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E ca şi cum pământul ar călători prin Universul existenţei 
sale sub lupa:cercetătorilor ştiinţifici, tututor religiilor de 
pe bătrânul său mantou, tuturor vracilor şi vrăjitoarelor la 

„datorie”! 
Previziunile maiaşe s-au oprit la 2012, ca şi cum ceva i-

ar fi tulburat atât de profound încât viziunile li s-ar fi 
topit, neaşteptat, lăsând pe însuşi Măria Sa Universul să 
–şi scrie Viitorul! (Vârste:O herghelie de clipe/poartă 

carul Pământului/o bună bucată de spaţiu,/o bună 
bucată de timp/deasupra cerului/ suntem doar noi,/noi şi 

Pământul!/o bună bucată de spaţiu,/o bună bucată de 
timp.../2005-04-19, Marinela Preoteasa, Clarviziuni astrale, 

Ed.CuArt,2005, România) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
 



 
2

 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
Prof. univ. dr. Florentin Smarandache, român, oltean 

din Bălceşti, Vâlcea, actualmente la Universitatea New 
Mexico, Gallup, U.S.A este „românul care l-a contrazis pe 
Einstein” (aşa l-a denumit presa românească).  

În 1972, ca liceean, a intuit că există viteză mai mare 
decât viteza luminii., numită mai târziu superluminală.  

Cunoştiinţele de fizică şi matematică dobândite în 
şcoala românească, l-au ajutat să deducă existenţa vitezei 
superluminale, prin comparaţie cu rezultatele din matematică, 
din gândirea abstractă ( vezi. Pag. 29-30, „Florentin 
Smarandache ambasador pentru viitorul ştiinţei şi tehnicii 
mondiale, al ştiinţei şi tehnicii româneşti” 
http://www.scribd.com/doc/85177060/Scurt-Circuit-Oltean-
Nr-5-6-tie-2012 ). 

 În viaţa reală întotdeauna înaintea unui fenomen se 
află un altul, iar după desfăşurarea fenomenului se va naşte un 
altul. Această perpetuuă transformare cotidiană din viaţa reală 
a îndemnat pe tânărul viitor cercetător în ştiinţele exacte să 
intuiască existenţa vitezei superluminale ca necesitate dar şi 
consecinţă, iar în 22 septembrie 2011, CERN confirmă 
primul experiment supraluminal. 

Nu este de uitat faptul că intuiţia existenţei vitezei 
mai mari decât viteza luminii, susţinută cu argumente de 
cătrte Florentin Smartandache a fost contrazisă mulţi ani, de 
către fizicienii lumii.  

Cartea redă cititorului din această efervescenţă 
creatoare şi de recunoaştere a ideilor sale, trăită de Florentin 
Smarandache şi făcută cunoscută lumii prin articole publicate 
din septembrie 2011 până în prezent, martie 2012.  

În iulie 2012 Prof. univ. dr Florentin Smarandache, 
Universitatea New Mexico, Gallup, USA, organizează o 
conferinţă electronică pe tema existenţei vitezei 
supraluminale şi modului în care aceasta influenţează teoriile 
existente în acest moment în fizică  şi cum vor fi adaptate 
acestea,  sau chiar transformate, în ideea corectării 
formuleleor din fizică, din modelul teoretic  pentru o practică 
mai eficientă. 

 
Părinţii lui Florntin Smarandache, Maria şi Gheorghe 
Smarandache, români din neam străneam, nici nu visau ce 

comoară au dat acestei ţări, atât de râvnită, datorită bogăţiilor 
şi poziţiei strategice, de atâtea popoare, din cele  
mai vechi timpuri, ca şi azi. 

Mama, Marioara Smarandache, este foarte mândră de 
munca şi rezultatele fiului ei Florentin, şi e alături de toate 
deciziile lui oricare ar fi acestea, iar tatăl său, Gheorghe 
Smarandache, s-ar mândri la fel de mult, dacă acum ar mai fi 
cu noi, în această lume atât de controversată dar atât de 
frumoasă!  

Destinul pentru Florentin Smarandache a venit 
permanent cu provocări, tocmai potrivite cu firea acestui mare 
om de ştiinţă şi cultură.  

Toţi dascălii săi sunt mândri şi fericiţi că au întâlnit şi 
instruit, după programa învăţământului din România, acest 
geniu.  

Nu fără rost, ci bine călăuzit de destin, Florentin 
Smarandache s-a agaţat de paradoxism dar şi padoxismul de 
el, tocmai că se potrivesc precum mănuşile la vreme de iarnă.  

Paradoxismul, după mine, este motorul creaţiei 
universale, este motorul deciziilor constructive şi de durată, 
iar Florentin Smarandache este considerat părintele 
paradoxismului in creatia literară . Din 1980, Florentin 
Smarandache a pus punctul pe „i”, înfiinţând şi dezvoltând 
curentul paradoxist în creaţia literară şi ştiinţifică din toate 
genurile. 

N-am să plictisesc cu prea multe cuvinte despre acest 
titan în ştiinţă şi cultură, faptele sale, cărţile sale, îl prezintă 
mult mai complet şi mult mai interesant, deosebit de reuşit 
vlăstar românesc. 

Eu am vrut să amintesc celor care ne hotărăsc soarta, 
ca guvernanţi, că au foarte multe de făcut pentru aceşti 
oameni de excepţie, că sunt datori să lupte să-i atragă să 
revină în ţară să ne ajute să o reconstruim în fericire şi 
bunăstare, să le dea locuri de muncă foarte bine plătite, să-şi 
pună încrederea şi speranţele în ei. Aşa ţara va deveni 
puternică şi de neînvins. 
 [Românul care l-a contrazis pe Einstein (culegere de 
eseuri), autor Marinela Preoteasa, Editura CuArt, România, 
2012, pag. 154-156  ] 
 Pentru detalii:   
http://fs.gallup.unm.edu/ContrazisEinstein.pdf  ; 
http://www.amazon.com/Romanul-contrazis-Einstein-
culegere-ebook/dp/B007O30E1G ; 
http://www.scribd.com/doc/85979860/Romanul-care-l-a-
contrazis-pe-Einstein-culegere-de-eseuri-editor-Marinela-
Preoteasa ; 
http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypot
hesis.html  ; 
http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf  ; 
http://www.amazon.com/Absolute-Relativity-Parameterized-
Noninertial-
Multirelativity/dp/1879585995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF
8&qid=1330056847&sr=1-1 ; 
http://www.amazon.com/Relativity-Parameterized-
Noninertial-Multirelativity-ebook/dp/B0072ZQG54; 
http://books.google.com/books/about/Absolute_Theory_of_R
elativity_Parameteri.html?id=zcrI3nQh7_wC   ; 
http://www.barnesandnoble.com/w/absolute-theory-of-
relativity-and-parameterized-special-theory-of-relativity-and-
noninertial-multirelativity-florentin-
smarandache/1038115986?ean=9781879585997  ; 
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Marinela Preoteasa (M.P): Domnule profesor 
Florentin Smarandache, ai dublă cetăţenie: română şi 
americană, eşti o onoare şi o binecuvântare pentru 
România şi pentru toţi românii, din toate punctele de 
vedere. Orice Stat s-ar simţi binecuvântat să-i fii fiu. Eşti 
un ambasador de neînlocuit pentru ştiinţă şi cultură. La 
tine, viaţa a venit ca o aventură cu bucurie şi suferinţă, iar 
din câte ştiu eu a adus mai mult suferinţă! Regreţi pentru 
suferinţa adusă? Ce moment îl consideri cel mai fericit? 

