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Dragi prieteni, 

colaboratori de pretutindeni, autori de 
materiale, cititori, 

 

 

Cu ocazia noului an, 2012, 
 

Directorul fondator – N. N. Negulescu - 
al Revistei de cultură universală - REGATUL 
CUVÂNTULUI - editată sub egida Ligii 
Scriitorilor Români în parteneriat cu 
MTTLC, Universitatea Bucureşti, alături de 
membrii de onoare, colectivul de redacţie, 
redactorii şi redactorii asociaţi, vă transmitem 
urarea tradiţională LA MULŢI ANI! 

Vă urăm să aveţi un an nou cu 
sănătate deplină, cu bucuria dragostei şi a 
respectului reciproc în familie, în cercul de 
prieteni şi în societate, cu împliniri pe toate 
planurile, în pace şi lumină! 

Vă urăm să aveţi un an îmbelşugat, 
atât în plan material cât şi în cel spiritual şi 
profesional, în paralel cu rezultate tot mai 
bune în domeniul literar! 

Ne dorim să realizăm împreună cu 
dumneavoastră, prin intermediul acestei 
reviste, o prietenie reală, fructuoasă, 
benefică în dorinţa de a descoperi şi 
valorifica talentele autentice, de a folosi 
bogăţia incontestabilă a limbii române pe 
toate meridianele, de a îmbogăţi spiritul şi de 
a încuraja capacitatea de creaţie în libertate 
şi adevăr! 

La cumpăna dintre ani să ne amintim 
de tot ceea ce a fost frumos în viaţa noastră 
şi să avem bucuria de a descoperi noi căi de 
comunicare şi colaborare în folosul tuturor 
cititorilor noştri de pretutindeni! 

 

La mulţi ani, dragi prieteni. 

Domnul fie cu voi! 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                    Prof. Dr. Florinel Agafiţei                  
                  

 

Ceva vreme în urmă, cotrobăind prin arhive şi biblioteci, descopeream o informaţie mai puţin 

ştiută publicului larg, cu privire la activitatea culturală a lui Mircea Eliade: aceasta viza prezenţa 

savantului religiilor la Focşani, sub oblăduirea Fundaţiilor Culturale Regale, prilej de susţinere a 

conferinţei pe tema vieţii şi activităţii lui B.P.Haşdeu.  

 

Citez: ”Această activitate culturală  avea să culmineze în l934 cu ceea ce se va realiza sub 

egida Fundaţiilor Culturale Regale, înfiinţându-se aici  -  adică în Focşani, n.ns.! -  o Subsecţiune de 

conferinţe”; şi textul continua: “Toţi fruntaşii culturii româneşti au trecut de atunci prin Focşani: S. 

Mehedinţi, C. Rădulescu Motru, Ion Petrovici, M. Sadoveanu, C.Petrescu, Liviu Rebreanu, Leca 

Morariu, Al. Procopovici, Mircea Eliade, I. Marin Sadoveanu …”.   

La citirea numelui lui Eliade tresăream şi-l deranjam pe custodele sălii de lectură, rugându-l să-

mi dea revista "Tradiţie şi actualitate românească”, din anii l936-1937 căci, conform trimiterii din 

subsolul bibliografic al Monografiei Judeţului Putna, puteam afla mai multe despre subiectul 

conferinţei susţinute la Focşani.  

În câteva minute eram în posesia sursei bibliografice.  

Alături de C. Giurescu şi preotul Ioan V. Pascu, vedeam scris, chiar pe prima pagină a  

revistei, numele lui Mircea Eliade.  

  Aşadar, nu la multă vreme după revenirea sa din India, eruditul cercetător avea să 

conferenţieze în oraşul de pe Milcov, ţinând un discurs incitant asupra vieţii şi operei lui B. P. 

Haşdeu. 
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 Lecturez cu maximă concentrare şi recunosc stilul avântat al savantului religiilor, 

imaginându-mi patosul cu care-şi expunea convingerile despre un subiect tratat tot de el, cu mai 

bine de zece ani în urmă, când nu avea decât 19 ani, în ziarul “Cuvântul”, datat l4 noiembrie, 

l926; erau preocupări mai vechi ale lui Eliade, dar niciodată uitate, reluate şi prezentate largului 

public, chiar în sala teatrului din Focşani, locul desfăşurării unor asemenea înalte întruniri.  

Pentru câteva clipe am fost invidios pe acei focşăneni care avuseseră prilejul să-l vadă şi să-l 

asculte, la ei acasă, pe nimeni altul decât Mircea Eliade! 

 

 Subiectul conferinţei îl aşeza pe Haşdeu între marile spirite ale veacului al XIX-lea, alături de 

M. Eminescu, făcându-l pe conferenţiar să-şi pună întrebarea ce ştiinţe şi culturi vor fi fost rămase 

străine lui Haşdeu - caracterizat de Eliade ca ”poliglot, enciclopedist şi mare patriot”.  

Nu se sfia -  savantul religiilor - să-l situeze pe Haşdeu, în galeria figurilor enciclopedice ale 

culturii universale, alături de Menendez  y Pelayo, Eugenio d’Ors, Madariaga, Adolfo Bonilla y 

San Martin, Unamuno, Ortega y Gaset  etc.  
 

Eliade se asemăna cu Haşdeu, din multe puncte de vedere, căci la cel elogiat vom recunoaşte 

ce se va observa, cu uşurinţă, mai târziu, la el însuşi, respectiv „setea de cunoaştere pentru tot, 

uluitoarele itinerarii prin diverse culturi şi ştiinţe, mărturie clară a unei pasionate curiozităţi 

pentru necunoscut, pentru  inedit”.  

 

Conferinţa lui Mircea Eliade la Focşani, va fi fost una ce a electrizat audienţa întrucât 

dezvăluia faţete ale marelui Haşdeu, nebănuite până atunci; surprindem, în verva expunerii 

autorului, nu doar solida cunoaştere a operei şi vieţii magistrului, ci şi avertismentul făcut la 

momentul oportun, cum că, „cititorul lipsit de cultură enciclopedică s-ar putea pierde între atâtea 

documente şi ipoteze lansate în cărţile lui Haşdeu”; şi tot Eliade avea grijă să concluzioneze: ”Nu 

este vina lui Haşdeu dacă un cetitor obişnuit cu substanţa puţină şi agreabilă a cărţilor moderne  -  

cât de puţin s-a schimbat lumea în acest sens, azi, am adăuga noi, cu modestia cuvenită! - oboseşte 

repede în faţa monumentalelor scrieri erudite, cu arhitectură romantică”. 

 

Viziunea vastă a studiilor istorice şi filologice ale lui Haşdeu, nu putea să se adreseze decât 

unui public avizat care, dacă nu avusese preocupări aidoma marelui cărturar, măcar încercase să 

acceadă spre înalta cunoaştere spirituală.  
 

La cei aproape 30 de ani ai săi, M. Eliade nu înceta să-şi exprime aprecierea şi entuziasmul 

cu privire la erudiţia înaintaşului său, intuind în spatele acesteia toată munca, pasiunea, extazul şi 

durerea dezlănţuite în greul traseu al cunoaşterii, alături de imaginea creierului chinuit de viziunea 

adevărului ce urma să fie descoperit.  
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                                                                                                   Acad. GHEORGHE PĂUN  
                                                                                            UMOR CULT  ŞI  RESPONSABIL 

 

Om de ştiinţă, matematician de talie internaţională, cu catedră la Universitatea din 
Sevilla, laureat al premiului „Grigore Moisil”, cercetător, membru al Academiei Europene, 
scriitor polivalent, editorialist, eseist, de la o vreme cronicar de carte, cu disponibilităţi egale 
pentru toate genurile abordate, fiind acestea şi ipostazele care au reţinut atenţia criticii şi a 
publicului, Gheorghe Păun, cel care militează pentru reconcilierea culturii sub semnul artei 
(noţiune ce include şi sensul artei de a consuma cultură), face o piruetă surprinzătoare spre 
completarea profilului de autor: schimbă registrul, apropiindu-se strategic de umor. 
Impunitatea asigurată de cariera ştiinţifică şi universitară îi asigură şi o faimă literară în 
zbaterea vremii noastre, însă, sensibilitatea, gradaţia înaltă a creaţiei auctoriale aparţin cu 
precădere volumelor de poezie şi de proză, semnificante operei literare şi vieţii, centrul de 
greutate în sens axiologic, căzînd asupra lor. Colecţia „Galateea” a Editurii „Tiparg” pune în 
circulaţie sub semnătura domniei sale şi a caricaturistului Nicolae Ureche, volumul de umor 
„CACTUS DE VEGHE”, două sute de pagini de epigramă şi caricatură, receptate prin 
prisma satirei moralizatoare pline de sarcasm, ca expresie a spiritului lor critic. Aria 
observaţiilor cuprinde scena contemporană presărată de contraste, de micimi şi personaje 
aşezate sistematic sub lupă, producînd în serie, cu aplicaţie realistă, imagini comice ale lor. 
Sub raport tematic, dar în bună măsură şi sub aspectul convenţiei artistice, în calitatea de 
umorist pe care îl reclamă cartea, academician Gheorghe Păun are aerul familiar umorului 
de bun gust, personajele sale tipice putînd uşor reconstitui moravurile şi structura socială a 
timpului în care trăim, dar şi dorinţa existenţei unei umanităţi coerente, ca mentalitate şi 
aspiraţie: „Asta pare boala vremii/ Şi remediul nu apare:/ E inflaţie de premii/ Şi e criză de 
valoare.”  

Acordul între conştiinţa noii misiuni de scriitor umorist şi convingerea intimă în 
capacitatea artei de a schimba lumea şi pe cei ce o alcătuiesc în dezordine şi imoralitate, 
îndreptăţesc preocuparea şi atitudinea autorului de a reda în volum pictura mediilor 
culturale, sociale şi politice, cu moravurile, slăbiciunile şi defectele aferente. Punînd peniţa 
pe hîrtie, se lasă copleşit de sentimentul că vîrful ei poate corecta, poate normaliza. Odată 
ataşat umorul versului, e ca şi cum ar trage un foc de avertisment în aer, zgomotul armei 
oprind delicvenţa şi disciplinînd-o: „Sunt atâţi «acad» pe listă/ Că-mi scot iute pălăria,/ Dar 
un drăcuşor insistă:/ Unde e academia?”  
 



 

 
 

Noul estetism asumat de academician Gheorghe Păun pare o altă conformare la 
propria structură eminamente intelectuală, deloc aceea a unui nemulţumit, a unui 
protestatar fără ideologie, ci a unui moralist responsabil. Acompaniate de liniile inspirate 
ale caricaturii lui Nicolae Ureche, epigramele au o notă distinctiv-explicativă, impresia de 
unitate şi de umor pur, fiind susţinute de desenul care le transformă într-un flash mişcător.  

Uneori tăios şi sarcastic, concentrînd maximum de informaţie într-un minim de text 
prin accentuarea caracterului general uman al situaţiilor (quiproquo-ul fiind principalul 
generator al comicului), autorul dovedeşte că epigramele pot fi un foarte productiv mod de 
comunicare în cod ironic: „Ca să crească ar fi bine/ Şomajul de patru ori,/ Da-n şomaj să 
intre-n fine/ Guvernanţi şi senatori”. Similar, volumul dezvoltă sugestia caragialiană, într-
un sens foarte personal – o expoziţie rimată, care pontează în doi şi se extinde odată cu 
intervenţia cititorului. Calitatea rezidă şi în faptul că textul este dublat de caricaturi 
inspirate, partenerii de volum respiră faţă în faţă un aer de normă morală prin unitate de 
ton, de idee şi prin sugestia că lucrul poate reîncepe oricînd cu un nou volum.  

Seria de epigrame vorbeşte despre experienţă de lectură, despre deprinderea de a 
reflecta critic asupra societăţii, asupra actului literar, asupra făcătorului şi consumatorului 
de cultură, cu care intră în dialog pentru a nega sau a corecta, determinînd, în planul 
propriei creaţii, impulsul de a egala sau depăşi modelele. Limbajul nu intră în contradicţie 
cu funcţia umorului de calitate, posedînd din plin tonul care provoacă spiritul justiţiar al 
cititorului, ambii autori fiind recunoscuţi prin autoritate intelectuală. Umorul „Cactusului de 
veghe” are un pronunţat caracter colocvial, mizînd pe colaborarea cititorului, invitat să 
petreacă împreună pe seama bizareriilor vieţii. Efectul este de atmosferă, creează buna 
dispoziţie favorabilă receptării umorului de duh, a poantei şi a aluziei bine plasate.  
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Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din anul 1980),  

al Societăţii Române de Haiku (din 1990), al Asociaţiei Istoricilor  

Bănăţeni (din 1992), al Société des Poètes et Artistes de France  

(din 1999) etc.; este membru de onoare al Societăţii Literare  

„Tristan Tzara Moineşti-România) – Zürich-Elveţia (din 2005)  

şi membru Honoris Causa al Cercului „Lumina“ din Panciova-Serbia                      

(din 11 august 2006), calitate în care i se acordă (în 15 decembrie 2007,  

la Novi Sad / Panciova) şi Medalia de Aur „Lumina“-60. 

300182-Timişoara, str. Intrarea Lungă, nr. 1, bl. G, sc. B, ap. 1. 

Tel. 0256 / 292976. E-mail : ionpachia@gmail.com  

 

 

Ion PACHIA-TATOMIRESCU / Ioan 

CÂRSSIA 

 

Al XX-lea Congres al Valahimii de la 

Timişoara 
(28 – 31 octombrie 2011) 

 

Sub auspiciile Mitropoliei Banatului, 

Primăriei Municipiului Timişoara, 

Universităţii de Vest din Timişoara, 

Universităţii Politehnice „Traian Vuia“ din 

Timişoara, Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni etc. 

şi în organizarea directă a Astrei pentru Banat, 

Porţile-de-Fier şi a Valahilor de Pretutindeni, 

graţie inimosului preşedinte nonagenar al 

acesteia, Cristea Sandu-Timoc (n. 8 

septembrie 1916), s-a desfăşurat la Timişoara, 

între 28 şi 31 octombrie 2011, a XX-a ediţie a 

Congresului Internaţional Identitatea 

Culturală a Tuturor Românilor. 

     Şi la cel de-al XX-lea Congres al Valahimii 

s-a înregistrat o participare notabilă, desigur, 

nu atât de numeroasă / fastuoasă ca la ediţiile 

anterioare, din motive obiective  (organizatori-

ce – sponsorizări „de criză“, schimbarea  datei 
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tradiţionale etc., dar şi legate de sănătatea Preşedintelui Astrei pentru Banat şi Porţile-de-Fier, Cristea 

Sandu Timoc – ce a păşit din 8 răpciune încoace în cea de-a 96 toamnă a Domniei Sale –, pe care-l 

rugăm să nu uite a ne invita şi la împlinirea celor o sută de toamne, în 2016, şi căruia-i urăm cu 

emoţie cogaionică şi pe-această cale-media: La cei mai mulţi ani, cu  sănătate / fericire…!), 

participare de marcă, atât dintre hotarele Daciei lui Burebista / Regalian – din România, Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Ungaria etc. –, cât şi din diaspora: Franţa, Belgia 

etc.  

Din programul zilei de sâmbătă, 29 octombrie 2011, s-a remarcat (între h. 10 – 11), sub 

genericul Românii de la sudul Dunării, «expoziţia de carte, pictură, presă şi fotografii-color de la 

românii din Timoc şi [din] celelalte zone geografice…», din holul Aulei Magna (et. I) – Universitatea 

de Vest (din Timişoara); între altele, au fost prezentate sărbătoreşte, desigur, de către secretarii, ori de 

către redactorii-şefi – Vasile Barbu, Gh. Lungu, Mioara Moise, Radu Păiuşan, Traian Trifu-Căta ş. a. 

– următoarele reviste de cultură / literatură şi de istorie: Clio (Timişoara), anul XI, nr. 1 – 4 / 2011; 

Dacia Aureliană (Timişoara), nr. CXXIV / 2011, săptămânal al Astrei pentru Banat, Porţile-de-Fier; 

Familia (Petrovasâla-Vladimirovaţ / Serbia), fondată în anul 1910 –, nr. 1 – 2 (102 – 103), ianuarie – 

aprilie, 2011; Foaia săcoşană (Sacoşu Mare), anul I, nr. 1 / 2011; Tibiscus (Uzdin / Serbia), anul 

XXII, numerele 3 – 7 (230 – 234), martie – iulie, 2011; etc.  

Lucrările «în plen» ale Congresului Valahimii, având ca moderator pe prof. univ. dr. Radu 

Păiuşan, au început la ora 11, în Aula Magna a Universităţii de Vest. Mai întâi, după un Cuvânt de 

întâmpinare adus de la rectorul vestitei instituţii-gazdă, prof. univ. dr. Ioan Talpoş, a fost rostită o 

Binecuvântare a Înalt Preasfinţiei Sale, dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, preşedintele 

Astrei pentru Banat, Porţile-de-Fier. Au strălucit prin absenţă (potrivit programului tipărit şi înmânat 

participanţilor la al XX-lea Congres al Valahimii): senatorii Titus Corlăţean – preşedintele Comisiei 

pentru Politică Externă – şi Viorel Badea – preşedintele Comisiei pentru Românii / Valahii de 

Pretutindeni – angajaţi să aducă în faţa participanţilor la Congres, în Aula Magna, salutul 

Parlamentului României; tot prin absenţă au mai strălucit (ca şi în alţi ani): dr. Predrag Balaşevici 

– preşedintele Partidului Democrat al Românilor din Serbia, col. rez. Dimitrie Crăciunovici – 

preşedintele Mişcării Democratice a Românilor din Serbia, dr. Ivo Gheorghiev – preşedintele 

Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria, Alexandru Florin Ţene – membru corespondent al 

Academiei Americano-Române, preşedintele Ligii Scriitorilor Români ş. a.  

După «salutul invitaţilor din ţară şi din străinătate» (Boian Barbutici – din Brestovăţ / Serbia, 

Miroslav Năstasu – din Subotiţa-Timoc / Serbia, Vasile Barbu – preşedintele Societăţii Literar-

Artistice „Tibiscus“, din Uzdin / Serbia, redactor-şef al mensualului Tibiscus, secretarul Ligii 

Scriitorilor Români – Filiala Voivodina / Serbia, ing. Mioara Moise – din partea Astrei pentru 

Banat, Porţile-de-Fier şi a Valahilor de Pretutindeni, din Timişoara, prof. Viorel Dolha – 

preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din România, ing. Traian Trifu-Căta – redactor-şef al revistei 

Familia, din Petrovosâla – Vladimirovăţ / Serbia, Anta Jurconu – din Svilainaţ-Voivodina, Mircea 

Todorovici Angheli – din Iasenovo-Voivodina, Miodrag Srecico – născut în Serbia, rezident în 

Franţa, Vladimir Băniaşu – din satul Dobriţa, comuna Alibunar-Voivodina – ş. a.), d-l prof. univ. 

dr., Radu Păiuşan, preşedintele / moderatorul din Prezidiul Congresului Valahimii – „ediţia a XX-a“, 

a dat glas Declaraţiei comune, supunând-o dezbaterii şi aprobării celor prezenţi în Aula Magna. 

Cele trei puncte ale „Declaraţiei comune“ (I – III) se adresează, în primul rând, parlamentelor 

României şi Serbiei / Bulgariei.  
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(I) «Parlamentul României să facă demersurile» diplomatice către Parlamentul Serbiei şi 

către Parlamentul Bulgariei, încât comisii bilaterale – una românească şi una sârbească / 

bulgărească – specializate în drept internaţional pe problemele minorităţilor etnice să stabileacă 

pentru tot-deauna drepturile românilor din regiunea Timoc-Serbia şi din regiunea Timoc-

Bulgaria, urmă-rindu-se respectarea acestor drepturi sacre «ale românilor din Timoc porecliţi 

„vlahi“…» (s. n.); este vorba despre: 1) dreptul de a avea şcoală în limba maternă: limba română, 

adică în limba valahă (deziderat exprimat de majoritatea celor ce au luat cuvântul „în plen“: Vasile 

Barbu, Boian Barbutici, Viorel Dolha, Tamara Iscuban-Birdean, Mioara Moise, Miroslav Năstasu, 

Miodrag Srecico, Mircea Todorovici-Angheli, Traian Trifu-Căta ş. a.); 2) dreptul de a avea biserică 

românească / valahă şi preot care să facă slujbele pe înţelesul valahilor timo-ceni, în limba 

valahă / română, nu în limba sârbă, ori bulgară (şi acest deziderat a fost expri-mat în majoritatea 

aserţiunilor din Aula Magna, chiar clamat ca vital pentru comunitate, îndeosebi, de către Vladimir 

Băniaşu, din satul Dobriţa, comuna Alibunar, Voivodina / Serbia – «noi avutără şi biserică; acum n-

avem biserică românească; mergem la biserică sârbească; avem pământ de la biserica româ-nească; să 

cumpărăm o casă; să servim biserica română, şcoala» –, sau de către Mircea Todorovici-Angheli, din 

Iasenovo-Voivodina / Serbia – «cum suflă lumea, cum simte lumea; limba nu-i culti-vată, nu-i 

învăţată în şcoală; vocabularu-i [a]mestecat, sârbo-român şi în asimilare – statul sârb lucră; mergem 

un pas înainte, doi înapoi» –, ori de către ing. Traian Trifu-Căta – «…în anul 1910, la Satu Nou exista 

o şcoală cu 600 de elevi români, iar azi mai sunt 88; la Alibunar este azi doar 1 elev român; se crede 

că vor fi asimilaţi, că vor dispărea românii din Voivodina în anul 2050, deşi există în prezent 25.000 

de români în Voivodina, potrivit celui mai recent recensământ»); 3) dreptul de a avea mass-media 

(radio, televiziune, presă pe suport de hârtie, edituri etc.) în limba valahă, adică în limba română 

(Vasile Barbu, Traian Trifu-Căta, Radu Păiuşan – «…în Voivodina [spre deosebire de Timoc], deşi 

românii sunt mai puţini, ei au în schimb o intelectualitate dezvoltată, au edituri, publicaţii / reviste 

valoroase ca Libertatea, Lumina etc., radio, televiziune…»); 4) când se face recensământul populaţiei 

din Serbia, ori din Bulgaria (cum, de altfel, şi din celelate ţări ce şi-au aflat ogor de întemiere, prin 

voinţa imperiilor, în spaţiul Daciei) să nu mai cultive (în rubricile lui, spre a nu se cunoaşte numărul 

exact de minoritari valahi / români, autohtoni de fapt în spaţiul lor încă din vremea Daciei Sud-

Dunărene / Aureliene, ori prin aparat propagandistic), amendabila confuzie că valahii ar fi altceva 

decât românii / dacoromânii şi frica de a te declara altceva decât sârb, ori bulgar (Traian Trifu-

Căta, antrenat – alături de sârbi – în efectuarea recensământului din Serbia: «am întâlnit şi consăteni 

[din Ptrovosâla-Vladimirovăţ] ce au refuzat să-şi declare apartenenţa etnic-valahă, din lipsă de 

educaţie, din rea-credinţă etc.»; Tamara Iscuban-Birdean: «în călătoriile pe care le-am făcut […], am 

constatat că istroromânilor, ori valahilor din partea bulgărească a Vidinului, nu ştiu de ce le e frică să 

vorbească româneşte…»; Anta Jurconu – din Svilainaţ-Voivodina / Serbia: «…la recensământ, am 

auzit destui spunând:  „Mă, nu spune că eşti român, spune că eşti valah…!“»; Mircea Todorovici-

Angheli, din Iasenovo-Voivodina / Serbia: «…asta cu valahi sau români este o chestie […]; valah e 

[considerat] un cuvânt peiorativ, [însemnând] cioban…»); 5) istoria valahilor / românilor, istoria 

religiei timocenilor, să nu mai fie falsificate de sârbi / bulgari, să fie respectate în litera lor 

veridică («de la Dacia lui Burebista / Regalian, ori de la împăraţii / regii valahi evmezici din Dinastia 

Asăneştilor, încoace» şi, respectiv, «de la sfinţii valahi / dacoromâni, Constantin cel Mare, Niceta 

Remesianu, Ioan Cassian ş. a.»). 
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În intervenţia sa, prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu – membru al Asociaţiei Istoricilor 

Bănăţeni, al Uniunii Scriitorilor din România, al Société des Poètes et Artistes de France, membru 

Honoris Causa al Cercului „Lumina“ din Panciova-Serbia, calitate în care i se acordă Medalia de Aur 

„Lumina“-60 etc. – solicită eliminarea din textul «Declaraţiei comune» a nefericitei îmbinări lexicale 

(«din cel de-al treilea rând de sus în jos»): «ale românilor din Timoc porecliţi „vlahi“…» (s. n.), 

deoarece: a) se dovedeşte a fi imperios-cunoscută Europei sinonimia totală, de nobleţe, pelasg / 

pelasgi > valah / valahi (sau vlah / vlahi, bolohovean / bolohoveni, olah / olahi, vlas / vlasi, bănăţean / 

bănăţeni, maramureşean / maramureşeni, ardelean / ardeleni, moldovean / moldoveni etc.) – români 

(dacoromâni); b) evidenţiata sinonimie de nobleţe de mai sus se datorează unei impresionante realităţi 

lingvistice şi istorice din tot spaţiul Pelasgo-Daciei îngemănat (după Reforma Zalmoxiani-smului din 

orizontul anului 1600 î. H.) cu spaţiul Pelasgo-Thraciei, întrucât, valahii contemporani (atât cei nord-

dunăreni cât şi cei sud-dunăreni) sunt urmaşii pelasgilor; etnonimul pelasg / pelasgi, în lucrarea 

multimilenară a legilor lingvistice, a devenit contemporanul valah (vlah) / valahi (vlahi), fapt 

demonstrat în studiile / lucrările sale din ultimele decenii, astfel: «În etnonimul Pelasg – care a evoluat 

în contemporanul Valah / Vlah, desemnând: „cei mai vechi şi cei mai înţelepţi oameni albi ai 

pământului (Europei)“ – se evidenţiază, în petrecerea mileniilor, următoarea lucrare a legilor fone-tice: 

oclusiva explozivă, bilabială, surdă, p-, din Pelasg, cu atestare mai întâi la Carianul Herodot, în Istorii  

(I, 57, II, 50 / 52, 56, IV, 145, V, 26, VI, 136 / 140, VIII, 44 etc.), în orizontul anului 432 î. H., 

cunoaşte „sonorizarea“ în b-; grupul consonantic -sg-, „pierzând“ constrictiva / fricativa dentală surdă 

(s), se reduce la oclusiva postpalatală sonoră, -g-, etnonimul înfăţişându-se către orizontul anului 551 

d. H., în semnificantul Belag, permiţând la rostire, în perechea consonantică postpalatală, c / k – g, 

„surdizarea“ sonorei, Belac, şi – la formarea pluralului – palatalizarea: Belagi > Belaghi > Belachi. 

Prin istoricul dacoromâno-moesiano-got, Iordanes (aprox. 531 – 592), prin celebra sa lucrare din anul 

551, Getica  (69), se certifică şi derivatul belagin / belagine < Belag- + suf. -in (pentru feminin: 

belagine) – „ceea ce este al Belagilor“: «Nam ethicam eos erudiens barbaricos mores compescuit; 

fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc conscriptas belagines 

nuncupant...» / «El (Deceneu) i-a învăţat etica, dezvăţându-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în 

ştiinţele fizicii, făcându-i să trăiască după legile naturii; transcriind aceste legi, ele se păstrează până 

astăzi, sub numele de belagine...». 

Înainte de orizontul anului 1199, etnonimul Belac deja cunoscuse sincopa lui -e- (Blac), ori 

redeschiderea-i sub influenţa accentuatei vocale din silaba secundă (Balac), „fricativizarea“ / 

„labiodentalizarea“ oclusivei iniţiale  (p- / b- > v-) şi „fricativizarea“ / „laringalizarea“ dinspre plural a 

consoanei finale: Vlac > Vlachi > Vlah; în unele documente redactate în latina medievală mai apare şi 

nesincopat, cu -e- > -a-: Ioan / Ioniţă Asan «ilustri Blacorum / Valachorum regi [...] Blaciae 

provinciis constituti...»; din Blac / Balac, prin sufixare cu -an şi apoi cu -ic / -ică, a rezultat: Balcan / 

Balcanică, însemnând „ceea ce este pelasgo-daco-thrac / valahic, sau dacoromânesc / românesc“.  
Din Istoriile lui Herodot (supra), se relevă faptul că Pelasgii / Vlahii (Valahii) – adică Dacoromânii / Românii – 

sunt cei mai vechi locuitori ai Europei, de dinaintea Elenilor / Grecilor, că sunt Thracii Peninsulei Balcanice, Italice etc. 

Toponimul Pelasgia > Belachia / Blachia (în documentele evmezice: La Grande Blaquie – Blachia Mare; la 

cronicarul Imperiului Latin, Geoffroy de Villehardouin, în De la conquète de Constantinopole: «Blachie la Grant») > 

Valahia înseamnă „ţara Pelasgilor > Belagilor / Belachilor > Valahilor / Vlahilor“, adică ţara 

Dacoromânilor / Românilor, cea mai veche ţară a Europei, întinsă de la Alpi la Don şi Marea Getică / 

 



 

 

Neagră  şi de dincolo de Carpaţii Nordici până la Marea Mediterană (Marea Thracică / Egee). 

Toponimul Peninsula Balcanică îşi lămureşte semnificatul dintâi în „peninsula Pelasgo-Daco-

Thracilor / Valahilor, adică a Dacoromânilor / Românilor“; oronimul Munţii Balcani, desemnează, 

fireşte, „munţii Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor, adică ai Dacoromânilor / Românilor“».  

În finalul intervenţiei sale, prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu a mai subliniat că până către mijlocul 

secolului al XX-lea a existat o conştiinţă naţională a Valahimii (Dacoromânităţii), atât la nordul cât şi 

la sudul Dunării – sacrul fluviu ce brăzda Dacia lui Burebista / Regalian; apoi, aceasta a fost 

dinamitată sistematic de cercuri internaţionale cu meschine interese. Privitor la existenţa acestei 

conştiinţe naţionale valahice, doar două exemple: în 1780, doi reprezentanţi ai iluministei Şcoli 

Ardelene, Gh. Şincai şi Samuil Micu, elaborează şi tipăresc Elementa linguae daco-romanae sive 

valachicae / Elemente de limbă dacoromână sau valahică, titlu din care se vede clar sinonimia Valah 

– Dacoromân / Român (la nordul Dunării, în Transilvania, nu numai la sudul Dunării, cum zic, în 

1958, lexicologii stalinişti / proletcultişti, în Dicţionarul limbii române moderne); în ianuarie 1840, 

spre a pregăti re-Unirea valahilor din Moldova şi Muntenia sub numele antic al ţării, cel de Dacia, 

Mihail Kogălniceanu editează revista Dacia literară. Dar imperiile acelui anotimp n-au permis aşa-

ceva. N-au permis nici denumirea statului nostru cu sintagma Principatele Unite ale Valahilor, ci 

numai pe cel de România, nume ce, în ultimele trei decenii (prin prescurtările „internaţionale“, ori 

prin „derivatele“, „compusele“ sale), are – pe nenumărate căi mass-media – semantismul „deturnat“ 

sistematic, spre a se crea „confuzia“ între ţigani / rromi şi români. Azi, mai mult decât oricând se 

constată necesitatea revenirii la numele antic al statului nostru, Dacia, renunţându-se la numele de 

România, impus de imperiile moderne / contemporane… (cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Istoria 

religiilor, I, Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-daco-thracică – sau valahică / 

dacoromână, Timişoara, Editura Aethicus, 2001, p. 122 sq. / Etnonimul Pelasg > Belag / Belac – 

Balac – > Blac / Vlah – Valah –, imensa ţară Pelasgia > Valahia, divizarea Pelasgilor >Valahilor, 

a Pelasgiei / Valahiei Mari, după Reforma Zalmoxianismului – din orizontul anului 1600 î. H. – 

în Dacia / Pelasgo-Dacia şi Thracia / Pelasgo-Thracia, problema Conştiinţei Naţionale a 

Pelasgimii / Valahimii, de la Imperiul Roman, la Imperiile moderne – Otoman / Turc, 

Habsburgic / Austro-Ungar, Ţarist / Rus – şi contemporane – Imperiul Sovietic – sau U. R. S. S., 

în Anuarul de martie – Timişoara –, anul IV, nr. 4, primăvara, 2009, pp. 357 – 364).  

(II) Ministerele Afacerilor Externe din România, Serbia şi Bulgaria «să trateze Chestiunea 

Timoceană cu maximum de interes» deoarece valahii (vlahii) / românii din Timoc nu cer ca sârbii / 

bulgarii «să le facă istoria, ei având istoria făcută înainte de Iisus Hristos şi de venirea populaţiilor 

barbare din Asia; ei cer să li se respecte drepturile naturale / normale»; politicienii să realizeze cu 

promptitudine pentru toţi valahii / românii din Timoc «rezolvarea practică a problemei culturale şi 

şcolare, inclusiv acces la Serviciul Divin, în toate bisericile», în limba valahă / română.  

(III) «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului [din România] să ia iniţiativa» ca editurile cu 

profil didactic din ţară «să introducă [în manualele şcolare] din învăţământul de toate gradele lecţii 

[…] despre grupele etnice» valahe / româneşti şi devenirea lor istorică în ţările din afara României 

(nucleul Daciei), ţări vecine ce şi-au aflat (prin dictatura imperiilor antice, evmezice, ori 

contemporane) temeiurile în spaţiul nostru strămoşesc din antica Dacie a lui Burebista / Regalian: 

Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia, Turcia etc.  

Duminică, 30 octombrie 2011, s-au derulat «lucrările pe secţiuni ale celui de-al XX-lea Congres al 

Valahimii. Din cele 17 lucrări de la secţiunea I, cea de Istorie, s-au bucurat de o deosebită atenţie – 

pentru ineditul 
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problematicii, ori al abordării – lucrările: Spaţiul etnogenezei româneşti, de dr. Afrodita Carmen 

Cionchin şi prof. I. Cionchin; Limba pelasgă (> valahă) în listele de nume de plante medicinale 

dacice / cogaionic-sarmizegetusane transmise din orizonturile anilor 50 şi 400, de prof. dr. Ion 

Pachia-Tatomirescu; Lumea românească sud-dunăreană în veacurile X – XII, de prof. Mirela 

Ozunu; Elemente de limbă pelasgă în engleza arhaică, de prof. Gabriela Pachia; Din istoria 

Imperiului Româno-Bulgar, de prof. Al. Rădulescu; Momente semnificative din istoria României 

de Târnovo – Statul Asăneştilor, de drd. Laurenţiu Nistorescu; etc. / ş. a. De la secţiunea a II-a, 

Literatură, lingvistică, folclor, etnologie, distingem lucrarea 20 de ani în slujba păstrării şi 

afirmării identităţii naţionale, de Vasile Barbu; „lansarea de carte“ din cadrul acestei secţiuni s-a 

situat – atât prin recenzenţi cât şi prin cărţile recenzate – în perimetrul unei amendabile 

mediocrităţi. La secţiunea a III-a, Conştiinţa unităţii de neam, politologie, s-au remarcat lucrările: 

Legăturile economice dintre provinciile romane Dacia şi Moesia Superior, de dr. Marinela 

Ţundrea; Slavi şi bizantini în preajma anului 1000, de prof. Marieta Rubaneţ. Şi în cadrul celei de-

a IV-a secţiuni, Drept, învăţământ, cultură, rostirea unor lucrări interesante au încordat distinsul 

timpan al receptorului: Bibliotecile din Vladimirovaţ şi Petrovosâla, de Traian Trifu-Căta; 

Bibliotecile mănăstireşti de la Muntele Atos…, de conf. univ. dr. Dumitru Vlăduţ; etc.   
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        das Lautere  
Mai întâi m-am născut somn  

fără umbra mea de om,  

mai apoi m-am născut tată  

fără umbra ta de fată  

și-o-nflorită de şoptire  

m-a născut din nou cu fire  

cufundat într-o sprânceană  

unde se trăia o iarnă  

lopătat în piept de ciute  

sălaş stelelor căzute   

 

   
 

Eu sunt 
Sunt eternul, mit şi cale 

cruce, ningere, visare, 

sunt icoana întâiului pământ 

oglindit în astre şi cuvânt 

sunt văzduhuri, vămi, înfiorare 

moarte sunt, viaţă, înălţare 

sunt lumină, umbră, sunt netimp 

sunt izvor, cunoaştere, Olimp 

sunt pecete, focul din potcoavă 

sunt nectarul vidului, octavă 
 
       

 
 

Elegie la stingerea serii 
De parcă nu mai ştim să ne strigăm 

iubito, în noi se stinge această seară, 

în liniştea fântânii lasă-mi semn 

de-a te primi în altă primăvară. 

 

Te-ai rătăcit în ţara de ninsori 

şi vulturii de gheaţă îţi dau roată, 

ghiceşte-mă şi nu vei şti să mori 

de viscole pustii cutremurată. 

 

Ori, ramul de zăpadă poate-a fost 

să-ţi scuture pe buze floarea toată, 

la casa cui vei cere adăpost 

de-atâta ger, iubirea mea iernată … 

 

         Întoarcere  
M-am întors dintr-un basm într-o clipă de 

dor  

nu eram Făt-frumos nici vreun muritor,  

am lăsat peste sat un parfum de lumini  

şi-au vibrat îndelung stejarii-n tulpini.  
 

Peste zâmbetul tău am uitat un sărut  

vinovat ca un vis fără de început,  

în amurg ce amurg ne topise sublim  

tresărirea în care nu va fi să mai fim.  
 

 



 

 

 Pătrunderea în vis  
Am pătruns în vis  

cu un ochi deschis  

şi azur topit  

la-nDumnezeit  

Adâncul din semne  

nu prinsese forme  

era doar lumină  

în curgere lină,  

lacrimă uimită  

Despământenită 

 
 

Cunoaşterea 

necunoaşterii 
Sâmburii pietrelor 

mă cunosc 

şi culorile tăcerii 

din desişul umbrelor, 

cârduri de gînduri 

şiroind 

ca o lumină topită ; 

steaua oului cosmic 

despletită pe ape... 

Iar eu în adâncurile  

vieţii sufleteşti 

nu-mi desluşesc 

paşii... 
 

 

Chipul durerii 
Mă acopăr smerit 

cu toate culorile 

edenice 

din crucea visului 

să nu mai văd 

cruzimea Lumii 

aruncând în gol 

Îngerii cuvintelor 
 

 

        
 

Îngerul alb  
Roteşte,Doamne  

Căile Lactee,  

ce Înger alb  

şi-a fluturat veşmântul,  

în noaptea mea  

s-a luminat cuvântul,  

ce imne  

se vor naşte  

în femeie...  
 

Cometele luminii              

însetează 

ninsorile mai arse             

în sărut, 

 

ce duh a zămislit 

adânc femeia 

a infinita punte 

de trecut..? 

 

Ce rugă nerostită 

prin cuvinte 

a troienit o tâmplă 

de poet... 

 

Rănit de carnavalele 

tăcerii 

un Înger alb 

mi-a răsărit în piept 
 

 

 

 

 

Îngăduit luminător  
Stăpâne al spiritelor iată :  

e-o linişte înrouratâ,  

peste întinsele cărări  

cad trandafiri altor zări ;  

şi-atât cât jarul din lumină  

în forma palmei va să vină  

îngăduit luminător  

voi arde-n tempul viselor 
 

 

Crez 
Cred în Cuvântul 

creator de suflete 

fiindcă-mi toarce  

aur 

în sânul limbii  

crescute 

cât Cerul zburător 

în care mă văd 

peste focul apusului 

din uitarea trecătoare 
 

 

Euritmii 
S-a aprins altarul stâncii 

din deschiderea adâncii 

miresme de curcubeu 

aurit în ochiul meu 

 

 

Sfere, netezimi, spirale 

sacre-mpărăţii astrale 

meteori, punţi, galaxii 

cresc pe ramii inimii 
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„Nu-i nimic de făcut”.Vânătoarea continuă. Despre neajunsul de a fi român printre români 

Soldatul Câinelui (Chassé-croisé -Paul Goma) 

Paris, în 1982, lapuţin timp dupǎ evenimentele relatate în carte, este unul specific scrierilor din 
aceastǎ perioadǎ: elaborate în limba românǎ, ele parvin lectorilor (occidentali) prin hainele lingvistice 
de împrumut ale tǎlmǎcirilor. Astfel, în varianta francezǎ apare la Editura Hachette din Paris, în 

1983, cu titlul Chassée-croisé, iar în limba română abia în 1991, la Editura Humanitas și, ulterior, în 

2003, la Editura Flux din Chișinǎu. Chassée-croisé desemneazǎ, potrivit explicaţiei din Dictionnaire 

de la langue française, o „mișcare de persoane care se încrucișeazǎ fǎrǎ a ajunge sǎ se 

întâlneascǎ”, un „schimb reciproc și simultan între douǎ lucruri, douǎ situaţii”, adicǎ un „du-te vino, o 

vânzolealǎ”, fǎrǎ materializarea întâlnirii dintre vânǎtor și vânat. În ceea ce privește titlul românesc al 
romanului el se întemeiazǎ pe un fel de chiasm, având ca punct de plecare poezia lui Grigore 
Alexandrescu, Câinele soldatului,  o „imitaţie”, inspiratǎ de romanticul francezul Casimir Delavigne. 
Textul mizeazǎ pe ultravehiculata fidelitate caninǎ, sacrificiul dus, în urma morţii soldatului 

(stǎpânului) pânǎ la extincţia patrupedului. Simbioza om-câine cunoaște o metamorfozǎ situaţionalǎ 

și cognitivǎ demaratǎ încǎ din titlu, prin inversiunea polilor faţǎ de textul-mamǎ. Conotaţiile  

permutǎrii sunt explicitate de Eva Behring care este de pǎrere cǎ acesta: „sugerează decizia 
securistului de a-şi trăda stăpânul, care pentru el era ‹un câine de stăpân›”, (aspect validat de 

textura volumului care înfǎţișeazǎ jocul dublu al agentului de securitate al R.S.R., Matei Haiducu), 

 

 

Deși volumul Soldatul câinelui se aflǎ în imediata vecinǎtate 
cronologicǎ a firului evenimenţial din Cutremurul oamenilor constituind, 
conform confesiunii auctoriale, „urmarea lui din punctul de vedere al 
tematicii”, destinul editorial al tomului  redactat la Paris în anul 1982, la 
puţin timp dupǎ evenimentele relatate în carte, este unul specific 
scrierilor din aceastǎ perioadǎ: elaborate în limba românǎ, ele parvin 
lectorilor (occidentali) prin hainele lingvistice de împrumut ale 
tǎlmǎcirilor. Astfel, în varianta francezǎ apare la Editura Hachette din 

dar și obstinarea temerarǎ a „soldatului” de serviciual exilului 

autohton, gardianul adevǎrului, de a se opune și-a demasca, fie prin 
acţiuni militantiste directe, fie prin manifestǎri scripturale, actele 
opresive ale câinilor aparţinǎtori „Braţului Lung al Securitǎţii”. Inclus 
de autor pe propriul sit webistic în categoria „mǎrturie”, alǎturi de 

Culoarea curcubeului'77 și Patimile dupǎ Pitești, romanul are, prin 

conţinut, alura unui policier, semnalat de cǎtre scriitor într-o 
autofilmare din 25 februarie 2011: „Soldatul câinelui este un fel de 
roman-reportaj despre fapte care s-au petrecut aici, la Paris, în 1982, 
în urma mǎsurilor de retorsiune, de pedepsire a noastrǎ, a celor care 

aveam gurǎ mare împotriva regimului prin, pur și simplu, tentative de 

asasinat.” Deși cronologia liniarǎ a cǎrţii este una limitativǎ (3 
februarie 1981-26 noiembrie 1982, ultima datǎ fiind reflectatǎ 
 Paul Goma 
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1. 25 februarie 2011, http://www.paulgoma.com/autofilmare-43-despre-soldatul-cainelui 

2. ibidem  

3.Eva Behring, Scriitori români din exil (1945-1989). O perspectivǎ istorico-literarǎ, 

Traducere din limba germanǎ de Tatiana Petrache și Lucia Nicolau, Editura Fundaţiei Culturale Romne, Colecţia 

„Criticǎ și istorie literarǎ“, București, 2001, p. 155. 

4. V. și Matei Haiducu, J'ai refuse de tuer. Un agent secret roumain révèle les dessous de l'«affaire», Librairie Plon, 

Paris, 1984. Mǎrturiile vor fi preluate ulterior în volumul Luciei Hossu Longin, Memorialul durerii. O istorie care nu se 

învaţă la şcoală, Editura Humanitas, p. 351, în care agentul securitǎţii dezvǎluie planul de a-i turna în pahar aconitinǎ, o 

substanţǎ extrasǎ dintr-o plantǎ cu proprietǎţi toxice, provoacǎ inhibiţia centrilor nervoși respiratori, circular și 

vasomotor și conduce la moartea, dupǎ 12 ore, a celui care a ingerat-o. 

5. Paul Goma, http://www.paulgoma.com/autofilmare-43-despre-soldatul-cainelui 

6. Monica D. Cândea, Memorialistica închisorilor. Diaspora. Disidenţa (coord.: Daniela Sitar-Tǎut), Editura Risoprint, 

Cluj-Napoca, 2009, p. 89. 

 

printr-un pasaj metatextual, interviul luat președintelui François Mitterand de cǎtre ziarul „Le 
Monde”), actul  confesionalse extinde, prin flash-back-uri succesive, alimentate uneori de memoria 
involuntarǎ, la etape anterioare exilului parizian, reflectate preponderent în relaţiile confruntative cu 
agenţii de securitate ai statului totalitar comunist. Monica D. Cândea, într-o pertinentǎ recenzie 
fǎcutǎ tomului propune trei paliere de receptare a acestuia, veritabile pledoarii pentru lecturǎ: 
„povestea dinamicǎ, plinǎ de rǎsturnǎri de situaţie a disidentului – angrenat într-un rǎzboi tacit cu 

adversarul totalitarist, fǎrǎ chip precis”; „psihologia, mereu în stare de alertǎ, a celui care trǎiește 
obsesiv iminenţa unei morţi absurde”; „dimensiunea esteticǎ a cǎrţii, dincolo de valoarea ei de 
mǎrturie istoricǎ, documentarǎ”, vizibilǎ prin dispunerea arhitectonicǎ, în trei pǎrţi a materialului epic 

și „prezenţa unor laitmotive reluate obsesiv, pânǎ la epuizarea semnificaţiilor”. Tripticul narativ se 
coaguleazǎ în jurul unor sintagme reiterative care puncteazǎ febrilitatea, anxietatea, obsesiile, 
fobiile, antagonismele, represiunile, tentativele de asasinat, denigrarea celui care, nici dupǎ plecarea 

forţatǎ din ţarǎ, nu scapǎ de supravegherea organelor de securitate românești. Astfel, citatul din 

Thomas Mann: „Adâncǎ e fântâna trecutului”, care iniţial i se pare de o copleșitoare platitudine 

(tâmpǎ) are un dublu rol: somnifer garantat în perioadele tensionate (prima paginǎ din Iosif și fraţii 

sǎi, tradusǎ de propriu-i socru este un eficient tranchilizant nocturn) și adjuvant mnemotehnic, care 

faciliteazǎ regresiunile în perioada infantilǎ, apoi în d.o. din Lǎtești sau universul carceral. Aducerea-
aminte, rareori beatnicǎ, mai mult atroce în reflectarea unui destin plin de vicisitudini (sociale,  

 
politice, alimentare) obligǎ memorialistul la amprentarea 
durabilǎ a trecutului prin act scriptural. Angoasa 
cotidianǎ a unei existenţe aflatǎ sub spectrul 
incertitudinii, efemeritǎţii fiinţei poate fi anesteziatǎ prin 
relatarea fapticǎ. Soldatul câinelui devine oarecum, din 

punctul de vedere al învelișului narativ poliţienesc, 

jurnalul unui asasinat eșuat, dar a unui și mai ratat 
flagrant delict, demascarea regizatǎ a tentativelor de 
ucidere a disidenţilor români pe teritoriul francez, ce se 
soldeazǎ cu un fiasco. 

Al doilea refren vehiculat este cantonat în prezent și redǎ 

ardoarea fiului Filip de-a ieși din casǎ: „Mergem în parc? 

Te rooog!” Strategiile de persuasiune și șantaj emoţional 

operate de copilul dornic de promenadǎ se izbesc de 

atitudinea defensivǎ a tatǎlui pentru care orice ieșire din 

mediul domestic constituia o expediţie plinǎ de pericole.  
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Exteriorul constituie un spaţiu generator de angoase 

și neliniști în privinţa securitǎţii personale. Dorinţa 

de a-și proteja fiul de un posibil rapt determinǎ 

pǎrintele sǎ reziste, de cele mai multe ori, 

imperioaselor rugǎminţi ale bǎiatului care folosește 

contactul cu alte persoane pentru a relata cu 

inocenţǎ trecutul familial. Arsenalul ieșirii „la 

luptǎ” este detaliat descris, cu o ușoarǎ ironie 

atunci când hopul promenadei a fost trecut: igiena 

personalǎ, îmbrǎcǎmintea curatǎ, pe motiv cǎ „nu 

te poţi prezenta la morgǎ cu chiloţii murdari”, 

verificarea obsesivǎ a actelor de identitate, 

amplasate strategic într-un buzunar exterior al 

servietei, prezenţa celei mai recente cǎrţi în bagajul 

de promenadǎ, cu o fotografie a scriitorului pe 

coperta a IV-a, pentru ca identificarea „victimei”, 

în caz de „accident” sǎ fie mai facilǎ, autodotarea 

cu arme albe, un gigantesc cuţit apt sǎ anihileze un 

potenţial adversar, amplasarea copilului la zece 

pași în faţa tatǎlui, despǎrţirea de el în parc, lipirea 

de ziduri protectorale sau, în lipsa acestora, de câte 

un arbore, traversarea prin locuri nemarcate etc.   

A treia sintagmǎ este tributarǎ ultimei pǎrţi, 

adevǎratul policier, în care protagonistul devine 

actor al unui scenariu regizat de poliţia francezǎ. 

Cu amǎrǎciune, naratorul remarcǎ faptul cǎ 

urmăririle galilor sunt inferioare celor românești. 

Ajunge mai degrabǎ un Joseph Rouletabille, ale 

cǎrui intuiţii și dezlegǎri enigmistice sunt salutate 

cu reverenţǎ de agentul secret francez: „Votre pif 

d’ecrivain”. Flerul scriitorului se dovedește mai 

eficient decât jongleriile și supoziţiile partenerilor 

de la poliţia secretǎ parizianǎ. Epicentrul cǎrţii, 

care antreneazǎ celelalte episoade, îl constituie 

tentativa de asasinat cu bombǎ asupra lui Paul 

Goma, din 3 februarie 1981. Delimitat de restul  

volumului, prologul cartografiazǎ circumstanţele 

primirii bizarului colet, precum și ravagiile psihice 

ulterioare acestuia. Aerul de irealitate aparentǎ este 

generat de forma romanescǎ a mǎrturisirii, raport 

confesional al tentativelor de lichidare venite din 

partea Securitǎţii române, structurile dialogate, 

angrenarea unor poliţiști reali în  acţiune. 

Inventarierea obstinantǎ a datei se conjugǎ cu o  

radiografie a cuplului, a încercǎrilor la care 

acesta a fost supus de-a lungul timpului. 

Retrospectiva aduce în prim-plan portretul Anei, 

focalizat prin intensitatea irisurilor și atitutinea 

belicǎ, nealteratǎ de trecerea timpului, femeie-

camarad, mamǎ, soţie, suporter în toate 

împrejurǎrile vieţii. 
  

Atrocitatea episodului cu bomba dezamorsatǎ 

care rǎnește un inginer de la D.S.T., Calisti, 

augmenteazǎ supoziţiile tenebroase ale Anei în 

privinţa viitorului și-a faptului cǎ Filip ar fi 

putut deschide pachetul. „Mama voastră de 

cavernicoli!”- este sintagma definitorie a 

(nevǎzuţi, anonimi) oameni ai cavernelor, 

camuflaţi în peștera totalitarismului, fǎrǎ chip, 

mercenari plǎtiţi sǎ lupte pentru anihilarea 

cavalerilor adevǎrului. Gorgona comunistǎ nu 

are nume, solii ei lǎsând semne, letale uneori, 

astfel încât plângerea fǎcutǎ a doua zi la poliţie 

are un adresant știut, dar care nu poate fi 

incriminat onomastic.Bizarul colet primit în 

jurul orei 16 deţine un expeditor la fel de 

straniu, care alerteazǎ simţurile destinatarului, 

rodat într-ale mașinaţiunilor sistemului represiv: 

„I.A., Hotel Castellana, Madrid”, iar în interior 

memoriile lui Nikita Hrușciov în limba spaniolǎ 

sau o carte despre liderul sovietic. Studierea cu 

atenţie a coletului determinǎ acţiuni psihotice, 

naratorul alternând spaima cu revolta cǎ i s-a 

înscenat o farsǎ. 
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Bomba constituie apogeul unui lanţ de ameninţǎri anterioare, derulate în metroul newyork-ez sau în cel 

parizian, apeluri telefonice anonime ori telegrame primite înaintea contraconferinţei de la Madrid, 

realizatǎ ca o replicǎ la adresa celei a socialiștilor, cazaţi la Hotel Castellana. Variaţiunile ariei 

lichidǎrii reflectate succint: „Dacǎ n-o termini cu prostiile, faci cunoștinţǎ cu umbrela bulgǎreascǎ”; 

„Te sfătuim prieteneşte: nu mai da atâta din gură, că rişti să ţi-o înfundăm cu ţărână!” „Dacă pui 

piciorul la Madrid, îţi tăiem capul vândutele!; interpelǎri denigratore: „Porcule, care vrei să ne ocupe 

ruşii!”, „Vândutule, care vrei să vini Ardealul nostru boanghenilor!”, „Anticristule,, jidovitule, Neamul 

Românesc o să te pedepsească!”, promisiuni de maltratare repercutate și asupra membrilor familiei: „Ţie 

îţi radem barba de rabin, pe jidoavca de nevastă-ta o belim, pe jidănaşul cel mic îl scurtăm de puţă, de 

tot!”, „Pânǎ acum te-am avertizat, de-acum trecem la fapte.” (pp.14-15.)Autoscopia ulterioarǎ 

descoperirii cǎ bomba este una adevǎratǎ creeazǎ portretul exilatului, hǎituit, care nici în Occident nu 
 

 

 Neamul Românesc o să te pedepsească!”, promisiuni de maltratare repercutate și asupra membrilor familiei: 

„Ţie îţi  

 ovitule, Neamul Românesc o să te pedepsească!”, promisiuni de maltratare repercutate și asupra membrilor 

familieijidovitule, Neamul Românesc o să te pedepsească!”, promisiuni de maltratare 
jidănaşul cel mic îl scurtăm de puţă, de tot!”, „Pânǎ acum te-am avertizat, de-acum trecem la fapte.” (pp.14-

15.)Autoscopia ulterioarǎ descoperirii cǎ bomba este una adevǎratǎ creeazǎ portretul exilatului hǎituit, care nici 

în Occident nu scapǎ de represaliile securitǎţii: „sunt ceea ce ei reușiserǎ, iatǎ, sǎ facǎ din mine: un unu, un 

singur, un fǎrǎ-apǎrare, deci un nimic, o muscǎ, un vierme – în faţa (și contra) Re-vo-lu-ţi-ei, al cǎrei Braţ 

armat și lung poate atinge și pedepsi pe oricine, oricând, oriunde.” (p.17.) Monologul interior se convertește 

într-un rechizitoriu al caznelor fizice și psihice îndurate din pricina securitǎţii care au început o datǎ cu prima 

arestare, în 1956 și n-au încetat dupǎ mai bine de douǎ decenii.  
 

 scapǎ de represaliile securitǎţii: „sunt ceea ce ei reușiserǎ, 

iatǎ, sǎ facǎ din mine: un unu, un singur, un fǎrǎ-apǎrare, deci 

un nimic, o muscǎ, un vierme – în faţa (și contra) Re-vo-lu-ţi-

ei, al cǎrei Braţ armat și lung poate atinge și pedepsi pe 

oricine, oricând, oriunde.” (p.17.) Monologul interior se 

convertește într-un rechizitoriu al caznelor fizice și psihice 

îndurate din pricina securitǎţii care au început o datǎ cu prima 

arestare, în 1956 și n-au încetat dupǎ mai bine de douǎ decenii. 

