentru ei – şi trebuie să fac o paranteză –
deoarece mi s-a spus „poezia ta ridică mari dificultăţi în traducere, nu ştiu dacă pot exprima toate
sensurile tale, dacă găsesc cuvintele potrivite în limba în care traduc, pentru ceea ce scrii tu în limba

română”. Cei mai curajoşi se pare că au fost traducătorii de limba maghiară şi limba rusă… Şi până la urmă,
au făcut-o şi au fost mulţumiţi de ei înşişi.
Doamna Fraga Cusin – traducătoare de engleză – a început o traducere, dar din păcate, s-a stins din viaţă
înainte de a termina un grupaj care să alcătuiască un volum. Mai sunt câteva poeme traduse şi în limba
spaniolă şi în limba italiană… dar tot prea puţine pentru a alcătui un volum – traducătorii au renunţat…
Ca să concluzionez, poeziile mele au fost cerute de traducător pentru a fi tălmăcite şi nu invers, ceea ce e
mare lucru! Cât despre cititori, ei le-au primit cu mândrie – aş spune, pentru că pot citi în limba lor maternă. Şi
ceea ce au citit le-a plăcut, au vibrat o dată cu mine.
„Nu poţi mulţumi pe toată lumea”
– Ce rol are cititorul, atunci când scrii?
– Dacă m-aş gândi la cititor… atunci nu aş mai scrie nimic. Acelaşi răspuns este valabil şi pentru critici.
Cititorul va primi sau va refuza ceea ce eu îi dau – nu este nicio răutate aici şi nici egoism. Scriu din suflet şi
pun acest suflet pe tava cititorului, dacă îi va plăcea va întinde mâna spre tavă, dacă nu… oricum, nu poţi
mulţumi pe toată lumea, sunt conştientă de acest lucru.
– Cum se raportează tinerii la creaţiile tale?
– Unii sunt încântaţi, alţii tac. Dar faptul că nu am rămas cu nici un volum, cred că spune mult. Şi acum mai
sunt întrebată dacă nu mai am pe acasă vreun volum… măcar cu împrumut.
„Omul propune, Dumnezeu dispune!”
– Câte ore scrii, zilnic?
– De câte ori se leagă un răspuns la o întrebare sau când am eu o întrebare de pus semenilor mei. Deşi
mulţi dintre colegii mei spun: „Am program fix, de la 7 dimineaţa până la ora 14 scriu”…, mă îndoiesc că ar fi
aşa. Nu poţi scrie la comandă! Dacă ai ideea unui roman, a unei piese de teatru… scrii, rescrii şi iar scrii…,
dar pentru varianta finală tot Muza trebuie să vină şi să îţi spună: „Aici nu merge…” sau „Aici trebuie să scrii
aşa”.
În ceea ce mă priveşte… ideile vin… le aştern pe hârtie şi apoi încep să tai. Scriu, de fapt, o poveste pe care
o transform în vers alb. Câteodată povestea vine de la sine şi rămâne precum o scriu, dar mintea zdrobeşte şi
cerne mereu. Iar ca o concluzie: Nu scriu în fiecare zi, dacă asta ai vrut să ştii.
– La ce lucrezi în prezent?
– Încerc să alcătuiesc un volum antologic, dar îl scriu printre picături, să fie gata când îi va veni timpul.
Totodată, sunt preocupată de alcătuirea unei selecţii de cronici, reportaje, interviurile de la Radio Cultural,
B1Tv şi altele… când îmi permite timpul.
– Ce planuri de viitor ai?
– Am să răspund la asta cu o maximă: „Omul propune, Dumnezeu dispune!” Prin urmare, nu fac planuri
măreţe de viitor pe termen lung, dar ştiu foarte bine ce program am pentru a doua sau a treia zi. Eu îmi propun
să scot acest volum antologic şi o traducere în limba germană. În acelaşi timp, am să rămân în continuare
ostatica muzelor după bunul lor plac. Am început deja să lucrez la un nou volum.
Puterea de a fi noi înşine
– Ce hobby-uri ai?
– Tot ce este legat de artă.
– Ce mesaj ai dori să le adresezi cititorilor noştri?
– Să fie sănătoşi! – şi să mai aibă timp de citit?! şi bani să-şi permită să cumpere cărţi. E mult? E puţin? – vor
hotărî cititorii. Dar eu le doresc din inimă toate cele bune! Restul depinde de ei! Şi un sfat: să fie ei înşişi în
orice împrejurare!
Phoenix, Arizona

În fiecare vară se desfăşoară la Mangalia,
simpozionul Hai acasă, participanţii fiind
reprezentanţi ai diasporei româneşti, distinşi
invitaţi din mai multe ţări ale lumii. Ca prin
farmec, cei intervievaţi rostesc la unison că
adevărata lor casă rămâne tot România, unde se
simt extraordinar de bine. Partea interesantă
este aceea că nici unul nu precizează motivele
pentru care a părăsit definitiv perimetrul Daciei
milenare şi de ce pleacă din nou din raiul mioritic,
nu rămân pe loc. Repede, repejor, se întorc în
ţarile lor de adopţie, în state cu un înalt nivel de
trai, precum Germania, Austria, Grecia, Austria,
Israel şi altele.
Urmărind luările de cuvânt pline de patetism,
am fost impresionat de acţiunea temerară a
organizatorilor naivi, care nu şi-au pus întrebările
capitale: Îi chemăm, dar ce facem cu ei? Ce
locuri de muncă le oferim şi de unde le asigurăm
lefuri rezonabile, similare cu salariile din statele
unde s-au stabilit? Suflând în trompeta
demagogiei electorale, chiar politicienii de
stânga s-au angajat în problema repatrierii
milioanelor de emigranţi români, oferindu-le o
primă de instalare. Promisiunile populiste
demonstrau că erau pe altă lume, în condiţiile în
care şomajul este într-o creştere tot mai
ameninţătoare. Mai nou, nu sunt bani nici de
salarii şi pensii. Ceva fără precedent, unicat,
jenant.
Privind acele chemări emoţionante, vibrante,
m-a fulgerat şi pe mine gândul de a mă întoarce
în România, unde am lăsat cei mai mulţi ani ai
unei vieţi care, din păcate este prea scurtă, faţă
de ce ne-am propus să realizăm fiecare. Am
venit cu multă încredere în Canada visurilor
mele, crezând că voi fi martorul unui miracol de
basm. Am sosit în Ţara Binelui, cu gândul că
unicul meu fiu va avea un alt viitor, alte

posibilităţi, o viaţă decentă, fără
griji. Impactul a fost dur.
Decepţia, imensă.
Consternarea, apocaliptică. Am
avut surpriza să constat că vechii imigranţi îi
resping de la angajare pe cei sosiţi recent, în
mod tacit sau pe faţă, pe fondul unui zâmbet larg,
dezarmant şi perfid. Am fost uimit cum noi,
românii, nu ne ajutăm. Ne sfidăm, ne repudiem,
în comparaţie cu alte popoare ai căror muritori şiau făcut un rost.
Am venit pe continentul fericirii şi al tuturor
posibilităţilor, ademeniţi de superbele oferte
canadiene, care promiteau luna de pe cer,
inclusiv locuri de muncă, variate şi multe.
Chemările tentante aveau menirea de a atrage
minţile luminate, populaţia fiind redusă, atât ca
număr, cât şi ceva mai sus. Ajungând aici, în
urma unor cheltuieli exorbitante, am găsit
aniteza. Şomajul este oferit cu generozitate şi
xenofobia cu multă dărnicie. M-am pălmuit
singur şi am întrebat: Oare de ce am mai plecat?
Şomaj şi uşi închise găseam şi acasă, în eterna
şi frumoasa mea Românie.
Toate aceste dezamăgiri mă determină să
plănuiesc declanşarea procedurilor pentru
revenirea la matcă, în ţara de baştină, unde mă
aşteptă mormintele sfinte ale strămoşilor mei,
enigmatici şi cuminţi. Din păcate, constat că
circul ideologic şi doctrinar de acolo se lărgeşte
permanent, face inundaţii. Criza economică este
accentuată de crizele politice şi morale, care se
ţin lanţ, ducând la deprecierea constantă a
monedei naţionale. Guvernele tranziţiei şi-au
bătut joc de un popor supus şi credul, păcălit de o
revoluţie anticeauşistă, care nu a adus nimic
bun. Numai dezastre. Toată lumea striga-Jos
Ceauşescu. Nimeni nu preciza ce punem în locul
comunismului şi, mai ales pe cine. Schimbarea a

urmărit, în primul rând o revanşă a vechilor cadre
mazilite cândva, din motive precise, de cel care a
fost ciuruit rapid, pentru a nu face dezvăluiri
incomode.
Destinele unei naţiuni aflată în derivă au încăput
pe mâinile unor foşti comunişti de frunte, care s-au
recomandat disidenţi din naştere, antisocialişti din
fragedă pruncie. Recent, comunismul a fost declarat
sistem politic nelegitim şi criminal. O condamnare
târzie, limitată numai la nivel declarativ, teoretic,
demagogic şi electoral. Singura condamnare a
comunismului se poate face numai prin ridicarea
nivelului de trai, superior celui oferit de dictatura
ceauşistă, ponegrită de cei care au slujit-o cu un
devotament neţărmurit, prin ridicări de osanale
prelungite.
Vreau să vin acasă, dar îmi revin în minte acţiunile
incredibile ale minerilor chemaţi pentru a menţine
echipa care se clătina accentuat după acapararea
puterii în stat. Acţiunea ortacilor a avut o notă clară
de terorism politic. Cei care se recomandau vlăguiţii
galeriilor, nu şi-au exprimat nemulţumiri salariale. Ei
şi-au îndeplinit cu cinste misiunea de a-i bate pe
adversarii noilor autorităţi. Pe străzile Bucureştiului,
formaţiunile de ciomăgari scandau din toate
piepturile: Iliescu, nu uita, ţara te va apăra.
Reprezentanţii primitivismului întârziat nu ştiau că
spaţiul românesc urma să fie vândut discret, la
kilogram şi la metru. Atât solul, cât şi zăcămintele
subterane, dar mai ales bucăţi din Marea Neagră. La
mitingurile constante,aservite noilor guvernanţi, se
auzea sloganul: Nu ne vindem ţara! De fiecae dată,
participanţii uitau să adauge precizarea esenţialăFără comision, adică două cuvinte edificatoare, care
s-au materializat ulterior printr-o corupţie
contagioasă, în subterfugiul majorităţii privatizărilor.
Codul Penal i-a ocolit de fiecare dată pe aleşi.
Carantina imunităţilor a funcţionat perfect, protejând
o clasă politică înstărită, nefiresc de mult, într-un
timp scurt, tupeistă până la cel mai dezgustător
absurd.
Vreau să vin acasă, dar nu ştiu ce surprize mă
aşteaptă. România a fost supusă unui proces dur de
oprire a producţiei, măsură explicată, în mod cinic
sub justificarea de reformă, dar în realitate destinată
consumului isteric din import. Fenomenul

dezastruos a facilitat apariţia unor profitori şi a adus
în sapă de lemn majoritatea populaţiei. În loc să
aducă înviorarea aşteptată de muritorii de rând,
acea evoluţie necesară urgent, totul a devenit un
haos generalizat. Justiţia politizată substanţial a
evitat sub diferite motive încarcerarea marilor
rechini, la fel cum a fost eludat dosarul de un milion
de pagini al evenimentelor din decembrie 1989.
Dosarele mineriadelor şi ale marilor jefuitori ai
economiei naţionale stau neatinse, fără vinovaţi. În
mod sigur vor intra pe rol, dar după ce s-au prescris.
Vreau să revin în România, dar siguranţa mea este
pusă în pericol, deoarece cei care primesc leafă
mare să facă ordine, sunt ocupaţi cu o suită de
proteste, cerând drepturi suplimentare vechilor
privilegii. Grevele fără precedent ale poliţiştilor şi
justiţiabililor confirmă debandada din interiorul
spaţiului carpatin. Nu dă nimeni explicaţia situaţiei
care se extinde în mod incredibil, favorizând ca
lipicioasa corupţie să se extindă în interiorul unor
instituţii care au menirea să o elimine. Multe lefuri
imense nu se justifică, legile speciale, destinate
unor favorizaţi, au dus ţara în prag de colaps.
Vreau să mă întorc în eterna şi fascinanta
Românie, dar îmi este frică. După ce s-a furat
aproape tot, au început să se dea lovituri şi asupra
depozitelor de armament. Prin cineva de-al casei,
evident. Se trage cu pistolul în plină zi, se fură
bancomatele cu totul. Am înţeles că de la aeroport
până la Gara de Nord taximetristul îmi va cere o
sumă aproape cât costă biletul de avion. Ajuns în
tren, voi aştepta îngrozit să nu deraieze întreaga
garnitură. Voi căuta să nu circul noaptea, deoarece
la ultimul accident feroviar de lângă Craiova, ca prin
farmec şi-au făcut apariţia clasicele figuri de
infractori, pregătiţi permanent pentru jecmănirea
călătorilor, ameţiţi de şoc, în plin întuneric. Deşi
susţin că sunt defavorizaţi şi discriminaţi,
concetăţenii noştri au arme performante în mână şi
drepturile omului în gură. În urmă cu câţiva ani am
avut plăcerea să fiu încolţit de astfel de conaţionali,
care nu iartă.
Vreau acasă, în patria necazurilor generalizate şi a
grevelor continue. Formele de nemulţumire au fost,
sunt şi vor urma. Greşala protestatarilor este aceea
că nu se adresează cui trebuie. Toţi cer demisia

guvernelor, a preşedinţilor, a patroanei de la toaleta
publică privatizată. Nu înţeleg de ce nu îşi dă nimeni
seama că actualii guvernanţi sunt simple păpuşi
trase de sfoară, marionete ale marilor creditori care
fac legea. Nu pricep cum nu vede nimeni că Uniunea
Europeană stabileşte câte fabrici trebuie să rămână
în picioare, căte bucăţi să punem în oală şi ce să
cultivăm pe ogor cu banii lor. Oare nimeni nu
observă că suntem sufocaţi de datorii
împovărătoare şi regulile jocului sunt impuse de
marile instituţii financiare internaţionale? Face
cineva grevă în faţa acestora? Nimeni!
Înainte de a muri, Nicu Ceauşescu, fiul dictatorului,
le-a adresat celor care îl judecau aiurea o
predicţiune, care s-a adeverit ulterior: Nu veţi fi în
stare să văruiuţi blocurile, pe care le-a construit tata.
Aşa s-a şi întâmplat. Se vede. Zidurile coşcovite ale
blocurilor sunt acoperite cu reclame multicolore,
care caută să espompeze mizeria din spatele lor.
Vreau să mă întorc acasă, dar din ce în ce mai
mulţi analişti politici şi economici avertizează că
România este în mare pericol. Tot ce mergea prost,
merge şi mai prost. Parcă suntem mereu sub
presiunea unui blestem, care revine mereu, sub
forma unor curbe de sacrificiu, care afectează
generaţiile prezente şi, implicit pe cele viitoare.
În istoria recentă, ţara a avut doi mari conducători,
care s-au remarcat prin multe realizări, deşi erau
diferiţi ca gândire, pregătire şi al anturajului din care
proveneau. Este vorba de Ion Antonescu şi Nicolae
Ceauşescu. Primul, moştenind o ţară bolnavă, a
deranjat cumplit când a luat măsuri ferme să o
refacă din temelii, prin filtrarea toxinelor, ce puneau
în mare pericol societatea românească aflată în
debandadă. Cu arma în mână a căutat inutil să
recupereze teritoriile pierdute. Deşi a fost un mare
patriot, nu avem voie să-l comemorăm, să-l
repunem în drepturile pe care le merită, deoarece nu
ne lasă alţii, în propria noastră ogradă. Executat la 1
iunie 1946, a fost îngropat într-un loc secret. Pe
Nicolae Ceauşescu nu avem voie să-l amintim. Nici
în cazul lui nu ştim unde are mormântul. Ctitorul
imenselor cartiere de blocuri şi a pădurilor de fabrici,
a fost împuşcat, parcă intenţionat în ziua de Crăciun
a anului 1989, tot de comunişti. Cei care l-au sfătuit
cu perversitate în ultima perioadă, trebuiau şi ei
ciuruiţi pentre faptul că nu au fost sinceri. Cel puţin la

final, nu i-au spus ce trebuie. Fără laudele iniţiatice
ale acestora, sinistra şi megalomanul nu aveau cum
să ajungă pe soclul înalt al tiraniei. O parte dintre
trepăduşi s-au învelit cu repeziciune în mantia
oportunismului abject.
Dulceaţa trădării a funcţionat perfect, la fel ca şi în
cazul lui Ion Antonescu. În urma acelor procesemascaradă, au fost asasinate două mituri. Cu
comportări bune şi rele. Ordinea şi disciplina acelor
ani au dispărut brusc, odată cu rafalele execuţiilor
similare. Începând cu anul 1990, siguranţa
cetăţeanului a luat sfârşit. În locul rânduielii a apărut
anarhia. Aleşii neamului au prins gustul adulterului
politic. Toată suflarea spera într-un reviriment
aşteptat. Dar nu a fost aşa. A început prădarea
agoniselii ultimelor decenii. Am obţinut dreptul la
libera exprimare, dar nimeni nu te ascultă.
Beizadelele îşi fac de cap.
De câţiva ani, politicienii au reintrodus în legislaţie
vechea prevedere dictatorială, care sancţionează
ofensa adusă autorităţilor. Privind talonul meu de
pensie îngheţată şi circul care se petrece în ţara
natală, consider că în primul rând autorităţile
trebuiesc pedepsite, deoarece aduc o mare ofensă
muritorilor nevinovaţi.
Vreau să mă întorc acasă, dar tabloul este
sumbru: vagoane deraiate, un foc pustiitor/ Ca un
blestem ne-apasă spre vastul abator./ La geam se
tot perindă farsori cu guşa mare/ Făgăduind
belşugul din viaţa următoare.
Pentru final este potrivit un fragment din piesa
interpretată, cândva de neuitatul meu prieten, Gil
Dobrică, celibatarul convins, care, răpus de boală sa reîntors în Craiova natală, unde, s-a stins lent ca o
lumânare lângă rude şi apropiaţi: Hai acasă, hai cu
mine/ Hai cu mine să pornim la drum./ Ne aşteptă
casa nostră dragă/ Iarba verde şi poteci de drum./
Munţi şi văi, munţi şi văi/ Mori de vânt, râuri repezi,
trecători/ Ne aşteptă mama, tata/ Prieteni dragi, fraţi
şi surori.
Hai acasă! Dar marea dilemă este când? Când,
oare spaţiul mioritic va intra în normalitate, cu
politicieni pe măsură, demni şi oneşti? Octavian
Paler afirma cândva că, spre deosebire de
politicienii tranziţiei actuale, personajele lui
Caragiale erau ridicole, dar sănătoase la cap!

Prolog
N-a fost cu neputinta. N-a fost greu.
Aseara am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar, de simplu, de senin,
Cum ai taifasui cu un vecin...
E drept ca El tacea. Sau, mai curând,
Iradia în fiecare gând,
În fiecare soapta si impuls,
În fiecare zbatere de puls.
Doar eu graiam. Si iata ca, treptat,
Discursul în tacere s-a mutat,
Tacerea s-a umplut de sens si tel,
Tacerea era drumul catre El.
Asa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,
Asa-I vorbeam : Abis lânga abis.
Psalmi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1
Preafericit barbatu-ntelept ce nu se duce
La sfatul celor care fac raul. Nu se-opreste
Pe calea celui care pacatul faptuieste
Si nici nu cleveteste batjocuri la rascruce.
Ci-si afla desfatarea doar în divina Lege.
La ea si zi si noapte gândeste si se-adapa.
Asemeni e cu pomul ce creste lânga apa
Si care n-are roade si frunzele betege.
Or, nu-i asa cu-aceia ce au la suflet raul !
Ei nu pot sta-n picioare la dreapta judecata.
Cu cei cinstiti nu-i afli alaturi niciodata,
Ci, ca pe-o biata pleava, îi risipeste haul.
Caci Domnul stie bine cararea orisicui –
Pe drept îl ocroteste ; cel rau era si nu-i.

2
1. De ce se-atâta neamurile oare
Si poarta-n cuget doar desertaciuni ?
2. O, împarati si domnitori nebuni !

Tin sfat. Cu Domnul vor sa se masoare,
Cu Unsul Sau, spunându-si : „Este frânt
3. Oricare lant, oricare legamânt”.
4. Surâde Cel ce-n ceruri locuieste.
Îsi bate Domnul joc de zarva lor.
5. Si, în mânia Lui, îngrozitor,
Cutremurându-i, astfel le vorbeste :
6. „Pe Împaratul Meu l-am uns chiar Eu
Peste Sion”. Iar Unsul zice : „Iata,
7. Vestesc decretul Sau în lumea toata”.
Caci zis-a Domnul : „Tu esti Fiul Meu !
Azi Ti-am dat viata, astazi Te-am nascut.
8. Pamânturi si popoare Te asteapta.
Toiag de fier tinând în mâna dreapta,
9. Le vei sfarâma ca pe un vas de lut”.
10. Deci, rege, tu, fii întelept si blând !
Si tu, judecator, fii învatat !
11. Pe Domnul sa-L slujiti neîncetat
Si sa gustati placerea tremurând.
12. Cinstire dati-I Fiului. Acel
Ce poate într-o clipa sa va piarda.
Mânia Lui e-o arzatoare joarda
Si fericiti sunt cei ce cred în El.

1.
2.
3.
4.
Î
5.
6.

3
O, Doamne, ce multime de vrajmasi !
Ce gloata a venit sa ma-mpresoare !
Îsi zic, cuprinsi de bucurie mare,
Ca n-am scapare-n Tine, ca ma lasi…
Dar Tu în jurul meu esti ca un scut,
Esti slava mea, lumina-mi cerni pe frunte.
Te chem, Te strig, si Tu, din sfântul munte,
mi dai raspuns, la fel ca la-nceput.
Ma culc, adorm si ma destept, caci Domnul
E sprijinul meu tare. Si nu mi-i
Teama de mii si zecile de mii
Care-mi pândesc si-mi împresoara somnul.

7. Ridica-Te ! Întoarce-ma la viata !
Loveste-i peste fata pe vrajmasi,
Zdrobeste dintii lor mârsavi si lasi,
Împrastie-i în pulbere si ceata…
8. Mântuitor e Domnul. Sta de paza –
Pe-alesii Sai îi binecuvânteaza.
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4
Raspunde-mi când Te strig ! Fa o minune !
Salveaza-ma din strâmtorari si chin !
Ai mila, când Te chem. Spre Tine vin
Cu inima, si gând, si rugaciune…
Voi, muritori, cât veti batjocori
Marirea mea ? Raspundeti, câta vreme
Veti îndragi insulte si blesteme,
Nimicnicii, minciuni si nerozii ?
Atât sa stiti : ca Domnul Îsi alege
Pe-acela care-L teme. Pe acel
Ce striga cu nadejde catre El.
Deci vietuiti în dragoste si Lege.
În clipe de tacere si odihna,
În inima adânc sa cugetati –
Dreptatea faptuiti, încredintati
Ca Domnul va va da belsug si tihna.
Multi zic : „Cine ne poate arata
Ce-i fericirea ?” Însa eu spun iara,
Cum am mai spus : „Fa, Doamne, sa rasara
Lumina Fetei Tale peste tara
Si peste orice om lumina Ta !”
Tu bucurii îmi dai cum nu-s acele
Ce nasc din grâu, din fructe si din vin.
Ma culc si-adorm, pacific si senin,
Caci Domnul e taria casei mele.
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Îndura-Te catre cuvântul meu
O, Doamne, si alunga-mi disperarea !
Auzi-mi rugaciunea si chemarea,
Tu, Împarat, si Domn, si Dumnezeu !
Asculta-mi, Doamne, glasul dimineata,
Caci eu din zori Te strig si Te astept.
Tu esti Stapânul bun si întelept,
Cel rau în fata Ta si-ascunde fata.
Cei îngâmfati, acum si-ntotdeauna,
Nu-Ti stau-nainte. Cei nelegiuiti
De ura Ta au parte. Nimiciti
Vor fi toti cei care-ndragesc minciuna.

7. Pe ucigas, pe-nselator nu-i lasa
În voie Domnul. Însa eu, oricând
Ma-nchin spre templul slavei tremurând –
Sa ma primeasca-L rog în sfânta-I casa.
8. Condu-ma, Doamne, Tu întru dreptate
Din pricina multimii de vrajmasi.
Asaza neted drum sub bietii-mi pasi,
9. Caci vorba lor si gândul nu-s curate.
Adâncul lor e un abis de ura,
Gâtlejul lor, un tulbure mormânt.
Rostesc mereu lingusitor cuvânt,
Cu glas mieros si otravita gura.
10. Loveste-le în plin vinovatia !
Sa cada chiar prin telurile lor,
Pacatele sa-i poarte ca un nor,
Caci Ti-au uitat puterea si mânia !
11. Atunci acei ce se încred în Tine
Vor prinde iar la inima, vazând
Ca-i ocrotesti. Si vor purta în gând
Numele Tau cu sunete divine.
12. Tu celui drept dai binecuvântare.
Îi esti putere, scut si-mbarbatare.
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1. O, Doamne, blând îmi fii, nu ma mustra,
Si nu ma pedepsi-n mânia Ta !
2. Ma ofilesc, ai mila ! Iata, plâng
Si oasele îmi tremura, se frâng.
3. Mi-e sufletul cumplit de tulburat...
Tu, pâna când, o Doamne ? M-ai uitat ?
4. Întoarce-Te, fa-mi sufletul usor !
Ma mântuieste ! Fii îndurator !...
5. Caci mortii nu îsi mai aduc aminte
De Tine, sa Te laude, Parinte...
6. M-am istovit de suferinta. Gem
Întreaga noapte-n bezna si Te chem.
Scaldându-mi asternutu-n lacrimi grele,
7. Am ochii arsi de veghe si de jele,
De ura urzitorilor de rele.
8. Plecati, îndepartati-va, acei
Ce ma urâti, nemernici si misei !
Caci Domnul glasul meu l-a auzit,
9. Chemarea, rugaciunea mi-a primit
Si iata-ma, prin Domnul, izbavit !
10. Sunt risipiti si pier de lânga mine
Dusmanii mei, în spaima si rusine.
O, Cel Etern ! Salvarea-i doar la Tine...
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1. În Tine numai, Dumnezeul meu,
M-am bizuit. Ci da-mi acum scapare
De cel ce ar dori cu-nversunare
2. Sa ma sfâsie, cum sfâsie-un leu
Ce-nghite halci si nici o teama n-are.
3. Daca-am gresit cuiva, de-am faptuit
Faradelege, daca-am rasplatit
4. Cu rautate pe cel pasnic ( însa
Chiar eu eram acel cu fata plânsa
Care-a iertat pe cel ce l-a lovit ! ),
5. Atunci vrajmasii mei sa m-asupreasca,
Viata sa mi-o culce la pamânt,
Sa-si afle jos în pulbere mormânt
Prea trecatoarea-mi slava pamânteasca !
6. Scoala-Te, Doamne, în mânia Ta !
Raspunde-le potrivnicilor mei.
Trezeste-Te. Ajuta-ma. Pe ei
La judecata cheama-i. Nu-i ierta !
7. Popoare, semintii sa Te-nconjoare,
Sa le domini de sus, din infinit.
8. La judecata Domnul a venit.
Sentinta Lui astept cu-nfiorare,
Cu freamat, dar si cu nadejde mare,
Caci sunt nevinovat, neprihanit...
9. Ah, stinge, Doamne, toata viclenia
Si întareste, Doamne, pe cel drept !
Tu ne cunosti si inima din piept
Si ne îngadui, blând, nimicnicia.
10. În Dumnezeu e scutul meu. În Cel
Ce mântuieste inima curata.
11. El face înteleapta judecata,
Severa judecata. Fiindca El
12. Pe cel viclean si crud, de nu se-ntoarce,
Cu lungi sageti îl cearta, si cu arce,
13. Cu spini de foc si moarte, fel de fel.
14. Iata, cel rau se zbate sa conceapa
Paienjenis de intrigi si minciuni.
15. Deschide gropi, închipuie genuni
Si-apoi se prabuseste el în groapa.
16. Asupra lui întreaga-i rautate
Si violenta cad. Si-l nimicesc.
17. Ci eu pe Dumnezeu Îl preamaresc.
Numele Lui sublim, nepamântesc
Îl cânt. Si infinita Sa dreptate.
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1. Numele Tau, o Doamne, cât e de minunat !
Nu-L poate nici cuprinde, nici absorbi cuvântul.
Cu slava-Ti deopotriva cutreiera pamântul
Si slava Ta deasupra de cer s-a ridicat.
2. Neprihanite glasuri Te lauda în cor
Si fac pe cei potrivnici si-nversunati sa taca.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Astupi astfel si gura si inima opaca
A insului cu suflet viclean, razbunator.
Când bolta o contemplu, eterica-Ti lucrare,
Nocturnul cer cu astri de foc împodobit,
Îmi zic : Ce este omul, la el de Te-ai gândit?
Ce-i el, sa-l iei în seama, sa-l ai în cercetare ?
Aproape ca pe îngeri l-ai pus si pretuit
Si-ai înecat în glorii faptura-i pieritoare.
L-ai înaltat în cinste, i-ai dat în stapânire
Tot lucrul mâinii Tale. Sub talpa lui ai pus
Si oile si boii si pasarea de sus,
Si fiarele si pestii zvâcnind ca o sclipire...
Numele Tau ! Ce tainic si ce mirific este
Pe-ntinderea de huma si-n marile celeste !
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1. Inima mea, întreaga mea fiinta
Vor lauda pe Cel Etern, spunând
Minunile-I oriunde pe pamânt.
2. Caci El mi-e bucurie, biruinta,
Numele Lui Îl venerez si-L cânt :
El, Cel teribil. Si, la fel : Cel blând.
3. Dusmanii s-au retras si au cazut
În fata Ta. Si vor cadea mereu.
4. Caci Tu ma aperi, Dumnezeul meu,
Tu, nepartinitor si nevazut !
5. Popoare certi, îl mustri pe cel rau,
Tarâna-i amintirea lor, si scrum.
6. Vrajmasii mei ? Ruine sunt acum,
Uitate, fumegând sub bratul Tau.
7. Dar Domnul veac de veac împarateste
Pe tronul puritatii. Judecând
8. Si indivizi si neamuri, rând pe rând,
Spunându-le ca nu-s decât pamânt
În timpul care creste si descreste.
9. Domnu-i scaparea celui asuprit
E adapost la vreme de durere.
10.Cel ce-Ti cunoaste numele nu piere,
Cel ce Te striga nu e parasit.
11. Cântati, deci, psalmi puterii demiurge
Din Muntele Sion. Si, printre natii,
Mirabilele-I fapte laudati-I.
12.Caci El razbuna sângele ce curge
Si nu abandoneaza întristatii.
13.De mine, Doamne, bietul, fie-Ti mila !
Ma sting de ura celor plini de ura –
Smulge-ma, Doamne, din a mortii gura
14.Sa creasca iarasi vocea mea umila
La portile Sionului, dând stire
Ca doar în Tine este mântuire.
15.Popoare-ntregi se surpa, cad în groapa,
În santul ce-l sapasera altóra.
Aceasta este soarta tuturora

Cuvânt înainte
Justiţia este coloana vertebrală a oricărei societăţi democratice. Existenţa statului de drept,
acceptarea valorilor şi principiilor acestuia presupune încredere în justiţie. Iar pentru ca încrederea
cetăţeanului să existe, profesioniştii care activează în sistemul juridic trebuie să ofere credibilitate.
Aceasta necesită un comportament dincolo de orice reproş, o conduită profesională exemplară.
Ţinând cont de această cerinţă, am analizat în studiul de faţă integritatea judiciară şi afectarea
acesteia prin corupţie. Demersul nostru are ca scop o dimensionare cât mai fidelă a corupţiei din
sistemul juridic, pentru a formula o poziţie adecvată faţă de acuzele tot mai dese în acest sens, dar
fără a avea întotdeauna o bază fundamentată.
Este adevărat că în orice stat este prezentă corupţia, la orice nivel al instituţiilor publice şi private.
Însă prea puţin este cunoscută, atât pentru publicul larg, cât chiar şi pentru unii profesionişti ai
dreptului, semnificaţia acestui termen; de altfel, acelaşi lucru este valabil şi pentru alte noţiuni des
utilizate precum „profesionalism”, „integritate”, „deontologie”, „serviciu public”, „interes public” De
exemplu, cuvântul „corupţie” ` nu apare în legislaţia internă privind organizarea judiciară şi statutul
judecătorilor şi procurorilor sau statutul personalului auxiliar şi conex, şi nici în codurile deontologice
ale acestor categorii profesionale. Cuvântul „integritate” (ne referim, desigur, doar la integritatea
morală, nu şi la cea fizică sau psihică) este menţionat, în aceleaşi acte normative, doar de trei ori şi
aceasta într-o simplă înşiruire de cuvinte. Numai în Regulamentul de evaluare al magistraţilor este
prevăzut că integritatea se apreciază, fără nici o detaliere, „în funcţie de respectarea standardelor de
conduită, sancţiunile disciplinare aplicate şi imparţialitate”.
În general, la admiterea în profesiile juridice, şi ulterior pe parcursul carierei, se verifică doar
capacitatea de a memora noţiuni juridice, deşi cu multe dintre ele nici nu ne întâlnim în carieră, iar în
cel mai bun caz se verifică gândirea logică. Nu sunt dezvoltate suficiente modalităţi de a verifica tăria
de caracter, verticalitatea, rezistenţa la presiuni, nu se cultivă încă destule căi şi metode de
recunoaştere şi combatere a abuzurilor. Totodată, necunoaşterea noţiunilor elementare de
management şi comunicare duc la perpetuarea unei stări de indiferenţă sau neimplicare a membrilor
colectivului în viaţa instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, insuficienta informare
a populaţiei cu privire la modul de organizare şi funcţionare a justiţiei duce deseori la pierderea
încrederii şi amplificarea artificială a întinderii fenomenului corupţiei.
În acest context, ne-am propus să tratăm un subiect sensibil – corupţia din justiţie. Este sensibil,
pentru că nu ar trebui să existe corupţie în justiţie, din moment ce acest sistem face parte chiar din
mecanismul legal şi instituţional de curmare a corupţiei; însă condamnările din ultimii ani ale unor
judecători, procurori, avocaţi, grefieri, lucrători din poliţia judiciară relevă că nu sunt concepute încă
suficiente metode de prevenire şi combatere a corupţiei din interiorul sistemului. Subiectul tratat este
sensibil şi pentru că personalul greu acceptă să vorbească de corupţie, nefiind încă conturată o
puternică cultură anticorupţie în interiorul sistemului chemat să o înfăptuiască. Cu toate acestea,
există suficiente studii, rapoarte, statistici şi chiar dosare instrumentate pentru a ne putea face o
părere întemeiată despre corupţia din sistemul juridic – şi spunem „sistem juridic” pentru că
cercetarea de faţă nu priveşte doar magistraţii, ci şi poliţia judiciară, avocaţii, grefierii, executorii,
notarii, lichidatorii, experţii, inspectorii de integritate etc. Este sensibil, de asemenea, pentru că
societatea românească lansează cu uşurinţă acuze de corupţie la adresa funcţionarilor şi
magistraţilor, în situaţii când în realitate este vorba de disfuncţionalităţi organizatorice sau
incompetenţa agenţilor publici.