     Florentin Smarandache (F.S): Suferinţa este bună. Te 
fortifică. Prin suferinţă creezi mai cu patos. Precum perla - 
care se formează în scoică datorită gunoaielor ce pătrund... 
Cel mai fericit moment l-am avut în anul 2005 când peste 200 
de oameni de ştiinţă din 6 ţări în cadrul Laboratorului 
„Fermilab” din Chicago au făcut un experiment cu neutrini şi 
a constatat că neutrinii se deplasau cu viteză supraluminală, 
confirmând astfel parţial ipoteza mea.  
 

 
 

Acceleratorul Tevatron, Laboratorul „Fermilab” din 
Chicago  (Foto scientificamerica.com) 

M.P: Ne ştim de foarte mult timp, putem zice 
chiar că am fost colegi de facultate, deşi pe atunci 
drumurile noastre şi opţiunile noastre erau diferite, viaţa 
trebuia să ne facă să trecem prin toate surprizele ei şi mai  

 
puţin plăcute până a deveni cei care suntem acum, atât eu, 
dar mai ales tu, domnule Florentin. Când erai elev de 
liceu, apoi student visai să devii scriitor, mai mult, bănuiai 
că vei descoperi noţiuni şi aplicaţii nebănuit de utile, în 
apropierea absolutului matematic din ştiinţă de utilul 
ştiinţei în realitate? Când zic aceste lucruri, mă gândesc la 
profesorii Marta si Francisc Rado, din Cluj, cât au 
învolburat lumea matematicienilor europeni când au venit 
din Canada cu ideea introducerii Spaţiului neeuclidian în 
matematica preuniversitară! (Mă gândesc că şi 
Geometriile Smarandache sunt neeuclidiene.) toate 
Profesorii şi asistenţii universitari participau la cursurile 
lui Rado, îşi luau notiţe, ca elevii. Îmi amintesc cum eu 
împreună cu prof. univ. Peter Hamburg, pe atunci la 
Universitatea din Craiova, ne hotarâsem să cerem 
Guvernului român, mai precis Ministerului 
Învăţământului, să simplificăm geometria euclidiană, în 
sensul reducerii numărului mare de teoreme, leme, 
axiome, prin utilizarea unei  
teoreme de bază descoperită de dl. prof. univ. dr. Peter 
Hamburg (pe atunci la Universitatea Craiova, tocmai îi 
plecaresă băieţii în U.S.A., la N.A.S.A, cu chemare), iar dl. 
Director al Editurii Didactice şi Pedagodice a venit cu 
primul şpalt deja aprobat al manualului de geometrie 
pentru clasa a IX-a, in două culori roşu şi negru  ) era 
pentru prima dată în România când se tipăreau pentru 
liceu manuale altfel decât cu cerneală neagră, lucru care 
ne-a dezarmat să mai trecem printr-o comisie de 
academicieni, având în vedere şi avantajul eliminării 
pagubelor materiale din start! România a fost mereu cu 
probleme în învăţământ, când a fost vorba de bani, de 
buget alocat! Te întreb, cum a fost primit semnalul despre 
existenţa vitezei supraluminale? Cum a fost primit când 
erai elev şi mai târziu, cercetător fiind , cu toate că ai venit 
cu argumente de susţinere a ideii? 

F.S: Fiindcă această întrebare se compune din mai 
multe sub-întrebări, voi răspunde pe rând la fiecare. 
În şcoală nu îmi dorisem vreodată să ajung scriitor, ci 
profesor de ştiinte exacte. Din clasa a cincia colaboram cu 
soluţii la problemele propuse din „Gazeta Matematică” şi 
participam la Olimpiade de Matematică pentru Elevi. 
Dar, am ajuns şi scriitor din cauza nemulţumirilor sociale. Nu 
mă puteam revolta în matematică, nu îmi puteam spune 
păsul... 
Privind folosirea absolutului matematic (nu a noţiunii de eter 
precum făcuseră fizicienii) am reinterpretat Teoria 
Relativităţii lui Einstein, şi am obţinut prin calcule elementare 
Teoria Absolută a Relativităţii, care elimina anomaliile 
ştiinţifico-fantastice denumite „dilatare a timpului”, 
„contractare a spaţiului”, „simultaneitate relativistă”, şi 
„paradoxuri relativiste”. 
Referitor la geometria neeuclidiană care să fie introdusă în 
liceu: nu cred c-ar fi rău. Dar astăzi învăţământul s-a degradat 
aşa de rău, încât elevii abia dacă mai sunt interesaţi şi în 
geometria euclidiană! Ideea geometriilor mele mi-a venit tot 
în liceu, în clasa a noua (1969), la Craiova, când învăţasem 
atâtea axiome hilbertiene încât  
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FOTO: Liceul Pedagogic din Craiova, România, 1970 ( în 
picioare, al treia din stânga) 

devenisem roboţi în aplicarea lor. Mă jucam în ele, construind 
modele hibride (adică spaţii geometrice unde o axiomă este 
adevărată pentru unele puncte şi falsă pentru altele). Era mai 
mult un joc de rebus. Dar, am constat că de fapt aceste spaţii 
hibride reprezintă realitatea de zi cu zi, fiindcă nu trăim într-
un spaţiu geometric omogen, ci într-o mulţime de spaţii 
heterogene dar care acţionează unitar (un multispaţiu). 
Viteza supraluminală a fost, bineînţeles, repudiată. Nici astăzi 
nu este binevăzută, fiindcă vine în contradicţie cu interesele 
celor care manipulează mass-media internaţională... 

M.P: Ai găsit înţelegere internaţională? Cine a 
înţeles şi s-a declarat practic susţinător? 

F.S: Destui cercetători străini şi români o acceptă, iar 
alţii o neagă. Aşa se întâmplă în ştiinţă deseori. Filozoful 
german Arthur Schopenhauer (1788-1860) a enunţat un 
aforism: „Orice adevăr trece prin trei etape. La început este 
ridiculizat. Apoi este criticat în mod violent. În cele din urmă 
este acceptat ca auto-evident”! 

M.P: Te-ai mai întâlnit cu sponsorii de atunci?  
F.S: Ţin legătura cu profesoara mea de fizică din 

liceul de la Rm. Vâlcea, unde mă transferasem de la Craiova, 
şi cu destui colegi de clasă. 
Colaborez cu zeci de specialişti de pe glob, atât cu cei care-s 
de acord cu mine, cât şi cu aceia care au păreri diferite. 

M.P: În mai 1981, am participat cu material 
novator pentru practică la matematica de liceu, la 
Conferinţa Naţională de Topologie din Iaşi, prezidată de 
marele prof. univ. dr.  matematician topolog Mendel 
Haimovici (a făcut studiile liceale   in U.S.A şi Rusia) şi 
cunoscuta  prof. univ. dr. topolog Olga Costinescu. Acolo 
am aflat de o întâmplare asemănătoare cu „semnalul tău”, 
dar în matematică, când un cercetător american a simţit 
că poate demonstra o teoremă , din lista celor folosite dar 
nedemonstrate încă, dar la fiecare tentativă de 
demostrare, îi scăpa ceva, aşa a a juns să ceară ajutor 
internaţional. Finalul? Era bogat matematicianul nostru, 
aşa că a organizat şi finanţat o lună de efort comun cu toţi 
acei care erau preocupaţi de aceeaşi teoremă, s-au întâlnit 
acolo unde erau mai mulţi preocupaţi de temă, iar după o 
lună de eforturi comune au reuşit demonstraţia, pe mai 
mult de o sută de  pagini, important este că au reuşit. Din 
colaborarea noastră la  Scurt Circuit Oltean, şi nu numai, 
am aflat că organizezi o conferinţă electronică în iulie 
2012 aşa că întreb dacă nu ţi-ai propus să hotărăşti 
împreună cu colegi cercetători pe aceeaşi temă să vă 

întâlniţi undeva, unde e şi un laborator adecvat, să faceţi 
cercetarea completă? 