Rememorarea aduce și pagini de etnopsihologiereliefând, încǎ 

o datǎ anomaliile și carenţele morale ale neamului mioritic, 

într-o „Ţarǎ a lui Ciomag-Vodǎ” în care „ciomǎgiţii 

ajunseserǎ sǎ colaboreze cu ciomǎgașii, sǎ fraternizeze întru 

ciomǎgealǎ, pânǎ la totala confuzie.”(p.17) Spre deosebire de 

alţi exponenţi ai exilului, Paul Goma refuzǎ sǎ scrie altfel 

decât în limba românǎ, deși publicǎ „în neromânește”,  

 asemuindu-se unui sculptor care „cioplește” doar în limba maternǎ. Raportul dintre redactarea textelor 

în limba românǎ și o alta, strǎinǎ, este perceput în termeni carcerali: „deţinut liber”, în primul caz (cu 

„d.o.” la Paris, din pricina regimului de la București), respectiv pușcǎriaș”, captiv în cel de-al doilea, 

ca utilizator al unui alt idiom. Remarcǎm constantul transfer de culpǎ operat de cei de la Interne: 

rebelul maltratat este acuzat de locotenentul Ţîrlea cǎ i-ar fi cauzat leziuni… în timp ce-l molesta. Un 

alt cap de acuzare sunt scrierile: „io-te ce ne-ai fǎcu' cu cǎrţile teli” (p. 33), motiv pentru care 

lamentaţiile condeierului sunt nejustificate, conchide cu ironie naratorul: de ce sǎ mǎ plâng cǎ-mi 

aruncaserǎ înapoi bomba?” Mai ales cǎ aceasta era camuflatǎ într-o carte. Una dintre glosǎrile 

recurente este aceea pe seama norocului, pornind de la afirmaţiile Monicǎi Lovinescu și-a lui Virgil 

Ierunca referitoare la șansa de-a fi ajuns viu la Paris, în 1977, spre deosebire de preotul Calciu-

Dumitreasa, încarcerat încǎ, inclusiv prin spitale psihiatrice sau muncitorul Vasile Paraschiv rǎpit, 

torturat, iradiat, închis în centre alocate nebunilor cronici. Contabilizarea raportului ghinion-noroc se 

transformǎ într-un succint CV al actelor insurgente, dar și al rezistenţei în faţa tentativelor de 

îngenunchere: „– Mama voastră de cavernicoli! Dacă n-aţi reuşit să mă puşcăriaţi acolo, în celulă, în 

închisoare, în deo, în «libertatea» de după ’64; apoi în Uniunea Scriitorilor, în partid, apoi în afara 

Uniunii, în afara literaturii române, «în afara societăţii», apoi din nou în celulă, în birourile de 

anchetă, (cu pumni, palme şi cu «prietenia dezinteresată» a voastră, cu chimia şi cu promisiunile de 

reintegrare, cu ameninţările şi cu rugăminţile aproape implorările de a nu spune, de a nu scrie nimic 
  

 



 

 

despre ce se întâmpla… chiar în acel moment…); în biroul 

ministrului Pleşiţă şi la ieşire, în maşinile voastre în care mă 

aruncaţi, după ce mă smulgeaţi pur şi simplu de pe trotuar; în 

buncherul amenajat numai pentru mine, la Biblioteca Centrală 

din Casele Brătianu şi în apartamentul amenajat numai pentru 

noi, la marginea Bucureştiului (pe o stradă fără nume, într-o 

clădire fără număr, fără indicaţie de scară); în «libertatea» pe 

care mi-aţi amenajat-o între plecarea de la Rahova şi plecarea 

de la Otopeni, cu câte patru-şase urmăritori pedeştri şi de la 

7.Sintagma se referǎ la cazul scriitorului fugit din Bulgaria, Gheorghi Markov, anihilat la Londra. Mihaela Matachita 

rezumǎ într-un articol circumstanţele, precum și conotaţiile atribuite ulterior tehnicii de anihilare: „Asasinarea 

disidentului bulgar, cu o umbrelă, a devenit un simbol al intrigilor sovietice în timpul războiului rece, cu lovituri dure şi 

spioni dotaţi cu gadget-uri de tip James Bond. Markov, un scriitor care fugise din Bulgaria comunistă, a murit pe 11 

septembrie 1978, la cîteva zile după ce fusese înţepat cu o umbrelă în timp ce aştepta autobuzul la Londra. Medicii 

legişti au descoperit în piciorul victimei o capsulă minusculă ce conţinea o otravă puternică, ricina. Presa a numit 

cazul «umbrela bulgărească».” (http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/umbrela-bulgareasca-ramine-deschisa-print-

133313.html) 
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Otopeni, cu câte patru-şase urmăritori pedeştri şi două-trei maşini: dacă n-aţi reuşit să mă 

transformaţi în om nou până la vârsta de 42 de ani şi atâta vreme cât eram între labele voastre, un 

obiect, un boţ de lut de modelat, cum v-aţi putut imagina că o să devin aici, în libertate, ceea ce nu 

devenisem acolo în închisoare: un mut? Cine v-a suflat ideea creaţă potrivit căreia, voi, iluştrii, cu 

Braţul vostru Lung, puteţi «reeduca» un nereeducabil?” (p. 43-44.) Toate tentativele de cocârjare a 

rectitudinii morale au ca revers exacerbarea acesteia. Reducerea la tǎcere „cǎlușul”, promovat de 

„educatori” amplificǎ insurgenţa disidentului care contracareazǎ cu arme proprii: „megafonul” 

(demascarea mondialǎ a tacticilor represive) și scrisul. Pasajele retrospective sunt înţesate și cu 

picanterii care demascǎ puternic cameleonismul și servilismul conjunctural al conaţionalilor. Astfel, 

bravura lui Al. I. Ştefǎnescu de-a incrimina cenzura într-o ședinţǎ USR este anihilatǎ în episodul 

imediat urmǎtor când, muștruluit bǎrbǎtește de consoartǎ (Nina Cassian), se anesteziazǎ bahic creându-

și un disculpant alibi. Paul Goma identificǎ trei tipuri de strategii de narcotizare, conjugate cu repere 

temporale: „dupǎ” (cazul Ali Ştefǎnescu), „în-timpul” (Dan Cristea care se alcoolizeazǎ taman când 

trebuia sǎ-i întâlneazǎ pe cehii refugiaţi în urma Primǎverii de la Praga), respectiv „în vederea”, 

profilaxie și panaceu al alibiurilor. Invazia tancurilor rusești și a trupelor poloneze, ungare, bulgare și 

est-germane în Cehoslovacia, în noaptea de 20-21 august 1969 curmǎ idealurile de libertate și 

egalitarism ale locuitorilor enunţate de Aleksandr Dubcek încǎ de la începutul anului, printr-un set de 

reforme care vizau eliminarea cenzurii și „socialismul cu faţǎ umanǎ”. Primăvara de la Praga devine 

un moment de respiraţie democraticǎ și un punct de reper în lupta de emancipare din lagǎrul comunist 

estic. Paul Goma este entuziasmat de discursul lui Nicolae Ceaușescu de la mitingul din Piaţa Palatului 

(21 august 1968), prin care reușește sǎ-i mobilizeze pe români, dar și sǎ câștige credit internaţional 

prin aparentul divorţ de Moscova. 
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Declaraţia acestuia, de incriminare a trupelor 

sovietice, precum și afirmaţia cǎ nimeni nu are 

voie sǎ se amestece în treburile interne ale altui stat 

angreneazǎ un lanţ de adeziuni în sânul P.C.R. a 

intelectualilor mefienţi de pânǎ acum. O bunǎ parte 

din economia epicǎ a pǎrţii întâi relevǎ iniţiativa lui 

Paul Goma de-a organiza și în cadrul Uniunii 

Scriitorilor, unde nu era încǎ membru, brigǎzi 

patriotice, de apǎrare a ţǎrii în cazul unui atac 

armat sovietic.  

 

 

Deși e conștient de puterea liliputanǎ a 

României faţǎ de statura pantagruelicǎ a „fratelui 

de la Rǎsǎrit”, acesta demareazǎ o suitǎ de 

intervenţii care nu-l scutesc de ridicol, mai ales cǎ 

solicitatea de a fi dotat cu armǎ venea din partea 

unui inamic al socialismului, a unui fost deţinut 

politic. La fel ca în romanul Bonifacia reapare 

cuplul Tita Chiper-Sașa (Alec) Ivasiuc, femeia 

dovedindu-se un suporter al autorului abia publicat, 

în vreme ce vechiul coleg de detenţie nu ezitǎ sǎ-l 

descurajeze („Tu, la «România literarǎ»”) sau sǎ-și 

aroge el ulterior meritul de-a fi venit cu ideea 

organizǎrii brigǎzilor patriotice la U.S.R.  

 

Plin de onestitate, scribul mǎrturisește 

scrierea, dupǎ dictarea lui Jancsi Szász, a cererii 

de intrare în P.C.R. Şedinţa de admitere în 

partidul comunist („am fost ultimul”) nu este 

eludatǎ, nici camuflatǎ ulterior, fiind înregistrate 

pânǎ și reacţiile celor din anturaj. 

Astfel, Dumitru Ţepeneag îl apostrofeazǎ 

cu sarcasm: „Tu ești cre-tin? Chiar atât de cre-

tin ești?” (p. 63) Potenţialul vot de blam este 

ameliorat prin explicitǎri: deși închis de 

comuniști se înscrie în partidul lor ca urmare a 

vocii etnice, a sângelui de basarabean care sperǎ 

sǎ rǎscumpere, mǎcar printr-o frondǎ de douǎ 

zile, umilinţa resimţitǎ la cotropirea Basarabiei 

de cǎtre ruși în  anul 1944. Naivitatea utopicǎ e 

eului de atunci, când s-a lǎsat „orbit de un 

discurs-de-la-balcon” al lui N. Ceaușescu, ce 

pǎrea un promotor al „antirusismului real al 

românilor” nu estompeazǎ daimonul vituperǎrii. 

Amintește colegilor de condei ulteriorul act de 

lașitate din anul 1977, acela de a nu semna 

Carta și Scrisoarea deschisǎ adresatǎ lui Pavel 

Kohout, de solidarizare cu principiile 

promovate atunci de cǎtre cehoslovaci.  
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Desigur, cap de listǎ este Nicolae Manolescu, retractil și peste ani la „scrisorile” confraţilor, cum este 

cea a lui Mircea Dinescu. Prozatorul include însǎ numele celor care nu au dat înapoi: „Doinaș, 

Hǎulicǎ, Paleologu, Pleșa, Şora”. (p. 62) Emoţionantǎ în ceea ce privește solidaritatea umanǎ este 

relatarea întâmplǎrii cu muncitorul care, deși nu semneazǎ scrisoarea, îl însoţește zilnic în tramvai, 

operând empatic o disidenţǎ tǎcutǎ, devenind mesagerul colegilor de muncǎ, cǎrora le raporteazǎ 

evoluţia insurgentului, faptul cǎ e în viaţǎ și nu cedeazǎ, întristându-se la aflarea veștii cǎ pleacǎ din 

ţarǎ. Tovarǎșii lui aprind zilnic lumnǎri la Biserica Rǎzoare pentru familia Goma. Fluxul amintirilor 

se oprește asupra unor momente prezentate în romanele Din Calidor, Arta Refugii, Astra sau 

Bonifacia, astfel încât o serie de personaje sunt reluate de la un text la altul: Moş Iacob, suplinitorul 

de bunic basarabean, calidorul casei natale din Mana, deportarea tatălui în Siberia, declarat decedat, 

„Centrul de repatriere” din Sighișoara și mǎsluirea actelor pentru a nu ajunge în Basarabia ocupatǎ, 

rugul cǎrţilor arse de sovietici în curtea casei pǎrintești și circumstanţele care au dus la încarcerarea 

tatǎlui. Imaginea paternǎ este asimilatǎ unui Zeus, care dǎ singur naștere concetǎţenilor, (cu aport 

filial, ce-i drept) prin acte fabricate, pentru a-i proteja de exilul siberian. Înduioșator este episodul din 

cimitir, noaptea când copilul se lipește de mormântul fratelui mai mare, Petrică și intrǎ în groapa 

destinatǎ tatǎlui dispǎrut pentru a se simţi mai aproape de ei, precum și „jocul cu moartea” al lui Moș 

Iacob, convins de faptul cǎ dacǎ pe cruce va trece un an ulterior (1991) celui în curs, învǎţatorul 

Eufemie va reveni sǎnǎtos din captivitate. „Şi mai ales sǎ ţinem legătura” este salutul recognoscibil 

în timp pentru basarabeni, victime ale atâtor refugii, „porunca întâi a refugiatului”, parola care-i face 

sǎ se descopere aceleiași caste. Formula este prezentǎ în scrisorile pǎrinţilor, dar și înaintea trecerii 

tatǎlui în nefiinţǎ. Prin intermediul ei recunoaște în intempestiva Vanessa, traducǎtoarea rusoiacǎ de 

la Paris, care apare și dispare alarmist, oferind scuze și termene necreditabile, o descendentǎ, 

cameleonicǎ identitar, a lui Rory (Aurora Gane), fetiţa de doisprezece ani cu fundǎ albastrǎ, pasiunea 

ascunsǎ avutǎ în perioada „Centrului de repatriere” din Sighișoara. Partea secundǎ este guvernatǎ de 

interogaţia-implorare a fiului: „Mergem în parc? 

Te rooog”. Dialogurile pǎrinte-fiu redau disjuncţia dintre gândirea maturǎ și logica infantilǎ 

deconcertantǎ. Jocurile cartografice de creare a lumii, de redimensionare a ei sub stindardul mai 

binelui („cartoterapie”) se izbesc de constatarea filialǎ: „Tu nu lucrezi, tu strici lumea. Mai bine ai 

scrie.” (p. 92) Evenimentele contemporane alterneazǎ cu fulguraţii ale unui trecut mult îndepǎrtat. 

Naratorul întreţine permanent suspansul, astfel încât o parte din sugestiile primei pǎrţi vor fi elucidate  

 
 

 

 

abia în cele urmǎtoare. Dacǎ Paul Goma este convins cǎ „nu-

i nimic de fǎcut” în ceea ce privește situaţia din România, 

aceeași sintagmǎ este utilizatǎ de Virgil Ierunca cu privire la 

Franţa: imposibilitatea poliţiei de a demasca agresorii sau 

asasinii securiști, situaţia din exil, cabalele românilor asupra 

românilor. Despre neajunsul de a fi român printre români 

este avertizat naratorul de cǎtre generalul Pleșiţǎ: „Nouǎ ne-

ai stat în gât ca un os de pește, dar tot nu scapi: te dǎm noi 

pe mâna exilului! O sǎ te haleascǎ exilul, de n-o sǎ rǎmânǎ 

din tine nici fǎrâmǎ – avem noi grijǎ.” (p.122) Semnele 

promise de cǎtre securist se resimt încǎ de la sosirea în Franţa 

când aflǎ de tentativa de asasinat asupra Monicǎi  
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Lovinescu. Apariţia lui pe pǎmânt francez genereazǎ disensiuni în cadrul comunitǎţii românești, mai 

ales cǎ o parte dintre aceștia s-au lǎsat intoxicaţi de materialele fabricate în România împotriva lui. Pe 

de altǎ parte, personalitatea lui Paul Goma îi eclipseazǎ, ba mai mult, încǎ de pe acum – începe sǎ 

capete dimensiuni mitice. Matei Haiducu, agentul secret trimis sǎ-l lichideze îi relateazǎ faptul cǎ 

dictatorul comunist în considerǎ inamicul No. 1 și se teme cǎ, în cazul unei revolte, va fi înlocuit de 

acesta. Cuplul Lovinescu-Ierunca este prezent în numeroase contexte scriitorul folosind un ton reverent 

la adresa luptei duse de cǎtre aceștia pe calea undelor, dar progresiv, „clandestinii” vizitatorii din ţarǎ 

ai celor doi disidenţi solicitǎ absenţa lui Goma de la întrevederile cu aceștia, semnalând debutul unei 

rupturi. Dupǎ cele trei exiluri enumerate (1940 – „rǎmânerea pe loc în Basarabia”, „refugiul din '44” 

și „cel din '70: excluderea din literaturǎ”– p. 109) pânǎ se aplificǎ tot mai mult exilul din exil, punerea 

lui progresivǎ la zid tocmai de cǎtre conaţionalii din diaspora. La un moment dat securitatea 

româneascǎ, prin intermediul „atotputernicului Grenadǎ” ajunge sǎ-i interzicǎ (!) sǎ moarǎ sau sǎ 

sufere vreun accident, fiindcǎ ar fi ei culpabilizaţi mondial. „Cererea” de conservare a vieţii sau 

sǎnǎtǎţii nu sisteazǎ nici bǎtǎile, nici invectivele aplicate de cǎtre aceștia la intervale neregulate. Dupǎ 

plecare, hǎrţuirea se amplificǎ. Istoricul Iuliu Crǎcanǎ remarcǎ agresiunea încǎ de pe acum – începe sǎ 

capete dimensiuni mitice. Matei Haiducu, agentul secret trimis sǎ-l lichideze îi relateazǎ faptul cǎ 

dictatorul comunist în considerǎ inamicul No. 1 și se teme cǎ, în cazul unei revolte, va fi înlocuit de 

  
acesta. Cuplul Lovinescu-Ierunca este prezent în numeroase contexte scriitorul folosind un ton reverent 

la adresa luptei duse de cǎtre aceștia pe calea undelor, dar progresiv, „clandestinii” vizitatorii din ţarǎ 

ai celor doi disidenţi solicitǎ absenţa lui Goma de la întrevederile cu aceștia, semnalând debutul unei 

rupturi. Dupǎ cele trei exiluri enumerate (1940 – „rǎmânerea pe loc în Basarabia”, „refugiul din '44” 

și „cel din '70: excluderea din literaturǎ”– p. 109) pânǎ se aplificǎ tot mai mult exilul din exil, punerea 

lui progresivǎ la zid tocmai de cǎtre conaţionalii din diaspora. La un moment dat securitatea 

româneascǎ, prin intermediul „atotputernicului Grenadǎ” ajunge sǎ-i interzicǎ (!) sǎ moarǎ sau sǎ 

sufere vreun accident, fiindcǎ ar fi ei culpabilizaţi mondial. „Cererea” de conservare a vieţii sau 

sǎnǎtǎţii nu sisteazǎ nici bǎtǎile, nici invectivele aplicate de cǎtre aceștia la intervale neregulate. Dupǎ 

plecare, hǎrţuirea se amplificǎ. Istoricul Iuliu Crǎcanǎ remarcǎ agresiunea psihicǎ necontenitǎ a 

scriitorului și dupǎ anul 1977: „Aflat în conflict cu regimul încă din 1956, Paul Goma nu s-a împăcat 

niciodată cu acesta, deşi i s-a oferit în nenumărate rânduri ocazia. Nedreptăţile  

suferite şi ororile trăite în detenţie şi în timpul domiciliului obligatoriu l-au marcat prea puternic 

pentru a mai putea accepta compromisuri. Cu timpul, prin prestigiul căpătat peste hotare, a devenit 

incomod şi greu de anihilat. Instituţia care s-a ocupat în permanenţă de el, Securitatea, a luat cele mai   
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diverse măsuri pentru a-l supraveghea. La un moment dat, ea raporta situaţia operativă din 3 în 3 ore. 

Telefonul i-a fost ascultat permanent, din 1971 până în 1984 (mijloacele tehnice funcţionau şi la 

Paris). A fost filat mereu, dosarul conţinând fotografii ale soţilor Goma şi ale prietenilor lor, în cele 

mai diverse ipostaze (la piaţă, în timpul plimbărilor zilnice cu câinele etc.).” Douǎ episoade 

caramelizeazǎ portretul versatilului și grandomanului Nicolae Breban, fǎrǎ a-l împiedica pe condeier 

sǎ-i peneleze cameleonismul ulterior: sprijinul acordat Anei, când dupǎ un interogatoriu intens, o 

conduce de la procuraturǎ la casa tatǎlui ei, în perioada în care Paul Goma era arestat  și apoi, ulterior 

 

în 1958, în timpul d.o., pentru a-și vizita pǎrinţii în Ardeal este emisǎ voluntar de cǎtre Livescu, 

ofiţerul de securitate care-i supraveghea, pentru un alt oraș, Constanţa, unde n-avea pe nimeni. 

Tentativa de a vedea marea, pentru prima datǎ, într-un geros ianuarie se transformǎ într-un coșmar 

care-i aduce alte necazuri: acuza cǎ dorea sǎ pǎrǎseascǎ ilegal ţara îmbarcat pe un vapor suedez. 

Repriza de maltratǎri pânǎ la clarificarea situaţiei este succedatǎ de un alt verdict eronat, cel de hoţ, 

lǎtrat isteric de librǎreasa care-l considerǎ suspect din pricina vestimentaţiei paupere și a bǎrbii. Fluxul 

aducerii-aminte este secundat de reveniri în prezent zugrǎvind panoul parizian al mitingurilor în 

favoarea polonezilor analizaţi în contrast cu românii, al acţiunilor militantiste de stârpire a 

totalitarismului. Conferia diasporei nu este înfǎţișatǎ doar în culori sumbre. Dincolo de denigrǎri, 

subterfugii, pâre, mistificǎri, ponegriri reciproce, faţa umanǎ a exilului, solidaritatea și altruismul 

reprezentanţilor ei reiese în cazul procesului lui Emil Georgescu. Tentativele de asasinat asupra lui 

Orǎscu, Goma și Penescu sunt continuate și asupra comentatorului politic al „Europei Libere” de la 

München care dupǎ spitalizare are parte de un neloial proces. Deplasarea lui Paul Goma în Germania, 

ca martor al apǎrǎrii, focalizeazǎ disjuncţia dintre aparatul mental al occidentalilor și ausländer-i. 

Victima este culpabilizatǎ discriminant din start de cǎtre purtǎtorii de robe germani, care nu vor sǎ 

accepte ideea unui atentat politic și încearcǎ sǎ-l facǎ vinovat de „o afacere-cu-blǎnuri”. 

 

 

eliberǎrii, îl ajutǎ sǎ care, precum un hamal 

profesionist, cuferele din pivniţǎ în casǎ 

„cu un aer și cu o naturaleţe nebǎnuite” (p. 

118) Memoria înregistreazǎ anomaliile și 

neșan-sele destinului personal anterioare 

exilului. 

     Permisia pe care trebuia sǎ o primeascǎ 
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sau ale securitǎţii, fie ameninţǎrile sau tentativele de omorâre venite din partea ei, ultima parte 

configureazǎ o permutare situaţionalǎ. Astfel, naratorul joacǎ și se joacǎ de-a otrǎvirea, conform unui 

scenariu pus la cale de D.S.T: „Am jucat scena ca un actor foarte prost. Eu întotdeauna am fost un 

actor foarte prost, deși am dat examen la cinematografie, dar nu la actorie. Am jucat scena și când sǎ 

culegem fructele, Mitterand, care era atunci președintele Franţei, a vrut sǎ dea din senin o loviturǎ 

politicǎ nu știu cu ce scop, probabil de reclamǎ: a inventat, a pus sǎ inventeze niște teroriști irlandezi. 

Aceastǎ afacere a fǎcut ca a noastrǎ, care era foarte serioasǎ – urma sǎ-l atragǎ chiar pe Pleșiţǎ aici 

în Franţa, zicea Haiducu – sǎ fie aruncatǎ”. capitole. Dacǎ secţiunile anterioare relatau fie represiunile 

sistemului carceral sau ale securitǎţii, fie ameninţǎrile sau tentativele de omorâre venite din partea ei, 

ultima parte configureazǎ o permutare situaţionalǎ. Astfel, naratorul joacǎ și se joacǎ de-a otrǎvirea, 

conform unui scenariu pus la cale de D.S.T: „Am jucat scena ca un actor foarte prost. Eu întotdeauna 

am fost un actor foarte prost, deși am dat examen la cinematografie, dar nu la actorie. Am jucat scena 

și când sǎ culegem fructele, Mitterand, care era atunci președintele Franţei, a vrut sǎ dea din senin o 

loviturǎ politicǎ nu știu cu ce scop, probabil de reclamǎ: a inventat, a pus sǎ inventeze niște teroriști 

irlandezi. Aceastǎ afacere a fǎcut ca a noastrǎ, care era foarte serioasǎ – urma sǎ-l atragǎ chiar pe 

Pleșiţǎ aici în Franţa, zicea Haiducu – sǎ fie aruncatǎ” contrademonstraţia din Spania sabotatǎ de 

„legionarii de la Madrid”, Vasile Paraschiv e într-adevǎr nebun etc. Aceeași prudenţǎ o manifestǎ și 

faţǎ de Virgil Tănase, mare-dispǎrut-mare, aflat sub protecţia DST care pare a fi beneficiat de un sejur 

prelungit în zone exotice câtǎ vreme s-a militat pentru recuperarea lui. Furiile acestuia, amiciţia cu 

mai-marii-zilei, telefoanele conspirative date din biroul comisarului nu anesteziazǎ rodatele simţuri ale 

scriitorului care constatǎ: „Tănase, «dispărutul» de la 20 mai, a reapărut ieri, 30 august, viu şi 

nevătămat.”(p.206); Cine apare în carne şi oase – mai ales în piele bronzată, bronzată? Dispărutul 

Tănase!”(p.208); „Are dreptate Ţonţulicǎ: nu am de unde sǎ știu în ce închisoare-curatǎ petrecuse el 

aceste o sutǎ de zile de arǎta așa de bronzat. În închisorile din România eram pǎziţi cu grijǎ, feriţi, nu 

numai de razele nocive ale soarelui, ci și de lmina zilei, fie ea și indirectǎ: în închisorile pe care le 

cunoscusem, mǎ bronzasem la becuri de 25 waţi - și acelea mânjite cu var.” (p. 208)  Ultimul sub 

capitol are o puternicǎ încǎrcǎturǎ scenicǎ, marcatǎ prin didascalii similare celor teatrale. Dacǎ anterior 

a fost actor și coautor al scenariului otrǎvirii, acum privirea auctorialǎ se transformǎ în spectator al 

celorlalţi participanţi: o imaginativǎ salǎ de proces în care toţi sunt culpabilizaţi. Son „pif d'écrivain” 
 

 

 

 

Fost procuror în România, Georgescu n-a asimilat suficient 

germana și sistemul lor legislativ, are parte de o traducǎtoare 

care-i falsificǎ și truncheazǎ depoziţia. Ca o maximǎ clemen-

ţǎ-concesie, Paul Goma este acceptat ca martor al apǎrǎrii: 

contabilizeazǎ seria agresiunilor securitǎţii asupra redacto-

rilor de la „Europa Liberǎ” și constatǎ, spre stupefacţia com-

pletului de judecatǎ, cǎ procesul a fost politizat.  Vocaţia 

simetriei este vizibilǎ și în dispunerea cǎrţi în trei pǎrţi care 

la rândul lor sunt subdivizate în câte 7 capitole. Dacǎ secţiu-

nile anterioare relatau fie represiunile sistemului carceral 

8. Iuliu Crǎcanǎ, Securitatea contra Paul Goma, „Rost”, nr. 34, decembrie 2005 

9. Paul Goma, http://www.paulgoma.com/autofilmare-43-despre-soldatul-cainelui  
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certificǎ atitudinea retractilǎ a prezidentului francez, haiducia laolaltǎ a Haiducu-lui, dornic de o 

împacare cu bale mioriticǎ, à la Caragiale („Insist: sunteţi invitaţii mei, cunosc un restaurant”) și 

fariseismul lui Ţonţo rǎmas în biroul Corsicanului Rossi. Deși iniţial prezidentul condiţiona venirea 

în România de eliberarea (reapariţia) lui V. Tǎnase, ameninţând, într-o conferinţǎ de presǎ, cu 

deteriorarea relaţiilor dintre douǎ ţǎri în cazul în care rǎpitul disident n-ar mai fi în viaţǎ, în final nu 

mai existǎ nici un comunicat de presǎ care sǎ incrimineze acţiunile vindicative ale securiștilor români 

pe teritoriul francez, ba mai mult, subliniazǎ durabilitatea legǎturilor istorice dintre Franţa și 

România. Rǎspunsul acestuia referitor la faimoasa „affaire Tǎnase” este: „Je n'ai rien à dire là-

dessous” (p. 222) Contrareplica auctorialǎ „Nici eu”, ca urmare a descurajǎrii resimţite dupǎ 

pillatianul spǎlat pe mâini al francezilor, la puţinǎ vreme dupǎ ce a constatat și labilitatea și 

subiectivitatea sistemului juridic german faţǎ de exilaţi, va fi infirmatǎ scriptural în Jurnalul de 

noapte lungǎ, publicat la Editura Nemira, București, în anul 1997. Soldatul câinelui, continuare a 

Cutremurului oamenilor, relevǎ destinul de hǎrţuit perpetuu al scriitorului din diaspora, care nu 

înceteazǎ acţiunile militantiste împotriva „ciumei roșii”, în pofida faptului cǎ lupta îi pune existenţa 

sub pecetea insecuritǎţii. „Soldat” fidel sieși, sistemului de valori inculcat de educaţia parentalǎ, Paul 

Goma este –  și aici – „secretarul societǎţii care-și scrie istoria” (H. de Balzac), relevând Scènes de 

vie spectaculare care configureazǎ un destin particular. Dacǎ în Culoarea curcubeului'77 aveam 

istoria unei caste restrictive, a „Celor care în anul de graţie 1977 s-au încǎpǎţânat sǎ creadǎ cǎ sunt 

oameni și-au început cu începutul: s-au eliberat de fricǎ; s-au eliberat de ei înșiși”, Soldatul câinelui 

este cea a unui survivor niciodatǎ îngenuncheat. (Daniela Sitar-Tǎut – fragment din volumul, în 

pregǎtire, Paul Goma – poetica insurgenţei. Militant. Scriptor. Diarist) 

 

 

10. Moto al cǎrţii  Culoarea curcubeului'77 (Cutremurul oamenilor); Cod „Bǎrbosul” (Din dosarele Securitǎţii, 1957-1977), 

Editura Polirom, Iași, 2005. 
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Cartea lui Octavian D. Curpaș „EXILUL ROMÂNESC LA MIJLOC DE SECOL XX” este o frântură 

din istoria emigrației românești înainte de 1950. Subtitlul ales de autor „Un altfel de "paşoptişti" 

români în Franţa, Canada şi Statele Unite” este doar vârful aisbergului, deoarece evadarea din lagărul 

comunist este descrisă cu mult talent și responsabilitate în paginile cărții și va reprezenta o valoroasă 

sursă de inspirație pentru istoricii dornici să reconstituie istoria exilului românesc. Adaptarea 

emigranților, căutarea continuă a paradisului terestru și a liniștii sufletești, completează în mod fericit 

ideea centrală a cărții. Personajele lui Octavian Curpaș prind viață încă din primele pagini și reprezintă 

pentru generația mea - legende vii, modele, repere pentru minte, imaginație și suflet. Cartea aduce în 

atenția cititorului o lume inedită, complet străină, întâmplări și caractere umane uimitoare! O cascadă 

de informații, succese răsunătoare și eșecuri devastatoare captează atenția cititorului de la prima, până 

la ultima pagină. Sunt redate cu talent, sensibilitate și acuratețe momente din viața temerarilor care au 

străpuns zidul comunist și și-au desenat viitorul pe alte meridiane. Amintirile lui Mitică Sinu - 

personajul principal al cărții - sunt surprinzătoare și extrem de vii! Amintiri frumoase, dar mai ales 

valoroase, atât sub aspect informativ, cât și prin profunzimea detaliilor. Este uimitor drumul străbătut 

timp de 63 de ani de octogenarul stabilit astăzi la Phoenix Arizona. Din mărginimea Sibiului până în 

capitala Arizonei, aventura lui nea Mitica trece prin supliciile lagărului iugoslav, prin munții Italiei, 

spre libertate. Orașul luminilor - fastuoasa capitală a Franței - este pentru Mitică Sinu o țintă 

intermediară, un răgaz înainte de aventura peste Atlantic. Anii petrecuți în Canada, la Montreal, 

întoarcerea la Paris și în final cei 30 de ani în Statele Unite, reprezintă fiecare o treaptă în evoluția 

globe-trotterului Mitică Sinu și capitole tot mai interesante în cartea lui Octavian Curpaș. 

 

 

 

 

 

 

 

O frântură din istoria emigraţiei 
româneşti: „EXILUL ROMÂNESC 
LA MIJLOC DE SECOL XX”                                                                

Octavian D. Curpaş 

 

 

Washington D.C        
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Fiul unor țărani din Sebeș, orfan de mamă la o vârstă 

fragedă, pleacă devreme de acasă și vede cu ochii lui o 

jumătate de planetă. Se stabilește în diverse țări, 

supraviețuiește și se adaptează unor sisteme și culturi 

diferite; trăiește la maxim cei mai frumoși ani; învață să 

extragă esența din tot ceea ce vede, aude sau i se 

întâmplă. Mitică Sinu crește continuu din punct de 

vedere profesional și uman, părăsește o lume deja 

descifrată, pentru a descoperi alte lumi noi. Ținta lui 

finală este bunăstarea materială și liniștea spirituală.    

Călăuzit de idealuri mărețe și susținut de energia 

specifică tinereții, Mitică Sinu călătorește zeci de ani 

prin necunoscut, într-o luptă neobosită cu confortul de 

moment sau inerția. Cartea lui Octavian Curpaș 
surprinde cele mai importante 

 
 

 

 

momente și „intersecții umane” de-a lungul celor 63 de ani de exil. Personalitățile marcante pe care  

soarta i le-a scos în cale, oameni obișnuiți și VIP-uri, l-au ajutat și l-au modelat în lunga sa călătorie 

prin lume și prin viață, transformându-l în omul fascinant care este acum. Mitică Sinu este dovada vie 

că cel puțin un proverb românesc este veridic 100% - „Cine n-are bătrâni să-și cumpere!” La 85 de ani, 

Mitică Sinu este un român fericit, însetat de cunoaștere și pasionat de cărți. De la fiecare dintre perso-

najele cărților, Mitică s-a ales cu ceva. M-au surprins plăcut lecțiile de viață, tipologiile și comporta-

mentele umane, prezentate de Octavian Curpaș în cartea sa - un izvor de înțelepciune pentru noua ge-

nerație. I-am regăsit cu plăcere printre cunoscuții lui Mitică Sinu pe Paul Getty, magnatul petrolului 

care a revoluționat lumea afacerilor americane în a doua jumătate a secolului XX; profesori universi-

tari, multe alte elite ale intelectualității românești din exil, despre care auzisem doar la radio Europa 

Liberă sau Vocea Americii. Citind cartea i-am cunoscut pe Eliade, Cioran și Brătianu in ipostaze 

inedite. 

Amintirile lui Mitică Sinu sunt despre șanse și oportunități, despre un „American dream” care astăzi 

nu mai este actual. Experiențele de pe bătrânul continent se îmbină armonios cu educația primită într-

un sătuc din Transilvania și cu lumea nouă pe care a întâlnit-o peste ocean.  

Pornind de la amintirile, scrisorile și notițele lui Mitică Sinu, scriitorul Octavian Curpaș reușește să 

transpună în cuvinte tabloul emigrației românești în a doua jumătate a secolului XX. Rezultatul este o 

carte captivantă!  

Povestea lui Mitică Sinu ne îndeamnă că oricât de sus vom ajunge, să nu uităm de unde am plecat; să 

nu ne uităm originile și tradițiile; să înțelegem că indiferent ce limba vorbesc, toți oamenii se bucură 

sau suferă la fel; să oferim iubirea, ajutorul și sfaturile semenilor noștri, iar Dumnezeu va avea grijă ca 

noi să primim înapoi înzecit. Citind cartea lui Octavian Curpaș am avut senzația că America din 

sufletul meu nu mai are relevanță, că America lui Mitică Sinu este, de fapt, lumea ideală pentru care au 

emigrat românii în Lumea Nouă. Între paginile cărții am descoperit un bătrânel simpatic, inteligent și 

perseverent, pe care îți dorești să-l asculți și să-l cunoști tot mai bine. Viața lui este asemeni unui 

munte cu urcușul greu, iar urcarea i-a dat ocazia să-și lărgească orizontul. Cu cât a ajuns mai sus, cu 

atât priveliștea a devenit mai încântătoare! La 85 de ani, Mitică Sinu lasă impresia că spre destinația 

finală a vieții, partea cea mai frumoasă este însuși drumul pe care-l parcurgi . Chiar dacă viața lui a 
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fost o continuă luptă pentru existență, lupta a fost plăcută, a avut țeluri nobile, a făcut gesturi altruiste, 

iar în final a găsit acel „acasă” după care tânjesc majoritatea dezrădăcinaților. 

Talentul și pasiunea autorului, combinate într-un mod fericit cu patina vremurilor evocate de nea 

Mitică, dau cărții forță, acțiune și culoare. Este o poveste minunată despre o Românie pe care 

generația mea nu o recunoaște, despre o Europa strălucitoare, la care nouă ne-a fost interzis să visăm 

în regimul comunist; despre acea Americă la care au aspirat bunicii și părinții noștri; despre 

economiile înfloritoare ale lumii și oportunitățile planetei albastre în anii ’50, ’60 sau ‘70. Toate 

acestea reprezintă pentru generația mea, motive de fascinație, mituri și pagini de istorie. Octavian 

Curpaș are dibăcia de a prezenta cititorilor o avalanșă de informații utile, de a aduce lumina în mintea 

aspiranților la „American Dream”. Cartea lui Octavian Curpaș ne prezintă o Americă străină chiar și 

nouă, generația de emigranți sosiți pe tărâmul făgăduinței după Revoluția din 1989. Este o Americă pe 

care noi nu o vom întâlni niciodată, dar despre care, datorită lui Octavian Curpaș, avem de unde să 

citim și de la cine să învățăm! 

Toate personajele lui Octavian Curpaș sunt exemple de tenacitate și perseverență, într-o luptă continuă 

pentru adaptarea la lumi străine tradițiilor și datinilor strămoșești. Ei rezonează deopotrivă cu țara lor 

de baștină și cu țările care i-au adoptat. Despărțiri, revederi, scrisori și evenimente care se succed cu 

repeziciune, dau un ritm alert, care te tine cufundat între paginile cărții. Transformările din viața 

acestor oameni sunt asemeni unor torente, o luptă interminabilă între rațiune și simțire. 

Cartea lui Octavian Curpaș este o definiție a fericirii. Personajele trăiesc într-o conjunctură economică 

deosebită; acțiunea se petrece într-o perioadă de timp favorabilă, în care fiecare emigrant primește cel 

puțin o șansă. Sunt oameni ambițioși, animați de țeluri mărețe, ajutați de noroc, intuiție și încredere în 

forțele proprii. Sunt caractere puternice, pe care cunoștințele acumulate și energia tinereții i-au 

călăuzit în final spre succes. Timpul reprezintă resursa noastră cea mai de preț, iar tinerețea trece 

repede. La a treia tinerețe, Mitică Sinu a înțeles că nu există locuri perfecte pe planetă și că 

experiențele sale de viață trebuie să rămână scrise pentru aceia care vor începe aventura americană, 

după ce dumnealui nu va mai exista fizic printre noi. În acest punct, viziunea mea s-a contopit cu cea a 

autorului și cu cea a personajului său principal și m-a condus la concluzia că locul cel mai frumos și 

cel mai plăcut de pe Pământ este acela în care te simți „acasă”. Am avut surpriza să descopăr un autor 

inteligent, cu un suflet imens și amintirile unui bunic erudit, ale cărui aventuri constituie motorul 

fericirii, un balsam pentru tonus, minte și spirit. Din intersecția și dialogul lui Octavian cu nea Mitică 

 

  

 

 

  

 
 

 

s-a născut o carte plină de substanță, educativă, pe care o 

recomand călduros tuturor românilor, indiferent de vârstă și 

locație. Oameni deosebiți, personaje spectaculoase, povești 

de viață cutremurătoare… „EXILUL ROMÂNESC LA 

MIJLOC DE SECOL XX” este o carte remarcabilă, pe care 

o voi păstra cu drag în bibliotecă și o voi reciti cu mare 

plăcere oricând.  

 

                                    Simona M. Botezan,  

                                         Washington DC 

                                          Octombrie 2011 
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Duhul serverelor 
 

atunci când oamenii nu vor avea loc pentru 

amintiri 

în cutia neagră a prezentului lor 

atunci când vor construi peste cimitire 

parcuri de distracţie aerodromuri şi blocuri 

zgârie-nori 

atunci când hard-disk-urile vor rula cu milioane 

de întrebări pe secundă 

despre cum să ne îmbogăţim mai repede 

atunci când sufletul celor morţi va bântui prin 

căsuţele de e-mail 

sau prin serverele umanităţii ca un curent de aer 

ce scade temperatura inimilor 

înlocuite de procesoare super-multi-core  

atunci când venele vor deveni magistrale de date 

sau bulevarde pentru roboţii creaţi 

de dumnezeul nanotehnologiei 

atunci când creierul se va desfăta în vise 

pozitronice 

şi cei slabi vor obţine ceea ce vor 

prin implanturi mind-control  

şi legături cibernetice de lungă durată 

atunci eu poetul fosila civilizaţiei 

voi scrie şi-i voi aduce aproape 

pe cei care-mi lipsesc atât de mult 

familia mea prietenii mei cei mai buni  

îngerul meu cu forme de femeie 

 

 

    *****                      *****   
           *****          ***** 
                    ***** 
  
 

 

 
 

  

 şi genul ... 

 

Download 
 

Doamne 

am primit mesaj de la tine 

în timp ce mă spovedeam pe hârtie 

s-a înfiripat un link între cer şi pământ 

prin care mă hrăneam prin care te downloadam 

poezie 

 

am învăţat să iau totul de la început  

primul cuvânt a fost  

amintire 

 

nu trebuia să construiesc 

un alt turn babilon din metafore 

pentru a-ţi arăta cât de deştept sunt 

am aşteptat cuminte 

ca picăturile de ploaie 

să culeagă cuvintele din vânt 

mi-am întins palma 

pe linia vieţii a apărut 

o floodă 

o iubire 

care m-a făcut mai Om 

decât sfânt 

 

prefer să rămân toiagul tău Doamne 

pe care să-ţi sprijini sufletul 

şi să mă doară dragostea ta 

decât să mă dărâme 

cuvinte de dragul cuvintelor 

 

pentru că-n lumea asta chioară 

nu tot ce zboară se numeşte înger 

 

*****  *****  ***** ***** 
 

 Canada 
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M-am născut pe Google  

 
 

m-am născut pe Google 

am deschis ochii şi am privit printr-o 

fereastră 

către cealaltă lume căreia probabil trebuia 

să-i spun  

    Mamă 

am atins-o cu degetele mele pătrate 

şi mi-a fost teamă… din păcate 

să nu o rănesc şi să nu mă rănească 

cuvintele mele aveau nevoie de atingere 

pământească 

 

degeaba ne ţinem de mâini 

nu vom avea niciodată priză la public, ci 

doar la curent 

ştim amândoi că adevărata mană cerească 

este un abonament  

 

mai demult am primit mesaj de la 

Dumnezeu 

îmi spunea că va veni o zi în care 

va exista o singură biserică universală 

credinţa, da, credinţa va fi o stare 

de euforie declanşată de o perpetuă mişcare 

spre nihilism 

  

m-am născut pe o pagină de istorie care 

nu va fi niciodată scrisă, cu certitudine 

va rămâne o întâmplare 

în spaţiul infinit dintre două secunde 

mărginit de milioane de pixeli 

  

am murit pe Google 

 înconjurat de miliarde de ferestre 

deschise pur şi simplu din greşeală 

sau poate nu ştiai că Dumnezeu este orb 

  

    *****  *****  ***** ***** 
 

Sentiment accesibil 
 

m-am născut pe Google şi voi muri în inima 

lumii 

m-aţi căutat peste tot şi eram pretutindeni în 

adâncul fiinţei 

în esenţa lemnului crucii 

bineînţeles drumul cel mai scurt este cel mai 

dureros 

un pumnal înfipt între coaste răstignirea 

adevărului absolut 

nu aştepta cuvinte care să-ţi aline suferinţa 

să te poarte pe valuri 

nu aştepta atingerea mea drept mântuire 

târâie-ţi paşii pe dealul Golgotei 

de bună voie şi nesilit de nimeni lasă credinţa 

să te doboare şi vei afla nemurirea 

m-am născut pe Google şi am învăţat 

să merg cu privirea prin casele oamenilor 

trăim la distanţă ne iubim la distanţă 

şi când ne apropiem uităm cine suntem   

m-am născut pe Google pe înţelesul tuturor 

aveţi la îndemână un sentiment accesibil 

nu-i daţi cu piciorul să nu vă faceţi că plouă 

ochii mei sunt albaştri şi se-nchid 

din senin 

 

                           *****   

                    *****      *****  

                            ***** 
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Disconnect 
 

şi dacă pică serverul mai sunt poet? 

şi dacă pică brusc internetul în toată 

lumea 

cine va mai auzi de mine? 

 

mi-ar plăcea să se dea o lege 

prin care să se interzică poezia în 

locurile publice 

să te duci în locurile special 

amenajate 

cu un creion şi o foaie de hârtie 

să scrii numai pentru tine 

ca şi când poezia ta 

ar fi un inel de logodnă 

sau o promisiune de iubire 

 

mi-am rănit sufletul pe hârtie 

într-o baltă de cuvinte 

tu îi spui clişeu 

deşeu 

sau pur şi simplu 

vorbărie 

 

în timp ce poezia 

este o trecere de pietoni 

între viaţă şi moarte 

 

sau un mistreţ fugărit de alice 

într-o pădure virgină 

 

ceea ce scriu nu-i o simplă 

îndeletnicire 

ci o dedicaţie pentru Dumnezeu 

care uneori îţi pune palma  

pe frunte 

femeie 

 

chiar dacă viaţa înseamnă un spital 

în care oamenii te tratează 

cu pastile de sictir 

în timp ce moartea inventariază 

suflete 

 
 

 

 

dacă ar pica internetul 

aş merge cu picioarele goale prin ţărână 

să simt trupul rece al înaintaşilor mei 

sau m-aş tunde zero 

să nu-şi dea nimeni seama 

cât de frumos ninge 

 

aş renunţa la această vorbărie  

şi ţi-aş trage un şut acolo 

unde 

te doare cel mai tare 

să-ţi arăt 

cât de mult te iubesc 

 

m-am născut pe Google 

toată lumea ştie 

şi tot caut, tot caut locul 

în care 

să mă spovedesc 

 

*****  *****  *****    ***** 

Cealaltă faţă a depresiei 

 
a obosit iubirea 

gâfâie sub cearşafuri 

orgasmul rece al singurătăţii 

am obosit să mai dorm 

nopţi trase la indigou 

între secunde totul e mort  

tăcerea-i captivă într-o apnee 

a obosit sângele să curgă din toc 

numai inima-i neobosită 

sclavul distanţei dintre noi 

bate pasul pe loc 

oglinda are un surâs dobitoc 

câteodată dincolo  

privesc cealaltă faţă  

a depresiei 

 

mă duc să mă joc...solitaire 
 

*****    *****    *****    ***** 
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Prăpastia dintre Backspace 

şi Enter 

 
 

inflaţie de sentimente inflaţie de 

oameni 

inflaţie de îngeri inflaţie de 

dumnezei 

inflaţie de inflaţie 

 

şi ce mai rămâne dacă nu 

cuvântul 

de care tragem cu dinţii 

lingou de 24 carate 

 

cuvântul pe care-l întoarcem pe 

toate părţile 

ca pe un nou-născut 

învăţându-l să vorbească 

să meargă să iubească 

pentru ca să moară 

odată cu prima şi întâia prezicere 

tu eşti cuvântul purtat pe buze 

cuvântul purtat pe aripi de vânt 

cuvântul pe valuri cuvântul pe 

urmele trecerii 

trecerii trecerii trecerii... 

 

s-au scris atât de multe despre 

multe şi toate la un loc 

multe sunt puţine toate sunt una 

şi singura despărţire 

ca o absurditate pusă cu 

ştreangul la gât 

spune adevărul neadevărule  

spune cu cine te-ai culcat de 

fiecare dată  

când te căutam prin speluncile  

imaginaţiei  

inflaţie de viaţă inflaţie de 

moarte 

inflaţie de frumuseţe inflaţie de 

speranţe inflaţie de destine 

 
 

 

inflaţie de tehnologie zilnic 

privesc 

prăpastia dintre Backspace 

şi Enter 

inflaţie de cer inflaţie de 

păsări cu o singură aripă 

inflaţie de roţi cu o singură 

spiţă 

inflaţie de tânguiri 

luminoase 

inflaţie de toate lucrurile  

purtând numele marii 

inflaţii 

 

  *****            
***** 
       *****  ***** 
  *****            
***** 
 
 

 

 

The page cannot be 

displayed 
 

Mă simt ca acasă 

În faţa unei ferestre 

Vedere cu faţa la tine 

Timpul trece fără să-mi 

pese 

 

Câteodată mă rog la 

Dumnezeu 

Şi primesc email cu locurile 

În care pot descoperi 

Fericirea 

 

Tot ce-a mai rămas între 

noi 

Este spaţiul acesta infinit 

world wide web 

vinoacasă 

com 

 

   ***     ***     ***    
***    ***      ***             
   ***     ***     ***  
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NIETZSCHE    

ÎNTRE                
RĂSĂRITUL 
ZEILOR ŞI    

AMURGUL LOR 
Pornind de la finitudinea condiţiei 

umane, Nietzsche caută să redescopere 

„cărarea pierdută” către empireu. În 

lucrarea „Werke” filozoful caută un 

simbol prin care să înţeleagă „sensul 

religios” ca un reazem supranatural. 

Reânodând firul din prima perioadă a 

creaţiei sale, în care zeii greci îşi 

găsiseră loc în omagiile sale, 

Nietzsche consemnează în „Amurgul 

idolilor” dorinţa de întoarcere a lui 

Diony-sos, aceasta constituindu-se ca un 

testament: „Nu cunosc un simbolism 
 

mai înalt decât acest simbolism grec, cel al cultului dionisian”.  

 

Filozoful abandonează armele revoltei sale contra zeilor la poalele miticului Olimp. Aura de „teologie 

negativă” (cum scria Heidegger în „Nietzsche” Gunter Neske Verlag, Pfullingen, 1961, Zweiter Band, 

p. 348), pentru gândirea nietzscheană, a însoţit tot timpul mersul gândirii sale. Acesta prin lucrările lui 

din anul 1888 a pregătit preschimbarea „teologiei negative” în “teologia pozitivă“, ce ne aduce în plin 

plan contradicţia nietzscheniană, ce trece de la „asfinţitul zeilor” la pregătirea spaţiului pentru 

„apoteoza” lor. Perceput ca demolator de idoli, ca oponent faţă de tradiţia culturală, ca iconoclast faţă 

de orice autoritate spirituală în afară de aceea a spiritului propriu, Nietzsche ridică statui în opera sa 

altor idoli noi.  

 

Karl Jaspers în lucrarea sa „Nietysche.Einfuhrung in des Verstandnis seines Philosophierens” (Berlin 

und Leipzing, 1936) preciza că trăsătura fundamentală a gândirii lui Nietzsche „autocontrazicerea”, a 

îndepărtat de multe ori din logica multitudinilor exegeze ideea că, în numele pasiunii pentru 

contradicţii şi antiteze,autorul  „Naşterii tragediei” va căuta să-şi imagineze, după „amurgul zeilor”, 

cum va arăta „răsăritul zeilor” noi.  

 

Stefan Zweig vedea în fostul profesor de filologie clasică de la Universitatea din Basel „un geniu al 

întorsăturilor, al contrazicerilor violente” (Tolstoi. Nietzsche, Bucureşti, Editura Cugetarea, f.a., p. 

182), pe motivul că acesta se complace, în jocul instabil al negaţiei şi afirmaţiei, dar şi în luxurianta 

proliferare de antinomii. Autorul volumului „Clipe astrale ale omenirii” explica evoluţia gândirii lui  
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Nietzsche de la contestarea zeilor la nostalgia lor. Evoluţia gândirii acestuia a fost sinuoasă, bogată în 

neaşteptate fiorduri, cu drumul segmentat de mai multe etape.  