Prezenta lucrare tratează acest subiect în patru părţi, analizând chestiunile generale despre corupţie cu
relevanţă pentru sistemul juridic, modalităţile şi mijloace de corupere a celor ce activează în sistem,
instrumentele internaţionale în domeniu care tratează acest subiect, respectiv principalele metode sau
politici anticorupţie aplicabile în sistemul juridic.
Obiectivul acestui studiu – mai degrabă sociologic decât juridic – este acela de a oferi un tip de abordare
sistemică, o evaluare a integrităţii din sistemul juridic românesc atât la nivel instituţional, cât şi la nivel
individual. Evident, studiul nu este aplicabil doar României, chiar dacă referirile concrete vor privi îndeosebi
ţara noastră. Rezultatul cercetării noastre nu se vrea nicidecum o generalizare, ci ia în calcul cazuri şi situaţii
punctuale preluate din informaţiile oficiale şi constatările personale.
Autorul
PARTEA I
NOŢIUNI GENERALE DESPRE CORUPŢIE
Prevenirea şi combaterea corupţiei în sistemul juridic reprezintă un obiectiv prioritar în reforma sistemului,
în contextul mai larg al luptei la nivel naţional împotriva acestui fenomen. Corupţia în justiţie poate aduce
atingere celor mai importante valori sociale, având în vedere faptul că sistemul juridic este conceput tocmai
pentru a asigura respectarea supremaţiei legii, ceea ce presupune inclusiv urmărirea penală şi judecarea
faptelor de corupţie.
Pentru funcţionarea justiţiei, esenţială este legitimitatea ei. Această caracteristică vine din înţelegerea de
către cetăţeni a modului în care este organizat sistemul juridic, din încrederea în competenţa magistraţilor, a
funcţionarilor şi a celorlalţi lucrători din sistem, precum şi din cunoaşterea regulilor de funcţionare a
sistemului şi acceptarea autorităţii hotărârilor judecătoreşti. Pe lângă garanţiile instituite legal pentru ca
persoanele din sistem să îşi desfăşoare atribuţiile în mod profesionist, acestora li se cere o anumită
aptitudine morală şi o anumită conduită.
1. Cei trei „i”
Orice persoană care este implicată într-un litigiu a cărui soluţionare este supusă justiţiei statale se aşteaptă
la soluţionare lui corectă. Pentru aceasta, în afară de proceduri accesibile, este nevoie ca judecătorul,
procurorul, poliţistul etc. să fie profesionist, să acţioneze în mod obiectiv şi să fie neutru. Acestea sunt
aspecte care ţin de imparţialitate ca valoare morală, o valoare care la rândul ei este clădită pe independenţă
şi izvorăşte din integritate. De aceea, statul de drept presupune pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în
sistemul nostru – fie că este vorba de magistraţi, fie că este vorba de funcţionari – prezenţa celor trei `i`:
Imparţialitate, Independenţă şi Integritate.
Imparţialitatea este valoarea supremă, care presupune ca şi condiţii, dar şi drept garanţii totodată, celelalte
două noţiuni. Imparţialitatea e o valoare morală, ţine de forul interior al persoanei şi presupune pentru
agentul public care activează în justiţie analizarea şi conduita echidistantă a faptelor în raport cu legea
aplicabilă, fără a avea prejudecăţi sau predilecţii în privinţa cazului pe care îl instrumentează şi fără să
acţioneze în vreun mod care să susţină interesele vreuneia din părţi. Imparţialitatea celor care lucrează în
justiţie este garantată prin regimul de incompatibilităţi şi interdicţii, respectiv a conflictului de interese. Pentru
magistraţi până şi aparenţa este o valoare de sine-stătătoare: nu e de ajuns ca acela care ia decizia să fie
imparţial, ci el trebuie să fie şi perceput astfel de justiţiabil.
Independenţa este o caracteristică externă şi presupune ca agenţii publici să fie capabili a instrumenta
cazurile în absenţa presiunilor şi influenţelor de orice fel, fie că acestea ar veni din partea celorlalte puteri, fie
că acestea ar veni din partea şefilor ierarhici, a grupurilor de interese, economice etc. Pentru magistraţi,
independenţa se relevă prin statutul lor şi raportul cu puterile executivă şi legislativă. Independenţa este
garantată prin lege atât pentru judecători, procurori, avocaţi, cât şi pentru funcţionarii publici, indiferent în ce
structură şi-ar desfăşura aceştia activitatea.
Integritatea este o trăsătură lăuntrică care presupune a acţiona într-o manieră conformă unor principii şi
valori, fără compromisuri, atât în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cât şi în viaţa privată. Ea semnifică
exercitarea funcţiei în mod cinstit, corect şi conştiincios, cu bună-credinţă. Practic, integritatea se manifestă
în efectuarea actelor judiciare cu obiectivitate, în deplină egalitate, respectând termenele prevăzute de lege,
pentru a se asigura deplina legalitate a actului îndeplinit. În justiţie, integritatea e mai mult decât o virtute,
este o necesitate.

Integritatea se analizează din două perspective: din perspectiva principiului „supremaţiei dreptului”,
integritatea priveşte profesionalismul agentului public (integritatea internă); din perspectiva democraţiei,
integritatea priveşte responsabilitatea faţă de cetăţean a sistemului/instituţiei juridice şi atunci presupune
încrederea publică (integritatea din perspectivă externă). Este însă clar că ambele perspective se rezumă în
final la acelaşi aspect: integritatea individuală a agentului public. Când această valoare se degradează, ea
decade în ceea ce numim corupţie.
Corupţia erodează toate cele trei valori care constituie stâlpii unei justiţii sănătoase. Astfel, plata unei sume
de bani pentru a obţine o hotărâre judecătorească favorabilă duce la subordonarea judecătorului unei
persoane sau unui grup de interese care plăteşte mita; iar atunci când judecătorul este subordonat nu mai
putem vorbi de independenţa acestuia, ceea ce afectează chiar independenţa justiţiei ca sistem. Prin
cumpărarea soluţiei, partea obţine o decizie favorabilă printr-un procedeu incorect, afectând astfel
respectarea cerinţei egalităţii de tratament în faţa legii şi, deci, imparţialitatea judecătorului. În fine, cedarea
judecătorului în faţa unei astfel de influenţe duce la decăderea sa morală, la pierderea verticalităţii sale.
Importanţa integrităţii, precum şi metodele de creare şi păstrare a ei în sistemul juridic constituie subiectul
central al studiului de faţă. Cât priveşte independenţa şi imparţialitatea justiţiei, acestea vor fi tratate numai în
măsură în care ele pot fi afectate prin fapte de corupţie.
2. Ce este corupţia?
Aşadar, termenul de „corupţie” este în directă legătură cu acela de „integritate”. Conceptul de „integritate” a
agenţilor publici este introdus şi promovat de Convenţia ONU împotriva corupţiei din 2003, ratificată inclusiv
de România.
Art. 5 din această Convenţie dispune: (1) Fiecare stat parte elaborează şi aplică sau are în vedere, conform
principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate
care favorizează participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a
problemelor politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate.
Art. 8: (1) Pentru a lupta împotriva corupţiei, fiecare stat parte încurajează în mod special integritatea,
cinstea şi răspunderea agenţilor publici, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic. (2) În
particular, fiecare stat parte se străduieşte să aplice, în cadrul propriilor sisteme instituţionale şi juridice,
coduri sau norme de conduită pentru exercitarea corectă, onorabilă şi corespunzătoare a funcţiilor publice.
Art. 11: (1) Ţinând seama de independenţa magistraţilor şi de rolul lor fundamental în lupta împotriva
corupţiei, fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsuri pentru a
consolida integritatea lor şi pentru a preveni posibilităţile de a-i corupe, fără a le prejudicia independenţa.
Aceste măsuri pot cuprinde reguli privind comportamentul lor. (2) Măsuri în acelaşi sens, ca şi cele luate în
aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, pot fi instituite şi aplicate în cadrul serviciilor de urmărire penală
în statele părţi în care acestea formează un corp distinct, dar care se bucură de o independenţă
asemănătoare celei a judecătorilor.
Comportamentul integru se traduce, printre altele, prin comportamentul cinstit, necorupt. În general,
folosirea termenului „corupţie” este în legătură cu cel de „mită” sau „şpagă”. Dar, în realitate, corupţia nu se
reduce la darea-luarea de mită, care constituie doar o parte a fenomenului corupţiei.
Vom arăta în cele ce urmează ce înţelege populaţia prin corupţie, apoi cum este definită aceasta în
dicţionare şi în reglementările internaţionale, după care ne vom opri la definiţia pe care o considerăm ca fiind
relevantă pentru studiul de faţă, studiu ce se axează pe corupţia judiciară.
2.1. Opinia cetăţenilor
Corupţia este un fel de „seismograf” care măsoară şi evaluează starea de legalitate şi de moralitate din
societate. Însă o anumită neclaritate cu privire la sensul corupţiei face ca perceperea acesteia ca un
fenomen extins să nu fie întotdeauna reală.
Astfel, un sondaj din 2004 efectuat în rândul populaţiei din România relevă numeroasele sensuri şi definiţii
pe care subiecţii le atribuie fenomenului de corupţie. 23% identifică corupţia cu activităţile ilegale ale
indivizilor care încalcă legea; alţi 26, 3% dau acestei noţiuni o conotaţie normativă, incluzând darea şi luarea
de mită, primirea de foloase necuvenite, abuzul de putere; 10% definesc corupţia ca o faptă imorală; 4,4%
văd în corupţie un mijloc de îmbogăţire prin mijloace ilicite. Faţă de persoanele vizate de corupţie,
majoritatea consideră că în acest fenomen sunt implicaţi politicienii, persoanele cu funcţii de conducere şi
control, justiţia şi poliţia.

Este 18 decembrie 2009, zi de iarnă canadiana în toată puterea cuvântului. Am
primit prima zăpadă care ne-a îngropat maşinile în fata caselor sau pe marginea
străzilor (nu pe trotuare ca în România), încă de pe 12 decembrie. Cam devreme aş
zice căci, cu 25 de ani în urmă, când noi soseam la Montréal chiar în această zi de 18
decembrie, după un zbor lung cu AlItalia, nu era zăpadă pe străzi şi nici nu era aşa de
frig (-30 de grade Celsius) cum avem astăzi, aici la Montréal.
Au trecut 25 de ani aşa de repede, sau a fost un vis! Oricum – vis sau realitate –
admitem în unanimitate că a fost ceva frumos. Am uitat deja dificultăţile de început şi
nu ne mai afectează dificultăţile actuale. Am început deja să trăim în două lumi: cea de
aici şi cea de acasă, din patria mamă; un lux pe care nu ni-l permiteam în urmă cu un sfert de veac.
Pare şi mai mult scris în felul acesta – sfert de veac!
Zic, un lux, din mai multe motive: primul motiv era impus de
situaţia politica de atunci. Noi eram nişte dezertori, deci criminali,
din punctul lor de vedere. Ne ţineam prin urmare cât mai departe
„de locul crimei” ! Apoi venisem aici să ne creăm o altă viaţă. Nu
puteam să trăim în două lumi (atât de diferite) şi să ne schimbăm
radical modul de viaţă. Stay on line and go straight ahead/ Mergi
tot înainte, asta ne era lozinca.
Am reuşit până la urmă şi ne-am bucurat de succesele noastre.
Lumea de peste Oceanul Atlantic a fost bună cu noi şi ne-a
permis să ne găsim o nişe în mijlocul ei. Sunt ei mai buni sau mai
răi decât noi, ca popor? Nu cred, dar sunt cu siguranţă, mult mai
disciplinaţi. Au învăţat to play by the rules – şi acest joc place
ochiului şi urechii.
Am mereu imaginea aceea de dezordine, învălmăşeală şi
nerăbdare care domină viaţa de zi cu zi a românului. How can
they live like this /
Cum pot să trăiască aşa, mă întreb adeseori, când sunt în
România. Aş dori ca acest fel de a fi să se schimbe odată şi să
păşim înainte ca o societate de oameni civilizaţi.
Este multă criminalitate în România de azi. Unde este poliţia?
Ai sentimentul că te afli într-o junglă şi că singurele mijloace de
apărare sunt cele pe care le posezi; am purtat cu mine un cuţit, după ce am fost atacată, în plină zi, pe
stradă, de un bandit. N-am avut cui să mă plâng.
Bucureştiul, capitala ţării, este o groapă de gunoi – cu câini vagabonzi, de multe ori agresivi şi
pariez, nevaccinaţi. Ce mare pericol pentru
populaţie şi pentru vizitatorii nepregătiţi să
înfrunte aceste aspecte neplăcute!
Evident, trăind în două lumi, este un lux plin
de pericole şi de neprevăzut.
Mai avem o săptămână până la Crăciun.
Oraşul nostru este sobru, puţin decorat. Criza
economică a lovit greu, la toate nivelele. Avem
însă pace şi ne bucurăm din inima că familia
noastră sărbătoreşte împreună, la Montréal,
cei 25 de ani (decembrie 1984 – decembrie
2009).
Vă urăm tuturor un AN NOU – 2010 – prosper
şi cu multe, multe bucurii!

Sora mea cea mare, Gabi, se căsătorise cu Florel Răduţ din Bucureşti. Cum familia mea era acum şi
familia lor, chiar dacă eram fraţi vitregi, au venit pe la Amărăşti şi bineînţeles şi la Glăvile, iar eu i-am
însoţit pe tot timpul vizitei. Mă ţineam de ei ca scaiul, nu ştiu de ce mă atrăgeau atâta.
După ce au petrecut câteva zile pe la noi, s-au hotărât să plece, dar nu înainte de a mai trece o dată
şi pe la bunicii de la Glăvile, ca să-şi ia la revedere. Eu, însoţitor fidel. Drumul de la Amărăşti la Glăvile
şi retur, 10 km în total, l-am parcurs ca de obicei, pe jos. Pentru ei era o frumuseţe şi plăcere, dar
pentru mine un chin, deoarece îl parcursesem de sute de ori – şi vară şi iarnă.
Deci… s-au hotărât să plece. Înapoi până la Amărăşti şi apoi la Drăgăşani, cam 18 km pe jos. Dar
bagajul se mărise şi pe vremea aceea nu existau mijloace de transport. Le dădusem şi noi câte ceva,
printre care şi o damigeană cu vin bun, plus cu ce mai aveau ei haine de schimb, s-a mărit bagajul.
Atunci s-au hotărât să meargă peste dealuri la Zăvideni, la tren, drum ceva mai scurt, însă pe poteci şi
prin ocolişuri, urcuşuri şi coborâşuri. Evident că m-am oferit şi eu să-i conduc până la tren, în ciuda
oboselii, dar cu un scop secret. Aflasem că venise la Drăgăşani circul şi în sinea mea m-am gândit că
este cea mai bună ocazie să scap de acasă să ajung la circ. Drumul la Zăvideni îl cunoşteam, că
mergeam deseori cu Săndel al Venuţei lui Gheorghe Costeanu la scăldat şi pescuit la Olt. Deci, am
plecat peste dealuri, uitând de oboseală. Ce drum greu!, dar până în dealul Oltului ne-a însoţit Ionel,
fata care sta pe la mămica s-o ajute, pentru ca să care damigeana cu vin. La coborâtul dealului Oltului
am preluat-o noi, eu cu Gabi şi cu Florel pe rând, că tare grea mai devenise după atâta drum!
A venit trenul şi m-am urcat şi eu în el spunându-i lui Florel că merg şi eu la Drăgăşani, că mai bine
vin pe jos pe şosea decât peste dealuri, că se poate înnopta până a ajunge acasă şi mă pot rătăci prin
păduri. Atunci Florel a plătit şi biletul meu, care costa 7 lei până la Drăgăşani şi mi-a zis să-mi păstrez
banii mei să-mi cumpăr dulciuri. În tren, le-am mărturisit scopul meu ascuns de a ajunge la Drăgăşani
şi mi-a mai dat Florel 10 lei, să plătesc biletul la spectacolul de circ. Am ajuns la Drăgăşani, ne-am luat
la revedere şi au plecat mai departe, iar eu m-am orientat unde este amplasat circul. După ce am
întrebat o doamnă, care mi-a explicat drumul, am ajuns la piaţă, locul unde se instalase renumitul circ.
În piaţă, lume multă pentru cumpărături, dar şi pentru circ. La început, prezentau un fel de parc
zoologic cu animale printre care şi o cămilă numită „Lili”. „Omul bou” avea o falcă enormă şi un ochi ca
un bou dar mai mic care explica la vizitatori că aşa s-a născut şi purta alte discuţii între adulţi. Asta era
atracţia cea mai mare în afara circului, am admirat tot ce era acolo şi m-am hotărât ca imediat, la
primul spectacol, să intru să-l văd, ca să pot pleca mai devreme acasă. Dar mă frământa o întrebare –
cum ajung acasă atâta drum şi ce mănânc, fiindcă începuse să mi se facă foame.
La intrare se ridică o perdea când intrau oamenii la spectacol, m-a furat miracolul circului din
interior, numai ce puteam „fura” prin perdea, ajung la uşă, scot banii şi când să ajung la casă vine o
doamnă, mă i-a de gât, mă împinge înăuntru şi strigă: :
– Gata până aici, biletul dvs.? Hai, ultimul.
Era un domn în spatele meu, cred că eu am fost confundat cu un membru al unui grup de copii ce au
intrat însoţiţi de o doamnă înaintea mea, cred avea o mână de bilete. În interior am fost plasaţi într-o
lojă din care se vedea foarte bine spectacolul, oprită cred special pentru acel grup de copii unde m-am
aşezat şi eu. În timpul spectacolului ni s-a adus câte o îngheţată, zic ni s-a adus, deoarece eram deja
integrat în grup şi beneficiam de toate avantajele lui deoarece am observat că nu la toţi spectatorii li sa adus îngheţată, iar mai târziu am primit o limonadă. Însoţitoarea grupului nu mi-a zis nimic şi nici nu
a comentat când am fost tratat ca ei.
A început spectacolul care mi-a plăcut foarte mult, dar numerele de la trapez m-au înfricoşat. Circul
se numea „Circul Bernea” iar eroii trapezului erau chiar directorul circului Sandy Bernea şi soţia sa.
Mai târziu s-a auzit că soţia i-a murit la Râmnicu Vâlcea la un spectacol de trapez – i-a scăpat cârligul

de siguranţă ce o susţinea de spate şi la un număr a ieşit prin cupola circului prăbuşindu-se în stradă unde a
murit pe loc.
După terminarea programului am ieşit afară, începea să se întunece, îmi era foame, şi tot gândindu-mă ce
să-mi cumpăr de mâncare la banii pe care îi aveam în buzunar, apare o doamnă şi îmi dă un soi de corn cu
miere destul de mare ca să mă satur, dar a avut o clipă de ezitare, de fapt cornul fusese destinat altui copil.
Cred ca persoana care mi l-a oferit mie a greşit adresa unde trebuia să ajungă, dar spre deosebire de
oamenii de azi, doamna care la oferit (nu cea care mi la înmânat mie) a văzut că trebuia să mi se ia cornul –
eu stam nedumirit cu el în mână – a intervenit şi a zis: :
– Lasă dragă că-mi cumpăr altul, e păcat de copilul ăsta drăguţ să plângă.
Eu mai mult de ruşine cred că mi-au dat lacrimile şi propriu zis înmărmurisem cu cornul în mână, neştiind ce
sa cred. Am zis un mulţumesc bâlbâit şi am roşit tot ca racul, cred că-mi ardeau obrajii, pe de o parte de ruşine
că s-a făcut acea greşeală iar pe altă parte de bucurie că chiar îmi era foame. Oricum, eu ţineam la cei 10 lei
din buzunar şi nu-i puteam cheltui oricum. Abia am putut termina cornul de mâncat în grabă, fiindcă nu
aveam unde ţine restul dacă-mi mai rămânea, că oamenii m-au împins şi am ajuns din nou în faţa uşii de la
intrare în circ fără să vreau. Acolo era chiar Sandy Bernea. Eu stam uimit de ce vedeam în faţa ochilor (se
vedeau alte decoruri). Sandy m-a luat de mână şi m-a băgat înăuntru, zicându-mi: :
– Du-te în loja de lângă orchestră.
– Bine mă duc.
Eu m-am dus şi m-am aşezat la locul indicat crezând că nu am voie să stau în altă parte. M-am aşezat lângă
un muzicant cu trombon fiindcă era orchestră de suflători cu instrumente din alamă ca la fanfară.
A început spectacolul, au venit şi clovnii, în timpul execuţiei numărului lor vine un clovn care mă ia de mână
şi mă duce în arena circului, am ţinut o sfoară de un capăt şi la celălalt capăt era un clovn iar altul mima că va
merge pe ea, dar când ajungea lângă mine avea un fel de pocnitori pe care călca iar dintr-un soi de minge a
ieşit apă şi m-a stropit pe ochi, venea la urechea mea şi-mi zicea: :
– Nu te superi da?
– Nu, nu, răspundeam eu.
Eram foarte ruşinos fiindcă mă simţeam în centrul atenţiei publicului spectator care era foarte numeros şi
se prăpădea de râs. Apoi a venit clovnul cu un soi de făclie aprinsă şi m-a pus să suflu în ea, când am suflat sa făcut un nor de praf alb de nu se mai vedea nimeni în sală, decât aplauzele se auzeau şi râsete. Când s-a
potolit acel praf, eram alb tot din cap până-n picioare, m-au luat clovnii şi m-au dus în culise unde am fost
băgat într-un butoi şi am simţit că sunt atras din toate părţile de acel zis butoi. Apoi, după cca. 30 de minute
am fost curat complet şi miroseam extraordinar de frumos, mi s-a dat un pacheţel şi am fost condus de un
clovn în lojă la locul meu apoi clovnul a căzut, împiedicându-se, i-a roşit şi crescut nasul, a ridicat obiectul de
care se împiedicase şi l-a arătat la public – un fulg de păsărică. De acolo am văzut spectacolul până la sfârşit
bineînţeles că am fost servit cu limonadă împreună cu orchestra. Am ieşit afară la terminare dar un domn din
incinta circului mi-a zis:
– Dacă vrei, poţi să mai intri odată pe gratis fiindcă avem un spectacol de excepţie.
Eu nu ştiam ce e acea „excepţie” şi curios să o văd am rămas şi am văzut şi acel spectacol. Într-adevăr
excepţional, cu multe animale, şerpi, lei, elefanţi, lupi, vulpi, cămile, tigri, râşi, maimuţe şi cai. Atunci am
înţeles eu ce e cu „excepţia” şi de ce au dat acel spectacol mai la urmă, fiindcă deja era târziu, cred că după
miezul nopţii şi nu mai erau copii la circ să se sperie de animalele acelea fioroase.
După spectacol am ieşit afară, dar unde să plec eu acum? Nu cunoşteam pe nimeni în oraş, pe drum îmi
era frică să plec singur noaptea fiindcă era întuneric şi câini mulţi. Ce să fac? Până la urmă nu am avut de
ales şi am luat-o către bariera trenului, reperul de unde venisem. La barieră era un restaurant „La Ligheru”.
Cred că era ora două-trei dimineaţa, oameni puţini în local, care veniseră cu trenul sau care aşteptau să
plece, unii dormeau cu capul pe masă, fum gros de ţigară, miros de picioare. Am văzut un ciomag la uşă ca o
coadă de sapă de gros, l-am luat în mână şi am pornit spre casă în noapte, fiindcă de la bariera trenului
cunoşteam drumul. Am luat-o la picior 25 km pe care îi aveam în faţă până la Glăvi, pe jos, în lătratul câinilor,
scârţâitul carelor care mergeau la cules de vie – ştiam asta fiindcă aveau cărătoare de struguri pe ele şi am
ajuns la Creţeni. La Creţeni cred că se făcuse deja 5 dimineaţa şi mă întâlnesc nas în nas cu Emilia Fârtat.

Aceasta era o fată cam la 16-18 ani care provenea dintr-o familie de oameni mai înstăriţi ce aveau pământ
şi la Glăvile. Deseori venea la noi în casă când era trimisă de părinţi cu treburi la cei ce îi cultivau pământul în
sat, aşa că ne cunoşteam bine.
– Ce faci Valeriule? De unde vii la ora asta?
– De la Drăgăşani.
– Măi, măi, da ce afaceri avuseşi tu la Drăgăşani?
– Nimic, fusei la circ, i-am răspuns eu mândru.
– Şi acum mergi acasă la Glăvile?
– Da, da, acasă.
– Bine, vino la mine şi te odihneşte puţin şi apoi mergem împreună, că am şi eu o treabă la Glăvile. Ce noroc
pe mine, că eram tare obosit!
O întâmplare cu Emilia merită povestită: :
Odată, când a venit Emilia pe la Glăvile, a apucat-o noaptea şi cum avea ordin de la părinţi să nu doarmă la
nimeni decât la madam Anania, a venit la noi. Nouă ne veniseră unchii de la Bucureşti în vizită şi era casa
cam ocupată, dar mama nu putea să refuze pe Emilia în această situaţie şi a început să facă socoteala care
cu care se culcă să avem loc confortabil toţi. Când a ajuns la Emilia i-a spus :
– Dumneata domnişoară, te culci cu Valeriu.
Emilia a sărit în sus, ca arsă:
– Vai doamna Anania, cum o să dorm cu un bărbat în pat? Eu sunt fată mare.
Eu aveam 8-10 ani. Mama s-a pus pe râs şi a liniştit-o că se va rezolva situaţia. Atunci mi-am dat eu seama
pe cât eram de mic cum poate judeca Emilia, care de fapt nu s-a măritat toată viaţa.
Emilia m-a luat în casă unde trăia cu o soră şi mama sa, m-a recomandat, femeile au fost foarte bucuroase
când au auzit cine sunt, întrebându-mă ce face mama cu sănătatea şi alte lucruri în legătură cu familia şi au
bufnit în râs:
– El e Valeriu cu care a vrut să te culce madam Anania?
– Hei, hei, lăsaţi asta, el e.
– Da, se vede foarte periculos, a zis sora sa înghiontindu-se cu maică-sa. Emilia s-a pus pe plâns şi a fugit.
Femeile mi-au adus un lighean cu apă caldă să mă spăl pe mâini, faţă şi picioare şi apoi m-am culcat. M-am
trezit pe la ora 11, când Emilia cu o poşetuţă cusută cu motive populare în mână, mă aştepta să mergem. Miau mai dat o cană cu lapte pe care am băut-o cu poftă şi am plecat mulţumindu-le de găzduire, auzind vorbele
mamei în urechi: Fi politicos mă, mulţumeşte pentru găzduire că aşa e frumos!
Am ajuns la Amărăşti, am dat pe la mămica, i-am spus cele întâmplate, ne-a servit cu o dulceaţă şi un pahar
cu apă rece ca de obicei şi ne-am continuat drumul la Glăvile. Mama (aşa îi spuneam bunicii) ne-a primit în
pragul casei, lucru rar cu acea plăcere, a pupat-o şi pe Emilia, cu un râs ironic care a făcut-o să roşească, nea dat un pahar cu apă rece şi o miere de tei, bine venite după atâta drum. Emilia a plecat la treaba ei, la avere,
iar seara a dormit la noi, iar eu le-am povestit ce am văzut la cele trei spectacole de circ. Mama închinânduse, repeta mereu:
– A ieşit dracu' pe pământ mamă, nu ie lucru curat, ăştia umblă cu ucigă-l toaca.
Apoi i-am povestit mamei cu amănuntul tot ce am făcut, de când am plecat de la Amărăşti peste deal la tren
şi până la circ. I-a părut bine de toate cele întâmplate, ca nu am păţit nimic rău şi mi-a zis:
– Vezi măi mamă ce bine e să fi cuminte ca şi unchii tăi (Mitica şi Valeriu Anania, n.r.), te şi descurci în viaţă,
te distrezi, şi-ţi va fi bine. Cu mintea mamă, ai tot ce vrei, tot ce râvneşti. Cu prostia, te înnămoleşti oriunde şi
oricând în viaţă. Şi apoi, a continuat cu ce auzisem de mai multe ori de la ea, vorbele ei favorite:
– A fi om, e lucru mare.
A fi domn, e o întâmplare…
N.R. Valeriu este nepotul lui IPS Bartolomeu – Valeriu Anania.

Pictogramă

Rencontre sans arguments
viens jouer
propre amour
misant la dernière carte
au bal de la neige
la tentation
d'être toujours
quelle richesse en blanc
cette rencontre
sans arguments
attends de voir
la spéculation
du marchand d'illusions
sur quel numéro la roulette
va t'elle s'arrêter
torture ou
fête en deux?

(Traduction et version française: Nicole Pottier,
Clava Nour)

nu ştiu să te iubesc
nu ştiu
veneam spre tine îmbrăcată
într-o rochiţă de spaimă
mâinilor tale li se făcuse milă si frig
mă cautau prin hărţi de întuneric
desenate-n zăpadă
ca nişte flori carnivore
şerpuitoare
aici acolo
pe rând
alfabet lasciv
lirism abstractizat
la limita dorinţei mişcătoare
loveai plecările din albul surd
cu îngerul uitat
nu ştiu să te iubesc nu ştiu
pur şi simplu realitatea este
pentru simplii muritori
fumul amintirii doar
mai sparge câte-o piatră
dă buzna cu o stare de cinism
într-o tardivă criză de ideal
frenetic joc abandonat
nu ştiu să te iubesc nu ştiu
vei fi amendat
cu pasiuni de ocazie
la care contribui eu
o zână albă
intrată în memorie
prin uşa din fţă precum
în pictograma unui tablou
imposibil de uitat
nu ştiu să te iubesc
nu ştiu

POPORUL ROMÂN
Noi vom muri asasinaţi
Într-un apus adânc de soare
Pe ţărmurile unui veac
Gesticulând a disperare!
POETUL
Eram poet şi plângeam
Mergeam pe străzi frumos luminate
Se mira lumea şi se-ntreba
Cine e domnul cu marea în spate!
TURNUL TRUPULUI MEU
Mioarei!
Ne lunecă trupurile ca săniile
mamă eu niciodată n-am fost cuvânt
de unde vine această respiraţie
care trece prin mine dacă nu din pământ
trece prin mine ca printr-un bucium
cu troiţa pe ochi dorm copiii mei nenăscuţi
prin trupul meu te uiţi ca prin ochean
iată-i fără mâini şi desculţi
până la cer urcă acest turn înclinat
împrejurul lui e o câmpie de ger
morţii din pământ se strâng
şi cântecul se aude numai în cer
apoi îşi înclină feţele şi ascultă
în genunchi cu lumea noastră pe umeri
lovindu-i cu lacrima tu treci printre ei
nebunule vrei această câmpie s-o numeri
la capătul celălalt al turnului
copiii lumii încă nenăscuţi vin în cor
cu văzduhul pe ochi îşi spun ultima dorinţă
apoi pe scara sternului meu se cobor
ne lunecă trupurile pe oase ca săniile
mamă eu niciodată poate n-am să pier
de unde vine această inspiraţie
care trece prin mine dacă nu din cer.
BRÂNCUŞI
Şi-nvăţătorul neamului cum trece
Înalt ca Dumnezeu prin sate
Şi se lumină curţile de dânsul
Şi zările înnegurate.

O PASĂRE TRECE PRIN SUFLETUL
NOSTRU
Carele scârţâie pe mări
fruntea se-ntoarce spre apus
o pasăre trece prin sufletul nostru
pe acoperişul unui mare oraş se vor
lăsa ninsori mari
copiii cu surâsul pe piept ca o rană
vor trece pe sub cer
înspre trecut chiar ţărmurile se vor scutura
iată casa înţeleptului acoperită cu pulbere pe
un munte
în vale popoarele ca holdele sclipesc în soare
o mană cade din înaltul universului.

CU DEZNĂDEJDE TE IUBESC,
POPORUL MEU!
Cu deznădejde te iubesc, poporul meu!
Sălbatic, dureros, nebun, sfâşietor
Mi-e dor de tine, neamul meu, cumplit mi-e dor,
Te-aş lua în braţe ca pe Dumnezeu!
Ce se întâmplă neamul meu cu noi?
De am ajuns ruşinea astei lumi?
Să fim noi blestemaţi, proscrişi, nebuni?
Să ne târâm ca viermii prin noroi!
Poporul meu, durerea mea adâncă!
Revoltă-te, ridică-te de la pământ,
Zdrobeşte-ţi trădătorii, blestemând,
Viermii demult adânc în noi mănâncă!
Sălbatic, dureros, scrâşnind, sfâşietor,
Cu deznădejde te iubesc, poporul meu,
Nu ţi-e ruşine oare, nu ţi-e greu?
Să-şi bată joc de tine toţi cum vor?