F.S: Întreţin legături ştiinţifice în mai multe limbi cu 
personalităţi din diverse ţări. Când nu pot demonstra ceva, ori 
când am vreo idee novatoare apelez la diverşi profesori sau 
cercetători. Aşa s-au născut multe articole şi cărţi pe care le-
am co-autor-at cu ei. 
Conferinţa supraluminală de la UNM-Galup îşi propune să 
incurajeze cercetarea referitoare la comportamentul  
legilor şi teoriilor fizice la viteze ce depăşesc viteza luminii.  

M.P: Apropo de întrebarea anterioară, nu te-ai 
gândit să inviţi la această Conferinţă electronică, din iulie, 
2012, la Gallup, U.S.A şi pe foştii sponsori să se bucure de 
rezultatele unde ai ajuns, ca mulţumire a încrederii 
acordate? Cred că dumnealor, fiind oameni de afaceri, s-
ar cunoaşte mai bine între ei şi ar putea sposoriza o 
activitate de acest gen foarte importantă pentru umanitate 
la nivel internaţional. Mie îmi pare tot la fel de 
importantă, dacă nu chiar mai importantă, decât 
trimiterea navetelor spaţiale cu misiune turistică, mai 
nou! Mai important pentru că ar simplifica, poate, mult 
procedurile de obţinere a materialeleor rezistente caloric 
şi la transport sub presiune, sau în vid, sau în condiţii cu 
mult mai multe  necunoscute, cum e în viaţa reală, nu în 
laborator?  

F.S: Am anunţat pe foştii colaboratori să participe, 
însă oricine poate să expedieze lucrări. 

M.P: Toate au un început. De ce să nu fie chiar un 
nou început, în dezvoltarea ştiinţei, viteza superluminală?! 
Oamenii visează de mult la transportul cu viteza gândului, 
la teleportare! Încerci, pe 2 iulie 2012,  să reuneşti forţele 
ştiinţei în sensul expus? Eu te voi sprijini permanent, cu 
convingere totală că există răspuns afirmativ în tot ceea ce 
întreprinzi. 
Datorită culturii avute şi asimilărilor din diverse locuri ale 
lumii, studiului avansat şi profund pe teme ştiinţifice şi 
culturale acţionezi ca un motor şi-n cultură, mă refer la 
tagma scriitorilor acum. Ai îmbinat uluitor paradoxismul 
cu arta şi logica cunoaşterii, filosofia şi matematica, şi 
fizica practică. Care este proiectul tău ştiinţific imediat? 

F.S: Asta şi încerc: un început la dezvoltării ştiinţei 
într-o direcţie neabordată. În prezent lucrez la nişte cărţi de 
structuri algebrice. 

M.P: Vei ieşi curând la pensie, te-ai gândit să 
formezi un grup de cercetători români care să-ţi continuie 
ideile? 

F.S: Am lucrat întotdeauna cu grupuri de cercetători 
fără a mă fi gândit vreodată să-mi fac un grup al meu. Unii 
vin, alţii pleacă... 

M.P: Având experienţa şcolii româneşti dar şi din 
vest, americane, franceze şi chinezeşti (mai nou), care îţi 
pare vârsta ideală pentru începerea şcolii primare? 

F.S: Vârsta ideală depinde de copil în parte. În 
majoritatea ţărilor este de 6-8 ani. 

M.P: Ai absolvit liceul pedagogic, apoi ai făcut 
cursuri de pedagogie în facultate, ai experienţă de 
profesor de liceu şi universitar, câte ore de matematică-
fizică ţi se par neceare şi suficiente pentru dezvoltarea 
unei gîndiri logice şi armonioase, practice, în şcoala 
generală şi în liceu? 

F.S: Cred că numărul orelor dedicate ştiinţelor, în 
special celor aplicate, ar trebui să fie mai mare decât al altor 
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discipline, deoarece ştiinta este cea mai importantă în 
dezvoltarea societăţii. 

M.P: O întrebare mai delicată: Cum reuşeşti să 
simţi gustul vieţii când lucrezi aşa de mult, intelectual? Ce 
te delectează? Ce preocupări îţi dau motivaţie şi putere să 
continuii cercetările matematice şi din fizică? 

F.S: Gustul vieţii îl simt când călătoresc la diverse 
conferinţe internaţionale, sau fac excursii culturale. Gustul 
vieţii îl simt şi când descopăr o teoremă frumoasă, sau 
aplicaţii surprinzătoare ale unor teorii în practică. 

M.P: Domnule profesor, Florentin Smarandache, 
ţi-am citit jurnalele ”Frate cu meridianele” şi am 
constatat că-ţi place viaţa de cuplu şi totuşi ai trecut prin 
două căsătorii. Omul Florentin Smarandache pătrunde în 
cele mai mari şi delicate secrete ale universului, când e 
fericit şi când e nefericit ca om?  

F.S: Ca tot omul creator: câteodată fericit, câteodată 
nefericit... 

M.P: Băieţii te iubesc şi te apreciază foarte mult. 
Cu toate că se crede că un geniu nu se poate dezvolta la 
umbra altui geniu, ce părere ai despre această temă? Care 
dintre copii are preocupări apropiate de preocupările 
tale? 

F.S: Băiatul cel mic, inginer, care lucrează la 
Microsoft, şi are preocupări de programare a calculatoarelor. 

M.P: Domnule profesor, care sunt proiectele tale 
imediate pentru mama ta, cât şi pentru tine, dar şi pentru 
lumina reflectoarelor? (Să numim mai plastic nivelul la 
care ai ajuns ca om de ştiinţă şi scriitor.)  

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Florentin 

Smarandache,  

la vârsta de 5 ani , 

cu părinţii 

Maria şi Gheorghe 

Smarandache, 

Bălceşti, Romania, 

1960 

 
 
 

 
FS: Din păcate mama mea este departe de mine. 

Există câteva rude care au grijă de ea. Pentru mine, 
preocupări vor fi să-mi continui activitatea. 

M.P: Eu îţi doresc să ajungi la rezultatele dorite în 
cercetarea ştiinţiică şi ca scriitor. Îţi doresc să-ţi fie 
recunoscute meritele internaţional, să obţii Premiul 
Nobel! Îţi mulţumesc pentru sinceritate şi deschidere, 
calităţi numai ale oamenilor mari, care fac istorie şi fac 
parte din istorie.  

La revedere! 
F.S: Mulţumesc şi eu. La revedere! 