 
Trăsătura etapelor lui Nietzsche a stârnit dispute în rândul comentatorilor săi. Karl Jaspers, în 
monografia dedicată lui Nietzsche, împarte evoluţia cugetării lui în trei perioade:  
 

1. perioada încrederii în cultură şi genii (până la 1876) 
2. perioada încrederii pozitiviste în ştiinţă (până la 1881) 
3. perioada elaborării unei „noi” filosofii impregnate de viziunea profetică a filosofului 

(până la sfârşitul lui 1888) 
 
Dincolo de latitudinea capricioasă a paradoxurilor şi aforismelor proteice, gândirea lui 
Nietzsche, în esenţa şi configuraţia ei intimă, ascunde disponibilităţi aparent nebănuite de 
conformism, de blândă regrupare a motivaţiilor în jurul unor noi centre de autoritate după ce, 
cu obstinaţie, le contestase, rând pe rând, pe cele dinaintea sa. Acest joc al contrastelor îşi 
face prezenţa printr-un ritm constant în opera sa. În prima perioadă a creaţiei sale, Nietzsche 
se evidenţiază prin devoţiunea şi extazul faţă de „genii” şi „idoli”.  
 
Trecând de la o extremă la alta, Nietzsche nu aboleşte definitiv perspectiva credinţei în zei, ci 
doreşte să spulbere numai credinţa în anumiţi zei, cei cărora el le-a declarat „război”. În 
„Amurgul zeilor”,după încântarea produsă de priveliştea idolilor dărâmaţi, Nietzsche 
înserează capitolul „Ce le datorez anticilor”, în care apelează la un zeu, străpvechiul 
Dionysos, chemându-l să protejeze viaţa, să simbolizeze voinţa de viaţă printr-o „doctrină a 
misterelor” în care „durerea este sanctificată. (Friedrich Nietzsche, Werke. Klassiker 
Ausgabe, Band I-VIII, Alfred Kroner Verlag, Leipzig, f.a., p. 198). El susţine în „Anticrist” că 
civilizaţia a decăzut pentru că s-a lăsat subjugată într-o perioadă îndelungată de religia 
creştină şi în acest interval de timp n-a mai creat un alt Dumnezeu: „Aproape două mii de ani 
şi nici un alt dumnezeu nou.”  
 
 

 
Imaginea unei civilizaţii secătuită de o 
religie bolnavă reprezintă, după Nietzsche, 
un „spectacol pentru zei”. Dar pentru care 
zei? Pentru cei care „apun”, sau pentru cei 
care „răsar”? Evident, pentru cei care răsar, 
deoarece subliniază mai departe Nietzsche, 
„steluţa mică, jalnic de mică, care se 
numeşte Pământ, merită poate singură, din 
pricina acestui caz ciudat, un interes divin, 
o privire  dumnezeiască” (F. Nietzsche, 
Werke, p. 257). Această „metafizică de 
artist” are în centrul ei un Dumnezeu 
învestit cu acele trăsături pe care filosoful 
le rezervă zeilor „adevăraţi”, meniţi să le ia 
locul celor „falşi”:  „un dumnezeu-artist, total 
lipsit de scrupule şi amoral, pentru care 
creaţia sau distrugerea, binele sau răul,sunt 
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manifestări ale capriciului şi suveranităţii sale, care se descarcă, în crearea lumilor, de zbuciumul 

plenitudinii sale şi de prisosul ei, de durerea contrastelor acumulate în el însuşi”. (Ibidem, Band I, 

p.36). Acest zeu evocat nu este altul decât Dionysos, zeul grec pa care în faza finală a lucrării „Ecce 

homo” Nietzsche îl va opune divinităţii creştine, căruia îi va închina stihuri: „Ditirambi către 

Dionysos”, şi cu al cărui nume filosoful însuşi îşi va semna scrisorile în anii de eclipsă mintală. 

Revolta lui contra miturilor până când a văzut o posibilă instaurare a unei mitologii noi, în care zeii nu 

se mai nasc pe înaltele olimpuri, ci pe postamentul propriei lui filosofii, împrumutând chiar aura 

biografiei lui spirituale. 

Aşa cum sugerează, fără modestie, în lucrarea sa „Ecce homo”, devorat de optica megalomană a 

ultimilor ani ai vieţii, ani cruzi de boală, filosoful dorea să se erijeze el însuşi în idol, în profet, care să 

vestească o nouă eră a culturii umanităţii. Precum, mai târziu la noi, M. Beniuc ce se erija în toboşarul 

vremurilor noi. În „Amurgul idolilor”, scria despre sine: „Am dat umanităţii cea mai profundă carte pe 

care o are, al meu Zarathustra, şi se consideră, fără nici o ezitare, ultimul discipol al filosofului 

Dionysos şi dascălul eternei reîntoarceri.” (F. Nietzsche, Werke, Band VII, p.14) În timp ce îl 

demolează pe Socrate, acest despotic logician care destramă înţelepciunea instinctivă, uşe unică prin 

care filosofia greacă de până la Nietzsche privise lumea; paradisul fanteziei, pedepsit de biciul 

silogismelor, îngheaţă sub veghea nemiloasă a raţiunii. Dialectica optimistă„ a lui Socrate distruge 

muzica tragediei.  

 

Combătându-l pe Rousseau, Nietzsche consideră că, de la natură, omul posedă o fire demonică, 

predestinată pentru tragic, că el este implacabil sortit să interpreteze veşnic pe scena lumii rolul 

personajului tragic. Simbolul lui Prometeu, învingătorul zeilor, exprimă la filosof sensul etic al 

pesimismului, o justificare a eternei suferinţe, o imagine a zădărniciei condiţiei umane, faţă de orice 

speranţă sau dorinţă de ameliorare este fără rost şi care impune întotdeauna un tragic sacrificiu. 

    

Al. Florin ŢENE 

Iunie, 2009 
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                   DURERE ŞI DURERI 
câte miliarde de dureri mărunte – precum 
furnicile 
negre - de pe tot 
întinsul trupului meu – n-au tăcut sfioase - 
oare 
în faţa Durerii Cumplite – care se târăşte 
şerpeşte prin  
decrepitudinea supernovei corpului meu - şi-
mi 
arde şi-mi sfârtecă măruntaiele ? 
 
câte miliarde de bancuri de dureri 
subacvatice – din  
tot adâncul oceanic al sufletului meu – n-au 
tăcut 
încremenite de groază – în faţa zbaterii 
apocaliptice a 
krakenului monstruos  - cumplit 
rănit - al  
deznădejdilor mele ? 
 
învăţaţi să tăceţi – puzderii de dureri mici – în 
faţa 
Marelui Cataclism al Durerii: inima mea 
schingiuită – crucificată 
între Stelele Negre ! 
 

 

ÎNCEPUT DE SEPTEMBRIE 
un înger îmi toarnă să beau: e un înger! 

de ce să nu-mi toarne – când lumea-i 

nebună? 

să beau şi să uit – nu vreau să mai 

sânger 

să beau şi să trec spre lumina cea 

bună... 

 

e seară târzie – şi greieri scânteie 

din cântecul lor pătimaş ori tihnit: 

aici – pe pământul nebunilor lumii 

o lume pereche Hristosu-a zidit! 

 

...şi florile-n umbră dansează învoalte 

descântecul razei se cerne-n vedenii 

cei vii şi cei sfinţi blând tânjesc spre 

departe 

 

în horă mă duc şi în dor şi spre genii 

...neguri regine se-nchină şi-s foarte 

atente: la frunzele vii – la frunzele 

moarte... 

SERI ÎN CETATE 
în seri prelinse – tainic – din havuzuri 

tragici nebuni – înfrânţi – gesticulează 

ar vrea să-şi smulgă corbii din obrază: 

în loc – s-aşeze îngerii – taluzuri! 

 

parfum de lumânări şi ceri vărsate 

îmbie orbii din păduri să plângă... 

cine mai vrea turniruri în Cetate 

să-nfigă lancea-n visul cel de lângă! 

 

...nebuni şi orbi – războinici şi domniţe 

eniţi la Sărbătoarea Nimicirii: 

noaptea – arzând în strugurii din viţe 

 

aduce jertfă Morţii şi Uimirii! 

...Craiul dansează-n ritmul desfrânării 

Regina Ciumă – un vals mut – uitării... 
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                                                     prof. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare 

   Din Ţara    Măgarilor                                  

 

 

Însemnări 

 

    Ştefan Zeletin 

de 

 
 Din Ţara Măgarilor. Însemnări este o lucrare literară, apărută pentru prima dată la Bucureşti, în 1916. 

Tehnica literară utilizată la scară macrostructurală este alegoria care susţine caracterul violent-pamfletar al 
operei: “Prin urzeala firavă a alegoriei se străvede cu uşurinţă faptul că ţara măgarilor e ţara 
românilor, propria patrie a autorului”1. Această carte-pamflet, de dimensiuni reduse, creionează cu o 
deosebită artă a esenţializării şi sintetizării caracteri-ale un univers distopic care se dovedeşte a fi o reflectare 
simbolică, dar şi distorsionată a lumii văzută prin lentila satirică a autorului. Evenimentul care declanşeză 
această dureroasă reflecţie despre neamul său este răscoala ţăranilor de la 1907, care îi provoacă un puternic 
senti-ment de silă faţă de ororile săvârşite împotriva ţăranilor. O atitudine similară o avusese şi I.L. Caragiale, 
care publica, cu aceeaşi ocazie, tot nişte însemnări pe marginea eveni-mentului: 1907, din primăvară 
până-n toamnă. Câteva note. Cartea lui Zeletin pare a fi un “demers autobio-graphic deghizat 
în alegorie”2, deoarece personajul-martor şi narator al întâmplărilor din Ţara Măgarilor este un înţelept 
pământean care întocmeşte un raport, la îndemnul zeiţei înţelepciunii, din care rezultă moravurile nemaiîntâl-
nite ale neamului de “animale ce n-au deloc asemănare cu cele cunoscute până în timpul de 
faţă”, care vieţuiesc din-colo de Pontul Euxin, pe malurile Istrului. 
Structura discursului alegoric respectă rigorile unei sinteze sociologice, fiind organizată în capitole şi 
subcapitole. Cuvântul înainte al autorului subliniază dimensiunea accentuat moralizatoare şi critică a textului, 
semnalând direct referirea la neamul românesc, precum şi in-cluderea textului într-o operă mai  

Ştefan Zeletin (pseudonim al lui Ştefan Motaş, 1882-1934) este 
un subtil analist al societăţii româneşti, atât din perspectivă 
istorică, dar şi morală. Face studii la mai multe universităţi 
occidentale precum cele din Berlin, Paris, Oxford, luându-şi 
doctoratul în filosofie la Erlangen, în Germania. Este autorul mai 
multor cărţi cu problematică social-istorică: Metafizica 
dosului (1918), Burghezia română şi rolul ei 
istoric (1925) sau Neoliberalismul (1926). 
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complexă, cu titlu sugestiv, Metafizica dosului: “Însemnările de faţă sunt un capitol dintr-o scriere mai 
cuprinzătoare […]. Le dau la lumină cu încredinţarea că ele răspund în acest timp unei adânci trebuinţe morale. 
Ştiu că în ţară la noi asemenea nebunie poate avea urmări cam neplăcute. Din fericire însă morala noastră nu 
m-a molipsit într-atât, ca întrezărirea altor trepte pe scara socială să-mi înăbuşe vocea lăuntrică.”3 
Alegoria lui Zeletin presupune o viziune simplificată, am putea spune schematică, asupra realităţii. În maniera 
Istoriei ieroglifice a lui D. Cantemir, autorul încearcă să pună în scenă, sub chipul unuia dintre cele mai des 
invocate ani-male din imaginarul colectiv, pentru a reda tot ceea ce este peiorativ în fiinţă umană, trăsăturile de 
caracter ale românului. Doar că o face reductiv şi monocord, fără indi-vidualizări, în stilul discursului 
universalizat al filosofiei. “Oglinda devine centrul unui mecanism radical de reconstrucţie a identităţii umane, 
având ca temă de referinţă pe Celălalt”5. 

Valoarea distopică a lumii imaginate de autor rezultă din destinul întors al acestei rase. Dacă lumile 
utopice aspiră la o fericire individuală şi publică, de genul celei redate prin mitul grecesc despre Atlantida, lumea 
măgarilor pare să aibă ca ţintă ultimă nefericirea. Aceasta nu rezultă nici din voinţa unui destin superior, nici din 
vreo vină tragică asumată, ci din dominanta caracterului măgăresc: neruşinarea, care presupune o totală 
abdicare de la orice lege morală. Măgăria, ca sinteză de caracter a acestui neam distopic, însumează tot ceea 
ce poate fi mai josnic în fiinţa umană: ingratitudine, impertinenţă, prostie, grosolănie, neruşinare. 

Titlul înscrie textul atât în categoria discursurilor tip fabulă, cât şi în tradiţia unei întregi literaturi de călăto-
rie şi explorare, iniţiată în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Teritoriul explorat de înţeleptul pământean aparţine 
tipologic familiei utopice “Esenţa utopiei nu este călătoria, nici călătoria imaginară, ci descrierea structurilor unei 
societăţi”4. Aşa cum se întâmplă în general în cazul mecanismelor utopice originile ţării vizate sunt mai puţin 
exploatate. 

Călătoria imaginară, ca şi la Swift de exemplu, are atât o finalitate pedagogică, moralizatoare, cât şi o 
finalitate satirică. Literatura de acest tip presupune vocaţia cartografierii lumii utopice descoperite: “Noua lume 
se cuvenea analizată cu minuţiozitate pentru a i se acorda un plus de credibilitate, întărind pactul din-tre lector şi 
autor. Bizarul, nefamiliarul sunt integrate unui cod comportamental uman: o dată sosit, călăto-rul e obligate să 
urmeze scenariul prestabilit- el ob-servă, culege date şi le sistematizează în capitole distincte consecrate unei 
părţi din societate. […] Consul-tarea sumarului [cărţii lui Zeletin] nu poate eluda un aspect toate instituţiile, prin 
excelenţă umane, se regăsesc plasate într-un context măgăresc. Măgarul nu corespunde unui ideal de 
raţionalitate, fie ea şi utopică. O Ţară a măgarilor nu poate fi, în accepţiunea bunului-simţ, decât o ţară în jos, un 
regat al aparenţelor onorabile contrazise de fondul cât se poate de umil. Măgarii lui Zeletin se situează 
morfologic între uman şi animalic.”6 
Cartea de faţă are în vizor lumea contemporană autorului cu toate tarele ei politice, morale şi culturale, înscriin-
du-se perfect pe linia criticării formelor fără fond, iniţiată de Maiorescu aproximativ cu o jumătate de secol 
înainte. Efortul sincronizării cu occidentul, temă încă de actualitate, relevă cu prisosinţă discrepanţa dintre 
aparenţă şi esenţă. Lumea măgărească prin statutul ei intermediar, demonstrează incapacitatea funciară de a 
renunţa la fondul măgăresc, adică la ceea ce este inferior şi balcanic, şi de a asimila la modul real ceea ce este 
superior în cultura externă, fundamentată pe legea scrisă. Inceputul fabulei alegorice prezintă lumea utopică a 
zeilor ca un tărâm paralel cu cel al muritorilor, detaşat şi ascuns. E reluată astfel concepţia filosofică specifică 
gândirii desacralizate, în conformitate cu care divinitatea s-a retras din lume, lăsând-o să funcţioneze după 
propriile ei capacităţi. Reîntoarcea la Olimpul grecesc e o sugestie a situării întâmplărilor într-un plan atemporal, 
al fabulosului. Seninătatea şi petrecerea zeilor e tulburată de un zgomot infernal care vine dintr-un obscur capăt 
de lume, sugestie a infernalului, a lumii pe dos, care contravine ordinii olimpi-ene. “Dar de câteva zile 
seninătatea frunţii lor divine începu a fi tulburată de un zgomot neobişnuit pe acele locuri. Era ceva de pocnet 

de arme şi zbârnâit de gloanţe, vuiet surd de corpuri ce cad şi ţipete sfâşietoare de fiinţe ce-şi dau sfârşitul.”7 , 



 
 

Zgomotul este semnul superficialităţii, al unei existenţe trăite în perimetrul aparenţelorprin statutul ei 
intermediar, demonstrează incapacitatea funciară de a renunţa la fondul măgăresc, adică la ceea ce este 
inferior şi balcanic, şi de a asimila la modul real ceea ce este superior în cultura externă, fundamentată pe 
legea scrisă. Inceputul fabulei alegorice prezintă lumea utopică a zeilor ca un tărâm paralel cu cel al 
muritorilor, detaşat şi ascuns. E reluată astfel concepţia filosofică specifică gândirii desacralizate, în 
conformitate cu care divinitatea s-a retras din lume, lăsând-o să funcţioneze după propriile ei capacităţi. 
Reîntoarcea la Olimpul grecesc e o sugestie a situării întâmplărilor într-un plan atemporal, al fabulosului. 
Seninătatea şi petrecerea zeilor e tulburată de un zgomot infernal care vine dintr-un obscur capăt de lume, 
sugestie a infernalului, a lumii pe dos, care contravine ordinii olimpi-ene. “Dar de câteva zile seninătatea frunţii 
lor divine începu a fi tulburată de un zgomot neobişnuit pe acele locuri. Era ceva de pocnet de arme şi 
zbârnâit de gloanţe, vuiet surd de corpuri ce cad şi ţipete sfâşietoare de fiinţe ce-şi dau sfârşitul.”7 Zgomotul 
este semnul superficialităţii, al unei existenţe trăite în perimetrul aparenţelorHermes este singurul dintre zei 
care ştie ceva despre ţinul generator de zgomote infernale, localizându-l, carac-terizându-l succint şi 
propunând să fie trimis un sol pentru a afla mai multe despre acei muritori: “un neam de făpturi nefericite s-a 
dezbinat şi se sfâşie. […] nici în împărăţia neagră a lui Hades nu poate fi întunecime mai deasă şi viaţă mai 
tristă ca în văile blestemate, unde au fost osândite să-şi ducă zilele.”8 
Opt ani gânditorul pământean zăboveşte în aceste colţuri de lume, până când, sleit de puteri şi îmbătrânit, 
nemaip-tând suferi batjocura măgarilor se întoarce la olimpieni cu însemnările sale. Aluziile la timpul petrecut 
pe pământ im-plică două mari evenimente istorice: răscoala de la 1907 şi izbucnirea primului război mondial - 
la noi în 1916. 
Deschiderea însemnărilor consemnează revelaţia pe care o au muritorii de pretutindeni atunci când descoperă 
aceată ţară măgărească, care s-a făcut remarcată printr-un puternic cutremur social. Identificarea cu măgarii 
este aproximată de narator încă de aici, căci lumea aceasta are multe asemănări cu cea umană prin toate 
formele ei de organizare. ”s-a aflat că acolo vieţuiesc nişte animale, ce n-au deloc asemănare cu cele 
cunoscute până în timpul de faţă […] măgăria acestor făpturi e cu totul nouă şi se deo-sebeşte încă după 
pătura socială la care se află.”9 
Primul capitol, cel mai complex structurat, vizează tocmai această stratificare socială a lumii măgăreşti. Cei 
dintâi înfăţişaţi sunt măgarii de la sate. Viziunea cvasi-monografică surprinde locuinţele, înfăţişarea, hrănirea, 
dar şi aspiraţia lor socială- de a nu mai fi măgari şi de a trăi ca oamenii- repede înăbuşită cu tunurile de 
măgărimea orăşe-nească, care reduce totul la o simplă experienţă de artă militară. Modul locuirii, 
îmbrăcămintea şi hrănirea definesc în cazul locuitorilor de la sate aşa-zisa măgărie exterioară. “Locuinţele 
seamănă întrucâtva cu grajdurile unde murito-rii îşi ţin măgarii” (p.34). Cât despre îmbrăcăminte, aceasta îi 
situează în sfera purei animalităţi: “sunt acoperiţi din cap până în picioare cu blană groasă şi păroasă 
[…]Măgarii de la sat apar peste tot poşi, miţoşi, flocoşi, ca orice adevărată dihanie”. “Hrana lor e iarăşi aceea 
a unor animale. Ea se alcătuieşte din ierburi, cu osebire din două soiuri, ce poartă numele de ceapă şi usturoi 
[…] Scurt, întreaga viaţă externă a acestor prea-nenorocite fiinţe, de la început până la sfârşit e o necurmată 
măgărie.” (p.35) 
În schimb, măgăria locuitorilor de la oraşe este una in-ternă, căci în aparenţă între ei şi oameni nu există 
diferenţe în privinţa vestimentaţiei, a luxului locuinţelor. Huzurul şi eternul farniente definesc goliciunea 
interioară a acestor făpturi care imită histrionic omenescul până la identificare. “Când stai şi priveşti toată 
această eleganţă pe dinafară, nici prin gând nu ţi-ar trece că şi aici locuiesc nişte urechi-aţi ca oricare alţii: la 
faţă totul te face să crezi că ai de-a face cu oameni adevăraţi” (p.43). “Trebuie să cobori în adâncime: să le 
cercetezi cultura şi caracterul, să vezi cum le sunt justiţia, patiotismul, morala şi abia atunci înţelegi că te afli în 
realitate între adevăraţi măgari. Dar nişte măgari de alt soi decât cei de la sate! Căci măgăria lor nu mai stă pe 
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dinafară, ci pe dinăuntru: ei nu sunt măgari la corp, ci la suflet. […] în vreme ce corpul acestor vieţuitoare se 
răsfaţă în curăţenie omenească, sufletul înoată într-o cumplită murdărie măgărească.” (p.43). Acestă prezentare a 
măga-rilor de la oraşe scoate la iveală adevărata natură a conflic-tului cărţii, dezumanizarea şi pierderea valorilor 
umane. 
Mai bogat în semnificaţii se dovedeşte subcapitolul ur-mător, Cele trei pături ale măgărimii orăşeneşti. Aici este 
demonstrată generalizarea măgăriei, fără putinţă de scă-pare. Măgăreii, măgarii propriu-zişi şi măgăroii sunt cate-
goriile esenţiale ale lumii orăşeneşti, cei care susţin formele fără fond ale civilizaţiei pseudo-umane. 
Ierarhizarea lor se face în funcţie de grosimea măgăriei din suflet. “măgăreii- poartă numle simbolic de luminători 
ai neamului şi sunt însărcinaţi cu învăţătura tinerimii.stratul de măgărie ce se aşterne pe sufletul lor e cel mai 
subţire, poate fiindcă ei sunt cei mai puţin spălaţi dintre măgarii de la oraşe. Astfel, o parte din măgăria lor 
lăuntrică a ieşit înafară şi s-a mai depus şi pe corp.” (p.43). “Măgarii pro-priu-zişi poartă numele simbolic de stâlpi 
ai dreptăţii”. Ei sunt direct responsabili de morală şi justiţie, iar stratul lor de măgărie sufletească e mult mai gros 
decât la măgărei. “Măgăroii […] poartă numele simbolist de părinţi sufleteşti sau călăuzitori ai spiritelor […] ei sunt 
ceea ce noi numim preoţi sau duhovnici, şi stratul lor de măgărie sufletească e la dânşii de aşa uriaşă grosime 
încât măgarii înşişi îi arată dedeparte cu copita şi le strigă în faţă că sunt nişte mă-gari.” (p.45). 
Capitolele de maximă causticitate a satirei sunt însă cele care urmează, având fiecare rolul de a radiografia o 
compo-nentă a specificului naţional al măgarilor: cultura, carc-terul, justiţia, morala şi patriotismul. Opţiunea 
autorilor pentru măgari se dovedeşte a nu fi întâmplătoare, căci lor le este refizat accesul la umanitate, dar nu li se 
permite nici revenirea la animalitate. “Chestiunea specificului naţional e introdusă în cheie fabulistică. Zeletin 
polemizează cu unul din stereotipurile epocii: înălţarea prin cultură. Tehnica dezintegrării e vizibilă în maniera în 
care cronicarul descrie luptele angrenând cele două tabere-xenofilii şi măgarofilii. Situarea între animalic şi uman 
e o transparentă trimitere la balansul românesc între Orient şi Occidet. Lentila swiftiană descoperă dezbaterea 
intelectuală substratul grotesc: ex-altarea fondului autohton alunecă în elogiul animalităîi. ”10 
Caracterul naţional al măgarilor e definit prin intermediul unei suite de atribute peiorative: laş, nepăsător, şi putred 
la conştiinţă. Singurul mobil al existenţei sociale este bac-şişul, astfel că ţara urechiaţilor ar putea fi numită ţara 
bac-şişului. Bacşişul este direct proporţional cu rangul ierarhic al măgarului care îl primeşte. “Când măgarul nu 
primeşte bac-şişul de la alţii şi-l ia singur. De aici greşeala pe care o fac străinii ce cunosc puţin datinile măgăreşti 
[zicând că toţi fură fără deosebire] […] Străinii se înşală însă adânc! Măgarii nu fură, ci- în deplină cunoştinţă a 
meritului lor- iau fiecare din hambarul obştesc bacşişul ce cred că li se cuvine.” (p.59). Satira zeletiniană merge 
până într-atât încât o cunoscută poezie a lui Coşbuc, Noi vrem pământ!, devine obiect al paro-diei Noi vrem 
bacşiş! 
Un factor definitoriu al caracterului măgăresc este şi per-petua discrepanţă dintre vorbe şi fapte, sintetizată în 
butada conclusivă: “Din spoiala omenească externă ies vorbele măga-rului; din măgăria internă purced faptele 
sale. Se vorbeşte fru-mos în ţara măgarilor. […]în meşteşugul de a rândui vorbele aşa fel să sune frumos şi dulce, 
măgarul nu-şi găseşte uşor pereche pe faţa pământului.” (pp. 57-58). Această duplicitate a caracterului naţional 
măgăresc devine sursă principală în apli-carea justiţiei, bogată în texte de lege înextricabile, preluate după model, 
dar funcţionând în faptă după datina strămoşea-scă, nescrisă, dar sacră. Această legiuire nescrisă se reduce la 
două principii fundamentale: 1. Principiul justiţiei extraparlamen-tare: Orice măgărie, privită în sine, nu 
alcătuieşte o ruşine, dacă e bine ascunsă. Ea devine o ruşine din clipa în care e dată la iveală şi scuturată 
sub nasul lumii cinstite. Şi 2. Principiul justiţiei intraparlamentare: Orice măgărie de orice soi şi orice mărime 
nu alcătuieşte o vină dacă se poate dovedi că pârâtorul e un măgar tot atât de mare ca şi pârâtul. ” (pp.65-
68). În concluzie, măgăria e incomodă în măsura în care ea este făcută publică, dar dacă este ascusă devine 
onorabilă. 
Morala măgarilor vizează dozarea raportului vorbe-fapte, sintetizată într-o manieră parodiat–liturgică: “ferice de  
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ce pricepe cu măiestrie să vorbească ca om 
şi să se poarte ca măgar, căci a aceluia este 
împărăţia în ţara urechiaţilor: acela locuieşte 
în grajduri superbe,/ acela se adapă al unde 
crista-line,/ acela paşte în livezi cu eternă 
verdeaţă.” (p. 75). 
Ultimul capitol încheie simetric aventura 
înţeleptului pământean prin revenire pe 
tărâmul olimpienilor, sleit de puteri şi purtând 
pe chip stigmatele coexistenţei cu măgarii: 
urmele de copite. Ultima parte a raportului 
săi către zei priveşte patriotis-mul măgăresc, 
aflat sub semnul aceleaşi ipocrizii funciare, 
dar şi a unei exagerate disponibilităţi de 
asimilare a elementului alogen. Falsa 
imagine despre sine, ipocrizia şi invidia, 
spiritual uniformizator, absenţa spiritului critic 
îl conduc pe înţeleptul pământean la 
formularea unei rigăciuni mesianice către 
zei, de a-i face pe măgari capabili să-şi 
descopere adevărata esenţă, să privească 
în faţă, fără mistificare realitatea, 
ambiţionându-se astfel să devină şi în 
esenţă oameni. 
Înţeleptul propune o viziune utopică, 
diametral opusă realităţii la care a fost 
martor, amintind de multiplele reprezentări 
ale cetăţii/ societăţii ideale, un model 
paradisiac spre care conşti-inţa lui oropsită 
de decadentismul măgăresc aspiră. 
Discursul capătă tonalitate psaltică, 
amalgamând speranţa şi umilinţa, suferinţa 
şi dorinţa de mântuire: “O nouă eră va 
începe atunci în Ţara Măgarilor. Stratul gros 
de spoială pa care l-au aşternut peste 
murdăriile nemului patrioţii,naţionaliştii şi alţi 
măgari de aceeaşi teapă, va fir as ca nici 
urmă să nu rămână. […] Bucura-sr-vor 
atunci cenuşile mele din adâncurile 
pământului că au ajuns să simtă ceea ce 
ochii mei n-au avut fericirea să vadă: că ţara 
măgarilor nu mai pare, ci este ţara 

oamenilor.” (p.84). 

Note 
1. C.D. Zeletin, Cuvânt înainte la Ştefan Zeletin, Din Ţara 
Măgarilor. Însemnări, Nemira, 2006, p.7. 
2. ibidem, p.8. 
3. Ştefan Zeletin, Din Ţara Măgarilor. Însemnări, Nemira, 
2006, p.25. 
4. Alexandru Ciorănescu, Viitorul trecutului. Literatură şi 
utopie, Editura Cartea Românească, 1996, p. 143, apud 
Ştefan Zeletin, op. cit., p.184. 
5. Ioan Stanomir, “Ţara Măgarilor” revizitată, în Ştefan Ze-
letin, op. cit., p.185. 
6. ibidem, p.186. 
7. Ştefan Zeletin, op.cit., p.28. 
8. ibidem, p.28. 
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CETTE NUIT... 
 

Cette nuit, pourtant, que fais-je? 

Je regarde tomber la neige... 

Le printemps serait lointain 

Et le froid – une cloche  d airain. 

 

Dans la paix  d une chambre vide 

Ou le feu brule avide, 

J ouvre un livre, tourne la page... 

Je me rappelle ton visage. 

 

Les pensées coulent sans trêve... 

Mais ton front – château de rêves, 

Dont la tour abrite mystères, 

Quand ta bouche  sait...se taire. 

 

Tes grands yeux, azur et nacre, 

Des sourcils sans simulacre, 

Les cheveux boucles au large, 

Tout cela découle sans marge 

 

Sur  l écran de la mémoire 

Qui  s allume vers le soir. 

Ce grand voile toujours  t habille 

Du charme  d une jeune fille.... 

 

Je revois tes gestes  d hiver, 

Les mêmes hier  qu’avant hier, 

Tes pensées - cheval sans selle... 

Tu restes douloureusement belle. 

 

Andrei A. RADU, 18.02.2003. 

 

         

LONELY DREAM 

 
 

As your shrine is where you 

stay, 

By your name worshipped 

twice, 

This your place increases price 

Shining first from far away. 

 

By your glow you melt the ice 

Every  morning in this play; 

Don’t let time to disarray, 

You have quite the highest dice! 

 

Down the river named just Fate 

Empty ships still sleep and wait; 

Under melancholy shade 

 

Which would be the biggest 

gain? 

Sea foam goddess bless again, 

Whereas beauty will not fade. 

 

Andrei A: RADU, 1995. 

 
 

     LA VIE DU POETE 

 

Le poète porte sa souffrance 

Comme  l escargot sa 

demeure 

Et si le poète ne pleure 

C est comme ca son 

existence. 

 

Quand pourtant le vent  l 

effleure 

Comme jadis dans son 

enfance, 

Son âme s envole et  s élance 

Vers la quête du bonheur. 

 

Au delà de  l herbe verte 

Vers la rive  d un ruisseau 

Ou le seuil toujours  s 

enfouille 

 

La porte restera ouverte: 

La serrure  n est plus que 

rouille 

Et la clef tombe en 

morceaux. 

 

Andrei A. RADU, 

18.02.2003. 
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faimoasa "Opera House" din Sydney. Pentru amatorii de muzică clasică şi de spectacole de 
operă lirică aceea a fost, fără îndoială, o seară de neuitat. Dar nu a părut chiar atât de 
simplu să ne decidem în alegerea spectacolului, deoarece programul din primăvara anului 
2003 prezenta nişte titluri de elită, care mai de care mai tentante: Rigoletto, de Verdi, Don 
Giovanni, de Mozart, Lucia de Lammermoor, de Donizzetti, Orfeus în Infern, de Offenbach 
sau Cenuşăreasa, de Rossini. Sunt convins că toate erau la fel de interesante, de 
captivante şi că, personal, aş fi dorit să le văd pe fiecare din aceste creaţii muzicale celebre, 
dar cum timpul de vizitat Australia era limitat, am lăsat-o pe soţia mea Dorina să aleagă 
spectacolul. Şi l-a ales: Cinderella (Cenuşăreasa), de Gioachino Rossini, despre care ziarul 
local The Australian scria că este "absolut scânteietor şi spumos de la început până la  
 

 

 

 

Mă număr, cred, printre puţini spectatori români privilegiaţi 
care au avut ocazia să asiste la un spectacol excepţional 
prezentat de faimoşii artişti australieni în nu mai puţin  

 

 sfârşit". 
Ne-am prezentat la Operă cu o oră mai de vreme, întrucât doream să vizităm şi 

minunata arhitectură a Casei Operei sydneyniene care a devenit nu numai simbolul marei 
metropole ci însuşi simbolul Australiei moderne, alături de silueta cangurului, simbolul ei 
mai vechi. Cu acea ocazie, am aflat câte ceva din istoria acestei arhitecturi… În anul 1956, 
guvernul australian a lansat un concurs pentru construirea unei clădiri destinate Operei 
naţionale, la care au participat arhitecţi din mai multe ţări. Concursul a fost câţtigat de 
arhitectul danez Jorn Utzon, iar construcţia, după proiectul lui, a început trei ani mai târziu, 
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în 1959, fiind întreruptă de câteva ori, în urma unor discuţii aprige, majoritatea oficialilor 
contestând estetica masivei clădiri şi preţul exagerat  (pentru vremea aceea) de 7 milioane 
de dolari australieni. Cu Opera din Sydney s-a cam repetat  povestea din Paris cu Turnul 
Eiffel despre care unii ziarişti şi "esteticieni elitişti" ai anului 1900 afirmau că este o 
monstruozitate de fiare contorsionate ce va trebui imediat demolată. Nu totdeauna creaţiile 
noi, cu forme şocante, capătă priză la gustul vulgului nepregătit pentru ceva inedit. 
Interferenţa guvernului în scandalul provocat de Utzon, care era acuzat că a propus un 
proiect nu numai costisitor dar şi greu de executat, au oprit de câteva ori construcţia din 
beton masiv, ceea ce l-a scârbit atât de mult pe arhitectul danez încât acesta a părăsit 
dezgustat Australia, jurând să nu se mai întoarcă acolo niciodată. Şi, din păcate, s-a ţinut de 
cuvânt. După atâtea scandaluri, clădirea Operei a putut fi, în sfârţit, inaugurată, în 1973, 
după ce trei arhitecţi australieni au finisat (oarecum) interioarele, care, pe alocuri, lasă încă 
impresia că mai trebuiau totuşi cizelate în vreun fel, costul ridicându-se, şi aşa, la 102 
milioane de dolari australieni în 1973. Inaugurarea s-a făcut cu opera "Război şi pace" de 
Serghei Prokofiev. În 1995 Opera a fost numită "cea de a opta minune a lumii" şi chiar s-a 
prezentat în incinta ei un spectacol cu acest onorabil nume. 

Adevărul este că în istoria arhitecturii mondiale nu mai există ceva asemănător, iar 
Utzon s-a dovedit foarte inspirat atunci când a creat această formă arhitectonică întru totul 
inedită, sugerând un grup de 6-7 scoici uriaşe ale căror cochilii albe ţâşnesc cu îndrăzneală 
la suprafaţă din fundul Mării Tasmaniei ori din străfundurile lui Sydney Harbour, cu 
deschiderea spre golf sau, mai exact, ivindu-se ca nişte uriaşe pânze de corabie din locul 
numit Bennelong Point, un mic cap maritim, mai mult artificial, pe partea de est a Cheiului 
Circular din splendidul golf care însufleţeşte tot oraşul. 

Privită îndeaproape, clădirea este segmentată având patru auditoriumuri principale, 
nu atât de spectaculoase ca formele exterioare, cu scene pentru dans, teatru, concerte, o 
sală de film şi spaţiul Operei propriu-zise; de asemenea, un mare restaurant. Adevărata 
frumuseţe şi măreţie a clădirii se poate observa privind-o dinspre largul golfului sau de pe 
marele pod din apropiere, numit The Sydney Harbour Bridge.  
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    În holul uriaş al Operei, cu terase deschise spre mare şi despărţite de glasvanduri de 
cristal, pot fi expuse diverse lucrări de artă. Peste 2000 de evenimente artistice au loc în 
această stranie clădire în fiecare an, iar costul biletelor este judicios eşalonat pe categorii, 
părându-mi-se accesibile tuturor buzunarelor. "Opera House" aduce un venit substanţial 
metropolei Sydney… 
 

 

La spectacolul din seara aceea sala operei era arhiplină. Cumpăraserăm bilete pe 
rândurile din faţă, cât mai aproape de scenă. Ni s-a atras de câteva ori atenţia că nu este 
voie să fotografiem, să filmăm ori să înregistrăm sonor  nici un singur moment din spectacol, 
ceea ce ne-a produs o mare dezamăgire, deoarece veniserăm bine pregătiţi tehnic din acest 
punct de vedere. Şi am constatat că ochi ageri de pază erau pentru toate rândurile, 
scanându-ne mereu cu exagerată vigilenţă. (Totdeauna, într-o lume a posibilităţilor facile de a 
pirata CD-uri video pentru a fi vândute la preţuri de concurenţă, producătorii îşi apără 
spectacolele lor preţioase deşi, cu toată vigilenţa stabilită se produc munţi de casete audio 
sau video pe sub mână, concurând pe cele originale.) 
 

     

Nu era însă cazul nostru, căci nu ne gândeam la afaceri muzicale de acest gen, ci voiam 
nişte simple amintiri şi nimic mai mult. Totuşi... ştiţi dv., românii se descurcă în orice situaţii 
aşa că, la sfârşitul spectacolului, tot am reuşit să "flaşăm" scena finală cu artiştii care salutau 
cu graţie publicul entuziasmat, în timp ce micuţele şi invizibilele noastre reportofoane au 
devorat cu destulă fidelitate toată "Cenuşăreasa" lui Rossini.Dar oare opera "La Cenerentola" 
era chiar povestea autentică imaginată de celebrul poet-avocat Charles Perrault, 
contemporanul lui Ludovic al XIV-lea şi transpusă în muzică de de Rossini pe libretul 
prietenului său Jacopo Ferreti? Nicidecum, cu excepţia temei cu frumoasa fată persecutată, 
care va ajunge soţia unui prinţ. Înaintea lui Rossini, alţi doi compozitori - Nicolo Isouard şi 
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Stefano Pavesi - creaseră două opere care respectau povestea lui Perrault aproape 
nealterată. Libretistul Ferreti însă voia altceva, pe gustul maturilor nu al copiilor, şi, de 
aceea, ne aduce pe scenă pe fetele baronului de Monte Fiascone, Don Magnifico, care se 
numeau Clorinda şi Tisbe, ambele sperând să se mărite cu Prinţul Ramiro de Salermo. 
Acesta promisese o vizită la castelul lui Don Magnifico, unde trăia şi frumoasa fată vitregă a 
lui Don Magnifico, Angelina, cunoscută sub numele de Cenerentola. Ea era folosită mai 
mult ca sluj- nică, dispreţuită şi exploatată de cele două surori vitrege şi răutăcioase ale ei. 
 

 

Ceea ce a impresionat pe 
toată lumea a fost faptul că, 
timp de două ore şi jumă-
tate, artiştii australieni au 
interpretat opera într-o 
perfectă limbă italiană, făr 
pic de accent străin, în timp 
ce publicul putea citi,  

deasupra scenei traducerea simultană în engleză cu litere luminoase foarte vizibile, de 
culoare verde (supra-titrare) şi în timp ce decorurile superbe se schimbau în câteva clipite pe 
o scenă turnantă sub nişte reflectoare mănuite cu multă discreţie. Neuitate vor rămâne pentru 
noi vocile cristaline ale unor mari interpre precum Ali McGregor (Clorinda), Jaqueline Dark 
(Tisbe), Fiona Janes (Angelina-Cenerentola), Richard Alexander (Don Magnifico), 
 

Prinţul Ramiro, înainte de a sosi 
personal la castel, l-a trimis pe valetul 
său Dandini spre a afla amănunte 
despre familia baronului. După mai 
multe quiproquo-uri amuzante şi 
scene în travesti, Dandini se îndră-
gosteşte de Cenerentola, dar va 
renunţa la dânsa în favoarea stăpâ-
nului care o va descoperi şi o va lua 
de soţie, ceea ce l-a cam supărat pe  

Don Magnifico care, desigur, îşi părtinea pe fetele lui mai mari. Dar Angelina-Cenerentola a 
fost, în felul acesta, salvată din robia nesuferită a surorilor ei pe care ea le va ierta, căci în 
bunătatea sufletească ce o caracteriza, Cenuşăreasa îşi iubea totuşi surorile vitrege. Opera 
se termină în sala tronului unde are loc scena împăcării între prinţ, baron şi cele trei fete ale 
lui, dintre care Angelina este declarată prinţesă. 
   Rossini a scris La Cenerentola în 1817, la un an după ce compusese Bărbierul din Sevilla 
şi Othello, din care se simt destule inflexiuni orchestrale. Dealfel, muzia dulce, deosebit de 
armonică şi trepidantă a lui Rossini este inconfundabilă prin optimismul ei având, pe alocuri, 
în cazul Cenuşăresei, un vizibil caracter de operă-bufă, excepţional de bine scos în 
evidenţă de dirijorul Richard Mills şi regizorul Michael Hampe, ambii nişte minunaţi artişti - 
primul australian, cel de al doilea german - după cum minunat de omogenă a fost şi 
orchestra operei din Sydney, alcătuită mai mult din tineri instrumentişti de elită, printre care 
românul Bogdan Bobocea, vioara întâi a orchestrei. 
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Christopher Lincoln (Don Ramiro) şi Teddy Tahu Rhodes (Dandini). De fiecare dată, 
când mi-e dor de aceste voci superbe,  le ascult cu drag de pe caseta "ilegală" realizată cu 
discreţie în timpul spectacolului... La fel de impresionant a fost şi corul operei, Opera 
Australia Chorus, pregătit de Francis Greep. Păcat că această minunată echipă de artişti nu 
şi-a putut prezenta excelenta lor producţie şi în afara graniţelor australiene, deşi există unele 
propuneri şi pregătiri în acest sens!     După închiderea cortinei, publicul entuziasmat de 
măreţia spectacolului, a aplaudat în picioare minute întregi pe artiştii rechemaţi de câteva ori 
la rampă. Mulţi ar fi vrut, în acele clipe, ca spectacolul să se mai repete încă o dată, 
electrizaţi de muzica vibrantă şi caldă a marelui Rossini. 
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Moto: 

 

Nu cum sunt eu sunt eu 

ci cum eşti tu sunt eu. 

Un fel de tu sunt eu 

pe care nu l-ai mai lăsat 

   să fie eu.” 

    

 Nichita Stănescu 
 

Aş vrea să-ţi vorbesc tăcând 

câteva vorbe despre tăcere. 

 

Ce adiere! 

Ce sfânt miros  

de piele de Făt Frumos 

trecând dureros din tăcere-n 

tăcere 

prin aerul majestuos… 

Ce stări şi ce sunete par 

că nu se întâmplă 

de la tâmplă la tâmplă, 

născute din verbul natal 

cu iz preacurat de Santal! 

    
 

Încet-încet 

Tăcerea s-a îndrăgostit 

de poetul ascet 

şi-acum suie spre inima lui 

bătută în cui… 

Ah, tu, lumină, tu, 

întoarce-te acasă. 
Se-mplinise anul 

de când Nicetas 

Remesianul 

plecase spre zări mai 

albastre  

să locuiască o stea 

aproape de inima mea. 

şi cu cât se depărta 

devenea în mine prezent 

imanent 

ca un spirit înalt 

cu străluciri de nevină 

ce flutură-n larg 

corăbii întregi de lumină… 

 Negru fără de alb 

colţi de fildeş, fără de 

elefanţi, 

eu fără de mine, tu 
 

 
   O LACRIMĂ CARE PLÂNGE CU OCHI 

 

 
 

Doar cu privirea mai ţii 

timpul fix în echilibru. 

Pare neverosimil dar 

nimeni nu ţi-a aflat  

cu adevărat chipul tău 

metafizic. 

Nimeni nu-ţi ştie 

candorile, 

cântecul trist pe care-l 

cânţi doar la vreme de 

bucurie. 

Muşcând din ochi  

Ca dintrun animal rănit 

te cuibăreşti în străfundul 

vederii    

din cădere făcând 

o înălţare pe culmi 

nesfârşite. 

Ave, Hristea Nichite! 

Nenăscut fiind nimeni 

nu mă va vedea murind 

Era la-nceputul secundei 

cu numele Azi. 

Natura lucrurilor se afla 

ca şi ieri în devenire 

de nicăieri. 

De atâta zăpadă 

se făcea primăvară în 

suflete. 

-Ia-mă cu tine, îngere, 

căci vreau să mă nasc 

în inima ta.   

-Chiar da? întrebă 

îngerul. 

-Chiar da, răspunse 

Nichita. 
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Doamne, ce fel de pâine 

voi mai fi fiind şi eu 

şi pentru cine? 

Cât de viu ai rămas, 

cât de viu eşti, 

mai presus de fire, 

în lumea limbii româneşti 

născându-te mereu, 

prin moarte întru 

nemurire… 

El începe cu sine 

şi sfârşeşte cu sine. 

Nu-l vesteşte nici o aură. 

L-am văzut cum se-nălţa, 

se-nălţa 

în timp ce în pământ 

cobora. 

Eu l-am văzut înviind în 

timp ce murea. 

L-am văzut cum din 

cuvânt 

se năştea, nemurea, 

l-am văzut cum 

cu ochii închişi ne privea. 

Îngerii îl dezmierdau, 

îl priveau drăgăstos 

şi cum de atâta privire 

îl durea sufletul până la 

os. 

Îl ridicau de subsiori 

Până la nori zicându-i : 

-Bate din aripi şi zbori! 

Se făcuse aidoma lor 

înger 

   şi blond   

 şi zburător! 

Mi-e iarnă şi ning de 

Nichita 

şi-un duh angelic mă fură 

mă bate cu fluturi pe gură 

cu nemiluita. 

Împărtăşeşte-te, îmi 

spune, 

din trupul cu răni al 

Cuvântului 
 

venit în lume smerit 

să se cunune cu poezia 

cea care atât de mult l-a iubit. 

Şi nici de frig nu pot să mor! 

nu pot să mor! 

Doamne, mă chinuiesc şi nu pot 

să mor! 

Doamne, eu nu pot să mai mor! 

Pletele ninsorii   

trebuiau retezate brutal 

cum sunt retezate de aer 

coamele albe de cal, 

sub şeile fluturânde. 

Doamne, mai taie, îţi zic 

coama ninsorii un pic 

sau leag-o de-o stea 

de inima mea,      

să poată muri 

cel ce iubirea iubea 

şi nu poate 

când ninge în hohot 

ieşi din starea de A FI 

 

Nimic nu este altceva. 

Totul este totul. 

Iar eu sunt tu. 

 

Se confunda înserarea cu aurora. 

Nu mai ştiai, una alteia, 

care-i e sora. 

Se îngemăna codrul cu vântul. 

Nu mai ştiai al cui 

îi e şuieratul şi cântul. 

Se unea cerul cu apa 

de nu maia ştiai 

a cui e oglinda, mioapa. 

Numai tu nu te confundai cu 

nimeni, 

nu, nu. 

Deşi îmi spuneai mereu 

că eu sunt tu. 

    

-Spune-mi despre stele. 

-Mă tac. 

 

Haide şi nu mai zburătăci, 

pasăre. 

Haide şi nu mai şuiera-n ferestre, 

vânt. 

Nu vezi, soare, 

Cum s-a împuţinat luna? 

Nu vezi cum mi se întunecă faţa? 

Nu vezi, mamă, cum mi se 

împuţinează  

viaţa?  
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“Numele meu HEIMERL provine din Bavaria, de unde  stra – stra- stra bunicul meu 

a venit la Timisoara si a fost primul ziarist si tipograf al acestor meleaguri. 

Pe linie materna provin dintr-o familie de profesori si scriitori, chiar si fiica mea este 

prof de romana-germana.” 

 

Ancuţa este o fetiţă în clasa a doua şi are doar opt 
ani, dar până la această vârstă ea a citit deja multe 
poveşti. Şi ştiti de ce? Pentru că-i plăceau foarte, dar 
foarte mult poveştile.  

Dar ştiţi de la câti ani Ancuţa citea? 
- Ei bine, de la nici 4 anişori. 
Pare incredibil, nu-i aşa? Dar cum a reuşit ea să 

înveţe să citească, fără ca măcar să cunoască literele, 
ştiţi? 
Probabil că nu ştiţi, dar nu-i nimic, veniţi mai aproape de  

Ancuţa şi îngerii cuvintelor 
 

de mine şi am să vă spun… mai întâi o să ne întoarcem puţin în timp… 
Încă de la mai puţin de trei ani, Ancuţa se bucura privind ore în şir pozele din cărţile cu 

poveşti. Nu obosea niciodată să răsfoiască paginile viu colorate şi nu exista seară în care 
fetiţa să nu adoarmă fără cartea ei preferată în braţe.  

În acea perioadă, bunicul, adică tatăl mamei Ancuţei,  s-a mutat pentru o vreme la ele. 
Şi cum mama venea târziu de la serviciu, bunicul s-a hotărât să-i citească fetiţei în fiecare 
seară poveşti. În felul acesta, Ancuţa adormea liniştită, visând poveştile citite de bunicul ei 
atât de drag. 

Cum alegea bunicul povestea în fiecare seara? 
Ei bine, Ancuţa privea cu atenţie pozele şi desenele minunat colorate şi le alegea pe 

acelea care-i făceau sufletul să tresalte. 
Numai că, vedeţi voi, dragii mei, bunicuţul nu vedea prea bine, şi, ca să nu piardă şirul 

cuvintelor, trasa cu degetul arătător rândul ce-l avea de citit.      
În după-amiezele când stătea singură în casă, micuţa alegea câte o poză colorată dintr-o 

cărticică, o studia cu atenţie apoi îşi plimba degetuţele în subsolul ei, acolo unde în cateva 
cuvinte, autorul descria ideea pozei respective. Ea aşa îl vedea pe bunicul citind, trecând 
degetul peste fiecare cuvânt şi era convinsă, dar convinsă, că va veni o zi în care şi ea va citi 
la fel de bine ca bunicul, mai ales că înr-o seară acesta i-a răspuns la o intrebare nerostită : 

- Fiecare cuvânt, iubita mea, are câte un înger. Mai mare sau mai mic,  mai colorat şi mai 
luminos în funcţie de ceea ce descrie. Şi dacă eşti foarte, foarte atentă, spuse aproape 
în şoaptă bunicul, poţi auzi melodia fiecărui cuvânt…Dar ca să înveţi să citeşti în acest 
fel, îţi trebuie mare, mare răbdare şi multă, da da… multă iubire. 
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- Iubire pentru ce, bunicule? 
- Cum pentru ce? Pentru atenta grijă ce ne-o poartă îngerii fiecaruia şi pentru iubirea 

dăruită tuturor prin adâncul înţeles al fiecarui cuvânt care adună înaltele înţelesuri ale 
întregii vieti. Iubire ca să-i întâmpini cu respect şi în acelaşi timp, ca sa le ceri ajutorul. 
Şi trebuie să o faci cu sufletul deschis... 

- Ajutorul? Pentru ce? 
- Iubita mea, crezi că sensul fiecărui cuvânt se lasă dezvăluit aşa, oricum, oricui? Fiecare 

cuvânt este o mare minune şi numai celui care ştie să-l preţuiască cu adevărat, el îşi 
dezvăluie înţelesul…Cuvintele sunt vii… trăiesc…da, da…ele trăiesc cu  adevărat. 

- Aşa, ca o floare sau ca un… pisic? 
- Cuvintele sunt creaţie Divină şi au puteri nebănuite…şopti cu adânci înţelesuri bunicul. 
- Şi îngerii cuvintelor, ei când apar? si nerăbdarea se simţea în toată fiinţa fetiţei. 
- Atunci când doreşti cu adevărat să înţelegi sensul celor scrise. Atunci când vrei să 

dăruieşti  mai departe ceea ce ai învăţat… să se bucure la fel ca tine şi alţii… 
- Dar toata lumea care citeşte îi vede? Aşa ar fi trebuit să se întample, rosti cu 

amărăciune bunicul… Oamenii însă au uitat importanţa cuvintelor. Au uitat că ele pot 
vindeca, pot construi, dar pot şi distruge…şopti mai mult pentru sine bunicul.  

Din dimineata următoare, n-a fost zi în care Ancuţa să nu se joace cu cuvintele. 
Deschidea cartea la o poveste citită nu de mult de bunicu’, îşi plimba degetuţele peste cuvint, 
aşteptând cu mare nerăbdare întalnirea cu îngeraşii.  

Noaptea visa cum se întâlnea cu personajele poveştilor, cum ei o luau de mânuţa şi îi 
prezentau îngeraşul fiecărui cuvânt.  

Zilele treceau ca o fluturare de aripă. Ancuţa învăţa seară de seară altă poveste, iar 
bunicul descoperi cu mare bucurie dorinţa fetiţei de a se apropia cât mai mult de cuvinte, şi 
mulţumea Bunului Dumnezeu pentru minunea de nepoată pe care o are.  

Dar, într-o după-masă, plimbându-şi din nou degetele peste cuvintele unei  poveşti, a 
simţit dintr-o dată  înţepături: 

- Au, strigă uşor speriată Ancuţa. Apoi i se păru că aude o muzica veselă. Închise ochii. 
Trăi din nou aceeaşi stare. Îşi retrase mânuţa de pe carte şi totul încetă.  Întinse apoi 
din nou, cu oarecare teama un singur deget şi mângâie cu acesta un rând la 
întâmplare de pe o pagină oarecare. Şi de data aceasta simţi împunsături şi auzi o 
muzica dulce… apoi auzi ceva ce semăna cu un lătrat şi un  râs de copil. 

- Patrocle? se intrebă uluită Ancuţa. Răsfoi fila următoare şi acolo ce văzu:  era într-
adevar o poza cu Patrocle şi Lizuca…Strânse cartea cu iubire în braţe şi mulţumi 
îngeraşilor cuvintelor….şi timpul parcă se oprise primind în zborul său starea aceea de 
visare, în care îngeri şi copilă erau una…    

Din acea zi, Ancuţa se ‘distra’ citind în felul acesta poveşti. Nu reuşea întotdeauna să 
‘descifreze’ sensul fiecărui cuvânt, dar toate celelalte cuvinte îi dăruiau impreună o stare 
minunată. Simţea cuvintele vibrând, le vedea culorile diafane, cu fel de fel de luminozităti 
imposibil de descris, iar muzica divină pe care o auzea în sufletul ei era o incantare a fiecarei 
zile.  