Stabilirea zonelor de influenţă în ţările din sud-estul Europei la întâlnirea tripartită de
la Ialta a avut consecinţe catastrofale pentru ţara noastră care a intrat în cea mai
dramatică perioadă a istoriei sale, pierzându-şi demnitatea şi independenţa de stat.
Practic, în urma înţelegerii dintre Stalin, Roosevelt şi Churchill, România a devenit o
republică socialistă de tip sovietic. Fiind lăsaţi la discreţia aliatului cu steaua roşie la
chipiu, poporul român a fost supus unui regim draconic de exterminare, sute de mii de
oameni nevinovaţi fiind asasinaţi în universul concentraţionar, unde au fost distruse
vieţi şi destine.
Printre miile de victime ale regimului comunist instalat în România a fost şi juristul Liciniu Faină, care
a trecut prin situaţii de coşmar în care mulţi alţii şi-au pierdut echilibrul psihic. Cei 15 ani de temniţă
grea, inclusiv celula condamnaţilor la moarte, nu i-au frânt însă verticalitatea morală, rămânând dârz
şi neclintit ca o stâncă. Nu şi-a renegat nici o dată crezul politic, luptând cu toată energia pentru
păstrarea identităţii şi fiinţei noastre naţionale, până în ziua în care a părăsit lumea ce i-a fost ostilă, la
numai patru luni după răsturnarea regimului comunist împotriva căruia luptase o viaţă întreagă. El a
trecut în eternitate cu numai 12 zile înaintea alegerilor din anul 1990, în care figură pentru a doua oară
pe listele de candidaţi PNŢCD din judeţul Albă.
În amintirile sale intitulate „Zbucium în declinul Neamului”, Liciniu Faină furnizează informaţii
deosebit de preţioase pentru cercetătorii şi analiştii politici care studiază fenomenul unic în lume al
„reeducării „ morale a omului prin torturi fizice ce depăşesc limitele imaginaţiei. Generaţiile care au
urmat acelei perioade dramatice nu pot concepe şi nici înţelege cum de a fost posibil un genocid de
asemenea anvergură, în care au fost asasinaţi o generaţie de magistraţi, ofiţeri, preoţi, studenţi, elevi,
ţărani şi mulţi alţii. Tinerii din zilele noastre nu au cunoscut însă ororile războiului şi nici regimul de ţară
ocupată supusă unui regim de exterminare. Poate au auzit părinţii lor vorbind în şoaptă despre
dezgroparea în Insulă mare a Brăilei a osemintele unor foşti deţinuţi politici cu lanţuri la picioare şi
cătuşe la mâini, sau despre întâmplarea în care un copil a scos la suprafaţă în zona fostei închisori de
la Salcia un craniu omenesc lângă care a găsit un lanţ de fier. Ei nu au putut citit în presă despre corpul
perforat de piroane al fostului deţinut politic Sotir Georgescu, sau despre proteza dentară care a mai
rămas din fostul comandor de aviaţie care a fost aruncat de viu de ţiganul Stangicel în cuptorul
cărămidăriei de la Canalul morţii.
Liciniu Faină s-a născut la Blaj în anul 1911 în familia preotului-profesor Gheorghe Faină, apreciat şi
respectat de toţi credincioşii parohiei datorită carismei şi integrităţii sale morale. Doctor în Drept al
Universităţii din Cluj, membru al Baroului, Liciniu şi-a împletit activitatea profesională de jurist cu
idealurile politice ale Partidului Naţional Ţărănesc, nutrind pentru personalitatea ilustrului bărbat de
Stat Iuliu Maniu o deosebită stimă şi admiraţie. După cum se ştie, la alegerile din anul 1946 partidul
sau a obţinut o majoritate zdrobitoare, el fiind ales deputat, reprezentând judeţul Târnava-Nica. După
numărătoarea voturilor însă, conducătorii comunişti au intrat în panică şi în urma consultării
stăpânilor de la Moscova au falsificat în mod grosolan rezultatul scrutinului, inversând procentajele.
Ce a urmat se cunoaşte. Având toate pârghiile puterii în mână şi sprijinul armatei roşii de ocupaţie,
instruiţi de consilieri sovietici, fără existenţa unei opoziţii reale, comuniştii care erau agenţi fideli ai
Moscovei au declanşat cea mai cumplită teroare cunoscută în istoria României. Fugărit şi hăituit,
Liciniu Faină a fost urmărit şi arestat, fiind martor al decimării unui număr enorm de mare de elite şi
valori umane prin înfometare, torturi inimaginabile, norme de muncă epuizante, boli grave contractate
din cauza regimului de exterminare la care erau supuşi deţinuţii politici. Cu toate acestea el nu îşi
denigrează neamul şi ţara în amintirile sale, ci relatează că martor ocular faptele degradante care au
descalificat o tagmă de oameni rămasă la stadiul de primate pe scara evoluţiei. „Doamne, se întreabă
el, ai făurit o lume atât de minunată, cum de îngădui că opera Ta să fie murdărită astfel?”
Calvarul lui Liciniu Faină începe în luna iunie a anului 1945, chiar în prima zi a întoarcerii sale în ţara
în fruntea unui escadron de cavalerie, venind de pe frontul de Vest unde luptase eroic. Întâmplarea a
făcut să fie martorul unei scene în care un soldat din Compania să era bătut cu sălbăticie de un ofiţer
sovietic care omorâse calul cavaleristului român, pe care îl considera vinovat de incident. Cerând
explicaţii pentru tratamentul aplicat ostaşului roman, Liciniu s-a trezit cu pistolul rusului în piept, a
auzit declicul armei, dar glonţul nu a pornit de pe ţeavă. Bucurându-se de o constituţie fizică deosebit
de puternică, el l-a dezarmat pe agresor, trântindu-l la pământ. Din nefericire, ofiţerul rus nu era altul

decât fiul cunoscutului general Frunze, cel care reorganizase învăţământul militar sovietic, a cărui Academie
îi purta numele.
A doua zi o companie de soldaţi ruşi a pornit în urmărirea lui pentru a-l prinde şi împuşca în mijlocul satului,
spre a fi dat de exemplu. Camarazii şi superiorii lui l-au sfătuit atunci să se ascundă, deoarece ruşii care se
purtau în România ca într-o ţară ocupată erau hotărâţi să-şi ducă planul lor criminal la îndeplinire. În această
situaţie Liciniu Faină a părăsit armata luând legătură cu puternica organizaţie a PNŢ în cadrul căreia activase
încă din anii studenţiei, asumându-şi riscul luptei împotriva comunismului. A început prin mobilizarea
tineretului şi a ţăranilor organizând adunări obşteşti la sate şi în comune, arătând pericolul care pândea ţara
noastră, căci începuse deja asasinarea unor fruntaşi ţărănişti.
Deşi se bucura de imunitate parlamentară, întrucât fusese ales deputat în Parlamentul ţării, la data de 8
iunie 1947, la două zile după logodna lui cu soprană lirica Lucia Neamţu, a fost arestat fără nici o justificare şi
aruncat în închisoarea Văcăreşti unde domnea „legea bâtei”, aplicată de doi infractori de drept comun
numiţi de conducerea închisorii ca supraveghetori ai deţinuţilor politici. Aceste brute care proveneau de la
periferia societăţii aplicau deţinuţilor bătăi zilnice în urma cărora numărul celor ce decedau era deosebit de
mare. Periplul lui Liciniu în universul concentraţionar din România începe cu transferarea lui la renumită
închisoare din Piteşti, care va dobândi curând o sinistră faima datorită metodelor de „reeducare” prin care
deţinuţii politici erau transformaţi în zdrenţe umane cu ajutorul torţionarilor aleşi din rândul celor arestaţi.
Acolo Liciniu a împărţit celulă cu profesorul universitar doctor Victor Papilian de la Facultatea de Medicină
din Cluj, renumită personalitate în oraşul de pe Someş. Mai erau acolo închişi un mare număr de intelectuali
adunaţi de pe tot cuprinsul ţării, dintre care unii de reputaţie mondială. Arestarea acestor somităţi făcea parte
din planul de profanare a Instituţiilor de Cultură ce au dat generaţii de intelectuali, dintre care unii, adevărate
celebrităţi. După vizita ministrului comunist al justiţiei, Avram Bunaciu, în acel penitenciar, au fost puse în
aplicare măsuri draconice care fac şi acum să tremure carnea pe supravieţuitorii infernului de la Piteşti.
Datorită imunităţii parlamentare de care se bucură în calitate de deputat, Liciniu Faină a fost transferat în
arestul Ministerului de Interne, a cărui paza era asigurată de un batalion de jandarmi sub comanda aceluiaşi
căpitan care comandase plutonul de execuţie al Mareşalului Antonescu.
După câteva luni, ca urmare a faptului că deţinerea sa în detenţie încalcă cele mai elementare reguli
parlamentare, a fost pus în libertate şi a plecat la părinţii săi, la Blaj, unde s-a căsătorit cu Lucia Neamţu,
ducându-se apoi să petreacă luna de miere la Sovata. După câteva zile însă şeful securităţii de acolo l-a
anunţat că a primit ordin de la Bucureşti să-l aresteze. În această situaţie, a hotărât să plece în Capitală,
sperând să i se piardă urma în marele oraş. În anul 1947 comuniştii au pus în aplicare un plan de eliminare a
tuturor liderilor partidelor istorice şi, în urma unei înscenări, Iuliu Maniu a fost arestat împreună cu întreaga
conducere a partidului ţărănist. Intuind pericolul care îl pândea, Liciniu a plecat la Blaj, dar acolo era aşteptat
de securiştii locali, aşa că a fost nevoit să fugă pin grădina casei părinteşti sărind gardul, călătorind pe jos,
numai noaptea, pentru a nu fi descoperit şi arestat. A ajuns la o soră a sa care se mutase de curând la o nouă
adresa, sperând să nu fie descoperit, dar şi acolo era aşteptat de poliţie şi arestarea lui pregătită, aşa că a
continuat să fugă împreună cu soţia sa care l-a urmat cu un devotament ieşit din comun, ajungând la Reghin
şi de acolo la Târgu Mureş unde aveau nişte rude.
Doi ani de zile s-au ascuns pe unde au putut, lucrând pe ici pe colo pentru a nu fi descoperiţi. După
abdicarea forţată a Regelui Mihai la finele anului 1947, comuniştii au declanşat un val masiv de arestări, în
special din rândurile naţional-ţărăniştilor. Securitatea se consolidase între timp şi, sub îndrumarea directă a
unor ofiţeri KGB, ridicau de la domiciliu sau chiar de pe stradă pe toţi aceia care constituia un obstacol în
calea politicii lor de sovietizare a ţării noastre. Într-una dintre zile, ca într-o secvenţă dintr-un film poliţist, patru
securişti au intrat pe uşa casei în care se ascundea Liciniu, unul dintre ei ţinând pistolul în coastele soţiei sale
pe care o urmăriseră în drumul întoarcerii acasă. „În sfârşit ne-aţi picat în mâna”, a rostit unul mai mare în
grad, punându-i pistolul la tâmplă.
A fost aruncat în închisoarea Jilava, renumită pentru regimul de teroare ce domnea acolo. Un an de zile a
aşteptat în condiţii cumplite până i-a venit rândul la proces. Bărbatul cu alură de sportiv arata acum ca o
umbră a celui care fusese, incapabil să articuleze un singur cuvânt în apărarea să. La înapoierea de la
tribunal, tot lotul a fost ţinut o oră în pielea goală în gerul şi zăpadă de afară, ca pedeapsa deoarece unul
dintre deţinuţi leşinase de epuizare în timpul procesului. Introdus în celula nr. 7, a avut o viziune de apocalips,
deoarece deţinuţii de acolo arătau ca nişte schelete şi încercau să supravieţuiască în condiţii de
exterminare.
“Pentru cel care a cunoscut Jilava anilor 1947-52, pronunţarea acestui nume îi opreşte respiraţia şi
simte cum începe să-i curgă pe spinare apă rece şi murdăria acestui fort transformat în închisoare „,
îşi reaminteşte el cu oroare. „Mii de oameni zac în pământul ei fără cea mai neînsemnată urma sau
indiciu de mormânt”. Numai zidurile acelei sinistre închisori ştiu câţi deţinuţi au fost asasinaţi din dispoziţia
autorităţilor vasale Moscovei. Într-o dimineaţă, Liciniu a fost trezit de zgomotul câtorva rafale de arme
automate, aflând apoi prin alfabetul Morse că fuseseră executaţi colonelul Tetorian, maiorul Eliad şi actorul
Emilian.
După un stagiu destul de lung la Jilava, a fost deportat în lagărul de muncă de la Poarta Albă, unde, în

primele zile ale sosirii lui acolo, a asistat la o scenă care l-a marcat pentru tot restul vieţii. Un grup de ofiţeri
fuseseră „descărcaţi” din camioane şi aşteptau resemnaţi, aşezaţi pe bocceluţe, să fie luaţi în primire.
Supraveghetorul Stangicel, un ţigan condamnat pentru crimă, care avea drept de viaţă şi de moarte asupra
deportaţilor politici, s-a adresat unui aviator care nu se ridicase în picioare în faţa lui. „Tu de ce nu te şcoli în
picioare când vorbesc cu voi” ? Ofiţerul a fost luat pe sus de câţiva deţinuţi de drept comun, lovit în cap cu o
măciucă de supraveghetor şi aruncat în cuptorul cărămidăriei. La curăţirea cuptorului, după un timp, s-au
descoperit rămăşiţele comandorului de aviaţie :proteză lui dentară şi câteva oase calcinate.
Liciniu a fost ţinut cinci săptămâni la izolare totală la „neagră”, unde primea hrană şi apă o singură dată la
trei zile. Regimul din acel lagăr era inuman şi nu este de mirare că unii nu l-au putut suporta. Un şofer care
încercase să evadeze din acel infern a fost prins, legat de un stâlp şi toate brigăzile au fost obligate să treacă
prin faţa lui pentru a-l scuipă. A fost ţinut la stâlpul infamiei fără apă şi hrana până a murit în chinuri
îngrozitoare. Profesorul Simionescu de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, fost ministru în guvernul
Cuza-Goga, nemaiputând suporta umilinţele şi bătăile pe care le încasa zilnic de la supraveghetori şi de la
cei convertiţi la marxism, a intrat de bună voie în „zona morţii” interzisă deportaţilor, unde a fost împuşcat de
sentinela din prepeleac. Echipele de torţionari alcătuite din cei care acceptaseră de bună voie funcţia de cozi
de topor, aplicau zilnic metodele de „reeducare”, mai ales intelectualilor, pe care îi supuneau unor torturi
cumplite, în urma cărora aceştia decedau fie pe loc fie în zilele următoare.
Toate ororile care se petreceau la „Canalul Morţii”, precum şi în celelalte închisori din România, au ajuns
din fericire la cunoştinţă Agenţiilor de presă din Occident, presa şi posturile de radio din străinătate descriind
cu lux de amănunte fărădelegile care se înfăptuiau acolo, astfel că autorităţile de la Bucureşti au fost obligate
să ia măsuri pentru oprirea exceselor din cadrul aşa zisei „reeducări” a deţinuţilor politici. În anul 1953, după
moartea iniţiatorului acelor metode barbare de lichidare a adversarilor politici, Stalin, la data de 1 iulie
lucrările de construcţie a Canalului au fost suspendate.
La sfârşitul lunii August, după patru ani de detenţie la Canal, Liciniu Faină a fost eliberat, impunându-i-se
domiciliu forţat şi obligaţia de se prezentă de două ori pe lună la poliţie. După numai câteva luni este arestat
din nou în oraşul Făgăraş, unde găsise ceva de lucru, şi dus la închisoarea „Malmaison, ” în celula
condamnaţilor la moarte, prin care trecuse şi Lucreţiu Pătrăşcanu înaintea execuţiei sale. Ştia că va fi
împuşcat, deoarece, pentru a i se prăbuşi demnitatea şi moralul, i s-a atras atenţia asupra acestui lucru, aşa
că aşteptă resemnat desfăşurarea evenimentelor. După câteva luni de aşteptare, i s-a înscenat un nou
proces, în urma căruia a fost condamnat la 18 ani de muncă silnică. Reîntors la Jilava, a împărţit celulă cu
avocatul V. Georgescu-Bârlad, generalul Potopeanu, fost ministru în guvernul Antonescu, şi generalul de
Corp de Armată Leoveanu, care a murit după scurt timp în urma tratamentului şi bătăilor zilnice. Mai erau
deţinuţi acolo generalul Voicu, decorat cu cele mai înalte ordine şi medalii, generalul Nicolae Dragomir
succesorul generalului Antonescu la Catedra de Strategie a Academiei Militare, fost ministru şi conferenţiar
la Facultatea de Drept din Bucureşti, şi mulţi alţi reprezentanţi de seamă ai Armatei, vechi Justiţii şi Diplomaţi.
De la Jilava, Liciniu Faină a fost transferat la Gherla, unde funcţiona un regim de exterminare a deţinuţilor
politici. La intrarea în celule a oricăruia dintre oficialii închisorii, toţi deţinuţii erau obligaţi să se culce pe burtă,
iar brutele în uniformă călcau cu cizmele peste trupurile lor firave. Cu lanţuri deosebit de grele la picioare, a
fost transferat înapoi la Jilava, unde a fost introdus într-o celulă fără ferestre, în care plutea un miros
pestilenţial din cauza tinetei din interior. Acolo a fost martorul a două crime de un sadism ieşit din comun.
Fostul erou aviator Emanuel Barbici a fost bătut în mod bestial deoarece îşi făcuse o ţigară dintr-un petec de
hârtie şi a murit după două zile în chinuri îngrozitoare din cauza blocării canalului urinar cu cheaguri de sânge
ca urmare a loviturilor de bocanci primite în zona bazinului. A doua victimă a fost bătrânul general
Dumitrescu, în vârstă de 81 de ani, care nu s-a putut urca în duba penitenciarului din cauza greutăţii enorme
a lanţurilor de la picioare. Ofiţerul de securitate care supraveghea îmbarcarea l-a trântit cu o furie oarbă la
pământ, în pumni, călcându-l apoi în picioare ca pe o cârpă. După două zile bătrânul general a încetat din
viaţă. De la Jilava, Liciniu a fost dus în închisoarea din oraşul Galaţi unde apa potabilă era adusă direct din
Dunăre şi deţinuţii mureau pe capete din cauza dizenteriei şi lipsei îngrijirilor medicale. Acolo i s-a adus la
cunoştinţă sentinţa de divorţ a soţiei sale, care o făcuse formal, deoarece fusese supusă unor mari presiuni
din partea securităţii. În toamna anului 1962, a fost transferat la închisoarea din Botoşani, unde i s-a propus
eliberarea în schimbul dezavuării partidului său, PNŢ. Liciniu a refuzat, fapt pentru care a fost transferat la
Aiud pentru a se continua „reeducarea „ lui, întrucât aceasta nu dăduse rezultate pozitive. La Aiud a fost
ţinut 5 luni în izolare totală şi întuneric deplin, fiind eliberat printre ultimii deţinuţi politici la data de 30 august
1964, după 19 ani de hăituire, arestări şi deportări succesive.
Amintirile lui din infernul prin care a trecut se încheie astfel: : „Datoria noastră, a celor scăpaţi din
ghearele morţii, alături de urmaşii celor jertfiţi, este de a stărui în credinţa reînvierii spirituale, dar mai
ales morale a Neamului”. Partidul comunist din România nu ar fi putut pune în aplicare politica sa de
genocid dacă nu ar fi avut ajutorul unor indivizi recrutaţi de la periferia societăţii, de teapa lui Stangicel.
Încadraţi ca ofiţeri în Ministerul Securităţii Statului, aceşti calai torţionari, care ucideau cu plăcere şi sadism,
au demonstrat cât de jos poate decădea fiinţă umană atunci când este lipsită de cele mai elementare noţiuni
de morală şi de credinţă în Dumnezeu.

Sisyphe descend la colline
Il marchait avec soin, les genoux pliés
Pour adoucir la descente
Il regardait ses pensées
Abritées dans les paumes rugueuses
Comme des crêtes de montagne
Abîmées par les tempêtes,
Il les contemplait
Les passant de la main droite dans la main
gauche
S'émerveillant
Quand il les touchait, les reniflait
Silence.
Il y avait là toutes sortes d'idées
Enragées, laborieuses
Certaines soyeuses
D'autres grinçantes
Comme des vieux moulins
Qu'on n'a pas huilés
Et il se demandait
Dans la descente,
Soigneux avec ses genoux
De bien les plier, ne pas les blesser
Par erreur.
Préoccupé par les formes des pensées
il se dit:
je pourrais casser mes genoux et alors
cette histoire prendrait fin
et que serais-je sans elle?
Mais comme ça,
dans ma liberté,
je choisis
d'être attentif dans ma descente sur la colline,
de soigner mes genoux,
qu'ils soient forts pour la prochaine ascension
infinie…

Sisif coborând dealul
Păşea cu grijă, flexându-şi genunchii
Pentru a tempera coborârea,
Îşi privea gândurile
Adăpostite-n palmele aspre
Ca nişte creste de munţi
Sfâşiate-n furtuni,
Le contempla
Plimbându-le când în mâna dreaptă
Când în cea stângă
Minunându-se de ele
Pipăindu-le, amuşinându-le-n
Tăcere.
Erau acolo tot felul de idei
Furioase, laborioase
Unele mătăsoase
Altele scrâşneau din dinţi ca nişte
Mori neunse
Şi el se tot întreba ce s-aleagă
Coborând,
Atent la genunchi
Să-i îndoaie bine, să nu-i vatăme
Cumva din greşeală.
Preocupat de formele
gândurilor
îşi zise:
aş putea să-mi rup genunchii şi-atunci
s-ar termina povestea asta
şi eu ce-aş mai fi fără ea?
pe când aşa,
în libertatea mea,
am să aleg
să fiu atent când cobor dealul
să-mi îngrijesc genunchii
sa fie puternici pentru următorul urcuş
infinit…

Demain
Je t'attends comme une cruche
Pleine d'eau quand je suis assoiffée
Je pense à toi avec un ardent désir
Et je te souris dans mes pensées
Je te tourne de tous les côtés
Je t'étudie
Avec une tendresse méticuleuse
Espérant que tu me donneras
Telle ou telle chose…
Je joue avec toi en riant,
Dans mon imagination, me réjouissant
De chaque seconde qui se glisse doucement
Vers toi
Comme la laine des crochets de ma grande mère
Qui devient miraculeusement
Une écharpe
Avec des promesses hivernales.
Je ressens ton étreinte virtuelle
Dans des dizaines de plans et péripéties,
Et des repos bien mérités…
Je te mesure
Avec les pas que je vais faire,
Les endroits que j'habiterai,
Les amis que je vais rendre amis,
Les amants que je vais aimer
Je m'enivre de te compter
Dans ma pensée hallucinée
Qui oublie de vivre aujourd'hui
Et s'arrête hors du temps,
Dans une balance
Qui redirige
Avec tant de nonchalance
Un chemin muet et aveugle,
Innocente dans mon désir…
…vers le grand vide à venir.

Mâine
Te aştept ca pe o amforă
Plină cu apă când sunt însetată
Mă gândesc la tine cu jind
Şi-ţi zâmbesc în gând
Te-ntorc pe toate părţile
Cercetându-te
Cu migăloasă tandreţe
Sperând că îmi vei dărui
Asta sau ailaltă…
Mă joc cu tine râzând,
În imaginaţia mea bucurându-mă
De fiece secundă ce se strecoară tiptil
Către tine
Ca lâna-n andrele bunicii
Transformându-se miraculos
Într-un fular
Cu promisiuni invernale.
Te simt îmbraţişându-mă virtual
În zeci de viitoare planuri, peripeţii
Şi binemeritate-odihne…
Te măsor în
Paşii ce-i voi păşii
Locurile ce le voi locui
Prietenii ce-i voi împrieteni
Iubiţii ce-i voi iubi
Mă îmbată numărătoarea asta de tine
Din mintea mea halucinantă
Ce uită să vieţuiască azi
Şi stă atemporal,
Într-o balanţă
Ce-mi redijează,
Cu atâta nonşalanţă
Drum mut şi orb,
Neştiutoare în a mea dorinţă…
…către nefiinţă.

Luni, 28 noiembrie, am condus-o pe ultimul drum pe actriţa Rolanda Camin-Nacht, soţia
legendarului N. Stroe, mama lui Eugen şi a Danei.
Povestea de dragoste dintre celebrul comic N. Stroe şi frumoasa începătoare în teatrul de revistă,
Rolanda Camin (Kaminski), a început ca în basme, la spectacolul „Circul Tănase”, pus în scenă de
Compania Cărăbuş la Circul Paladium, după ce Sala Savoy fusese avariată de bombardamente. Un
roman de dragoste, cu flori şi
ciocolată, care s-a concretizat
cu cei doi copii, Eugen, născut în
1952 şi, doi ani mai târziu o fată
– Dana.
Au trecut anii, perechea N.
Stroe – Rolanda Camin a fost
unită şi la „bine” şi la „rău”. Au
apărut împreună în multe
spectacole. În anul 1977 au
emigrat în Israel. Aici trioul Stroe
– Eugen – Rolanda a jucat un
timp, în spectacole organizate
pentru originarii din România.
Apoi Eugen şi-a urmat calea lui,
integrându-se în societatea
israeliană ca regizor de teatru,
pedagog, dramaturg şi
compozitor. Iar Dana, care n-a
vrut să meargă pe linia teatrului,
este psiholog, în Germania.
După dispariţia lui N. Stroe, în
1990, Rolanda şi-a propus să-l
comemoreze pe marele artist,
cu ocazia împlinirii centenarului
naşterii sale. Aşa, am asistat la
marele eveniment organizat la
Tel Aviv în mai 2006 şi, câteva
luni mai tărziu, la Centrul
Comunitar din Bucureşti. De

fapt, cu acest prilej, la Tel Aviv, am văzut-o pe Rolanda pentru ultima oară.
Acum, în ziua de Crăciun, puţin timp înainte de a împlini vârsta de 90 de ani, ea a trecut în lumea celor
drepţi, fiind înhumată în cimitirul din Kibuţul Ghivat Brener.
Am plecat devreme din Haifa, era un drum lung şi necunoscut, aşa că am ajuns puţin înainte de ora
anunţată; am avut în felul acesta ocazia să vedem cum arată un „Cimitir alternativ”.
Nu pot descrie emoţia văzând monumentele, pe unele fiind săpate cruci, lângă altele cu „Maghen David”,
un pom împodobit de Crăciun şi jucării la mormântul unui copil, care nu a apucat să trăiască măcar o lună,
multe monumente cu inscripţii în limba rusă, câteva în româneşte, altele în ebraică. Soţul meu a găsit
mormântul unei femei născute, ca şi el la Paşcani, care a peregrinat prin Roman, Bucureşti, Paris, Tel-Aviv şi
acum odihneşte tocmai la Ghivat Brener. Închideai ochii şi-ţi imaginai o „lume” cu tradiţii, cu obiceiuri diferite,
simţeai că dragostea nu are „graniţe”, nici de religie, nici de mentalitate, într-un cuvânt, cât de adevărat este
atunci când spunem că, „toţii venim de-«acolo» şi, plecăm într-«acolo»“, cu toţii suntem în primul rând
oameni.
Ceremonia înhumării a fost condusă cu eleganţă de cantorul sinagogii reformiste „Beit Daniel” din Tel-Aviv,
dl. Fredi Peer, cu fragmente religioase şi laice.
Liane Herman, cunoscuta artistă acompaniatoare şi prietenă apropiată a familiei, a citit o emoţionantă
evocare, subliniind ospitalitatea deosebită a dispărutei, devotamentul cu care l-a îngrijit pe soţul ei atunci
când era internat la „Beit Rivka”, şi eforturile pentru a-l aniversa atunci când se împlineau 100 de ani de la
naşterea sa. Ea a citit, în încheiere poezia „Părinţii” de Ana Blandiana, din care citez:
„Părinţii fac totul oricând pentru noi
Ne nasc şi ne cresc mai mari decât ei,
Rămân apoi cu discreţie în urmă,
Nu ne deranjează de obicei. […]
Apoi îşi mută privirea în stea,
Când raza-nglodată de cer se subţie.
Şi, obosiţi, nu pregetă-o clipă
Să ni se aşeze în pământ, temelie.”
Eugen, cu vocea strangulată de plâns, a spus cuvinte de adio, traducând din română în ebraică. Era
pregătit să citească poezia „Repetabila povară” de Adrian Păunescu, dar podidindu-l plânsul, poezia a
fost citită tot de Liane Herman, la fel de talentată ca şi la pian. Redau şi din această poezie o strofă:
„Cine are părinţi, pe pământ nu în gând
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminţi,
Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi…”
De altfel şi în ceremonia funerară s-au introdus poezii ale unor poeţi israelieni. La sfârşit Eugen a spus
„Kadish”. Sicriul cu corpul neînsufleţit a fost coborât în groapă în aplauzele celor prezenţi, cortina a căzut
ultima oară.
Rolanda Camin-Nacht ne-a părăsit cu durerea în suflet că N. Stroe a fost omis şi uitat în „analele” Teatrului
de Revistă Constantin Tănase. Le promit Rolandei şi copiilor că, dacă Dumnezeu o să-mi ajute, nu voi
precupeţi eforturile ca numele lui N. Stroe şi al Rolandei Camin să nu fie uitate.

În data de 13 februarie 2010, la ora 13, a avut loc lansarea editurii NEMESIS al lui
Valentin Luca prin lansarea volumului „Conspiraţia iubirii” al Cătălinei Stroe.
Printre cei 20 de invitaţi, s-au numărat: Letiţia Belivacă, consulul României la
Montréal, Adina Juster, vicepreşedinta Companiei fluviale St Laurent, Ala Mîndicanu, preşedinta
Asociaţiei Moldovenilor din Québec, Alex Cetăţeanu, preşedintele Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor
Români (A.C.S.R.), reprezentanţi mass-media, prieteni, poeţi şi prozatori.
Organizator al acestui eveniment a fost Corina Haiduc, secretar al A.C.S.R, care a făcut următoarea
prezentare:
„Deschidem acum suita manifestărilor culturale ce marchează cei 10 ani de activitate ai A.C.S.R.
Evenimentul de astăzi are dublă semnificaţie – lansarea editurii NEMESIS al lui Valentin Luca prin
lansarea volumului «Conspiraţia iubirii» al Cătălinei Stroe.
Nici unul dintre ei nu este un debutant.
Valentin Luca lansează propria editură din Canada, continuând firesc activitatea editorială din
România, iar Cătălina Stroe, după primele două volume lansate în România, iată, acest al treilea
volum este lansat în Canada.
Alegerea acestei zile nu este întâmplătoare.
Valentin Luca îşi face cadou o editură nou-nouţă, canadiană, de ziua lui, Valentine's Day, iar
Cătălina Stroe pentru a sa «Conspiraţie a iubirii» nu putea alege decât „Ziua îndrăgostiţilor”, nu-i aşa?
În România, Valentin Luca, timp de 15 ani, a scos peste 400 de titluri, lucrând pentru mai multe
edituri, iar în ultimii 9 ani, pentru editura proprie, Sfinx 2000.
Fiindu-i alături în muncă, găsesc că activitatea unei edituri este una dintre cele mai interesante şi vă
pot spune că nu există bucurie mai mare decât aceea de a avea în mână cartea tipărită, pornind de la
manuscrisul autorului.
Aş putea să scriu o carte
cu toate poveştile ascunse
în spatele fiecărui volum,
cunoscând de fiecare dată şi
autorul – fie ele cărţi de
poezie sau proză,
manuale şcolare sau
albume de artă.
«Conspiraţia iubirii»
a Cătălinei Stroe este
un nou concept de
carte – imagine –
sunet, promovat de
Valentin Luca.
Forma estemult
accesibilă, care
ajunge direct la sufletul
cititorului de astăzi.
Astfel, mesajul simbolistic
al cărţii, este asociat unei
imagini sugestive, talentat

reprezentată grafic de editor. Totul este pus în valoare de către o voce profundă şi gravă cu tonalităţi
expresive, care aparţine lui Dan Vulpe. Fundalul muzical este cu totul special şi aparţine lui Florian Costache,
absent astăzi, dar care este plecat în Florida cu un contract pe câteva luni.
Florian Costache este un virtuoz al viorii, veşnic îndrăgostit de muzica românească, pe care o
promovează, oriunde ar fi.
Acestea se îmbină armonios pentru a obţine un diamant îndelung şlefuit.
Iată rezultatul muncii unei echipe formate din cinci persoane: autorul, editorul, vocea, muzica şi procesarea
textului.
Pe lângă faptul că am ajutat la tipărirea cărţii, că am împărtăşit aceeaşi energie vibratoare cu prietena mea,
Cătălina, pe tot parcursul creaţiei, şi că am organizat această întâlnire, pot spune şi că am asigurat
procesarea textului primit în formă de manuscris.
Doresc să felicit din inimă protagoniştii celor două lansări şi să le urez:
Mult succes şi la … cât mai multe cărţi!
În acest an al Tigrului, care începe pe 14 februarie, doresc tuturor ceea ce caracterizează acest semn
zodiacal chinezesc: „Schimbare şi Acţiune!”
A urmat apoi Dan Vulpe, care a remarcat că până atunci nici nu a ştiut că are Voce, aceasta fiind o bună
ocazie de a pune în valoare. Astfel, pe parcursul înregistrării a trăit o experienţă unică, aceea de a se
identifica emoţional cu mesajul testului citit.
Cătălina Stroe a povestit, apoi, cu mult umor despre colaborarea cu editorul, pe parcursul săptămânilor,
privind asocierea textelor cu imaginile – fotografii proprii, în majoritatea lor.
Valentin Luca şi-a prezentat în câteva cuvinte experienţa editorială din România, încântarea de a lansa
editura în Canada şi a reuşitei privind primul volum apărut, precum şi autorii în pregătire.
Ion Anton Datcu, istoric şi jurnalist, a făcut câteva aprecieri interesante asupra cărţii.
Alex Cetăţeanu a prezentat-o pe Cătălina Stroe, ca fiind o membră a A.C.S.R foarte activă, plină de energie
şi de idei.

15 ianuarie – o zi sacră în istoria culturii poporului român!
15 ianuarie 2010 – se împlinesc 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu!
Oprind timpul în loc pentru câteva ore din iureşul săptămânal, ne-am regăsit
într-o vineri seara împreună, chemaţi de muze în focul creaţiei, membri şi
colaboratori ai Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români, acasă la editorul
Valentin Luca: Alex Cetăţeanu cu noile materiale pentru numărul din
ianuarie al revistei Destine literare, Cătălina Stroe în pregătire cu noul volum
de eseuri, Valentin Luca imprimând cîteva reviste din decembrie, apărute deja
pe Internet, Iulia Deaconu, Corina Haiduc şi Victor Stroe, comentând articolele
în curs de apariţie.
La o friptură şi ciocnind un pahar de „zaibăr” american în memoria lui
Eminescu, s-a evocat spiritul lui, veşnic tânăr.
Fiind unul dintre iniţiaţii epocii lui, a emis idei care l-au pus mereu
înaintea vremii.
„Geniu de neînţeles” pentru cei de atunci, încercând să-l
descifrăm astăzi, cu surpindere constatăm actualitatea
afirmaţiilor lui.
Cu fiorul amintirii teiului lui Eminescu din Copou, Iaşi, îmi
amintesc iarăşi de un alt 15 ianuarie, în 2008, când ne aflam la
statuia lui Mihai Eminescu din Piaţa României din Montréal,
monument creat de regretatul sculptor Vasile Gorduz.