 

                M.P, 30-31 martie 2012 
 
Marinela Preoteasa, Dialog (...), din Multirelativitate 
(interviuri), autor Florentin Smarandache, Editura CuArt, 

România, 2012, pag.123-133.Se poate lectura / salva gratuit, 
din: 
http://fs.gallup.unm.edu//Multirelativitate.pdf  ; 
http://pt.scribd.com/doc/88409929/Multirelativitate-
interviuri-de-Florentin-Smarandache ; 
http://rxiv.org/pdf/1204.0028v1.pdf ; 
http://vixra.org/abs/1204.0028  ; 
http://www.cartiaz.ro/index.php?option=view&cat=21&cid=
6300&ext=pdf  ; 
 
Grupul Şcolar „Petrache Poenaru”,Bălceşti, Judeţul Vâlcea, 
România ( Fostul liceu teoretic unde a predat , ca profesor de 
matematică, matematicianul şi scriitorul Florentin 
Smarandache)(Dialog publicat ca dar pentru autorul Florentin 

Smarandache, )  
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Sub lupa criticii 

 TUDOR GHEORGHE CALOTESCU, în 
TALENTUL PE TARABELE VIEŢII…, 

 de Elena Buţu & 

 ELENA BUŢU, în „CLIPE IROSITE”, „MAREA 
NEDUMERIRE” şi „NOBILA RENUNŢARE” 

                            de Andrei Potcoavă 
VASILE GUJA, prin Elena Buică: UN AUTOR IEŞIT 
DIN COMUN 

FLOREA MIU, prin Ilie Gorjan: SEVA FĂRĂ 
SFÂRŞIT A POEZIEI 

 

  
                                                         de Elena Buţu 

 
Şi-a făcut apariţia printre noi un om foarte bogat care 

ştie să spere printre sentimente şi să privească printre picături, 
cu credinţă, cu dragoste şi cu elanul tinereţii. Omul acesta a 
moştenit mii de cuvinte pe care le-a aşezat în ciudate formule 
metaforice şi a rezultat volumul de poezii „ÎNTR-O LUME 
OGLINDĂ” pe care am avut onoarea să-l primesc în dar.  
            Cu acest alt treilea volum de poezii al său, asistăm azi 
la maturizarea conştiinţei lirice a tânărului poet, determinată 
de realitatea cotidiană, de structura sa spirituală, dar şi de 
conştiinţa erotică. Trebuie să recunoaştem că, mai în toate 
situaţiile, aceasta din urmă influenţează „scriitura”. Acest 
sentiment îndeamnă la scris, iar poetul nostru, cu o sinceritate 
debordantă, aduce în prim plan recunoştinţa sa femeii, a 
acelei femei pe calea căreia găseşte iertarea şi care, „în 
pântecul ei naşte infinitul”: „fără tine nici Isus nu se 
năştea/pentru tine femeie/El a înviat”. (FEMEIE) 
            Scormonind după comorile existenţei umane, ale 
spiritului umanităţii, TUDOR GHEORGHE CALOTESCU, 
căci despre el este vorba, scrie o poezie filozofică. Subliniind 
această existenţă, mi-aş permite să-l întreb dacă, prin creaţia 
sa, şi-a dorit să-şi croiască drum spre sacralitate sau este doar 
un joc interesant de cuvinte. 
            În această postură, autorul lucrării „ÎNTR-O LUME 
OGLINDĂ” comunică vizibil cu marii înaintaşi în ale 
versificaţiei: Lucian Blaga, Nichita Stănescu şi nu numai. 
Mesajele poeziilor sale, plasate uneori în sfera cosmică, în 
spaţiul interferenţelor, dau culoare creaţiei şi deschid drumul 
spre literatura de calitate, dar acestea pot fi însă 
individualizate numai analitic, altfel spus, redarea lor nu este 
una obişnuită. Poetul s-a folosit de un limbaj alcătuit din 
numeroase elemente de comunicare artistică, de imagini 
plastice corespunzătoare universului său căruia îi asimilează 
stelele, cerul, pământul şi minunile tehnicii informatice. 
Privită în ansamblu, lucrarea lui DAN (TUDOR 
GHEORGHE CALOTESCU) apare ca o complexitate cu 
totul particulară care, corespunde întrutotul construcţiei sale 

spirituale şi în care se regăseşte ecoul contemporaneităţii. În 
poezia „LA SUPERMARKET” autorul povesteşte o 
întâmplare de-a sa, o zi in care merge la cumpărături, dar 
mesajul lui ne trage de mânecă pentru a privi în jurul nostru şi 
a vedea cum lăcaşe de cult de peste tot s-au transformat în 
societăţi comerciale, spre îmbogăţirea unora, menirea lor 
trecând în planul al doilea. 
„UNEORI NU AI DE ALES”, este o poezie redusă ca 
dimensiune, dar care spune mult: „Dacă soarele ar avea de 
ales, nu ar încălzi pământul”, pentru ca în final, sfios, 
conştient spune: „apoi cu grijă să nu dăunez, mă retrag în 
inima mea”.  
În poezia „NU VREAU”, autorul se întreabă şi e bine să ne 
punem şi noi aceeaşi întrebare: „de ce e nevoie  de o zi anume 
să fim buni?”, dar tot el răspunde: „ e unica lumină în acest 
haos de lumini artificiale”. 
Valoarea moral-spirituală a poetului se răsfrânge implicit 
asupra creaţiei  şi o descoperim în poezia “GLISSANDO” . 
Deşi el a primit de la viaţă altceva decât şi-a dorit, existenţa 
sa e întruchipată într-un copac, ce a prins undeva rădăcini şi 
care, vara face umbră, iarna căldură, transformându-se într-un 
final în cenuşă. Chiar şi aşa, nu-şi pierde speranţa şi după 
toate aceste episoade de utilitate pentru omenire, e sigur, “că 
într-o zi  îmi vor creşte aripi.“, idée care, asupra cititorului, ar 
trebui să aibă un efect reconfortant, înnoitor. 
Ca şi în creaţia lui MARIUS ROBU (poezia TROPARUL 
PERECHI - „Deasupra iubirii de multe/Şi doar cel ce vrea să-
şi asculte/Iubirea din suflet o ştie/Nu trupu-i tot, cum o să 
fie?/Omu-i pereche, astfel de nu-i/Rămâne singur. E-al 
nimănui.”) şi la TUDOR GHEORGHE CALOTESCU 
întâlnim ideea iubirii cu sufletul sau din suflet. Acesta spune 
în poezia sa „LA AMANET” : „într-o zi când trupul nu-mi va 
mai cere nimic, te voi răscumpăra cu un sufet” şi în această 
situaţie n-avem voie să ne gândim la omul supus viciilor ci, la 
acela plin de virtuţi. 
Adâncimea credinţei în Dumnezeu şi sănătatea spiritului îi 
menţin verticalitatea, dar, conştient de degradarea prin timp 
declară: „…chiar dacă totul era hotărât/cu mult înainte să pun 
întrebări/chiar dacă lumea pare a fi lipsită de noimă/voi 
continua să-mi hrănesc spiritul cu iubire.” 
Un mesaj universal-valabil capătă dimensiuni uriaşe într-o 
singură idee: „să dai suflet unui om de zăpadă/ce nu-şi doreşte 
primăvara””CAD PĂSĂRI”. De asemenea, mesajul 
cunoaşterii  aproapelui, este la fel, o ideee redată într-un enunţ 
de răsunet: „aşa te ştiu, ca pe o viaţă ce nu se lasă supusă” 
(AŞA TE ŞTIU), iar în poezia „IUBESC VITEZA” autorul ne 
transpune, cum era de aşteptat, în era internetului.  
            În esenţă, poezia lui TUDOR GHEORGHE 
CALOTESCU place prin mărturisirea de credinţă, de spirit, 
de ideal. 
Detaşându-mă de viziunea unui critic literar, mă alătur şi 
împrumut din obiectivitatea  purtătorului de lumină, care este 
TUDOR GHEORGHE CALOTESCU şi îndemn cititorul să 
înţeleagă fiecare scânteie izvodită din metaforele create cu 
atâta talent. 
       Elena Buţu,membru LSR, Filiala Craiova, Dolj 

ELENA BUŢU – „CLIPE IROSITE”, „MAREA 
NEDUMERIRE” şi „NOBILA RENUNŢARE”               