Într-o seară, Ancuţa, stând la masă în bucătărie, cu o carte de poveşti in brate, îi spuse 
mamei: 

- Mama, cuvintele cânta… 
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- Cum cântă?, o întrebă mama văzându-şi de treburile ei mai departe. 
- Da, mama… fiecare cuvânt are o melodie a sa… 
- ME-LO-DI-E ? silabisi mama. 
- Si culoare… 
- CU-LOA-RE? silabisi mama din nou, de data aceasta întorcându-se cu ochii plini de 

uimire spre Ancuţa. 
Respirâd adânc, mama întrebă: 
- Astea le-ai învăţat la grădiniţă? 
- Nu mama, bunicul m-a învăţat, răspunse cu seriozitate fetiţa. 
- Cum adică bunicul?, ridica  uşor din sprîncene femeia. 
- Mama mea, nu te supăra, rosti cu iubire fetiţa…L-am văzut de mult cum citeşte cu 

degetul şi cum ciuleşte urechile când rosteşte anumite cuvinte pe care le citeşte… 
- Citeşte cu degetul…repetă cu un ton uşor amuzat, mama. 
- Uite cum face… şi fetiţa deschise cărticica cu poveşti şi-şi plimbă degetul  arătător 

peste un rând…  
 Mama pufni în râs. 
-  Iubiţico, bunicul nu citeşte cu degetul.  El nu vede bine şi tocmai de aceea, urmăreşte 

cuvintele cu degetul, ca să nu sară cumva un rând . 
- Nu , mamă, insistă fetiţa, el citeşte cu degetul…  
- Ancuţa… 
- Dar mamă…chiar aşa citeşte… 
- Nu intelegi…Ce te face să crezi asta? 
- Am făcut şi eu la fel şi am reuşit să citesc ca el… 
“Vorbeşte ca cineva care ştie exact ce spune”, îşi spuse mama în gând. Îi venea greu să 

o creadă, dar tonul fetiţei prea fusese ferm. Dintr-o dată, îi veni o idée. 
 Tocmai cumpărase o altă carte cu poveşti, dar fără poze. O aduse şi deschise cartea la 

întâmplare. O privi amuzată pe fetiţă şi-i spune: 
- Poftim, citeste aici, şi arătă cu degetul pasajul ales la întâmplare, fără să-l citească în 

prealabil. 
Ancuţa luă cartea în braţe câteva secunde, apoi se aplecă asupra paginii alese de mamă. 

O privi în întregime de parcă şi-ar fi dorit să-i soarbă înţelesul, apoi atinse cu degetul 
arătător, ca o mângâiere plină de iubire - asa cum facea şi bunicul - primul cuvânt, apoi al 
doilea şi tot aşa, fără să se grăbească, până termină pasajul ales de mamă. Apoi o luă de la 
capăt, ca să fie sigură de înţeles, dar de data aceasta mai repede. Închise ochii şi zâmbi: 

- Mami, de cât timp mi-ai promis un căţeluş … 
Mama lua cartea şi citi citatul ales chiar de ea: 

“ Dar cel mai mult se bucura micuţa Irina de puiul de doberman pe care–l primise nu de mult.  
Bucuria de a dansa cu el …” 

Mama îşi privi copila cu uimire : 
- Şi ce făcea fetiţa din poveste ? 
- Cum, nu ai înţeles ce scrie, mamă? Sau te-a uimit faptul că dansa cu un câine? râse 

de data aceasta fetiţa. 
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GEORGETA   
               HEIMERL 
 

Şi-n timp ai să simţi pe pielea ta cum 
ele lucrează...Şi tot peste timp, dacă 
vei ştii să fii stapânul cuvintelor tale, 
ai să-i vezi si pe ei... da, da... pe 
îngerii  cuvintelor...      

 

 

Mama îşi  scutură capul de parcă ar fi dorit să-şi aranjeze gândurile. 
- Dar cum reuşeşti tu să citeşti când nici măcar nu cunoaşti literele? 
- Dar e foarte simplu, mami. Bunicu’ mi-a spus că fiecare cuvânt are un înger al său. Eu 

i-am rugat zi de zi pe ingeri să mă ajute să-i înţeleg şi uite, acum îi văd, îi aud pe 
fiecare în parte. Fetiţa se întristă brusc. Dar sunt şi poveşti, mamă, care-mi dau dureri 
de cap…. Pentru că au culori urate şi muzica lor mi se sparge în suflet, dar  cele pe 
care mi le alege bunicul sunt atât de luminoase… iar muzica lor se aseamană de multe 
ori cu cea pe care o ascultam înainte să vin la tine…  

Mama  ridică din sprâncene. 
-  Inainte sa vin aici, pe Pamant, din lumea îngerilor, mamă…   
Femeia se aşeză pe un colţ de scaun. Se  simţea depăşită. Dar fetiţa ei era tot ce iubea 

mai mult şi voia să o înţeleagă. Era datoria ei… Iar bunicul… pentru  mamă  el reprezenta 
cel mai minunat tată din lume…  
Tot ce a putut mama întelege atunci, in acel moment, a fost că va trebui să-i selecţioneze cu 
atenţie poveştile Ancuţei. 

- Acum o pot face, îsi spuse mama în gând, dar când va merge la scoală, cum va fi? 
Fetiţa strânse mâna mamei la pieptul ei micuţ.  

     -  Nu-ţi face griji, mamă, rosteau ochii micuţei, cât timp bunicul este cu noi, totul va fi bine. 
Iar el nu este singurul care are grijă de noi, mămica mea.  

Acum să ne întoarcem în prezent…tot la Ancuţa. Şi să încercăm să o vedem ca pe o o 
fetiţă  peste care timpul a curs cu înţeles peste înţeles. 

Să o privim cu atenţie şi să acceptăm că fiecare cuvânt îşi are rostul său, îngerul său. 
Să pătrundem împreună cu ea în  miezul cuvintelor… să trăim forţa, energia, bucuria şi 
împlinirea  pe care ni le dăruieşte fiecare...pentru că înconjurate de ele nu suntem niciodată 
singuri. Şi dacă am înţeles că fiecare cuvânt îşi are puterea lui, să facem în aşa fel incat şi 
prin cuvintele noastre lumea sa fie mai bună, mai frumoasă, mai miloasă, mai rabdatoare... 
Şi-n 
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Deşi în tiparul identitar al unei naţiuni nu pot apărea schimbări spectaculoase într-un interval de timp 

scurt, există momente istorice cu impact profund asupra imaginarului colectiv. Momente de 

schimbare bruscă a cursului istoriei, momente care, nefiind pregătite suficient la nivelul mentalităţilor 

indivizilor care le trăiesc, pot genera confuzii şi reconfigurări haotice ale modului de viaţă şi de 

percepţie. Mecanismul, deşi unul deloc simplu, are următorul parcurs: spiritul veacului impune o 

schimbare istorică bruscă în vreme ce actanţii sunt captivii aceluiaşi spaţiu identitar; ei acţionează 

inerţial, rămânând o vreme în urma istoriei. La un asemenea proces am asistat după 1989; deşi 

eliberaţi formal de constrângerile unui regim dictatorial, românii au continuat să perceapă realitatea 

conform unei paradigme insinuate în lungii ani ai regimului comunist. Într-un interesant eseu pe tema 

prostiei ca încremenire în proiect, Gabriel Liiceanu sesizează just natura celor mai multe dintre 

problemele României postdecembriste: „Prostia nocivă, prostia care poate ajunge să catastrofeze 

mulţimi de oameni, popoare întregi şi omenirea toată nu este banala prostie pe care o poţi întâlni la 

colţ de stradă, ci prostia ca încremenire în proiect. Prostia aceasta se poate lua, se poate transmite, ea 

poate fanatiza oameni, îi poate vrăji, în numele ei se poate tortura şi ucide, din cauza ei se pot 

declanşa războaie. Prostia ca încremenire în proiect este prostia care face istorie şi care explică bună 

parte din istoria noastră”.(1) Iată câteva dintre marile confuzii postrevoluţionare: 

A. Stânga politică este asociată exclusiv comunismului. Omul de stânga este, prin extrapolare, 

comunist. B. Statul este perceput ca omniscient, omnipotent şi ubicuu. El îşi păstrează caracterul 

paternalist şi continuă să fie perceput ca structură ce are competenţe dintre cele mai diverse; statul are 

grija de bunăstarea noastră materială, el ne transmite care este locul, rolul şi rostul nostru. C. 

Nuanţele nu există; orice negociere, orice nuanţare devine compromis periculos. Din întreaga paletă 

de culori, albul şi negrul sunt cele care devin puncte cardinale. Toate aceste confuzii sunt, în fapt, 

handicapuri de percepţie. Ele sunt generate de profunda senzaţie de insecuritate interioară generată de 

lipsa opţiunii. românul nu este încă pregătit. „[…] Fiinţă foarte articulată - nu-i aşa? - românul […] 

nu crede în "unii" şi cu atît mai puţin în "unul". Forţa mărimilor mici îi scapă. Singularul nu-i spune 

mai nimic, ba chiar îl enervează rău”(2). 

 

 

Comunismul şi 

moştenirea lui. Nostalgii 

postcomuniste. 

 

NEW DELHI, INDIA 

1. Gabriel Liiceanu, „Despre limită”, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 87. 
        2. Radu Cosaşu, „Totalitarul noi”, în „Dilema veche”, Nr 1, 16-22 ianuarie 2004, La dileme vechi, tot noi. 
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Acest conflict între România ca entitate colectivă şi român ca entitate individuală a fost acutizat şi de 

vehicularea în discursul politic a câtorva mituri care au avut rolul de contura ideea că soluţiile 

problemelor nu stau în acţiuni individuale, ci în acţiuni colective, grandioase. În discursul public s-au 

folosit frecvent ”mitul Duşmanului care conspiră […]adică mitul referitor la un grup puternic care 

ameninţă starea de fapt; mitul Bravului conducător […], eficient, curajos în lupta sa pentru binele 

poporului; mitul nevoii de Unitate […] pentru a dobândi victoria în faţa duşmanului; mitul Săracilor ca 

victime ”(3). Românul a 

înţeles din toate aceste discursuri publice că el ca entitate individuală nu poate fi implicat în procesul 

schimbării, că lucrurile cu adevărat importante transcend individualul şi plonjează în zona intereselor 

obscure şi a conspiraţiilor. 

Deceniile de izolare culturală pe care le-a traversat România şi iluzia că ne putem descurca singuri, că 

orice recurs la universalitate reprezintă, indiscutabil, o alterare profundă a ceea ce însemnăm noi ca 

naţiune, au dus la o lipsă de discernământ manifestată în mai toate domeniile vieţii publice. 

Comunismul, devenit în primii ani de după 1989, unicul responsabil al rămânerii în urmă, s-a 

transformat, în timp, într-un spaţiu generator de nostalgii; odată cu depărtarea de el s-a umanizat 
 
din ce în ce mai mult ca percepţie generală. În tot timpul acestui 

proces de transformare a continuat să existe, mai mult indusă decât 

afirmată explicit, confuzia între stânga politică şi comunism. După 

decenii de suspendare a vieţii politice fireşti, diferenţele subtile dintre 

stânga, dreapta şi centru sunt imposibil de realizat. „În societăţile 

sistemului posttotalitar viaţa politică e stârpită cu desăvârşire, în 

sensul tradiţional al cuvântului; oamenii nu au posibilitatea să-şi 

manifeste public convingerile politice, şi cu atât mai puţin să se 

organizeze politic; golul ce se produce în felul   

acesta e împlinit în întregime de ritualul politic”(4). Căderea comunismului a creat un vid ce se cerea 

imediat locuit. Nimeni nu ştia, însă, ce competenţe trebuie să aibă cei care vor să ocupe funcţii publice, 

şi aceasta pentru că, în timpul comunismului, ierarhiile au fost inversate, proletariatului i s-au 

repartizat roluri pe care nu ştia să le joace, iar intelectualul a fost pus să interpreteze o partitură pe care 

n-o putea descifra (şi asta nu din vina lui) sau pe care o interpreta fals (vezi cazul proletcultismului). 

Ca urmare a tuturor acestor procese, asistăm la o nouă ipostază tipologică: Românul nostalgic. In anii 

de după Revoluţia din 1989 s-au format percepţii destul de clare despre locaţia exactă a Vârstei de Aur 

la care trebuie să ne raportăm. Intelectualul nostalgic se Ca urmare a tuturor acestor procese, asistăm la 

o nouă ipostază tipologică: Românul nostalgic. In anii de după Revoluţia din 1989 s-au format 

percepţii destul de clare despre locaţia exactă a Vârstei de Aur la care trebuie să ne raportăm. 

Intelectualul nostalgic se refugiază în spaţiul României interbelice sau în acela al scurtei regalităţi 

româneşti. Argumentele lui sunt de ordin statistic: moneda românească era una dintre cele mai 

puternice din Europa, România avea presă bună (formularea îi aparţine lui Emil Hurezeanu) în 

Occident, iar viaţa culturală românească era racordată profund la ceea ce Lovinescu numea „spiritul 

veacului”. Intelectualul despre care vorbim are, deci, nostalgia unei normalităţi pe care nu o mai 

percepe astăzi. „Ani de zile am tot plîns după normalitate. Cuvînt aproape fetişizat, rostit mai ales de 

gurile nobile ale cetăţii, "normalitate" a devenit, la finele secolului trecut, un fel de incantaţie în 
 
3. Delia Marga, „Repere în analiza discursului politic”, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2004, p. 83. 
4.. Václav Havel, Viaţa în adevăr , Bucureşti, Editura Univers, 1997, p.80. 
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mitologia deteriorată a lumii postdecembriste”(5). 

De cealaltă parte, asistăm şi la o stranie vitalitate a nostalgiei anormalităţii. Vârsta de Aur este (pentru 

foştii proletari) perioada comunismului, unde, la nivel minimal, fiecare beneficia de acelaşi tratament 

din partea statului. Fireşte, realitatea era cu totul alta, dar, ca percepţie, comunismul îşi asociază în 

mod bizar un soi de onestitate şi pactizare cu cei mulţi. Nostalgicii din această categorie se 

caracterizează invariabil prin pierderea oricărui simţ de responsabilitate individuală asociată permanent 

cu tentaţia de a-l culpabiliza pe Celălalt. Pentru cei aparţinând acestei tipologii, întotdeauna vinovăţiile 

sunt ale sistemelor. Capacitatea de abstractizare este maximă: Statul este de vină, sistemul este de vină, 

clasa politică este de vină. 

Ambele nostalgii se fundamentează pe omisiuni importante; cei care se raportează la interbelic uită că 

în acea perioadă au existat şi cazuri majore de corupţie; pe lângă aceasta, detaşaţi şi refugiaţi în 

statistică, putem lesne constata că nici atunci nu dădeam tonul în Europa. „Dacă ne uităm în statisticile 

din perioada interbelică, o să vedem că România nu ocupă locuri fruntaşe. Nici la consumul de săpun, 

nici la raportul rural-urban şi nici în privinţa ratei de alfabetizare. Eram undeva pe ultimele poziţii, 

aproape de Iugoslavia şi în preajma Portugaliei, Greciei şi Bulgariei. Nu s-a schimbat nimic de atunci. 

Am rămas în aceeaşi zonă, a penultimului loc, la fel ca în interbelic”.(6) 

Cei care privesc cu sinceră părere de rău comunismul uită că nomenclaturiştii acelei perioade aveau 

propriile lor reguli şi un cu totul alt standard de viaţă faţă de cel valabil pentru mase. Memoria 

colectivă a reţinut mai degrabă din aceasta perioadă micile conforturi de neconceput pentru lumea 

capitalistă, căci „nu era bine cînd stăteai la serviciu degeaba? Cînd îţi făceai cumpărăturile în timpul 

programului, fiindcă nici un şef nu îndrăznea să ţi se pună în cale dacă "băga" unt la alimentară? (Ba îţi 

era chiar profund recunoscător dacă luai şi pentru el un pachet.) Cînd jucai şah cu colegii sau te 

plimbai prin curtea întreprinderii, spunînd şi ascultînd bancuri cu nea Nicu? Nu era bine cînd puteai 

pleca în fiecare vară în concediu fără o prea mare grijă a banilor sau a treburilor nerezolvate care te 

aşteaptă la serviciu? Atunci cînd puteai să schiezi la Sinaia sau la Predeal cu o sută de lei pe zi, în asta  

intrînd şi trenul şi masa şi transporturile pe cablu? Cînd după terminarea facultăţii ştiai că ai o slujbă 

sigură (lucru care, de fapt, pe vremea aceea nici nu era apreciat la adevărata valoare)? Cînd n-aveai nici 

un fel de răspundere şi puteai să justifici orice nereuşită şi să acoperi orice chiul prin deficienţele 

sistemului comunist?”(7) 

Tot în categoria marilor confuzii post-revoluţionare putem încadra şi raportarea la noţiunea de Stat. 

Acesta e perceput ca fiind o entitate impersonală. Deşi legitimitatea Statului este reactivată din patru în 

patru ani la urne, imaginea sa este aceeaşi din 1989 şi până astăzi: Statul nu ne reprezintă niciodată aşa 

cum trebuie interesele; este prezent acolo unde nu ar trebui să fie şi absentează din zonele unde 

prezenţa lui este necesară. Statul e privit ca entitate ubicuă şi omniscientă, a cărei unică menire e aceea 

de a împărţi resurse. „Una dintre tradiţiile cele mai respectate de către ţopîrlănia locală e pomana, 

obţinută, ca şi băgarea în seamă, prin abureală. Ce mai contează cine "dă"? Poate fi Biserica, Statul, 

"Marshallul" Ion Antonescu, organismele europene sau oricine altcineva. Important e să ne dea”(8). Şi 

această percepţie provine din neelucidarea competenţelor Statului. În special în mediul rural şi în 

rândul claselor medii, se reproşează Statului un soi de pasivitate. Deşi înţelege cu mai multă acuitate 

noţiunea de Stat, intelectualul a oscilat în ultimii ani de la angajarea politică explicită (experimentul  

 
5. Sever Voinescu, „Nostalgic, despre (a)normalitate”, în „Dilema veche”, Nr 2, 23-29 ian 2004, Mai multe feluri de prostituti 
6. Stelian Tănase, Sîntem la cîteva verste de această gubernie numită Europa, interviu acordat lui Teodor Tiţă, în „Dilema veche”, Nr. 19, 21-27 mai 2004, 
Sîntem o ţară înapoiată? 

7. Andrei Manolescu, „Nu era bine?” în „Dilema veche”, Nr. 12, 2-8 apr. 2004, Justiţia în România: Stăm strîmb şi judecăm drept? 
8. Paul Cernat, „Pomeni, abureli, texte”, în „Dilema veche”, Nr 9, 12-18 martie 2004, A fi sau a nu fi? -aceasta-i integrarea. 
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PAC,portofoliile de miniştri ocupate de importanši oameni de cultură etc.) la un soi de spleen 

rutinizant şi anost. Lupta intelectualului cu sistemul s-a desfăşurat, invariabil, fie pe terenul de joc, fie 

din turnul de fildeş. Cale de mijloc se pare că nu există. “Ambišios, doritor să-şi maximizeze influenša 

şi puterea socială, el [intelectualul] devine, alături şi dincolo de profesia sa, şi un fel de "guru"; ajunge 

deopotrivă şi un profesionist, şi un "maestru spiritual", adesea simultan şi într-un amestec inextricabil 

şi impur” (9) 

Raportarea intelectualului român post-decembrist la ideologia de stânga este şi ea tributară percepšiei 

generale că între stânga politică şi comunism diferenšele sunt insesizabile. Aici, în Estul Europei, 

intelectualul nu a avut o atitudine binevoitoare fašă de ideologia de stânga, aşa cum s-a întâmplat şi se 

mai întâmplă frecvent în Apus. Şi aceasta pentru că în Apus, comunismul de tip estic a rămas o 

curiozitate ideologică, un experiment despre care nu se ştie nimic prin experienšă directă, personală şi 

de lungă durată. “[…] Un intelectual din Apus nu putea controla în cotidian aplicarea utopiei, el 

prosperând la adăpostul iluziei […], pe când cel răsăritean se simšea mereu dezminšit în discursul lui 

de realitatea imediată”.(10) 

Ajungem, în fine, şi la ultima dintre confuziile enunšate aleatoriu în debutul acestui text: inapetenša 

pentru nuanše, imposibilitatea de a ieşi dintr-o perspectivă bidimensională. Societatea socialistă creată 

pe fundamentele teoretice ale lui Marx şi Engels, dar transferate în plan real de Lenin, are multe din 

trăsăturile unei distopii. Ca orice distopie, ea porneşte de la împărširi artificiale, de la eliminarea 

nuanšelor şi judecăšilor individuale, toate acestea fiind înlocuite cu teorii în care nu există incertitudini 

şi dubii. După decenii de înlăturare a dubiului şi a subiectivismelor individuale în dauna 

subiectivismelor colective, Omul Nou comunist se  

pozišionează fašă de realităšile concrete asemenea eroilor de basm: 

a) un lucru este ori bun, ori rău; 

b) un lucru este fie bun până la capăt, fie rău până la capăt; 

c) orice lucru ce nu poate fi etichetat ca fiind bun sau rău reclamă imediata încadrarea într-una dintre 

aceste categorii. Eliberarea din chingile gândirii maniheiste, ca şi asumarea responsabilităšilor 

individuale, percepšia şi aşteptările în raport cu Statul, toate acestea sunt toate traume majore ale 

societăšilor postcomuniste. Ca în cazul oricărei traume de acest tip, este necesară, mai întâi, instaurarea 

normalităšii şi, mai apoi, supraviešuirea suficient de îndelungată în proximitatea ei. Cu alte cuvinte, e 

nevoie de timp, de o succesiune firească a unor generašii care să nu mai poarte cu sine memoria 

comunismului 

 

 

 
 

9. Andrei Cornea, „Războaiele "drepte" şi "nedrepte" ale intelectualului modern”, în „Dilema veche”, Nr.23, 18-24 iun. 2004, Starea 
de imigraţie. 
10.Monica Lovinescu, op. cit., p. 30. 



 

 

 

 

                                                                        

                                                                            NEMURIRE 
 

 

 

Zeul îmi mângâie trupul în miez de noapte şi în ochii lui văd nemurirea clocotind ca o lavă 

fierbinte. Fiinţa mea e una cu noaptea, iar pe cer stelele abia se adună-n constelaţii. Mâinile lui 

desenează hărţi neştiute. Din sufletul meu zboară zeci de păsări Phoenix cu aripile deschise ca pentru 

un imn. 

 

 „Eşti fata cu îngeri în inimă”, îmi spune. Dar zeul nu ştie că, fără magia lui, îngerii mei şi-ar 

pierde aripile şi în zadar s-ar târî spre ţărmuri primordiale pentru a lua vaporul spre Ţara Făgăduinţei. 

S-a împlinit anul şi zeul meu mi-a adus nectar şi ambrozie, iar în curând vom ciocni cupele din care se 

vor naşte alţi îngeri pentru inima mea. 

 

Până atunci, mă adap din sângele lui, iar el îmi dăruieşte oceane de nemurire să-mi ajungă până 

când timpul se va deschide din nou într-o noapte. Iubirea zeului mă aruncă la marginea lumii. Sunt 

învăluită în ploi de aur, ca pe vremea când sufletul meu îşi căuta un trup în care să sălăşluiască. 

 

Mă trezesc în braţele lui ca în leagănul dintâi. Gura lui îmi binecuvântează naşterea şi toate 

vieţile pe care mi le va dărui în nopţile ce au să vină. Închid ochii ca-ntr-o hipnoză albastră din care nu 

m-aş mai trezi niciodată. Mi-au crescut aripi de înger, iar pe trupul zeului meu fericirea străluceşte în 

culori nemaivăzute. 
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NOAPTE DE LUMINĂ 
 

 

 

noapte visată şi regăsită 

printre seminţele timpului 

învăluită în patimi cu aromă de 

opium 

şi de poezie sângerândă precum 

amurgul 

o astfel de noapte mă trezeşte  

din aşternutul de himere 

din visul pietrei ţărmului 

din cetatea cu porumbei  

rotindu-se prin Agora 

 

într-o astfel de noapte 

cresc ziduri de stele 

tu îmi citeşti în palmă toată istoria 

în ea sunt scrise caravanele 

versetele străvechi 

poemele de iubire 

nopţile de amor 

binecuvântarea sferelor 

 

în palma mea tu îţi citeşti naşterea 

şi vieţile din alte ceruri 

pe când trimiteai răvaşe zeilor 

şi-i implorai să-ţi trimită 

amfore cu ambrozie 

şi o fiică a nopţii care să te înveţe 

că există viaţă după moarte 

 

şi rugile ţi-au fost ascultate 

suntem două animale la pândă 

căutându-se unul pe altul 

două animale ce-şi adulmecă 

moartea 

şi luptă cu sânge şi nebunie 

vânându-şi pasiunea prin nopţi ca 

acestea 

SUNTEM DOUĂ FERICIRI 

PURTATE DE VALURI 

PE UN ŢĂRM CU DORURI 

ANCESTRALE 

 

SUNT 
 

                   Motto: „sunt liberă 

       fluturii izbucnesc din mine în horă” 

                (Florina Zaharia, Eua) 

 

 

la fiecare asfinţit 

îmi potrivesc ceasornicul 

pentru încă o eternitate 

pentru o iubire atemporală 

între două religii 

între realitate şi fugă 

între deşert şi ce-o mai fi dincolo de el 

 

la fiecare răsărit, ca-ntr-un sevraj 

sângele strigă după dorurile mele 

am nevoie de lupta mea cu moartea 

căreia-i arunc în faţă amorurile, poezia 

fericirile mele ce au fiecare  

câte-un nume greu de pronunţat 

 

eu îmi consum himerele cu voluptate 

inima mea este un timp nesfârşit 

mai mare decât viaţa însăşi 

toate drumurile mele merg acolo unde 

EU SUNT CEEA CE SUNT 

acolo unde râsul meu ajunge până la cer 

unde îmi cresc raze sub piele 

şi unde timpul e una cu pasiunea 
 

ÎNTRE MINE ŞI MINE ÎNSĂMI 

SUNT EU 

PASĂRE LIBERĂ  

ÎNDRĂGOSTITĂ DE PROPRIILE-

MI ARIPI 
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                     MTTLC, 
       Universitatea București  
              TRADUCERI 
Aceste poeme sunt traduse în cadrul 
Proiectului Internaţional Poetry PRO, 
coordonat de Lidia Vianu, Director al     
Masteratului pentru Traducerea 
Textului Literar Contemporan - 
Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro 

 

Michael Swan este un 

profesionist în predarea limbii 
engleze şi în lingvistică aplicată. 
Scrie poezie de mulţi ani, probabil 
şi dintr-o dorinţă ascunsă de a 
arăta că şi gramaticienii au o latură 
sensibilă. Creaţiile sale poetice au 
fost publicate în nenumărate 
reviste şi au câştigat o serie de 
premii. De multe ori se foloseşte de 
umor pentru a face faţă unui 
univers deconcertant, iar credinţa 
sa este că este că se poate scrie 
poezie care nu trebuie să fie 
complicată ori anostă. 

TRADUCĂTOR 
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Răbdare 
Pe Sfânta Elena 
după cină 
Napoleon îşi adună 
armata de carton. 
Îi aşează în patru 
linii drepte de zece 
îşi pune deoparte rezervele 
şi începe atacul. 
Uneori trece 
prin urechile acului 
îşi stabileşte baza 
instaurează monarhii. 
Din ce în ce mai mult are 
nevoie 
de generalul din el 
de tot ce-a-nvăţat 
despre matematica morţii : 
şi aşteaptă cu orele 
studiind terenul 
cântărind câştiguri 
şi ce-ar fi de pierdut. 
 
Ca apoi să-şi aducă treflarii 
să-nainteze cu inimile 
negre, 
să le-nvaluie pe cele roşii 
în marş forţat. 
Mai devreme ori mai târziu, 
după un joc pierdut, 
îşi va aduna cărţile 
lipindu-şi-le de nas 
şi le va mirosi, le va mirosi, 
în disperare să simtă 
iz de praf de puşcă 
de măruntaie împrăştiate şi 
teroare. 
 
Va rade feţe 
de regi trădători 
de regine infidele 
de cuţite ucigătoare, 
Apoi îşi va trânti scaunul, 
va înjura servitorii 
şi va urca scările în fugă, 
cu sânge ţâşnindu-i de sub 
unghii. 

Nouă vieţi 
Am trăit nouă vieţi 
sus în ceruri. 
Împins dincolo de raţiune 
de ochii vecinei 
de parfumul pielii ei şi de alte 
lucruri. 
Am păşit cu ea din avion 
înspre al ei oraş cu ziduri. 
Am ajuns să fiu un om al 
pustiurilor citadine. 
Grăbindu-se înspre pământ 
trei motoare în flăcări. 
Am scris o scrisoare de adio 
vibrând de emoţie stăpânită; 
şi un poem 
care m-a ţinut prezent în cărţile 
lumii 
vreme de trei secole. 
A fost bine 
cât am stat să le gândesc 
acolo sus. 
Spre sfarşit de zbor 
am realizat că-s pierdut. 
Am dat lumii tot ce-aveam 
şi-am intrat la mănăstire. 
Ziarul mi s-a deschis 
la pagina de schimburi de bunuri 
m-am dat jos 
am mers ţintit la bancă 
să schimb totul în aur 
să fac o avere 
m-am pensionat şi-am crescut 
păuni. 
Venind timpul să acţionez 
am mărşăluit înainte 
cu grenada în aer 
am doborât avionul. 
Pe o pistă distantă 
oamenii mei aşteptau 
am pornit camioanele 
şi am înaintat în cărţile de istorie. 
Bărbatul din stânga mea 
avea un şah in miniatură. 
şi jucând noi doi 
m-am gândit 
cât de bun eram odată 
înainte ca totul să-mi stea  

Nimic de mâncare 
Ea nu avea nimic de mâncare. 
Au făcut un film despre asta 
despre cum ea nu avea nimic 
de mâncare. 
 
Bărbatul 
i l-au omorât în război. 
Au scris o carte 
despre cum a fost omorât în 
război. 
 
Mama şi fratele 
i-au fost executaţi de gărzi 
revoluţionare. 
 
Au făcut o operetă despre asta. 
Amândoi copiii i-au murit 
(nu în spital). 
Sunt fotografii 
la o expoziţie în Londra. 
 
Apoi cineva a scris un poem. 
Şi totuşi, 
ea nu avea nimic de mâncare. 

 
 



 

 

împotrivă 
şi poate 
încă nu era prea târziu. 
Trei ani până la maestru 
emerit, 
încă cinci până la 
campionatul mondial. 
Norii, 
ştii, când zbori, 
totul e pictat 
nimic nu e real, decât 
poate 
acel infinit peisaj al norilor. 
Cobori, uiţi. 
Dar nu de data asta. 
mi-am păstrat toţi norii în 
minte 
fiecare nor. 
Printr-o nefericită 
coincidenţă, 
pilotul şi copilotul 
au crăpat amândoi în 
cabină. 
Am preluat comanda, 
analizând situaţia 
am aterizat prin talent, prin 
instinct. 
televiziune 
ziare 
o medalie din partea 
Ducelui 
femeile... 
Nu m-am mai întors la 
birou. 
Am aterizat 
mi-am amintit să-mi iau 
bagajele 
mi-am arătat paşaportul 
nimic de declarat 
în maşină 
am condus înapoi 
cu grija roţilor în minte 
cu un poem să ţi-l arăt 
şi doi copii să sărut 
şi poţi să le păstrezi pe 
celelalte opt 
chiar, păstrează-le. 

 
Obiectiv 

Obiectivul a fost atins 
Mama lui ar fi fost mândră. 
Toate dunele de nisip işi 
pierduseră rotunjimile. 
Stelele curăţate până la luciu 
Puteai să-ţi vezi chipul în cer. 
Lângă fiecare copac un pahar 
de apă 
Vântul bătea cu fix 7 km pe oră. 
El zâmbi şi-şi drese glasul 
“Prietenii mei...” 
Nimeni nu a întrerupt. 
Nimeni nu a contrazis. 
Niciun cuvânt. 
 
 

Observaţii 
 

Celula de execuţie 
era curată şi spaţioasă. 
Se întindea mai mult spre 
stânga decât spre dreapta. 
Erau două sau trei scaune 
care nu deranjau 
dar erau bine construite. 
Mirosul de dezinfectant 
părea cunoscut de undeva. 
Poate din spital. 
Lumina era difuză, 
zugrăveala o idee cam 
lucioasă. 
Pantofii executorului erau bine 
lustruiţi. 
Se auzeau voci în ecou 
Lui îi plăcea ecoul. 
Textura frânghiei părea 
interesantă – 
îl gâdila într-un fel. 
Păcat 
că nu putea să-şi continue 
observaţiile. 

Profesorul D 
“Dragă profesore Cartwright” 
spunea scrisoarea 
“v-ar face plăcere 
să vă alăturaţi forumului nostru pe 
internet 
unde se discută ceramica în email 
albastru?” 
În refuzul politicos 
Cartwright ţinu să precizeze 
că el nu era profesor, 
dar apoi se gândi 
că poate era 
şi că nimeni nu-i spusese? 
Entuziasmat, 
scrise 
mai multor universităţi: 
“Iertaţi-mi îndrăzneala 
dar se intâmplă cumva 
ca eu să fiu profesor 
al prestigioasei d-stră universităţi?” 
Cum era de aşteptat 
cele mai multe din scrisori îi 
rămaseră fără răspuns. 
Dar într-o zi, 
primi de ştire de la Tierra del Fuego: 
“Dragă domnule profesor, 
Confirmăm cu această ocazie 
încadrarea d-stră, 
fără îndoială, aşteptam un semn de 
ceva vreme. 
Atât eu, cât şi colegii mei 
Suntem nerăbdători 
Să vă luaţi postul în primire 
În funcţie de cum vă veţi găsi 
disponibil. 
Vă rugăm să ne anunţaţi 
unde anume să vă trimitem 
prima de relocare.” 
Şi de altfel se dovedi a fi 
o poziţie de invidiat 
cu ceva îndatoriri de onoare 
o minunată catedră 
şi numeroase indemnizaţii. 
Uneori, lucrurile chiar ies bine 
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Pagoda 
 

Aceasta e mica mea pagodă. 
Trăiesc aici. 
Aici sunt cepe 
Atârnând din grinzi 
Şi pe pereţi 
Poze cu motociclişti 
Să sperie duhuri rele 
Chiar şi iarna 
E lumină şi e aerisit. 
Dimineaţa 
Soarele desenează forme pe 
podea 
Seara 
Îmi hrănesc pisicile 
Şi cânt la flaut. 

încordează. 
E-atât de greu să-mi fixez gândurile 
pe microfon 
pe note scrise 
pe nevastă-mea, copii, câine, 
asigurare de maşină, pe cutia mea 
de unelte. 
Soarele e încă 
la ceva grade peste orizont 
Adieri cu izuri florale dinspre copaci 
se pierd în suflare. Pescăruşi ţipă, 
încercuiesc 
Capătul coridorului 
nu se vede. 
Nimeni nu mă priveşte 
Cum apa îmi înconjoară gleznele. 
Nu pot să-mi duc mai departe 
mersul 
Pe pietriş. 
 

 Cărţi primite la redacţie 

      

La limită 
 

Mi-am atins limita, aici 
Ţinându-mă de masă, 
măsurând coridorul, 
în timp ce preşedintele 
le explică celorlalţi cine 
sunt. 
Valurile se reped spre mal 
Până la linia refluxului. 
Mă agăţ de guler şi de 
cravată 
Mi-e foarte clar cine sunt. 
Pe plajă 
Cei din clan 
Cei renegaţi 
Se înghesuie în adăposturi 
De pietriş şi lemn putred. 
Vârfurile degetelor mi se 
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De patruzeci și doi de ani, în preajma sărbătorilor de iarnă se organizează la Humuleşti Zilele „Ion 

Creangă”, o comemorare a marelui povestitor care a intrat  în lumea veşniciei în  ultima zi a lui 

decembrie 1889, în sunetul de clopoţei ai urărilor de Mulţi ani ale urătorilor. În acea zi de prag de nou 

an, volubilul Creangă a încetat să vorbească pentru totdeauna. Dar numai fizic, căci a rămas să 

vorbească lumii eroii din cărţile sale şi el însuşi, personaj principal în Amintiri din copilărie, Pupăza 

din tei, La scăldat şi alt povestiri. Mi-a însoţit copilăria, maturitatea şi îmi însoţeşte şi anii senectuţii. 

Şi, desigur, ce s-a întâmplat şi se întâmplă cu mine, adică starea de beatitudine de care sunt cuprins 

când îl citesc pe Ion Creangă o are fiecare cititor care intră în contact cu opera marelui povestitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mele scriitoriceşti. Dar şi pe organizatori i-a speriat şi manifestările tradiţionale de sărbătorile de iarnă  

care ar fi trebuit să desfăşoare la Casa lui Creangă, afară după cum e datina indiferent de vreme, s-au 

mutat la  Casa Culturii din Tg. Neamţ, a cărui anexă, după cum se ştie, sunt Humuleşti. M-am 

conformat dorinţelor lor şi ce urmează este o relatare a manifestărilor Zilelor „Ion Creangă” aşa cum 

au fost cuprinse în program. 

Deci: 

La orele 11 a.m. La Casa culturii „Ion Creangă din oraşul Tg Neamţ a avut loc un program artistic 

susţinut de formaţii ale unor şcoli generale din oraş şi judeţ. Recitări, monologuri, dansuri într-o sală 

mică, fără scenă, fără scaune şi cu o asistenţă pe măsură, aşezată pe lângă pereţi. În sala de spectacole a 

căzut curentul electric(!). 

Încetând vremuirea, activitatea s-a mutat afară. pe terasa din faţa instituţiei amintite. Au venit un  

     

Zilele „Ion Creangă” 
 

  

 

Aş fi vrut ca acum, cu prilejul acestei 

comemorări, să scriu un reportaj luminos, aşa 

cum este opera lui Creangă. Natura însă mi-a 

jucat o festă. Peste Humuleşti, după o toamnă şi 

un început de iarnă cu zile senine, au început să 

cadă stropii unei ploi binevenite pentru pământ, 

dar nu pentru manifestări culturale în aer liber. 

Ceaţa se lăsase peste împrejurimi iar cetatea 

muşatinilor de pe Culmea Pleșului abia se mai 

zărea. Era o zi mohorâtă cu influenţă asupra stării  
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„plug”, tras de doi juncani, fără brăzdar dar împodobit cu un brad ornamentat specific sărbătorilor de 

iarnă, un ţăran cu un compas măsura terenul. Alţii doi, trăgeau de o sfoară prinsă la o putină, ceea ce 

în tradiţia locului se numeşte buhai dar care nu scotea nici un răget iar alţii băteau în nişte obiecte, să 

le zicem tobe, făcute din veşti de sită pe care se întinsese folie de plastic. A urmat o horă asistată de 

mascaţi şi tradiţionalul pluguşor spus în faţa  edilului şef. Nu am văzut dacă urătorii au fost răsplătiţi 

cu mere, nuci, sau bani, cum sunt pretenţiile şi se procedează în ultimul timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai în detaliu activitatea de la orele 16
00, 

 adică 4
00 

p.m., un simpozion intitulat Ion Creangă în trecut 

şi în prezent, activitate desfăşurată sub patronajul primarului şi ţinută în sala de şedinţe a Consiliului 

Local. Domnul profesor dr. Ion Berghia, moldovean de dincolo de Prut stabilit la Iaşi, şi-a intitulat 

alocuţiunea Creangă e cu noi sintagmă nu în sensul celei de la Revoluţia(?) din Decembrie, când s-a 

scandat Armata e cu noi, ci în sensul actualităţii operei lui Ion Creangă, că humuleşteanul (folosesc 

acest termen aşa cum folosesc pentru Aristotel cuvântul stagiritul)  este prin opera sa prezent în viaţa 

noastră. Un alt basarabean, profesorul dr.  Valentin Cuşcă din Chişinău, a vorbit despre felul cum 

este receptat Creangă în Basarabia, Arhimandritul Mihail Danieliuc de la Mânăstirea Neamţ ne-a 

vorbit despre prima omagiere a lui Creangă care a avut loc în anul 1909. O intervenţie interesantă a 

avut  domnul Ionuţ Stănescu din Bucureşti. El este autorul unei cercetări minuţioase despre 

descendenţii lui Ion Creangă. Mulţi din aceştia trăiesc pe meleaguri străine, au diferite ocupaţii dar 

niciunul nu este scriitor. Poate viitorul ne va rezerva vreo surpriză, însă unii din ei nu mai ştiu limba 

română, nu s-au scăldat în Ozana, nu s-au dus cu pupeze de vânzare sau la furat de cireşe şi nu vor 

avea ce povesti. Trebuia să susţină un eseu şi profesorul dr. Constantin Parascan, piesa de rezistenţă a 

simpozionului, un bun cunoscător şi asiduu cercetător al operei lui Ion Creangă, dar cum a fost trecut 

în program să aibă ultimul cuvânt, pentru a se încheia în mod deosebit manifestarea, din lipsă de timp 

a rămas cu … tăcerea. Se va revanşa, desigur, la alte manifestări dedicate lui Creangă. A fost lansată 

cartea Ion Creangă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, republicată în 2011 la Editura „Crigarux” din 

Piatra-Neamţ al cărui patron este criticul literar Cristian Livescu. De asemenea, a fost lansat şi 

numărul 4 al revistei nemţene Antiteze, revistă a Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ, număr 

dedicat comemorării lui Ion Creangă. Au vorbit despre revistă Cristian Livescu, director, Constantin 

Tomşa, secretar de redacţie, precum şi colaboratorii dr. Virgil Răzeşu şi Virgil Savin. Ar mai fi 

trebuit să fie lansată cartea Bulicherii şi sfârâiache (versuri) şi Bongoase şi chisnovăţii (satirice), ed. 

Panfilius, Iaşi, 2011, dar autorul ei, actorul Dionisie Vitcu a onorat evenimentul cu… lipsă. 

Activităţile au continuat cu un concert de colinde susţinut de Corala „Basil Anastasescu” a Casei de 

Cultură din oraş şi de corul Schitului Vovidenia (Schitul aparţine de Mânăstirea Neamţ şi are în 

patronare(!) şi Casa Muzeu „Mihail Sadoveanu” de la Vânători Neamţ). 

Manifestările zilei s-au încheiat apoteotic. Primăria a oferit o cină, pe gratis, tuturor invitaţilor, să fi 
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a restaurantului „Casa Arcaşului”,cei care au trecut prin aceste locuri ştiu că aceasta se află la poalele 

Cetăţii Neamţ, era arhiplină. Şi cum suntem în post şi era şi vineri, cina a fost pe gustul credincioşilor 

întru Hristos, din salată orientală, iahnie de fasole, zacuscă de vinete şi fructe, toate udate cu vin de la 

butoi, dar de calitate, iar în final s-a oferit cafeaua de rigoare.  

 

Deschiderea a făcut-o însăşi primarul, cântând, am uitat ce, alături de formaţia restaurantului. Tot 

timpul cât am stat, într-un spaţiu rezervat şi-au etalat talentele, formaţii de dansuri, solişti vocali, 

corul de la schitul Vovidenia care a interpretat, pe lângă colinde, şi cântece laice, precum Ca-aşa-mi 

vine cîte-o dată , Când s-a-mpărţit norocu’ etc. Spre sfârşitul programului, pe la orele 10
30

 p.m., 

asistenţa a aplaudat evoluţia de bun gust a unei formaţii de dansuri moderne ai căror membrii erau 

nişte copii care să fi avut vârste între 10-12 ani. 

În tot acest timp edilul şef, adicălea primarul, a dat mân cu invitaţii, a pupat pe unele invitate… Ce să 

spun a fost o manifestare pe cinste. Or fi la anul alegeri şi Ion Creangă e cu noi? Adică cu ei? 

 

Manifestările pentru a doua şi a treia zi cuprinse în program (subsemnatul nu a participat la ele) au 

fost în ordine: o slujbă de pomenirea povestitorului şi familiei acestuia şi un miniconcert de colinde 

la biserica Sf. Nicolae din Humuleşti, dimineaţă. După masă a avut loc manifestarea Aşteptându-l pe 

Moş Crăciun. S-a împodobit bradul din Orăşelul Copiilor în prezenţa moşului îmbrăcat în roşu. 

Pentru duminică 18 decembrie, în program erau prevăzute Călătorii pe urmele povestitorului Ion 

Creangă. 

 

 

 

Emil Bucureşteanu 
                                                                    XXXXX 

                                                                        XXX 

                                                                           X 
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Zilele Beethoven 
(pe 17 decembrie se împlinesc 241 de ani de la naşterea lui Ludwig van Beethoven,   

n.  la Bonn la 17 dec. 1770,  d. la Viena la 26 mart. 1827). 

Beethoven şi "Simfonia Destinului" 

    Venind spre casă din pădurea unde a îmbrățișat copacii mult iubiți și unde ascultase vrăjit 

cântecul păsărelelor, maestrul se simțea uitat de mulți. Se așeză trist la pian și, avid, încerca să-i 

smulgă noi armonii din clape, dar acestea toate se încăpățânau să mai scoată vreun sunet. 

Tăceau la rând, cu o surdă nepăsare, oricât de tare le-ar fi apăsat, deși se lăsase peste ele cu 

toată greutatea tonelor de dureri din sufletu-i neliniștit. Le apăsă din nou, cu mai multă vigoare și 
măestrie, folosind acum cele zece degete; insistă pe ele repetat, în toate gamele, însă tastele erau 

întru totul mute, de parcă ciocănelele lor ar fi lovit în baloturi de vată și nu în coarde... Atunci își 

prinse în dinți bagheta de dirijor, proptind-o cu precizie lângă indiferentele clape albe și negre, 

strângând-o cu o ultimă speranță în dantura-i puternică, gata s-o frângă, încercând cu disperare să 

perceapă, în felul acesta, măcar câteva urme din vibrațiile coardelor. Zadarnic și zadarnic! 

Îndurerat, se îndreptă oftând spre masa plină cu pahare, pene, cerneluri și numeroase știme. Se 

așeză pe scaun, sprijinindu-și coatele pe coalele cu portative goale. Maestrul închise ochii și 

aștepta mult timp tăcut, cu pana tremurând în mâna dreaptă... Stătu așa minute întregi. Potop de 

armonii se zbăteau în acele clipe într-ânsul, cu reținută îndârjire, cerând să izbucnească afară, 

dornice parcă să însuflețească mii de orchestre, iar ochii îi deveniră pe loc un izvor bogat de 

lacrimi amare, amare și repetate. Dar - minune: atunci când lacrimile căzură fierbinți pe portative, 

picate ca din slava cerurilor, deodată ele se transformară toate într-un șirag lung de note 
luminoase, pe care, după ce le-a punctat cu pana, rând pe rând, una câte una, le-a exersat la pian, 
umplând odaia cu armonii divine. 

     Așa se zice că s-ar fi născut măreața „Simfonie a Destinului"... 
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La împlinirea a 3 ani de la plecarea prea grăbită către eternitate, Artur Silvestri este 
comemorat literar – aşa cum i se cuvine acestui important scriitor, critic literar, istoric şi 

filosof al culturii – prin apariţia postumă a volumului de critică literară Universul lecturilor 

fericite, primul din seria care va conține scrierile lui Artur Silvestri – eseuri, studii critice, 
cronici literare etc. – pe scurt, opera literară a lui Artur Silvestri, însumând în total peste 

10.000 de pagini. 

 

 

ARTUR SILVESTRI 

 
(19 martie 1953 - 30 noiembrie 2008) 

 

COMEMORARE LITERARĂ ȘI 

CREȘTINEASCĂ 

 
Lansarea cărții 

  

 

Explicaţii la o carte 
Artur Silvestri intenţiona să-şi valorifice într-o formulă integratoare cronicile literare, eseurile 
critice şi de direcţie culturală, alte articole, în total, după evidenţele sale, un număr de 
aproximativ două mii, publicate în presa literară în perioada 1973-1989, îndeosebi în revista 
Luceafărul, (unde a fost cronicar literar între anii 1975-1989), în alte reviste româneşti precum 
şi în cele două reviste în limbi străine, Actualités Roumaines şi Romanian News, la care a 
fost, în paralel, cronicar literar (1981-1984), „topindu-le” într-o vastă sinteză, completată cu 
texte şi interpretări noi şi structurat pe 45 de teme. Prima dintre acestea trebuia să fie 

Universul lecturilor fericite. Titlul îi aparține. 
Artur Silvestri a demarat proiectul cu deschiderea listelor de sumar pentru fiecare temă şi 
începutul recuperării (identificării, culegerii) textelor publicate cu ajutorul unor colaboratori, a 
completării informaţiei şi interpretărilor, dar a rămas în această fază, de vast şi complicat 

şantier literar deschis, întrerupt brusc prin plecarea sa prea grăbită şi neaşteptată. 
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 Apariţia volumului de faţă, Universul lecturilor fericite, se datorează scriitoarei Mariana 
Brăescu, care a iniţiat şi coordonează cu mari eforturi republicarea în volume structurate pe 
cât posibil pe temele dorite iniţial de autor, a tuturor textelor literare scrise de Artur Silvestri 
de-a lungul activităţii sale de critic literar, publicate fie în presa vremii, fie ca studii 
independente, prefeţe sau postfeţe. 
Pornind de la stadiul incipient al proiectului, ne-am angajat într-o muncă mult mai dificilă 
decât şi-ar închipui cineva în mod obişnuit, pentru identificarea şi recuperarea textelor 

publicate, datorită numărului foarte mare al acestora, dar și multitudinii și diversității 

revistelor și publicațiilor în care acestea au apărut, precum și dificultăților inerente 

consultării colecțiilor mai vechi existente în bibliotecile publice, colecții uneori greu 
accesibile. 
Până acum, într-un interval de aproape un an de când lucrăm la acest proiect editorial, echipa 
noastră a consultat 96 de colecţii anuale de reviste şi publicaţii literare, istorice şi de cultură 
generală, identificând 37 de reviste literare şi publicaţii periodice în care Artur Silvestri a 
publicat peste 1450 de texte (din care mai mult de jumătate în revista Luceafărul), articole 
care au fost fotocopiate, sistematizate şi au intrat în procesul de prelucrare redacţională: 
culegere, transcriere în ortografia nouă, corectură etc. Această muncă este în plină 
desfăşurare acum, pregătind materialul pentru seria de volume de critică literară – autor Artur 
Silvestri. 
Volumul de faţă, Universul lecturilor fericite, este primul din această serie, cuprinzând 49 de 
cronici literare şi eseuri critice selectate după lista tematică nefinalizată a lui Artur Silvestri, 
identificate şi pregătite pentru tipar aşa cum am arătat, pentru a răspunde cerinţelor actuale 
de publicare, păstrând întrutotul conţinutul textului original. 
Însă, pentru a veni în întâmpinarea cititorului care vrea să ştie dintru început, dintr-o privire, 
subiectul discutat, am ales soluţia de a completa titlurile iniţiale cu nume de autori şi uneori 
câte o altă informaţie concisă asupra conţinutului, precizând însă, în nota de subsol, titlul 

original sub care a apărut iniţial, precum şi datele complete de publicare. 
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Departe de a epuiza universul lecturilor ce i-au procurat emoţii intelectuale „fericite” lui 
Artur Silvestri şi despre care a scris, selecţia acestor 49 de eseuri critice şi cronici literare 
este totuşi suficientă pentru a aprecia orizontul larg, orientarea lui clară către soluţia critică 
antropologică, prin care identifica şi justifica specificul naţional, vechimea şi valoarea 
intrinsecă şi universală a culturii româneşti, respectul şi admiraţia nedisimulate pentru marii 
creatori de valori, în sfârşit, „călinescianismul” scrierilor sale. 
În mod semnificativ, volumul se deschide cu scrierile lui Artur Silvestri despre marele său 
mentor literar, George Călinescu, continuă cu textele dedicate marilor clasici ai literaturii 
române, conţine apoi cronici despre alţi autori contemporani, într-un continuum de valori, 
susţinut de Artur Silvestri, cu rol 

în promovarea scriitorilor și încheindu-se cu texte dedicate primei istorii literare românești 

și cercetărilor asupra literaturii străromâne. 
Astfel, scrierile lui Artur Silvestri pun în lumină autori, cărţi, creaţii culturale uitate, 
marginalizate sau necunoscute, contribuind la resuscitarea interesului public pentru cultura 
naţională. 

Universul lecturilor fericite este, așadar, doar primul volum de cronici literare, eseuri și 
studii critice. El va fi urmat de o serie de volume, care ar trebui să cuprindă peste 1400 de 

texte scrise și publicate de Artur Silvestri în cei 17 ani de intensă activitate literară, și care 
vor contribui în mod hotărâtor la conturarea adevăratei staturi de critic literar. 
 

 
 

Teodora Mîndru 

  

Cristina Oprea 
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 A fost un proiect, a rămas un vis 
Mariana Brăescu Silvestri 

(prefață la Universul Lecturilor Fericite) 
 

Pentru un nume cu autoritatea şi notorietatea lui 
Artur Silvestri în critica literară românească înainte de 
1989 este incredibil că întreaga activitate însumând 17 
ani de critică literară s-a încheiat la doar 36 de ani. 
Cele peste zece mii de pagini apărute în publicaţiile 
literare şi culturale ale vremii – doctrină, istorie, critică 
literară – formează opera unui autor tânăr şi foarte 
tânăr. A fost şi rămâne surprinzător pentru oricine că 
această tinereţe nu l-a făcut să se grăbească şi să adune, 
cu deplină justificare, ca alţi confraţi, câteva sute de 
pagini măcar, cu care să închege două-trei volume care, 

  

aşa cum ştiu cunoscătorii, făceau 
posibilă calitatea de membru al Uniunii 
Scriitorilor, calitate deosebit de 
prestigioasă şi râvnită atunci. 
 