My window sill is full of doves
Picking up the grains of wheat and pieces of bread
(Is the Holly Spirit raining down with them?)
They gaze from outside at me.
My house is full of moths
(Are they the souls of those dear to me that have left?)
They are so ugly with their wings closed
But when they open them, they become wonderful!
One butterfly with a brooch on one of its leg
Two doves, a pair, enter like thieves from behind the curtains
Looking to catch me in a net, to hatch me in my room
So that I may become the grandmother of doves.

I am dressed as a peasant, and I feel like a queen
Above a world full of light
And în the wax of the candle is my Christian believe.
I have two lives, devouring me in the same time
Competing one against the other to enrich my life,
Both, as a traditional peasant and a highly academic achiever.
In my world, no gold, no money, no advancement
Are as valuable to me as my heritage is :
Traditional riddles, clever words,
Memories and my ancestral emotions
Coming from country songs and traditions
Or traditional shirts, hand made masterpieces.
That I keep with me, displayed like in a museum, în my poems.

Când vorbim de prezenţa unei entităţi francofone în America de Nord, şi cu deosebire în Canada, ne
vine în minte în primul rând provincia Québec, de două ori şi ceva mai întinsă decât Franţa, cu
aproape 8 milioane de locuitori şi cu metropola sa, Montréal, al doilea mare oraş francofon din lume
după Paris.
Există însă şi o altă entitate francofonă, mai puţin structurată, mai puţin vizibilă în paginile ziarelor, în
jurnalele de actualităţi şi la marile reuniuni internaţionale, dar tot atât de durabilă, tot atât de încărcată
de istorie şi tot atât de preocupată de salvgardarea unei identităţi aparte: : lumea acadiană.
Antonine Maillet (n. 1929) este scriitoarea care exprimă cel mai bine spiritul acestei lumi prin cărţi
fundamentale precum Sagouine ori Pélagie-la-Charrette. Pentru Pélagie-la-Charrette, o veritabilă
odisee în care Ulise nu este un individ, ci un întreg popor în drum spre pământul strămoşilor, autoarea
a primit premiul Goncourt în 1979.
Punctul de plecare al romanului este un dezastru istoric. Avem cu Pélagie-la-Charrette şi, dincolo de
roman, cu autoarea lui, profund implicată în perpetuarea tradiţiilor acadiene dar totodată, şi o ferventă
susţinătoare a unităţii canadiene, privilegiul de a cunoaşte un mod de supravieţuire a învinşilor cu
învingătorii, în care accentuarea identităţii proprii nu presupune adâncirea adversităţilor,
intensificarea urii şi înmulţirea conflictelor. Ci doar compasiunea pentru suferinţele victimelor şi
cinstirea memoriei lor prin perpetuarea tradiţiilor şi culturii identitare.
Dreapta poziţionare a acestui roman, indispensabil pentru cunoaşterea spiritualităţii acadiene, face
poate necesară revederea sumară a unor repere istorice.
Acadia, patria istorică a acadienilor, era o regiune din sud-estul Canadei, care corespundea aşaziselor provincii maritime de astăzi (Nova Scoţia, New Brunswick şi Prince Edward Island). Regiunea
aceasta a preluat în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea numele folosit pentru prima dată de exploratorul
Giovanni da Verrazano în 1524, dar pentru o altă zonă, şi anume pentru peninsula Delmarva de pe
coasta estică a Statelor Unite, în apropiere de Washington. Exploratorul italian fusese fermecat de
vegetaţia bogată a peninsulei şi a comparat-o cu mitica Arcadie. Ulterior, când Arcadia a fost asociată
cu ţărmurile canadiene, r-ul a dispărut datorită, probabil unui fenomen de contaminare cu un cuvânt al
amerindienilor locali micmaci. Există chiar supoziţia că numele Acadia nu ar avea nici o legătură cu
Giovanni da Verrazano şi cu Arcadia greacă. El ar deriva pur şi simplu de la cuvântul micmac cadie
care însemnă fertil.
Oricum ar fi, nucleul viitoarei Acadii este o modestă aşezare Habitation Port Royal, întemeiată în
Nova Scotia de coloni normanzi la începutul secolului al XVII-lea. Regiunea era stăpânită de francezi,
făcea parte din Nouvelle France care se întindea şi pe teritoriul Québecului de astăzi. Numele Nova
Scoţia şi New Brunswick aveau să apară mai târziu, când Franţa a cedat o mare parte a provinciilor

sale nord-americane englezilor, după Tratatul de la Utrecht din 1713. Numele acadian pentru a desemna un
locuitor al Acadiei a fost folosit pentru prima dată în 1699.
Progresul micii aşezări întemeiate de francezi pe la 1604 a fost totuşi lent. După aproape 100 de ani,
numărul acadienilor nu depăşea două mii. Vor deveni însă 15 mii în următorii 50 de ani.
Acadienii au trecut sub stăpânirea englezilor în 1713 şi, ocupându-se în primul rând cu agricultura, au
reuşit timp de peste 40 de ani, să se menţină într-un echilibru delicat în conflictele dintre cele două mari puteri
coloniale ale timpului, Franţa şi Anglia. Reuşesc să fie neutri. Acceptă dominaţia engleză, dar fără să depună
jurământ de loialitate faţă de monarhul englez, şi nu luptă împotriva Franţei. Întreţin, de asemenea, relaţii
comerciale sistematice cu toate coloniile, şi cele franceze din Nouvelle France, şi cele engleze din Nouvelle
Angleterre.
În 1754, izbucneşte însă un al patrulea război intercolonial între Franţa şi Anglia. Acesta va fi dezastruos
pentru acadieni. Englezii nu mai acceptă neutralitatea lor binevoitoare faţă de francezi şi un colonel
Lawrence iniţiază în 1755 ceea ce s-ar numi astăzi o epurare etnică – Marea Deplasare. Acadienii sunt
arestaţi, încărcaţi pe corăbii şi deportaţi, cu puţinele obiecte pe care le pot transporta, potrivit ordinului lui
Lawrence, „în diverse colonii ale continentului”. Între 8 şi 10 mii de acadieni sunt exilaţi în Virginia, Georgia,
Carolina de sud, Maryland, Pensilvania, Louisiana, Antilele franceze. În urma lor, satele sunt distruse, casele
sunt arse.
Acadienii nu sunt însă nicăieri, în nici o colonie, bineveniţi. Sunt trataţi ca sclavii, sunt umiliţi ori deportaţi în
continuare spre Europa. Nenorocirea aceasta colectivă departe de a distruge, le-a întărit conştiinţa naţională
şi acadianitatea a devenit o marcă a apartenenţei la o patrie pierdută şi la un ansamblu de tradiţii culturale
păstrate şi transmise cu grijă, pe cale orală de la o generaţie la alta, indiferent de locul sau zona de rezidenţă.
Putem spune că abia după 1755 numele Acadia devine mitic aidoma modelului ei îndepărtat, Arcadia
grecilor.
Romanul Antoninei Maillet, Pélagie-la-Charrette narează lunga călătorie de întoarcere din colonia
americană Georgia în patria natală, a unui grup de acadieni. Deportaţii călătoresc în căruţe trase de boi şi, de
la un ţinut la altul, de la o colonie la alta numărul lor creşte cu noi exilaţi, cu familii de Thibodeau, Cormier,
Girouard, Landry etc. până când convoiul capătă proporţiile unui adevărat exod. Călătoria începe în 1770,
aşadar la 15 ani de la Marea Deplasare din Acadia, şi va dura zece ani. Este o călătorie aidoma celei biblice
spre « Tara Făgăduinţei » dar nu prin pustiu, ci printr-o lume nord-americană în plină ebuliţie. Căci deşi din
1763, englezii deveniseră unicii stăpânitori ai Americii de nord, regimul monarhic continental începea să fie
puternic contestat în prosperele colonii americane. Acadienii pornesc din Georgia cu câţiva ani înaintea
izbucnirii revoltei coloniilor şi ajung pe pământurile lor când revolta aceasta, devenită război de
independenţă, se apropie de sfârşit, consemnând victoria coloniilor. Drumul lor este plin de capcane, se vor
confrunta cu intemperiile, cu ostilitatea locuitorilor – care văd în ei veşnicii inamici francezi –, cu bolile, cu
moartea, cu foamea şi, în această perioadă în care tabloul geopolitic din America de nord suferă transformări
radicale, drama lor ca popor, eroismul obscur cu care străbat mii de kilometri trec neobservate,
neînregistrate de documentele vremii. Sunt un popor atipic, ciudat, condamnat la o singurătate istorică
ireversibilă. În jurul lor, puterea imperiului britanic se prăbuşeşte, apare o altă naţiune care, întrucât s-a clădit
prin revolta ]împotriva regelui Angliei, ar trebui să le devină aliată – cu atât mai mult cu cât această tânără
naţiune se bucură de sprijinul Franţei continentale. Nu se întâmplă aşa, şi acadienii cu căruţele lor încărcate
de femei, bătrâni şi copii, trec prin marea istorie care se face şi se desface în jurul lor, fără nici un ajutor,
purtaţi doar de iluzia regăsirii patriei pierdute şi de speranţa că pot relua, de unde au lăsat-o, viaţa de

altădată. Existenţa lor de acum se consumă în ritmul impus de hazardul drumului şi fiecare ins deţine în
această aventură colectivă un rol precis. Pélagie LeBlanc este o conducătoare charismatică şi înţeleaptă, un
fel de Moise laic şi autoritar, Bélonie, bătrânul centenar, este memoria comunităţii, povestitorul, biblioteca ei
orală, o Céline, infirmă şi răbdătoare, este vindecătoare şi moaşă, o tânără stranie, Catoune găseşte în
situaţiile limită prin care trece grupul soluţii miraculoase.
Dar drumul în căruţe spre nord, de-a lungul coastelor americane, spre Acadia devenită între timp Nova
Scoţia, nu este singurul pe care-l iau acadienii. Mai este şi drumul marin, al unui Beausoleil Broussard care a
capturat de la englezi printr-o stratagemă ingenioasă corabia unde el şi ai lui erau prizonieri în timpul
deportării. Beausoleil Broussard transportă de douăzeci de ani acadienii spre sud, spre Louisiana. Acolo, le
povesteşte el, acadienilor din căruţe care l-au văzut acostând la ţărm, se vorbeşte franceza, acadienii sunt
deja numeroşi «È un tărâm de libertate, de soare şi de pepeni verzi» conchide el ademenitor. Va renunţa
oare Pélagie la proiectul său de a-şi duce poporul spre nord şi va accepta să-l însoţească pe Beausoleil,
pentru care brusc face o pasiune, spre sud? Nu, fiindcă ai ei nu vor să renunţe la un pământ smuls din
mlaştini, săpat şi lucrat de ei şi de strămoşii lor mai bine de un secol. Vocea colectivă nu are nici o ezitare:
«Credeţi că am făcut toate astea pentru alţii? Sau ca să ne întoarcem în bătrâna Franţă şi să ne văicărim cu
necazurile noastre la urmaşi?»
Destinele lui Beausoleil şi ale lui Pélagie se vor despărţi, se vor încrucişa din nou, într-un moment greu şi
din nou se vor despărţi. La capătul atâtor ani de eforturi, de privaţiuni, de emoţii, Pélagie LeBlanc ajunge în
sfârşit în satul ei Grand-Pré, dar epuizată, moare cu conştiinţa împăcată. Aidoma biblicului Moise, şi-a adus
poporul acasă. Beausoleil va sosi şi el în sat, dar nu o va mai apuca în viaţă. Se va întoarce pe ocean şi nu va
mai reveni niciodată în locurile natale.
Romanul se termină ca o baladă. Protagoniştii dispar, dar rămâne urmaşilor izbânda lor: « Şi iată că într-o zi
ea (Acadia) auzi voci care se chemau în acelaşi timp la sud, la nord la est şi la vest:
– Salut Théophile al lui Pacifique, al lui Pacifique Bourgeois!
– Salut Jean al lui Maxime, al lui Maxime, al lui François, al lui Philippe Basque.
– Salut David al lui Gabriel, al lui François Cormier din ramura familiei Pierre al lui Pierre al lui Pierrot […]
Ţara avea un secol de recuperat”
Romanul lui Antonine Maillet are, în pofida dimensiunii sale relativ reduse (puţin peste 300 de pagini)
consistenţa şi amploarea unei epopei despre o întreagă epocă şi despre un întreg continent. Nu e o simplă
evocare istorică monocordă, personajele fac parte dintr-o orchestră în care găsim toate instrumentele şi
dirijorul altfel spus, naratorul, se schimbă uneori de la o pagină la alta. E când unul din zilele noastre –
naratorul auctorial –, când unul din secolul al XIX-lea când, în sfârşit contemporan cu faptele relatate. La
drept vorbind totul este aidoma unei conversaţii în dialect acadian între urmaşi îndepărtaţi din diferite epoci,
ai bătrânului Bélonie şi ai lui Pélagie LeBlanc
Dar drumul de la epopee la mit, pe de o parte şi de la personaj uman la personaj legendar este scurt.
Pélagie LeBlanc a devenit Pélagie-la-Charrette şi istoria ei a devenit un fapt cultural fondator.
Este greu să ne închipuim cât de important este locul pe care-l ocupă în imaginarul acadienilor din zilele
noastre romanul acesta al lui Antonine Maillet. S-a remarcat că înainte de el, drama poporului acadian
fusese evocată într-un singur document literar: poemul Évangéline al poetului american Henry Longfellow,
publicat în 1847. Era vorba de o istorie sentimentală în care deportarea acadienilor era doar un cadru pentru
o poveste de dragoste. Dar şi aşa, până la apariţia romanului lui Antonine Maillet, acadienii îl ţineau la mare
preţ şi-l considerau o mărturie sensibilă şi convingătoare despre ce-au îndurat strămoşii lor.

Contemplons les humbles bergers
Suivant l'Étoile de Bethléem.
Franchissons comme eux
Les sentiers rocailleux
Jusqu'aux rives de l'Océan de nos âmes
Parfumons de roses nos marges et nos plages
À la gloire de l'Enfant-Dieu qui naît.
Que les hommes de bonne volonté
Et la Nature s'harmonisent
Afin que le Verbe naisse dans nos cœurs unis.
À l'exemple de ces gardiens de brebis
Apportons en cadeaux
L'agneau de la douceur
La colombe de la pureté
Accompagnés de nos pipeaux
Chantons bien haut
Les louanges pour l'Enfant du Très Haut.
Imitons les Rois mages
Offrons-Lui l'or de nos nobles pensées
L'encens de nos paroles justes
Et la myrrhe de nos bonnes actions.
Du sommet de nos aspirations
Descendons vers les bois
Les clairières
Et les grottes de notre silence adorateur.
Devenons les éveilleurs éveillés
Par l'Étoile miraculeuse qui nous guide.
Que ce Jésus naissant devienne
Promesse de renouveau
Au cœur de nos hivers
Que cette Lumière incarnée
Dissipe les ténèbres
Et tirons l'aurore de nos nuits étoilées.

Trecută de cei doi cinci, adică atât cel care-i marca jumătatea de veac la vârstă, cât si cel care-i mai
adauga pe deasupra alti ani, plina de spirit gazdă a celui mai monden salon parizian, constientă atât
de autoritatea cât si de atractia pe care-o exercita asupra lumii ideilor si artelor din cel de al doilea
imperiu, era la fel de constientă si de vârsta sa; lucru mai rar la femeile răsfătate, oricât de inteligente
ar fi ele. Înafară de fosnetul mătăsurilor scumpe si de ostentatia fardurilor a căror folosire cu insistentă
era de acceptat la o sotie de pictor căutat pentru decorul constructiilor somptuoase, somptuoasă si ea
atât prin maniere cât si prin libertatea ideilor pe care nu se sfia să le afirme public, stia să-si sublinieze
prin păreri îndrăznete rangul intelectual, dar să se păstreze, în acelasi timp, ca o doamnă ajunsă la
vârsta si la influentele ei politice. Nu întrecea niciodată măsura, ca orice frantuzoaică stia să provoace
si accepta complimentele ce-i demonstrau arta de a flirta, dar nu-si permitea cochetării ieftine, ca
usuratecele băbute pofticioase ce uită că nu mai sunt copile si se lasă împinse spre sperante de amor
în acel Paris atotpromitător care, cu înalta stiintă a frivolitătii, ajunsese să ridice mult peste cutumele
obisnuite baremurile vârstelor amoroase. Parisul acela lipsit de prejudecăti, oferind midinete
drăgăstoase pentru mosnegii aproape damblagii, dar importând si italienescul termen de gigolo
pentru băietii arătosi care nu se sinchiseau de cărnurile vlăguite ale celor care, în ciuda vârstei, încă
mai voiau s-o facă pe curtezanele.
Era o adevărată regină în salonul ei plin de marile celebrităti ale vremii, dar si de ideile înaintate care
adoptau si nu se sfiau să le cultive chiar pe cele mai revolutionare, fapt ce-i dăduse tăria să refuze cele
patru milioane de franci pe care, tocmai spre a-i confirma împăcarea deplină, împăratul Napoleon al
treilea i-i oferise. Unii spuneau că erau frati de lapte, mama ei fiind doica celui care ajunsese împărat.
Altii se îndoiau de aceasta, diferenta dintre ei fiind de vreun an si ceva. Un singur lucru era clar:
Actualul împărat, fusese consemnat ca nas când familia lui Louis Bonaparte, regele Olandei,
hotărâse să o boteze pe fiica servitorilor lor. Asa că, pus în copilărie să-i fie nas, când mama sa îi
dăduse propriul ei nume, de Hortense, fetitei născute de slujnica pe care si-o alesese cameristă,
ajutat la tinerete de ea si de sotul ei, pictorul Cornu, în perioada când Louis Philippe îl condamnase la
închisoare pe viată, supărat pe ea, mai târziu, când se amestecase cu cei care-l huleau pentru că, din
presedinte de republică se proclamase împărat – spre a-i confirma, deci, împăcarea prin care o
atrăsese ca să-i fie scânteietoare doamnă de anturaj si sprijin intelectual la curte, Napoleon se oferise
să-i subventioneze cheltuielile elitistului salon. Pentru că si imperiul, căpătand importanta europeană
ce-i dădea stabilitate, îi făcea pe multi revolutionari de la 1848 să vrea să se apropie din nou de fostul
lor combatant care se încoronase trădându-i, dar si Napoleon al III-lea avea ambitii de autor, îsi
publicase tratatul despre artilerie al cărui limbaj tot această distinsă literată i-l corectase, iar acum voia
să scrie si o carte despre Iulius Caesar, pesemne, tocmai pentru a se compara cu acela. Avea, deci,
nevoie de verbul talentat al doamnei Hortense Cornu sau, poate, prin ea, chiar al altor scriitori mai
mari, de la care să împrumute un stil de geniu sub semnatura sa imperiala si să-l combată pe Victor
Hugo care, din exilul de la Londra, nu-l ierta nicdecum de sub tirul pamfletelor în care-l numea
Napoleon cel mic .
Hortense Cornu, născuta Lacroix de servanta mamei sale, regina Hortense a lui Louis Bonaparte
pus de Napoleon I pe tronul Olandei, mostenind inteligenta naturală si setea de ascensiune a familiei
simple din care provenea, iar, peste aceasta, beneficiind si de educatie alături de copiii familiilor
princiare, de talentul literar si inteligenta politică pe care si le dovedise, putea să-i fie de mare folos. Ca

o bonapartistă de cel putin două generatii, ne fiindu-i indiferente onorurile de curte, ea acceptase să-l ajute
pe Napoleon să scrie cartea, dar, atât moral cât si material, calculase un si mai mare câstig fată de suma
oferită : O autoritate politică a ideilor ei. Asa că o refuză, răspunzându-i împăratului cu o malitiozitate
convingătoare: « Vreau să fiu liberă, majestate, tocmai ca să vă pot spune adevărurile de care aveti nevoie
»... Fiind cândva copii care se jucasera împreună, apoi tineri antiregalisti sub restauratie, mai apoi sustinători
ai libertatilor de la 1848, au găsit destule elemente de conciliere si împăratul, ca si cea care-i devenea sfetnic
de influentă, căpătând prestantă la Tuilleries si crescând astfel prestanta propriului ei salon literar.
Demnă, inteligentă, având mai puternic simtul femeiesc al relatiilor bine aranjate decât cel al cochetăriilor
superficiale care nici nu stau bine la o anumită vârstă, putându-se să spui despre ea nu că ar fi doar
superioară femeilor din jur, ci chiar că bărbatii o simteau mai mult decât egală, stia să se implice în
aranjamentele politice nu ca o curtezană, ci ca un adevărat sforar, feminin doar prin delicatetea gesturilor
parfumate cu care trata afaceri uneori complicate, de la marile comenzi de pictură oficială pentru sotul ei Ii
totiartistii acoliti, până la influenta celui de al doilea imperiu asupra altor tări si case domnitoare.
Într-un asemenea sens, pesemne, îi spuse celui care stătea pe pretentiosul fotoliu din fata ei, asezat si
lejer, fără crispare, dar si politicos, fără nepăsarea acelor nonsalanti de salon care stiu să-si expună mai mult
eleganta decât bunul simt:
– E bine!... E bine că rezolv si problema unei tări ca a voastre, dar îi rezolv si bietei mele prietene Josefina
situatia de printi scăpătati. Că printul, bărbatu-său, Karl– Anton e la fel cu numele lui ce pare făcut din doua
bete rigide! E zgârcit, poate din nevoia ca provine dintr-o ramură mai săracă; nu e chiar atât de capabil ca să
fie mare comandant sau să reajungă ministru; e slugarnic cu vărul său regele Wilhelm, ca să-i dea câte-o
functioară cum e asta de la Dusseldorf, dar ciupeste niste bani vânzându-i secrete si lui Napoleon; încearcă
afaceri cu căi ferate dar a fost prea putină vreme sef de guvern ca să se poată întrema financiar si nu le poate
da băietilor un venit demn de rangul lor. Că de asta, Carol, despre care-i vorba, mi-a plâns tânjind după Anna
Murat care s-a căsătorit cu ducele de Noailles, iar biata Josefina, care e o Beauharnais, mama ei, Stephanie,
trăgându-se de la Josephina lui Napoleon cel Mare, nu reseste să-l vindece de amorul păgubos, în care cad
bărbatii lipsiti de imaginatie. Asta-i trăsătura nemtilor si eu de asta am tradus Suferintele tânărului Werther:
Se zbuciumă de parcă n-ar exista altă femeie!...Dar Goethe era genial si a dat multă poezie dramei, în vreme
ce ăstia, banalii pofticiosi de bani de la Siegmaringen, au coborât-o la nivel de afaceri meschine: Carol,
îndrăgostitul, a jucat la bursă ca să se-mbogătească si a pierdut vreo cincinzecisicinci de mii de franci; Anton,
tatăl zgârcit, a făcut o criză si l-a consemnat în domiciliu obligator, cu un paznic-contabil obligându-l să
scoată bani din piatră seacă; totul s-a redus, după firea lor uscată, la bani si la afaceri, fără nimic din înaltele
trăiri ale lui Goethe! Nemti prosti, meschini si afaceristi… Că si ăla tânăru sa speriat de pierderea banilor si
nu-i mai arde de amor. – Iar cea care suferă, e prietena dumneavoastră Josefina de HohenzollernSiegmaringen. – intui Brătianu lucrurile, sau avu inteligenta să-i ofere o scuză partenerei sale de discutie
– Bine-nteles; doar ea e o Beauharnais!... Cred că s-a căsătorit cu neamtul de nevoie, iar primul ei fiu
seamănă destul de bine cu împăratul nostru. Stii, între veri se mai întâmplă, iar familia asta a Bonapartilor e
amestecată, uitea sa, cu progenituri de la Josefina lui Napoleon cel mare. Păi regele Louis, tatăl lui Napoleon
al treilea, îi era frate lui Napoleon întâi dar, în acelasi timp îi era si ginere, pentru că Hortense, nasa mea, era
fiica din prima căsătorie a Josefinei, înfiată legal de Napoleon întâi !...
– Aha! – rosti Brătianu această interjectie mai putin controlată si dându-si seama, se corectă rapid: Adică,
voiam să spun, stimată doamnă, că încep să înteleg ratiunile imperiale.
Iar ea, fără a se arăta deranjată, renuntă la comportamentul controlat, întrebând ca la piată:
– Si ce, nu crezi că ăsta e un avantaj pentru sprijinul de care are nevoie tara voastră?!
Perfect cavaler al jocului politic, Brătianu preferă să tacă si să-i sărute afectuos mâna.
Distinsei doamne nu-i displăcu si îsi permise o atentionare cochetă punctând cu degetul către bărbatul
frumusel, sanguin după aparente si figura îndrăzneată, completată frumos prin gesturile de bun simt ale unui
om sigur pe sine si experimentat în relatii. Si preciză:
– Ai, deci, o sarcină dublă, domnule Brătianu, ca să duci în spate un asemenea rege, care îti va fi
recunoscător!... Fiindcă îi vei prezenta si secretele noii lui tări, dar, poate, si secretele vreunei femei care să-l
facă să iasă din melancolia asta bleagă a bărbatului care cade la primul soc amoros si crede că nu mai exista
o a doua femeie pe lume... Ei, ce zici?...Nu se poate să nu găsesti vreo româncută plină de foc; ar prinde bine
politicii dumitale de om dedicat tării !
Brătianu răspunse politicos, foarte echilibrat în miscările lui sigure si în aerul de om care stie ce vrea,
încercându-si împotrivirea doar pe departe:

– Cu tot respectul, Doamnă, vă informez că noi, de zece ani am propus print străin, tocmai ca să nu-l
încuscrească vreo familie de-a noastră si să poată rămâne obiectiv, ca domnitor al tuturor românilor, fără
preferinte pentru unii sau pentru altii.
– Frumos, foarte frumos ca realism politic! – nu-si ascunse deloc admiratia acea femeie încă frumoasă
care-l cerceta cu plăcute si interesate priviri pe bărbatul mai tânăr – Si îsi reformulă tactica: Ei, o să găsim.
Ce, femei nu se găsesc pe lumea asta?!... El să fie în stare! – si, iarăsi, îsi declină convingerile, ori
experientele de pariziancă dispretuitoare de bărbati nevolnici: Numai, să nu fie prea neamt! Stii, eu cred că
este la fel de rigid si de încuiat ca taică-său; asa-i soarta bărbatilor neîndemânateci la femei!...
– Pentru a adăuga repede : Dar ăsta nu trebuie considerat defect pentru un principe domnitor, ci
dimpotrivă! Vei aduce pe tron un garant sobru care, fiind si cavaler, deschide porti spre alte case regale care
va vor avantaja. De astea, n-avea grijă, mă ocup eu si Josephina care, ti-am spus: e o Beauharnais si
compensează insipidul prusac. Mama ei, Stephanie, a fost verisoara nasei mele înfiate de marele
Bonaparte…
Politicos, bărbatul cu priviri drepte si gest retinut, sigur, lipsit de orice neîndemânare, cu obraz frumos,
sănătos, ca la copiii pe care îti vine să-i săruti, îsi permise, cu un mod foarte specific, acela de a-si demonstra
că nu se teme de sinceritate, să întrebe ceea ce, de fapt, îl chinuia mai demult.
– Să înteleg, deci, Doamnă si distinsă protectoare, că, în legătură cu Filip de Flandra, lucrurile sunt...
– Nici nu poate fi vorba. I s-a pus în vedere să-si ia orice gând.
– I „s-a pus”?
– Da; i „s-a pus”.
– Impăratul?
– Poate mai mult decât împăratul!
– Ar putea fi vorba de ce se spune despre Loji?
– Si ce se spune despre Loji? – întrebă ea amuzată, cercetându-i chipul de bărbat în vigoare tot cu aceleasi
plăcut-interesate priviri.
– Că e singurul cap încoronat care are influentă si în Loji.
– Posibil – răspunse ea arătând că nu-i displăcea o asemenea afirmatie – posibil ca toate aceste schimbări
din Europa să impună si asa ceva. Dar să nu uităm de ritul scotian si de faptul că există o casă regală care
este si a Scotiei!
– Bine, dar…
Cochetând, poate dintr-un impuls lăuntric, poate spre a schimba vorba, usor dar semnificativ, ea îi atinse
mâna lăsând gestul să întârzie ca si cum ar fi asteptat să se transmită căldura acelui impuls:
– Dragul meu, pe tema asta, nu stiu nimic în plus. Eu sunt femeie si stii că n-am acces la loji. – Si făcu un joc
de cuvinte: Europa descoperă abia acum « virtutile mintii feminine »... Eu pot să-ti spun doar un lucru: Că
regele Belgiei e înrudit cu Casa de Orleans, dusmana pe care noi am alungat-o de la tron, asa că împăratul
nu vi-l recomandă pe fratele lui.
– Si, atunci, ne recomandă unul provenind din familia lui Wilhelm al Prusiei, cu care Napoleon a fost si va fi
în conflict ?
– Dar de ce te gândesti numai la insipidul de print patern care, zgârie brânză fiind, nu e indiferent la ce-i
poate pica de la Napoleon contra unor servicii? De ce nu te gândesti la Josephine, al cărei sânge strigă Vive
la France?!... Sau, măcar gândeste-te la tânărul print, c-a făcut o pasiune zguduitoare pentru nepoata celui
care a fost gloriosul nostru Murat si, dacă nu-l oprea, tot fricosul de taică-său care, imediat i-a spus că n-are
destui bani ca să trăiască la Paris cu o femeie de lume mare, ar fi fost imediat dispus să devină cetătean
francez!
– Chiar asa?
– Chiar asa, mon petit! – răspunse veselă distinsa doamnă nemairezistând tentatiei si mângîindu-i usor, cu
unghiile, obrazul acela de bărbat sănătos, crescut cum cresc pomii din livezile însorite. – Dă-ti seama:
regele, vrem-nu vrem să-i luăm în consideratie pe regi, dacă ti-l alegi, trebuie să-ti fie o sansă, nu o piedică.
Ăsta i-a căzut cu tronc lui Napoleon a cărui mamă, Hortense căreia îi port numele, era o Beauharnais.
Josephine e tot o Beauharnais, un fel de verisoară... Ba, chiar ti-am zis: se spune că l'Empereur, care nu-i
usă de biserică... Ei, să lăsăm asta, hai mai bine să-ti spun una veselă, mon petit:

Minifabule
şi...
altceva

Împreună
Premier şi preşedinte
Conduc ţara înainte
Ca doi pomi dintr-o tulpină
Ca doi ochi la o jivină
Tineri şi vârstnici se tund zero
pentru a ,,ieşi în evidenţă”

De gustibus...
Are gust,are măsură
Ne-a convins pe fiecare.
Nu e nici o făcătură:
Ei îi place ,,foarte tare”
Spriţul cu sughiţuri
În loc de scrisoare
Am pregătit şase şpriţuri,
Numai două cu sughiţuri.
Vi le trimit la un loc
Să-mi aducă, fâc, NOROC!
Rezistenţa
Cel mare este Marinel
După cîte toarnă-n el.
Cum dă afară doar un pic,
Din el n-a mai rămas nimic!
Primarul şi beţivul

Putere şi opoziţie
La noi
Priveşte cu teamă cum
nătângii
Se dau apărători ai stângii.
Te uiţi la dreapta, mii de draci,
Peste tot vezi doar stângaci!
Partidul-stat
,,Stânga” pune monopol:
Peste tot un singur pol
„Dreapta” ne dă iar fiori
Nu mai face nici doi poli.
Istorie stâlcită la Focşani şi
Tg. Jiu
Cauza ,,primul preşedinte”
Şi Tudor ,,domn Românesc”
Second hand puţin grotesc!

Proba capitală
Aveai păr, făceai mătreaţă
Nu era un lucru mic.
Dar aşa ţi-o zic în faţă:
Nu ţi-a mai rămas nimic!

-Iar ai băut o navetă
O să te pun la gazetă!
-Te lasă inima, oare,
Să mă ţii cu ochii-n soare?
La nivel înalt

Minifabulă
Din când în când la ţap
Urcă sângele la cap.
Înfinge coarnele oricui
În primul rând, la ai lui!

-Au! Mă calci, bruto!
-Ce dacă, hâc, urâto!
-Iar ai băut cât zece?
-,,Da, dar... mie-mi trece”!
Confuzie benefică

Ţapul
Minifabulă
În momentul de turbare,
A-ncolţit un lup bătrân
l-a împuns aşa de tare
Că-l recunoşte ... stăpân.
Moderatoarei Mihaela de la
,,Gala”lui B1TV

Ai băut din sticla neagră
Şi a nimerit ,,Viagră”
De atunci, fără măsură,
I se zbate limba-n gură!

Corupţia – garanţii
guvernamentale
Să fiţi fără frică,
Vă dăm asigurare:
Dispare cea mai mică
Rămâne cea mai Mare.
Piersicile lui Florin
Le oferi noapte de noapte
Voluminoase ?i răscoapte.
Însă muţi străini ?i rude
Le-ar dori ceva mai crude!
Celor ce merg să se trateze la
Băile Herculane
Avertisment

Dedublare
Doi cheflii de dimineaţă
Se-tâlniră într-o piaţă:
-„Hâc, pot trece printre voi?”
- ,,Da, hâc, pe rand, nu
amândoi”

Ca şi Hercule atunci,
Veţi fi supuşi la multe munci.
Dar acum sunt cazne noi
Cu ape, sulfuri şi noroi!