În peisajul literar craiovean, tapetat cu o multitudine 
de personaje cu veleităţi de condeieri, rar ne este dat să 
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identificăm personalităţi a căror îndemânare în mânuirea 
slovelor să depăşească pe aceea a concitadinilor cu o medie 
elevaţie intelectuală pentru care aplecarea către „arta 
scrisului”constituie un hobby; solitari sau înregimentaţi în 
varii cenacluri literare, cu migală îşi aştern pe hârtie gândurile 
reuşind să alcătuiască producţii ce se doresc a fi incluse în 
genul liric sau epic. 
Abundă în urbe multe „tipărituri” conţinând grupaje de 
versuri, din care multe „şchioape”, ori producţii ce pot fi 
încadrate cu bunăvoinţă în compartimentul scrierilor 
memorialistice sau al prozei scurte cu tematică aridă. 
Este rară prezenţa persoanelor de gen feminin în rândul 
„condeierilor” craioveni motivat fie de lipsa de timp la 
dispoziţie pentru transpunerea în text a gândurilor ori a 
sentimentelor pe care le trăiesc de multe ori cu mai mare 
intensitate în raport cu bărbaţii sau de reţinerea de a ieşi „în 
peisaj” cu producţii care să nu creeze, alături de un impact 
nefavorabil, o imagine negativă a personalităţii lor. 
Am prezentat la un moment dat lucrarea prozatoarei Elena 
Doiu Buţu „ÎNTÂLNIRE TÂRZIE”, pe care considerăm că 
nu greşim dacă o inserăm în categoria romanelor psihologice, 
o naraţiune fluentă având ca sursă…gânduri şi fapte reale 
derulate în timp pe diferite coordonate, succesiunea 
evenimentelor fiind identificabilă în parcursul cotidian al 
multora dintre concitadinii noştri. Lucrarea face o conexiune 
naturală cu versurile, adunate în volumul, intitulat cu multă 
inspiraţie „ISPITA” şi este o continuare în proză a exprimării 
gândurilor autoarei. 
Parcurgând volumele „CLIPE IROSITE”, „ MAREA 
NEDUMERIRE” şi „NOBILA RENUNŢARE”, constatăm 
că, de fapt, am parcurs o „trilogie”. Utilizarea vocabulei 
“trilogie” are acoperire atât prin unitatea tematicii abordate 
cât şi prin redarea unor momente succesive ale unei epoci 
istorice în care evoluează ca eroi principali aceleaşi personaje. 
Trăirile, sentimentele şi acţiunile acestora sunt urmărite de 
autoare cu acribie, revelându-se creionarea unor secvenţe 
veridice din contemporaneitate, din care, cu multă acurateţe 
se conturează caracterul acestora. 
Autoarea îşi modelează personajele după tiparele morale ale 
celor în mijlocul cărora trăieşte, transferând asupra lor câte 
puţin şi din chipul său moral. Prezentând  în modul cel mai 
direct şi mai lesne de înţeles  evenimentele ce le-au generat, 
reuşeşte să reconstituie o perioadă scurtă, dar semnificativă 
din viaţa a doi intelectuali ajunşi la vârsta pensionării, 
continuând pe filiera abordată în volumul „ÎNTÂLNIRE 
TÂRZIE”, cu o fluenţă demnă de invidiat a textului, pătrunde 
în intimitatea scriitorului Alexandru Stoicin, plasându-ne în 
faţa unui frumoase şi interesante, – surprinzător de veridică -, 
poveste de viaţă şi dragoste. 
Volumul „CLIPE IROSITE”, încadrându-se fără posibilitate 
de tăgadă în categoria romanelor psihologice, similar celui 
anterior, intitulat „ÎNTÂLNIRE TÂRZIE”, ne aduce în prim 
plan perechea Tina şi Alexandru, care înfruntă cu stoicism 
zbuciumul din sufletul lor din prea multă iubire, alteori din 
lipsa acesteia, plasându-ne în ipostaza de a identifica limitele 
până la care se poate constata iubirea necondiţionată a femeii 
şi cât de tolerantă poate ea să fie în această ipostază. 
Ceea ce pare la început drama unei femei care iubeşte dar nu 
este iubită, se transformă treptat într-o acceptare formală a 
situaţiei, pentru ca apoi autoarea să pună mai multă culoare în 
creionarea existenţei personajelor, culoare ce o dozează 
treptat până la identificarea cu propria persoană, creându-ne 

posibilitatea să apreciem  veridicitatea situaţiilor, ca fiind 
rupte din viaţa cotidiană. 
Întâmplător sau voit, cele două personaje utilizează curent şi 
cu multă abilitate mijloacele moderne de comunicare, acestea 
devenind o prelungire a mâinii, un accesoriu indispensabil al 
vieţii cotidiene, dar în acelaşi timp şi instrument sigur, 
indispensabil pentru amăgiri sentimentale. 
Din câte cunoaştem modalitatea de utilizare ca mijloc de 
comunicare între oameni a aplicaţiilor calculatorului se află la 
începutul implementării în literatură, situaţie în care din 
parcurgerea textului avem posibilitatea să constatăm că 
scriitoarea a reuşit să ne determine să apreciem ca normală, 
fluentă şi fără echivoc utilitatea acestor variante în ipostaza 
persoanelor ajunse la o anumită vârstă şi în condiţii de 
vieţuire fără parteneri, când singurătatea devine insuportabilă, 
o povară, în urma producerii unor evenimente nedorite, dar cu 
impact major, pierderea partenerului de viaţă. 
Tina, personajul principal în volumul în discuţie, se 
îndrăgosteşte şi-l iubeşte sincer, de la prima întâlnire pe 
Alexandru, fie datorită receptării personalităţii acestuia, fie 
din dorinţa de a umple golul creat de singurătate; dar pentru 
că Alexandru nu este sigur pe sentimentele sale faţă de ea, o 
ignoră  în mod repetat, generând permanent dileme în relaţia 
lor. Cu toate acestea, Tina îi „serveşte” adevărate lecţii 
referitor la modul cum trebuie trăită viaţa la o vârstă înaintată, 
în zona senectuţii, ipostază în care nimeni nu trebuie să fie 
singur. 
Rămas văduv după decesul soţiei, Alexandru exagerează, 
folosindu-şi timpul pentru a naviga pe internet, cu precădere 
pe sit-urile cu anunţuri matrimoniale, căutând eventuale 
partenere care să suplinească pierderea suferită. 
Parcurgerea volumului ne creează posibilitatea să afirmăm că 
scriitoarea reuşeşte să prezinte cu multă acurateţe frământările 
sufleteşti ale lui Alexandru, permiţându-ne să constatăm că, 
deşi  acesta are intenţia primară de a-şi redefini coordonatele 
vieţii, asupra sa acţionează aceleaşi sentimente ce-l legaseră 
de soţia sa, de Costinelia, pe care devenită „etalon”, o iubeşte 
şi dincolo de moarte, fiind convins că niciuna dintre „femeile 
sale” nu o va egala. 
Tina, fină analistă a vieţii, similar multor femei trecute prin 
viaţă, intuieşte „balansul” din sufletul lui Alexandru şi se 
străduieşte, prin gesturi şi fapte, inclusiv prin exprimări 
sentimentale să-l determine pe acesta să „închidă capitolul 
trecut” în dorinţa de a nu macula prezentul prin acţiuni 
comportamentale duplicitare.Eroii înaintează în viaţă, relaţia 
lor este tot mai dificilă – Alexandru este vizibil tarat de 
problemele sale de sănătate, inclusiv de cele ce i le creează 
societatea – la ale cărei solicitări este tot mai dificil să se 
adapteze – context în care Tina, intuind imposibilitatea de a 
se baza pe sprijinul şi iubirea lui, emigrează în Canada 
urmându-şi copila stabilită acolo, dar „… jumătate din 
sufletul ei a rămas alături de Alexandru”. 
„Pronia” determină ca în condiţiile derulării secvenţelor de 
viaţă Alexandru să-şi piardă vederea, situaţie în care fii săi, în 
loc să-l ocrotească şi să-i acorde sprijinul necesar, îl 
internează într-un cămin spital, iar timpul pe care i-l dedică se 
rezumă la câteva convorbiri telefonice. Fără a-şi face 
cunoscută condiţia sa intelectuală, se încadrează în programul 
unităţii spitaliceşti până când este identificat de o jurnalistă 
între care se înfiripă relaţii de prietenie şi de colaborare. 
Coincidenţă sau destin, în Canada, Tina este victima unui 
accident casnic, este internată în spital unde va cunoaşte 