Artur Silvestri - „micul Călinescu” - cum 
era numit încă de la debutul său, 
surprinzător de matur în raport 
cu tinereţea, nu şi-a dorit aceasta 
niciodată. Ştacheta pe care singur şi-o 
impusese era mult mai înaltă şi  
asemenea mentorului său literar, George 
Călinescu, plănuia să topească aceste 
cronici dar şi alte mii de fişe în sinteze 
ample, ambiţioase.  
Nu a fost să fie, din păcate nu 
doar pentru el, ci pentru literatura şi  
şi istoria literară românească. 
Schimbările de după 1989 l-au făcut să 
se îndrepte în alte direcţii, datorită 
contextului şi datorită faptului că ştia 

bine că doar independenţa materială îi poate asigura independenţa intelectuală. Dar, 
„timpul nu a mai avut răbdare”... 
Spuneam şi altădată că Artur Silvestri simţea în ultimii ani că „nu mai are timp”! 
Adevărul e că nici şapte vieţi nu i-ar fi ajuns pentru vastele sale proiecte  literare 
şi culturale. Aoadar, simţind că nu mai e timp pentru sinteze, a încercat să schiţeze 
un „univers al lecturilor care l-au făcut fericit”. Mi-a vorbit despre această carte de 

câteva ori, voia nu doar să publice grupat cronicile la „lecturile fericite” dar, urma   
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sa adnoteze, să adauge părţile lipsă la 
cronicile amputate de orice fel de cenzură, 
să reaşeze titlurile în matriţa lor originală 
şi să contextualizeze apariţia acestora. Din 
nou, vremea nu a mai avut răbdare nici 
măcar pentru atât. 
Nu a mai fost un proiect, a rămas un vis. 
Cartea aceasta încearcă să-l refacă. 
Am o mare emoţie la tipărirea acesteia. 
Teama mea e să nu fi greşit prea mult deşi 
m-am străduit din răsputeri să judec fiecare 
situaţie, aşa cum îmi imaginam că ar fi 
făcut-o el. Şi totuşi, dacă a nu-şi vedea 
cărţile tipărite este cea mai mare 
nedreptate pentru un scriitor, următoarea 
nedreptate, aproape la fel de mare, este 
aceea de a nu putea decide asupra 
formulei, asupra corecturilor cărţii, asupra 
formei finale. Artur Silvestri a avut parte de 
amândouă. Păcat, mare păcat! 
 
 

Mariana Brăescu Silvestri 
 

 

 
 

  

Cristina Oprea 
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SENS UNIC 

 

Cel mai sigur drum e frica 
de a ieşi din casă, 
frica de a ieşi din ţară, din puşcărie, 
din tine însuţi. 
Între a confunda sensul unic, 
al nostru, al tuturor, 
cu sexul unic de la televizor 
şi a sta într-o casă, 
pe care nu ai nici măcar şansa s-o 
ai, 
e o prăpastie confortabilă; 
regizorul vine dimineaţa, devreme, 
îşi deschide geanta cu acte, 
îşi mănâncă sandvişul, 
cu degete cu tot, 
şi se aşează pe scaunul cu numele 
său. 
Tu dai o replică, regizorul dă o 
dublă 
şi apoi, foaie verde de mohor, 
te ascunzi după decor. 
Iepurele tău se joacă prin iarbă, 
tu cauţi adevărul de ieri, 
iar acesta e totdeauna 
la inginerul de sunet. 
Aştepţi pauza de prânz, 
când poţi da cu capul după minge, 
când poţi dansa cu pedichiuristele 
şi poţi striga orice 
spectatorilor legaţi la ochi, 
reafirmându-ţi prezenţa, 
ca de poliţie politică. 
Spui atâtea adevăruri 
încât nu te mai crede nimeni 
şi eşti mulţumit doar că ai despre ce 
scrie, 
mai mult decât despre ce dormi şi 
visa urât, 
că ai despre ce pune virgulă la 
marginea lumii, 
garagatiţa presei.  
 

                       Victor Martin 

      Fructul luminii 
                  

Gutuie în fereastră-aş vrea să fiu 
tot galbenă ca o para turcească, 
pe care în amurg, cât nu-i târziu, 
s-o ţii la piept să se-ncălzească. 

 
Nici toamna, şi nici iarna la un 
loc 
nu poate timpul culorile să-i 
spargă 
şi vin prin boarea lumii de noroc 
tulburător s-o simt o viaţă-
ntreagă. 

 
Acolo-n fructul adânc şi învăscut 
bătrânele esenţe sunt gata să 
exulte 
cheamându-ne în cer 
necunoscut 
îngerii blonzi cu stelele în frunte. 

 
În preajmă-i aromele se nasc 
subtil 
chemând misterul vremii în 
gutuie 
şi muşc din ea ca un sărman 
copil 
sub pomul care printre nouri 

suie. 
 

Te uită cum tristele ferestre 
plâng 
şi-n geam nici-o gutuie nu s-
arată! 
O, Doamne, acum visările se 
frâng 
prin galbenul lunatic de-altădată. 
 

Crez 
  

Eu am gândit pe Dumnezeul 
Unic,  

Fără de chip și fără loc,  
Am cunoscut  războiul punic, 
În Evul Mediu am trecut prin 
foc, 
Am fost mereu un Celălalt, 
alături,  
Iar viitorul l-am gândit precum 

Un splendid răsărit în văluri 

Peste deșertul Karakum,  
Eu am crezut mai mult în 
mângâiere  
și mai puțin în ritualul fals,  
cuvintele mi-am plâns în grea 
tăcere,  

apoi  s-au înălțat în pas de vals,  

am văzut Glasul, drumul și 

pustiul,  
nimic nu-i mort, când știi ce-

nseamnă viul,  
m-am înălțat să te privesc, 

miracol,  
Iubire, veșnicul oracol. 
  
 

                       
Boris Mahr 



 

 

 

 

Augsburg/Germania, în Octombrie, 2011 

Cultură maramureșană 
din sacul de vacanță 

 
Iacă, ce-i tot criticăm, noi, pe tovarăși, că așa și pe dincolo?! Ei au hotărît să ne dea două 

case; unde s-a mai pomenit una ca asta? Foarte serios, nu glumesc: noi ăștia urgisiții 
„râioșii”, „dușmanii poporului” care am reușit să ne sustragem fericirii socialiste, am rămas tot 

cam așa, cu deosebirea că avem cu adevărat două case: „acasă” aici și „acasă” și acolo, sau 

invers, de aceea suntem „pă nicări.” O casă aici, unde avem rădăcinile și una dincolo, unde 

ne-am strămutat crengile, afară de Patria limbii române, ca să-i ducem dorul și să-i fericim 
izvorul. 
Unde s-a mai pomenit, ca exilul să fie o binefacere? De când e lumea, exilul a fost o 

pedeapsă și încă ce pedeapsă, să ne gândim doar la Ovidiu, sau la Dante sau la Bălcescu și 

Cuza, sau chiar la Paul Goma și la alții mulți și destui! Ei, dar de când cu comunismul, ”visul 

de aur al omenirii” lucrurile s-au schimbat, tovarăși, ca și toate celelalte, toate s-au întors pe 

dos. Comunismul te-a forțat la autoexil, care a fost și a rămas, o luptă, o victorie, o tragedie, 

o reușită sau o înfrângere, o existență dezrădăcinată care, oricât o fi de intergrată, niciodată 

nu are rădăcinile dintâi! Și totuși, VIAȚA, acest dar Divin, merge înainte! 

De la ”revoluție” încoace, odată, de două, de nouă ori pe an, ne ducem și noi, de ”acasă”, 

acasă, la Baia Mare, la Tăuții Măgherăuș la casa străbunilor, devenită a noastră, a nepoților 

și strănepoților, și ce bucurie ne încearcă să retrăim câteva zile de vacanță în mijlocul 

familiei, a prietenilor și a colegilor, a voastră, a celor care ați rămas ”acasă„ și care sunteți și 

ați rămas și martirii și eroii, cei ce le-au îndurat și le îndură pe toate. Jos pălăria în fața lor și a 

voastră, însoțită de bucuria de-a ne regăsi și retrăi împreună momente românești sincere, 

clare, pline de dragoste și omenie. Această dragoste și omenie românească mă copleșește 

de fiecare dată când merg „acasă”. Încercăm și noi să ne revanșăm, după puterile noastre, în 

ce mă privește să mai duc câte o carte menită să servească Neamul și sfânta Limbă 

românească, căci așa cum se exprima Augustin Cozmuța, în primul interviu ce mi l-a luat, la 
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prima întoarcere „acasă”, după revoluție, după autoexilul de 14 ani: „Sentimentul național 

este legat de limba pe care o vorbești” interviu în „Graiul Maramureșului” 2, nr. 111-112, mai, 
1990. 

Anul acesta, 2011, mai mult ca ori când, această dragoste a colegilor și prietenilor, care mi-

au umplut sacul de vacanță, cu... CULTURA noastră moroșană, cu CĂRȚI, „pietroaie”, m-a 

copleșit total. Căci dreptate are poeta, Ioana, Ileana Ștețco, când spune – iar eu împreună cu 

ea – „Fără prieteni ne este frig,/ iar Cuvântul se dă înghețului./ Oamnei și cărți, sprijinindu-

se,/ fac prietenia învelitoare/ și înghețul tot mai rar mușcă/ încheietura subțire.” Chiar așa! 

Dacă sacii noștri de vacanță se umplu cu darurile de acasă: brânză de burduf, caș și urdă 

cum n-au italienii și scoptătură de brânză de vacă în tifon, cum n-au olandezii, cu vișinată și 

tărie moroșană fiartă la „Institutul de limbi străine!”, cu dulceață de afine și mure, cu borcane 

de zacuscă și castraveți, cu sticle de bulion, dar mai ales cu vinete coapte pe grătar „la focul 

de tabără” din grădina casei părintești de la Tăuții Măgherăuș, sacii cu cărți nu sunt mai puțin 

burdușiți de nu mai știi care pe care se concurează în portbagaj! 

Cu care carte să încep, de unde s-o pornesc? Alfabetic, tematic, preferențial, în ordinea 

primirii lor? Ori cum aș face-o nu voi reuși să-mi revărs recunoștința și prețuirea față de toți 
cei ce m-au dăruit, cu dragoste, precum și față de ceilalți ce m-au dăruit altădată sau desigur, 

că o vor face-o în viitor și să le spun tuturor, din suflet, un românesc: „mulțam!” 

Când uneori cad în indispoziție, chiar în butoiul cu melancolie, din motive mai mult subiective 

decât obiective, spre a „mă drege” alerg la copilul de suflet al Divinului, la ARTĂ și ea mă 

vindecă întotdeauna. Alerg la cărțile de poezie ale lui Vasile Morar și caut „Turnul și sticla”. În 

vara aceasta mi-a dăruit, cu dedicație, bine înțeles, ca și toți ceilalți, ultima sa lucrare, caldă, 

încă abia ieșită de sub teasc: ”Dumnezeu câte- un pic” Ed. Prier, Drobeta, Tutnu Severin, 

2011, o selecție din cele zece cărți de poezie și proză-poezie apărute între 1995-2010. Ca să 

aud ce se spune despre acest poet, din nordul nostru transilvan, „mă duc” la Timișoara, la 

Domnul Aurel Turcuș, să-l ascult: „Creația lui Vasile Morar este generată de un potențial 

creator cu totul neobișnuit. Vitalitatea sa este atât de viguroasă încât se manifestă în virtutea 
unor extraordinare resorturi magice, cu o putere de nezăgăzuit...” 
Pentru mine, poezia lui Vasile Morar este un strop de ambrozie olimpiană, poate pentru că o 

știu citi! Poate pentru că este scrisă „pentru toți oamenii!” Ori cum o fi, „Turnul și sticla,” mă 

scoate din cele mai negre butoaie de indispoziție și cum de nu? Când participi cu poetul la o 

noapte de „evenimente” unice, pe o bancă din părculețul din Centrul Vechi, al orașului Baia 

Mare, azi ras de pe fața pământului de domnii-tovarăși împreună cu statuia ostașului sovietic 

„...sfârmat cu picamărul după revoluție/locul lui era la muzeu/ ce vor zice rușii se întrebau unii 

cu frică/fără să-l întrebe și pe Dumnezeu.” 

Ce bine că poetul nostru poate spune, azi, ce-i trece prin cap și prin inimă, despre „marele 

eliberator” nu ca și Păstorel(Alexandru) Teodoreanu(fratele romancierului Ionel Teodoreanu), 

care în anii stalinismului, anii 50,(era foarte popular în toată țara) uitându-se la statuia 

ostașului sovietic, din Piața Victoriei, din București, a trântit-o, pe loc: „Soldat sovietic-rus/ ce 

te-ai cocoțat așa de sus?/ Să asuprești popoarele?/ Ori îți put picioarele?!” și Păstorel și-a 

plătit versurile, glasul milioanelor de români, cu cătușe la mâini, mulți ani!. Poetul nostru, 

Vasile Morar, se cinstește, „terhety”, nu pă grapă, ci pă banca din părculeț, cu câte o dușcă 
de votka ce 
 



 

miroase a glicerină pe care însă o trage 
cu nădejde din sticla scoasă din 

buzunarul hainei. Privind turnul Ștefan, îl 

vede, „cum încet încet se înclină” Își face 
planul să-l ajute, să-l oprească, aleargă 

spre el, dar pe când îl proptește pe o 
parte, turnul se înclină în partea cealaltă, 

situația devine dramatică, el intră în 
panică, împinge cu stânga, cu dreapta 
duce sticla la gură, turnul „ca acul de 
metronom/ în stânga în dreapta, tic tac, 

tic tac, din arcade/nu-l pot pune la loc și 

gândesc/ că totuși se mișcă și nu cade”. 
Se întoarce la bancă, dar toate încep să 

se rotească și piața și clădirile și 

felinarele și copacii, întâi încet apoi cu 

viteză din ce în ce mai mare și turnul și 

luna și stelele, inclusiv sticla: „Țin sticla 
cu ambele mâini să nu se învârtă/s-o pot 

duce la gură – se-nvârte și ea/ abia când 

se făcu ziuă/ văd că e goală sticla și aș 
mai bea.(!...) 

Dimineața, ah, ce ușurare, turnul este la 

locul lui...! Plin de sine și de mulțumire, 

poetul: „Mă ridic, soarele se ridică și 
el/privesc fudul la Turn, Turnul stă bine/ 

e drept, la locul lui sclipește în soare/ 
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Din cartile Teresiei Bolchiş T. 

publicist: „Bufnița roșie”, Ed. Transilvania, 2011,culegere 

de articole, în vârf de suliță și pe muchie de spadă, 

apărute în diferite ziare, după revoluție. Că mie nu toate 

îmi spun ceea ce ar trebui, se înțelege, căci eu n-am fost 

și nu sunt la curent cu toate sforăraiurile din „democrația 

originală” de care în fond mi-e silă, așa încât nici nu mă 
zdrobesc să-i acord timp, dar ceva tot am observat la 
această carte, ceva cu totul original, ce eu încă n-am mai 
întâlnit: va fi fiind o nouă formă de-a prezenta o carte, sau 

este o greșală? Nu știu; ori cum o fi, cartea pe care o țin în 

mână, nu are paginație, respectiv numerotarea paginilor. 
Poate nu descopeream, dar după cum am căutat titlurile la  

        

 

mare noroc a avut orașul cu mine”.(!!!) Zău așa! Mare noroc au avut edilii orașului cu poetul, 

căci altfel dărâmau ei turnul să facă locuri de parcare! Căci și așa, ce nevoie mai avem și de 
turn!?... 

Vasile Morar m-a mai dăruit cu o felie de „ceva gustos,” din ranița sa, de data aceasta, de 

 Vasile Morar 



 

paginile indicate în cuprins, surpriză: în interior nici o cifră nu-mi indica pagina la care să 
găsesc textul căutat: eroare, noutate, sau altceva?... 

* 

Dar nu numai „Turnul și sticla” mă scoate din năbădăi ci și toate schițele și povestirile 

scriitoarei, tot de pe Someș, ca și Morar, Florica Bud, de pe stânga, Morar de pe dreapta 
minunatului rău, căruia ne vedem a-i plânge prohodul, după cum ne înspăimântă scriitoarea 

și o credem, căci suferim împreună cu ea degradarea mediului, a naturii țării nostre, 

minunată cum nu e alta, pentru că e a nostră! Dar chiar și în texte ca acela despre Someș, 

din: „Reparăm onoare și clondire” Limes, Cluj-Napoca, 2009, limba acestei talentate, 

prodigioase și harnice scriitoare este uluitoare! Un humor spumos, caustic, unde se cere, 

contagios unde se pretinde, spiritual, de unde lipsește, curat și tandru, dar și nespus de 

dureros unde trebuie să mângâie, când e vorba de țăranul român! O limbă ce denotă mult 

respect față de sine, talent, cultură, muzică și alte domenii, prin folosirea graiului viu al străzii 

de azi, fără înjosiri, ceea ce denotă și un respect față de cititor .Ah, dar și când se pornește 

țăpușa: „Păzea!”- domnul primar și alți politicieni sau vedete de carton, sau televiziunea, sau 

domnii de la Uniunea Evropeană, sau toate Asociațiile „democratice” de după revoluție, care 

„esplotează” amărâtul de popor român mai rău decât au făcut-o burghezo-moșierii „din trecut” 

din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, tovărășesc, domni-tovarăși pe care eu nu-i 

cunosc căci sunt numiți doar prin metaforă, dar le simt spinările, mutrele și fandoasele 

înțepate de țăpușa neiertătoare, ce nu face menajamente, a scriitoarei Florica Bud. 
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Dar ce mă necăjesc eu să spun ceva despre cartea pe care o recitesc 

aproape seară de seară, ca să gust un humor spumos și o limbă 

„nouă” ca să mai învăț o zicală post decembristă, ca să văd cum mai 
stăm cu gropile din trotuare, care ne pot duce până la „Groapa” lui 

Eugen Barbu și străzile desfundate lăsate moștenire de regimul „ierei 

lumină”, ca să... căci cine o cunoaște pe scriitoarea Florica Bud, știe 
că nu vorbesc în vânt! Dar de fiecare dată îmi zic: oare, toate aceste 

pastile extrase din societatea contemporană, a „democrației originale” 
în care: „Dar conform legii nescrise românul s-a născut domn. Cum 

să-și încaseze ajutorul de șomaj altfel decât circulând cu mașina, ca 

să nu vorbim de îmbuibații postrevoluționari care trebuie să-și etaleze 

mașinile scumpe, să crape de ciudă... restul” ajung unde trebuie? Ah,  

durerea durerilor și toate sunt dureri și sunt multe, pe care scriitoarea ba le înțeapă, ba le 

plânge, iar noi ne întrebăm dacă toate acestea chiar ajung și la urechile cărora le sunt 

destinate sau rămân închise doar între copertele acestei interesante cărți?! 
* 

Când vreau o pezie mai „modernă” dar pe care o știu și eu citi, mă duc la Ion Bogdan la 

„Spațiul Posibil” Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, unde găsesc o profunzime caldă, ce 

mângâie, fortifică, transmite optimism și dragoste de viață, de artă, de natură, de bine și 

frumos. Danke, Dumitru Iuga, moroșan de podină și coleg de la Cenaclul „Nord” din fereastra 
îngustă pe care încerca a o deschide „vântul de apus” a scurtei perioada de liberalizare, de la 

finele anilor ’60, dar care cumplit ne-a dezamăgit și totuși, am rezistat, iar Ion Bogdan este 
unul dintre cei cu spinarea foarte dreaptă, care risca să fie frânt, dar nu s’a îndoit! Mă bucur 



 

și îmi permit să spun că mă mândresc de-a fi fost colegă de condei cu acest om mare prin 

modestia și talentul lui. Deasemenea îi mulțumesc pentru Revista Etnologică, care nu odată 

mi-a adus izul de acasă, de la noi, din Maramu’, Chioar, Lăpuș, Codru și Oaș, de acolo unde 

eu trăiesc, după cum s-a exprimat odată, regretatul Ion Burnar: „nemțoaica noastră, T.B.T., 

locuiește acolo, dar trăiește aici!” Absolut exact! 
* 

Bucurie mi-a făcut și revederea cu o colegă a Cenaclului nostru „Nord” de pe vremea „ierei 

lumină” colegă de condei foarte tânăr, la vremea aceea, încă școlăriță, în vreme ce noi eram 

deja ditamai „cadre didactice!” Bucurie și pentru că n-a abandonat, cum s-a întâmplat în alte 

cazuri, când talente fiind, prin lipsa de perseverență și influențele tovărășești, s-au pierdut. N-

a fost cazul, din fericire, cu poeta Ioana Ileana Ștețco, care m-a dăruit cu cartea de poezie: În 
Doze Suportabile, Iubirea” Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011. Cu regrete, ca să nu mă calc pe 

ceea ce sunt, trebuie să mărturisesc că eu n-am fost la școala celor ce știu citi o asemenea 

poezie. Este școala celor așezați undeva sus, foarte sus, poate chiar în turnul de fildeș, dar 

ori cum, la o apreciabilă distanță, deasupra marei mase a muritorilor de rând, de jos, pentru 
care, mie mi se pare că nu este scrisă acest gen de poezie, zisă azi, „modernă” sau poate că 
are alt nume, ce eu nu-l cunosc, dar ori cum, o poezie ce nu este pentru oricine! Are atâtea 

capcane de vorbe „pline de înțelesuri” de filosofie, de imagini, de metafore, de comparații, 
chiar de „găselnițe” de exprimare ce-i dau o culoare aparte, dar care te obligă la a gândi, a 

rumega, a explora, ceea ce neavizatul de azi, în afară că nu dispune de timpul de liniște spre 

a-l dedica unei asemenea ”cercetări„ ce poate fi ea însăși o creație, nu dispune nici de 

răbdarea și nici de cunoștințele ce le-ar putea investi spre a înțelege o asemenea poezie, o 

asemenea creație. O citesc totuși și curios, deși nu înțeleg prea mult, îmi lasă ceva în suflet, 

dar care nu mă îndrituiește să fac afirmații asupra valorii lecturii, nici chiar pentru mine 
însămi. 

* 

Așa deci, sacul meu de vacanță parcă ar avea pietre, este mai greu decât cel cu zacuscă, 

gogoșari și gutui. 

Eu nu sunt critic, nici măcar literat, eu sunt biolog, pentru că așa a vrut „realismul socialist” să 
ne frângă aripile adevărate, împlântându-ne în loc aripi false cu care să zburăm doar cum 

hotărăște el și doar în direcția în care horărăște el și pentru că eu n-am fost în stare a zbura 

cu aceste aripi, am rămas plângând și gemând din inima rănită, timp de 20 de ani! Dar zâna 
aceea din grupul albelor, mi-a pus în leagăn în ziua când am venit pe lume un creion bont, 

infectat cu un microb ce se ține de tine câte zile vei trăi! După ce m-a dăruit, zâna s-a dus în 

treaba ei fără să-mi mai poarte de grijă, doar microbul mi-a rămas, care nu mă slăbea, azi și 

mâine și ieri și în toate zilele, rămânând îmbufnat când nu-i dădeam sau nu-i dau atenție și 

pentru ca să nu se ajungă la asta, mă văd obligată să-l ascult și să fac ceea ce-mi dictează. 

În momentul de față mă pune să scot o piatră din sac, să o întorc pe fețe, să-i citesc vrerea și 

să spun ceva despre ea și asta nu numai pentru mine, ci pentru mulțumita celui ce mi-a 

dăruit-o și bucuria lui de a-și simți apreciată truda dragostei pentru Cultură, frumos, semeni și 

Cuvânt! Așa, Ștefan Herțeg, mi-a vârît în sac, „cu admirație și respect”în ziua de vineri, 26 

August, 2011, la Baia Mare, o „piatră” alb-azurie, minunat șlefuită, căreia i-a zis: „Și va fi zi” 

Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2008, în care am găsit nici mai mult nici mai puțin de 90 de 
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„flori de mină” poezii, din „cristale” versuri scurte, uneori doar un cuvânt, cristale prețioase, 

șlefuite din dragoste și har, strălucind în lumină, de care mă minunez de gingășia lor, albă, 

transparentă, azurie, aurie, verde, roșie ori purpurie. Mă minunez de puterea cuvântului 

acestui ultra modest talent, om al notelor portativului, al instrumentelor de suflat și nici 

decum, doar al condeiului și totuși, poate tocmai pentru că stăpânește percuția ce poruncește 

ritmul, l-a dus la armonia cuvântului, din versuri, cristale prețioase, poezia! 

Împătimat de drag față de tot ceea ce l-a făcut, să fie: părinți, familie, muzică, Divin, prieteni, 

sat, Groșii Băii Mari: „Lutului meu drag din GROSI și celor ce-l lucră, îl cântă și-l joacă” sună 

dedicația autorului, care desigur că se referă și la rapsodul național, Dumitru Fărcaș, din 

Groși, la un Zoicaș, de la Conservatorul din Cluj, tot din Groși, la un Nicolae Herțeg, poetul, 

trecut în veșnicie, care nu știm dacă i-a fost cumva frate ori nu, dar că din acelaș trunchi se 

trag amândoi este sigur, plus alți și alți creatori anonimi, „de podină”. 

S-ar cuveni o recenzie de sine stătătoare asupra acestei prime cărți, a lui Ștefan Herțeg, căci 
o merită din plin. 

* 

Prin decanul, nu numai de vârstă, al CULTURII maramureșene, ci și publicist și director, azi, 

„de onoare” al Editurii băimărene „Gutinul” și director onorific al Fundației și revistei „Pro 

Unione,” Domnul prof. dr. Valeriu Achim, (căruia îi mulțumesc cordial pentru acest gest) m-a 

ajuns cunoștința cu o valoroasă muzeografă (32 de ani) la Muzeul Național de Istorie, din 

București, Doamna Claudia Cleja Stoicescu și a soțului dânsei, scriitorul Ion Puiu Stoicescu, 

care mi-au onorat sacul de vacanță, cu mai multe volume: Claudia Cleja, Stoicescu: „Țara 
Cavalerului de piatră” Scrisul românesc, 1996; „Epilog la o legendă” Ed. Maiko, Buc.2009, 

Articole, studii, comunicări, conferințe, ambele lucrări conținând valoroase însemnări de 

istorie, cultură, artă, din milenare orașe germane, pe care autoarea le-a vizitat ca istoric și 

prin care autoarea ne transmite și împărtășește din impresionanta sa cultură: „Am încercat să 

relev faptul că România și Germania au o descendență spirituală comună: Romanitatea...” 

Un alt volum al aceleiași autoare, „Fuga din timp” Ed. Maiko, Buc. 2008, cuprinde 
memorialistică, începând cu 1940 - cedarea Ardealului de Nord, familia ei locuind la Carei, 

obligată la refugiu, în București, unde apoi a rămas pentru tot restul vieții parcurgând toate 

etapele istoriei noastre românești începând cu această dată și până după anul 2000. În 

volum, vorbind și în calitate de istoric român, cu spinare dreaptă, spune: „Germanii au un cult  

  

pentru „die gutten alten Zeiten”(pentru vremurile bune de altădată), 

englezii își iubesc tradițiile atât de mult, încât păstrează și respectă legi 

din secolul al XVIII-lea, iar francezlor dacă îndrăznești să îl bârfești pe 

Napoleon, le devii de-a dreptul dușman...” și mai departe: Petre Țuțea 
spunea că: „poporul român nu e cu nimic inferior poporului german sau 
francez. Că nu avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de 

vedere politic, vifornița din spațiul în care s-a desfășurat istoric poporul 
român ne arată că suntem unul din marile popoare ale Europei.” 

Romanul scriitorului Ion Puiu Stoicescu „Vîslaș pe Rubicon” Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 2005, este o veritabilă frescă, deosebit de veridică, a societății românești post 
decembriste. Autorul precizează, de la început, că romanul este un îndemn la luciditate 

pentru trecutul foarte apropiat și prezentul pe care abia de-l mai putem deosebi de acel trecut 



 

care favorizează interesele meschine, dând posibilitate cățărătorilor spre vârful piramidei să 

distrugă valori autentice în numele „purificării morale a societății.” Autorul mai precizează că 

personajele acestui roman sunt absolut imaginare, dar situațiile sunt absolut autentice. Are 
ca protagonist un senator de optzeci de ani, de profesie medic, Arthur Oprescu, cu studii la 

Paris, fiu de industriaș român, proprietar de sonde de petrol de la Băicoi, arestat pe motiv de 

„dușman al poporului” și chinuit prin cele beciuri ale caractiței securiste sovieto-române, apoi 
„reabilitat” devenit senator, căzut în vâltoarea „anotimpului dosarelo”„ anilor 90, acuzat de 

opoziție ca și colaborator al Secu, de la care ar fi luat bani pentru delațiune. În discuția 

televizată, pe care senatorul, după o convalescență în urma unui accident cu limuzina 

senatorială, o acceptă, autorul ne mai dezvăluie o latură a activității murdare a tovarășei 

Secu: după prezentarea și istoria pe care și-o face senatorul, la TV, la discuție se prezintă, la 
telefon un colonel de securitate: „Dumneata domnule fost colonel... (redactorul) „Sunt tot 

colonel, nu m’a degradat nimeni, chiar pensionar, sunt tot colonel.(!) Opoziția, prin televiziune 

vine să dovedească printr-o iscălitură a senatorului, din anii de detenție, pe niște state de 

plată, că a luat bani de la Secu. Senatorul își recunoaște semnătura, dar nu și faptul de-a fi 

luat bani de la Secu și mai ales pentru delațiune, da, dar dovada există, la dosar, statele de 

plată cu iscălitura... Aici intervine în discuție, fostul, tot colonel: 

„chiar dacă unii dintre foștii mei tovarăşi mă vor înjura, trebuie să spun adevărul: -

Domnule Oprescu, după eliberarea din închisoare, erați convocat periodic la sediul 

securității din diverse sectoare, nu? – Întocmai. – La intrare vi se reținea buletinul de 

identitate? – Da, din câte știu, da, se reținea. – După unele discuții cu ofițerul care vă 

chemase, plecați și la poartă vi se restituia actul de identitate. Așa este? –Da. –

Semnați de primirea lui? – Da, sigur că semnam. – Ei bine, domnilor, acea semnătură 

era pe statul de plată pe care îl aveți la dosar. Şi sumele nu sunt de neglijat. Fiecare 

sumă reprezintă salariul unui profesor pe trei luni. Acei bani, să mă ierte foștii colegi, 

erau împărțiți între ei!” (!).__ 

    
Scriitorul Ion Puiu Stoicescu ne întroduce în lumea boschetarilor, toți foști cândva, în „iera 

lumină” cineva și ceva, pe la Secu, poliție, fabrici. Acum au nume dintre cele mai plastice: 

Cârtiță, Ciripoi, Fleandură, Omida țiganca, fostă tovarășă pe la filatură, acum șterge noroiul 

din crâșma boschetarilor, „La Cățeaua leșinată” a lui Vijelie, revoluționarul, care s-a pricopsit 

de la revoluție cu două arme și după ce pe una o folsește într-o seară la o încăierare în 
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crâșmă, să scape de urmări, se zice că ar fi emigrat în Canada! Ne întroduce în lumea 

„sindicatului” criminalilor, Zombi, care organizează cerșetoria, în „democrația originală” căreia 

îi cad victimă și foști profesori universitari, în lumea ultramizeriei Spitalului de Urgență, unde 

rămân de mas unii din boschetari, până îi mai curăță poliția, ca să facă loc salvării, cu cel ce 

„crapă” dar de care doctorului nu-i pasă, cu lumea de la „pârnaie” și așa mai departe. 

Scriitorul mânuiește cu mare ușurință limba din lumea declasată, ca și din cea elevată, 

parlamentară. Are legături sufletești și cu Ardealul nostru. Maria, protagonista, fostă 

călugăriță, eliberată din închisoare, fără adresă de domiciliu, doar cu un bilet de tren valabil 

pentru 250km, se prezintă la șeful gării celei mai apropiate, unde nu oprește decât un 
personal, să o îndrume, încotro să călătorească cu acel bilet. Ceferistul, care vrea să se dea 

de tovarăș, nu reușește decât să-și de-a în vileag sufletul său de țăran ardelean, milos și 
înclinat spre ajutorare, o îndeamnă pe Maria să meargă la Baia Mare, la domnul Toader! 

După mulți ani, când Maria s-a pensionat în București, a primit cadou de la colegi, două 

tablouri din Școala de pictură de la Baia Mare! 

Un roman de valoare etică și socială, istorică și lingvistică, ce concurează cu succes 

„Moromeții” lui Marin Preda, înscriindu-se cu merit, pe linia marilor protagoniști ai romanului 
românesc. 

* 
Părintele Viorel Thira ne-a dăruit cu: „Praf de Stele” Ed. Eurotip, Baia Mare, 2011, ce merită 

citită cât mai des, ca pe o rugăciune, mai ales capitolul de aforisme și maxime orânduite 

alfabetic, ce oferă oricând și oricui prilej de meditație și regăsire de sine. Valoroase sunt și 

paginile de istorie sau de înțlepciune populară pe care părintele Thira ni le aduce frecvent, 

sub ochi, în diferite publicații, inclusiv în această carte. 
* 

Editura „Galaxia Gutenberg” ne-a dăruit cu o carte excepțional tipărită, corespunzător și 

conținutului: „Canta che ti passa” Virginia Zeani în dialog cu Sever Voinescu, Galaxia 

Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2011, ed. II-a revăzută și adăugată. Biografia acestei excepționale 

românce, cântărețe de operă pe marile scene ale lumii. 
* 

Ah, Doamne, o adevărată explozie de Cultură moroșană, ca un paradox, tocmai acum, în 

perioada economică imposibilă și a concurenței acerbe a subculturii, din unele medii și cred 

că nu numai la noi, în Maramureș, ci în întreaga țară, în centrele mari. O descătușare a 

spiritului, cu forță divină, cum numai ea cunoaște. 

Primesc o lucrare în trei volume: „Nichita Stănescu. O poetică a ființei. I. Eul în lume” Ed. 

Galaxia Gutenberg, 2010, de dr. Terezia Filip, premiul pentru eseu și publicistică literară, a 

Asociației Scriitorilor din Baia Mare, 2010. vol. II, Hermeneutica realului, Galaxia 

Gutenberg, 2011 și vol. III, Trupul și reveriile organicului, Galaxia Gutenberg, 2011. O 

lucrare monumentală pentru cultura națională, ideea în care se exprimă și critica, iară noi ne 

permitem să adăogăm, că este meritoriu, că în sfârșit, dovedim că știm să ne apreciem și 

popularizăm valorile, fără să așteptăm să vină alții din afară să o facă, mai mult sau mai puțin 

bine decât ne-am face-o noi înșine. Lucrarea ce „pun(e) în evidență un cercetător literar 

format” Mircea Popa, „modul clar și expres al comunicării” după același critic, ne ajută să ne 

exprimăm și noi părerea, că tocmai acest mod clar al comunicării ne face să o consultăm și  
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noi, mai puțin specialiști în domeniu, aducându-ne un plus de satisfacție literară, 

pătrunzându-l pe Nichita Stănescu și ajungând să-l cunoaștem și apreciem, ca poet național. 

Oprindu-ne la același capitol al lucrărilor adresate, mai mult sau mai puțin specialiștilor, 
încadrăm aici lucrarea „cărămidă”, 489 de pagini, a criticului literar Dr. Daniela Sitar-Tăut, 

„Valori și prezențe conjuncturale. Cronici Literare.1.2002-2008” Ed. Risoprint, Cluj-

Napoca, 2009, „ce reunește cronicile literare, recenziile, studiile și eseurile publicate în ultimii 

ani în paginile unor reviste literare...” spune în prefață autoarea. Pentru noi, ca nespecialiști, 

lucrarea se încadrează în acelaș tipar al cercetătoarei dr. Terezia Filip, aducând un plus de 

satisfacție intelectualului ce se aventurează temerar în câmpul mirific al Cuvântului scris. 
* 

Aceeași prodigioasă literată, sufletistă și dreaptă în ceea ce face și spune, dr. Daniela Sitar-
Tăut ne-a mai oferit o carte de „INTERVIURI, I (2007-2010)” tipărită tot la Risoprint, Cluj-

Napoca,2010, în care cuprinde 17 personalități din domeniul artei condeiului, 15 românești, 

un francez și o slovacă. Lucrarea are o remarcabilă valoare documentară prin depozițiile 

intervievaților, iar pentru cititor, o apropiere de sufletul scriitorului ce-și dezvăluie astfel o 
parte din biografie, un lucru deosebit de important, din punctul nostru de vedere, pentru orice 

cititor care dorește să înțeleagă și să pătrundă opera unui scriitor, a unui creator de valori 
spirituale. 

 
 

 

 
 

 Domnul Alexandru Buican, omul de condei și cultură, 

eseistul, publicistul, cercetătorul și redactorul care în 
anii 80 scotea la New York revista de atitudine 
românească anticomunistă „Polemici”, ne-a trimis 

culegerea de articole din revistele ACȚIUNEA 

ROMÂNEASCĂ și POLEMICI, grupate în cartea 
„POLEMICI” Jurnal de exil(1981-1991), Ed. Risoprint, 

Cluj-Napoca, 2010, și încă o carte a Domniei Sale: 
„POSTERITATEA lui Cluj-Napoca, 2010, și încă o carte a Domniei Sale: „POSTERITATEA lui BACOVIA și 

ISTORIA... lui G. CĂLINESCU” tot în editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010. 

Desigur, nu ne este ușor a ne exprima asupra unor astfel de lucrări, ce ocupă un loc 

important în Cultura românească, (cât și în sacul nostru de vacanță, prin valoarea și numărul 

lor!) dar de care ne bucurăm căci ne aduc un plus de cunoștințe de care avem nevoie și pe 
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PAMFIL BILŢIU 

 
 

 
 

 

Preafericitul Parinte 

LICIAN MURESAN 

care le putem asimila relativ ușor, în comparație cu 
altele. 

* 

O carte grea, în Cultura moroșană, ca și în sacul 

nostru de vacanță, este lucrarea folcloristului Pamfil 

Bilțiu: „Prelucrarea artistică a lemnului în arta 

populară din Maramureș” Ed. Eurotip, Baia Mare, 

2010, lucrare ce ne completează și ne lărgește și 

nouă orizontul privind cultura lemnului, dezbătută și 

de noi în:”Maramureș, mândria și durerea noastră” 

vol.I. Lucrarea a obținut premiul pentru etnografie și 
folclor, în cadrul Sărbătorii Castanelor, la 

comopartimentul: „Premiile Cărțile anului 2010”, Baia 
Mare. 

* 

O lucrare de valoare istorico-geografică, etnologică și 

socială, ne-a oferit muzeograful și profesorul de Limba 

română, Emil Crâncău, din Tăuții Măgherăuș 

„Toponimia și Antroponimia Localității Tăuții 
Măgherăuș Județul Maramureș” Ed. Enesis, Baia 
Mare, 2011, lucrare deosebit de importantă privind 

datele ce le conține, din domeniile anunțate. Ca 
urmare a vânturilor politice oportuniste, din 

„democrația originală” comuna Tăuții Măgherăuș, - 

zisă cândva „târgușor” ceea ce în fond n-a fost 

niciodată, decât un sat mai mare,- a devenit „oraș” un 

veritabil oraș de carton, ale cărei ulițe, în oraș, se 

cereau denumite. Dar pentru că domnii-tovarăși 

consilieri n-au fost în stare să rezolve divergențele 

apărute privind acordarea numelor unor personalități 
române și maghiare, „străzilor” întortocheate din 

„oraș” au căzut într-o idee de slugărnicie, numerotând 

ulițele după sistemul american din New York. Aceasta 

constituie nici mai mult nici mai puțin decât o rușine 

națională, din moment ce noi avem o istorie și o 

troponimie veche de milenii, care ne definește dându-

ne personalitate, spinare dreaptă și cinste. Suntem 

încredințați că lucrarea profesorului Emil Crâncău va 

deveni, pentru mințile luminate ce vor veni la primăria 

din Tăuții Măgherăuș, reper de muncă de corectare și 

înlăturare a rușinii naționale, revenindu-se la numele 

de străzi după toponimia locală, deosebit de bogată și 
valoroasă. 
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LUCIAN MUREȘAN – 80 - Documentar Biobibliografic Aniversar, caiet-carte,  tipărit la 

Editura Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2011,în Iunie, două „caiete”-cărți: „Teodor 

Ardelean- 60, Documentar Biobibliografic Aniversar” și: „Sunt ani la mijloc și-ncă mulți 
vor trece” TEODOR ARDELEAN – 60” ,volum omagial editat de redacția revistei 

”Bibliotheca Septentrionalis” Baia Mare, 2011. Din toate rândurile de „laudatio” fără discuție, 

corecte și fără „periuțe” una am savurat-o copios și o facem aproape de fiecare dată când ne 

găsim sub dușul cu apă caldă. Ziaristul „în retragere” Valer Hossu din Zalău, în cuvântul său 
de laudatio intitulat: „Un condei pierdut pentru Zalău” acest condei fiind tânărul „Toader” 

Ardelean, îl prezintă pe tânărul reporter, „Puștiul” redacției, ca pe un altruist: „Unul din 

gesturile lui de bun vecin a fost să-și anunțe „maestrul”(mă cunoștea!) asupra unui 

eveniment...epocal. A sunat, deci, la telefon și-a țipat de emoție la nevastă-mea, care 
ridicase receptorul: - Doamna Hooosssuu!... Curge apă caldă! (Acum e necesară o 

explicație: prin anii 70 ai secolului al XX-lea, la Zalău, apa caldă,la baie, se oferea doar o 

dată pe săptămână, sâmbăta. Nu știu ce s-a petrecut, pentru că în ziua aia cu „alarma lui 
Toader( încă nu era „Tedy”), centrala termică pe motorină a făcut derogare de la program. 

Teodor Ardelean a fost „pe fază”(ca întotdeauna în viață!) și a dat „știriuca.” 

Un alt caiet-carte, a fost editat în August, dedicat unei remarcabile personalități a literelor 

românești, din cultura moroșană, prof. univ. dr. Nicolae Felecan-70 Documentar 
Biobibliografic Aniversar, Baia Mare, 2011. 

Din urmă ne-a ajuns și recenzia cărțuliei noastre: „La vânătoare de oameni” Ed. Galaxia 

Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2011, de Daniela Sitar-Tăut, din „Nord Literar” 100, anul IX, 
nr.9(100), septembrie 2011, lucrare lansată la Baia Mare, în ziua de vineri, 26 „gustar” în 

scurtul nostru concediu de „acasă” din Augsut, 2011, pe care am oferit-o și noi, celor ce ne-

au cinstit, carte, cu rămășițe din literatura de sertar (...) pe care am distrus-o la plecare, 
pentru că erau lucruri foarte periculoase. 

Oare, nu sunt cele 25, minunate „pietre” din sacul meu de vacanță o fărâmă din 

impresionantul Monument al Culturii maramureșene contemporane despre care se merită a 

vorbi ?                                                ********************* 

Explozia culturii moroșene se face 

remarcată și prin „Caietele aniversare” 

Personalități Maramureșene – 

Aniversări – inițiate de director adjunct 

Laura Temian și realizate în cadrul 

Serviciului de Informare Bibliografică și 
Documentară de Ana Grigor, al 

Bibliotecii Județen „Petre Dulfu” din Baia 
Mare, sub directa conducere a 
directorului, dr. Teodor Ardelean, pe care 
le scoate, făcându-se purtătoarea de 

respect și prețuire a creatorilor din 
regiune. Din aceste caiete, tipărite în 

2011, am primit și noi câteva: în luna 
Mai: „PREAFERICITUL PĂRINTE  



 

 

 
 
 

SEARA DE CRĂCIUN 
 

 

 

 

Este seara de Crăciun, 
Stelele sclipesc în ceruri, 
Luna s-a gătit de gală, 
Peste tot e armonie! 
 
Este seara de Crăciun, 
Nori pufoşi cu albe mantii 
Cern încet fulgi de 
zăpadă, 
Peste tot e feerie! 
 
 
 

 

 
 
 
Este seara de Crăciun, 
Visele mă duc departe, 
Sunt copil ca altădată, 
Peste tot doar amintire! 
 
Este seara de Crăciun, 
Lângă mine stau părinţii, 
Aşteptăm să vină Moşu’… 
Peste tot, doar mângâiere! 
 
Este seara de Crăciun, 
Mă trezesc udat de lacrimi, 
Nu mai e ca altădată, 
Peste tot e doar durere! 
 
 

 
 
 
 
Este seara de Crăciun, 
Creştineasca sărbătoare, 
Îngerii cântă colinde, 
Peste tot e pietate! 
 
Este seara de Crăciun, 
Stau doar eu cu mine 
însumi, 
Mi-e un dor nebun de tine, 
Peste tot, singurătate! 
 
Este seara de Crăciun, 
M-am culcat să-mi alin 
dorul, 
Te visez numai pe tine, 
Peste tot e doar iubire! 
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POEZIA IERNII 
 

De când m-am trezit 

sunt copleşit de-atâta bucurie, 

e totul alb afară şi ninge, 

ninge cu poezie! 

 

Stau în zăpadă singur 

şi norii cern încet 

versuri, lirică dulce, 

din suflet de poet. 

 

Un fulg e Eminescu, 

altul Alecsandri, 

Coşbuc, Blaga şi Labiş 

şi câţi oare-or mai fi? 

 

Pe-o mânecă Arghezi, 

căzut lângă Sorescu, 

pe-un umăr Cincinat, 

Cusin şi Păunescu. 

 

S-au prins cu toţi de mână 

parcă dansează-o horă, 

Ţepelea şi Nichita,  

au Blandiana – sora! 

 

Stau toţi în armonie, 

Dinescu, Fruntelată, 

Astaloş, Ivănescu, 

şi nimeni nu se ceartă. 

 

Totu-mi pare feeric  

În dulcea Românie 

fiindca aici şi iarna 

murmură poezie! 

 

 

 

 

George ROCA 

Crăciun 2011 

Sydney, Australia 

 

PARODIE DE CRĂCIUN 
 

Comunistul Moş Gerilă 

De mult nu mai vine, 

Toată lumea a sperat 

C-o să fie bine! 

 

Acum vine Moş Crăciun, 

Aşteptat cu-ardoare, 

Dar de-oamenii săraci 

Nici în cot nu-l doare! 

 

Copilaşii mititei 

Nu îl mai salută, 

Fiindcă nu le dă nimic 

Dacă n-au valută! 

 

Dorindu-ţi o jucărea, 

Te uiţi la vitrine 

Ca şi Nastratin Hogea 

Şi să plângi îţi vine! 

 

Având ochii-nlăcrimaţi 

De-atâta splendoare, 

Stai în stradă necăjit 

Şi simţi că te doare! 

 

Unii ţipă ca e bine, 

Alţi găsesc scuze, 

Mulţi se uită la vitrine 

Şi se ling pe buze! 

 

Asta-o fi economia 

Aia de piaţă? 

Dacă-l văd pe Moş Crăciun 

Îl arunc pe gheaţă! 

 

 

 

 

George ROCA 

Crăciun 2011 

Sydney, Australia 
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POEZIE 

Iubesc neiubire 
Aruncă-n mine toamnele-n desfrâu!  
Loveşte-mă cu ruginiul trist! 
Striveşete macii-n lanul meu de grâu, 
Unde-am pus jurăminte-n acatist!  
Stropeşte-mă cu lacrima albastră 
A inimii-ngropate-n întuneric! 
S-a ofilit muşcata din fereastră 
În galbenul cangrenei, cadaveric.  
Te-au obosit iubirile astrale  
În care ţi-am ascuns singurătatea. 
Mă doare umbra-n braele prea goale 
În care te mai caut, eu şi moartea... 
 
Tot eu, care i-am plâns şi mângâierea  
Cu tot ce-ai fost, al jumătăii-ntreg,  
Primesc şi azi, în resemnări, durerea  
Şi-l rog pe Dumnezeu, să te-nţeleg... 
 

Dezechilibru 
 

Se-ntunecase steaua deasupra frunii mele, 
Lumina se spărsese în cioburi şi zvâcniri, 
În pânze de păianjen se-nlănuiau rebele 
Ciudate găuri negre golite de-amintiri. 
Întinse braţe oarbe pândeau din întuneric 
Să clatine-armonia din Universul Nou, 
Cenuşa de blesteme se răsucea isteric 
Stârnind reverberaii în tainicul ecou. 
Un tango răguşit , de-atâta râs în ploi 
Ce-şi amputase pasul în doi, călcând greşit, 
Tot încerca să-şi spele o notă de noroi; 
Dar, în zadar, căci nota în lacrimi a pierit. 

O lacrimă-n noapte 
Cerul îşi frământă nedumnezeirea, 
Peste toate cerne praful de pe nori,  
Ai ucis în noapte vise şi iubirea, 
Eu am strâns sub gene lacrima din zori. 
Degetele mele plâng pe clape arse, 
Frige nepăsarea ochilor parşivi,  
Strigă nesimirea în ciudate farse,  
Ochii mei albaştri te privesc naivi.  
Lacrima se roagă să ramână rece,  
Zâmbetul se strâmbă în oglinda grea,  
Astăzi înc-o moarte peste mine trece,  
Mâine înfloreşte nebunia mea...  
Iar mă-ntorc la mine, aripa e frântă,  
Spun adio vouă, şoapte de amor,  
Îngerii se-ngroapă, diavolii se cântă,  
Eu m-adun din palme de tăciuni şi dor... 

Scrisoare pe o frunză-nsingurată 
Scrisoare-am scris pe-o frunză-nsingurată 
În toamna ce plângea melancolii, 
Ţi-am scris în versuri,dragul meu, să ştii  
Că muza-i lângă mine şi nu-i moartă...  
A plâns şi-a vrut în ploi să se ascundă, 
Cuvântul era , Doamne, încă viu,  
Aşa că muza a scâncit într-un târziu 
Şi m-a atins cu clipa ei fecundă...  
De vei zări în drum, din întâmplare  
Frunze abandonate pe cărări  
Zăcând sub vântul rece de uitări  
Să nu le calci cu gândul, că le doare...  
Covor de galben a acoperit pământul  
Sunt gândurile mele ce le-am strâns 
În fiecare noapte albă-n care-am plâns 
Minciuna ce i-a schilodit jalnic , cuvântul... 
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Să-ţi ard păcatul 

 
De-aş mai putea să fiu perdea de ploi, 
Să-mi unduiesc căderile divine, 
Ţi-aş prinde rătăcirile-napoi 
Şi te-aş primi cu enigmatice verbine 
Printre scaieţii violeţi, spălaţi bizar 
În lacrime de maci în agonie; 
Piciorul meu ar îndrăzni barbar 
Să te atingă cu un soi de veşnicie. 
Din petecul de cer în care eu 
Vânez din tunete şi fulgere lumina,  
Am plămădit cu greu un Prometeu 
Să-ţi ard păcatul, să-ţi cenuşă, vina. 
Un ochi, eu l-am pictat potop de ploi  
Din care lacrima, de fericire moare.  
Dac-aş putea să fiu un strop din noi  
L-aş aşeza acolo-ntre izvoare 
Să -ţi plouă nemurirea la hotar,  
Când eu mai cânt o frunză de mălin,  
Să-mi stingă setea, de ţi-e sete iar,  
Să-mi dea răcori, în umbra de măslin... 
 

Şi plânge înc-o toamnă 
 

Şi plânge înc-o toamnă din ceruri de demult, 
Un dor în picuri stranii din tainice-amintiri, 
Pe uliţa din gânduri, doar paşii ţi-i ascult, 
Pierduţi din nou în dansul tăcutelor doiniri... 
Genunchiul -floare-lotus se-nfiora-n sărut 
De gura ta, atinsul în agonii astrale... 
În toamna asta, doar un gând să fi avut 
Să nu îl prindă ploaia cu degetele goale... 
Şi mâna se-ofileşte, ce tristă ipostază, 
Sub geamătul de tunet împrăştiind pustiu! 
Iubirea noastră, toamna, iar intră-n metastază 
Să înflorim din nou e greu şi-i prea târziu... 
Şi plânge înc-o toamnă aceleaşi melodii; 
Scâncesc viori sihastre, îmbătrânind iluzii... 
Eu când mai înfloresc, tu oare-ai să mai vii? 
Şi toamna asta plânge aceleaşi vechi 

Toamnă-n travesti 
Mi-a picurat singurătatea, pe pleoape, într-o 
dimineaţă  
O zi de toamnă cam pustie cu frunze galbene şi 
ceaţă;  
A tot ascuns pe după vară şi după cerul ei senin 
Melancolia şi tristeţea într-un bagaj de pelegrin. 
Era şi cald şi ceru-albastru picta maci roşii peste zări,  
În calendar plecase vara, de mult pe tainice cărări.  
Dar trena ei lăsase-n urmă încă un vers dintr-o idilă;  
Pe malul mării-albastre, vântul, o răsfoia filă, cu filă...  
O urmă-a paşilor în doi, mai stăruia printre suspine,  
Când valul toamnei dintre noi, uita încă o vară-n mine,  
Lăsând pe geana dintre noapte şi dimineaţă, 
răstignite  
O şoaptă, două de iubire din albe nopţi de dor, vrăjite.  
Acum am braţele prea pline de ploi şi vântul mă 
despică  
În vara asta-n travesti în care toamnei îi e frică Să-şi 
dezgolească dezolanţa şi visele zdrobite-n ţest  
Cu galbenul şi ruginiul, peceţi pe-un colţ de 
palimpsest... 
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Press Release 
 

Bucharest, 7 December 2011, Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in 
permanent conjunction with The British Council and The Romanian Cultural Institute, Announces the 
publication of A Lexicon of the German in Finnegans Wake, by Helmut Bonheim Edited by Lidia 
Vianu, with an Introduction by Jalaja Bonheim (ISBN 978-606-8366-16-6) 
Contemporary Literature Press has opened the series entitled Finnegans Wake Lexicography. The 
series began with A Lexicon of Romanian in FW, by C. George Sandulescu. It now continues with 
Helmut Bonheim’s Lexicon of the German. 
James Joyce was born in Dublin in 1882, and died in Zurich in 1941. Having written Ulysses in 
Trieste, Zurich, and Paris, he was curious of languages other than his own all the time he was 
writing Finnegans Wake. The last page of his Finnegans Wake Manuscript is a mysterious fair copy 
of “the Forty Languages”: English, Irish, Norwegian, Latin, Greek, Chinese, Japanese, Esperanto, 
Volapuk, Novial, Flemish, French, Italian, Burmese, Basque, Welsh, Roumansch, Dutch, German, 
Russian, Breton, Hebrew, Sanskrit, Kisuaheli, Swedish, Spanish, Persian, Rumanian, Lithuanian, 
Malay, Finnish, Albanian, Icelandic, Portuguese, Czech, Turkish, Polish, Ruthenian, Hungarian. 
Helmut Bonheim began his research on Joyce in the early 1960s. He taught for a long time at the 
University of Cologne, where he became Head of the English Department. His Lexicon was initially 
published in 1967. The book appears in facsimile now. It is accompanied by a short introduction by 
the author’s daughter, Jalaja Bonheim, a Ph.D. in English literature herself. 
The present book also includes C.G. Sandulescu’s explanation of the “Formal Structure of 
Finnegans Wake”, and two essays by him: one on the technique of reading meaning into Joyce’s 
use of the forty languages (among which German, of course), which Sandulescu calls “cartouching”; 
the other, which ends the volume, has a self-explanatory title, “Joyce cet inconnu”. 
This series of FW Lexicons will go on. It originates in the list of the Forty Languages, whose 
relevance to Joyce’s text has not been fully explored. Not yet. 
As the Scandinavia specialist Dounia Bunis Christiani used to say as far back as half a century ago 
“there is a lot of polyglot poetry in James Joyce’s Finnegans Wake”. 
The volume A Lexicon of the German in Finnegans Wake, by Helmut Bonheim, will be officially 
launched on 7 December 2011, but it is available for consultation and downloading on receipt of this 
Press Release, at the following internet address: 
http://editura.mttlc.ro/Helmut.Bonheim-Lexicon-of-the-German-in-FW.html 
You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. 
For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com. 
Contemporary Literature Press. website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, 
please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com. 
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Comunicat de Presă 
Bucureşti, 7 Decembrie 2011 

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universităšii din Bucureşti, în colaborare cu 

British Council şi Institutul Cultural Român, anunță publicarea volumului A Lexicon of the 

German in Finnegans Wake, de Helmut Bonheim, Ediție îngrijită de Lidia Vianu, cu o 
Introducere de Jalaja Bonheim. (ISBN 978-606-8366-16-6) 

Editura Contemporary Literature Press a deschis seria intitulată Finnegans Wake 
Lexicography. Primul volum al seriei a fost A Lexicon of Romanian in FW, de C. George 
Sandulescu. Seria continuă acum cu volumul A Lexicon of the German in FW, de Helmut 

Bonheim. 