A mâncat ceva cu foame de lup şi, contrar stării surescitante în care se afla, a
adormit pe loc. A dormit până către dimineaţă când câteva bătăi discrete în uşă, apoi
mai puternice l-au trezit din somn. „Cine este?“, s-a auzit vocea lui Mihai Cojocaru.
„Sunt eu, Iorgu Bleahu. Vreau să îţi vorbesc“. Buimac, teicanul şi-a dat seama că
oaspetele nepoftit era tatăl lui Coco Bleahu. L-a rugat să aştepte puţin, timp în care a
aprins lumina şi s-a uitat la ceas: 5,30. Şi-a tras pantalonii pe el, a aranjat în mare grabă patul şi, după
ce şi-a trecut degetele prin păru-i răvăşit, a pus mâna pe clanţă şi a deschis. Era, într-adevăr, Iorgu
Bleahu, adresându-i-se:
– Pot să intru?
– Poftiţi! Luaţi loc. Vă ascult. Scuzaţi-mă pentru deranjul din cameră.
A intrat şi s-a aşezat pe scaunul din faţă, rostind dintr-odată:
– Scuză-mă, te rog şi eu, că te-am deranjat la o oră aşa de matinală. Că am venit cu noaptea-n cap şi
m-am înfăţişat la uşa camerei oficiale. Deşi, total nepotrivită ora, am considerat că nu ar fi fost deloc
bine să fiu văzut stând de vorbă cu cel care îl cercetează pe feciorul meu. Mai ales că faptul este deja
cunoscut, de cei mai mulţi dintre colegi. Fiindcă suntem amândoi magistraţi (şi nu trebuie să ne prindă
ziua iar colegii să ne vadă), am să intru direct în subiect: Este vorba de fiul meu – Coco Bleahu – care,
se pare, a intrat într-o încurcătură. Dosarul se află în mâinile dumitale şi, te rog, găseşte-i o portiţă de
scăpare. Scoate-l din cauză!
– Ca să nu ne prindă ziua şi colegii să ne vadă, îngăduiţi-mi să vă întreb tot direct: Ştiţi pentru ce este
acuzat fiul dumneavoastră?
– Am auzit ceva, dar... hai să-l scăpăm!
– Fapta este deosebit de gravă, domnule Bleahu! Se încadrează la trafic de influenţă, intră în sfera
largă a actelor de corupţie iar suma nu este modică. Se ridică la cinci milioane de lei, vă daţi seama?
– Hm! Să înţeleg că ai ceva cu mine.
– Nu, nicidecum! Greşiţi dacă gândiţi aşa. Nu mi-aţi făcut nici un rău, dar nici bine...
– Rău, nu. Bine, da! Şi-am să mă explic, domnule Cojocaru. Atunci când s-a pus problema aducerii
tale aici, la... centrală, eu am luat primul cuvântul şi te-am susţinut. Am fost pentru şi te-am votat
crezând că vei fi abil, subtil în ceea ce vei face. Se pare, însă, că m-am înşelat. Mă înţelegi ce vreau să
spun.
– Înţeleg. Şi vă mulţumesc! Deşi, sincer să fiu, n-ar trebui s-o fac. N-ar fi trebuit să vă mulţumesc,
având în vedere situaţia în care mă aflu acum. Îmi dau seama că probleme sunt peste tot. Au fost şi
acolo de unde am venit, sunt şi aici dar ca aici, sigur nu! Adică, dacă înţeleg eu bine, îmi cereţi să şterg
cu buretele traficul de influenţă, să sustrag de la dosar piesele acuzatoare. Să fabric un alt dosar,
dulce ca mierea… de albine.
– Păi vezi, asta vreau! De ce-ai căzut pe gânduri?
– Ştiu şi eu?!, i-a răspuns Mihai Cojocaru cu amărăciune în glas. Poate că nu mă cunoaşteţi. Poate
că mi-am adus aminte de o întâmplare tragică. Ce ştiţi dumneavoastră despre mine? Nimic! Eram
copil, domnule Bleahu, când bunicul celui mai bun prieten al meu – Costea Teicanu se numea – a fost
ucis într-o noapte de doi fraţi care veniseră să-i fure grâul din magazie. Auzind zgomotul, bătrânul a
ieşit afară în cămaşă şi desculţ. L-au lovit cu furca în cap, l-au lăsat în neştire şi au fugit. Bătrâna, adică

bunica lui Costea, a aprins felinarul şi a început să-l strige prin curte: „Omule! Bărbate!“ Când s-a apropiat de
magazie, l-a găsit într-o baltă de sânge. Era mort. Ulterior, făptaşii au fost identificaţi. Locuiau aproape de
mine. Procesul a durat trei ani pentru ca, în final, judecătorii să pronunţe o sentinţă strâmbă: ne-vi-no-vaţi!
Banii şi influenţa exercitată îşi făcuseră efectul. Criminalii-tâlhari avuseseră un frate al lor mai mare, ştab la
Bucureşti. Şi-atunci, în mintea mea de copil, am jurat să mă fac magistrat. Să fac dreptate. În toate cazurile!
Fără nici o excepţie!
– Impresionant în tot ce mi-ai spus. Numai că viaţa se conduce după cu totul alte legi, în... zilele de astăzi.
N-ai înţeles! Te-am privit şi ascultat. Şi-mi vine în minte figura unui coleg al nostru care, am aflat, ţi-a fost chiar
mentor: Valerie Floroiu.
– Adevărat! A fost duşman al minciunii, al aranjamentelor de culise şi al corupţiei.
– Nu te contrazic. Vreau doar să te întreb: Cu ce s-a ales? Zace în pământ. I-au mai rămas, îndoliaţi şi
neajutoraţi, doi copii şi o soţie.
– Îmi dau seama unde vreţi să bateţi, domnule Bleahu. De aceea, refuz să răspund la întrebare. Mai mult, o
apreciez ca pe o provocare. Să-l lăsăm în pace pe Valerie al nostru! Să-şi doarmă, în linişte, somnul de veci şi
să nu-i întinăm memoria. Nu are nimeni acest drept.
– Te-am supărat, văd.
– Nu! Dar propun ca, pe această temă, să punem capăt discuţiei noastre.
Fulgerându-l cu privirea, dând din mâini şi remarcând că, în ciuda eforturilor făcute, Mihai Cojocaru
rămăsese insensibil la „sugestiile“ sale, Iorgu Bleahu a hotărât să schimbe tactica, să treacă la atac:
– Atunci, uite ce este domnule Mihai. Constat că timpul s-a scurs pe nesimţite. Fără nici un folos. Regret că
ţi-am trecut pragul şi te-am deranjat. Speram să mă-nţelegi. Nu-i nimic! O să vină o vreme, te asigur, când vei
regreta. Va fi însă prea târziu, căci nu eşti curat cum pretinzi, ci doar faci pe lupul moralist. Te cunosc bine.
Nici nu-ţi dai seama cât de bine te cunosc! Ţi-am studiat biografia. Eşti vulnerabil.
– Sună a şantaj din tot ce-mi spuneţi, acum.
– Stimate domn, aşa este în ziua de azi. Ia seama: din clipa de faţă eşti., pentru mine, duşmanul numărul
unu. Voi lupta cu toate puterile să-ţi zădărnicesc planurile. Am putere. Am oameni care mă cunosc şi mă
apreciază şi, în mod sigur, mă vor ajuta. Îţi voi bloca toate intenţiile şi te voi face să-ţi blestemi ziua în care ai
venit aici. Te voi distruge! Iorgu Bleahu îşi ieşise din fire. Îl cuprinsese un tremur nervos. Ochii îi ieşiseră din
orbite, iar faţa-i era scăldată de sudoare. La rându-i. Mihai Cojocaru rămăsese blocat. Simţea, pentru prima
oară, că îi este frică. Se afla în faţa unui om disperat, capabil de orice gest. Şi regreta că îl primise în camera
de locuit, că, voind să fie sincer, îi spusese ceea ce gândea în legătură cu soarta fiului său. De aceea, a
încercat să îl liniştească:
– Vă rog să încetaţi. Vom mai vedea...
– A, nu-ţi convine? Şi a ieşit afară trântind uşa ca un om bolnav, de-a dreptul furios.
Teicanul a învârtit cheia şi s-a aşezat pe pat. A dorit să-şi aprindă o ţigară, dar nu a găsit bricheta. Părea
uluit. Nu putea să creadă ce auzise, în dimineaţa aceea nefastă pentru el. A găsit-o, în cele din urmă,
aprinzându-şi ţigara într-o speranţă de linişte. Zadarnic însă! Iorgu Bleahu părea că se afla acolo, în cameră,
că nu plecase şi îi striga cât îl ţinea gura: „Te voi distruge!“ Nu înţelegea care ar fi putut să fie vina lui, simţind
nevoia să se destăinuie cuiva. Să-şi descarce sufletul, dar cui? Nu avea pe nimeni aproape. Singura către
care şi-a îndreptat privirile a fost Carmen Nicolaus, dar şi ea era... departe în momentele acelea grele pentru
el. Aproape, doar mama i s-a înfăţişat. I-a învăluit inima şi i-a cuprins fiinţa. Nu pentru că ar fi avut nevoie să i
se destăinuie şi nici pentru a-i cere sfatul ce trebuia să facă, ci doar aşa ca să-şi pună capul în poala ei şi să
plângă cum făcea atunci, în copilărie, când era bolnav. Căci „bolnav“ era şi acum. Se simţea greu de atâtea
gânduri şi singur în bătaia vântului, ameninţat de forţe oarbe şi ucigaşe. Un fulg uşor i-a trecut prin faţă şi a
avut o tresărire. A avut senzaţia că îl aude pe Valerie Floroiu, şoptindu-i de pe celălalt tărâm: Curaj, Mihai!
Aceasta e menirea pe pământ. Curaj! Simţind că primeşte de undeva, dintr-o zonă pe care nu o putea defini,

forţa de care avea nevoie în acele momente de criză sufletească, teicanul şi-a dat seama că poate zbura
peste şantajul lui Iorgu Bleahu. Că, de fapt, era el cel dintotdeauna. A şi aşezat un zid despărţitor între ceea
ce fusese şi ce urma să vină. S-a îmbrăcat repede şi s-a dus la birou. Pe urmele lui, hop şi secretara cu
„voiam să vă rog“:
– Ce?, s-a arătat surprins Mihai Cojocaru.
– Să vă aduc o cafea şi câteva prăjituri.
– E vorba de vreun eveniment?
– Da, să-l numim eveniment. Pentru noi este. Dan, băiatul cel mare, a trecut examenul de licenţă la Litere.
L-a luat cu zece şi suntem fericiţi.
– Bravo! Daţi-mi voie să vă sărut mâna şi să vă felicit. Este, într-adevăr, o biruinţă.
– Alerg să vă aduc cafeaua. Este dulce, aşa cum ştiu că vă place. Mai puţin prăjiturile...
Peste doar câteva clipe cafeaua cuprinsese, cu aroma ei specifică şi inconfundabilă, întreaga încăpere. Cu
gândul la Carmen Nicolaus, înainte de a savura, teicanului i-a venit în minte o „lege“ a arabilor care suna cam
aşa: La început trebuie să o guşti de trei ori: în prima sorbitură, cafeaua îţi va apărea amară – ca Viaţa; la a
doua, dulce – ca Iubirea; la cea de a treia, misterioasă – cum este şi Moartea.
Înghiţind doar... de două ori din licoarea oferită, Mihai Cojocaru a împins ceaşca pe unul din colţurile mesei
şi a gândit că n-ar fi deloc rău dacă l-ar deranja pe Horia Diaconu. Să îl informeze, a hotărât el, cu cele
întâmplate în zorii zilei respective. A străbătut holul cel mare, într-un bâzâit de maşinării negre de scris,
înfăţişându-se şi derulându-i discuţia pe care o avusese cu Iorgu Bleahu. Apoi, a precizat:
– Îmi cere imposibilul, domnule şef! Vrea să-l scot din cauză pe Coco Bleahu. Să-l scot – cum se spune pe
la noi, la ţară – basma curată iar eu nu pot. Şi a trecut la ameninţări. Mi-a strigat, în câteva rânduri, că nu se va
lăsa. Că mă va distruge.
Oarecum „schimbat“, prim procurorul Horia Diaconu a dat un răspuns:
– De-abia acum înţeleg eu de ce, adineauri, a venit la mine Iorgu Bleahu. A venit şi mi-a lăsat o cerere (din
partea fiului său, se înţelege) prin care mi-a solicitat să te recuz. Cum a motivat-o? Nu are nici un rost. În orice
caz, nu va fi deloc uşor. Veţi fi şantajat. Au venit şi la mine câţiva politicieni, vor curge anonimele. Se va da o
luptă. Iorgu Bleahu deja şi-a luat 3 zile din concediul de odihnă. Mi-a spus că se va duce la Bucureşti, pentru
un consult medical. S-ar putea ca această deplasare să aibă şi alt scop. S-ar putea. Sigur nu ştiu. Nu ştie
decât el şi familia, probabil. Culmea este că, acum câteva minute, dosarul Bleahu a fost cerut prin fax la...
Centru. Mâine, în jurul orei unsprezece, va fi aici domnul inspector Tudor Pencescu. Cel care va ridica
dosarul, personal. Şi, te rog, să fii prezent cu dosarul şnuruit.
Înmărmurit, teicanul şi-a pus coatele pe masă. Şi-a strâns, ca într-un cleşte, capul între palme. O
transpiraţie rece îi cuprinsese întreg corpul. Dezmeticindu-se, cu aer proaspăt în plămâni, a făcut o
constatare:
– Ştiţi, domnule prim... Ştiţi ce îmi spuneaţi mie, cândva: „Doresc să sparg păienjenişul de relaţii ce stau la
baza soluţiilor nedrepte. Instituţia noastră are nevoie de prestigiu, de totală încredere a oamenilor. La temelia
ei trebuie să aşezăm, drept fundament solid, cinstea şi dreptatea. Ameninţărilor să nu le dăm importanţă. Eu
sunt alături...“ Acum? Vă respect prea mult, pentru a nu vă spune altceva. Mă rezum doar la faptul că Iorgu
Bleahu ştia ce ştia, atunci când ameninţa. Îmi spunea că sunt un biet naiv, cu capul în nori, hrănit cu iluzii,
bântuit de himere. Poate îi dau dreptate, dar de ce atâta grabă să ridice dosarul?
Bătând în retragere, Horia Diaconu a dat din umeri şi a pronunţat discret:
– Doar am discutat.
– Bine, mă voi conforma. Reţineţi însă, eu aştept soluţia. Mai reţineţi că, dacă dosarul se va rătăci, păstrez
copia lui. Voi face uz şi de alte probe, pe care nu m-aţi lăsat să le duc până la capăt. Este bine să se ştie acest
lucru!
Şi totuşi, afară venea o altă primăvară.

As vrea să fiu sus pe catarg
Să caut nave si pământ străin
Să beau, să râd si apoi să rag
Si la vântu-n pupă să mă-nchin
As vrea să fiu un mus de prima oară
Plecat pe mare în lipsă de ceva mai bun
Si să frec puntea-a zecea oară
Si-apoi să adorm frânt sprijinit de tun
Si ancora vom arunca apoi
Într-un port departe si pestrit
Ne vom uita la ei si ei la noi
Frumosi, misteriosi în asfintit
Prin piette am să povestesc apoi
Sorbind din vinul cel mai prost
De uragane ce s-au izbit în noi
Si cum mâna dreaptă capitanului i-am fost
As vrea apoi când luminile se sting
Să mă ridic beat si clătinat
Si să urlu tare si să întreb
Unde-i fata în ai carei ochi m-am înecat
Ajuns în final la usa ei
Am să bat tare ssi n-am să m-opresc
Până când aruncat în sant voi fi
Unde să dorm si să mă odihnesc
Am să mă îndrept spre vas în zori
Mistuit de dor si chinuit de vin
Marea neagră o sa îmi dea fiori
Si am să-njur si-am să blestem al meu destin
Si stiu că voi fi atâtat
Cu întrebări despre ajun
Dar voi răspunde repede si amuzat
Că pentru fata aia eram mult prea bun
Si-am să mă urc iar pe catarg
Să văd departe bine
Unde nu am mersul clătinat
Si nici dor n-o să-mi fie

Yes unfortunately I doubt.
As any other man,
I remorselly doubt God's existence.
Yet,
My faith is so powerful
That I sometimes pray to Him that He exists
Yes I doubt,
As God Himself once did.
Yet,
I fear Him so much,
That I am afraid to ask for a sign of His existence
Yes sometimes I doubt,
As many other brighter men
I question His existence
Yet
I fear Him so much
That I wonder how badly my lines have sinned.

The greatest cheat of all, happens
When we impose our words
To represent ourselves.
The greatest sin of all, happens
When we use up to the limits
This depreciated intellectual currency.
Norms, dictionaries, unwritten rules
Short verbs, action verbs, “power verbs”?!,
What a waste…
What a lie…
What a disgrace for us free humans
Robots like we function through phrasal circuits
We, evolved animals that can talk
We'd better bark…
What a waste…what a lie…
We trust, though we don't believe
We demand, though we don't need
We receive, although we trash
We require ! Yes, we ask !
…but don't worry 'couse we'll tell you what to say…

Loveste-ma si am sa te sarut
Minte-ma si am sa te cred
Inseala-ma si am sa-ti fiu credincios
Taci si am sa te ascult
Omoara-ma si am sa ma rog pentru tine
Caci te iubesc atat de mult

Dispatiţia din context
Dispariţia
Din context
A domniţelor
S-a dovedit a fi
O pură întâmplare.
După un dans nebun,
Venise furtuna;
Clopotele au bătut ca de prăpăd,
Apoi fulgerele s-au îndepărtat.
Muzica era
La fel de zgomotoasă…
Domniţele,
Atunci,
S-au şi trezit
Ascunse după razele lunii…
Tocmai plecată să-şi cumpere
Nestemate
În seara asta
În seara asta
Este
Noaptea
Muzeelor.
În seara asta metroul
Urcă
Pe verticală.

Admirăm oceanele
Expuse,
Tot albastrul,
Fiecare planetă…
Privelişte cu nori
Norii îi despart în două
Cu dosul palmei, cu pumnul
închis
Ori cu fulgerul… când plouă,
Nu doar când cerul e întredeschis;
Norii îi îndepărtez ori îi aduc aproape,
Pot chiar să-i iau în mână, să-i rotesc
De-aş vrea mi i-aş apropia de pleoape…
Poate, într-o zi, toţi norii-i duc într-un ţinut
regesc.
De vreau, pun norii să danseze
Pe cer ori în grădina mea,
Peste păduri să emigreze…
Scară să le dau… pot… să ajungă pe o stea.
Norii – câţi sunt – sunt toţi ai mei…
De pe cer, de pe deasupra mărilor, de peste
tot…
Pot să ţi-i dăruiesc, iubito, dacă vrei…
Poate tot cerul ţi-l voi da… când am să pot.
Capcana măştii de argint

Nu mai coboară.
Rămâne
În istorii.
Un motor
Ce se pune în mişcare înghiţind
Lemne,
Explică privirilor
Viteza luminii,
Teleportările,
Gândirea roboţilor.
Noi nu avem de ce să urcăm
Cu metroul;
Mergem la pas
De la muzeu la muzeu.

Nu vom cădea
În capcana
Măştii de argint,
Căci norul de dincolo
Există.
Focul
Se poate
Să ne fi fost furat
Dar e focul nostru
Şi cerul ne aparţine…
Doar zeii,
Pentru puţină vreme,
S-au îndepărtat
De privirile noastre.

Nu, nicidecum! Nu e ce credeţi! Ceea ce vreau să vă spun n-are nici o legătură cu filmul acela
celebru…Ca să n-o mai lungesc, am să vă dezvălui de la bun început că e vorba despre un parfum.
Parfumul unei femei…(Ştiu, mărturisirea asta duce cu gândul tot la un film. Numai că… Deşi, naiba
ştie…) Oricum, nu era un parfum oarecare…
Când am întâlnit-o, cu ani în urmă, la o conferinţă de presă, în Macedonia, habar n-aveam că
există un parfum care se numeşte la fel ca filmul acela. Ea s-a apropiat de mine, surâzătoare, şi mi-a
întins lista cu întrebările ei, în franceză.
E o limbă pe care n-o stăpânesc prea bine şi o clipă m-am întrebat dacă voi înţelege exact ce vrea
de la mine. Dar n-am avut prea mult timp să mă gândesc la asta, pentru că, pe neaşteptate, m-anvăluit o boare abia simţită, un fel de briza parfumată (nu, nu e bine zis „parfumată”, pentru că
mireasma venea, cumva, din ea însăşi, ca un dat primordial, ca un fel de suflet nevăzut, dar
omniprezent) şi am tresărit.
Ea m-a privit mirată, cumva întrebătoare, ca şi cum nu şi-ar fi dat seama ce se întâmplă cu mine,
apoi cred că a înţeles, pentru că a zâmbit din nou (de data asta parcă şi puţin ironic) şi s-a îndepărtat
încet, abia lunecând, parcă plutind cumva, ca să se aşeze în ultimul rând…
Însă mireasma nu mă părăsea. Numai că acum n-o mai simţeam numai în nări, ci în toată fiinţa
mea.
Mă cotropise, ce mai… Nici nu mai ştiu cum am răspuns la întrebări, cu ochii aţintiţi în foaia de
hârtie. Îmi amintesc doar că, într-un târziu, când i-am căutat privirea, n-am mai găsit-o… Schimbase
locul? Plecase? Nu puteam să-mi dau seama… N-a venit nici la cocktail-ul de la închiderea
Festivalului.
Dar mireasma mă urmărea, chiar dacă pe ea n-am mai întâlnit-o după aceea.
Ei, şi am plecat de la Skopje, cu numai câteva ore înainte de un cutremur devastator, care a
preschimbat o bună parte din oraş într-un morman de ruine… De la Atena, unde am aflat vestea, mam întors cu primul avion. Dar bineînţeles că n-am mai găsit nici hotelul, nici Centrul de conferinţe,
nici… Iar în toată nebunia acelor ore nimeni nu mi-a putut spune nimic despre misterioasa făptură
înmiresmată… Aşa că m-am întors acasă, tulburat de acea întâmplare stranie…
La puţină vreme după aceea, cineva mi-a trimis de la Paris o revistă în care erau consemnate
răspunsurile mele la ancheta despre viitorul teatrului absurd.
Trăia?

Sau apucase să transmită redacţiei totul, înainte ca… Am privit semnătura: Floriana Flower. Şi am izbucnit
în râs. Era atât de simplu! De unde putea să izvorască o mireasmă, dacă nu din adâncul unei făpturi cu nume
de floare?
Am telefonat la redacţie. Da, mi s-a spus, realizatoarea anchetei era vie şi nevătămată. La ora seismului nu
se afla la Skopje, ci la Struga, unde se dusese să vadă catedrala în care se încoronau poeţii. Era o mare
iubitoare de poezie… Nu, din păcate nu se afla în redacţie, ci în Africa de Sud, pentru un reportaj de la Capul
Bunei Speranţe… Nu, din păcate redacţia nu este autorizată să comunice adresa ei privată, sau numărul de
telefon.
Sigur, mai pot suna, dar ea stă foarte puţin în redacţie. Totuşi, cine ştie, poate voi avea norocul să o găsesc
odată acolo. (Pe vremea aceea nu se auzise de Internet, şi, fireşte, nici de Google. Aşa că…)
… Şi vreme de câţiva ani am sunat, din când în când, la redacţie. Fără succes. Mi-a trecut prin cap şi ideea
că i-aş putea scrie. Apoi am renunţat. La urma urmei ce i-aş fi putut spune?
Într-o primăvară, eram la Brno, la un Festival internaţional, am intrat într-un magazin de cosmetice să-mi
cumpăr un after-shave.
În faţa mea, o domnişoară blondă, subţire, diafană, tocmai încerca un parfum. Ei bine – mă credeţi sau nu –
era chiar mireasma de la Skopje! Aşa că am trecut peste orice regulă de politeţe şi am întrebat – cam
intempestiv, recunosc! – ce parfum este acela.«DOLCE VITA», mi-a răspuns vânzătoarea, în vreme ce
blonda mă privea cu un reproş mut, vizibilderanjată de indiscreţia mea… Mi-am cerut scuze şi am cumpărat
şi eu un flacon de parfum. Iar în camera de hotel, când am deschissticluţa, m-a învăluit iar boarea aceea
dumnezeiască de la Skopje. Şi o clipă am avut chiar iluzia că Floriana Flower e lângă mine…
Eram hotărât să pun flaconul într-un mic colet
şi să i-l expediez pe adresa redacţiei. Poate, în
felul acesta, s-ar fi interesat cine e nebunul
care…
Numai că, în dimineaţa următoare, în vreme
ce mă rădeam, ascultând, concomitent, un
buletin de ştiri pe «France-Inter», mi-a izbit
auzul vestea că un grup de ziarişti francezi,
între care şi Floriana Flower, dispăruse fără
urmă, undeva, în Tibet, sub o avalanşă…
M-am întors în cameră, tăcut, şi am deschis
flaconul.
Dar, ciudat, mireasma n-a mai venit. Se
risipise fără de veste, într-un chip la fel de
misterios ca această poveste ciudată…

Peste apa Moldovei, la intrarea în târgul Romanului, pe un pod cu arcade din fier şi
beton, treceau în trap nervos cai trăgând la căruţe de tot felul. Într-o căruţă, cu doi boi
la jug, mergând domol, trecea un bătrân pe o grămadă de pepeni.
În urma lui, căscând gura uimit de eleganţa trăsurilor ce treceau pe lângă el, mergea
un tânăr ce părea să nu-l lege nimic de moşneag şi de pepeni, poate doar recunoştinţa
că fusese adus gratis pe grămada de pepeni.
Căci acesta era adevărul. Când moşneagul ieşise din Başta tânărul mergea istovit
din cale afară, de-abia mai târându-şi picioarele, iar moşu' îl lăsă să se urce-n căruţă
peste grămada de pepeni răcoroşi. Nu prea-i venea bine unui bătrân să meargă singur la drum, pe
lângă pădurea de plopi de sălcii şi de salcâmi din zăvoiul cel mare. Era vreme de război şi se zvonea
că mulţi dezertori s-ascundeau în întunericul pădurii, apărând unde nu te-aşteptai şi lăsându-te doar
cu izmenele pe tine. Ş-apoi mai avea cu cine schimba o vorbă.
– Mergi departe, nepoate?
– La Roman, tăicuţă.
– Apoi suie colea în spate, că n-or boşorogi boii dacă te-oi lua şi pe dumneata.
– Mulţumesc tăicuţă, îi zise tânărul cu glas obosit şi se urcă pe loitre lăsându-şi picioarele să atârne.
Plăvanii porniră. Tânărul tăcea. Iar moşului nu prea-i venea la-ndemână să-i dea sămânţă de vorbă.
Parcă-i părea rău că-l luase. Şi pentru ca să spargă odată tăcerea moşu-ntrebă:
– Vii de departe?
– Da, răspunse tânărul scurt, semn că ori era prea obosit, ori n-avea chef de sămânţă de vorbă.
Bătrânul nu se lăsă biruit.
– Cum te cheamă?
– Adrian.
– Eşti de pe la noi?
– Nu! îi răspunse tânărul.
– Ai ceva treburi la târg?
– Aşa şi-aşa… Şi cum bătrânul n-avea ce să-l mai întrebe, îl lăsă în pace.
Apoi, pentru ca să-şi dezmorţească picioarele, se dădu jos din căruţă, alergând uşor.
– Ai fost bun tăicuţă că m-ai luat. Puteai să mă laşi pe drum. Ai suflet bun. Te-aş răsplăti cumva, dar
nu prea am cu ce tăicuţă.
– Lasă, lasă dragu' moşului zise acesta îmbunat. Poate că ţi-or trebui banii în altă parte. Eu
mulţumesc lui Dumnezeu că voi face ceva parale cu harbujii ăştia, dacă m-ar lăsa în pace şi nu mi-ar
rechiziţiona căruţa. Am auzit că aşa stau lucrurile de când s-a apropiat frontu.
– N-ai teamă tăicuţă că n-or fi ai noştri chiar aşa de strâmtoraţi încât să-ţi ieie căruţa. Că doar cu ea te
mai urneşti şi dumneata dintr-un loc în altul. Şi-apoi nemţii sunt încă departe. N-au cum să treacă
tocmai pe-aici. Fii liniştit.
– Să te-audă Dumnezeu, zise bătrânul.
– Dar ce ai în pachetele acelea, întrebă bătrânul ca şi cum atunci le observă?
– Păi ce să fie. Cărţi. Am câteva cărţi şi nişte aparate făcute de mine, răspunse tânărul zâmbind.
―Si ce faci cu ele? Ţi-aduc vreun folos?
– Îmi aduc tăicuţă, mi-aduc. Tot ce-i scris pe lumea asta are şi părţi bune şi părţi rele. De cele bune
trebuie să ne folosim, iar de celelalte să ne păzim. Eu de mic am tot buchisit. Şi-acum, dacă tot nu sunt
la război, ce să fac? Mă mai uit din când în când pe ele.
– Apoi de ce nu eşti pe front? Că eu am patru feciori de nici nu mai ştiu pe unde sunt. Dacă regele mi
i-a cerut pe toţi, pe toţi i-am dat.
– Dar tatăl meu n-a făcut aşa. A dat bani în dreapta şi-n stânga şi m-a scăpat. Că dacă n-ar fi făcut
aşa poate eram şi eu acum un mort glorios prin vreo tranşee.
– Ah! aşa, zise bătrânul cu miez. Şi-acum ce faci?
– Învăţ, taică. Învăţ.

– Ce poţi să înveţi atâta? Că doară văd că eşti destul de mare. Nu mai eşti de vârsta şcolarilor.
– Apăi omul cât trăieşte învaţă, tăicuţă. Eu, de pildă, învăţ cum să fac nişte prafuri. Apoi, văzând că bătrânul
n-a înţeles nimic, adăugă, adică să vezi dumneata, învăţ cum să fac doctorii pentru bolnavi, tăicuţă. La care
bătrânul se lumină.
– Aha, eşti spiţer care va să zică.
– Cam aşa ceva.
Ajunşi aproape de moara lui Rollic, tânărul, după ce mulţumi, se îndreaptă spre centrul oraşului.
Adrian reuşi cu greu să găsească un loc unde să-şi odihnească trupul obosit. Sute de refugiaţi i-o luaserănainte. Până la urmă-şi află un loc în casa unui preot care îl găzdui într-o cămăruţă, semănând mai mult a
chilie.
Uşor de recunoscut după graiul oltenesc, refugiaţii se plimbau pe străzile Romanului. Alimentele se găseau
din ce în ce mai greu iar moara lui Rollic măcina din ce în ce mai rar. Şi peste tot o mare de muşte şi de
păduchi. Tânărul se învârtea nerăbdător în cămăruţa cât o chilie. Părea frământat, şi neliniştit în egală
măsură.
După ce-şi făcu rost de mâncare tot prin bunăvoinţa preotului, se îndreptă spre malul Moldovei. Umbla de
ici-colo pe malul apei adunând pietre albe, sfărâmicioase. Ajuns în chilie s-apucă să le sfarme până le
prefăcu într-o pulbere. Apoi scoţând din bagajele cu care venise tot felul de eprubete, flaconaşe, tuburi şi alte
minunăţii, trecu praful prin ele.
Din când în când adăuga câte ceva, şi după ce amesteca totul cum se cuvine mai combina în fel de fel de
recipiente amestecurile. Unele se înroşeau, altele se albăstreau, dar nici unele nu-l mulţumeau. Şi-atunci
arunca totul în fundul curţii într-o groapă de gunoi veche şi pleca după alte şi alte pietre.
În fiecare zi altele. Preotul îl iscodea din când în când cu câte-o întrebare. Dar în afară de faptul că tânărul
căuta nişte leacuri pentru răniţii de pe front nu putuse afla nimic altceva. Şi pentru că-l pasionase cândva
spiţeria începu să-i aducă el însuşi toate pietrele găsite de el şi prietenii lui. Într-o zi, un amic îi adusese
preotului o piatră ciudată. Destul de sfărâmicioasă cu tot felul de dungi prin ea, o piatră cum nu mai avusese
prietenul lor până atunci. Adrian luă piatra în mână şi două zile nu mai ieşi din camera lui. A treia zi, ieşi la
lumina zilei, palid şi obosit.
– Ei, ce-ai găsit? îl întrebă popa curios.
– Din nou, nimic, părinte. Am încercat totul în fel şi chip dar n-am găsit nimic. Apoi întristat, înfulecă în grabă
nişte roşii cu mămăligă rece, aduse de popă şi se întinse, aşa îmbrăcat cum era, în patul tare, pe o saltea de
paie de dânsul adormind. În somn se văzu într-un spital de campanie printre răniţi. Şi se făcea, că ţinea în
mână un flaconaş din care turna câteva picături fiecărui bolnav ce-i întindea paharul. Apoi după ce bolnavul
înghiţea cu lăcomie licoarea se făcea că în spatele lui creşteau văzând cu ochii aripi. Şi nu două aripi ca la
îngeri. Nu. Fiecărui pacient îi creşteau câte patru aripi de fiecare parte a trupului, cu care-şi lua zborul pe uşile
şi geamurile deschise-ale spitalului. Doctorii s-amuzau, iar infirmierele râdeau bătând din palme ca nişte
copile, în vreme ce bolnavii se ridicau tot mai sus spunând: „Mulţumim domnule doctor… Mulţumim…”
Şi dispăreau.
Înspăimântat, Adrian se trezi. În cameră zbura zăpăcită o muscă mare şi grea. Se izbea de pereţi şi de
geamuri ca o nebună. Adrian se uita la ea amuzat. Iar când aceasta-i vărsă una din eprubete pe masă se
supără. Luă la întâmplare o carte şi aruncă după ea într-un moment când musca se oprise din zbor.
N-o nimeri. Şi musca porni iarăşi să zboare nebuneşte. Plictisit, Adrian îi deschise geamul lăsând-o să
plece. O privi cum se depărta greoaie, minunându-se de dimensiunile ei.
Nicicând nu mai văzuse una la fel, îşi aduse aminte că tot din cauza unei muşte ce i se păruse cândva mare,
îşi pierduse prietena. Desenau ceva împreună. Şi când o muscă greoaie pătrunse-n încăpere el o prinse în
pumn.
Apoi ducându-se cu ea pumn la prietena sa, desfăcu pumnul brusc cu gândul s-o sperie.
În palma desfăcută, sub ochii uimiţi, Adrian văzu cum musca ceva mai vioaie îşi lua zborul lăsând în urmă o
grămăjoară gălbuie-albicioasă de larve. Şi cum acestea se mişcau într-un gel vâscos prietena lui se înecă, şi
vomă. De-atunci s-ocoleau potopiţi de jenă.
I-a despărţit şi războiul, lăsându-l pe fiecare cu durerile şi bucuriile sale. De-aceea, acum, Adrian nu-şi mai
puse mintea c-o muscă cu adevărat mare.
Enervat de amintirea acestei întâmplări luă conţinutul din recipiente, aruncându-l ca de obicei în groapa din
grădină. Apoi după ce spălă totul şi se curăţă în fugă, se culcă la loc. De data asta dormi fără vise.