persoane foarte importante din lumea medicală 
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canadiană, în mod special pe medicul care s-a ocupat de cazul 
ei. 
Alexandru ajunge să fie operat la Bucureşti de un grup de 
specialişti sosiţi din Canada, între care se identifică şi medicul 
Diamyan, acelaşi care a operat-o pe Tina, ocazie cu care Tina 
revine în ţară, aflându-se lângă Alexandru exact când acesta 
nu se aştepta, dar când avea cel mai mult nevoie să fie ajutat. 
Trebuie să aducem în atenţie faptul că în acest prim volum 
din trilogie sunt relatate cu multă acurateţe evenimente 
cotidiene din care se pot sesiza frământările din societatea 
civilă provincială, inclusiv cele ce animă „grupuri de 
intelectuali, scriitori” a căror activitate se doreşte a fi agreată 
şi apreciată de „uniunea de breaslă”, în care accesul lor nu 
este determinat de o recunoaştere firească a activităţii lor, ci 
de veşnicele şi nelipsitele „relaţii”, motive interminabile de 
discuţii din care, cu pregnanţă se evidenţiază „crevasa” ce s-a 
creat între grupuri. 
Acest prim volum ne permite să apreciem îndemânarea 
mânuirii slovelor, care se înşiruiesc fluent, firesc, constituind 
un instrument corespunzător în prezentarea acţiunii, în care 
analiza psihologică determină creionarea unor personaje care 
„lucesc” în contextul unei societăţi care se doreşte curată, dar 
în realitate este măcinată de racilele moştenite, dar şi adânc 
înrădăcinată în mentalităţile contemporanilor. 
În această conjunctură apreciem că s-a dorit reliefarea acestor 
aspecte, demersul autoarei având „rolul”, ca identificându-le 
şi aducându-le în atenţie să creeze un instrument abil pentru 
eradicarea lor; încercarea este meritorie şi constituie un motiv 
pertinent de apreciere suplimentară a lucrării, care 
demonstrează maturitatea autoarei, având ca finalitate 
realizarea unei lucrări ce apreciem că va traversa timpul, mai 
ales că prin crearea posibilităţilor de cunoaştere, chiar 
fragmentar, a miracolelor ce generează iubirea trăită plenar 
inclusiv conştientizarea rolului ei în societatea contemporană. 

Volumul al doilea „MAREA NEDUMERIRE” 
încearcă de la început să delimiteze coordonatele în care se 
înscrie derularea evenimentelor: „Alexandru Stoicin a fost 
marea mea nedumerire…”, „…viaţa lui mi s-a părut a fi una 
atipică…”, „prin el am descoperit omul care fuge de 
fericire…” scriitoarea, redând câteva evenimente din viaţa lui 
Alexandru ce merită a fi detaliate, reuşeşte în mod abil să 
continue „saga” cu avatarele celor doi protagonişti, Tina şi 
Alexandru, care, ajungând la vârsta senectuţii încearcă fiecare 
prin „mijloace proprii” să  se lupte cu „principalul inamic” al 
omului în această perioadă a vieţii, „singurătatea” care, în 
conexiune cu diminuarea potenţialului vital ne permit să 
identificăm adevărate drame. 
Pornind de la realitate şi făcând afirmaţia „azi trebuie să 
iubeşti, pentru că nimeni nu garantează certitudinea zilei de 
mâine”, autoarea reia şi continuă derularea relaţiei dintre Tina 
şi Alexandru, care se întâlnesc iniţial „virtual” şi apoi „face to 
face”, în ideea ca el să ocupe locul rămas gol în viaţa ei, 
dorind refacerea echilibrului moral şi repararea ori adoptarea 
unui drum pe care să păşească. Alături de Alexandru, Tina va 
avea parte de momente frumoase, memorabile, dar şi de unele 
de absenţă totală şi nejustificate ale acestuia, deplasarea în 
acest context realizându-se dificil pe calea îngustă a 
destinului, considerând că  nici mesele bogate, nici 
austeritatea extremă nu le poate aduce fericire pe cât le 
aducea „satisfacerea celei mai simple dintre nevoile umane, 
aceea de a-şi dedica unul altuia o parte infimă a timpului său” 
Devenind dependent de internet şi un ahtiat al sit-urilor 
matrimoniale, stare generală specifică secolului XXI, 