James Joyce s-a născut în 1882 la Dublin și a murit în 1941 la Zürich. A scris Ulysses pe când se 

afla la Trieste, Zürich și Paris. Din Finnegans Wake, cartea pe care a scris-o după Ulysses, se vede 
limpede că avea o curiozitate specială pentru limbile străine. În manuscris, Finnegans Wake se 

încheie cu o listă misterioasă de patruzeci de limbi: engleză, irlandeză, norvegiană, latină, greacă, 
chineză, japoneză, esperanto, volapuk, novial, flamandă, franceză, italiană, burmeză, bască, galeză, 

romanșă, olandeză, germană, rusă, bretonă, ebraică, sanskrită, kisuaheli, suedeză, spaniolă, 
persană, română, lituaniană, malaeză, finlandeză, albaneză, islandeză, portugheză, cehă, turcă, 

polonă, ruteană, maghiară. 
Helmut Bonheim a început să studieze opera lui James Joyce în jurul anului 1960. A predat vreme 

îndelungată la Universitatea din Köln, unde a și condus Catedra de Engleză. Lexiconul lui a apărut 

în anul 1967. Îl republicăm acum în facsimil, însoțit de o scurtă introducere scrisă de fiica lui, Jalaja 

Bonheim, ea însăși Doctor în literatură engleză. 

Volumul de față include de asemenea articolul explicativ lui C.G. Sandulescu privind “Structura 

formală în Finnegans Wake” și încă două eseuri de același autor: unul, despre “cartouching”, 

propune o metodă de descifrare a modului cum folosește Joyce cele patruzeci de limbi (printre care 

și germana, bineînțeles); celălalt eseu, cu care se încheie volumul, se intitulează “Joyce cet 
inconnu”. 

Seria FW Lexicography va continua. Ea se justifică prin faptul că nu a fost încă cercetată îndeajuns 

semnificația listei celor patruzeci de limbi pentru opera lui Joyce. Sau, cel puțin, nu până în 

momentul de față. 
În urmă cu jumătate de veac, Dounia Bunis Christiani, specialistă pentru Scandinavia, remarca pe 
bună dreptate: “mare parte din Finnegans Wake de James Joyce este poezie poliglotă”. Volumul A 
Lexicon of the German in Finnegans Wake, de Helmut Bonheim, se lansează oficial la data de 7 

decembrie 2011, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet: 
http://editura.mttlc.ro/Helmut.Bonheim-Lexicon-of-the-German-in-FW.html 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul 
www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. 

Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com. 
Contemporary Literature Press Translation Café eZine of Modern Texts in Translation 

Contact Us Our Facebook page 
Contemporary Literature Press Translation Café, Revista Masteratului pentru Traducerea Textului 

Literar 
Contemporan 

Contact: Vizitaţi-ne pe Facebook 
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PRIN LABIRINTUL VIEŢII 

-prima parte- 

Adriana reuşise la examenul de licenţă şi se întorcea fericită acasă, în municipiul de domiciliu 
al familiei sale. Expresia "licenţiat în drept" nu-i dădea pace, îi întreţinea o stare de mulţumire şi 
fericire, necunoscută până atunci, pe care nu avea cui să o împărtăşească în acest tren aproape 
gol,  în plină noapte. Bucuria, abia ţinută în frâu, i se întipărise pe trăsăturile chipului frumos. 

   Fără să realizeze, arborase un zâmbet de învingătoare, fapt ce nu putea scăpa neobservat 
de cei care, îndreptându-se pe culoar, spre ieşire, în apropierea staţiilor, îşi aruncau privirea pe 
geamul compartimentului. Îi stătea bine, era fermecătoare şi arăta asemenea unei copile împlinite. 
               Bărbaţii zăboveau mai multe clipe şi încercau chiar şi câte un surâs de satisfacţie, fără a 
ascunde plăcerea de a o descoperi şi a o admira. Fata nu-i vedea ori întorcea capul către fereastră, 
calmă, netulburată, fără să-şi piardă zâmbetul. Nu a deranjat-o cu nimic nici băiatul care i-a făcut cu 
ochiul şi a ridicat întrebător din sprâncene. A fost suficient să-i răspundă cu un surâs superior şi să 
mişte uşor capul, de la stânga la dreapta şi înapoi, semn că nu se poate mai mult.   
Adriana reuşise la examenul de licenţă şi se întorcea fericită acasă, în municipiul de domiciliu al 
familiei sale. Expresia "licenţiat în drept" nu-i dădea pace, îi întreţinea o stare de mulţumire şi 
fericire, necunoscută până atunci, pe care nu avea cui să o împărtăşească în acest tren aproape gol 
în plină noapte. Fără să realizeze, arborase un zâmbet de învingătoare de care nici nu era 
conştientă, care-i lumina chipul frumos. Era un zâmbet fermecător, care năştea simpatie în privirile 
puţinilor călători ce se perindau pe culoar în apropierea staţiilor, aruncând câte o privire furişă în 
compartimentul ei. 
Bărbaţii zăboveau mai multe clipe şi încercau chiar şi câte un surâs de satisfacţie, fără a ascunde 
plăcerea de a o descoperi şi a o admira. Fata nu-i vedea ori întorcea capul spre pe fereastră, calmă, 
netulburată, fără să-şi piardă zâmbetul. Nu a deranjat-o cu nimic nici băiatul care i-a făcut cu ochiul 
şi a ridicat întrebător din sprâncene. A fost suficient să-i răspundă cu un surâs superior şi să mişte 
uşor capul, de la stânga la dreapta şi înapoi, semn că nu se poate mai mult. 
Acasă, aproape la miez de noapte, bucurie mare şi parcă nu se mai terminau felicitările şi 
îmbrăţişările părinţilor si fratelui mai mic, deşi acesta era preocupat până peste cap cu pregătirea 
examenului de admitere la aceeaşi facultate. În acel an de început de secol, Andrei era hotărât să 
ajungă procuror şi părinţii l-au asigurat că-l pot ţine la facultate, imediat după liceu, dacă se 
pregăteşte serios să intre la stat. Nu aveau posibilităţi materiale suficiente pentru a-şi permite să 
plătească taxa la facultăţi particulare. Tocmai din această cauză pierduse Adriana un an. În 
învăţământul superior particular se intra mult mai uşor dacă aveai bani pentru achitarea taxelor. Nici 
nu se mai punea problema unui examen de admitere. La unele dintre ele se luau în calcul mediile de 
pe parcursul anilor de liceu şi de la examenul de bacalaureat. În schimb, la facultăţile de stat, era 
strict limitat numărul de locuri şi concurenţa era foarte mare, iar ea nu reuşise în primul an de după 
liceu. 
 Pavel, tatăl Adrianei, fost absolvent al Liceului Economic din localitate, a fost contabil. În urmă cu 
trei ani fusese trecut în şomaj. Unitatea industrială în care lucra şi-a restrâns activitatea până a  
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intrat în faliment. Statul nu a mai intervenit pentru ştergerea datoriilor la terţi. După expresia unor 
foşti salariaţi de acolo, a fost vândută la kilogram, adică la fier vechi. Nu a găsit un nou loc de 
muncă. 

 Patronii, de regulă, căutau oameni tineri, nu de vârsta lui, chiar dacă avea experienţă în 
domeniu şi referinţe foarte bune. Singura soluţie găsită şi acceptată, după îndelungi căutări, a fost 
una care nu-i convenea cu niciun chip: vânzător de produse agricole în una din pieţele mari ale 
urbei. Nu era străin de domeniul propriu zis. Născut şi crescut la sat până la vârsta de liceu,  
cunoştea toate produsele şi le sorta, numai dintr-o privire atentă, sub aspect calitativ. Nici cu 
socotelile nu putea avea probleme şi, adeseori, era de mare ajutor patronului în ţinerea evidenţelor 
la zi şi în întocmirea bilanţurilor. Tocmai pentru asta primise salariu mediu pe economie după numai 
trei luni de muncă. Era corect, operativ şi punctual, după cum se obişnuise cândva la stat. A trebuit 
să treacă cu vederea, înghiţind în sec şi strângând pumnii a nemulţumire şi furie, atitudinea 
patronului la primele dispoziţii de lucru peste programul stipulat în contractul de angajare. Situaţia 
materială a familiei şi nesiguranţa generală în asigurarea unui trai decent, manifestată din ce în ce  
mai clar, l-au determinat să suporte cu stoicism înlocuirea la tarabă cu Aurora, nevasta lui, când era 
chemat să se ocupe de actele contabile ale societăţii. Era mai dificil în timp de iarnă. Nu era de ici 
de colo să stai în picioare la tarabă, întreaga zi, pe timp de zloată şi ger. Pe de altă parte, dată fiind 
structura lui sufletească, îi era greu când veneau pensionari la cumpărături. Le plângea de milă 
auzindu-i cum cer câte două-trei cepe ori doi morcovi şi un kil de cartofi.  
Adeseori se supăra când produsele pe care le vindea nu erau de provenienţă românească. Nu 
suporta să vândă produse importate, tocmai el, obişnuit din copilărie, la ţară, în belşug de legume şi 
fructe crescute natural, fără îngrăşăminte chimice şi toată gama de stimulatori ce se foloseau acum 
pe scară largă. Era convins că aceştia conţineau multe chimicale care dăunează sănătăţii omului. 
Îmbătrânit înainte de vreme, devenit posac şi urâcios, se împăca destul de greu cu situaţia, dar nu 
mai avea altă soluţie şi nici încredere că s-ar ivi un ceva mai bun. Spera să-şi vadă copiii "ajunşi", 
cum îi plăcea sa se pronunţe. Alte speranţe de mai bine, nu avea... După ce atmosfera, plină de 
bucurie manifestată fără rezerve, s-a mai risipit, Pavel şi-a luat fata de mână şi i-a vorbit cu voce 
gravă: 
 - Adriana, tată, ai o facultate şi ai învăţat destule, dacă zici că ai luat licenţa cu 8,50. De aici încolo 
ia-ţi viaţa în mână şi mergi înainte ! Fă-ţi o situaţie, că vezi bine cum sunt vremurile. Ai bani, eşti 
băgat în seamă. Nu ai bani, eşti un nimeni! De mâine te duci să-ţi cauţi de lucru.. 
 - Hei, măi omule! Lasă fata să se odihnească şi ea, să-şi revină o ţâră, să-şi tragă sufletul şi pe 
urmă o merge, că ştie ea ce-i de făcut! l-a întrerupt Aurora, privindu-l cu ciudă, după care şi-a tras 
fiica de cealaltă mână, îmbrăţişând-o protector.  
- Ba nu! Odihna vine după ce ţi-ai aranjat, cât de cât, viitorul. O să fie timp şi pentru asta, a 
concluzionat Pavel pe acelaşi ton, fixându-şi privirea dezaprobatoare în ochii soţiei. 
 - Nu zic nu, tată, dar aş vrea sa mă apuc de avocatură, interveni Adriana cu voce nesigură.  
- Ha, ha, ha! Nici nu ştii ce înseamnă asta! M-am interesat eu, dacă vrei să ştii. N-ar fi mare scofală, 
dar ne trebuie bani. Bani mulţi, fata mea...  
- Fac doi ani de stagiatură la un barou, pe lângă un avocat şi... - Şi pe avocatul ăla cine-l plăteşte 
Adriana? Ştii că nu-ţi dă bani, dar cere şi pentru impozit şi pentru el? Ştii că trebuie plătit şi la barou? 
- Ştiu că la început..., încercă fata să zică ceva, uşor descumpănită, cu privirile în podea.  
- Nu ştii nimic! Mergi mâine şi te interesează, vezi ce condiţii se cer şi cât ar costa. Nu avem acum 
posibilitatea să te ajutăm, o întrerupse Pavel cu multă hotărâre şi obidă în vocea-i sugrumată. Te 
angajezi pe undeva, adunăm ceva bani şi pe urmă om vedea. Uiţi ca şi Andrei trebuie să plece şi 
are nevoie de bani? 
- Bine, tată! … Înţeleg situaţia în care ne aflăm. Am sa văd ce şi cum. Mă voi interesa şi dacă va fi 
vreo bursă a locurilor de muncă. Poate prind un post de consilier juridic, să fiu în domeniu... 
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- Dacă ai noroc şi te ajută Dumnezeu. Se scot locuri de muncă de ochii lumii, că aşa zice legea dar, 
ca să ştii şi tu, ele sunt ocupate înainte de data concursului. Sunt oameni cu bani şi sunt şi obligaţii 
de familie. Fiecare îşi aduce oamenii lui. 
- Da, dar dacă se organizează concurs pentru ocuparea locului de muncă, eu voi... 
- Tu vei face nimic, fată! a izbucnit Pavel, iritat şi nemulţumit. Concursul ăla îl câştigă nepoata 
patronului ori cel care a dat dreptul deja. Ţi-am mai spus că m-am interesat şi, ca să ştii, în oraşul 
ăsta nenorocit ca şi peste tot, cam aşa se întâmplă... 
Îngândurată şi din ce în ce mai îngrijorată, Adriana a mers prin tot oraşul şi a citit anunţuri de toate 
felurile. Nimic nu a găsit, în domeniul său de pregătire, în afara a două situaţii la care a renunţat 
când a citit condiţia obligatorie de vechime: trei ani în funcţii similare! Nu s-a descurajat. A cumpărat 
câte un exemplar din toate ziarele locale şi nu i-a părut rău. A descoperit un anunţ pentru postul de 
jurist la o firmă de confecţii şi, renunţând la masa de prânz, şi-a îndreptat paşii către adresa înscrisă 
în ziar. A avut noroc să-l găsească chiar pe patronul firmei. Au stat de vorbă pe îndelete. În termen 
de cel mult o săptămână, trebuia sa aducă adeverinţa de absolvire, dacă nu poate prezenta diploma 
în original sau copie. Patronul a fost foarte clar în expunerea situaţiei de fapt şi a condiţiilor. 

O angaja ca debutantă, pentru o perioadă de probă pe întinderea a trei luni, cu salariul minim 
pe economie, dacă activitatea desfăşurată este suficient de convingătoare şi utilă firmei, dar fără 
contract de muncă. Adriana a fost dezamăgită, dar a acceptat aceste condiţii gândind că va munci 
cu hotărâre să fie plătită şi să obţină după cele trei luni contractul de muncă dorit. I-a povestit totul 
mamei sale, cu lux de amănunte, dar aceasta nu a înţeles mare lucru pentru că, speriată de 
întârzierea fetei, stătuse în aşteptare ca pe ghimpi şi încă era tulburată. 
 - Bine că ai venit, mamă! Eram aşa de îngrijorată. Nu ştiam pe unde te duci şi ce faci... Lasă! 
Povesteşti totul când vine şi tăticu-tău de la serviciu... 
 Aurora era casnică. Pe vremuri, se părea că salariul soţului acoperea toate cheltuielile necesare 
unei familii normale, fără pretenţii deosebite. Mai apoi, au venit pe lume cei doi copii şi, pe măsură 
ce creşteau ei, creşteau şi cheltuielile obligatorii pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte etc. Iar 
după evenimentele din decembrie '89, contrar aşteptărilor, mai ales după trecerea în şomaj a lui 
Pavel, întreaga familie a trecut printr-o perioadă de reală sărăcie. Singura sursă suplimentară de 
câştig venea din lucrul de mână al Aurorei. Lucra macrameuri de mulţi ani şi câştiga uneori destul de 
bine. Acum, pentru că nu mai aveau căutare, a început sa lucreze goblenuri. Munca în sine nu era 
grea, dar îi oboseau ochii destul de repede. Reuşea să lucreze şi să vândă câte un goblen o dată la 
o lună. Era mare câştig pentru economia familiei... Nu a fost prea încântat Pavel de cele relatate de 
Adriana dar, nici în căutările sale nu găsise ceva mai bun, cu toate promisiunile patronului său ori 
ale unor foşti colegi de serviciu. 
 - Obligatoriu, pleci la Bucureşti să-ţi iei adeverinţa, că dacă nu apare la dosarul de cadre, cum 
spuneam noi pe vremuri...  
- Resurse umane, tată ! 
 - Da, da, astea sunt şi, după cum spuneam, au nevoie de dovada studiilor superioare. Altfel nu te ţin 
pe post şi vine altul cu diplomă şi te zboară. 
Ultimele cuvinte au fost scăpate printre dinţi, ca o şuierătură, însoţite de ridicarea mâinii drepte într-o 
mişcare ce însemna aruncarea unui obiect nefolositor, uzat şi învechit, care nu-şi mai justifică 
prezenţa în casă. Adriana şi-a privit tatăl câteva secunde şi i-a citit tulburarea şi toată nemulţumirea 
pe faţă. A înţeles că altă soluţie nu are. A mişcat încet capul în semn de aprobare şi a ieşit tăcută din 
încăpere. Nu l-a văzut pe Andrei, rămas încremenit dincolo de tocul uşii după ce ascultase întreaga 
discuţie, privind-o compătimitor. S-a trântit pe pat cu ochii ţintă la tavan şi a rămas cu braţele 
ridicate, având palmele desfăcute a rugă, preţ de câteva minute… 

                   
 
 

  -continuare în numărul viitor- 
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Trist sanatoriu, Tera 
 

           Noi, muritorii, avem luxul de a 

iubi fără să idealizăm dar şi chinul de a 

fi idealizaţi sau, prin contrast, de a fi 

împroşcaţi cu cu ceea ce, în realitate, 

suntem. 
 

„Ştiai că esti?...” M-a privit cu o comică 

îmbufnare. „Ai vrut sa spui perfectă?” Desigur 

ca nu de o desbatere îmi ardea mie acolo, în 

cutia de aluminiu, după opt fuse orare de zbor. 

„Spune-mi, vrăbiuţo, la ce ţi-ar folosi să fii 

perfectă?” M-a privit deodată cu ochii mari şi 

cu gura întredeschisă iar sprâncenele i s-au 

adunat aşa într-o întrebare. „Speachless?”  „S-

o crezi tu!” mi-a raspuns  

dându-mi un ghiont. „Deci hai s-o luăm cu binişorul, iubito. Dacă, să zicem, ai fi perfectă cum ţi-aş 

putea face un compliment? Cum te-aş găsi suficient de vulnerabilă ca să...”  Hmm!... Cred că am 

deschis o poartă înspre niciunde sau spre un undeva faţă de care sensul şi certitudinea sunt coplet 

străine. Ştiu, şi o văd cumva incurcată de acest dialog. Sunt cumva eu însumi încurcat de propriile mele 

gânduri. „... să mă apropii de tine, să-ţi vorbesc, să găsesc acel ceva unic în tine prin care să mă văd de 

afară şi de dinăuntru prin care să te definesc ca fiind eu. Tu faci ca eu să mă pot privi faţă în faţă. Ştii, 

de multe ori căutam să descopăr acel ceva dar de câte ori credeam că eram aproape de răspuns, acesta 

mi se scurgea printre degete. Cred că, de hatârul tău, iubito, am să-l numesc  taină. Da, da, nu mă privi 

aşa! Eşti mai complicată decât crezi. Adevărat! Pentru orice lucru pot găsi cel putin element de 

definire. Pentru tine aş găsii un milion de adjective, de metafore, de comparaţii... Tu eşti o poezie, 

iubito, pentru că ai dat prilej ochilor mei sa te vada. Te pot defini prin prin tot ceea ce rezonează cu 

instinctul meu de proprietate dar şi cu idealul meu căruia îi devin jertfă.”  „Psst...” mi-a replicat ea 

atingându-mi buzele cu degetul, „...s-ar putea să sperii vraja.” Apoi mi-a atins buzele uşor, ca o briză, 

într-un sărut subţire... 

Pentru ea totul se inchide într-un sărut dar farmecul ei de a fi îmi spune ceva. Farmecul de a fi? 

Noi, muritorii, avem luxul de a iubi fără să idealizăm dar şi chinul de a fi idealizaţi sau, prin contrast, 

de a fi împroşcaţi cu cu ceea ce, în realitate, suntem.  Complicaţi, complicaţi, complicaţi... Un 

sanatoriu, ce mai!... Ce simplu ar fi să fi doar perfect. Nici un element de definire pentru cei de fara, 

nici măcar o idee de „afară”, nici măcar o idee de „alcineva”. Este ca un fel de EU de proporţii cosmice 

fără cunoştinţa propriei existenţe. Apropos, care existenţă? „La ce te gândeşti? Simt aşa un iz de creier 

ars, de-aia te-ntreb. Of, ce fomică mi-e!”  „Iată un minus în a nu fi perfect, iubito. Şi mie mi-e foame 

de tot felul dar până una alta văd că nici nu ţi-ai atins cafeaua.” „O vrei? Poţi s-o bei şi pe a mea. Doar 

sunt o poezie, parcă aşa ai spus.” ”Da, eşti! Ştii ceva? Eşti ca o rază de subţire păşind peste pietre, 

pietre albe de 
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calcar sau pietrele lunii. Şi totuşi nu eşti tu ci privirea 

mea întrupată în tine. Ce? Siropos? Aşa sunt eu uneori, 

când mă revărs în cuvinte.”  Întotdeauna o amuzau 

„serenadele” mele verbale. Uneori, mi-a spus ea odata, 

ar dori să se scundă în cuvintele mele, să se ascundă atât 

de bine în pământul lor şi să răsară dintr-o dată mai 

puţin rază şi mai mult fiinţă. Femeie, cu alte cuvinte... 

„Auzi? Dacă ai fi să te descrii în trei cuvinte, care ar fi 

ele?” „Trei cuvinte? Ce-ai zice de „ai-vrea-tu”?” Am 

rămas total surprins de densitatea răspunsului ei. 

„Profund! Foarte profund! Mi-e şi frică să cred că tu ai 

premeditat acest răspuns. Este cutremurător de 

adevărat... Ai pus degetul exact pe rană!” 

 

    Dialogurile noastre sunt un fel de monologuri, un 

fel de răspunsuri la întrebările ei nerostite. Uneori, 

cumva tristă, mă întreba de ce nu i-am mai scris, alteori 

o vedeam obosindu-se în efortul ei de a fi cea despre 

care îmi place să scriu. „Ştii ce, porumbiţo?” i-am spus 

cândva, aceea acel magnific  
 

„Lasă-mă să te caut eu, aşa cum ai spus, în pământul cuvintelor, întotdeauna crescută în ceva nou. 

Vezi, de „ai vrea tu” te descrie atât de bine.” Este ciudat; ea devine mai mult din mine cu cât trăieşte 

mai mult în libertatea ei de a fi  ea înseşi. Astfel noi jucăm un ciudat „de-a v-aţi ascunselea” cu 

lucrurile care uneori nici nu puteau fi imaginate. Am devenit o romanţă cântată sub ferestrele 

eternităţii. Nu întâmplător vicisitudinile circumstanţelor adăugau la melodicitate, la drama în care 

respirăm...Suntem două semne aşternute în scrierea contextului: mirarea şi întrebarea. Noi suntem 

privire în privire, ţinându-ne de mână în faţa plutonului de execuţie... Rareori ne rostim cu glas tare. 

Chiar şoapta în care batem, două inimi, poate surzi Calea Lactee. Nu, noi nu vom fi niciodată doar un 

zgomot de fond. 

 

Forfotă. Culoarul îngust dintre scaune a fost scena unui spectacol rar. Feţele incă şifonate de 

somn, câte un zâmbet obosit ici şi colo, dialoguri de toate felurile, bunici, nepoţi, ele şi ei, el şi ea, 

tânărul din stânga, Michael, mirosul de cafea, coada lungă la toalete. Puncte cu persoana ca miez,  

prin care linia destinului poate desena milioane de scenarii, milioane de lumi şi în fiecare din ele un 

el si o ea se aştern ca două semne: mirarea şi întrebarea.  Binecuvântare în a nu fi perfect, asta este! 

Întrevăd undeva, în mulţimea din jur ori dincolo de ea, un poet, un artist cu ochi sensibil dar inchis, 

punând, conform intensităţii visului cu care iubeşte, informitatea acestui haos într-o atât de adâncă 

simfonie, vrednică de a atinge cerul. Numai aşa, în sublimul simfoniilor scrise, este loc pentru o 

sănătoasă infuzie a personalităţii dirijorului. 

 

„Bat câmpii, iubito, asta fac acum.  Caut o ordine în care să ne facem un cuib confortabil...” 

„Da?” m-a privit mirată, „si ce facem după acea? Ne ţinem de mână pentru tot restul vieţii?”  Wow! 

Două simple întrebări şi citadela viseleor mele s-a spulberat. „Eşti uimitoare! Cum de nu m-am 

gândit că atât căutarea cât şi găsirea ţin de haos? Noi raţionăm, noi decidem, noi presupunem, şi asta 

doar în relatie cu haosul. Da, da, iubito, avem nevoie de o pierdere ca să ne bucurăm de găsire... 
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Discursul domnului Horia Zilieru cu ocazia lansării volumului de poezii             

''Pianina violetă''-autor Violetta Petre 
 

Nu se putea să nu sărbătorim în aceste zile 
scrisul, poezia, proza... 
Am visat întotdeauna şi încă mai visez, ca 
poezia să fie continuă, adică neîntreruptă, 
să vină noi ramuri,noi muguri, flori nouă 
pentru graiul şi sufletul românesc, în aura 
credinţei în care credem în vecii vecilor.... 
Nu-mi permit să citesc ceea ce am scris 
despre o poetă cu totul aparte, o poetă la 
care, atunci când îi citeam versurile mă 
gândeam ca la femeia mării...  
       Violetta Petre este o poetă explozivă, 
viaţa ei este între flux şi reflux, viaţa ei 
răspunde cosmic la mişcările lumii , ea este 
permanent un cer  răsfrânt; aici vin  

deziluziile, mâhnirile, înnaripările, căderile din Eden către Infern...Trăieşte în această 
clepsidră, poezia ei, dar peste tot este ''frumosul'', această mişcare seismică este a 
sufletului şi a versului ei... 

Tu, de exemplu... Te-am găsit înainte de a ştii că te-am pierdut. Îţi aminteşti, în Geneza, Adam o vede 

pentru prima data pe Eva şi exclama: „Iată în sfârşit...” El o vede şi o recunoaşte imediat. Vezi, după 

standardele noastre Adam era fiinţa „perfectă” creat într-un context ideal de o minte infinită. Chipul 

Creatorului din el era garanţia desăvârşirii, nu-i aşa? Şi totuşi cuvintele lui arată că el a dorit-o şi a 

aşteptat-o tot timpul, nu? De fapt ea era în el pentru că de acolo a scos-o Dumnezeu. Hmm... Cred că 

este ceva acolo în ceea ce ne priveşte şi pe noi doi. Ce zici de asta?” M-a privit mirată, în felul ei unic 

de a mă privi. „Tu chiar vrei un răspuns de la mine?” Apoi buzele ei s-au prelins pestebuzele mele, ca 

o briză, într-un sărut subţire... 

Unde am rămas? Oh, da, cercurile acelea, entităţi circulare izolate... Cred că le voi lăsa în pace 

deocamdată cu atât mai mult cât văd cât de bine se poate inchide totul într-un cerc aproape perfect, 

într-un sărut subţire... 

(Va urma) 
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Sunt tristeţi în această carte,, tristeţi melodioase, sunt ieşiri din tipare pentru că femeia este o 
creaţie namipomenită a AtotPuternicului... 
În literatura persană a anului 1040, plantată pe solul spiritual spaniol a apărut o femeie 
frumoasă, inteligentă, care , la un moment dat înfiinţează un cenaclu literar...A creat un salon 
literar; pereţii erau împodobiţi numai în geometrie persană. 
Să ne imaginăm o femeie frumoasă,apărând într-o pelerină fenomenală, pe mâneci ce scria? 
''De acum să nu ne mai cânte bărbaţii, numai noi-femeile să cântăm pe bărbaţi, dar numai 
bărbaţii-poeţi''... 
Sunt lucruri nemaipomenite!, iar ea este prima femeie care scrie despre un poet; sigur, 
drama lor este foarte frumoasă! Poetul era bătrân, ea era mică, de origine nobiliară, bogată, 
vorbea limbi, (persana este o limbă fenomenală)... 
Mai târziu, desigur, că l-a părăsit, pentru că a venit un poet tânăr şi când am citit mi-am 
spus:Bine că a venit întrucât poezia trebuie să continue! 
Poezia feminină , la noi este foarte importantă; sunt împotriva şi folosesc şi eu acum poezie 
feminină, partea aceea fiind scrisă de bărbaţi, există poezie masculină şi una ambigenă... 
Să-mi spuneţi dumneavoastră cum este poezia celei mai mari poete a acestui neam, Magda 
Isanos? Este o poezie unde bărbaţii ar trebui să se transforme într-un semn de întrebare, nu 
peste întrebările lumii pe care şi le punea Lucian Blaga, ci peste întrebările sufletului, peste 
întrebările afecţiunii şi năzbâtiilor pe care le fac uneori domnii soţi... 
Recomand să citiţi poezia ''Bărbatul'' a poetei Magda Isanos care începe: ''Mi-a intrat 
bărbatu-n casă'' şi când îşi scoate cojoaca fenomenală, acea sudoare de bărbat, parcă munţii 
se răsfiră; este o mireasmă a puterii şi a afecţiunii de dragoste... 
Este o poezie a zbaterilor, aici, la Violeta, a neliniştii... 
Noi nu trebuie să fim comozi, să ieşim din această platitudine, să ţâşnim, să ne 
individualizăm pe cât posibil! 
Ei, poeţii, fac acest lucru -săracii de ei, minunaţii, frumoşii au acest zbor, vorba lui Nichita 
Stănescu: ''acele aripi, două perechi de aripi linpite de trup'' (pentru mine, poeta are şase, 
este un serafim!) 
Ieşirea din anonimat, ieşirea din condiţia de femeie, ieşirea din bucătărie, ieşirea când trebuie 
să asiste la el, ieşirea ca să îi ducă pe plajă, ce să-i ducă unui bărbat pe plajă? e mult mai 
frumoasă plaja poetului, căci este plaja unui manuscris, cum spunea unul dintre marii poeţi ai 
noştri către sfârşitul acesta, Dan Laurenţiu: ''Şi-am plâns pe plaja unui manuscris''... 
Violetta are acea zbatere necesară poeziei, dar care este o zbatere luminoasă şi care, apoi 
se închide în această cochilie sonoră şi atunci lucrează ca o nebună, Violetta creează acea 
perlă (eu am inventat o metaforă-perliferă). 
Cam aşa este poezia Violettei, care cântă la patru mâini... 
Violetta, între ochi, surâs şi scris ştie cum ''femeia mării'' înflorea... 
 
Horia Zilieru.  
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Ordine şi dezordine 
în paradis 

Dacă vom privi la scara istoriei, vom constata o alternanţă interesantă între perioade 
caracterizate de o relativă ordine şi intervale destul de lungi de anarhie şi dezordine în care 
toată structura este pusă în discuţie sub imperativul unor deziderate profund diferite faţă de 
perioada anterioară. Această dialectică dintre cele două stări fundamentale ale naturii în 
toate dimensiunile ei, ne conduce la constatarea că totul este de fapt trecător, cel puţin la 
scara „paradisului” terestru şi a universului ce îl înconjoară, concluzia imediată fiind dacă nu 
pesimistă, totuşi în mare măsură lipsită de acel optimism pe care ni l-am dori cu toţii.  
  Din acest punct de vedere, întreaga civilizaţie umană nu reprezintă altceva decât un 
efort de a contracara trecerea inevitabilă a timpului şi expirarea pentru fiecare dintre noi a 
intervalului de existenţă pe acest pământ. Însă efortul uman nu se opreşte aici, fiindcă alături 
de construcţia socială, religia vine în ajutorul construirii spaţiului virtual dincolo de existenţa 
prezentă oferind punţi mai mult sau mai puţin ingenios construite peste linia de de 

  
fundamentul bazat pe credinţă, mai degrabă decât pe logică sau raţiune, fapt care oferă 
multe puncte de atac din partea scepticismului, care pune sub semnul întrebării ceea ce nu 
se bazează pe elemente tangibile şi măsurabile. În ceea ce mă priveşte, având un simţ 
înnăscut al „transcendenţei” sau al lumii de „dincolo”, pot spune că dorinţa de a pune la 
îndoială religia nu m-a caracterizat niciodată. Însă pe de altă parte, componenta raţională din  

demarcaţie dintre lumea aceasta şi „cealaltă”, 
presupusă a fi la fel de reală şi mai presus de 
orice îndoială. 
Fără a intra în polemică în vreun fel cu 
construcţia religioasă, pot totuşi să-i evidenţiez 
fundamentul bazat pe credinţă, mai degrabă 
decât pe logică sau raţiune, fapt care oferă 
multe puncte de atac din partea scepticismului, 
care pune sub semnul întrebării ceea ce nu se 
bazează pe elemente tangibile şi măsurabile 
Fără a intra în polemică în vreun fel cu 
construcţia religioasă, pot totuşi să-i evidenţiez 
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  Toate culturile care au fost distruse au trecut prin astfel de simţăminte, fiindcă în final 
fiecare om şi fiecare popor caută sub o formă sau alta să supravieţuiască în „paradisul” 
suprafeţei acestui fragment de obiect cosmic numit „Pământ”. Dar pe de altă parte, de 
îndată ce distrugerea şi-a realizat rolul de măturare a structurilor existente, noile structuri 
de ordine încep să se facă vizibile, făcând să renască civilizaţia şi să apară zorile unei noi 
lumi.Fie că este vorba despre potopul biblic, de scufundarea Atlantidei, sau pur şi simplu 
de distrugerea unor imperii străvechi în genul Persiei, Greciei sau Romei, dezordinea nu a 
făcut altceva decât să genereze germenii unei noi ordini, mult mai avansate şi trecerea 
către un orizont cu totul nou. Cu alte cuvinte, orice perioadă apocaliptică are şi o valenţă 
de progres, de trecere într-o realitate nouă, superioară celei precedente, generând o 
evoluţie evidentă la scara perioadelor istorice. 
Toate bune şi frumoase, dar durata vieţii unui om este foarte mică în comparaţie cu scara 
timpului în desfăşurarea proceselor istorice. Iar dorinţa de a ne trăi existenţa în condiţii 
decente ne împinge spre disperare când avem neşansa de a ne afla sub spectrul 
Apocalipsei schimbării, a disoluţiei nemiloase a ordinii sub incidenţa căreia am apărut sau 
revenirii barbariei sub diferite forme. Mă opresc pentru moment cu scopul de a rememora 
tranziţia de la sistemul comunist la cel capitalist pe care l-am trăit pe o perioadă de peste 
douăzeci de ani şi nu pot spune altceva decât că am simţământul irosirii fără sens a 
resurselor ţării, precum şi a vieţii fiecăruia dintre noi. 

 

mine mi-a cerut mereu dovezi şi argumente pentru credinţa pe care o am, provocându-mă 
să caut iarăşi şi iarăşi noi temeiuri pentru demersul spiritual-religios. Şi în acest sens, pot 
spune că alternanţa ordine-dezordine m-a dezorientat încă de la început, înţelegând că 
simţământul apocaliptic, adică de sfârşit de lume, l-au avut toate generaţiile care au trăit în 
perioade de tranziţie, de desfacere a unei anumite structuri şi de prefacere într-o nouă 
ordine, proces dealtfel dureros şi plin de pierderi aparent inutile de valori materiale, dar şi 
de vieţi omeneşti. Fiindcă indiferent dacă ne place sau nu, crearea unei noi ordini se 
bazează pe costuri ce întrec orice raţiune de sorginte umanistă sau ecologistă. 
Dezordinea ne sperie, are cumva spectrul invaziei popoarelor barbare şi prăbuşirea 
civilizaţiei în ruine, ceea ce seamănă într-un fel cu un sfârşit de lume. 
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Uneori, privind în faţă această realitate, mă încearcă un sentiment de profundă dezamăgire, 
chiar de disperare, fiindcă nu pot să pun cap la cap experienţa pe care am avut-o. De la 
cadrul dictatorial, decorat în culorile „roşii” ale socialismului, însă totuşi ordonat şi previzibil, 
la cel al disoluţiei într-un univers impredictibil, aflat sub semnul hazardului şi neprevăzutului, 
întreg spaţiul românesc a fost supus unor forţe de deformare şi torsiune care au zămislit o 
structură grotească, care ne sperie pe toţi. Cu toate acestea, nici pe departe nu se întrevede 
mult dorita ordine, iar prefacerea îşi continuă implacabilul joc al distrugerii până la temelii a 
tot ceea ce a fost înainte de căderea „conducătorului preaiubit”. 
Monstruozitatea unei perioade caracterizate de dezordine constă în încleştarea dintre vechea 
ordini ce încearcă să revină la suprafaţă şi noua ordine ce caută să se înfiripe generând în 
funcţie de evoluţia acestui conflict tot felul de „mutanţi”, adică de încercări nefericite de 
împăcare a celor două aspecte aflate în conflict. Deşi sunt de acord cu dorinţa de a împăca 
pe cât posibil elementele contrarii, uneori acest lucru este imposibil, iar efortul de a realiza o 
sinteză între cele două va conduce inevitabil la prelungirea agoniei şi la compromiterea noii 
ordini. Ba mai mult, efortul de a susţine structuri perimate este mai costisitor pentru societate 
şi individ, decât trecerea hotărâtă la o nouă structură, care chiar dacă nu este la fel de 
performantă, totuşi poate fi perfectibilă. 
De aceea, cred că pericolul dogmatizării realizărilor din trecut, al idealizării excesive a unor 
anumite tradiţii de gândire, nu face altceva decât să ne împiedice în ajustarea dinamică 
necesară supravieţuirii într-un context În acest sens, aş oferi imaginea unui vas de pasageri 
condamnat să se scufunde, dar care în mod paradoxal nu este părăsit de către cei de la bord 
din raţiuni de confort momentan şi de speranţă în producerea unei minuni salvatoare. De 
multe ori, religia a oferit un suport nefericit pentru continuare rămânerii pe o corabie care se 
scufundă în locul mobilizării celor prezenţi în a găsi o soluţie de plecare şi salvare. 
Universul este dinamic, acest lucru fiind vizibil atât la scară atomică, precum şi la nivel 
cosmic, al galaxiilor aflate într-o continuă mişcare. Nimeni, în afară de om, nu încearcă să 
oprească în vreun fel ritmurile universale, rezultatul neputând fi decât unul dramatic, ba chiar 
tragic. Plecând de la faptul că suntem trecători pe pământ, nu ar trebui să ne ataşăm excesiv 
de feluritele forme de ordine, ce oricum vor trece, şi în felul acesta să ajungem să ne 
prăbuşim o dată cu acestea. În plus, teza mea este că scopul existenţei umane, în opoziţie 
cu orice altă formă de existenţă, se află sub semnul căutării şi chiar al găsirii 
„transcendenţei”, fapt ce presupune o mişcare continuă la nivel fizic, dar mai ales la cel 
mental. Orice agăţare excesivă de forme sau structuri de orice fel, nu se poate solda decât 
cu un final nefericit, fiindcă mai devreme sau mai târziu timpul ce ne este alocat va expira şi 
vom fi expulzaţi în nefiinţă fără nici un fel de recurs şi fără a mai putea întreprinde ceva iar 
găsirea „transcendenţei” reprezintă o experienţă interioară care o dată atinsă ne va conferi 
puterea de a trece cu bine prin ordine sau dezordine în orice situaţie, având simţământul că 
indiferent ce se poate întâmpla cu noi, totuşi vom avea întotdeauna ceva util de învăţat. Iar 
faptul că nu putem trăi mii de ani pentru a putea vedea rezultatele la scara istoriei, nu va mai 
fi un lucru care să ne producă nefericirea, fiindcă în final toate structurile de ordine nu 
reprezintă altceva decât etape pe drumul devenirii umanităţii către „transcendenţa finală”, pe 
care o putem numi „nemurire”. 

Octavian Lupu 
Bucureşti 

28.11.2011 
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JURNAL LONDONEZ (6) 
 

Dragii mei cititori.  După o pauză cam 
lungă, reîncep trimiterile jurnalului meu! 
Deja nu mai ţin socoteala scrisorilor 
electronice în care relatez câte puţin din 
experienţele mele trăite departe de voi cei 
dragi, aici pe meleaguri britanice. După 
cum probabil ştiţi deja, faptul că am venit 
aici mi-a adus încă un motiv de mulţumire şi 
anume că am ajus cu ajutorul unui prieten 
(tocmai din îndepărtata Australie) să îmi 
public pe diferite site-uri, aceste mailuri 
(ulterior puţin retuşate!) sub forma unui 
jurnal, mai exact purtând titlul „Jurnal 
Londonez”. Acest fapt mă face să mă simt 
tare bine şi să mă apreciez şi mai mult. 
Acum însă nu am să deschid din nou 
subiectul delicat al problemelor care au luat 
amploare în Londra şi alte oraşe mai mari 
în UK, şi anume revoltele degenerate în 
vandalism, asta pentru că am făcut-o într-
un mail anterior (JL4). Am să vă povestesc 
însă despre alte experienţe avute aici în 
ţara vremii schimbătoare 

                                                                                               Cambridge 
  

Nu de mult mi-am vizitat nişte prieteni în Cambridge, un orăşel de altfel foarte frumos, plin de 
verdeaţă... Ce mi-a mai plăcut mie cel mai mult este că e plin de biciclişti.  Se spune că după 
Amsterdam, Cambridge-ul are cel mai mare număr de biciclişti din Europa. Universitatea din  
Cambridge este a doua universitate anglofonă ca vechime. Are o reputaţie deosebită, fiind 
considerată una din cele mai bune universităţi din lume.   În acest orăşel de numai 115.000 
de locuitori, am petrecut o duminică minunată de vară. Am vizitat celebrul centru universitar 
din Cambridge, care are nişte grădini absolut minunate, cu flori multicolore şi un râu numit 
Cam, care traversează centrul urbei şi... pe care te poţi plimba cu gondola! Fiind şi o vreme  
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caldă, după cum spuneam,  râul era invadat de zeci de 
ambarcaţiuni pline ochi cu studenţi şi turişti doritori să 
experimenteze o plimbare pe apă asemănătoare cu cea de la 
Veneţia poate. Tot peisajul în sine era parcă desprins dintr-o 
piesă de teatru încă în faza de repetiţie, pentru că mai toate 
gondolele se ciocneau între ele - din cauza aglomeraţiei - dar 
cum deplasarea era foarte lentă, nimeni nu era afectat, ba din 
contră se amuzau cu toţii. 
  După această privelişte încărcată de frumuseţe şi 
veselie... am pornit mai departe în descoperirea acestui orăşel 
fabulos. Astfel că am ajuns într-o piaţetă foarte drăguţă, plină 
de comercianţi care mai de care mai iscusiţi în a-şi demonstra 
talentul în fabricarea unuor produse lucrate manual, precum 
bijuterii, lumânări, fotografii, mâncare, tricotaje, săpunuri..., 
deoarece aici este foarte mult apreciat produsul hand made. 
Mai apoi, prietenii mei m-au invitat să luăm masa la un 
restaurant cu specific pescăresc, unde ne-am răsfăţat papilele 
gustative cu scoici, biban de mare şi somon afumat... Hmmm, 
foarte delicios! 
 
Monet versus Picasso & Co 
 

Atracţia cea mai interesantă pentru mine a fost cu siguranţă 
Muzeul Fitzwilliam unde am văzut printre altele antichităţi din 
Grecia, Roma, Cipru şi Orientul Apropiat, artă orientală, 
mobilă, sculpturi, medalii, monede... şi chiar tablouri de 
Picasoo, Modigliani şi Titian... Wow, a fost o senzaţie foarte 
plăcută să ajung să văd aşa ceva, obiecte de artă despre care 
acasă, în România, doar în cărţi poţi citi. Deşi, nu sunt 
neapărat 100% pe gustul meu nici unul din aceşti pictori - 
pentru că eu prefer mai mult impresionismul francez, precum 
Monet, datorită delicateţii, romantismului şi al feminităţii pe 
care le exprimă tablourile lui - ideea de a vedea ceva atât de 
valoros şi măreţ a produs în mine o stare de entuziasm 
deosebită.  
 

Chaiselongue şi yoga  
 
Şi deşi ziua trecea cu repeziciune, şi oboseala îşi spunea  
puţin cuvântul, am avut timp totuşi pentru a mă relaxa 
în gradina plină de verdeaţă a prietenilor mei, Ioana şi Tavi, pe 
un chaiselongue, la umbră, unde am savurat o cupă de desert  
delicios... povestind vrute şi nevrute până când am realizat că 
e cazul să mă pregătesc de plecare spre „casă", adică înapoi 
spre Londra. Aşa că iată-mă părăsind Cambridge-ul seara,  
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cu o stare de împlinire, mulţumire şi linişte sufletească. 
Apropo, am uitat să menţionez că în scurtă relaxare avută în grădina oarecum rebelă aş 
putea spune, am avut parte de o şedinţă de yoga, care cred că m-a ajutat foarte mult să îmi 
păstrez până la sfârşitul zilei respective sentimentul de linişte interioară şi împlinire. O altă 
experienţă interesantă, care cred că am să o mai încerc de mai multe ori de acum încolo. 
And so... I conquered the fortress of Cambridge! 
La Madame Tussauds 
  
După reîntoarcerea la Londra, într-o zi am ajuns şi pe la  Muzeul figurilor de ceară „Madame 
Tussauds”. Tot de una singură! Pentru că, după cum spuneam, îmi face plăcere propria-mi 
persoană! Asta şi pt că nu prea are cine să mă însoţească deocamdată... Aşa că mi-am luat 
frumos... avânt şi aparatul foto şi dusă am fost... Direcţia, Muzeul figurilor de ceară! 
  
După ce am ajuns acolo mi-am dat seama că am făcut alegerea bună pentru că în acea zi nu 
a fost extrem de aglomerat şi astfel am reuşit să mă pozez cu mai toate celebrităţile 
muzeului. Am făcut cunoştinţă cu Woppi Goldberg, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Robin 
Williams, Morgan Freeman, Sean Connery, Tom Cruise, Leonardo di Caprio, John Travolta, 
Julia Roberts, Nicole Kidman, Angelina Jolie şi desigur, Brad Pitt. Apoi „m-am întreţinut” cu 
Dalai Lama, Papa Ioan Paul al II-lea, Mahatma Gandhi, Barack Obama, Vladimir Putin, David 
Cameron, Nicolas Szarkozy, Angela Merkel şi mulţi alţii din lumea politică de azi şi nu numai. 
Dar pe... Băse tot nu l-am văzut pe acolo şi nici pe micul Boc! În schimb era acolo marele 
Luciano Pavarotti alături de Michael Jackson, Kylie  Minogue, Elvis Presley, Lady Gaga... 
apoi, Charlie Chaplin, Benny Hill... Pablo Picasso, Van Gogh, Oscar Wilde, William 
Shakespeare, Albert Einstein, Falmilia Regală a Marii Britanii... şi mulţi-mulţi alţii. 
 
În muzeu se intra direct în încăperea cu starurile de cinema, după care urma încăperea cu 
starurile din lumea sportului. Din păcate nu erau acolo nici Nadia Comăneci, nici Ilie Năstase 
sau Ion Tiriac. Nici Hagi... Sinceră să fiu, măcar Nadia Comăneci mă aşteptam să fie! În 
continuare păşeai în încăperea alocată familiei regale... mai apoi în încăperea cu oamenii de 
cultură. Apoi sala „invitaţilor" din lumea muzicii, urmată de cei din care au primit odată în viaţa 
premiul Nobel pt Pace... şi din „lumea păcii” păşeai direct în lumea politicii, controverselor, a 
puterii, a jocurilor murdare... după care ajungi în spaţiul alocat criminalilor şi metodelor de 
tortură din evul mediu până în zilele noastre... camera de teroare, unde totul era aproape în 
întuneric... Interesant! Finalul a fost chiar drăguţ deoarece stai la rând  să urci într-un taxi 
specific Londrei, în miniatură, care te plimbă prin încăperea alocată istoriei Marii Britanii iar la 
ieşire ajungi în magazinul de suveniruri... Aşa că, la muzeu, am trăit o experienţă foarte 
drăguţă, hazlie şi plină de agitaţie. Acolo toţi vroaiu să-şi facă poze cu preferaţii lor din lumea 
cinematografiei, a sportului, a muzicii... Ba chiar şi a politicii, de ce nu!? 
 
Tower Of London  
  
Urmatoarea escală: Turnul Londrei! Aflată pe malul nordic al Tamisei este cea mai veche 
construcţie din Londra. Aceasta mai este cunoscută şi sub numele de Turnul Alb. Palatul este 
una din emblemele puterii şi tradiţiilor Angliei. De-a lungul anilor clădirile sale  
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au servit atât ca fortăreaţă dar şi ca reşedinţă regală. Ultimul care a locuit aici a fost regele 
Carol al II-lea (1630-1685). Construcţia acestui palat a fost începută în anul 1076 de către 
William Cuceritorul şi chiar dacă iniţial Turnul Londrei era o structură mult mai modestă pe 
parcursul secolelor s-a transformat în ansamblul arhitectonic care există astăzi. Aici s-a 
aflat monetăria, observatorul astronomic, trezoreria, depozitul de arme, arhivele statului şi 
chiar grădina zoologică regală. Totuşi cea mai cunoscută parte a acestei fortăreţe medievale 
este închisoarea.  
  

Când am intrat în Palat, am zărit câţiva tineri îmbrăcaţi în haine de epocă... Foarte frumos şi 
interesant! Ba chiar la anumite ore poţi întâlni în plimbarea ta prin Palat, acei beefeters, care 
sunt de fapt nişte gardieni foarte simpatici care au rolul teoretic de a pazii bijuteriile coroanei, 
dar în practică ei sunt ghizi, îmbrăcaţi în uniforma oficială, care vorbesc teatral, gesticulează 
şi imita diversele personalităţi ce au marcat istoria turnului. O altă atracţie sunt corbii crescuţi 
aici în curtea palatului, care de altfel sunt împiedicaţi să zboare prin tăierea penelor. Legenda 
spune că atunci când corbii vor zbura, imperiul britanic se va prăbuşi. În concluzie asta nu se 
va întâmpla niciodată pentru că aceşti corbi nu sunt lăsaţi să zboare. Punct! 
 
În centrul palatului se afla Turnul Alb, de fapt o clădire compusă din patru turnuri înalte, care 
adăposteşte armurile şi armele folosite în lupte. Cel mai interesant mi s-a părut  etajul, locul 
unde sunt expuse armurile diverşilor regi. Astfel poţi urmări evoluţia ţinutei de luptă de-a 
lungul timpului, de la o simplă cascheta, la o armură ce astupa faţa şi apoi şi ochii 
până ajungi să-ţi pui întrebarea dacă cel din armura mai vedea ceva şi cum îşi diferenţia 
aliaţii de duşmani!? Şi... ceea ce m-a încântat pe mine cel mai mult a fost faptul că şi caii 
aveau armura lor!  
 

Bijuteriile coroanei britanice 
 

Aş spune totuşi că atracţia principală în Turnul Londrei este turnul care adăposteşte bijuteriile 
coroanei. Acolo, vom vedea alături de sceptru, coroana regală şi alte coroane, toate decorate cu 
pietre preţioase de diferite mărimi... care mai de care mai strălucitoare, de la diamante,  safire, 
rubine, smaralde, perle etc... până la briliante,  toate montate în aur masiv sau chiar platină. Am 
văzut deasemenea şi alte decoraţiuni din aur masiv, săbiile de ceremonie, veselă şi toate accesoriile 
ce sunt utilizate doar la ocazii foarte speciale de către regina Marii Britanii. Când am intrat în clădirea 
care adăposteşte aceste bijuterii, prima încăpere era decorată cu blazoanele tuturor monarhilor de 
până acum. Sub forma unui diapozitiv  erau proiectate imagini de la încoronarea reginei Elisabeta a 
II-a şi imagini în detaliu ale bijuteriilor pe care urma să le văd acolo. Am realizat că ce va urma să 
văd este mai mult decât deosebit, iar când am trecut de o uşă masivă de seif, groasă de jumătate de 
metru, am fost impresionată profund  descoperind înăuntru o vitrină mare în care erau expuse toate 
bijuteriile regale. Pentru a nu se crea cozi lungi, de-a lungul acestor vitrine sunt montate două benzi 
rulante, de-o parte şi de alta, care te plimbă pe lângă bijuteriile expuse. Greu de descris în 
cuvinte senzaţia pe care o ai când vezi aceste bijuterii absolut fabuloase. Dar poate  aceasta este 
cea mai clară dovadă a puterii pe care a avut-o imperiul britanic şi a întinderii sale geografice.  În 
1905 a fost descoperit în Africa de Sud cel mai mare diamant de până acum având 3.100 de carate 
şi 620 de grame. Denumit „Cullinan”, a fost spart în mai multe bucăţi, iar cea mai mare dintre 
acestea, „Cullinan I”, sau „Steaua Africii”, se găseşte în vârful sceptrului englez. Este mare, imens... 
de mărimea unui măr românesc. A doua bucată spartă, „Cullinan II”, are 317 carate şi se găseşte în 
coroana imperială aşezată chiar lângă sceptru. Am realizat că le văd în adevărata lor splendoare 
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şi în mărimea naturală, nu doar la televizor... Dar când te gândeşti totuşi la acele multe zero-uri pe 
care le are preţul unui inel cu diamant de mărimea unui bob de mazăre, ajungi să nu reuşeşti să 
numeri câte zero-uri ar fi necesare să redea preţul estimativ al acestor imense pietre. 
Vreau să vă spun că fotografierea acestor bijuterii este strict interzisă şi că am petrecut aproape trei 
ore vizitând toate aceste minunăţii... Aş mai putea să povestesc foarte multe legate de ceea ce am 
văzut, descoperit şi învăţat la Tower of London,  dar mi-e teamă că aş avea nevoie de încă câteva 
ore bune să le pot reda în această scriere.  
  