Slavă Domnului, astăzi anul se găteşte! Ultima zi a anului 2009. De ce l-or fi gonind aşa, săracul, că
ne-a adus atâtea primăveri, atâtea flori şi bucurii, atâtea zile calde şi nopţi de desfătare, atâtea
frumoase călătorii şi bucate delicioase! Dai vrabia din mână pe cioara de pe gard! Păi de unde ştiţi că
2010 vă va aduce un surplus, un surplus bun vreau să zic?!
Sperăm mereu că viitorul va fi mai bun ca trecutul. Iar alteori ne aşezăm bine în prezent şi ne uităm în
urmă cu regret, gândind nostalgic la ceea ce am pierdut, la momente de dulce trăire, la anii noştri
tineri…
Păi da, asta e. S-a mai dus pe copcă încă un an din viaţa noastră! Suntem cu un an mai bătrâni, mai
trişti, mai disperaţi ori mai resemnaţi. De asta să ne bucurăm?
Dar cine ştie ce are-n traistă Noul An? Atracţia necunoscutului e mare. Poate că o să ne dea
succesele care se lasă aşteptate, dragostea care s-a rătăcit pe străzile încurcate ale anilor trecuţi,
bunăstarea care, cu criza asta economică, scade mereu în loc să crească, poate că o să ne spună că
savanţii s-au înşelat şi planeta nu e în pericol, că s-a descoperit remediul cancerului şi al sidei, al
cocktailului pentru o viaţă lungă la îndemâna tuturor, că demenajarea pe o altă planetă este posibilă,
mai întâi pentru pionieri şi repede pentru toată lumea, acolo unde oamenii nu se îmbolnăvesc, nu
îmbătrânesc şi nu sunt depresivi. Unde sărăcia nu există, pentru că toţi sunt la fel. (Dar asta e bine?)
Continuaţi fraza după pofta inimii fiecăruia, pentru că iluziile nu costă. Nu costă? Aşa credeţi? Cu cât
iluziile sunt mai mari, cu atât deziluziile sunt mai dureroase, mai periculoase chiar.
Dar speranţa? Este ea oare scândura înecatului? Este şi asta. Dar este mai ales creanga verde de
măslin aducătoare de pace şi bucurie, este perechea de aripi a lui Icar ce se înalţă spre soare dar nu şi
le arde, este făclia Statuii Libertăţii care pâlpâie în sufletele noastre ale tuturor.

TRĂIASCĂ DECI ANUL NOU 2010!

A sunat ceasul cel mai năprasnic
Ceasul care se cheamă Destin
Ceasul ce smulge parâma din bornă
Ceasul în care murim sau trăim
Ceasul acest' nu-l aude nimeni
Decât insul în pieptul căruia bate
Roţile-i sfarmă carnea pe oase
Sângele-i fierbe în adversitate
Plin i-e paharul. Turmele spaimelor
Galopează, gurile ecoului sparg.
Piatra e o forţă liniştită, pân-ce
Braţul furtunii o svârle în larg
Şi toate şi tot lasă-n urma-i pe veci
Precum pre sine-n brazde de urme
Fără să poată nici să se-ntoarcă
Nici funia timpului vreodată s-o curme
Şi vara de culoarea grâului
Şi iasomia de culoarea lunii,
Fascinat de identitatea obiectelor
Cu el însuşi, ca ţara cu străbunii.
Iată, braţele vântului răsucesc
Lunatica făptură, umbra ochiului lui,
Leopardul zăpezilor îi sare-n gât
Şi-abia mai vede-n ceaţă ochiul unei căţui
Într-acolo-i direcţia Timpului nou,
Dacă îngerii-l pot transgresa
Pe drumul tenebros pe care mulţi pornesc
Dar nici se-ntorc, nici ajung, doar câţiva

Peste abisul unei eternităţi
Pe deasupra abisului spre eternitate
Către o altă lume teribilă
Prea strâmtă pentru inima care se rupe de toate.
Dacă stâncile se deschid în faţa puhoiului,
Parantezele timpului imobilizat
Între frontierele a două durate nesigure
Se deschid greu în faţa celui damnat
Dar trebuie să treci de oglinzile sparte
Prin care sângele tău se prelinge,
Să te extragi din angoasele ce se umflă
Ca pânzele, ca un cancer peste meninge,
Şi din marea de lacrimi să te smulgi cu osârdie,
Vraja rea ce-a căzut ca un duh veninos
S-o rupi ca pe-o hlamidă ce te sufocă
Pentru ca jungherul fricii s-ajungă la os
A sunat ceasul cel mai năprasnic
Ceasul care se cheamă Destin
Ceasul ce smulge parâma din bornă
Ceasul în care murim sau trăim
Trăim pe de-o parte, murim pe de alta,
Naşterea-i grea, renaşterea-ndoielnică,
Dar cine şovăie pierdut e pe ştreang
Pierdută e clipa cu aurora prielnică.
Vom pierde gustul casei strămoşeşti
Dar şi cumplita junglă a fricilor de ieri,
Vom trece pe deasupra eternelor chemări
În abandonul altor uitate primăveri,
Noi, cei ce-ajungem să rupem zăgazul
Şi vântul şansei să ne ducă pe mal
Uitând furtuna care-nghite restul,
Nesăţioasă gură a zeului Baal.

AŞTEPTAREA
Aşteptarea e o casă înaltă
Clădită de meşteri nevăzuţi
Tremurând ca un abur pe baltă
Fată morgană în deşertul cu struţi,
Care aleargă stârnind nisipul
Acoperind şi descoperind volute
Asemenea vântului turbat, după chipul
Balaurului cu şapte capete slute.
Cu cât timpul se apropie de sfârşit
Cu atât se ridică malul de fiere
În echilibru descumpănit
Nevăzut ca o durere.
*
Aşteptarea e sămânţa mirabilă
Încolţită în timpul fugind
Căţărându-se pe patru zări deodată
Străvezie ca un colind
Glasul ei cu aripi de fluturi
Ne pâlpâie dulci alizee-n urechi
Spărgând zăgazurile nemişcării
Înţepenite în lacăte vechi.
Cu cât timpul se apropie de sfârşit
Creste lumina izbăvitoare
Doamne, pune un început
Şi nu un sfârşit la plecare.

LUNGA IARNĂ CANADIANĂ
I
Arţarii în flăcări se scutură-n vânt
De pare că arde pădurea nebună
Cuprinsă de patimi. Iar lupul flămând
Se trage să urle la lună.
Sub luciul vârtos al apelor moarte
Viaţa se scurge adânc către fund
Pământul trăieşte un timp muribund
În cumpănă Cronos desparte şi-mparte.
Fiarele blânde şi fiarele crude
Râmă-n zăpadă după aburul cald;
Ghinda se dăruie-n jocuri zălude

Noaptea e trează cu ochi de smarald;
Dar iată lumina se-agaţă de creste
Aşteptarea-i pândă la ferestre.
II
Şuieră vântul prin spaţii galactice
Trena de gheaţă rotind-o nebun
Vânătul suflu al mărilor arctice
Câlţi de cristale în inimi adun.

Fără obstacole pe şesuri întinse,
Pe vasta calotă sub viscol ascuns
Obrazul planetei, prădat de răspuns,
Înmărmureşte cu genele ninse

Albul cojoc îmbrăcat în Brumar
Prin lungul răstimp de frig bântuit
Răzbeşte nepeticit în Florar.

Traversăm istoviţi un tunel insolit
Şi pare că drumul e fără sfârşit
Iar sângele nostru mai bate arar.
III
Şi se face drum către oraş
Drum bătătorit şi drum de care
Şi din hornuri fumul cârcotaş
Fuge într-o inversă vâltoare.

Ca o lampă ocrotită de potop
Viaţa e la adăpost, la pace,
Floare-n seră. Nu-i nici un ciclop
Din vulcani să iasă ca s-o calce.

Oamenii se strâng în aşezări.
Totu-i calm, ca într-o bazilică
Pe altarul sfintelor păstrări

Demonii se pleacă şi abdică Sacerdoţiul binecuvântează
Dinspre miază noapte spre amiază.

Am ajuns la Otopeni în a doua zi de Crăciun, pe la ora 3 a după-amiezii. Schimbasem avionul la
Londra. Aveam o valiză mare şi o geantă atârnată pe-un umăr. Înainte de a ieşi din clădirea
aeroportului, mi-au tăiat calea mai mulţi indivizi, fiecare propunându-mi cu glas şoptit o cursă cu
taxiul. Am negociat pentru o cursă până la Gara de Nord cu unul mai în vârstă, cu prestanţă şi ton
civilizat. Am acceptat un preţ foarte apropiat de prima lui strigare.
Pe drum, am vorbit mai întâi despre vreme şi starea drumurilor din ţară, apoi despre nou înfiinţata
legătură cu trenul dintre Otopeni şi Gara de Nord, pe care omul mi-a prezentat-o ca pe-o glumă, o
pierdere de vreme. În continuare, ca să umplu golul din conversaţie, i-am povestit despre cei trei ţigani
care călătoriseră în avion pe rândul din faţa mea: doi tineri, poate fraţi, şi-o femeie care le putea fi
mamă. Omul mi-a spus că-i văzuse în aeroport.
Femeia purta o fustă largă şi avea părul, sur, împletit în cozi legate la spate şi parţial acoperite cu o
basma. N-aş fi ştiut că tinerii erau ţigani dacă n-ar fi fost însoţiţi de femeie şi dacă n-ar fi vorbit tot
timpul, tare, pe ţigăneşte. Cu stewardesele comunicau într-o engleză corectă, dar cu un ton
neobişnuit de autoritar. După ce trecuse ora mesei şi cărucioarele cu mâncare şi băuturi dispăruseră,
glasul unuia, interpelând o stewardesă, m-a făcut să tresar: „Give me a tea, please!”
A fost apoi povestea cu strănutatul. Eu stăteam în spatele femeii, pe scaunul de lângă culoar. Îl
vedeam bine pe tânărul de pe scaunul din mijloc şi parţial pe celălalt, aflat la geam. Tânărul din mijloc
strănuta întruna. Cam o dată din două, strănutul îl surprindea în timp ce se uita pe geam. Îi strănuta
atunci fratelui lui, în obraz. Invariabil, acela dădea o dată cu palma prin aer, plictisit, de parcă s-ar fi
apărat de-o muscă. În rest, strănuta drept în speteaza scaunului din faţă. În faţa tinerilor stăteau o
femeie şi o fată de vreo 10 ani. Scaunul de lângă ele, cel din faţa ţigăncii, era ocupat de un bărbat care
călătorea singur. După vreo oră de zbor, mama fetei părea gata să facă o revoluţie. Se sculase în
picioare şi-şi flutura cu disperare o mână. Fata era şi ea ridicată pe jumătate de pe scaun. Au venit
două stewardese. Au avut o discuţie cu glas şoptit, apoi femeia şi fata s-au mutat pe alte locuri, în
spatele cabinei.
„He-he-he! De unde să ştie el, ţiganul, că nu trebuie să strănute în ceafa celui din faţă?” – spuse
taximetristul. „Cei din generaţia copiilor lor vor şti” – am zis eu, cu glas de paşoptist vizionar. „Da' de
unde! Poate cei din a treia ori a patra generaţie!” – îşi dovedi omul scepticismul
I-am văzut ultima oară pe cei trei la ghişeele de control al paşapoartelor. Ţiganca a încercat să se

bage în faţa cozii vecine celei la care mă aşezasem eu. Un funcţionar în uniformă a mustrat-o: „Staţi la coadă,
vă rog!” Ţiganca a luat un glas rugător: „Am venit şi noi la neamuri, de sărbători, şi ne grăbim!” Noi, toţi ceilalţi
călători români, care venisem în România ca să ne vizităm prietenii chinezi, am tresărit. Ţiganca şi-a făcut
apoi loc în rând după primul sau al doilea plasat. Tinerii s-au apropiat de ea cu un calm britanic pe feţe.
La Gara de Nord, taximetristul a oprit în dreptul intrării în sala caselor de bilete pentru clasa I. În timp ce-i
plăteam, un individ tânăr s-a apropiat de maşină şi a deschis portiera de pe partea mea. „Poftiţi!” „Mulţumesc,
nu-i nevoie!” – i-am zis, trântind uşa la loc. Individul a rămas lângă maşină. Când am vrut eu să deschid uşa,
mi-a luat-o înainte. „Unde mergeţi?” Trecând pe lângă el spre spatele maşinii, i-am spus: „N-am nevoie de
nimic. Am totul aranjat”.
Taximetristul a deschis portbagajul şi mi-a dat valiza. Una mare, după cum am mai spus, şi cu mânerul
împodobit cu banderole de hârtie multicolore, atestând, dacă mai era nevoie, o călătorie internaţională cu
avionul. Am smuls pe loc banderolele de hârtie, dar ele deja îşi făcuseră efectul. În timp ce schimbam cu
taximetristul urări de anul nou, tânărul individ binevoitor a continuat: „Unde mergeţi? Avem microbuze în
orice direcţie!” „N-am nevoie, mulţumesc” – i-am spus iar. Atunci am băgat de seamă că un alt individ,
asemenea primului, mă privea de la vreo cinci metri distanţă, în direcţia gării.
În timp ce maşina care nu era taxi demara, am luat-o cu pas alert spre treptele de la intrarea în gară. „Unde
mergi, bă, tămâie!” – m-am auzit atunci interpelat. Mi-am întors faţa spre individ şi l-am privit mai bine. E oare
„politically incorrect” să spun că omul era un tânăr ţigan? Fără nici o vorbă, mi-am văzut de drum, cu un pas şi
mai alert. Din spate, l-am mai auzit o dată, strigând: „Tămâie, unde mergi?” Colegul lui, pe care-l evitasem
apropiindu-mă de trepte în diagonală, a intervenit şi el: „Da' un ban n-ai?”
De data asta, i-am lăsat doar cu întrebările. Am 49 de ani şi sunt într-o formă fizică nici foarte bună, nici
foarte rea, ci pe undeva pe la mijloc. Am fost capabil să sar treptele de la intrarea în Gara de Nord, trei câte
trei, cu o valiză de 22 de kilograme în mână, după o călătorie care începuse la Montréal cu 16 ore mai
devreme. Am executat această probă atletică urmărit din priviri de doi ţigani tineri, cu aspect de bătăuşi,
dintre care unul, frustrat că nu reuşise să-mi vândă un bilet la o cursă cu un microbuz probabil fictiv, mă
apelase „tămâie”, iar altul îmi ceruse bani.
Dar peste zece ani? Dacă mă voi vedea prins în aceeaşi situaţie, voi mai putea eu oare să scap cu tot cu
valiză? Poate că ar trebui să încep de-acum un program riguros de menţinere a formei fizice! Sau poate că va
trebui să vin în ţară cu valize din ce în ce mai mici, pe măsura capacităţii mele de efort, mereu diminuate?
Sau îmi fac probleme degeaba? Poate că peste încă 10 ani de integrare şi dădăceală europeană a
României şi-a Bucureştiului, Gara de Nord va fi vegheată de poliţişti, gardieni publici, ori angajaţi ai
serviciului personal de securitate, care-i vor asigura oricărui călător dreptul sacrosant de a-şi căra în ritmul lui
valiza, spre casa de bilete? Sau poate că toţi indivizii de felul celor doi se vor muta la Londra, venind acasă cu
avionul doar de sărbători? Desigur, se vor îndesi strănuturile în ceafă, în avion, dar măcar nu va mai avea
cine să mă întrebe, în faţa Gării de Nord: „Tămâie, unde mergi?”

PROMISIUNI ELECTORALE

O RECOMANDARE

Sunt gropi în care doar rataţii,
Mai calcă în ele în mod curent,
Si gropi în care candidaţii
Vor să le facă în buget.

Dacă vrei să ai putere,
Mare şi energizantă
Romul să-l consumi cu bere
Şi să fugi de apă plată.

RUGĂMINTE

INVITAŢIE

Doamne, dă-mi să beau ce ştii,
Numai câte una mică,
Dar ai grijă că la vii,
Apa, în principiu strică.

Amurgul vieţii mi-a sosit
Nu dau doi bani pe el
De aceea astăzi vă invit
Să bem un Otonel.

***
Azi natura se revoltă
Secetă şi inundaţii
N-avem parte de recoltă
De belşug au diplomaţii.

***
Românii sunt mai toţi în criză
Şi de rinichi şi de ficat,
Iar dacă faci o analiză
Criza ai vrut, criză ai votat.

***
Serios şi mai în glumă
Doctoria cea mai bună
E reforma-n sănătate
Că te vindecă de toate.

***
Un lucru fără de temei,
Avem şi criză de femei
Când vrei şi tu să faci „ceva”!
Ea spune: n-am plătit lumina!

***
“Să trăiţi bine”, a fost sloganul
Cu argumente diferite
Însă de vină e CIOLANUL,
Şi lupta “dinte pentru dinte”.

***
Nu ştiu pentru a câta oară
Am rămas din nou „fecioară”
Că-n chirurgie vezi matale!
Sunt progrese genitale.

***
“O, ce veste minunată”,
Se cânta frumos odată,
Azi tot timpul pe şosele
Auzim numai manele.

***
La mare, a mea vecină,
Susţinea că e virgină
Şi să vezi ce constatare!
Numai marea a fost mare!

A…
… am amestecat cărţile cu palmele bătătorite
de ploile primăverii ce m-au găsit
cu umbrela ciuruită de pietre
aruncate de peste gardul vopsit
în lentilele mult prea transparente
pentru vremurile imprevizibile
la intersecţia de drum cu potecă
şi un indicator pe care scria
pe aici nu se trece
doar se face
cartea şi A
aceeaşi
… dimineaţă
agaţă-mă la urechea viselor
cercel cu drepturi de autor
în bibliografia sentimentelor cu aripi
şi-n ordinea alfabetică
apropie-mă cuvânt
să pot şopti
dimineaţă
martor e necuprinsul iubirii
ce nu se destramă uşor
când bate la uşă cocoşat
semnul de întrebare
dimineata?

… am găsit o carte ascunsă în mâneca unuia
cu haină de firmă inscripţionată cu A
şi pierdută la masă în jocul de poker
şi boarfa şi nevasta A
se bucura că plouă în anotimp
cu libertate şi bere cu A
în pauza când se amesteca o carte
făcută de unul umflat în pene
cu rânjet de fiară cu A
cartea tăiată de ea
se vinde la taraba din colţ de stradă
şi restul din costum
cu A…

alb şi roşu
… pentru unica luminiţă
ploua cu negru
din cerul meu de… vreme
peste inima plecată la reşapat
într-o primăvară
aninat într-o scară pierdută
mi-am înlănţuit privirea
cu strigăt de lac ce părea că seacă
de ochii tăi
mi-am prins albul din suflet
de roşul buzelor fierbinţi
într-un mărţişor ce durează
la pieptul tău
nufăr te oglindeşti în irisul meu
brodat în alb şi roşu
simbol cu preludiu etern
martie, aprilie…
şi
iar martie.

alunec…
m-ai luat cu chirie dimineaţă albastră
şi am locuit la tine în ceasurile fecunde
mi-am statornicit privirea
pe cearcănele ferestrei deschise
şi nu regret visul verde
aşezat pe veşmântul memoriei
din viaţa rămasă
numărătoare inversă
m-ai mângâiat la ţărmul tău sigur
dăruindu-mă val albastru
fiecărei picături din lacrima zilei
o lume renăscută din nisip
cu unică tresărire finală
te sărut mereu ţărmul meu
răsărit spre amurg
alunec…

(Fragment şi traducere primite de la prietenul şi colegul nostru Adrian G.
Săhlean din Boston, citite la întâlnirea unui grup de scriitori români din
Montréal pe 15 ianuarie, cu ocazia comemorării a 160 de ani de la
naşterea Luceafărului literaturii române)
Mihai Eminescu – Zi cu zi ne americanizăm…
Oamenii simt o apăsare, asemenea celei produse de atmosfera
îngreunată de furtună, apăsare de care nimeni nu-şi poate da seama de
unde vine, dar care se manifestă prin o sumă de incidente.
Desigur, nu e pură întâmplare că se înmulţesc omorurile,
aceste morţi fizice prin violenţă, precum se sporesc
falimentele, aceste decese economice, asemenea
violente.
Nu credem ca circulare să poată înlătura
cauzele sociale din care răsar asemenea
fenomene. În sfera vieţii morale pare a nu
mai fi existând nici o idee serioasă care săncălzească sufletele şi să le ridice din mizeria
vieţii de toate zilele. Ideile religioase sunt
subminate de-un materialism brutal, ideile
morale substituite prin maxime epicureice şi prin
cinism; scandalele se-nmulţesc şi iau formele cele mai degradatoare; ideea naţionalităţii
chiar, atît de roditoare şi în stare a ţine loc multor goluri ale culturii, e subminată de teoreme
cosmopolite şi socialiste.
C-un cuvânt, zi cu zi ne americanizăm, zi cu zi devenim mai nepăsători faţă de soarta
poporului nostru propriu şi-n mijlocul acestei nepăsări, caracteristice numai pentru
popoarele guvernate de despotism, singurul nerv care mişcă elementele dominante este
goana după influenţă şi aur.

Mi s-a cerut de câtre un prieten, apoi de încă alţi prieteni, să traduc textul lui Eminescu în engleză, ceea ce
am făcut azi, de ziua sa, în amintirea sa. Intriga, poate, referirea la America (dar la vremea respectiva,
percepţia era legata de Goana după Aur).
Toate cele bune,
Adrian

A friend asked me if I could translate the text into English. I thought I would honor Eminescu's birthday,
today, by doing it. My friend was also intrigued by the „Americanization reference”… 130 years ago. Well, if
everything is.. perception, America was famous at the time for the… gold rush (one could argue that the way
the note ends has to do with it)
Best, Adrian

Mihai Eminescu – We become more American, day by day.
(translation into English by Adrian G. Sahlean)

People have a sense a heaviness, akin to a storm atmosphere, a heaviness no one understands from
where it comes, but which is manifest as a series of incidents. Of course, it is not by pure coincidence that
murders are increasing, these violent physical deaths, much as bankruptcies are multiplying – economic
deaths, equally violent.
We don't believe that government edicts will be able to eliminate the social causes of such phenomena. În
the sphere of moral life, there no longer seems to exist a serious idea that would warm the spirit and lift it from
the misery of everyday life. Religious ideas are being undermined by a brutal materialism, moral ideals
replaced by epicurean dictums and cynicism; scandals multiply and take the most degrading forms; even the
nationalist ideal, so fruitful and able to make up for many cultural voids, is being undermined by cosmopolitan
and socialist theories.
În one word, day by day we become more American; day by day, more indifferent to the fate of our own
people, and at the center of this indifference, characteristic only of nations governed by despotism, the single
impulse that moves the dominant class is the rush for influence and gold.

Adrian George Sahlean
Global Arts Non-Profit
www.globalartsnpo.org
Eminescu Translations
www.luceafarul.com

VINERI, 20 noiembrie 2009, c'est mon tour!
Ajung la Salonul de carte spre ora prânzului, pentru că la ora 14 este programată
lansarea montrealeză a cărţii mele „Cei şapte ani de acasă…”, într-una din sălile
special amenajate cu palmieri şi panouri care îşi schimbă culoarea, dând astfel,
evenimentului, o ambianţă feerică.
Fiind printre prieteni şi „fraţi de carte” am profitat de atmosfera intimă care se crease şi am vorbit
despre începuturile mele literare.
Prima mea carte mi-am editat-o singură, într-o variantă originală, din care un exemplar a ajuns la un
muzeu din judeţul Ialomiţa. Am apelat la o tipografie din Québec la care am prezentat CD-ul cu
„Adevăruri simple”. Când şeful tipografiei s-a prezentat la mine acasă, cu cărţile în cutie şi mi-a pus în
palme primul exemplar, proaspăt tipărit, am plâns de emoţie, ca şi cum aş fi avut în braţe un nou
născut.
Este o emoţie care nu se uită niciodată!
Dintr-un om obişnuit, devii scriitor!
Cred că este singurul moment din viaţă, când un bărbat, având în mână prima sa carte, ca autor,
simte eliberarea şi bucuria femeii care aduce pe lume un copil şi care o transformă dintr-o femeie
obişnuită, în mamă!
Este un sentiment complex, greu de exprimat în cuvinte!
Şi cine a trăit acest sentiment va proteja, pe vecie, copiii şi viaţa!
A urmat apoi o traducere în limba franceză şi cartea a intrat în două lumi literare paralele.
Cu varianta franceză, am fost selecţionată pentru a treia ediţie a Festivalului scrieri din umbră, din
Québec, festival care promova lucrări literare de debut, în limba franceză, ale unor participanţi de
orice vârstă, de la autodidacţi talentaţi până la oameni cu o solidă cultură universitară sau
postuniversitară, tineri şi bătrâni, o diversitate plină de respect pentru cultură şi pentru cartea scrisă.
Vestea bună am primit-o în octombrie 2007, dar festivalul urma să se desfăşoare abia peste şase
luni, în mai 2008, în localitatea pitorească Saint-Antoine-de-Tilly, la aproape patru ore distanţă de
Montréal.
Cu varianta în limba română am ajuns în România, în luna noiembrie 2007, la uşa editurii domnului
George Călin, unde, imediat după ce am trecut pragul, s-au întâmplat o serie de lucruri minunate:
editarea ei într-un timp record, patru lansări de carte în două zile, o emisiune de prezentare
radiofonică, în direct, o diplomă de excelenţă!
În avion, în drum spre Canada, încă nu mă dezmeticisem bine în urma acestor evenimente!
Da, fusesem la o petrecere minunată, la un „botez”, acolo unde copilul este privit cu uimire şi
curiozitate de toţi, iar mama, radiind de fericire, este felicitată de toată lumea!
„Naşul” acestei petreceri, naşul de botez al primei mele cărţi în limba română a fost acest minunat
om, poetul sensibil şi omul de cultură de o mare rigoare, a cărui editură este de fapt un „cenaclu
permanent”, deschis încercărilor literare de tot felul, de la elevi, la cei care apropie centenarul şi care
vor să-şi dezvăluie amintirile.
Mulţumesc, încă o dată, domnule George Călin, că aţi acceptat invitaţia Asociaţiei Canadiene a
Scriitorilor Români, de a deveni membru corespondent al revistei Destine Literare şi sper ca la ediţia a
33-a a Salonului de carte de la Montréal, din noiembrie 2010, să ne regăsim cărţile alăturate în
rafturile standului românesc.

La Salonul din anul ce abia a trecut, au avut acest privilegiu cărţile din colecţia Stranger Secret Files, ale
unui scriitor de renume, autor a peste treizeci de titluri, realizator şi animator cunoscut al emisiunii TV
„Conspiraţia tăcerii” – domnul general dr. Emil Străinu.
Emisiunea domniei sale şi-a propus ca alături de prezentarea unor fapte şi fenomene inedite şi
controversate, să promoveze cultura, prin prezentarea de cărţi, nou apărute în România şi în lume şi scrieri
ale românilor de pretutindeni, iubitori ai emisiunii şi tematicilor sale.
Astfel, într-una din emisiuni, domnul Emil Străinu a avut amabilitatea să prezinte Revista Destine Literare a
Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români, adresându-le acestora cuvinte frumoase de mulţumire şi
încurajare în acţiunile lor şi în continuare a prezentat cartea mea de eseuri „Adevăruri simple”, al cărui
parcurs l-am urmărit până acum, în România.
Acest fapt nu a fost întâmplător pentru că, domnul general Străinu, îmi este un bun prieten încă din
copilărie, tatăl meu fiindu-i profesor şi mentor spiritual până când a trecut în nefiinţă, în anul 2002. Ne leagă o
frăţie spirituală şi o frăţie de carte – biblioteca tatălui meu fiindu-i permanent deschisă - astfel că în copilărie şi
tinereţe, am citit aproape aceleaşi cărţi şi sunt foarte fericită că a acceptat invitaţia ACSR de a colabora la
revista Destine Literare din Canada, dându-mi sentimentul de reîntregire a familiei mele spirituale.
Mulţumesc, Emil!
Revenind la destinul francez al „Adevărurilor simple”, am ajuns în luna mai 2008 la Saint-Antoine-de-Tilly,
însoţită de Victor, soţul meu, unde am rămas patru zile, cât au ţinut festivităţile.
M-a întâmpinat preşedinta şi organizatoarea festivalului, doamna Danielle Sarrazin, o femeie blândă şi
zâmbitoare dar care, am constatat că a fost prezentă tot timpul şi peste tot, conducând activităţile cu o mână
de fier, învăluită în catifea. Organizarea a fost impecabilă, totul derulându-se „la minut” conform celor
programate.
Am aflat că, de fapt, toţi organizatorii erau oameni care lucraseră într-o anumită perioadă a vieţii, nu
departe de casă, la Guvernul Provinciei Québéc.
Tot orăşelul aşezat pe malul fluviului St. Laurent a fost mobilizat şi a fost onorat cu prezenţa multor
oficialităţi.
În prima seară, la cocktailul de deschidere, în faţa unui platou de prăjituri, m-am trezit faţă în faţă, cu un
domn cu ochi albaştri, foarte sportiv, deşi trecut de a doua tinereţe. Avea un ecuson cu numele PAUL OHL
care ştiam că este invitatul de onoare al festivalului.
L-am salutat zâmbind şi el mi-a replicat pe loc: „Ce faci, profesoaro?”
I-am răspuns că eu sunt economistă, nu profesoară. El nu s-a lăsat: „Eu ţi-am citit şi ţi-am aprobat cartea de
eseuri pentru festival! Ai un stil clar şi limpede, explici ca o profesoară!”
Am rămas uimită şi până la urmă mi-am amintit că am predat cursuri de economie politică la un liceu în
Bucureşti, în timpul orelor de practică pedagogică la facultate. I-am spus toate astea şi s-a declarat mulţumit.
Eram singura româncă printre cei o sută de invitaţi. După cocktail, toţi cei peste şaptezeci de scriitori
participanţi au avut dreptul la câte un discurs de trei minute. Totul a început la ora 19.00 şi s-a terminat la ora
23.00 fix. Cei prezenţi au fost de o corectitudine şi de o răbdare ireproşabilă.
Pe scenă urcau grupuri din fiecare regiune a Québec-ului.
Eu reprezentam Laval-ul şi era ora 22.30. Trebuia să animez, cu ceva foarte special, cele trei minute!
Am început, bineînţeles, în franceză:
„Ce se ştie despre România? Nadia Comăneci, Ceauşescu şi Dracula!
Să ştiţi că România mai are şi scriitori, de asta sunt eu aici, ca să vă amintiţi şi de mine!”
Au început să aplaude amuzaţi. Am continuat:
„S-a vorbit aici despre iubire, despre fericirea de a avea copii şi de a vedea cum cresc nepoţii noştri, dar ce
se întâmplă cu ei când sunt trimişi în grozăvia unor războaie inutile şi absurde?
În Irak, în nord, sunt suniţii, care au puterea, dar nu au petrol!
În sud sunt şiiţii, care au petrol, dar nu au putere!
E destul scandal şi aşa! Ce mai caută acolo americanii? Ce caută canadienii? Până şi românii au trimis în

zonă, în Irak şi Afganistan, batalioanele de luptă „Lupii negrii” şi „Scorpionii roşii!”
În continuare, am citit prima pagină din cartea mea de eseuri, în care îmi exprimam părerea că e urgent ca
lumea să se trezească şi să acţioneze.
În sală, de când auziseră numele batalioanelor româneşti, toţi erau învioraţi, ca după cafeaua de
dimineaţă!
Şi de abia o dresesem cu Dracula! Au rămas cu îndoiala că, totuşi, românii au ceva magic în ei!
Reuşisem să le trezesc interesul şi toată lumea m-a ţinut minte pe tot parcursul festivalului.
În acest context m-a abordat un domn în vârstă, foarte simpatic şi original, din Valleyfield, scriitorul de
teatru, proză şi poezie Maurice Solamo, profesor de franceză, morală, specialist în ordine iniţiatice şi religii,
cu care am avut conversaţii extrem de interesante şi cu care am legat o strânsă prietenie şi o colaborare
literară.
Este în prezent membru colaborator al revistei Destine Literare a ACSR.
La festival am cumpărat o carte, cu caracter ezoteric „De vorbă cu îngerii”, de la o scriitoare participantă,
care, înainte să îmi dea un autograf, m-a privit drept în ochi şi m-a întrebat: „Tu poţi să mă crezi că eu vorbesc
cu îngerii?” „Sigur că te cred!” i-am răspuns. „E posibil să fi intrat într-o altă frecvenţă vibratoare care îţi
permite o astfel de comunicare. E simplu!” Mi-a mulţumit foarte călduros. De fapt cartea ei era foarte
interesantă!
Domnul Paul Ohl, naşul de botez al cărţii mele, varianta franceză, m-a recuperat „de pe teren” ca să mă
prezinte cu mândrie la invitaţii din partea Guvernului Canadei şi ai provinciei Québec cu care am făcut
fotografii şi cărora le-a spus: „dacă aveţi nevoie de ajutor la guvern, am aici pe cineva!
Eu am râs: nu se ştie niciodată! Am aflat astfel că el fusese consilier guvernamental.
L-am reîntâlnit pe domnul Paul Ohl, în toamna aceluiaşi an 2008 la Salonul de carte din Montréal.
Dădea autografe la standul editurii, în apropierea unui panou enorm, cam de nouă metri pătraţi, aşa cum
au toţi scriitorii de mare succes.
Ne-am îmbrăţişat şi i-am spus: „Ştiam că eşti mare, dar nici chiar aşa!”
Aflasem între timp că era un mare scriitor, de origine alsaciană, de unde ciudăţenia numelui, fost paraşutist
militar, de unde şi ţinuta atletică şi mare voiajor prin lume, Japonia, Hong Kong, China de Sud, Indonezia,
America de Sud, de unde îşi găsise tematica pentru numeroasele sale romane şi scenarii de film.
Este autor al romanului „Soarele Negru”, premiat în 1992, al romanului „Copilul Dragon”, scenarist al
filmului HIGHLANDER III, autorul lucrării „Artele marţiale – zestrea Samurailor” şi lista continuă.
Pentru că îi făcea plăcere să mă tachineze numindu-mă „fata lui Dracula”, i-am făcut cadou cartea despre
Vlad Ţepeş a domnului scriitor George Tăutan, iar el mi-a oferit romanul „L'Enfant Dragon”, cu autograful său
şi o dedicaţie foarte personală, pentru mine.
Mi-a spus că plănuieşte că viziteze România aşa că am rămas în legătură.
În acel moment, pot spune că destinele literare, ale cărţii mele de eseuri „Adevăruri simple”, s-au reunit!
La standul românesc, cartea mea, prezentă la concursul de debut canadian în limba română, a intrat în
patrimoniul ACSR, iar nu departe dădea autografe „Naşul” de botez al aceleaşi cărţi, care debutase deja în
limba franceză.
Se pare că venise momentul să îl întâlnesc pe domnul scriitor Alex Cetăţeanu, preşedinte al Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români, care m-a invitat la Cenaclul literar „Mihai Eminescu” al ACSR. După un an
am devenit membră a asociaţiei.
Venise momentul să-mi regăsesc „fraţii de carte” din noua mea „casă” – Canada!
După ce am povestit cele de mai sus, am făcut câteva comentarii la cartea mea „Cei şapte ani de acasă…”
pe care de fapt toată lumea o citise şi am prezentat în premieră două capitole din volumul II de note biografice
„Centrul Vechi” pe care îl pregătesc pentru publicare.
Şi ziua încă nu s-a terminat!
După o pauză, în aceeaşi sală, urma să aibă loc o întâlnire literară cu poetul George Filip.
Am plecat în fugă spre standul editurii unde se apropia de final şedinţa de autografe a domnului Claude

Hagège, celebrul lingvist din Franţa, cu care aveam întâlnire. M-a văzut de la distanţă şi m-a întrebat: „mi-ai
adus cărţile?”
Bineînţeles că i e adusesem, pentru că avea dorinţa să exerseze cititul în limba română.
Au urmat apoi surprizele! Primul tur l-am câştigat eu, pentru ca să constat că, la următoarea întâlnire, care
a avut loc a doua zi, sâmbătă, să fie el cel care a reuşit să mă impresioneze.
Şedinţa de autografe se terminase aşa că am putut să vorbim în linişte.
Mi-a privit atent cartea „Adevăruri simple” care părea micuţă şi inofensivă, dar titlul l-a făcut să ridice din
sprâncene, admirativ, pronunţându-l în franceză, interogativ: „Des vérités simples”?
Pe urmă au început surprizele. A deschis-o şi a citit dedicaţia mea: „Unui Pelerin printre graiuri!”
A înţeles imediat şi mi s-a adresat în franceză pentru că era prea surprins: „De unde ştii?”
I-am răspuns râzând: „m-am informat, am prieteni printre arabi!”
Domnul Claude Hagège, deşi e născut în Franţa, are origine tunisiană. Ştiam că numele proprii arabe au
câteodată o semnificaţie anume, cum este porecla la noi.
M-am informat la standul egiptean, de unde cumpărasem o carte cu nişte minunate poezii de dragoste. Aşa
am aflat că „hagege” înseamnă un grup de pelerini şi i-am trecut „mesajul” în dedicaţie.
De la standul egiptean am trecut la cel israelian unde un domn foarte distins, transpunea numele celor
doritori, în scriere ebraică.
Luasem de acasă o carte – Sfânta şi întreita înţelepciune – scrisă de Contele de Saint Germain, ca să mă
lămuresc asupra semnificaţiei unor litere din scrierile vechi.
Am stat îndelung de vorbă cu domnul sus menţionat, dar am constatat că el era doar un caligraf şi nu
cunoştea semnificaţiile literelor.
În schimb era un mare artist vizionar. Mi-a arătat o mapă plină cu desene extraordinare, create cu litere din
alfabetele vechi şi cu care orna vitralii ale unor lăcaşuri de cult. Dacă nu am fost lămurită, oricum am plecat
mulţumită de minunăţiile pe care mi le-a arătat şi în plus,având cartea „Contelui” în mână, am avut şi o
revelaţie care mi-a folosit nu după mult timp, la întâlnirea cu domnul Hagège, pe care l-am întrebat „cum
funcţionează”, ca să stăpânească – scris şi vorbit –, cincizeci de limbi străine. Mi-a transmis, în mod foarte
serios, metoda sa.
Eu i-am replicat că de fapt adevărul este altul. L-am privit în ochi şi i-am spus: „Eu ştiu cine eşti!” şi i-am pus
pe masă două fotografii, ca să le compare.
Una era fotografia sa oficială din revista Salonului de carte şi cealaltă era „revelaţia mea”, adică fotografia
Contelui de Saint Germain din cartea pe care o purtasem cu mine şi o răsfoisem toată ziua.
A studiat, cele două poze şi mi-a spus amuzat, în franceză: „S-ar zice că seamănă!” şi a continuat: „Ce vrei
să spui, că m-am reîncarnat?!”
„A, nu!” i-am răspuns eu. Vreau să spun că n-ai murit niciodată!”
Am început să râdem, în hohote, amândoi. Şi-a chemat asistenta care a privit şi ea nedumerită fotografiile,
mirată de asemănarea fizică.
Pentru cine nu cunoaşte amănunte, precizez că acest „Conte” era recunoscut ca un remarcabil erudit şi
lingvist al vremii sale. Înzestrarea lui lingvistică era aproape supra omenească. Vorbea cu o asemenea
fluenţă zeci de limbi încât în fiecare ţară, unde se ducea, era acceptat ca nativ. Şi în plus era şi un mare
telepat.
Amuzat încă, de cele petrecute, domnul Claude mi-a adresat invitaţia: „Să vii mâine să mai vorbim,
urmăreşte-mă în program unde voi fi!” şi aşa ne-am despărţit, nu înainte de a o prezenta pe mama mea, care
mă însoţise la festivitatea de lansare.
Domnul „Conte Pelerin” şi-a făcut ultimul tur de magie! A privit-o pe mama şi i s-a adresat în româneşte: „De
ce nu vorbeşti în franceză, dacă eşti în Canada?” şi i-a zâmbit. Mama a rămas perplexă, fără replică.
M-am uitat la ceas şi am constatat că e timpul să mă întorc repede în sala de festivităţi unde ne pregăteam
de întâlnire cu un om al mării, cu POETUL.
În drum spre sala menţionată am trecut pe lângă o uşă deschisă, din vecinătate. Pe uşă era scris „Basile
Gliga – lansarea cărţii „Gena managerială”.