Alexandru a reuşit să transforme această îndeletnicire într-un 
„automatism zgomotos şi scandalos pentru vârsta 
lui”…ajungând să trăiască în mijlocul unui harem virtual 
care-i răpea cea mai mare parte a timpului”, „pasiunile şi 
sensibilităţile lui o luaseră razna…”, „totul se consuma în 
febrila căutare pentru nimic şi delirul fanteziilor lui : caut şi 
nu ştiu ce caut ; găsesc pentru că am căutat, nu ştiu ce să fac 
cu ce am găsit…” 
În opoziţie cu Alexandru, Tina „întruchipează bunătatea şi 
slăbiciunea feminină într-o combinaţie destul de ciudată…, 
gata să-l ajute cu tot ce putea, să-l îngrijească dacă era bolnav, 
să-l ajute la casa lui cu diferite treburi specifice femeilor şi în 
plus cel mai important era faptul că-l iubea…, la prima vedere 
putea fi comparată cu femeile în vârstă, căsătorite cu bărbaţi 
celebri şi bogaţi care nu pot ieşi din anonimat decât făcând un 
act suprem de caritate, încercând astfel să refacă un oarecare 
echilibru al tinereţii trecute, „ea a făcut tot ce a putut şi tot ce 
a simţit pentru Alexandru, fără să ceară echivalentul „crezând 
că el va înţelege şi va proceda în consecinţă… numai că ea nu 
dorea să iasă în faţă ci, oferea preaplinul dragostei bărbatului 
din viaţa ei…”, „ea femeia care se născuse şi crescuse într-un 
mediu situat undeva la graniţa dintre sublimul vieţii la ţară şi 
sărăcie, într-o familie în care fiecare îşi lua ca aliat de nădejde 
umorul şi învăţa lecţia de supravieţuire, avea puterea să 
înţeleagă, să tolereze şi să ia oamenii aşa cum erau ei…”, 
context în care  era uşor de înţeles afecţiunea şi dorinţa de 
apropiere faţă de Alexandru ,  „pe care el ori nu o înţelegea 
ori o ignora cu bună ştiinţă…”, deoarece „… nu-şi dorea o 
iubită cu adevărat ci numai să i se permită să le folosească pe 
rând, pe post de amante…” 
Pentru a contura mai corect profilul psihologic al Tinei, este 
important să precizăm, că în perioada cât a trăit în preajma 
fiicei sale în Canada, despărţită de prieteni, cunoştinţe şi rude, 
a dorit să-şi găsească liniştea de care avea nevoie, dar 
miracolul nu s-a împlinit…şi revine în ţară participând efectiv 
la încercarea prin care trece Alexandru – operaţia 
oftalmologică şi spitalizarea ulterioară acesteia, când se 
încearcă reintegrarea în familia sa şi implicit în societate, dar 
acesta rămâne fidel hotărârii sale de a nu se recăsători şi a 
menţine situaţia anterioară dintre ei, variantă ce o 
nemulţumeşte pe Tina care, „nu-şi permite să iasă din tiparele 
familiei, ale seriozităţii şi unităţii, ci e obligată să ducă o 
viaţă, cumva, ascunsă…”, rezultând clar „incompatibilitatea 
dintre ei, care nu consta din constituţia lor fizică şi  pregătirile 
lor profesionale diferite ci, din aceea că fiecare dintre ei era 
produsul unei alte lumi…”, „ lumea Tinei viu colorată, 
încărcată cu multă dragoste şi iubire, cu muzică şi poezie…, 
ea crescuse şi trăise departe de intrigile şi contradicţiile 
omenirii…nu fusese atrasă decât de lucruri simple şi 
frumoase care sensibilizează…, trăise în cuminţenia şi 
respectul vârstei, al calităţii şi dăruirii”, în timp ce Alexandru 
„era produsul unei lumi inflexibile, greoaie şi fără 
sensibilitate…”. 
Cu toate aceste diferenţe privind modul de a percepe şi a trăi 
viaţa, cei doi protagonişti îşi vor petrece cu intermitenţă 
timpul, variantă ce nu este pe placul lui Alexandru care, nu 
agrea încercarea de apropiere cu multe efuziuni sentimentale 
ale Tinei, apreciindu-le ca aparţinând unei femei posesive 
deşi în sinea sa „încercând să-şi limpezească diferenţa între 
recunoştinţă şi obligaţie” agrea apropierea de ea creând din 
aceasta o obişnuinţă, generată de plăcerea de a fi în anturajul 
ei. 
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Pentru un timp, Alexandru pare că vrea să renunţe la „abuzul 
de computer” şi pleacă să-şi renoveze singur casa părintească 
aflată într-o comună din apropiere. Odată acţiunea încheiată, 
reîntors la oraş, îşi reia vechea „îndeletnicire” – internetul -. 
Unele dintre „partenerele” sale îl percep ca fiind neserios şi-l 
resping sau pur şi simplu îl ignoră, exprimându-şi totodată 
regretul că l-au cunoscut. Neglijează astfel perioade 
îndelungate relaţia cu Tina şi se simţea bine în lumea sa 
virtuală, iar Tina era tot mai convinsă că doar aceea conta 
pentru el. 
Tina, „văduvă fiind, primul motiv pentru care a acceptat 
relaţia cu un bărbat a fost acela de a avea cu cine ieşi din 
casă…”, dar Alexandru nu citea implorarea din privirea sa şi 
nu înţelegea rugămintea fiinţei. 
Are posibilitatea să constate într-o zi tentaţia lui Alexandru de 
a-şi discredita salariaţii din firmă, acuzându-i de varii 
probleme, la general, fără a se nominaliza persoana 
considerată vinovată, ceea ce a dus la crearea unor disensiuni 
între aceştia. 
Un episod inedit, epistolar, este prezentat pe larg creându-ne 
posibilitatea de a transforma bănuielile Tinei, referitoare la 
comportamentul şi relaţiile lui Alexandru cu alte femei 
contactate prin internet, în certitudini. Cu multă pertinenţă se 
poate afirma că, din conţinutul textelor, este relevantă 
tendinţa acestuia spre aventură, pornind de la premiza că 
„toate femeile sunt la fel”.  
Interesul său pentru psihologia feminină se limita la 
eşantionul de vârstă cuprins între 35 – 60 de ani, investigarea 
acestora devenind  pentru el o manie…şi în final se poate 
concluziona că nu exista femeia care să-l facă fericit, 
deoarece avea idei preconcepute, care mergeau cu cele ale 
femeilor doar „până la prima intersecţie”, determinanta 
acestei proceduri „nu era pasiunea unei credinţe şi dragoste ci, 
nevoia grosolană şi perversă de a se distra pe seama lor.” 
Tina, „fidelă perceptului său de a nu admite ca un bărbat să 
meargă de la o femeie la alta şi nici invers”, hotărăşte să aibă 
o discuţie  finală cu Alexandru, comunicându-i că „are 
libertatea să se distreze cât va dori, cu computerul său şi cu 
posibilităţile pe care acesta i le oferă” şi renunţă la ipostaza de 
„parteneră de rezervă” atribuită de el, care „dispărea, revenea 
cu un telefon, sau prin intermediul messengerului, prin care 
nu comunica cine ştie ce ştire importantă, erau două – trei 
săptămâni împreună, pentru ca apoi să dispară din nou, 
creându-i suferinţe ,dublându-i neîncrederea şi sugerându-i 
senzaţia de boală, „toleranţa şi minciuna mereu l-au însoţit pe 
om, astfel că, prezenţa lui Alexandru în viaţa Tinei se asocia 
cu minciuna sub toate aspectele ei, iar în ea s-a cuibărit şi mai 
mult sentimentul de solidaritate şi compasiune pentru femeile 
cu care s-a realizat dovada comunicării lui. Astfel, Alexandru 
a demonstrat cu prisosinţă dublul rol jucat în viaţa unor femei 
care-şi căutau ele pe această cale, specifică secolului XXI, 
jumătatea. „Nu o iubea pe Tina, dar nici pe ele…”. 
Recurgând şi ea la „ingenioasa căutare”, Tina concluzionează 
că „aici nu se poate să-ţi găseşti o relaţie serioasă…”, „80 % 
din «bărbaţii de pe net» vor o relaţie doar pentru sex la 
margine de drum, la margine de lume… fără o implicare 
spirituală; 50% din aceştia au copii şi soţii. Mulţi dintre ei 
caută femei singure care să-şi ofere locuinţa proprie drept 
«cuibuşor de nebunii» sau pentru că aceştia sunt lipsiţi de 
curajul de a aborda o femeie direct, sunt persoane certate cu 
legea ori renegate de societate”. 
Corolar la această experienţă a Tinei se poate afirma despre 
Alexandru că este similar unui „bondar ce zboară neîncetat 