Tunbridge Wells 
  
În acest orăşel mi-am vizitat o fostă colega de liceu, pe care am ajutat-o să se mute. Aşa că acest 
weekend l-am petrecut alături de numeroasa ei familie (pentru că sunt 8 fraţi din care 6 sunt 
căsătoriţi şi au şi... copii!). Astfel m-am simţit acolo ca într-o mica Românie, oarecum mai aproape 
de casă, dacă pot spune! 
 
Tunbridge Wells e un orăşel micuţ, puţin mai mic decât Oradea mea natală. Este situat pe mai multe 
coline şi e plin de verdeaţă. Din păcate nu am apucat să văd foarte multe din oraş deoarece am fost 
ocupaţi toată ziua cu mutatul, iar la finalul zilei eram prea osteniţi pentru a bântui pe străzi... Din  
păcate nici vemea nu a ţinut cu noi, dar în acel weekend am făcut cunoştinţă cu viaţa de club din 
Marea Britanie unde am poposit cu  aproape jumătate din adulţii familiei. În acea atmosferă a fost 
plăcut şi nostalgic să-mi aduc aminte de momentele frumoase din vremea liceului. Şi ce mi-a plăcut 
mult încă, a fost faptul că nu miroseai a fum de ţigară din cap până în picioare după ce plecai acasă! 
Acolo, la Tunbridge, nu se fumează în localuri deloc, numai afară în stradă... şi pe deasupra aveau 
şi sistemul de ventilaţie foarte bine pus la punct pentru a nu simţi alte mirosuri nepălcute. Pe de altă 
parte a fost totuşi şocant pentru mine să constat ca tinerii vin aici cu alte motive decât o făceam noi 
la vârsta respectivă şi anume pentru a dansa şi a ne simţi bine în compania prietenilor. Aici tinerele 
vin îmbrăcate de parcă se pregătesc de o nuntă sau cel puţin un banchet! Dar asta nu ar fi 
o problemă, pentru că e alegerea fiecăruia, până la urmă, cu ce se îmbracă... Este după cum îi 
dictează inima sau poate instinctul. Problema majoră este că fetele vin cu intenţia clară de a primii 
cât mai multe băuturi gratuite de la băieţii din club, după care se ameţesc bine şi ajung să facă sex 
pe unde şi cu cine apucă. Iar scopul băieţilor este acelaşi, să bea cât mai mult până numai ştiu de ei 
şi să „curteze" o domnişoară  care le place pe moment până respectivă cedează... Nu mai spun că 
media de vârstă este undeva între 16-26 de ani. Trist dar adevărat! În ce hal a ajuns tineretul din 
ziua de azi şi nu mai spun în ce stadiu e  omenirea... Şi aici nu mă refer numai la adolescenţi ci în 
plan general. Individualismul, egoismul, superficialitatea şi.... câte şi mai câte, au adus societatea de 
azi în haosul în care se află. Dar poate cu timpul vom  începe să ne trezim şi să realizăm că aşa nu 
mai merge, că trebuie schimbat ceva cât de curând şi în bine. Toate aceste experienţe bune, rele, 
ciudate sau interesante mă ajută să îmi cizelez personalitatea într-un mod mai bun. 
  

Cu drag şi dor vă trimit îmbrăţişările mele de pe meleagurile britanice. Oricum, cu siguranţă în 
următorul segment al jurnalului meu am să abordez subiectul birocraţie şi al muncii în UK, pentru că 
atât a fost deocamdată partea de exlporare a turismului şi culturii britanice. Voi lua o pauză în ceea 
ce priveşte viaţa mea de turist pe meleaguri londoneze. Vreau să mă focalizez pe ce înseamnă 
muncă şi viaţă de zi cu zi. Aşa că pe curând.                                                                                                                                   

 Lavinia IANCU 

Londra, UK 
sfârşit de august  2011 
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                   Nimic de vândut 

 
          Doică fără de minte, 
          Frica mea alăptează din oră în oră. 

Grasă e lacrima păpuşii din scutecele 
În care ne ascundem una-n alta, 
Aşa ca arlechinul 
În butaforia de teatru rusesc. 
Mă tem că tu nu înţelegi când îţi spun 
Că acesta nu-i spaţiul vital cel mai bun, 
Că... nu-i mai nimic de vândut 
Din ceea ce am primit moştenire 
Odată cu fumul ce ne arde plămânii. 
-Foc de artificii! 
Ordonă destinul şi… 
Leagănul gol, 
Şi frontul de lucru 
Se mută cu o galerie mai jos, 
În adâncuri.     

 

 
 

CANADA 
La capătul liniei de travaliu 

 

Ca doi şefi de echipaj şi o singură sanie, 
Tragem din greu cu câini-puterii 
Prin siberiile strict personale. 
Stăm fără emoţii în miezul ţintei 
Unde tirul îl desăvârşeşte sergentul 
saşiu. 
Eu tac. 
Tu taci. 
El continuă să apese pe trăgaci 
 

Cu toate cele zece degete anchilozate... 
Suntem chit pe ziua de azi şi prezenţi 
La apelul de la capătul liniei de travaliu. 
Conflagraţia mondială 
Continuă în zornăit de chei nepotrivite în yallă. 
Eu tac. 
Tu taci. 
Stelele-pe-pereţi fac razia-n alb. 
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Desculţi pe Calea Victoriei 
 

Valsam odată pe oja de unghii, 
Exersam în oglindă pas-dublu… 
Era ca şi cum 
Am fi fost stăpânii absoluţi 
Ai iluziei drapată cu steaguri de luptă. 
Habar nu aveam că... 
Alt făraş cu cărbuni ni se pregătea 
Între ciocanul şi nicovala 
Fierăriei din care 
Hefaistos plecase să militeze pentru 
dreptate. 
Iaca, au sosit printre noi, jandarmii! 
Au epoleţi din aerul prin care 
Migrează cocorii din anul acesta. 
Rece şi strălucitoare este aşteptarea 
În măcinişul cărnii umane . 
Numai piatra de la temelia oraşului 
Se roteşte în jurul statuii, 
Aşa, ca un girofar de rezervă. 
Mda, recunosc, 
Ar putea fi doar o iluzie 
Reflectată în catarama ce luceşte pe 
armă... 
Desculţi pe Calea Victoriei personale, 
Sărutăm mâna cu loz-norocos. 
Numai somnul este una cu moartea. 
 
 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 

 

Poeţii mor de bătrâneţe 
Taci 
Şi strânge din dinţii de porţelan scump. 
Două păpuşi ca într-un singur rol 
Vom defila pe podiumul care arde 
Sub ochii publicului consumator. 
Parşivă-i beţia primăverii promise 
Şi absintul e verde ca agurida. 
-Poeţii mor de bătrâneţe şi 
Fără să mai facă scandal în cârciumă! 
Citesc despre Esenin şi vântul schimbării 

Trezeşte degeaba cocoşii din somn. 
În satul fără femei şi fără bărbaţi, 
Ferestrele şi uşile tac. 
Strânge din dinţi şi scrie despre... 
Boschetul de liliac peste care 
A trecut un camion cu var industrial... 
Cercul meu de influenţă 
Este strâmt 
Cât un sfert dintr-o monedă de colecţie. 
Taci? 
 
 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 

 

 

Birja noastră 

 
O danteală subţiată de vreme 
Şi camera asta doldora de înscrisuri 
Brodate cu saliva moliilor opulente… 
Prin vitrina cu lacăte rupte 
Trece anticarul în palton nou 
Şi cu flori de hârtie la butonieră. 
Un clişeu din care 
Birja noastră iese 
Ca o adolescentă ce-a descoperit 
Flaconul cu parfum. 
De azi, 
Ne încălzim palmele cu aplauze. 
Cerneala de ziar nu mai ţine de foame 
Pentru tipografii ce au uitat de aldine. 
Este legea asta legată la ochi 
Şi amânarea din lacrimi este tocită 
În spaţiu tixit cu strigăte de ajutor 
Vechile legende 
Sunt coborât în funii din cearceafuri scrobite. 
Abia intrată în rol,- 
Disperarea se ridică pe gâtul de sticlă 
În care a fost odată alcool. 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 
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Şi despre spini din cununa 
În care a înflorit iasomia sălbatică. 
Eu umblu în jurul veşmintelor albe 
Fără revoltă, 
Fără speranţa de-a fi remarcată, 
Doar sarea din mare 
Mi se mai prinde în buza-mi crăpată... 
Nu mă certa, nu îmi da speranţe! 
Sunt doar tulpina viei din care 
Au plecat podgorenii. 
 

 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 

 

Ea nu mai vede 
Sunt un alt prizonier voluntar 
În fotografia de familie. 
Protestez doar la cabaretul de sâmbătă 
seara 
Şi cuvintele îngheaţă în lozinca ce-mi iese, 
Ca fumul ţigării, din gură. 
Nu-i nici o problemă! 
Sunt doar actorul de rezervă în jocul 
De-a pâinea tăiată felii pe cutii de 
conserve. 
Şi ... umbra mamei e iarăşi gravidă 
Aşa cum pleacă şi...vine spre mine 
Cerându-mi iubire. 
Sunt roase pingelele-n ghete 
Şi subţiate-s de molii 
Covoarele care zboară departe, 
Printre fluturii cusuţi în rochii de Paşte. 
Lumea amiroase a gaz râncezit. 
Mama nu mă vede, 
Doar... dibuie zidul în care 
Ca un var m-am închis. 
 

 

 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 

 

 
 

 

 

Nu vrei să ştii 
 

Universul meu se dilată ca bara de cupru 
La cald. 
Experienţa asta-i aproape palpabilă, 
Ca un ou în care 
Cel nenăscut se aude cum tropoteşte, 
Cum îşi caută umbra în jocul norocului. 
De pe turla de biserică, 
Clopotul se rostogoleşte 
Ca bolovanul din sărărie. 
Samarul poverilor duce în aval 
Alt eveniment despre care 
Tu nu vrei să ştii. 
Falia care ne lega împreună 
Se frânge ca o lipie simplă şi bună. 
Unde este coţcarul care-mi promitea 
Cerul şi pământul prinse în pioneze 
Deasupra balchinului din odaie? 
Ceasornicul doarme cu capul pe cifre 
 impare. 
 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXX 

 

 

 

Vorbim pe şleau 
 

Reînvăţ baletul desuet, 
În poante merg pe tăişul bisturiului. 
Risc să mă fac de râs dinaintea 
Ta, 
Cel care îmi ştii firea, 
Îmi ţii hangul 
Lovind cu talpa sandalelor peste duşumele. 
S-a înmulţit nisipul la marginea mării 
Şi alt titanic se lansează la apă. 
Pe Via Dolorosa înjurăm de mamă, 
Vorbim pe şleau despre naufragiu 
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 Alexandru Oblu 
DACOROMÂNISMUL DEOUMANIST, 

O VIZIUNE ÎNDUMNEZEITĂ A VIITORULUI ROMÂNILOR 

Conferinţă rostită joi, 6 octombrie 2011, în „Sala Micescu" a Centrului Naţional Pedagogic Bucureşti, 
cu prilejul acordării DIPLOMEI DE DOCTOR ÎN DACOROMÂNISTICĂ, autorului cărţii 

„DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL", domnul Alexandru Oblu, de către ACADEMIA 

DACOROMÂNĂ 

Onorată asistenţă, Doamnelor, Domnilor, să-ncepem cu începutul: 

Am fost născut din părinţi români, Maria şi Filip, la 25 iulie 1947; şcoala generală am absolvit-o în comuna natală, 

Curcani, iar liceul, „Alexandru Sahia”, la Olteniţa, în 1966. În 1967 am intrat la Facultatea de Filologie din Baia-

Mare, pe care am abandonat-o după anul al II-lea, nereuşind să trec de examenul restant la obiectul de studiu numit 

„Socialism ştiinţific”. M-am căsătorit în anul 1971 cu o fostă colegă de liceu care absolvise Politehnica şi, de atunci 

suntem fii adoptivi şi familişti în municipiul Călăraşi. Avem împreună o fată, acum cetăţean american, inginer în 

California. De când am întrerupt studiile şi până astăzi, am activat în Cultură, Învăţământ, Presa scrisă şi audio, am 

fost funcţionar şi tehnician A.D.T. la câteva instituţii şi întreprinderi din Călăraşi şi Ialomiţa. Munca am început-o 

ca bibliotecar şi profesor suplinitor, am continuat-o ca instructor metodist la Casa de Cultură din Călăraşi, apoi m-

am specializat ca tehnician în transporturi, funcţie pe care am practicat-o inclusiv în străinătate, pe şantierul 

ARCOM din Turkmenia (Şatlâk, Serax) şi Armenia (Leninakan). 

Am publicat din 1967 până astăzi: cu continuitate atunci când am fost angajat, cu întreruperi când am fost 

colaborator. Am debutat în publicistică cu poezie, apoi am scris reportaje, materiale de analiză şi investigaţie, proză 

literară scurtă, foiletoane, etc. Am colaborat cu: Ziarul Judeţean Baia-Mare, Revista studenţească „NORD”, 

Îndrumătorul cultural, Tribuna Ialomiţei, Vremuri Noi, Dialog, Oglinda de Călăraşi, Jurnalul de Călăraşi, 

Evenimentul de Călăraşi, Exclusiv, Arena, reviste ale unor cenacluri judeţene etc. Actualmente colaborez ca senior 

editor la „Avangarda”, am fost editorialist la Evenimentul, senior-editor la Jurnalul şi Arena, iar o vreme director la 

„Oglinda de Călăraşi”. În momentul de faţă sunt pensionar şi am absolvit de curând Facultatea de Filosofie şi 

Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. Am publicat în decembrie 2006 „Deoumanismul şi partidul 

meritocraţilor euromâni”, pe care, tot atunci l-am postat şi pe internet în domeniul propriu www.deoumanism.ro. . În 

aprilie 2011 am oferit cititorilor cartea la care am lucrat mai mult de 10 ani, „Deoumanismul, al patrulea val”. 
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Deoumanismul este un brand românesc original, cu paternitate semnată Alexandru Oblu, este întâia 

formulă teoretică a democraţiei integrale şi integre! 
*** 

*Motivarea Deoumanismului ca sistem ideologic cu aplicabilitate de necesitate vitală în 
actualitatea decăzută; Despre Revoluţia Mondială a Socialismului îndumnezeit. 
Ideologia Deoumanistă este o doctrină social-politică bazată pe credinţă, pe care eu, 
anonimul de la Călăraşi am gândit-o şi am scris-o din disperare, între aprilie 2001 şi aprilie 
2011. Din disperare, DA, pentru că trecuseră 11 ani de la „deranjul” din decembrie ’89 şi 
responsabilii cu neuronii filosofici rămăseseră toţi neatinşi de suferinţele naţiei, 
îndeletnicindu-se în „triunghiul reprezentativ: Pleşu, Liiceanu, Patapievici” care cum putea: 
unul cu „Sexul îngerilor”, altul cu „Apel către lichele” (el însuşi slujind licheaua principală), iar 
ultimul dintre „cucii” vizaţi, dl. H.R.P, scria aşa, pentru gloria nemuritoare a numelui său: 
„Privit la raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag, radiografia 
plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării”. 
Iar între timp, partidele româneşti se privatizaseră, ca S.R.L.-uri de gaşcă şi de cumetrie... 
În astfel de circumstanţe, mi-am asumat disperarea şi am creat, inspirat, o doctrină de stânga 
moderată, Social-Liberalismul Deoumanist, ca singura alternativă cu viitor la prăbuşirea 
globalistă generalizată! Aceasta pentru că fiul unui părinte truditor al pământului (neştiutor de 
carte) şi al unui mic meseriaş (abia trecător de clasele primare, şi prim purtător de pantofi din 
linia familiei lui de opincari), nu putea să conceapă ceva în spirit evoluat, pentru el şi pentru 
neamurile sale decât o „zburătoare” care să-i iasă prin partea luminoasă din stânga inimii, ca 
o săgeată îndumnezeită. Şi a fost DEOUMANISMUL! 

Până atunci, oricât aş fi căutat într-un nomenclator potenţial al doctrinelor politice (sau 
în unul real, dacă el se află) n-aş fi găsit Entitatea Doctrinară Social-Liberală, pentru că ea, 
pur şi simplu nu există! Ori, mai corect spus, n-a existat, ca atare, până la apariţia 
Deoumanismului. În cele mai noi cursuri universitare de politologie, autorii, străluciţi 
teoreticieni în domeniu, notează doar patru tipuri de doctrine uzuale, care deja au făcut 
istorie şi carieră durabilă pe eşichierul specializat: 
a) Liberalismul şi Neoliberalismul; 
b) Social-democraţia sau Socialismul democratic; 
c) Creştin democraţia (împănată cu alte doctrine, convergente, sub influenţa religiei) şi, 
finalmente, 
d) Naţionalismul. 
Deoarece evoluţia curentă a societăţilor contemporane care contează este manipulată ocult, 
sub dicteul perfid al marii oligarhii francmasonice, constituente a „cupolei lumii” ce-şi impune 
persuasiv dezumanizanta ei Nouă Ordine Mondială (Novus Ordo Seclorum), este necesară 
instituirea unei alternative contracarante, care trebuie să salveze de la domesticirea 
secularistă, informatizată, omul natural creat de Dumnezeu şi să-i asigure continuitatea vieţii 
tradiţionale, adaptate la vremuri, în Statul social al Ordinii de Drept, curăţit moral şi coordonat 
îmbunătăţit, democratic, meritocratic. Acesta va fi Statul Civic al Legii, Statul Deoumanist! 

*** 
Autoprezentare generală a doctrinei printr-un colaj de citate, extrase din cartea 
„DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL”: 
„Deoumanismul este ortodoxie socială şi socialism îndumnezeit, liberalist, adică întâia religie-
politică a democraţiei inedite, româneşti.” 
„Pentru Deoumanişti, la început a fost Ideea, nu Cuvântul! De aceea ei cred că Dumnezeu e 
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gândul care s-a creat pe Sine Zeu şi, de Acolo, curge Totul” Aceasta pentru că nimeni nu 
poate ridica ceva în Cuvânt (ca de exemplu „realitatea” unei case) dacă nu „i-a zidit” mai întâi 
pereţii şi forma acestora în gând, în Idee! Iar abia după ce face „lucrarea” aceasta îşi poate 
coborî conceptul în concretul imediat, prin forma de comunicare a cuvântului conform... „Altfel 
spus, Divinitatea este Creaţia însăşi, arborescentă, transfinită şi veşnică, împreună cu – şi 
din cauza Geniului Zidirii Sale”. 
„Noi, Deoumaniştii nu ne tragem “de la Râm”; Dumnezeul nostru nu este nicicum o persoană, 
ci o Entitate tainică şi autocreată conştient; credinţa, confesiunea sau religia Deoumanistă 
este unitarism NE-EVANGHELIC; adoratorii acestui cult au altarele în suflete iar autorul 
doctrinei este dintre cei al „căror cuvânt izvorăşte dintr-o minte botezată în apele inimii” (Th. 
Damian). 
„În viziunea Deoumanistă, Iisus Hristos este numai un om istoric incontestabil şi în nici un caz 
Dumnezeu! Fiind doar membru al speciei, el este egal înscânteiat cu dumnezeire ca întreaga 
umanitate, prin harurile împărţite creaţilor săi de către Tatăl Ziditor. Nimeni din nici o specie 
nu poate fi mai mult ori mai puţin decât este fiecare component al speciei sale, pentru că 
altfel nu i-ar mai aparţine acelei specii şi ar fi altceva”! 
„Iisus Hristos este fratele nostru, Omul cel BUN, folosit, manipulat şi cu destinul deturnat, 
falsificat. Devenind victima sacrificată timp de 2000 de ani, cu încrâncenare diabolică, de 
către oculta satanică însăşi (să-i spunem „Oculta Germinală, Primară”), Hristos devine cel 
mai celebru martir al umanităţii, devine FIUL OMULUI ARHETIPAL (generic spus)! Pentru 
aceste două atribute, el, cel chinuit şi crucificat de cei răi şi-a câştigat dreptul singular la 
memoria universală a omenirii, pentru atât cât va să ne ţină Dumnezeu în fiinţă! 

Esenţa practicii Deoumaniste este omenia , înainte de toate!. În aprilie 2011 am oferit 
cititorilor cartea la care am lucrat mai mult de 10 ani, „Deoumanismul, al patrulea val”. 
„Dacă nu accepţi să trăieşti în lege, ca om de omenie; dacă nu respecţi neabătut mesajul 
îndemnurilor celor „20 de porunci-precepte” ale ICOSALOGULUI DEOUMANIST; dacă nu 
consimţi să îţi trăieşti viaţa socială în deplină onorabilitate, transparenţă şi responsabilitate; 
dacă nu dovedeşti prin faptele tale împlinirea angajamentelor asumate; dacă nu lupţi 
consecvent şi hotărât să impui valorile şi principiile proprii ale Deoumanismului - atunci nu 
poţi fi nicicând, în nici o structură, conducător deoumanist, adică OM ÎMBUNĂTĂŢIT, 
MERITOCRAT real!” 
Iată ICOSALOGUL DEOUMANIST, cu cele 20 de precepte normative, obligatoriu de asumat 
pentru activii deoumanişti: 
1. SĂ NU AI ALŢI ZEI decât pe Dumnezeul Unic Curcubeu, creator şi inspirator al tuturor 
formelor vieţii şi al întregii umanităţi conţinute; pe „ceilalţi” ignoră-i! 
2. DUMNEZEU A CREAT OMUL iar familia umanitatea; cinsteşte-i pe mama ta şi pe tatăl tău 
ca şi pe propriii tăi copii; fără trecutul unora nu ar putea exista prezentul şi viitorul celorlalţi! 
3. TRĂIEŞTE CUM ÎŢI PLACE, CU DUMNEZEU ÎNAINTE! 
4. DACĂ IUBIRE NU E, NIMIC NU E; iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi pentru că 
Dumnezeu este şi Iubire Eternă! 
5. CEEA CE ŢIE NU-ŢI PLACE, ALTUIA NU–I FACE, iar răul, cu intenţie, nu-l risipi niciodată, 
către nimeni! 
6. NU DEGENERA PRIN INCEST, nu viola, nu comite adulter şi nu râvni la bunul altuia, de 
nici un fel! 
7. SĂ NU UCIZI, SĂ NU TE SINUCIZI; viaţa e un dar dumnezeiesc şi nu un capriciu al 
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oamenilor! 
8. SĂ NU FURI, pentru nici un motiv; fii generos şi milostiv pentru că „dăruind vei dobândi”! 
9. NU FI TRUFAŞ, nu îţi face singur chip cioplit; fii decent, fii smerit, fii respectuos! 
10. SĂ NU TRĂDEZI, să nu mărturiseşti strâmb; fii onest, fii corect, fii just! 
11. ONOREAZĂ DUMINICA (Sunday- Ziua Soarelui) socializând în desfătare şi activităţi 
recreative, în familie, între prieteni, în societate! 
12. CULTIVĂ NEDISCRIMINAT VALOAREA UMANĂ prin virtuozii ei şi nu-ţi umili semenii, 
nedreptăţindu-i! 
13. NU-ŢI FACE POMANĂ oferindu-i zilnic un bănuţ cerşetorului nărăvit să ţi-l ceară; aşa îl 
înveţi numai leneş şi profitor; mai bine îi cumperi undiţă şi îl înveţi să pescuiască! 
14. DE LA DUMNEZEU ÎN JOS TOTUL E RELATIV; nimeni nu e absolut, infinit, etern, etalon 
ori sfânt! Si, aşa cum nimeni dintre oameni nu poate să fie Dumnezeu, tot aşa nimeni dintre 
oameni nu poate să fie numai animal, până la capăt! 
15. ÎN ÎNTREAGA LOR EXISTENŢĂ, oamenii nu pot să fie egali decât la naştere şi în faţa 
morţii; (toate diferenţierile manifestându-se numai în derularea existenţei sociale). Aşadar, ne 
naştem egali la intrarea în specie, venind pe lume cu acelaşi număr de cromozomi, cu 
acelaşi sânge roşu şi cald şi suntem egali ieşind 
din viaţă fără excepţie, atunci când moartea uniformizează şi omogenizează totul. Iar pentru 
că DUMNEZEU ne este numai TATĂ, adică Părinte Creator şi nu stăpân, noi nu putem 
admite în nici un caz barbaria de comportament a unor semeni de-ai 
noştri care se consideră stăpâni peste oameni! De alte cele, omul poate să fie proprietar, dar, 
aceasta conform regulii deoumaniste pentru care, MODERAŢIA E FASCINAŢIA! Fiindcă ce e 
prea mult strică şi ceea ce este puţin n-ajunge! De aici social-liberalismul mişcării noastre; 
16. NIMENI NU TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ pentru greşelile ori „păcatele” altora; fiecare adult 
trebuie să-şi „deconteze” propriile fapte, asumându-şi fără echivoc responsabilitatea comiterii 
lor (dacă într-adevăr le-a făcut)! 
17. TOT CEEA CE NU TE UCIDE trebuie să te facă mai puternic. Îndrăzneşte tu în viaţă, 
pentru a nu-i invidia pe câştigători şi luptă întotdeauna stăruitor, până la ultima clipă pentru 
şansa ta! 
18. CUNOAŞTE ÎNŢELEGÂND şi, apoi, fă ce crezi că e, omeneşte, mai bine! Tu poţi să 
împlineşti tot ce vrei, însă cântăreşte în aşa fel ca dorinţa ta să fie şi, omeneşte, posibilă: 
adică raţională ca şi cuprindere şi nevătămătoare pentru ceilalţi! 
19. FĂRĂ DUMNEZEU NU SE POATE SĂ FII OM; cine n-are Dumnezeu are neant! Este 
neant! 
20. „SPES ULTIMA DEA” = „SPERANŢA MOARE ULTIMA” zice o înţelepciune străveche. 
Da, dar speranţa nu moare, de fapt, niciodată, pentru că e veşnică, iar DUMNEZEUL ETERN 
ESTE ÎNSĂŞI SPERANŢA! 
Iar acum, după ce v-am ilustrat rezumativ religia(credinţa) noastră (cu morala şi spiritul ei) 
prin câteva citate sugestive, vom purcede a vă arăta statura politică şi civică a 
Deoumanismului, „ţărmurile” către care se îndreaptă eforturile sale şi pe cine servesc aceste 
eforturi, precumpănitor: 
„Singura forţă-contracarantă, capabilă să înfrunte şi să învingă puterea globalizatoare a 
satanismului francmasonic este unirea democratică (majoritară şi în lege) prin liantul D.U.C. 
(Dumnezeul Unic Curcubeu), Tată al întregii umanităţi nediferenţiat îndumnezeite, din toate 
continentele şi de pe toate meridianele geografice”. (Adică prin Confesiunea Universală  
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DEOUMANISTĂ a Dumnezeului Unic Curcubeu)! 
„Numai Statul Deoumanist şi naţiunea sa fortificată sunt capabile să paralizeze acest 

sistem al fariseismului, mondializat întru decăderea omului din coordonatele genomului 
primar! Numai ideologia sa (care este credinţă politică) mai poate motiva popoarele pentru 
schimbarea lumii prin curăţire morală şi reînnoire, iar nu prin înrobire degenerantă, fie ea şi 
electronică...” 
„Iată pe cine contăm, pe cine ne bazăm: pe meritocraţi, pe inteligenţa românească încă 
negonită de acasă şi pe cea din diaspora (toţi aceşti oameni sunt probaţi ca experţi în 
domeniile lor, prin exerciţii anterioare de profesionalism), pe clasa mijlocie veşnic doritoare să 
se întreacă pe sine, pe uriaşul potenţial al femeilor românce, capabile şi interesate de 
afirmare socială printre lideri, pe societatea civilă organizată deoumanist, pe toate sindicatele 
nemanipulate!” 

„Meritocraţii sunt valori superioare, provenite din toate preocupările şi calificările, care 
se manifestă dedicat spiritului civic, ca şi valori pentru ceilalţi, pentru comunitate. Ei lucrează 

 

omeneşte, conform principiului: „cine lucrează onest 
şi performant în Deoumanism n-are cum să cunoască 
povara zilei de mâine, pentru el şi familia sa.” Ei sunt 
efectori esenţiali, fără de care mecanismul social nu 
merge bine, se gripează, într-un stat al unei naţiuni 
libere şi suverane, onorabile şi demne, iar nu într-un 
Stat condus discreţionar de oligarhi, (în stil mafiot, 
trădător şi iresponsabil aşa cum e acum România, 
sub guvernarea criminală a Bă-Bocilor>> Băsescu-
Boc). Acest lucru face diferenţa dintre meritocraţi şi 
tehnocraţi (ultimii fiind, în majoritate, specialişti 
individualişti şi mercenari). „Sub ochii noştrii 
consternaţi şi interzişi îşi trăieşte agonia o lume de 
plâns, deformată monstruos, îndobitocită şi răsturnată 
valoric violent, întru meritată prăbuşire. La „stafia” 
 comunismului închipuită de Marx se adaugă, în curent pendantul şi mai schizofrenic al 
fascismului comunistoid informatizat şi globalizat; Papa, NATO, U.E şi O.N.U. se dau huţa-
perdantă, fără ţar şi fără omul galben, pe sub „Cupola” celor 300 de clone ale lui Lucifer din 
Guvernul Mondial şi, împreună, flotează cu toţii, sinistru, barbar, peste prăpastia speciei, 
însăşi. Se lucrează la declasarea noastră prin cip-uri implementate şi la risipirea omenirii în 
taina ei cea joasă, minerală... 
E timpul conştientizării sinistrului şi al afirmării schimbării vieţii, prin Deoumanism.(...) Faceţi-
vă existenţa cum vă place, cu Dumnezeu înainte, oameni buni! Numai în felul acesta vom 
putea arăta şi noi, cetăţenii îmbunătăţiţi, CĂ NU PUTEM FI SPECTATORI AI DRAMEI PE 
CARE O TRĂIM CA SUBIECŢI! 
„Drumul supravieţuirii curăţite a omului e unul singur pentru el: lupta se dă între 
CONŞTIINŢE! Între conştiinţa satanică a celei de-a 4-a dimensiuni şi conştiinţa liber 
îndumnezeită a omului îmbunătăţit, mânată de Sus, prin Revoluţia paşnică a Celui de al 
patrulea Val, Deoumanist! *Deoumaniştii au convingerea că, dacă Ordinea veacurilor vechi a 
fost Religia iar cea a ultimului secol a fost Economia, Ordinea veacurilor ce va să vină trebuie 
să fie LEGEA! Numai prin respectul neabătut al Legii se poate institui, consolida şi impune 
STATUL CIVIC AL LEGILOR DREPTĂŢII, POST CORPORATIST şi POSTGLOBALIST! 
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*Punctul terminus al Revoluţiei conştiente şi paşnice a meritocraţilor Deoumanişti este 
înfăptuirea unei viitoare Confederaţii Planetare a legii (Mozaic sublim al Uniunii de identităţi 
statale libere, independente, suverane şi cooperante sub ochiul îndrumător şi criteriile 
riguroase lăsate mai întâi românilor prin ICOSALOG, de acelaşi Dumnezeu creator al Totului 
şi unificator al Totului prin aceasta. 
Şi, pentru că este nevoie de alte valori şi pârghii principiale prioritare în curăţirea lumii pe 
care o anticipăm, iată PRINCIPALELE VALORI şi PRINCIPII AFLATE ÎN PRIMA LINIE A 
DEOUMANISMULUI 
-Credinţa în Spiritul luminător şi coordonator al lui DUC, singura Entitate capabilă să unifice 
lumea fracturată şi debusolată prin forţa propriei sale paternităţi conştientizată de om, prin 
credinţă; 
-Viaţa, natura şi omul îmbunătăţit (cel conştient de înscânteierea sa cu DIVIN, prin harurile 
primite neexceptat în specie: raţionalitate, sensibilitate, creativitate); 
-Patria şi Geniul naţional (românii şi românitatea lor ancestrală, precreştină, ca „teritoriu fluid 
al limbii materne, natale”); 
-Statul social integru şi integral democratic, cu poziţie renegociată deoumaniceşte, iar aşa 
reintegrat Casei comune fraterne a Europei civilizate şi cooperante, NU Uniunii Europene a 
Statelor Unite sau Statelor Unite ale Europei francmasonice! 
-Libertăţile fundamentale specifice naturii umane, nedeterminate şi neconstrânse dictatorial, 
francmasonic sau corect politic; 
-Democraţia şi pluripartidismul doctrinar, legea, adevărul şi onoarea, adică dreptatea pentru 
toţi, printr-o justiţie a dreptăţii, operativă, corectă şi imparţială; 
-Conducerea activităţilor sociale prin oamenii care merită (omeneşte vorbind şi profesional 
vorbind), promovaţi în sistem prin competiţia onestă a valorilor reale; numai aceşti oameni 
vor putea manageria şi gestiona corect problemele comunităţilor; 
-Apoi, dacă Dumnezeu a făcut lumea iar familia umanitatea vom încuraja cu toate forţele 
revitalizarea familiei bipolare naturale (bărbat şi femeie), ca singura rânduială dumnezeiască 
proprie şi propice continuităţii speciei umane şi perenităţii sale, pentru dreapta pregătire şi 
educare a omului în rosturile şi funcţionarea justă a societăţii omeneşti. (Deoumaniştii nu 
recunosc minorităţile sexuale. Sexualitatea fiecăruia este cea naturală şi e intimă! Practicile 
sexuale sunt liber consimţite între partenerii adulţi şi trebuie să fie discrete şi neexhibate 
public. Derogările autodecise şi devierile de la aceasta se pedepsesc conform legilor. 

Paternitatea şi drepturile de a-i creşte şi educa pe copii este consacrată exclusiv familiilor 
naturale). 
-În altă ordine de idei, statisticile lumii arată aproape fără excepţie că, în totalul populaţiilor 
femeile umplu partea cea mai plină a paharului vieţii; de aceea trebuie pusă în valoare 
calitatea componentei feminine a acestei uriaşe bogăţii. Şi, pentru simplul fapt că femeile se 
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gândesc la dragoste în timp ce bărbaţii lor fac doar sex, ele ar trebui să conducă lumea! Iată 
câteva argumente care susţin cu putere afirmaţia anterioară: 
-numai cine naşte şi creşte viaţă cunoaşte preţul real al acestui miracol şi poate lupta până la 
capăt pentru apărarea lui; 
-din iubire pentru copiii lor şi pentru bărbaţii lor, femeile se păzesc de greşelile fatale; 
-ele conduc cu mai multă prudenţă şi cu mai puţine victime; 
-au mai mult caracter şi au simţul datoriei şi al corectitudinii mai dezvoltat decât bărbaţii; 
-preţuiesc mai mult decât partenerii lor de viaţă ordinea, curăţenia, disciplina; 
-sunt mai puţin coruptibile şi mult mai devotate; 
-fac din VIITOR dominanta vieţii lor atât în familia de acasă cât şi cea naţională; 
(şi nu uitaţi dragi români, pustiu de singuri fără Dumnezeu că „România noastră dodoloaţă”, e 
ca o pâine rotundă şi coaptă, ca o femeie gravidă de deştepţii implicaţi ai Patriei)! 
-Iar mai ales acum, când pericolul destrămării statalităţii noastre este real şi proxim, trebuie 
acordată responsabilitate lărgită femeilor pentru a-şi putea prezerva viitorul propriilor copii şi 
pentru a putea îmbunătăţi însăşi viaţa speciei, prin acţiuni concertate în Deoumanism! 
Şi, tocmai pentru că avem nevoie de echilibru ca să nu ne prăbuşim, trebuie să ne bazăm pe 
femei, pe jumătatea plină a paharului vieţii! Iar ca să puteţi atinge Viitorul prefigurat, este 
necesar să răpuneţi bestia din voi! „AL PATRULEA VAL” este destinat acelora care cred că, 
departe de a se sfârşi, povestea omului abia a început”... 
„Umanitatea nu şi-a epuizat nici pe departe spiritul democratic, solidaritatea şi omenia, 
definitorii. Iar dacă duşmanii de moarte ai creatului dumnezeiesc numit om l-au programat şi-l 
urmăresc să-l scoată din timpul istoric şi să-l includă în milenarismul francmasonic, (ca zaţ 
cantitativ, definit ca postdemocraţie şi postindustrializare), atunci avem şi noi dreptul să ne 
numim aceeaşi epocă, Era postcorporatistă şi postglobalistă a Deoumanismului! După cum 
ne implicăm, aşa să ne ajute Dumnezeu!” 
„A venit vremea să schimbaţi legile stăpânilor, pentru că ele vă conduc la pieire aberantă, 
adesea „corect politică” 
„Naţiunile noastre stau la coadă, privaţii hipertrofiaţi iau caimacul, iar voi plătiţi circul, cu vârf 
şi îndesat! Renunţaţi la elitele lor; aristocraţii lor vă parazitează încă de la începutul istoriei”. 
„Susţineţi-vă şi consolidaţi-vă Statul Social, democratic. Unii fără altul nu puteţi exista! Dacă 
nu sunteţi solidari şi consecvenţi, veţi pieri! Orice fragmentare ori scindare a mişcării voastre, 
bazate pe liantul comun al aceluiaşi D.U.C., le profită lor. Astupaţi-le, pe cât puteţi, toate 
canalele de profit nelimitat, abuziv, ilegal, pentru că numai aşa veţi avea Viitor! 
„Ei vor să distrugă Democraţia pentru că Democraţia nu le aduce profit şi le combate 
STĂPÂNOCRAŢIA!” 
Pe mâna privaţilor oligarhi, stăpâni absoluţi de lume şi de om, democraţia piere, Statul piere, 
identităţile tradiţionale pier! Ei rămân stăpânii (NOII ORDINI MONDIALE) şi voi, decimaţi, ca 
sclavi înseriaţi electronic şi domesticiţi. ASTA VREŢI? DACĂ NU, ALEGEŢI 
DEOUMANISMUL! 

- Continuare in numarul viitor - 
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Acesta-i misterul, aceasta-i 

cheia timpului Ei! 
 

Între veghe şi somn, praful purtat  de vânt  

îi poartă vocea: “Te iubesc prea mult ca să te las să 

mă iubeşti!” 

 

Între cuceriri şi părăsiri, amintirea ta, uitarea ta, 

Ai nevoie de căldura focului, ai nevoie de  răceala 

gheţii, 

Tânjeşti după acele îndepărtate locuri, spre început 

te întorci.  

 

De la dreapta la stânga, 

asemeni scrisului dintr-o moscheie-sinagogă, 

un ceas se învârte spre spirala vieţii in palma ei...  

- Acesta-i misterul, aceasta-i cheia timpului Ei! 

 

Între malurile aceluiaşi râu 

noi peisaje se întind până la o nouă întâlnire  

când inima va începe iar să pulseze.  

Sunt legaţi prin soartă mai puternic decât orice gând 

- 

memoria îi avertizează: 

- De mână veţi trece prin îngheţata poartă! Nu va 

temeţi! 

 

Când apare Ea frunzele zboară bezmetice, 

vântul toamnei devine vineţiu...  

Lacrimi apar pe angelice geamuri, e o vreme ciudată  

de iubire nebună, de Moarte, de Iubire şi Moarte. 

 

De dincolo de timp zâmbeşte  Ea 

având pe buze mireasma începutului,  

De dincolo de timp în timpul ăsta bolnav  

se întoarce să-şi sărute iubitul...   

 

Când apare El oglinzile explodează,  

în taina ţesută în noapte un parfum sublim îi 

ameţeşte sângele 
 

la vederea unui zâmbet răsfrânt... un dans mut în 

care-au intrat... 

 

În fiecare frunză şi piatră sunt ascunse 

lecţiile purtate de şoaptele vântului.   

Pe urmele lor se vor întoarce până vor deveni 

UNU, 

mereu se vor căuta  

iar în moartea ce-i va uni vor fi doar EU SUNT.  

*****  *****  ***** ***** 
Tu... Eu 
 

Alunecăm ca două iluzii, 

Suntem în acelaşi gand şi nu ne vedem, 

Traversăm aceeaşi undă scăldată-n câmpiile din vis 

Şi flăcările ei în faţa noastră se înalţă.... 

 

Dincolo de tânguirea trestiilor, dincolo de pietre, 

Doar forţa singurătăţii în mireasma vântului şi a 

ierbii... 

 

Uşor ţi-e numele, ca briza mării, 

Totul începe cu marea, acea sălbatică mare, 

Calmă, dar în adâncuri de nestăvilit! 

Un ţărm de mare pe care valurile 

Se sparg în mii de bucăţi-destin! 

 

Ştiu că dacă mi-ai strânge mana ai fi fericit, 

Ştii că dacă te-aş zări aş plânge... 

 

Tu...Eu 

Poem nocturn plutind într-un vis, 

Fără a şti cum lacrima mea te-ar reda întreg 

Iar moartea ar mirosi a salcie, 

Mereu prea devreme, 

Mereu prea târziu... 

 *****  *****  ***** ***** 
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 Viaţa se scurge prin timp, iar timpul îşi are timpii lui! 

 
Stăpânul omului este viaţa, iar 
surprizele ei feliile tortului de migdale,  
când dulci, când amare. 
Un paradis pe care nu-l vedem avem  
în mâinile noastre, spre visul nostru ne 
îndreptam. 
 
Ştii că ceea ce trăieşti în clipa asta  
depinde de întâlniri întâmplatoare,  
iar peste ani, clipa prezentă  
va fi la rândul ei o întâlnire întâmplatoare.  
 
Pe unda sufletelor pereche, umbrele sunt 
îngerii, 
când ele nu mai sunt sufletele îşi caută alţi 
timpi, 
îngeri care aşteaptă cuminţi regăsirea, 
reîntâlnirea prin noi. 
 
Nimic aici, doar tăcerea ce curge din bolţi ... 

                  IRINA LUCIA MIHALCA 

 

 
 

Eu, tu, aici, acolo, rotunde piruete în 
paşi de dans 
împrăştie fiori în adierea visului, 
suspin e cântecul, 
 
Prin frunzele risipite de toamnă 
asculţi curgerea timpului, din amfora 
antică  
sorbi melodia - delicat mir - 
beţie a umbrelor nopţii, emoţie furată 
din astre. 
 
Prin noaptea-nvaluită în vrajă, o mână 
mângâie perna, 
un fluture albastru adie...  
 
O solitudine solară răsfiră cuvinte ce-
adânc pătrund  
în respiraţia unui timp comun ce pare 
sa ne coase unul de altul în punctele 
cardinale ale inimilor. 
 
Estompat este totul, ceva s-a pierdut 
acolo în vânt, 
nimic nu mişcă durerea asemeni unui 
lac liniştit.  
 
Viaţa se scurge prin timp, iar timpul îşi 
are timpii lui! 
Labirint este viaţa, labirint este 
moartea,  
 

un labirint fără sfârşit! 
Culoare în alte culoare ce nu duc 
nicăieri căci  
pânza vieţii nu derulează nimic, 
mileniile însele 
trăiesc în adâncuri, în adâncuri 
stratificate sub pământ!   
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Urci. Urci mereu, urci pe firul unui vis,  
Tot mai sus. Tot înainte. Sus, cât mai sus.  
Crezi că acolo pe creste, în vârf Iubirea te-
aşteaptă 
cu buchete de maci roşii şi albi.  
 
Inutile noduri fac oamenii în viaţa lor, 
te leagă cu noduri. Multe noduri, de 
nedesfăcut... 
 
Urci. Mereu urci. Înainte. Mereu mai sus.   
Îţi cauţi poteci. Îţi deschizi drumul. În iubire   
nu sunt făcute cărări. Singur îţi despici 
cărările.  
   
Parfum de cireş bătut - timpul înghite totul,   
Mergi mai departe, în urmă uitarea se-
aşterne   
pe un drum îngheţat şi pustiu. Pe rând,   
gazdă sau oaspete, moartea îşi joacă rolul.  
   
Urci. Chiar dacă florile şi-au împrăştiat 
demult petalele  
în trecerea vântului nebun. Urci. Chiar dacă 
ştii  
că  iubirea –  înfocata iubire –  e doar ceaţă, 
abur şi fum. 
 
Pe pământ sufletul este un nou născut, 
cel ce poate să găsească urmele unui alt 
timp  
îşi va căuta şi sufletul pereche, 
corespondentul trăirilor. 

Păşim pe urmele lor, sufletul păstrează 
memoria tuturor clipelor! 
 
Închide ochii, o lacrimă te vede, păstreaz-
o! 
Aproape de inimă s-o pui la lanţul de la 
gât,  
E ca un bob de rouă pe petala unui mac 
ce dulce se joacă cu gravitaţia şi o 
înşeală!  
 

A fost un vis sau doar frânturi străfulgerate? 
 

 
Prizoniere inimii – dureri rostogolite prin dorul 
gândurilor,  
Prin timp, mereu navighezi spre infinit  
în căutarea iubirii visate. Urci chiar dacă în 
varf  
în locul macilor găseşti doar spini. 
 
Urci şi mulţumeşti – nu florilor, nu spinilor –  
Mulţumeşti doar Cerului – Puterea Divină –  
prin care-ai putut urca şi simţi tot ce-ai simţit. 
 
O să faci undeva o deltă să-ţi laşi durerea, 
Focul îl arde doar pe cel ce se-aproapie de 
el,  
de departe privindu-l poeţii cad în melancolie 
şi scriu!  
- A fost un vis sau doar frânturi străfulgerate? 

IRINA LUCIA MIHALCA 
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Mişu 

 
Nea Gheorghe iubea tare mult 
caii. Avea în curte un armăsar, o 
iapă şi un mânz de care era 
foarte mândru. Pe Mişu îl 
cumpărase de la o crescătorie de 
cai, când avea doar un an. Când 
l-a apucat de dârlogi, murgul s-a 
înălţat agitat în două picioare, 
nechezând şi lovind aerul cu 
copitele, dar bărbatul nu s-a 
speriat, l-a ţinut puternic de ham: 
     „ Ho, Mişule, stai cu tata că 
nu-ţi fac nici un rău!”şi cu vorba 
blândă l-a liniştit. Şi Mişu i-a 
rămas numele. Era un armăsar 
puternic de care nu se putea 
apropia nimeni, altfel sărea cu 
copitele pe orice necunoscut şi  

noul lui stăpân avea grijă să nu lovească pe cineva, 
ferească Sfântul! Văzându-l trist prin curte, s-a gândit să 
mai cumpere şi o iapă aşa că, după câteva săptămâni, a 
venit acasă cu o frumuseţe de mânză, spre încântarea 
calului şi supărarea nevestei care  ştia că tot ea va duce 
greul cu îngrijirea lor, când bărbatul era plecat de acasă. 
„ Hai, nu mai fi supărată, uite, o s-o cheme Flori, ca pe 
tine, să-i fii naşă de botez.”şi, râzând, a dus iapa în 
şopron, unde o aştepta puţin agitat Mişu. Nea Gheorghe 
nu se mai sătura privindu-i, avea o pereche de cai cum 
nu mai era prin împrejurimi. După un an, au avut şi un 
mânz frumos, cu o pată albă în frunte,  pe care l-a numit 
Steluţu. Acum prietenii curţii erau Mişu, Flori şi Steluţu. 
       Îi ţesăla şi-i mângâia zilnic, vorbea cu ei, le pieptăna 
coama stufoasă, le punea fân în iesle, dar cel mai 
încântat era când îi înhăma la şaretă şi pleca prin sat cu 
biciul în mână şi cu pălăria dată pe ceafă, să simtă 
bătaia vântului şi să-i salute din galopul cailor pe vecini 
sau pe cunoscuţii întâlniţi în cale. „ Frumoşi cai mai are 
nea Gheorghe!” îl invidiau bărbaţii, că nimeni nu mai 
avea aşa mândreţe de animale în ogradă. „Cu cât vinzi 
armăsarul?” l-a întrebat odată un ţăran mai îndrăzneţ, 
ştiind că-l va supăra. „Băiete, ăsta-i cal pur-sânge, nu se 
vinde aşa ceva”, i-a răspuns cu un glas tăios,  privindu-l 
fix. „El este prietenul meu şi averea mea. Nu înţelegi tu 
ce-i asta!”, apoi a dat din mână a lehamite şi a plecat 
furios. „ Auzi, tâmpitul, cu cât îl vând!? Ăştia sunt în stare 
s-o vândă şi pe mă-sa! Numai la bani şi la băutură le stă 
capul!” şi a mângâiat cu căldură crupa calului, care-l 
privea cu ochii mari, recunoscători. 
       Corpul zvelt, gâtul puternic, pieptul lat, membrele 
lungi şi musculoase, puternice, copitele potcovite la 
fierar cu grijă, ca o manichiură bine făcută, aşa arătau 
bidivii crescuţi de mici în curtea largă, în şopron şi-n 
grajdul cu fânar deasupra. Toată familia trebuia să aibă 
grijă de ei, să le pună ovăz în sacii special pregătiţi pe 
care-i agăţa cu o cureluşă de după urechi, să rânească 
în grajd unde le aşeza câte un strat gros de paie sau să-i 
ducă la păscut, când bărbatul era plecat de acasă. Când 
se întorceau transpiraţi de la drum, cu grijă erau înveliţi 
cu pături şi duşi în şopron, să nu răcească. De multe ori, 
bărbatul şi nevasta se aşezau pe scările cele înalte ale 
bucătăriei de vară şi priveau fericiţi la caii lor care 
rumegau liniştiţi, sau se întindeau pe paie şi dormeau în 
tihnă, ştiind cât erau de iubiţi. 
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       Între cai şi nea Gheorghe era o prietenie aproape nefirească. Se înţelegeau din priviri, 
fiecare ştia ce vrea celălalt: dacă un cal necheza, însemna că un pericol e prin apropiere sau 
este chemat stăpânul, dacă fornăia agitând capul, era bine să nu te apropii pentru că era tare 
neliniştit, iar un fornăit uşor al nărilor era semn de prietenie, de apropiere faţă de stăpân sau 
de cine îl mângâia. Ochii lor blânzi te încălzeau cu privirea, te fixau şi uneori „cereau” să fie 
mângâiaţi, deoarece caii cunosc suferinţa fizică şi mentală, sunt capabili de emoţii puternice. 
Cel mai mult le plăcea să se joace, să alerge prin curte sau pe păşune, mai ales mânzului. 
Lacrimi mari curgeau, lăsând urme pe faţa lor, dacă erau loviţi cu biciul, şi atunci deveneau 
agitaţi, săreau în două picioare, nechezau, încercau să se apere lovind cu copitele, erau 
foarte periculoşi. Foarte rar se întâmpla aşa ceva, căci om şi animal se înţelegeau prin 
cuvinte: „ Dii! Ho-o-o! Hai! Hopa! Brrrr! Uşoor!” şi caii răspundeau la îndemnurile bărbatului. 
Habar n-avea nea Gheorghe de arta dresajului,  el îi iubea atât de mult încât comunicarea 
om-cal era perfectă şi superbele animale pur-sânge erau prietenii şi ajutorul cel mai de preţ al 
familiei. 
      Vara îi înhăma la căruţă pentru a aduce snopii de grâu sau fânul de la câmp, toamna 
căra legăturile de coceni şi ştiuleţii de porumb, iar în zilele de sărbătoare mergea cu şareta la 
târg, cu nevasta şi fiica lor, o fetiţă de vreo doi anişori, pe care o iubeau mult, doar o 
avuseseră târziu, când el avea vreo patruzeci de ani şi femeia cu zece ani mai puţin. Dar   

cea mai mare plăcere a lor era iarna când puneau şiragurile de clopoţei la gâtul cailor, 
aranjau sania cu blănuri de oaie şi cărămizi calde, „să nu îngheţe picioarele celei mici”, şi  
plecau în vizită la rude. Porneau de acasă cu caii la pas, apoi la trap şi, ca nişte actori, 
armăsarul şi iapa murgă clătinau capetele şi fornăiau tare, spre marea plăcere a stăpânului 
care asculta încântat clinchetul zurgălăilor şi toată lumea era a lui.   
 O întâmplare l-a apropiat pe nea Gheorghe şi mai tare de caii lui. Era o zi călduroasă 
de primăvară, zăpada se topise, pomii dădeau în mugur, ciripitul păsărelelor înveselea 
natura, zburătoarele din ogradă se vânzoleau de colo până colo. 