Îl ştiam pe domnul Gliga, dar nu-l cunoşteam personal. Am profitat de împrejurare şi am intrat să îl salut
aşa, din spirit de breaslă, fiind economist ca şi mine. Trebuie să precizez că majoritatea scriitorilor cunoscuţi
în Canada sunt de profesie ingineri sau medici. Cei câţiva scriitori, cu formaţie literară universitară sunt deja
consacraţi şi publică în edituri de renume, dar participă la adunările ACSC şi sunt foarte buni consilieri în ale
literaturii.
Mi-am cerut scuze că nu puteam să particip la lansare, dar dl Gliga mi-a oferit cu amabilitate un autograf pe
cartea sa, iar eu i-am oferit fiului său Alex, cartea mea „Cei şapte ani de acasă…”
I-am arătat că la sfârşit i-am scris o poezioară „Cântec pentru Alexandru” şi el a rămas foarte impresionat.
De fapt era o întâmplare pentru că ambii mei nepoţi se numesc Alexandru şi încă ceva alături, ca să îi
diferenţieze.
Thalassa! Thalassa! „Strigătul de bucurie a zece mii de greci, conduşi de Xenophon, când frânţi de
oboseală, după o retragere de şaisprezece luni, au zărit malurile Pontului Euxin.”
„George Filip din Pontus Euxin” era titlul volumului de versuri la a cărui prezentare urma să luăm parte.
Nu îndrăznesc să scriu despre Poetul – poet, care a publicat peste 25 de volume de versuri, pentru că nu
sunt de specialitate şi de fapt au scris atâţia despre creaţia sa încât, nici nu ştiu dacă aş mai avea ceva de
adăugat.
Aici, voi încerca să prezint Poetul – om, aşa cum eu l-am cunoscut şi trebuie să recunosc că nu e o
încercare uşoară pentru că Poetul e foarte exigent şi dacă „nu te uiţi pe unde calci”, rămâi prizonier pe viaţă
într-o epigramă.
Era deja târziu şi sala era plină. Poetul se afla în picioare lângă o masă plină cu bunătăţi, după bunele
tradiţii româneşti. Regula „primum vivere, deinde philosophari!” îi era bine cunoscută, aşa că ne îmbia cu
minunatele scovergi făcute de „Maria sa” şi cu vin, parcă zicând în gând: „luaţi, mâncaţi, acesta este sângele
meu, luaţi mâncaţi…!”
Nu ştiu dacă nu cumva i-am intuit gândul, dar nu cred că eram departe! Faptul că e un adolescent rebel i s-a
mai spus şi el a zis că termenul e prea blând. Îi place să provoace, dar să fie respectat, la fel ca marea al cărui
fiu este!
Este un iremediabil iubitor de ţară şi are un patriotism furtunos, ca marea, alături de care a fost născut.
Toţi cei care trăiesc pe lângă malul mărilor, sunt oamenii mării, înainte de a fi oamenii naţiei lor şi au ceva
special. Sunt dârji şi gata să o înfrunte, dar nu-i poartă ură. Marea e aşa cum e!
Aceeaşi relaţie o au, oamenii mării, şi cu Viaţa. O înfruntă, dar nu o urăsc!
Dar, când marea e blândă şi când te laşi purtat de ea, cu mâinile întinse în cruce, ca un Iisus răstignit pe
valuri şi cu ochii spre cer, atunci iubeşti marea!
Iubirea de mare, dacă ai cunoscut-o vreodată, îţi rămâne în suflet toată viaţa!
Numai cei care iubesc marea îl pot înţelege şi iubi pe Poet.
Viaţa lui este un permanent zbucium de valuri, între două sentimente, atât de contradictorii şi atât de
asemănătoare, iubirea şi înverşunarea neiubirii!
Face el pe viteazul, dar în minte îi răsună mereu o chemare:
„Întoarce-te acasă,
Aşa-cărunt, cum eşti;
Vino pe malul Mării
Şi ai să-ntinereşti.”
Domnule George Filip, ai pus un zero, lângă prima cifră a vârstei! Acesta anulează tot ce a fost rău şi
păstrează tot ce iubeşti mai mult: copilăria, cei şapte ani de acasă…
La mulţi ani, Maestre!
Poetul a vorbit cuminte, blând şi frumos, în faţa publicului strâns în onoarea sa.
A strălucit ca un diamant, cu suflet de doină!
Şi a fost ziua a treia!

La Santiago de Chile este o noapte ploioasă de toamnă. Nu este frig, nici chiar răcoare, dar
umezeala pare că pătrunde prin piele până la os dând o senzaţie ciudată, apăsătoare. La Hotelul
Colon vin şi pleacă permanent cohorte de: turişti ce dau impresia unui furnicar zgomotos. La bar mai
toată lumea bea Tequilla sau bere locală Crystal (Regal sau Imperial) după buzunar, iar din difuzoare
se revarsă şiruri infinite de muzică latino. Până şi siclele de bere au o capacitate ce nouă europenilor
ni se pare aiurea, ceva între trei sferturi şi un litru
Este ultima seară, a doua zi urmând să plec spre Argentina şi de acolo mai departe spre Uruguay.
Ora la care trebuia să mă întâlnesc cu amicul meu din călătoria din Insula Paştelui trecuse de mult, dar
îmi amintesc insistenţa mesajelor sale SMS şi hotărăsc să-1 mai aştept preţ de o sticlă de bere.
Pe timpul şederii, în Insula Paştelui îmi prezentase o , teorie promovată de un grup ştiinţific
exclusivist numit Silent Circle şi care căuta să difuzeze informaţii despre lucruri pe care guvernele le
excludeau cunoaşterii publice după părerea lui, prin metode ţinând de teoria conspiraţie?.Teoria în
sine argumenta faptul că ceea ce noi înţelegem prin „cunoaştere" este difuzată în public pe niveluri şi
niveluri de acces, existând pentru omul de rând zone de cenzură a informaţiei de care nu are
cunoştinţa.
Din câte ştiam în urma participărilor la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale din zona ştiinţelor
nonconvenţionale, exista un „cartel" supranumit neoştiintific şi antisistem, polarizat în jurul revistei
cosmopolite NEXUS din care, alături de Silent Circle mai fac parte grupările Disclosure Proiect, Alien
Hunter Group, The Odin Trolli, ARES, IRON Eagle şi chiar grupări, foste dizidente sovietice, ca
Anomalia şi Ras-putin sau ruse precum gruparea Arhimede.
Regula acestor grupări este acea că ele te caută şi te cooptează, nimeni neintrând aici la cerere.
Informaţiile pe care amicul meu mi le prezenta nu erau toate noi pentru mine, dar o mare parte din
ele alcătuiau de această dată o poveste care se lega, pe alocuri ireală dar în mod ciudat era foarte
argumentată şi mai cu seamă în final devenea foarte credibilă.
Pe când plăteam şi mă pregăteam să mă retrag a apărut pe neaşteptate şi cel aşteptat şi împreună
am plecat într-o plimbare nocturnă prin capitala chiliana. Era o oră undeva trecut de miezul nopţii...
După un lung ocol am ajuns în piaţa centrală unde ne-am oprit la un restaurant ce servea în principal
specialităţi de peşte. Ne-am aşezat la masă intr-un fel de minisepareu unde, un ospătar ce-mi părea
simpatic ne-a adus un soi de menu ce semăna mai degrabă cu o carte de telefon, având în vedere
abundenţa felurilor de mâncare oferite.
Juan însoţitorul meu părea foarte nervos şi tot răsfoia o carte groasă cartonată, care la prima vedere
părea că tratează yachtingul şi sporturile nautice. Din primul moment mi-am dat seama că se
cunoaşte cu personalul localului ceea ce nu mi-a plăcut deoarece stabilisem de comun acord să
mergem într-un local ales la întâmplare, detaliu asupra căruia insistase. Deşi mai mâncasem o dată.

în aceea seară preparatele din peşte au fost delicioase. Juan în schimbul unei bancnote date pe furiş se
ospătase cu supă de aripioare de rechin iar eu printre alte bunătăţi marine cu broască ţestoasă de Pacific.
Aveam să aflu mai târziu, după câteva zile că mâncărurile servite erau prohibite şi vieţuitoarele marine
respective apărate de lege.
De câteva ori am încercat să abordez subiectul întâlnirii cu Juan, dar acesta parcă era amnezic, dădea
impresia că nu-şi aminteşte nimic. Nici cele trei sticle de vin şi interminabilele seturi de apropouri nu l-au trezit
la realitate.
Culmea a constituit-o faptul că la mii de kilometri de casă într-un restaurant pescăresc chilian eram serviţi
de un ospătar chilian get-beget ce vorbea... româneşte! Totul a pornit de la faptul că pe la trei-patru dimineaţa
în timp ce servea clienţii el fredona Valurile Dunării de Ivanovici. Aflu că a stat cinci ani în România şi a locuit
în cartierul Militari vizavi de Şcoala Militară de Muzică.... O întreagă poveste, dar vorbea foarte frumos
despre România şi români!
Într-un târziu spre ziuă când începuse să se lumineze am plecat, deoarece Juan, în mod ciudat mă întreba
în mod constant despre anumite realizări ale lui Nicola Tesla, iar eu nu prea aveam chef la ora aceea de
dialoguri ştiinţifice.
Taxiul m-a lăsat în apropierea hotelului şi Juan a coborât rugându-mă să-1 însoţesc la un market din
apropiere să-şi cumpere îngheţată de lămâie.
La ieşirea din magazin mi-a dat o pungă de plastic şi mi-a spus sec: „Ai CD-ul în carte, foloseşte-l, nu-l ai de
la mine şi nu te pune rău cu Cartelul! Ne vom mai revedea..." După care s-a urcat în taxiul cu care venisem şi
care, a demarat imediat în trombă, pe mine abandonându-mă pur şi simplu.
În câteva minute la hotel voi constata că eram posesorul unei plase de plastic, unei cărţi de yachting şi a trei
îngheţate cu lămâie. Nici urmă de CD…
Totuşi căutam să înţeleg ce voise Juan să-mi transmită.
După câteva ore de întrebări fără răspuns, din cartea pusă neatent pe un colţ de masă şi care cădea cu
zgomot pe parchet H u rostogolit ceva prin cameră. Ce se întâmplase ?
Din interiorul coperţii a căzut un CD de format mic (diametru 10 centimetri) pe care era scris TOP SECRET.
Am mers la recepţie şi am verificat ce conţinea. Nu am modificat nimic din conţinut, omiţând numai adresele
de e-mail pe care mi le lăsase Juan pentru comunicare. A fost o întreagă aventură salvarea conţinutului său
şi aducerea sa în România... Abia atunci am înţeles, .insistenţa lui Juan de a afla informaţii privitoare Nicola
Tesla care în America de Sud era mai puţin cunoscut, iar despre faptul că era prin origine un istroromân nici
nu mai putea fi vorba. Conţinutul era redactat sub forma unui raport, concis şi exact, fără a avea însă
menţionat autorul, forul sau persoana de destinaţie. Conţinutul integral al CD-ului îl veţi cunoaşte citind
incredibila poveste ce urmează.
Legăturile ce vă vor fi dezvăluite între căutarea „armei supreme" şi actualele agresiuni
energoinformaţionale şi infoenergetice, vă vor convinge o dată în plus de lupta acerbă ce se dă pentru
controlul şi stăpânirea psihicului uman, la nivel individ cât şi al comunităţilor umane .
Conform unor informaţii venite de la specialiştii în psihotronică, marele brad de Crăciun realizat în anul
2007, în zona Pieţei Unirii, ar mai fi avut o menire şi anume: imensul său schelet metalic a fost folosit ca
antenă pentru experienţe psihotronice pe populaţie. Aşa se şi explică „marea nebunie" din perimetrul său de
amplasare, agitaţia nejustificată a persoanelor ce se aflau în zonă, senzaţia de rău, rătăcirea unui mare
număr de copii de părinţii lor ce parcă îi uitau etc. Interesant de aflat al cui a fost experimentul…
Veţi fi de acord că orice comentariu este de prisos...

Indulgenţa este asimetrică.
De obicei, ţi se dă dreptate dacă mai ai şi dinainte…
„Ce se ascunde deasupra dedesubturilor acestei afaceri?” …
„Venus” – munte de pietate.
De ce să fi un om dificil când, cu un efort minim, poţi deveni un tip imposibil?!
(din mirările lui Andrei Bacalu).
Şi somnul Naţiunii naşte monştri.
Păcat că happy-endul e abia la sfârşit şi mulţi nu-l apucă.
Mai mare-i ura decât cultura.
Când ai toate defectele e ca şi cum nu ai avea niciunul.
Avem moralişti dar n-avem morală. Avem bani, n-avem valori (Zoltan Terner)
Boala e o amantă parşivă…
„Se angajeazaă specialist conştiincios care să nu facă nimic” …
Situaţie: a rămas închis pe dinafară.
Diplomat e cine gândeşte de două ori înainte de a tăcea. Politicianul vorbeşte de două ori
înainte de a gândi.
Până şi în ticăloşie poate exista o anumit' grandoare (Liviu Antonesei)
Hingherii mai scapă patrupezii, să aibă slujba şi la anul…
„Dacă stai să te gândeşti” … Dar condiţia progresului este sa gândeşti fără să te opreşti.
Singura regulă este excepţia.
O mamă: Uneori, când mă uit la copiii mei, regret ca n-am rămas virgină.
„Trimite e-mailul la zece prieteni şi viaţa ta va lua o întorsatură” … Numai, ia seama când
iei curba! (Vlad Nicolau).
Loveşti sub centură?! Primeşti peste gura!
Fost intelectual.
Dacă îţi pictezi pereţii cu sânge, nu te mira că-ţi intră în casă lupii…
Adevărul supără… De aceea, nimeni nu e supărat pe mine.

La începutul secolului trecut, în Germania s-a născut Expresionismul. Unii lau definit o mişcare culturala apărută ca o reacţie la pozitivism, la naturalism,
chiar la impresionism. O replică modernă care dorea să nege academismul şi
convenţiile estetice rigide. În continuare însă, expresionismul s-a impus mai
mult ca stil decât ca o mişcare artistică.
Oricum, pictorii adunaţi la Munchen, în gruparea intitulată „Die Brucke”
(Puntea) şi cei din Dresda, mai târziu la Berlin, din jurul revistei „Der Blaue
Reiter” (Cavalerul albastru) nu aveau un program sau o ideologie. Le era
comună libertatea de creaţie absolută, primatul expresiei asupra formei.
Creaţia lor era spectaculoasă, influenţată de Van Gogh, de Munch, de arta primitivă. Viziunea personală, a
fiecăruia, era distinctă. Pentru că şi interpretarea era foarte subiectivă.
Dar, de ce să vorbim despre expresionism la trecut? Elementele caracteristice ale acestui stil le regăsim, în
proporţii diferite, la artişti plastici de peste tot şi de oricând. Nume mai mult sau mai puţin celebre se înscriu la
capitolul acesta. Max Beckman, Emil Nolde, Otto Dix, Franz Marc sau Kathe
Kollwitz, Egon Schile şi Oskar Kokoschka,
Willem de Kooning, Vassily Kandinsky, Chaim
Soutine şi chiar Marc Chagall sau Natalia
Gonciarova deschid o pleiada de pictori
expresionişti sau în parte expresionişti absolut
remarcabili.
Ce au, mai mult sau mai puţin, în comun
tablourile expresioniştilor? Culori arbitrare,
compoziţii ardente, un dinamism al liniilor care se
poate prelungi până la abstract. Fiecare pânză
este o experienţă sentimentală. O uşoară
distorsionare a formelor obţine un efect emoţional special. Forţa inventivă
poate sugera orice simţământ, orice trăire
puternică, de la angoasă la exuberanţă. Viziunea personală este în mod evident
distinctă, semnătura autorului este inconfundabilă.
S-ar spune ca expresionismul reflectă o lume uneori alienată, alteori impulsivă.
Culorile senzuale, ritmul simplu, tensiunea vizuală şi un original sens al spaţiului
trădează efervescenţa creatoare, temperament
artistic şi neastâmpăr novator. Dar, ca orice stil în
artă, este influenţat de evoluţiile politice şi de
climatul social. Tocmai în sensul respingerii
structurilor dominante. A fost expresionismul o
revoluţie în artă? Interpretarea e liberă şi desigur
subiectivă. Vom remarca totuşi influenţa sa pe
teritoriul altor muze: în literatură, în dramă,
scenografie, dans, film şi arhitectură. De la exemple radicale în cazul unor
artişti, sau numai în perioade limitate la alţii.

- Dar acest asalt, al societăţilor mai avansate economic, asupra României, are şi părţi bune, spun.
- Într-adevăr nu putem contesta eficienţa şi sistemul de antrepriză adus de suflul de libertate de
după Revoluţia din 1989. Dar aceste beneficii vin împreună cu deficienţele de sistem. Mă refer aici la
golurile spirituale. Societăţile capitaliste avansate, prin renunţarea treptată la spiritualitatea creştină,
pur şi simplu nu au putut să o înlocuiască cu altceva mai valoros. Desigur că atunci când vorbim
despre religii avem imaginea naşterii, creşterii, înfloririi şi decadenţei unui întreg sistem de idei
spirituale. Acesta este şi cazul creştinismului în Europa şi America: generează o criză de mari
proporţii ce pare că nu mai poate fi evitată. În schimb nu a apărut nici un sistem spiritual care să-i
reprezinte pe aceşti oameni în habitatul lor. Exceptând, cred, pe indienii americani care au o
spiritualitate avansată, dar care nu este adoptată de masa mare a populaţiei. La acest eşec a
contribuit din plin chiar creştinismul care a distrus sistematic religiile primare ale locurilor. Acest gol
identitar spiritual prevalent mai cu seamă în Europa Occidentală se resimte din plin în viaţa
debusolată a oamenilor şi agonia lor socială ca indivizi. Avem pe de o parte omul care are condiţii
bune de trai şi pe de altă parte sufletul îi este gol, fără Dumnezeu. Nu spun că nu are suflet, ci doar că îi
este gol.
- Totuşi românii, la nivel politic, au sesizat aceste tare care ne afectează în ultimii 20 de ani şi au luat
măsuri, intervin eu.
- Din păcate soluţiile găsite de ei în prezent nu pot salva neamul românesc. S-a mers pe întărirea
elementului spiritual creştin-ortodox, atât cu privire la retrocedarea de proprietăţi instituţiilor religioase
cât şi prin introducerea studiului religiei ortodoxe în şcoli. Încurajat de astfel de decizii anacronice
creştinismul ortodox contestă cu mai mult curaj darwinismul, o teorie ştiinţifică a evoluţiei omului pe
pământ. Dogma merge înainte. În plus există presiunile făcute de Comunitatea Europeană care
încurajează societăţile laice nu pe cele religioase.
- Există şi campania, lansată de Biserica Ortodoxă Română, printre tineri: Nu vrem liceu fără
Dumnezeu! spun.
- Care Dumnezeu? Să nu-l confundăm pe Dumnezeul iubirii de oameni cu Dumnezeul portretizat în
iudeo-creştinism, cel doritor de sânge prin sacrificiu. Nu pot crede într-un Dumnezeu al jertfei
trimiţându-şi fiul să moară. Treptat, tineretul îndoctrinat acum, va înţelege condiţia decadent-istorică a
religiei pe care o învaţă în şcoli astăzi. Ei şi urmaşii lor vor crea o transformare spirituală unică a
neamului românesc pe baze spirituale cu totul noi, raţionale. Pur şi simplu oamenii nu vor mai găsi un
sens spiritual într-o religie fondată pe jertfa sângelui.
- Cum vedeţi creştinismul astăzi în epoca postmodernistă?
- O evaluare atentă ne revelă un adevăr de netăgăduit: creştinismul ca religie este muribund, nu mai
oferă o soluţie viabilă ca în trecut. Moare în Europa, moare în America şi sunt semne că oamenii se
trezesc şi în Europa de Est. Este o religie care şi-a consumat existenţa. Noi, neamul românesc,
trebuie să căutăm ceva nou care să permită o dezvoltare naţională într-o viziune de idei autohtone.
Tocmai de aceea iudeo-creştinismul moare în ţările care l-au adoptat de-a lungul istoriei: oamenii au
constatat acum, după 2000 de ani, că nu îi reprezintă. Altfel se întâmplă cu hinduismul, de pildă, care îi
reprezintă pe oamenii care cred în ideile lui, îşi păstrează centralitatea proprie în Munţii Himalaya. Pe
când în cazul creştinismului centralitatea este în Orientul Apropiat, în jurul unui mormânt gol,
nerelevant spiritual pentru oamenii care trăiesc în Europa, de pildă. Ca o comparaţie pot spune că
hinduismul, care este o religie mult mai veche decât creştinismul, nu dă semne de decadenţă

deoarece este o spiritualitate naturală a oamenilor Indiei, pe când creştinismul se dezintegrează. Dar, religia
iudeo-creştină se mai poate încă menţine în Orientul Apropiat, acolo unde s-a născut, printre evrei şi
populaţiile arabe, dacă acei oameni o mai doresc.
- În această conjunctură apare ca o urgenţă la români să ne regăsim sufletele în spiritualitatea neamului.
- Încă nu o putem numi urgenţă. Avem şansa reală să umplem golul care se iveşte în mod inevitabil datorită
agoniei religiei creştine în lume în general. Nu este vorba de faptul că noi românii trebuie să respingem în
mod deliberat religia creştină, care ne-a sprijinit de-a lungul secolelor la păstrarea coeziunii neamului nostru,
dar pur şi simplu condiţiile istorice de astăzi nu mai permit continuarea acestui imaginar religios. Va trebui
deci să ne mişcăm cumva în gând, vorbe şi fapte pentru a evita în viitor toate problemele prin care trec acum
societăţile care au marginalizat creştinismul şi în acelaşi timp nu l-au înlocuit constructiv cu altceva mai
valoros. Avem destule resurse, de idei şi umane, care pot genera o bază spirituală proprie neamului
românesc.
- Ce vor face ceilalţi oameni din restul Europei? întreb.
- Nu ştiu! Poate se vor întoarce şi ei în matca proprie văzând exemplul nostru de revenire la bazele
autohtone. Italienii ne pot urma prin a renaşte spiritualitatea religiei romane, grecii prin cea a zeilor olimpici,
scandinavii prin redescoperirea zeităţilor legate de viaţa lor de oameni ai mării. Alţii pot face la fel cu
spiritualitatea proprie, dacă o mai au, iar dacă nu va trebui să-şi construiască un nou imaginar colectiv care
să-i reprezinte. Nu doresc să fac previziuni de viitor, dar cred că în următorii 100 de ani Europa ca
spiritualitate va fi cu totul diferită de ceea ce vedem astăzi. Iar neamul nostru românesc, deschizător de
drumuri în această direcţie, va fi apreciat pentru înţelepciunea de care a dat dovadă la timpul potrivit.
- Cum credeţi că se va reacţiona din partea unui mediu instituţionalizat creştin-ortodox în România şi
Republica Moldova? Biserica are putere de influenţare a maselor, iar masele determină politica prin sistemul
de vot. Politica, aşa cum s-a întâmplat deja cu introducerea religiei în şcoli, va urma vocea mulţimii.
- Treptat chiar şi creştinii convinşi îşi vor da seama de realităţile acestor vremurilor şi vor sprijini iniţiativa de
renaşterea a neamului românesc pe baze spirituale proprii. Cei care vor continua să se opună vor fi treptat
priviţi ca neiubind naţiunea română şi sufletul nostru dacoromânesc.
- Mă uimiţi cu aceste idei. Caut să-mi imaginez o societate românească după 100 de ani, în anul 2109.
Între noi se lasă liniştea. Ideile profesorului îmi intră direct în suflet. Florin se uită la ceas. Realizez că cei doi
ar vrea să plece acum după împlinirea dorinţelor cu care sosiseră la Bucureşti să mă vadă.
- Noi mergem la gară, zice Florin privindu-l pe profesorul Bârnea.
- Vă mulţumesc pentru că aţi venit aici într-un moment când aveam absolută nevoie să discutăm, îmi arăt
eu recunoştinţa. Întâlnirea noastră este esenţială pentru ceea ce va urma de acum înainte în cursul periplului
meu spiritual prin ţară.
Ne luăm rămas bun. Privesc cum cei doi dispar în zare. Rămân în parc să meditez asupra celor discutate.
Cu o aşa viziune de idei spirituale mă simt încărcat cu o mare responsabilitate. În plus am pornit fără să
vreau pe linia sacerdotală zamolxiană, o direcţie pe care nu aş fi dorit să o explorez. Va trebui să folosesc
cumva puterea care mi s-a transmis. Ce voi face totuşi cu această forţă spirituală de excepţie? Vreau să o
sublimez în talentul scrisului. Pot astfel da idei interesante oamenilor.
Congresul al X-lea de dacologie de la Bucureşti a fost o noutate pentru mine, dar şi expunerea prezentată
de mine, cu tema Renaşterea zamolxianismului, religia străbunilor românilor, pentru audienţă. Ideile au
suscitat un viu interes. Persoane din sală şi-au exprimat dorinţa să continui argumentaţia mea, deşi timpul
alocat de 15 minute trecuse. Totuşi am întrerupt prezentarea fără să pot construi o imagine completă a
subiectului. Dar ideile esenţiale au fost captate de public, cu precădere cea legată de crearea în arealul
carpatin a unei centralităţi spirituale proprie neamului românesc. Implică prin urmare renunţarea la Orientul
Mijlociu ca focar religios pentru români. Am punctat de asemenea şi importanţa identificării spiritualităţii
noastre autohtone în religia populară a românilor.
Curajul ideilor expuse a suscitat discuţii aprinse în holul teatrului Odeon, locul unde s-a desfăşurat ultima zi
a congresului. Am ocazia să cunosc persoane sincer interesate în spiritualitatea străbunilor. Printre
participanţi este şi domnul doctor Geo Stroe, fondator al Academiei Dacoromâne. Vizionar, al deceniilor ce
vor urma, dl. Stroe îmi mărturiseşte deschis încrederea sa în valoarea spiritualităţii noastre strămoşeşti. În
joia următoare particip şi la o şedinţă a Academiei Dacoromâne, unde citesc integral textul lucrării mele de la
congres.
De acum dinamica spirituală creată de chemarea la zamolxianismul modern este evidentă. Următoarea
mea ţintă este participarea la Festivalul Cetăţilor Dacice de la Cricău, Alba, 20-21 iunie 2009.

Este primul meu contact, după un timp îndelungat petrecut în diaspora, cu momente care amintesc de
istoria noastră veche, cea cu daci şi romani. Felurite formaţiuni defilează în costume de epocă antică, au loc
întreceri de iscusinţă, virtuozitate şi curaj.
Sunt atras cel mai mult de formaţia artistică Zânele Zalăului conduse de Mama Zânelor, doctoriţa Ancuţa
Mărieş. Pe timpul celor două zile urmăresc cu nespusă bucurie toate intrările lor în scenă, ba chiar şi
antrenamentele pe care zânele le fac într-un lan de grâu. Dar nu îndrăznesc să mă apropii mai mult. Ulterior
am constatat că la acea vreme nu era încă timpul.
În ultima seară asist la Rugul lui Zamolxe. Înainte de aprindere este consacrat de Zânele Zalăului, prin dans
în jurul stivei de lemne.
Se formează o procesiune cu torţe aprinse la care participă toţi cei îmbrăcaţi în costume de daci şi romani,
cele două filoane principale ale genezei poporului român. Lanţul participanţilor este împresionant. Cu toţii
converg către Rugul Lui Zamolxe care, în ovaţiile mulţimii, este aprins cu torţe. Momentul este înălţător, îmi
curg lacrimi pe obraji. Obiceiurile străbunilor noştri revin în noi, oamenii Carpaţilor. Zamolxe se întoarce în
inimile noastre.
A doua zi au loc alte câteva reprezentări artistice, dar festivalul de la Cricău se încheie. Prin două fete din
formaţia Zânele Zalăului trimit Mamei Zânelor câteva exemplare ale cărţii mele, Pe calea lui Zamolxe:
Trezirea străbunilor.
Următoarea mea ţintă este acum Sarmisegetuza Regia. Vreau să o vizitez pe data de 24 iunie, la solstiţiul
de vară, de ziua Sânzienelor, o sărbătoare cheie în tradiţia străbunilor. Sânziana sau Drăgaica, este zâna
fecioară care dă rod bogat holdelor de cereale, aromă şi leac florilor, iubire şi sănătate oamenilor. Sânziana
este totodată Zâna Zânelor. Ca expresie în materie a zeului Dumnezeu transcendent, Zâna Zânelor
înglobează în caracteristicile proprii toate binefacerile vieţii pe care le deleagă celorlalte zâne să le
manifeste.
Către prânz, împreună cu un grup de prieteni, ajung sus la sanctuarul dacic antic cel mai vestit. Coborând
din maşină realizez sanctitatea pământului pe care calc şi a momentelor prin care trec. Păşesc cu evlavie pe
locurile pe unde au umblat străbunii noştri. Ele sunt sacre prin construcţia templelor cultului zamolxian vechi.
Doamne, pe acolo a călcat pământul Zamolxe Însuşi!
Puţinii turişti spirituali sunt şi ei ocupaţi cu vizitarea templelor. Ofer câte o carte Pe calea lui Zamolxe:
Trezirea străbunilor, celor pe care-i întâlnesc. Se formează chiar un grup auditor. Oamenii cer lămuriri
suplimentare despre zamolxianismul modern.
Cunosc astfel pe Cristi. Om de munte şi călător pe calea lui Zamolxe. Rezonăm în idei, ne propunem să
avem activităţi comune în viitor. Pe Cristi de la Sarmisegetuza, cum îi va rămâne numele, îl voi întâlni iarăşi
cu ocazia unei excursii în Munţii Bucegi. El este cel care-mi va facilita legătura cu alte persoane interesate de
zamolxianism.
Tot aici la Sarmisegetuza Regia am ocazia să o cunosc pe Elena Ignat din Deva şi pe Adrian. Momentul
este deosebit, cei doi sunt binecunoscuţi în toată ţara ca exponenţi ai spiritualităţii strămoşeşti.
Bem apă vie din izvorul lui Decebal, apoi coborâm spre Orăştie. Pe drum maşina noastră opreşte la
marginea unui lan de grâu în care se află şi flori de sânziene. Ce binecuvântare! Culegem buchete din care
mai târziu vom face coroniţe şi cruci. Zi înălţătoare!
Revenit în Bucureşti îmi pregătesc plecarea la Târgu-Jiu să vizitez Peştera lui Zamolxe aflată în zonă. Iau
legătura cu Toni din Rovinari care mă va aştepta la Târgu-Jiu unde vom sta la prietena lui Diana.
A doua zi plecăm toţi trei cu maşina spre Polovragi. În drum vizităm şi Muzeul Arhitecturii Populare
Gorjeneşti, apoi un schit de călugări, altul de maici. În cele din urmă ajungem la peşteră. Este o zi ploioasă şi
din păcate astăzi peştera este închisă publicului. Ne propunem să revenim mâine.
Explorăm împrejurimile. Peştera Polovragi, numită şi Peştera lui Zamolxe este situată pe malul Olteţului.
Acolo valea râului este foarte adânc săpată în stâncile munţilor.
Păşim mai jos de peşteră şi descoperim o vatră de foc. Împreună cu prietenii mei Diana şi Toni refacem din
pietre construcţia vetrei. Astfel o transformăm în vatră de foc sacru dacic. Vom lăsa aprinderea focului pentru
mâine când sperăm că nu va mai ploua. Vizităm apoi şi mănăstirea Polovragi şi revenim la Târgu-Jiu.
A doua zi vremea este mai bună. Eu şi Diana suntem gata să mergem iarăşi la Peştera lui Zamolxe, Toni nu
poate veni. Cu maşina ne îndreptăm direct către ţinta zilei şi în curând sosim.
Ghida peşterii face turul cu turiştii cam din jumătate în jumătate de oră. La sosirea noastră este deja gata să
încuie porţile pe timpul cât va merge în peşteră cu grupul constituit. Suntem cooptaţi şi noi.

Pătrunşi în grotă parcurgem rând pe rând punctele cheie pe care ghida ni le explică. Unul dintre ele este
Scaunul lui Zamolxe, un loc unde se spune că omul Zamolxe, ajuns apoi zeu al geto-dacilor în vechime, a
meditat în timpul retragerii sale, aşa cum s-a scris din antichitate despre grota în care Zamolxe a stat trei ani.
Sunt foarte impresionat de peşteră. Încerc să-mi imaginez pe strămoşii noştri care s-au perindat pe aici, am
chiar sentimentul că spiritele lor se află înăuntru în aşteptare să fie trezite.
Ajunşi până la limita de vizitare ghida ne lasă singuri trebuind să revină la gura peşterii pentru ca să
formeze un nou grup. Ne întoarcem în voie, astfel că parcurgem în sens invers toate punctele importante.
Sunt cel mai atras de Scaunul lui Zamolxe unde zăbovesc câteva minute. Împreună cu Diana revin la gura
peşterii. Am acum ocazia să ofer o carte, Pe calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor, ghidei care este curioasă
de conţinutul de idei. Explic preocuparea mea cu privire la renaşterea spiritualităţii străbunilor.
- Puteţi să mai mergeţi încă o dată la Scaunul lui Zamolxe, mă invită. Poate că aveţi şi dumneavoastră
ocazia să simţiţi momente deosebite. Unii oameni mi-au spus că au avut... anumite trăiri acolo.
- Trăiri? întreb.
Ghida este preocupată acum de noii veniţi să viziteze peştera.
Îi urmez sfatul. Revin la punctul dorit, îngenunchez şi fac o rugăciune: Doamne Dumnezeule, în numele
zeului nostru Zamolxe, trezeşte spiritele străbunilor noştri geto-daci aflate aici.
Mă cuprinde o stare de elevaţie deosebită. Închid ochii şi parcă simt că în jurul meu se află o mare mulţime
de oameni. Nu-i cunosc, au îmbrăcămintea din ţesătură groasă, feţele lor sunt aspre, toţi mă privesc ca şi
cum mi-ar cere ceva.
- Vreţi să reveniţi la viaţă? îi întreb.
Nimeni nu răspunde, dar observ în ochii lor bucuria.
Nu ştiu cât timp a durat momentul. Ies din starea de revelaţie şi treptat revin la realitatea prezentă. Deci
sufletele străbunilor noştri vor să revină în corpuri umane. Voi ţine seama de dorinţa lor pe parcursul
periplului meu aici în România.
Ieşim din peşteră. Diana propune să mergem pe drum, puţin mai jos, să revedem vatra făcută de noi ieri.
Timpul este bun, dar din cauza ploii de ieri lemnele sunt mai toate încă umede.
Vatra noastră dacică este neatinsă. Cu migală strângem câteva vreascuri şi frunze uscate şi reuşim să
aprindem focul. Invoc la flacără spiritul zeiţei Diana ca să intre în Diana prezentă.
Diana închide ochii şi face o rugăciune ca şi cum ar consacra vatra acum devenită sacră. Momentul este
deosebit. Diana la geto-daci era zeiţa supremă, ajunsă mai apoi la români cu numele Sânziana, adică Sfânta
Diana. Am debutat bine cu construcţia de vetre dacice, prima fiind consacrată chiar de spiritul zeiţei Diana.
Companioana mea ia loc şi urmăreşte atentă ce voi face. Este timpul să folosesc iarăşi spiritul lui Deceneu
şi puterile dobândite la focul aprins de profesorul Bârnea în Bucureşti. Închid ochii, îmi împreun palmele la
piept şi chem spiritele pe care le-am simţit prezente în peşteră: Voi spirite ale străbunilor geto-daci care aţi
rămas în peşteră aşteptând învierea, veniţi în corpuri umane. În numele Salvatorului nostru Zamolxe!
Când şi unde vor dobândi corpuri? Rămâne de văzut. Cel mai probabil aceste spirite se vor ataşa sufletelor
oamenilor care vin să viziteze Peştera lui Zamolxe. Lunga lor şedere în peşteră, cu spiritul lui Zamolxe, le-au
marcat. În mod cert oamenii care vor scoate la lumină spiritele acestor străbuni vor căpăta calităţi deosebite
fiind influenţaţi de spiritul lui Zamolxe aflat încă în peşteră.
Îmi dau seama de importanţa acestor constatări. Pur şi simplu acolo în peştera lui Zamolxe pot avea loc
botezuri iniţiatice. Dacă cineva doreşte să devină geto-dac în suflet şi să fie astfel marcat de un spirit al
străbunilor noştri îl găseşte şi la Peştera lui Zamolxe de la Polovragi. Îl poate primi printr-o invocaţie de
chemare. Acolo sunt spirite elevate care au în ele şi filoane din spiritul zeului Zamolxe.
Revenim la Tărgu-Jiu. Este sfârşitul lunii iunie 2009. Pot face acum un prim bilanţ. Periplul meu în această
vară în România este foarte promiţător. I-am întâlnit împreună pe cei doi deschizători ai căii renaşterii
spirituale a românilor pe baza credinţei autohtone, profesorul Coriolan Bârnea şi Florin Şoimariu. Am
participat la Festivalul Cetăţilor Dacice de la Cricău, care pune în valoare tradiţia străbunilor. Am călcat pe
pământul sacru al Sarmisegetuzei Regia. Am vizitat peştera unde în vechime a meditat înţeleptul getodacilor, Zamolxe.
De acum încolo voi fi foarte atent la cele ce vor urma. Cum voi folosi în continuare spiritul lui Deceneu?
Petrec câteva zile la Rucăr în aşteptare de rezultate ale răspândirii la public a cărţii mele Pe calea lui
Zamolxe: Trezirea străbunilor. Consecinţele nu întârzie să apară.

Tăcere cântării cântărilor
la sfârşit a fost apocalipsă de sentimente
după o ploaie de martie
Doamne, de ce ai dat ploii toate apele
pe care le putea duce
ca să cureţe cerul de pământ
şi mintea de inimă
toată noaptea a spălat şi limpezit
munţi de zăpadă

Saudade
spune lucrurilor pe nume
să nu existe între noi verbum non grata
scufundă-mă în cuvinte, somn, gesturi
fără teamă de ridicol
chiar şi când eşti nebărbierit, deprimat
eludat de paradigmele vieţii
nepregătit pentru prozaica fericire
renunţă la supoziţii, deducţii, scenarii, sentinţe
adu-mi trandafiri vopsiţi cu albastru
meu fado meu fado meu fado meu
nu controla silabele cele mai dorite
nu închide buzele în declaraţii insonore
la vremea apocalipsei de certitudini
fiecare cuvânt nespus
împietreşte cărămidă între tine şi tine
atât de rigid solipsismul
celui ce i-a stat inima
în tăcere zidită

Poem rupt din ploaie
nu pot să cred
scriu despre ploaie cu revoltă
eu, cel ce eram mulţumit odată
că setea îmi crăpa carnea până la os
şi tot aveam de unde da şi de unde frânge
inima mea era întotdeauna deschisă
umărul sprijin, buzunarul plin
nu spuneam niciodată e prea mult, ajunge
nici nu ceream înapoi
mi se părea firesc acel modus vivendi
unde fericirea altuia era cauza
ruperilor mele de nori
şi nu puteam intra iar şi iar în ploaie
fără să mă usuc mai întâi
pe dinăuntru

două jumătăţi de rodii putrede, obrajii
sub vâscul cel străveziu
acidă sărutarea preaiubitului
nimeni nu m-a ştiut, fiice ale crinului
nimeni nu m-a simţit, fii ai spinilor
nimeni şi nimic nu a auzit
scrâşnetul dinţilor de oţel
din turnul lui David
toată suflarea şi-a dormit indiferenţa
în somnul mieilor
pe baionete au sângerat zori de război
văzând că toate acestea nu sunt bune
am poruncit cântării cântărilor
să se facă tăcere
Poem rupt din ploaie şi aruncat în foc
nu îmi vine să cred
intru în ploaie cu resemnarea celor
ce îşi imaginează că ştiu adevăruri teribile
şi nu îi mai mişcă nimic
pe cine mint eu
doar dumnezeu crede în oameni şi în sine
noi nu
ne ancorăm demonstraţiile
într-o mare de axiome alunecoase, insuficiente
mereu descoperim sau inventăm altele noi
şi le adăugăm la masa inconsistentă
a dilemelor cotidiene
dacă pumnul meu ar putea să rupă norii
şi glasul să asmuţească tunetul
atunci cum voi opri fulgerul ochilor
să separe apele de frig şi focul de lumină
fără să mă inunde şi să mă aprindă
deopotrivă dinăuntru
atât sunt de tulbure şi vulnerabilă doamne
în această penitenţă
când pluvială când pirotehnică
din enclava minţii

Istoricul literar Emil Istocescu, după publicarea cărţilor: „Gib I. Mihăescu - Contribuţii la cunoaşterea
vieţii şi operei”, (1970), ” Marin Sorescu – La Lilieci – Exegeză. Deschidere hermeneutică”, (în
colaborare cu Teodora Albu) şi „Marin Sorescu în scrisori” (în colaborare cu George Sorescu), şi a
zecilor de studii şi articole despre Gib I. Mihăescu, este din nou în librării cu studiul „Folcloristul
Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa în relaţie cu Vâlcea”, Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea,
2009, ce cuprinde etape şi ipostaze inedite despre „ilustrul preot-învăţător Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa,
fondatorul revistei de folclor” Izvoraşul”, susţinută cu o tenacitate exemplară, în toată perioada
interbelică, şi emeritul profesor şi cercetător drăgăşenean Emil Istocescu, folclorist şi istoric literar,
specializat în studiul operei con-orăşeanului său, prozatorul Gib Mihăescu” („O rază de civilizaţie” de
Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr).
Lucrarea structurată în două capitole:” Studiu introductiv „, cu două subcapitole, ” Corespondenţă”,
cu încă două subcapitole, „Epilog”, ” Anexe” şi „Indice de nume” se deschide cu Cuvânt introductiv de
Ioan St. Lazăr şi o Motivare preliminară semnată de Autor, în care se precizează că acest studiu a fost
gândit” ca un omagiu aniversar cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la apariţia, la 1 iunie 1919, a
periodicului Izvoraşul, revistă de muzică, artă naţională, folclor şi teatru sătesc, cu sediul în
localitatea mehedinţeană Bistriţa, revistă care a apărut cu regularitate timp de 21 de ani şi jumătate,
având ca director pe preotul Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa”.
Specializat în istoria literaturii şi folclor, apoi în teoria folclorului, Emil Istocescu ştie să îmbine într-o
sinteză, bine structurată, cercetarea fenomenului cultural din perioada 15 septembrie 1895-1992, cât
a trăit marele folclorist, cu analiza documentelor şi aducerea lor la lumina tiparului, inclusiv cu
speculaţiile interpretative a fondului spiritual al epoci. Cercetând culegerile de folclor, teatru sătesc,
folclorul muzical promovat de revista „Izvoraşul”, subintitulată şi „Opaiţul satelor”, distinsul profesor
Emil Istocescu face, în acelaşi timp, şi un efort spiritual de a sesiza rolul folcloristului Gh. N.
Dumitrescu-Bistriţa în promovarea culturii populare, a etnografiei, a cântecelor populare şi tradiţiile
româneşti, (despre care Al. Vlahuţă spunea” acolo e un suflet mare, care cere lumină, acolo-i puterea
şi viitorul nostru”), mai ales cele din zona de sud, în contextul când Ţara se unise şi exista necesitatea
cunoaşterii „nestematelor” creaţiei populare în „România dodolaţă”.
Meritul revistei” Izvoraşul”, printre cele menţionate mai sus, a fost că a polarizat în jurul ei folclorişti
renumiţi, printre care, preot T. Bălăşel, ce a corespondat o perioadă însemnată de timp cu Spiru C.
Haret, Gh. Fira, Ion N. Popescu, învăţător din Ştefăneşti-Vâlcea, Gh. Bobei, C. Danilescu, I.I.
Alexandrescu, Nicolăescu-Plopşor, Gh.F. Ciauşanu, I.I. Buligan Delagorj, Costică Ciobanu-Pleniţa.
În acest context autorul aminteşte colecţia „Folclor din Oltenia şi Muntenia” (1967) apărută la Editura

pentru Literatură, în care a fost publicată o selecţie din culegerile de folclor ale lui Teodor Bălăşel, conţinând
644 piese, unde prefaţatorii Gheorghe Alexe şi Vasile D. Nicolescu amintesc de prefaţa lui N. Iorga, la
volumul iniţial, în care sublinia:” A recomanda opera de o viaţă întreagă a neobositului cercetător în domeniul
vieţii populare din Oltenia de nord-est, vechiul meu prieten, părintele Teodor Bălăşel, e un lucru de prisos.
Nimeni nu cunoaşte mai bine aceste părţi de străveche tradiţie şi de viaţă populară, rămasă aşa de curată şi
în vremurile de azi.”
Un subcapitol destul de consistent este rezervat legăturilor de colaborare dintre Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa
şi folclorişti vâlceni, după al doilea război mondial. Printre aceştia se numără Vartolomei Todeci, din
Vaideeni, Marin Brânaru şi Emil Istocescu, din Drăgăşani, Maria Stoian din comuna Măciuca, Aurelian
Didicescu din Voiceşti, Dumitru D. Tiţa din Bărbăteşti şi mulţi alţii. Pe o parte din aceştia i-am cunoscut în
localităţile lor, la masa lor de lucru, iar despre unele din lucrările lor am scris de-a lungul timpului.
Capitolul II. Corespondenţă, cuprinde scrisorile lui Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa cu Emil Istocescu şi Marin
Brânaru din Drăgăşani, din perioada 1969-1983. Acest schimb intelectual de hrisoave a debutat, aşa cum
aminteşte autorul acestei cărţi, o dată cu centenarul naşterii lui Teodor Bălăşel care s-a ţinut pe data de 23
noiembrie 1969, la Râmnicu Vâlcea. Prima scrisoare este datată Drăgăşani, 25.XI.1969, expediată de
profesorul Emil Istocescu către Gh. N. Dumitrescu –Bistriţa, unde vorbeşte, printre altele, de Cercul de
folclor al elevilor din Drăgăşani, pe care îl conduce, precizând programul acestuia în cadrul sărbătoririi, în 13
şi 14 decembrie, a semicentenarului Liceului Teoretic din Drăgăşani.
Prezenta carte ne descoperă în Emil Istocescu un cercetător neobosit în domeniul istoriei literare, un
arhivist dotat cu acea curiozitate ce contribuie la reconstituirea evenimentelor şi a epocii cu ajutorul
documentelor de la Direcţia Judeţeană Mehedinţi a Arhivelor Naţionale şi din arhiva personală. Cartea
conţinând scrisori, documente, reproduceri după reviste şi fotografii, comentarii, analize, ale autorului
referitoare la documente, evenimente ale timpului, este o cercetare extrem de temeinică şi de organizată a
rolului promovării folclorului şi conservarea lui în relaţia dintre folcloristul Gheorghe N. Dumitrescu –Bistriţa şi
folcloriştii din bazinul etnofolcloric al Vâlcei. Această lucrare cu caracter compozit, îl reprezintă fidel pe Emil
Istocescu (fiind şi un epistolar cum rar se mai găseşte în vremea internetului), a cărui atracţie pentru istoria
literară, în varietatea ei deplină, este cultivată cu metodă. Serios fără morozitate, sistematic fără ticuri, bine
informat, istoricul literar este un glosar subtil şi maliţios, cu o plăcere a scrisului şi a descoperirii
documentelor cu ajutorul derulării invers a evenimentelor. Sensul ne mărturisit al investigaţiilor e de a
contura o schiţă de fenomenologie etnofolclorică născută în jurul unor mari folclorişti.
Cartea lui Emil Istocescu este o contribuţie substanţială la istoria culturii din zona de sud-vest a ţării şi un
omagiu adus culegătorilor de folclor din jurul periodicului „Izvoraşul”.

Copil de corcoduşe
E iarnă, Doamne, şi e frig
Un vânt tăios mă biciuie pe faţă,
Nu pot să cred şi nici să înţeleg
Că acuma sunt la margine de viaţă.
Nepoata mă tot trage înapoi
Cu chipu-i blând şi fin ca de păpuşe
Şi lângă ea îmi pare foarte rău
Că nu mai sunt copil de corcoduşe.
Să prind iar fluturii pe deal
Şi mama să mă strige îmbufnată,
Să ascult acelaşi cântec din caval
Redevenind copilul de altădată.

Bucuria lucrurilor simple
Să te bucuri că nu a plouat
şi a fost o zi mai luminoasă
că cocoşul în ogradă a cântat
amintind întoarcerea acasă.
Să te bucuri că ai cules un măr
Rumenit cu miezul plin de soare
şi copilul mic, abia mergând,
ţi-a întins, cu mâna lui, o floare.
Să te bucuri că a înflorit cireşul
lângă o tufă mov de liliac
că în lanul aurit de soare
stau aprinse lămpile de mac,
Că pădurea-n toamnă a ruginit
poleind cărările cu lună
cineva ţi-a spus, abia şoptit,
seara la culcare, noapte bună!
Fericirea nu e peste mări
nici de sus să n-o aştepţi mereu,
ea e aici, în lucrurile simple,
care zilnic sunt în jurul tău.

Amurg de întoarcere
M-am întors în satul meu natal
ceaţa se rostogolea peste el ca un val,
cumpăna fântânii avea plânset de miel,
lumina, din crucea zilei, raze de oţel.
Am coborât pe un drum prăfuit de amintiri,
gleznele-mi căutau trecutele iubiri,
în satul meu străjuit de dealuri
crucile se-nmulţiseră pe maluri…
Nu am găsit nimic din ce a fost,
timpul o luase din loc fără rost,
florile se ofiliseră pe masă,
parcă nu eram acasă…
În satul meu m-am regăsit,
sufletu-mi era pe drum de întoarcere,
răstignit.

Lumânarea
Astăzi am uitat de Tine Doamne
M-am luat cu cele pământeşti
Deşi ştiu că peste tot sunt rele
În locurile-n care Tu nu eşti
Chiar şi necuratul câteodată
Face bine ca să dea dovadă
Că e bun şi noi îi dăm crezare
Deşi ştim că vrea ca să ne piardă
Şi atât mă rog de Tine Doamne
Să mă ajuţi ca să-Ţi găsesc cărarea
Căci pe aici pe unde rătăcesc
Nicidecum nu aflu Lumânarea.

La mai mult de jumatate de secol de cand procesul de formare a Uniunii Europene a inceput, s-ar
impune o analiza pragmatica, neexaltata, a ce a ce s-a facut si incotro s-ar putea indrepta aceasta
forma de organizare interstatala extrem de originala. Incercam in acest eseu sa identificam factori
favorabili si nefavoarbili al procesului evolutiv pe care UE l-ar putea urma.
Cand la aproape zece ani de la oprirea celui mai mare macel cunoscut in istoria omenirii si la
trezirea completa din hipnoza puterii si a cuceriri prin forta, si cand ministrul de externe al Frantei,
Robert Schuman, propune o uniune suprastatala de productie a otelului si carbunelui, nu se putea
banui forma pe care Uniunea Europeana o are astazi.
Procesul a continuat foarte prudent si prin tratate succesive, printre cele mai importante, Roma
1957, Maastricht 1993 si culminind cu tratatul de la Lisabona ce a intrat in vigoare in 2009. De la initial
6 state membre s-a ajuns, in 2007, la 27 printre care si Romania.
Odata ajunsi aici se pune din ce in ce mai des intrebarea- Incotro Europa ?
Pentru a identifica directiile viitoare ar fi util de observat factorii ce pot influenta evolutia.
Cum toti venim din matricea culturala europeana, putem sa observam ca educatia de mare calitate,
metodismul actiunii si o cultura extrem de avansata sunt vectori evolutivi favorabili. Ele sunt un mare
avantaj competitiv in fata altor forte mondiale, ma refer la China si Statele Unte.
Pe masura factorilor favorabili avem si contrapondera lor. O cultura incomplet sintetizata blocheaza
actiunea de anvergura si curajoasa. Asezarea europeenilor intr-un comfort educational duce la
conservatism, atitudine fatala in aceasta lumea a competitiei acerbe. Prin diversificare culturala
excesiva, neorientata in proiecte vitale cu impact global, prin exces de interiorizare, Europa si
europeanul pot pierde avantajele competitive in favoarea altora, mai feroci, mai ignoranti culturali dar
cu o minte limpede, tehnica si orientata numai spre actiunea riscanta. Ma refer la americani si chinezi.
Cum se pot unifica cele doua aspecte ? O modalitate ar fi prin actiunea orientata intr-un proiect
bine conturat, un proiect ce ar avea ca scop final generarea de valaore adaugata pentru toata uniunea
cu extractie de valoare noua dintr-o economie globalizata.
Cum un om bine dezvoltat educational si cultural poate genera proiecte complexe si de anvergura,
cred ca intr-o competitie intre indivizi de pe acelasi nivel social, sa zicem ingineri, din Europa si din
afara ei, europeanul are un avantaj major. Fructificarea lui nu se poate insa face prin aservirea la
modelele de actiune deja existente, american in special, ci prin creearea unui sistem nou ce ar urma
sa fie dezvoltat. Dupa cum stim popoarele generatoare de cultura, religii, stiinte, au avut si au un
avantaj competitiv pentru ca transmiterea de maniere existentiale nu se face intr-o singura generatie
ci in zeci.
Se accepta in general ca prin asocierea benevola si angajanta in UE, toate tarile au avut de castigat.
Dar sa vedem cum si mai ales cat.
Luand numai tarile din estul Europei putem sa vedem marele handicap cu care au intrat in uniune.
Nu e decat vina istoriei desigur, dar exista un principiu debalansat in favoarea tarilor occidentale.
Aceastea au avut lungi perioade de adaptare, de negociere, de integrare a conditiilor de asociere si

totul s-a facut constient si realist, fara socuri sociale prea mari. Tarile dinn est, mai ales Romania, au intrat in
aceasta uniune in mod disperat, nepregatite real ci doar declarativ. Ca era cea mai buna solutie nu punem la
indoiala. Ce a ce punem la indoiala este dispozitia celor mari si puternici de a ceda ceva din drepturile lor in
favaorea celor slabi si practic inconstienti. Principiul ca « accept ce a ce pot controla si imi este excesiv
favorabil » a stat la baza negocierilor. Sa fie acesta un principiu corect ? Da ! – dar consecintele nu vor
intarzia sa apara.
Sa vedem insa ce dau « saracii « in aceasta ecuatie. In primul rand materie cenusie, inteligenta adica, cea
mai mare bogatie a unei tari. Ca indivizii ce posedau aceasta bogatie au fost practic obligati sa emigreze e
limpede. O solutie mai buna ar fi fost asocierea lor la proiecte de anvergura cu reflexie in societatile de
plecare.
Apoi « saracii « pun la dispozitie un teritoriu economic. Orice valoare noua creata in tarile « sarace » nu
ramane decat marginal in teritoriu. Prin mecanisme complicate aceasta valoare pleaca in tarile « bogate ».
Solutia favorabila ar fi fost educarea imediata a administariilor « sarace » despre cum merg aceste
mecanisme si limitarea lor. Ma gandesc in primul rand la imposibilitatea de a administra din « off-shore ».
Si in ultimul rand « saracii » exporta oamenii cu constiinta muncii bine facute, muncitori calificati adica.
Cam ce inseaman asta pentru o tara « in dezvolatare » nu cred ca este cuantificabil.
Contraponderea fata de aceast avantaj este desigur exportul de hoti, cersetori, prostitutie si maniere
existentiale necivilizate, iar Romania si Bulgaria au excelat aici. Impactul lor desigur este marginal si
manifestat doar la nivel estetic, moral, formal. Important, da !, dar usor de depasit.
Discutand cu o tiganca in fata unei catedrale in Bruxelles am descoperit la prima mana pragmatismul
acestor oameni imposibil de incadrat. Castiga 3000 de euro pe luna, avea casa cu 20 de camere in Alba si
pleca in « conced' » pentru o luna, timp in care nepoata venea s-o inlocuiasca. Sa pervetesti aceasta stare
degradata a omului in business rentabil mi s-a parut odios.
Dar sa vedem ce pun « bogatii » in aceasta ecuatie. In primul rand know-how. Numai exemplul Renault de
la Mioveni este edificator. Apoi maniere existentiale evoluate; modul lor de management, tratament al
angajatilor si pragmatismul deciziilor.
Ocuparea unui teritoriu economic cu entitati infidele statului respectiv genereaza insa fragilitate
economica, imposibil de acceptat de catre tarile « bogate ». Lipsa unei strategii economice viabile, lipsa
explicata in primul rand prin ineptia liderilor locali, nu poate genera progres previzibil ci numai o economie
pompieristica si dezechilibrata. Criza economica prin care trecem are efecte devastatoare in Romania.
Deprimarea, disperarea si neputiinta factorilor economici si a populatiei sunt o consecinta nu a crizei si a
lipsei de viziune economica din ultimii 20 de ani. Cum nimeni nu-si asuma raspunderea, asa e in
democratie, nu ne ramane decat sa asistam la comportamente bizare la toate nivelele. Politicieni extrem de
agresivi, jurnalisti corupti, cetateni cinici si afaceristi in degringolada.
Usor de observat imperfectiunile. Mai greu este insa de gasit solutii si extrem de greu in a le implementa.
Iesirea din tunel a tarilor din est si in primul rand a tarii noastre o vad prin redresarea de la nivelele
superioare. Clasa politica si de afaceri in primul rand.
Lideri ce isi dau silinta sa dobandeasca educatie solida nu numai academica ci si practica. Exemplul din
ultimile saptamani in care oameni cu o oarecare educatie academica dar insuficient integrata in
comportament isi dovedesc ineptia in confruntari. Cazul Geoana si Prigoana sunt pot fi obiect de studiu
academic.
Educatia incepe in scoala dar se continua prin auto-educatia zilnica si prin actiunea probabilistica adica
prin aceea experienta castigata in diversitatea de actiuni, succese sau esecuri.
Incompletitudinea educatiei “ naste monstri”. Asistam la comportamente magico-mitologice ca : atacuri
energetice la Honorius, cravata mov care schimba traiectoria politica, mersul la “ paranormal” sau anormal,
injuraturi si invective, plansete, lacrimi etc.

Evolutia liderilor spre sfera eterata a patriotismului diplomat si eficace fara a intra in nationalism se face
extrem de dificil. Oameni fara o traditie in familie sau fara sa faca un effort gigantic in prezent nu pot ajunge
departe. Ajunsi insa in pozitii importante ei nu pot genera decat pierderi masive in sistem fara sa-si dea
seama pur si simplu. Exemplele abunda.
A duce negocieri pragmatice, fara complexul de inferioritate si a sustine interesele tarilor lor este o conditie
obligatorie fiecarui leader. Pentru asta este important ca sa intelegi cum merge sistemul in toata
complexitatea lui. Dar cum sa sti asta cand limbi straine nu vorbesti, educatie in lumea occidentala nu ai ?
De exemplu leaderii chinezi au aproape toti educatie in vest si China is atrage masiv valorile educate in
afara. Aplombul lor mondial nu e doar munca structurata si cu pretentii modeste dar si valorificarea materiei
cenusii plecate temporar in vest.
Revenind la Europa sa vedem totusi « quo vadis » si care ar fi resorturile variantelor posibile.
Rolul jucat de Europa la scara planetara este timid si, pana acum, confuz. Europa nu se poate desprinde
de SUA in materie de aparare si deci aplombul ei este limitat. Forta sau prezenta fortei ramane totusi un
factor descurajant.
Cu cat nu se poate impune ca si model posibil cu atat intarzierea in realizarea obiectivelor propuse este mai
mare.
Factorul principal al confuziei este imposibilitatea de coordonare intra-europeana a factorilor politici.
Interesele, viziunile si strategia celor puternici, Germania, Marea Britanie si Franta, sunt relativ diferite si de
aici o lentoare « sora cu moartea ».
Un alt factor in crestere este birocratia excesiva. Procesele de aprobare de legi sunt extrem de greoaie,
administratia bugetului european este excesiv de normata. Un efect imediat al ineficientei birocartice este
excesul de « gargara ». Frazeologia bombastica suplineste lipsa de idei si de eficienta. La sfarsit o sa aduc
cateva exemple concrete.
Fenomenul uniformizarii culturale prinde contur. Ce a ce era recunoscut ca un triunghi de aur, ParisLondra-Berlin, astazi devine norma, Din nou cei mici vor trebui sa se adapteze la alte norme pentru care, in
general, nu sunt pregatiti. Cand o sa se adapteze cei mari o sa fie si mai departe.
Ca modalitate intriseca de competitie, mai inati la nivel sistemic si apoi tehnic, cred ca Europa are sansa de
a integra pragmatismul hegelian prin gandirea antitetica generatoare de vectori de actiune stabili, precisi.
Asta in contrapunere la pragmatismul american de natura egotica- exaltata sau cel chinez- confucionist de
natura precisa, de grup, executorie, ne-creativa.
Prezenta elitelor super-educate, a unei monede puternice si cautata ca si moneda de rezerva, centrarea
pe tehnologii de varf si activitati generatoare de valoare adaugata sunt factori ce fac din Europa un pol de
temut. Nu atat militar, caci leit-motivul fundamental al Uniunii Europene este « a face razboiul imposibil »
cat subtil. Asocierea europeanului cu un om de elita poate genera un ascendent moral imposibil de daramat
de popoare mai putin educate. Exemplele abunda si aici.
Pericolele nerealizarii visului european sunt prezente si de temut. Ignorarea lor poate anihila toate
avantajele competitive enumerate mai sus.
O China care ocupa spatii economice din ce in ce mai largi, oricum este posibil, limiteaza expansiunea
civilizatiei europene.
O America ce controleaza militar o buna parte din planeta si cu o elita extrem de creativa, de avangarda,
orientata « business » adica amoral, nu poate fi data la o parte de la acest festin care este economia
globalizata. Daca in trecut era un « good deal » undeva in Amazon, trei americani plecau sa-l realizeze. Acum
mai pleaca patru chinezi. Pe cand si doi-trei europeani?
O Rusie….nu, nu ! Rusia nu este un pericol. Ei au prea multe probleme interne ca sa mai caute extensia
globalizata. Idelaul pentru ei este sa apere ce a ce au.

Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci si Cinci
1. Activitate anticomunistã
20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste
10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în Canada
10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 puncte maxim
EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu
va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale.
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune
candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate
concludente şi pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,
mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limitã de trimitere a propunerilor
Anunţarea rezultatelor :

1 august, 2010.
Ziua Naţionalã a României 2010.

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.
Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din
zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine
seama de diferenţe. În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste,
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor
eligibili.
3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara.
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.
4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând
diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru
comportamentul lor demn.
9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.
Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi
punctaj.
Redacţia

N.R.:
Acest concurs, se va extinde şi în anul 2010, anul în care ACSR va intra în cel de-al 10-lea an de
activitate.
Până în prezent avem următorii candidaţi:
La categoria Români de vază dispăruţi:
Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte
Prof. Aurel Manolescu
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum
Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu
La categoria Români de vază în viaţă:
Farm. – publicist George Bălaşa
Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu – Matte
Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov
Aşteptăm noi propuneri.
Redactia

ABONAMENT
Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei „Destine Literare”,
puteţi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus taxele de
expediere.
Trimiteţi un mail pe adresa Asociaţiei
cu toate informaţiile dvs.
romwriters@yahoo.com sau
valiluca@yahoo.com

La cerere putem imprima orice număr

19 (22) ianuarie 1990 – 19 (22) ianuarie 2010:
Două decenii de la fondarea ziarului „CURIERUL DE VÂLCEA” –
primul cotidian particular independent din România postcomunistă –
şi de la apariţia primei ediţii a sa

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

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor
Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se pare cã ştia de
cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei creator era. A scãpat
de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât,
avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã cu poetul
George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru
el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care
gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa
Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie şi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la
Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la toţi
romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, – din Canada, din România şi de
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe internet
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculpturã în
bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici
români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !
Alexandru Cetãţeanu
NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA
(tel. 450-373-8399).
Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.
Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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