Georgeta, fetiţa lor, se 
juca prin curte ca o 
mânză, alerga după puii 
pufoşi de găină, arunca 
o minge din cârpe apoi o 
apuca încet cu 
mânuţele-i subţiri, 
chicotind, se învârtea 
amuzată de fustiţa ei 
care se înfoia ca o 
umbrelă, uneori cădea 
împiedicându-se de 
pietricele, dar nu 
plângea. Pe scările de 
ciment ale bucătăriei de 
vară – pe lângă casa cea 
mare cu hol, odăi şi 
bucătărie de iarnă, nea  
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Gheorghe mai ridicase o cameră peste pivniţă şi acolo gătea femeia lui vara – bărbatul şi 
nevasta făceau planuri cum să se pregătească pentru a doua zi când trebuia să înceapă 
aratul şi o urmăreau pe copilă să nu se lovească de ceva, să nu se rănească. Tatăl era tare 
mândru de fata lui, se juca adesea cu ea şi o punea pe spatele calului cel mare şi o plimba 
prin curte, spre încântarea copilei care ţipa încântată foc. „Când va fi mare, am s-o învăţ să 
călărească”, îi spunea mândru Floricăi, dar aceasta se temea rău şi nici nu se gândea să-l 
lase. Când îl vedea că o suie pe cal, simţea că inima i se opreşte de frică să n-o scape 
cumva de acolo de sus şi s-o schilodească.Doamne fereşte! Georgeta era atât de firavă, de 
slăbuţă, avea nişte picioruşe subţiri şi mânuţe gingaşe ca nişte crenguţe de salcie, părul 
blond, împletit în codiţe, ochi ageri şi un zâmbet drăgălaş, încât toţi vecinii şi prietenii o 
adorau. 
     În ziua aceea în curte domnea o linişte odihnitoare, nimic nu prevestea vreun pericol. 
Preocupaţi cu problemele casei, cufundaţi în discuţia lor, cei doi au uitat pentru un moment 
de fetiţă care, tot învârtindu-se, a ajuns la şopronul unde se găseau caii care mestecau 
Doamne fereşte! Georgeta era atât de firavă, de slăbuţă, avea nişte picioruşe subţiri şi 
mânuţe gingaşe ca nişte crenguţe de salcie, părul blond, împletit în codiţe, ochi ageri şi un 
zâmbet drăgălaş, încât toţi vecinii şi prietenii o adorau. 
     În ziua aceea în curte domnea o linişte odihnitoare, nimic nu prevestea vreun pericol. 
Preocupaţi cu problemele casei, cufundaţi în discuţia lor, cei doi au uitat pentru un moment 
de fetiţă care, tot învârtindu-se, a ajuns la şopronul unde se găseau caii care mestecau 
liniştiţi ovăzul din iesle. Din când în când coada cea stufoasă a armăsarului se mişca într-o 
parte şi-n alta, apărându-se de muşte. Cu ochii mari copila urmărea curioasă agitaţia firelor 
de păr şi nu ştia cum să le prindă să se joace cu ele. Întindea mânuţa, dar coada se mişca 
prea repede. A mai făcut un pas să se apropie mai mult, cu mâinile întinse spre prada ce nu 
se lăsa prinsă. Chicotea uşor şi flutura degetele cerând calului să nu mai mişte coada cea 
năzdrăvană. Simţind prezenţa copilei, Mişu a început să se agite, să fornăie neliniştit, să-şi 
scuture pielea şi, cu capul întors, privea uimit de îndrăzneala necunoscutei. Cu urechile 
ciulite, cu capul tremurând, a început să bată cu picioarele din faţă, gata s-o ia la fugă.  
       Fetiţa, fără să se sperie,  ridicându-se pe vârfurile picioarelor,  a reuşit să prindă 
ciudăţenia aia mişcătoare, a scos un strigăt de bucurie şi a strâns cu pumnul ei mic firele de 
păr ale armăsarului, sprijinindu-se să nu cadă. Deodată calul a nechezat nervos, speriat că 
un străin îl deranja şi-l trăgea de coadă şi a început să bată din picioare ca să scape din 
strânsura fetei. Iapa şi mânzul s-au oprit din rumegatul lor, şi-au întors capetele şi priveau la 
scena aceea dramatică. În aer plutea un pericol de moarte.  
      O linişte grea se lăsase peste casă şi ogradă, întreruptă apoi  găinile care au început să 
cotcodăcească, curcanii să se umfle în pene cloncănind, rândunelele să roiască în cerc cu 
larmă mare vestind nenorocirea.  Atunci stăpânii casei şi-au îndreptat ochii spre cer şi spre  
şopron şi au văzut grozăvia. Florica şi-a reprimat un ţipăt, bărbatul a rămas împietrit şi a 
aşteptat lovitura de copită a calului. Nu ştiau ce să facă, cum s-o scape pe micuţă din 
capcana în care se afla. Dacă s-ar mişca şi ar alerga spre cal, acesta s-ar speria şi mai rău şi 
ar sări în două picioare, cum făcea de obicei. Inima îi bătea cu putere, mâinile paralizaseră, 
gândul se zbuciuma a neputinţă, „Doamne, ce să fac?”, ochii îi ieşiseră din orbite de teamă.     
       Şi atunci s-a întâmplat minunea: murgul s-a liniştit, a ridicat uşor piciorul drept, l-a trecut 
peste fetiţă şi s-a dat deoparte, fără să o lovească, apoi a fornăit a furie şi a mustrare, 
privind-o curios, zicându-şi: „Ce caută fiinţa asta mică la picioarele mele?”şi a fornăit iar.  
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 Georgeta, scăpând coada din mână, a căzut în genunchi lângă cal şi a început să plângă, 
supărată că a pierdut jucăria, că s-a lovit la mânuţe şi că s-a speriat de nechezatul lui Mişu 
cel mare şi furios. Abia atunci Gheorghe a alergat disperat spre fată, a luat-o în braţe şi a 
pipăit-o să vadă dacă n-a păţit ceva rău, nevenindu-i să creadă că murgul lui cel sălbatic 
uneori, a ocrotit-o cu atâta blândeţe. Strângând-o puternic la pieptul lui, a sărutat-o cu 
patimă, cum nu mai făcuse vreodată. Mai rău a fost cu femeia care a început să plângă cu 
sughiţuri şi să tremure ca de friguri, când şi-a văzut fetiţa vie şi nevătămată în braţele 
bărbatului şi când a înţeles prin ce pericol au trecut. I-a smuls-o din braţe şi au fugit în casă, 
ca şi cum un alt pericol ar mai fi bântuit prin jur, dar şi mustrându-se că nu fusese îndeajuns 
de atentă şi o pierduse din ochi.  
       Cu o dragoste nemărginită în glas, nea Gheorghe s-a îndreptat spre armăsar, spunându-
i, ca între prieteni: „Mulţumesc, Mişule!” şi i-a îmbrăţişat grumazul cel puternic, ascunzând o 
lacrimă în coama-i frumos ţesălată, apoi l-a mângâiat uşor pe spate şi pe coada cea 
buclucaşă. Nu degeaba se spune că un cal este prietenul de nădejde al omului, dacă ştii  
cum să te porţi cu el. 
      Peste câţiva ani Georgeta l-a călărit mândră, ştiind că nu-i va face nici un rău, doar acest 
cal o ocrotise cândva cu uimire şi tandreţe, când aripile Destinului o trimisese la picioarele lui, 
iar el a ştiut cum să facă, să n-o rănească. De atunci, armăsarul Mişu a fost preferatul casei, 
nimeni n-a avut  voie să-l lovească, să-i vorbească urât, sau să-l vândă, până a murit de 
bătrâneţe. 
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Poezia ne face cu ochiul din miezul narativităţii. Liviu 

Ofileanu – cinderella & alte marşuri funebre 
 
  
 

La editura „Armonii culturale” din Adjud, a apărut recent al patrulea volum de versuri al 
lui Liviu Ofileanu, Cinderella & alte marşuri funebre. Cartea are pe coperta I o reproducere 
după Ballerina in a Death's Heads de Salvador Dali, iar pe coperta a patra prezentările a trei 
critici literari cunoscuţi: Ştefan Ion Ghilimescu, Felix Nicolau şi Al. Cistelecan. Astfel, primul 
dintre ei spune: „Cinderella & alte marşuri funebre este un original reçit al stării de paranoia a 
lumii, greu de separat a posteriori de a priori (...) poezia domnului Liviu Ofileanu, unul dintre 
cei mai talentaţi creatori din câţi avem astăzi, reuşeşte performanţa de a nu ignora nici măcar 
o clipă contextul social-istoric”. Felix Nicolau remarcă faptul că „Marşurile funebre ale lui Liviu 
Ofileanu sunt nervoase, conectate la cultura mare, dar şi la demenţa lumii noastre. (...) 
Cartea aceasta ar trebui să fie o mare surpriză în literatura noastră şi un argument 
incontestabil că poezia poate fi cea mai spectaculoasă formă de artă”. Al. Cistelecan 
surprinde la fel de bine maniera creatoare a poetului: „Scriitura realist-biografistă îşi împinge 
marginile, simultan, în reveria anamnetică, în reveria cu nostalgii şi-n notaţiile de cruzimi, 
adesea de intensitate expresionistă. Dicţiunea autenticităţii topeşte referinţele şi aluziile într-o 
gramatică de lirism existenţial acut, care electrizează concretul fără a-l sublima”.   
   Autorul îmi pare a fi un poet de o natură insurgentă, care ştie că nimic nu se poate construi 
în domeniul literaturii pe un teren arid, pe un fel de terra nova unde nu a crescut nimic, de 
parcă toată creaţia literară de până acum ar fi dispărut asemenea manuscriselor de la Marea 
Moartă. Dimpotrivă, el este convins că   poezia cere experimentare continuă, trebuind să fie 
în pas cu spiritul veacului (acel saeculum despre care vorbea Eugen Lovinescu).  
 Liviu Ofileanu este un exemplu de poet greu încadrabil într-o tendinţă literară actuală. 
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Cert este faptul că scriitura sa are toate însemnele interferenţei genurilor literare, fapt 
identificabil în literatură odată cu Iluminările lui Rimbaud, continuându-se cu 
postmodernismul american şi cu orientările estetice actuale. De aceea, spun că nu avem de 
a face, în cazul său, cu o poezie în sensul tradiţional al cuvântului, ci, mai degrabă, cu 
poeme în care prevalează narativitatea, din care ne face cu ochiul, în mod şăgalnic, lirismul, 
fără a lipsi atributele dramatice. Compus din două cicluri poetice, altri personaggi in cerca 
d'autore (un fel de parafrază a cunoscutei piese a lui Pirandello) şi jazz balads for late 
night (spargerea globului de cristal şi alte micronaraţiuni), volumul acesta de poeme 
incorporează în sine atât lucrări mai apropiate de poemul în proză, cât şi de poemul epico-
liric. 
    Personaje cum ar fi Turbuţiu, Eftimie Chioru', Myramorena, „femeia cu o mie de feţe” 
amintesc într-un fel de eroii sorescieni din La Lilieci, deşi par a fi convins că asemenea tipuri 
umane au corespondent în realul trăit de autor. Sau, mai degrabă, sunt măşti ale eului liric. 
Absurdul pe care îl trăiesc personajele şi eul creator ascuns în spatele acestora (deşi ele par 
să-l caute şi să i se spovedească) reprezintă un alt semn al apropierii de Kafka. Spiritul ludic 
şi ironic mi se pare a se topi, cam în toate poemele de aici, într-o deznădejde cauzată de 
perpetuul bâlci al deşertăciunilor; dincolo de acestea, totuşi transpare şi katharsis-ul. Astfel 
se întâmplă cu personajul Eftimie, în poemul şi dracii plâng, nu-i aşa?: „i-am spus că Hristos 
a murit pentru El, şi că maria, mama lui, chiar dacă e/ moartă trăieşte… în timp ce trenul 
părăsea gara – cătană plângând pe/ muţeşte, eftimie îşi ducea mâna stângă de la un ochi la 
celălalt-lipsă – acum/ ştia ce înseamnă să-i moară cineva/. iar Eu vedeam cum omul care se 
îndepărta fără să facă un pas/ crescuse în sufletul meu ca o pâine pe vatră…” (p. 10). 
contemporaneităţii: ce este şi ce nu este poezie; până unde pot merge limitele acesteia. 
Ideea care străbate poemul este aceea că nu există nici măcar o limită pentru poezie, că 
„prozaica zevzeca” aduce „argumente” în favoarea implicării artistului în viaţa „cetăţii” şi că 
rolul de modelator al caracterelor umane nu ar trebui să înceteze: „prozaica zevzeca/ începe 
discursul în faţa membrilor uniunii scriitorilor:/ ştiţi, mă scuzaţi,/ se spunea într-o carte mai 
veche/ că artistul are atitudine, se implică etc./ apoi consumatorul avea să deducă tocmai pe 
dos –/ recepţia se derulează în funcţie de reputaţie./ credinţa de barbar încurcat de cravată/ 
tatuează numele femeii pe antebraţ, lângă seria armei./ vărsatul de vânt din obrajii scofâlciţi 
ai lunii – julituri cicatrici –/ toate se trec şi se uită degrabă;/ nepăsarea niciodată, îngustimea 
niciodată./ ştim că războiul distruge pe veci,/ ca un tată vitreg, te bate,/ apoi îţi oferă pământ 
– şi cum să nu lupţi pentru patria ta kaki?/ doar viaţa ta e o pagină de gardă a cărţii scrise în 
ceruri.”(p. 7). Şi, până la urmă, sărmana prozaica (noua poezie, nu-i aşa?!) ajunge să fie 
violată „ca într-un poem de florin iaru”.  Un poem de luat în seamă este şi evident, alt 
monolog, unde dramatismul este îndulcit cu mierea umorului, eul poetic oscilând între două 
ipostaze antinomice de natură dostoievskiană: Ivan şi Alioşa. Eroul liric este un fel de Martin 
Eden exasperat de singurătatea artistului printre semeni, dintre care exemplu clar de 
schizoidie este pastorul nebun care „a vrut să vindece un frigider” (p. 78). Concluzia textului 
este, totuşi, optimistă: omul e mai mult decât fiinţa de carne şi oase, „nu e balega din dosul 
lui” (aceeaşi pagină). 
    Poemele lui Liviu Ofileanu păstrează, ca şi în volumele anterioare, factura eseistică, 
textualizarea se realizează fie prin descriptivismul specific autorului, fie printr-o manieră mai 
reflexivă decât până acum, în special în poemele: magicianul, nuda veritas, Aria Broca. S-ar 
putea spune că poemele sunt prea prozaice, însă trebuie să înţelegem că fiecărui scriitor i se 
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potriveşte „haina” care, deşi îmbracă  exteriorul, vine din profunzime, iar acolo nu poate 
ajunge spiritul prozaic. Este poezie poate şi numai pentru faptul că există un ritm interior, o 
tensiune ideatică de multe ori în consens cu muzicalitatea sufletului, pe alocuri şi un fior liric 
izvorât din dramatismul trăirilor. N-am să fac o listă a poeţilor postmodernişti şi posttextualişti 
deja consacraţi, spre a se observa similitudinea tehnicilor discursive ale poetului cu 
reprezentanţii acelor direcţii literare. Intertextul, aluzia culturală,  narativizarea, inserţia 
cotidianului ar fi câteva dintre procedeele pe care le întâlnim şi la Liviu Ofileanu. 
   Între primul şi al doilea ciclul poetic există diferenţe mai mult la nivel formal, în sensul că al 
doilea, cum spune şi subtitlul acestuia, „spargerea globului de cristal şi alte micronaraţiuni”, 
include poeme narativizate, dintre care cel mai amplu şi, poate, cel mai bine realizat este 
ultimul, cucuiele zeţarului  (chopin – sonata nr.2, opus 35, în B minor) (p. 99-106). În acest 
poem este sintetizat întregul demers creator din volum, fiindcă zeţarul-poet este culegătorul a 
tot ceea ce realitatea şi ficţiunea aşază în faţa noastră: semnele vii din lecturile preferate, 
vocea dominantă care „sudează” între ele vocile venite din trecutul şi prezentul fiinţei sau 
dintr-o existenţă posibilă, „dragostea şi bucuria, bunătatea şi pacea, smerenia şi blândeţea”, 
singurele care par să rămână dincolo de fragmentările discursive. Textul ia naştere tocmai 
din această luptă eternă a contrariilor, din care trebuie să învingă, în cele din urmă, armonia 
lor. Este greu să spui ce prevalează: încrederea sau neîncrederea în cuvânt, fiindcă vocea 
poetică dominantă se descompune şi se recompune într-o melodie stranie, iar trimiterea la 
Chopin este mai degrabă autoironică, întrucât registrul minor pare a-l domina pe acela grav. 
Poate că excesul de aluzii şi trimiteri culturale ar fi ceea ce împiedică poemul să fie unul 
dintre cele mai reuşite din creaţia lui Liviu Ofileanu. În rest, se conturează drama artistului 
mai reuşite din creaţia lui Liviu Ofileanu. În rest, se conturează drama artistului dintotdeauna, 
dincolo de personalizarea discursului. Tentativa (auto)demolatoare se sfârşeşte în accente 
hamletiene: „acesta e punctul de sprijin, i-am explicat./ sunetul unei corzi e virtual înaintea 
atingerii/ sau atingerea e virtuală înaintea dorinţei./ dar coşmarul (!), cum face să dispară sub 
lumina tiparului/ forma sufletului, scălâmbăiala celui ce cuvântase,/ mirosul de transpiraţie din 
timpul tăcerii,/ stupoarea curioasă în faţa dragostei./ cum face să dispară tristeţea suavă, 
furibundă şi comică,/ lăcomia de înţelesuri cu suferinţa din coada ei,/ râvna de a pescui în 
ceruri?// LUMINA TIPARULUI TRAGE CORTINA DE ABURI/ întrucât orice carte are zile – 
pagini lipsă –/ fisuri elementare şi valoarea unei oglinzi”. 
   În ciuda unor realizări remarcabile din volumul de faţă, surprinde oarecum neplăcut, pe 
alocuri, prolixitatea stilului, trecerea prea bruscă de la un registru stilistic la altul, inserţia 
oralităţii în pasaje unde prioritar este livrescul. Dar se pare că totul este salvat de aceeaşi 
voce dominantă care, deşi nu se ia în serios, reuşeşte să lase în urmă amprenta unei scriituri 
de calitate. Ce va rămâne din cartea aceasta doar timpurile care vor veni au să spună.  
   Consider că volumul cinderella & alte marşuri funebre poate constitui o lectură plăcută şi 
utilă pentru cititorul rafinat, fie că manifestă predilecţie pentru poezie sau pentru proză. Eu 
cred că aici este prezentă (dacă parafrazăm un titlu din volumul de faţă) o adevărată artă şi 
de a scrie un roman – cel al propriei vieţi rătăcite printre literele zeţarului.          

 

George Paşa 

01.11.11 12:00:15 

 
 



 

  

Tămăduire 

 

E-o linişte ruptă din ceruri în sat 

Săruturi de stele pe creste de deal 

Răzbate arar din ogradă-un lătrat 

Iar luna revarsă luciri de opal. 

 

Îngheţuri şi viscol lovit-au destine 

Storcând lacrimi calde, dureri 

amorţite 

Speranţe trecute prin furci caudine 

Şe-aşează cuminţi aşteptând liniştite 

 

Lumina să-nfrunte ’ntunericul tern 

Cu zori să dezmierde tumultu-n delir 

S-alunge şi frici şi dureri în infern 

Cu cerul pe umeri, pe frunte cu mir. 

 

Mi-e sufletul viu şi voinţa mi-e 

trează 

Crâmpeie de gânduri uitate-n pridvor 

Mă-ndeamnă într-una: fetiţo, 

visează! 

Şi inima-ţi umple din dulce izvor. 

 

Săcuieu, 20 ianuarie 2011  

 

  Dor de primăvară 

 

Musteşte-n mine dor de primăvară 

Şi muguri de speranţă stau să ’nvie 

Vreau să renasc cu ei... a câta oară? 

Iar versul lin să-mi curgă-n poezie. 

 

Mi-aşez dorinţe-n palma Ta divină 

Când ţurţurii la streaşină vor plânge 

Şi ghioceii vor striga-n grădină 

Şi primăvara, tot ce-i trist s-alunge. 

 

Continui să visez, mi-e dor de bine 

Când codri dezgoliţi vor înfrunzi 

Din pietre reci se vor trezi destine 

Şi seve crude-n noi vor răbufni. 

 

Sunt roaba gândului mereu frumos 

Şi-a florilor de suflet mesageră 

Tânjesc de dor, pe drumul sinuos 

Al vieţii-n care sunt doar… 

pasageră. 

 

Săcuieu, 19 ianuarie 2011 

 La poale de munte 

 

Sub pietre – izvoare 

în codri răcoare 

în inimi Lumină 

şi flori în grădină 

în râuri de munte 

speranţe pierdute... 

  

toate adună 

sub raze de lună 

gânduri alese 

din ierburi culese 

şi suflete calde 

lutul nostru să scalde 

în versuri sublime 

cu vorbe de bine 

şi-aromă de tine... 

 

Săcuieu, 16 ianuarie 

2011  

 

Luptându-ne 

zâmbind 

 

 

Păşim  îngânduraţi  

pe frunze moarte 

Speranţele-

mpletind la orice 

pas 

Cu sufletul deschis, 

precum o carte 

Dorinţa de-a 

învinge, atât ne-a 

mai rămas. 
 
Printre ciulini şi spini trudesc să 

crească 

Gingaşe flori de nufăr, nepătate 

Dorind iubirea veşnic să-nflorească 

Şi să ne-aducă pace, speranţă, 

bunătate. 

 

Trăim nesiguranţa dar plăsmuim 

iubire 

Pândesc adesea frici ce tainic ne 

cuprind 

Nu le lăsăm s-atingă seninul din 

privire 

Căci suntem făuriţi să ne luptăm 

zâmbind. 

Sibiu, 01 noiembrie 2010 
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Trecem grăbiţi prin timp parcă mânaţi de un zor neînţeles. Tot mai strâmtorat este cuprisul timpului 
faţă de necuprinsul imperiului uman al fiecăruia din noi. Ritmul alert în care trăim ne-a luat în vârtejul lui. 
Parcă ieri era când scriam rânduri pe aceeaşi temă, gânduri la cumpăna anilor, cu un an, doi, trei în urmă, 
ani pe care îi simţim ca spulberaţi de nici nu mai ne amintim de ei.  
 

Trec zilele în goană nebună, dar se opresc parcă înaintea încheierii unui an ca să se uite puţin 
înapoi, cu puţin înainte de a-şi plia ultima filă din calendar şi de a da ştafeta anului care vine pentru a ne 
pune o întrebare, tot în zorul vremurilor trăite, căci lumea acum nu mai e cea pe care o ştiam noi mai 
demult: "ei, cum ţi se pare că a fost anul acesta şi ce ţi-ai mai dori de la cel care urmează"?  

În ceea ce mă priveşte personal, cumpănesc şi zic: între dorinţele exprimate acum un an şi 
împlinirea lor, traista pare să fie mai încărcată faţă de alţi ani, mulţumită Celui de Sus. Puterea Lui s-a 
văzut în câteva probleme de sănătate pe care le vedeam cauze pierdute. Ca o compensare pentru 
problemele precare de sănătate, au fost  cateva împliniri  pe planul preocupărilor pentru scris, pe măsura 
puterilor mele. Imi dorisem să mai tiparesc o carte izvorâtă din luminişurile sufletului şi gândurilor mele şi 
"Luminişuri" au apărut sub îngrijirea editoarei Elena Rodica Lupu la Bucureşti unde i s-a făcut dubla 
lansare, prima  organizată de Liga Scriitorilor Români şi a doua lansare de către Academia Dacoromână de 
la care am primit şi o onorabilă Diplomă de Excelenţă. Am primit cuvinte de caldă apreciere pentru carte, 
iar dacă sunt şi altfel de păreri, m-am împăcat cu gândul că diferenţele între oameni formează minunăţiile 
lumii lui Dumnezeu. Au apărut anul acesta doua dicţionare ale scriitorilor români în care figurez şi eu, 
deasemenea, sunt prezentă şi într-o Antologie de poezie şi proză scoasă prin sârguinţa directorului revistei 
Starpress Internaţional, Ligya Diaconescu, precum şi în alte două Antologii şi un alt dictionar care sunt 
acum sub tipar, în care va apare şi numele meu. Tot în anul acesta am atins cel mai mare număr de scrieri 
publicate în numeroase reviste online sau pe suport de hârtie publicate în lumea întreagă. De asemenea 
am avut mai multe scrieri publicate în volumele altor scriitori şi mai multe referinte despre scrierile mele. 
Astfel, îmi iau rămas bun de la acest an cu mulţumire pentru că a fost rodnic. 
 

Mi-am mai dorit anul trecut ca cele două ţări de suflet, România şi Canada să prospere şi oamenii 
să-şi găsească împlinirea rostului lor pe acest pământ. In România nu au mai fost tulburările din anul 
anterior, dar s-au simţit destul de dureros urmările pentru cei aflaţi la limita existenţei şi totuşi speranţa nu i-
a părăsit pe oameni. Canada s-a ţinit mai bine, ţinând cont de criza care a cuprins lumea întreagă şi care, 
oricum a ciupit ceva din traiul nostru de până acum.  
 

Pentru anul ce urmează doresc să fie bine în lume, Canada şi România să prospere, iar mie să-mi 
dea puterea şi priceperea de a croi haine gândurilor şi trăirilor mele ca să le scot în lume sub formă de 
scrieri.  
 

Doresc tuturor oamenilor din lume  prosperitate, sănatate şi împinirea dorinţelor de bine, la care 
adaug un plus de afecţiune şi de mulţumire celor care s-au aplecat asupra rândurilor aşternute de mine. 
 

LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE !  

        Elena Buica - Buni - Toronto  

 

 

 

2011-2012 
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Mi-a venit în minte această definiţie surprinzătoare a poeziei, printre multe altele, citind cărţile 
poetului Theodor Răpan, de la Hohotul apelor (în Caietul debutanţilor, 1975), până la poemele din 
Evanghelia cerului – Zodii de poet (2011). 

Pentru mine cărţile lui au fost şi rămân un eveniment. Şi uimirea de la 17 ani, câţi aveam când 
l-am citit prima oară, se adânceşte şi creşte. Afirm cu toată convingerea că este un scriitor original şi 
ipoteza aceasta o exprim pe baza recunoaşterii valorii incontestabile a volumelor scrise şi publicate 
de el până acum.  

— Cine este şi de unde vine în peisajul literar? 
Theodor Răpan vine în literatură din Câmpia Deliormanului, loc magic de unde îşi trag obârşiile 

şi Gala Galaction, Miron Radu Paraschivescu, Marin Preda şi Zaharia Stancu. Prezenţa sa pe cerul 
Poeziei a fost şi este marcată, azimutal, de atracţia către fior şi inefabil, preocupat, ca şi predecesorii 
săi, să-şi exprime la modul sublim trăirile afective, profundul inimii şi graţia ideilor. 

Cuvântul îi este univers, iar poezia îi este credinţă: „Poetul însuşi păşeşte cu teamă pe treptele 
Cuvântului! Cu vipera durerii la şold, Marele Vrăjitor se ascunde în zilele nedormite, în pipa 
ocultismului şi a melanholiei, cu sângele şiroind pe hainele-i mute, adunaţi deopotrivă: pietrarul şi 
dogarul, cizmarul şi tipograful, bancherul şi căcănarul, îmblânzitorul de cobre şi cinteza, fochistul şi 
acarul din gara Balaci, şi mierla ciufută, şi primarul cel fălcos şi fără maniere, toţi cei ce au acces la 
braţul de turbă al vieţii...” 

De mai bine de 40 de ani, poetul trudeşte pe tărâmul poeziei cultivând în chilia sa, în 
singurătate şi insensibil la „galerie”... „cuvinte de rămânere!” Matricele sale existenţiale devin reguli 
şi obsesii, animat deopotrivă de aflarea sensului magic, cât şi de secretul ieşirii din labirintul 
Logosului, de miracolul fiinţei, de credinţa în forţa demiurgică a Cuvântului, de libertatea rostirii, de 
nespusul inimii, de cer şi tăcere. 

Theodor Răpan a debutat publicistic în 1970 (la 16 ani), iar editorial, în 1975, în urma 
Concursului de debut organizat de Editura „Albatros” din Bucureşti, respectiv, în Caietul debutanţilor, 
cu Hohotul apelor, un ciclu compus din 13 poezii, selectate de un juriu format din Ştefan Augustin 
Doinaş, Domnica Filimon, Gabriela Negreanu, Ioanichie Olteanu, Mircea 

                                                                                            

„Dar ce-ţi pot spune eu despre poezie? Ce-ţi pot                                                                                        

spune despre aceşti nori, despre acest cer? Priveşte,                                                                                        

priveşte, priveşte-i, priveşte-l şi nimic mai mult. Vei                                                                                        

înţelege că un poet nu poate spune nimic despre                                                                                        

poezie. Să lăsăm asta criticilor şi profesorilor. Nici                                                                                        

tu, nici eu, nici un poet nu ştim ce este poezia. Este                                                                                        

aici: priveşte! Îi ţin focul în mâinile mele. Îl înţeleg                                                                                        

şi lucrez cu el perfect, dar nu pot vorbi despre el                                                                                        

fără literatură. Înţeleg toate artele poetice; aş putea                                                                                        

să vorbesc despre ele dacă nu mi-aş schimba                                                                                        

părerea din cinci în cinci minute...” 
 
                                                                                                                                  

(FEDERICO GARCÍA LORCA) 

 

 

PRIN LABIRINTUL POEZIEI 
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Sântimbreanu şi Laurenţiu Ulici. 
Girul acordat la momentul respectiv a fost confirmat ulterior de cărţile apărute la edituri 

prestigioase de stat sau particulare, majoritatea după 1989, cu o cadenţă dincolo de legile unui 
anume calendar al destinului, scrijelind înţelesuri sau edicte lirice „cu litere mari, furate din 
alfabetul vieţii”, ajutându-ne să descifrăm astfel ceea ce este dincolo de mesajul primordial. 

La întrebarea: „Poezia este respiraţia lui Dumnezeu pe pământ?”, premonitoriu, poetul ne 
răspunde: „Mai mult, este Evanghelia divinului!” 

 Autor al reflexiei deschise, circulare, Theodor Răpan ne relevă, astfel, o ipostază inedită a 
limbii române, inventând o nouă şi originală gramatică a poeziei. 

Metafora-titlu a primei apariţii editoriale – Hohotul apelor – sugerează în sine identificarea 
eului liric cu destinul colectiv. Încă dintru început luăm contact cu jubilaţia în faţa miracolelor vieţii: 
„Inimă, ce rod al nectarului necules îţi vorbeşte,/ încrucişează bătaia cu semnul meu dinadins,/ nu 
uita că mi-e frică şi pune diseară să cânte/ samsarul cuvintelor tale învins...” 

Vârsta juvenilă pune sub semnul candorii motive lirice predilecte pe care poetul le va cultiva 
tradiţionalist şi euforic: „Maică a mea, sunt nebun de iubirea ce vine,/ nu mai ştiu cât de mult voi fi 
foc sau venin,/ podoabele sângelui meu se prefac dimineaţa în rouă/ şi-nţeleg din cuvânt cât sunt 
zbor şi suspin...” 

Forma rafinată a poeziei de mai târziu, într-o continuă revelaţie a limbajului, aici îşi va fi aflat 
începutul: „Şi-mi pare că, adânco,lumina mă botează/ într-o răpire mută în vin şi în pocale,/ căci 
uite trandafirul în sânge cum burează/ fără să muşte, lacom vestindu-mă-n petale…”  

Limbajul purificat, graţios şi meditativ, cu vagi ecouri din vitalismul blagian, mărturiseşte 
jubilaţia simţurilor tinere şi caste. 

Deşi poezia începuturilor stă sub semnul clasicismului/ tradiţionalismului, ea ne dă şansa 
vederii umbrei regelui Midas: tot  ce atinge Poetul se preface în Cuvânt! 

La acel moment, al efervescenţei Cenaclului „Numele Poetului”, Theodor Răpan era „un 
impresionist diafan”, lucru sesizat pe bună dreptate de Cezar Ivănescu. Dacă în 1983, acesta 
remarca faptul că„Theodor Răpan, evoluând nespectaculos, dar sigur, se impune ca unul dintre 
poeţii rafinaţi şi discreţi ai tinerei generaţii”, în 1984, în aceeaşi revistă, „Luceafărul”, Artur Silvestri 
conchidea sec: „Oricum, de Theodor Răpan poezia românească nu va scăpa!” Ceea ce, o să vedeţi, 
s-a şi întâmplat... 

 Urmărindu-i parcursul literar, distingem trei etape în evoluţia sa. 
O primă etapă este cea în care a publicat următoarele şase cărţi: Hohotul apelor (1975), 

Privind în ochii patriei (1986), Aşa cum sunt (1989), Hotarul de foc (1991), La umbra cuvântului 
(1995) şi Schimbarea la faţă (2001). 

Debutul editorial, în volum singular, s-a produs în 1986, sub titlul Privind în ochii patriei, 
apărut la prestigioasa editură „Cartea Românească” din Bucureşti. Acest prim „chenar liric” s-a 
bucurat de o grafică aparte, semnată de Mircia Dumitrescu, iar redactor de carte a fost exigentul 
scriitor Mircea Ciobanu. 

Iniţial, volumul se numea Vestindu-mă-n petale, însă, din considerente ideologice, lesne de 
înţeles la acel moment, editura, fără a-l consulta pe poet, a schimbat titlul cărţii! 

Poeziile sunt grupate în patru cicluri inegale cantitativ: Încearcă să te-apropii de-un singur fir 
de iarbă!, Interludiu, Tentaţia schimbului de anotimp, Asimptota cuvintelor. 

Remarcăm în acest moment prospeţimea poeziei, la baza căreia se află o lectură bogată din 
creaţia „veche”, dar şi din poezia contemporană, cultivarea metaforei, a versului insolit, de 
inspiraţie filosofică. 

Sentimentul apartenenţei la spaţiul românesc este rostit cu o convingere fascinantă, plină de  
 
 



 

135                                    Regatul Cuvântului      Anul I Nr. 1-2 (Noiembrie- Decembrie) 2011      
 
prospeţime: „Cu o-nflorire de zarzăr/ Patria este mai caldă!” 

Uneori, gândul moralizator se însoţeşte cu optimismul pe care îl declamă cu toată 
frenezia vârstei tinere: „Eu sunt ecou nespuselor cuvinte,/ o pasăre pe somnul ce mă doare./ 
Să nu mă confundaţi cu visul:/ lumina e furată din ninsoare...” 

Pe coperta a patra a cărţii, poetul Nichita Stănescu îşi exprima dezinvolt gândul: „Citind 
cu atenţie versurile acestui tânăr poet, spiritul meu critic mi-a dat o iritare tipică a întâlnirii cu 
un alt teritoriu. 
Contorul Geiger-Müller pe care-l aveam pentru radiaţii şi-a mutat acul spre radiaţia extremă şi 
spre indicaţia: «atenţie, aici este uraniu!» 

Dacă credeţi pe cuvânt cele câteva versuri bune scrise de Nichita Stănescu, vă atrag în 
mod respectuos atenţia că sunt iritat, că trebuie din nou şi n-am ce face, căci acesta este 
adevărul, să cred în poeziile semnate de tânărul meu confrate, Theodor Răpan. Nu trebuie 
niciodată să ne descurajăm adevăraţii noştri poeţi, chiar dacă în mentalitatea noastră nu au 
un nume faimos. Singurul reproş pe care i l-aş putea face marelui nostru bard de la Mirceşti, 
Vasile Alecsandri, dacă aş avea curajul şi talentul să i-l fac vreodată, nu înainte de a-i fi 
sărutat Mioriţa pe inimă, ar fi acela că, din grăbire, însuşi bardul a scris că: «românul s-a 
născut poet!» Citind poeziile lui Theodor Răpan mă întorc şi zic: «poetul s-a născut român!» 

Următorul volum, apărut în 1989 – Aşa cum sunt (Editura „Eminescu”) exprimă 
autenticitatea creaţiei poetului din punct de vedere tematic şi stilistic, cultivator frenetic al 
metaforei, al travaliului liric sub semnul Cântecului: „În şiştarul luminii/ cuvintele limbii 
române/ scânteiază/ aidoma ciutelor/ care pasc/ în patria viselor./ Scăpărătoare vioară,/ inima 
dorului…/ Înţeles/ ce-l aşez/ azi,/ în capul mesei/ şi spun: pace vouă cuvintelor...” 

Aflat sub protecţia unui Daimon generos, Theodor Răpan este într-o continuă însoţire 
cu mirarea, visul, clipa, dezdurerarea, uitarea, neantul, câmpia, femeia, prietenul nimeni, 
salcâmul, valul, întristarea, sărutul, restriştea, moartea, vântul, poezia, melanholia, iubirea, 

 
 

Pictură realizată de Liliana Nastas Brătescu  

 firul de iarbă, cântecul, amăgirea, 
singurătatea, silaba, cuvântul. 

În pagina de deschidere a volumului 
amintit, poetul rosteşte exclamativ: „Binecuvânt 
Logosul! Cele de faţă sunt scrise cu acel colţ al 
inimii muiat într-o lacrimă cuvântătoare. Ea să 
ducă greul, în timp ce eu tac desăvârşirea 
lunecării...”  

Descătuşarea de sine devine destin 
creator. Cuvântul dintâi trece răpanian prin 
„alfabetul tăcerii”, încolţind în oul cosmic. 

De la primul până la ultimul volum, poetul 
exprimă credinţa de neclintit în forţa Cuvântului 
divin şi a Cuvântului întrupat: „Ştiu de la Cântec 
înţelepciunea Cuvântului./ Datoria mea e să vă 
reamintesc că trăiesc dimpreună/ fiecare literă,/ 
să vă citez pe-nserate/ la tribunalul speranţei/ şi 
să vă invit,/ odată cu îngândurarea,/ la marele 
dans/ ce tulbură mea e să vă reamintesc că 
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trăiesc dimpreună/ fiecare literă,/ să vă citez pe-nserate/ la tribunalul speranţei/ şi să vă 
invit,/ odată cu îngândurarea,/ la marele dans/ ce tulbură melancolia pietrei...” 

Intuirea rosturilor cunoaşterii, filtrate, desigur, poetic, dobândeşte sensuri profunde, 
complexe, în scrisa lui Theodor Răpan, relevând raporturile ascunse pe care le au lucrurile şi 
stările în ordinea realului sau a sublimului. Chiar şi celor mai abstracte categorii ale 
existenţei, acesta le găseşte corespondenţe directe, sensibile. 

Volumul Hotarul de foc, Editura „Europa” (Craiova), 1991, evidenţiază un aer liric 
proaspăt, dens, dublat de ironie şi autoironie, în nota generaţiei anilor ’60, comentariul 
livresc, specific generaţiei anilor ’70, dar şi adresarea directă, în stilul optzeciştilor: „Umbră a 
sunetului/ spune-mi tu,/ ce mirare îmi e că sunt plop desfrunzit,/ oră grea, secunda timpului 
mut…/ Slobod întru vocabula/ imnicului zbor – / iată-mă,/ sunt gloria Clipei: Tăcerea!” 

Multe poeme stau sub semnul dedicaţiei. Iată, un prim poem închinat lui Nichita: „Nu 
râd, nu plâng,/ plictisit îndelung/ sub ceardacul divin neaflat./ De aceea te blestem/ să-ţi fiu/ 
bietul popas/ sub cuvânt, necuvânt./ Doar atât.../ Neaflat...” Altele sunt dedicate lui Homer, 

Brâncuşi ori fiicei sale, Raluca: „Sub Cântec/ tăinuire îmi e disperarea/ şi soarele nopţii,/ 
cârtiţă-n lanul de stele,/ scormone-n zodia fără de moarte...” 

Pe coperta a patra a cărţii sunt consemnate aprecierile lui Nichita Stănescu şi 
Gheorghe Tomozei, pe care găsesc de cuviinţă să le reproduc, având în vedere epuizarea 
stocului de carte sub semnătura lui Theodor Răpan, dar şi valoarea acestor „edicte” pentru 
istoria şi critica literară: „Acestei cărţi pe care o şi văd mergând de una singură în inimile 
singuratice ale cititorilor ei, îi doresc nu drum bun, ci zbor înalt! Carte esenţială în pasul nou 
făcut de noua generaţie spre adevărul poeziei sau cum mai bine decât noi toţi se-ntreba 
mirabilul Eminescu: «unde e cuvântul ce exprimă adevărul?», remarc cu târzia mea vedere 
un adevăr ce exprimă Poezia.” (Nichita Stănescu) 

Şi, alături de „Îngerul Blond”: „Primul ar fi Theodor Răpan, pe care i l-am dus de mână 
lui Nichita Stănescu, zicându-i despre poeziile lui precum că… şi Acela, Nichita, nu numai că 
a confirmat diagnosticul pus de mine, dar l-a declarat bolnav incurabil de poezie, lăudându-i 
metafora mirabilă, fluenţa «discursului» şi frumoasa sănătate a credinţei în verbul românesc” 
(Gheorghe Tomozei). 

 La umbra cuvântului (1995), a cincea carte a poetului Theodor Răpan, structurată în 
patru părţi (Riscul tăcerii, Încolţirea cuvintelor, Tentaţia schimbului de anotimp şi Pe cord 
deschis) ne propune un poet stăpân pe alchimia cuvintelor, capabil să modeleze în creuzetul 
spiritului dărnicia unei existenţe ale cărei ferestre au stat totdeauna deschise. 

 „Un poet, pentru care actul creaţiei reprezintă deopotrivă bucuria dăruirii de sine şi 
suferinţa celui care taie în carnea propriilor silabe până la rădăcina unde respiră, unică, 
esenţa frumosului. Profund lirică prin natura sa, riguroasă prin formaţie şi cultură, poezia lui 
Theodor Răpan este aici, în somptuosul şi atât de firescul decor al cărţii, o autentică sfidare 
pe care Poetul, chemat de absolutul ideii, o aruncă efemerului covârşit de meschinăria clipei.” 
(Vladimir Alexandrescu) 

La umbra cuvântului este volumul care individualizează vocea poetului Theodor Răpan, 
dezvăluită în nesfârşite sensuri: „Nu mă vreau decât umbra cuvintelor./ Şopotul lor./ De veţi 
avea curiozitatea/ să simţiţi cum bate inima/ acestui bolnav de cântec/ n-o să vă vină a crede 
că-s eu.” 

Metaforele ventilate, inovative şi deloc la îndemâna oricui, rezistă trecerii în 
materializarea şi receptarea poemelor sale: „Doar ochii sunt orbi. Restul e lumină./ Cearşafuri  
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de patimi întinse la uscat./ Dintr-o întâmplare,/ inima mea bună/ într-o fântână de lacrimi/ s-a 
înecat./ Du-te!” 

Fiecare nouă lectură înseamnă o altă descifrare a semnificaţiilor conţinute. Practic, 
autorul ne deschide un univers al oglinzilor prin care se reflectă realitatea din noi. Labirintul 
ficţiunii prin care poetul îşi plimbă cuvintele nu este altceva decât geometria pură a spiritului 
poeziei: „Se spune: drumul înţelesului/ trece desculţ marea cea mare a vorbelor./ Aşa se 
explică/ priveghiul la uşa cuvântului,/ retezând dintr-o mişcare/ beregata celui mai tandru 
poem./ Se spune: înţeleaptă băutură/ e somnul cuvintelor…/ Ele se tac pe îndelete,/ unele pe 
altele/ şi nici nu se ştie/ care dintre ele/ va bate toaca înţelesului./ Tac!” 

Ca în Marea Poezie, Theodor Răpan ne oferă gânduri spre reflecţie şi delectare care 
cuceresc gustul cititorului: „Întrucât mâine mă voi naşte,/ mă închid în tine,/ nemuritor alfabet 
al tăcerii…” [...] „Veţi fi cu toţii umbra Cuvântului!” [...] „Mai singur decât sunt/ e doar 
Cuvântul!” [...] „Ce crimă perfectă sunt toţi trandafirii!” 

 Schimbarea la faţă (2001) este volumul care marchează încheierea primei etape a 
creaţiei poetului, „ajuns la o anumită decantare poetică”, după cum el însuşi mărturiseşte în 
textul de deschidere. În structura compoziţională a cărţii distingem următoarele cicluri: Elegii 
vieneze, Condamnat la mirare, Hemograme, Alfabetul tăcerii şi Tentaţia schimbului de 
anotimp. Noutatea o aduce ciclul de„elegii vieneze”, scrise între 1997–2000. 

Încărcătura lirică evidenţiază o construcţie temeinic elaborată, esenţializată, minuţios 
cizelată, expresie a conştiinţei artistice pe deplin asumate. Motivele predilecte sunt: dorul, 
dragostea, melancolia, timpul, însingurarea, visul, tristeţea, lumina, tăcerea, sfiirea, 
dezdurerarea, mirarea, cuvântul purtător de valenţe spirituale sporite. Acum poetul e „lacrima 
care îşi pierde umbra dincolo de tristeţe” şi se îmbată „de iubirea de moarte/ de dor,/ de 
zborul ce-ntârzie Clipa”. 

Asemenea poeţilor Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei – fraţi buni de „drum lung” – 
şi Theodor Răpan, în felul său, caută Calea spre Înalt: „Cu sufletul mi-am gândit mângâierea 
înspinată/ a scrierii./ Cu mâna-nmănuşată în patimă şi speranţă./ În vis nevisat./ Cutezând să 
trec hotarul de foc/ n-am greşit aflându-te pe tine,/ pe tine, veşnic Cuvânt/ de întors pe 
înserate la pruncii mei...” 

 Trăieşte sincer, cu sfinţenie, în credinţa Poeziei, bântuit de frisonul incertitudinii: „Sunt 
fericit! După trei decenii de aşteptare în anticamera proprii-mi fiinţe, am reuşit să tai, în 
sfârşit, cu briciul jugulara Cuvântului, ca apoi, să las să curgă-n tipar roua acestor confesiuni: 
îndoieli trecute şi prezente, cazanii lirice jurnaliere, în mare parte, rescrieri necesare. Am, în 
schimb, o singură dilemă: se va recunoaşte cineva în Poet? De-ar fi măcar unul!” Cea de-a 
doua etapă distinctă a creaţiei lui Theodor Răpan cuprinde patru cărţi inedite, în care 
experimentează noi formule literare: Taurul lui Falaris – Mărturisitorul – Jurnal de poet 
(2003), Muzeul de păstrăvi – Scrisori din lazaret (2004), Poştalionul de seară – File din 
jurnalul unui heruvim (2005), Dincolo de tăcere – Jurnal de poet (2009). Toate, tipărite la 
aceeaşi editură – „Semne”!  

Potenţarea trăirii eului creator, spiritualizarea universului, prezentarea unor aspecte ale 
concepţiei despre literatură, artă, mitologie, cultură, relevă nevoia de adecvare a formei la 
noile conţinuturi ale cărţilor ce marcheaza destinul literar al scriitorului.  

Taurul lui Falaris – Mărturisitorul – Jurnal de poet (2003) este volumul care face 
trecerea la a doua etapă a creaţiei poetului, marcând ieşirea din sfera poeziei şi 
intrarea într-o zonă mai greu de explorat, în care aforismul şi comentariul greu de  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explorat, în care aforismul şi comentariul se asociază, baza de lucru constituind-o lecturile 
esenţiale. 

  Este o „carte de învăţătură”, în care temele fundamentale corespund stărilor divine: 
credinţa, Dumnezeu, adevărul, binele, frumosul, poezia şi poetul. Practic, Theodor Răpan nu 
face nimic altceva decât se mărturiseşte... pe sine! 

Cartea unui mit – Taurul lui Falaris – ne învaţă frumosul curat, simplu, căci, dincolo de 
aparenţe, aceasta este un jurnal „de poezie trăită”, la înălţimea sensibilităţii creatorului ei: 
„Dacă vrei să mă vezi, nu trebuie să mă priveşti. Dacă vrei să mă înţelegi, nu trebuie să mă 
cunoşti. În rest, e dreptul meu la tăcere”. 

Søren Kierkegaard, Lucian Blaga, Miguel de Unamuno, Mircea Eliade, Constantin 
Noica, Cesare Pavese, Jules Renard, Jean-Paul Sartre, Emil Cioran, sunt numai câţiva dintre 
însoţitorii poetului, adevăraţi „provocatori” de meditaţii lirice. 

De la T.S. Eliot selectează un citat despre cunoaşterea limbilor străine de către omul 
de artă: „Poezia este o artă care cere multă muncă şi asiduitate. Un poet care ignoră poezia 
altor limbi decât a sa e la fel de prost echipat ca şi un pictor sau ca şi un muzician care n-ar 
cunoaşte decât operele propriei ţări. Un poet trebuie să fie mai conştient de limba sa decât 
alţi oameni, mai sensibil la semnificaţia şi savoarea cuvintelor, la realitatea istoriei limbii şi a 
fiecărui termen folosit. El trebuie să cunoască, de asemenea, cât mai bine posibil multe limbi 
străine, ceea ce-l va ajuta, între altele, să-şi înţeleagă mai bine propria-i limbă”. 

E o măiestrie să transmiţi informaţia, după ce ai selectat-o, să-i însoţeşti drumul cu 
propriul crezământ! Iar Theodor Răpan o face cu vocaţia omului de cultură: „Într-un fel, l-am 
ascultat pe Eliot: am învăţat cu multă plăcere limba germană de drag de Kant, 
Schopenhauer, Hegel şi Goethe, limba rusă de drag de Esenin, Dostoievski, Pasternak, 
Şukşin, Maiakovski şi Evtuşenko, limba latină, de drag de Ovidiu şi Vergiliu, iar un strop de 
maghiară, de drag de Petöffi şi Meliusz Jozsef, la un loc… Azi, îmi doresc să fi ştiut araba, 
chineza, hindusa, ebraica… Dulce neştiinţă, sfântă ignoranţă… Sunt bătrân!...” 

 Taurul lui Falaris, mărturiseşte autorul, „este o carte trăită. Durută. E o parte din viaţa 
mea!” 

 Cu Muzeul de păstrăvi – Scrisori din lazaret (2004) intrăm propriu-zis în a doua etapă 
a creaţiei lui Theodor Răpan, „o carte stranie, mărturisitoare şi alegorică, tipărită în numele 
credinţei sale în poezie”. 

Acesta este momentul determinant în evoluţia poetului care începe să-şi poarte lira 
orfeică sub forma „poemului în proză”, de o aparte frumuseţe lirică. 
 Despre această carte Tudor Opriş scria: „Ca la niciun alt scriitor, la Răpan legendele, 
miturile, Biblia şi alte cărţi sacerdotale, personaje mitice cu destine tragice intră în substanţa 
şi simbolistica profundă a lucrării sale, transfigurate şi supuse propriilor viziuni filosofice. 
 Dându-şi seama că nu are şanse majore ca prin poezie să evadeze din climatul şi patul 
procustian al stereotipului estetic al recentului sfârşit de secol concurat de postmodernismul 
de import, Theodor Răpan se decide să experimenteze o nouă formulă literară care a 
produs, iniţial, o oarecare opoziţie în rândul unei critici literare prea puţin pregătită să 
recepteze un text aparent hibrid, exprimând o experienţă interioară inedită, având ca reper 
aventura lirică a unui alt diplomat, Saint-John Perse, cel care între periplurile «ulyssiene» şi 
între «anabasicele» perindări îşi fura timpul să regăsească «talazurile» egeice ale poeziei 
cea îmbogăţitoare a unor strigăte de bucurie la zărirea ţărmurilor dorite spre care te întorci 
întotdeauna”. 
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 Dându-şi seama că nu are şanse majore ca prin poezie să evadeze din climatul şi 
patul procustian al stereotipului estetic al recentului sfârşit de secol concurat de 
postmodernismul de import, Theodor Răpan se decide să experimenteze o nouă formulă 
literară care a produs, iniţial, o oarecare opoziţie în rândul unei critici literare prea puţin 
pregătită să recepteze un text aparent hibrid, exprimând o experienţă interioară inedită, 
având ca reper aventura lirică a unui alt diplomat, Saint-John Perse, cel care între periplurile 
«ulyssiene» şi între «anabasicele» perindări îşi fura timpul să regăsească «talazurile» egeice 
ale poeziei cea îmbogăţitoare a unor strigăte de bucurie la zărirea ţărmurilor dorite spre care 
te întorci întotdeauna”.  

Cele douăzeci de grupaje (Solilocvii, În faţa uşii – Mirarea,  Epifanii, Visul lui 
Quasimodo, Natură moartă cu poet, Efemeride, Divagaţii şi alte magii, La cap de pod, Joc de 
doi – Incantaţii rebele, Rai gol, Arpegii interzise, Crestomaţia Melanholiei – Semne de apă, 
Catharsis, Extaze, Stanţe infidele, Exil de voie, Praf lunar, Uitaria, Sintaxa ploii, Ante finis) 
exprimă forma de trăire înaltă a unui „poet pentru care actul creaţiei reprezintă deopotrivă 
bucuria dăruirii de sine şi suferinţa celui care taie în carnea propriilor silabe până la rădăcina 
unde respiră, unică, esenţa Frumosului.” (Vladimir Alexandrescu). 

 Rostiri şi tăceri îşi dau întâlnire în acest topos presărat cu îngândurări, incertitudini, 
bucurii, ispite, amăgiri, ispăşiri, penitenţe, melanholii, imagerii. 

 Poemele poartă încărcătura afectivă pe care numai Theodor Răpan o particularizează 
în felul său prin Cuvântul ales, captivant, revelatoriu: „Doamne, cât suflet risipit ca să cioplesc 
un singur  Cuvânt... Câte splendori ucise ca să nu devină Cuvinte... Ca să pătrunzi în tăcere, 
câte ispite întoarse din drum!” 

 Muzeul de păstrăvi este un „epistolar al însingurării”, o carte în care metafora îşi 
sacralizează drumul spre desăvârşire: „Pe sub chiparoşii deznădejdii, viaţă, spune-mi, în 
piept ce m-apasă?” 

 Aflăm din Istoria adevărată, după Lucian din Samosata, că „aici, la ceas sorocit, 
gândurile poeţilor se întrupează în peşti înveşmântaţi cu solzii de argint ai versului, pentru ca, 
risipiţi prin oglinda fără de sfârşit a timpului, să amintească oamenilor, cu strălucirea lor, de 
adevărata bucurie a firii.” 
 În spiritul credinţei în forţa Cuvântului, poetul ni se confesează: „Sunt drumul către Poezie, 
nimic mai mult, şi mai aproape astăzi mă simt de depărtare, duc solia morţii şi strig, cât încă-
s viu pe zarea ce mă doare, în ploi de frânghii negre şi ancore amare! Elicea mă absoarbe, 
viaţa trece, cuvintele îmi amuţesc pe gură!” Cu acelaşi har cu care a dat un plus de nemurire 
unor ilustre nume ale poeziei universale, Damian Petrescu – „staroste de Paris”, „graphist” 
genial şi profesor unic de Artă imaginară, ilustrează 
Muzeul de păstrăvi – Scrisori din lazaret. 

                                                                  -Va urma - 
 

Redacţia  Revistei „Regatul cuvântului ”, vă urează un călduros  

„La mulţi ani!” 
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Joi 17 noiembrie 2011 ora 17,30 in 

foaierul Centrului Cultural „Eugen 

Ionescu“ din Slatina, a avut loc  lansarea 

cartii „Urme de dragoste“, autor Marian 

Malciu 
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Imagini de la vernisajul de pictură 

„Rapsodia toamnei”, 

3 noiembrie 2011, care a avut loc  

la Centrul Judetean pentru Conservarea  

şi Promovarea 

 Culturii - Dolj 
 

 

Interviu cu  N.N.Negulescu, director al revistei 

“Regatul Cuvăntului” 
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