din floare în floare, fără să culeagă nectarul pe care ele, în 
generozitatea lor, i-l ofereau” şi confesându-se unei prietene, 
Măriuca, afirmă că „nu voi mai încerca să cunosc nici un alt 
bărbat, nici pe net, nici dacă mi-l prezinţi tu…”. De fapt, 
„Tina nu oferea nimic în viaţa sa fără să nu pună suflet, să nu 
se dăruiască...”, iar pe Alexandru l-a plăcut aşa cum era şi 
prin el a reuşit să se regăsească, să înţeleagă că a putut să-l 
iubească, aşa cum nu se ştia. Referindu-se la relaţia lor îşi 
pune fireasca întrebare: „cum poate o persoană să înţeleagă 
sau să aprecieze un dar primit cu o anume ocazie când în viaţa 
sa nu a văzut aşa ceva şi nu ştie cum să-l folosească?”. 
Are loc o discuţie finală ei, Tina utilizând „arsenalul” 
epistolelor primite, care se încheie cu despărţirea lor, iar 
Alexandru concluzionează ulterior, că a avut cu Tina „o 
relaţie frumoasă de prietenie şi o iubire de care n-am fost 
demn…”. 
Evenimentele de final ale relaţiei lor, în urma cărora a rămas 
din nou singură şi cu sentimentul de om părăsit în pustiu, 
stare ce părea fără ieşire, n-au condus-o spre disperare, ci are 
satisfacţia majoră să găsească nu numai răspunsul la 
obsedantele întrebări despre cum a fost percepută şi apreciată 
iubirea adevărată, dar şi să reînvie speranţa cu care să meargă 
mai departe, e caracteristică autoarei, după cum caracteristic 
este şi toleranţa până la pierderea personalităţii de a se 
reîntoarce în repetate rânduri la cel în care a crezut, autoarea 
demonstrând prin aceasta că omul, indiferent de condiţia sa 
socială, materială, umană, e bine să întâlnească din când în 
când şi iubirea. Deşi la o vârstă respectabilă, Tina încă mai 
trăieşte momente de inocenţă, de bine, de frumos, e capabilă 
de acte de generozitate şi sacrificiu, ca şi când n-ar fi 
cunoscut niciodată răul de pe pământ. 
Capitolul al XIV-lea al volumului este singular ca ideatică, 
reprezentând o sinteză din care rezultă cu multă certitudine 
posibilitatea de a se identifica „condiţia femeii văduve” în 
„lumea civilizată”, condiţie la care facem următoarele 
precizări extrase din aserţiunile autoarei…”Când o femeie a 
rămas văduvă , toţi cei din jurul ei se ghidează după o regulă 
identică, mereu aceeaşi, că ea niciodată nu va primi ceva pe 
gratis, iar dacă nu a ştiut cum să se îmbrace şi ce mimică să 
adopte pentru a primi compasiune, sigur va căpăta dispreţul  
celor din jur…” , „ea n-a murit dacă a rămas văduvă şi nici 
nu-i este mai rău…” , „toate îi merg parcă mai bine ca 
înainte…” ,dar „mila celor din jur nu ţine de foame şi de frig 
şi nici nu creează vreodată motive să zâmbească…” deoarece, 
cei din jur, „nu văd cu ochi buni victoriile unei femei 
văduve…”. 
Şi în acest volum sunt relatate segmente din activitatea 
grupului de scriitori din urbea de reşedinţă a Tinei relevându-
se acţiunile unor condeieri concitadini ai celor doi, între care 
un ziarist şi poetul Dumitru P., autorul minunatei poezii 
„Frumoasa mea”, ce a devenit textul unui şlagăr în vogă în 
anii 2000. 
Prezenţa Tinei la acţiunile cenaclului ne creează  posibilitatea 
să constatăm  că aceasta  „era ca o magnolie, ce înflorea în 
plină toamnă, pentru a doua oară într-un an, contrar naturii 
sale” şi să afirmăm că, inclusiv în cazul ei, leacul cel mai bun 
împotriva dragostei este o altă dragoste; dar aşa o dragoste ca 
a Tinei pentru muzică, la puţine persoane ne este dat să 
identificăm. 
Concluzionând, romanul se încheie cu doleanţa Tinei 
referitoare la partenerul pe care şi-l doreşte, în ipostaza în 
care se află, partener care să fie un bun conviv în societate, 

coleg în călătorii sau vacanţe şi iubitul ei în alcov. Ea 
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aşteaptă de la partener iubire, respect, tandreţe, comunicare, 
trăsături comportamentale  cunoscute din viaţa sa anterioară 
producerii evenimentului însingurării, reconstituindu-se în 
acest mod „lecţia de iubire”. (continuare în Scurt Circuit 
Oltean, nr 8, mai, 2012) 

Andrei Potcoavă ,membru LSR,  
Filiala Craiova, Dolj, 1 august 2011 

 

   
 

 
Elena BUICĂ, Pickering, Toronto, Canada 

 
Valurile vieţii aducând cu ele şi mai bune şi mai rele, 

s-a întâmplat ca nu demult, să-mi scoată în cale un prieten de 
pe vremea adolescenţei, pe Mircea Marinescu. Calea asta 
despre care vorbesc este acum cam de şapte mii de kilometri, 
aşa că a fost scurtată cu ajutorul telefonului. Lăsând să curgă 
dragi aduceri-aminte sub supravegherea scurgerii timpului, 
conversţiile s-au strâns ghem în jurul unei teme, soarta 
basarabenilor din rândul cărora şi el face parte, iar eu am avut 
strânse legături de caldă prietenie cu oameni aleşi din această 
parte de lume trecută prin adânci năpăstuiri. Am povestit 
amintiri legate de parinţii lui şi de familiile Chiriac şi Popa, 
poposite în comuna noastră, dar mai ales de prietenul drag şi 
preţuit, profesorul de matematică Sandu Popa, cu toţii figuri 
de dascăli luminaţi şi dăruiţi catedrei, trecuţi prin situaţii care 
le-au pus uneori viaţa în cumpănă. Aşa am ajuns şi la 
învăţătorul basarabean Vasile Guja din comuna Cotiugenii 
Mari din sudul judetului Soroca. El a trăit o perioada de timp 
în Alexandria, din judeţul Teleorman şi este autorul unei cărţi 
care va rămâne drept mărturie a unui timp potrivnic în care 
oamenii au fost vitregiţi de condiţiile istorice şi totodată o 
dovadă că rănile nu se pot închide niciodată în sufletul omului 
care a îndrăznit să respingă umilinţa şi să-şi recapete 
demnitatea de om şi de român.  
Tragedia spaţiului românesc dintre Prut şi Nistru va rămâne 
încă multă vreme o rană neînchisă pentru mulţi dintre cei care 
au trăit-o cu toate grozăviile ei. S-au povestit şi s-au scris 
multe, mai ales după 1990, dar niciodată îndeajuns pentru 
inimaginabilele traume care s-au petrecut pe acest teritoriu 
sub dominaţia "prietenilor" de la răsărit, fiindcă niciodată 
raţiunea umană nu va fi în stare să înţeleagă monstruozităţile 
lui Stalin. 
Mircea Marinescu mi-a înlesnit intrarea în posesie a cărţii 
acestui autor ieşit din comun. Cartea mi-a sosit prin poştă din 
partea fiului autorului, inginer Nicolae Guja, sub îngrijirea 
căruia a fost tipărită şi a soţiei sale, Cornelia, la îndemnul 
căreia autorul a scris cartea. Le aduc mulţumirile mele şi pe 
această cale pentru această remarcabilă carte, un dar 
neaşteptat şi preţios. Cartea este intitulată „Amintiri - Am trăit 
două războaie şi două revoluţii"  şi a apărut la Editura 
Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2007.    
De ce autorul este ieşit din comun? Fiindcă şi-a scris cartea 
aproape la 100 de ani, mai precis între 94 si 97 de ani, dar a 
mai făcut completări şi în anii care au urmat: „În anul 2003 
fiind de acum la vârsta de 100 de ani mi-a căzut în mână 

monografia satului 
meu natal 
«Cotiujenii Mari» 
publicată de N. Andronic 
şi V. Stavilă la Chişinău 
în anul 2002 şi am 
realizat că în felul lor 
amintirile mele erau 
incomplete" adaugă el 
la pagina 222. Acest 
autor este ieşit din 
comun şi pentru că 
întâmplările orânduite 
cu chibzuinţă în 
scurgerea lor sunt 
păstrate nealterat 
de o memorie ieşită din comun. 
Ultima fotografie ni-l arată zâmbind la aniversarea celui de al 
103-lea an de viaţă. S-a stins în anul 2006, cu cateva luni 
înainte de a atinge vârsta de 104 ani. Ultima însemnare a 
făcut-o la 1 decembrie 2005: "Am căutat să expun cele trăite 
şi văzute cât mai obiectiv, aşa cum le-am trăit, aşa cum ne-au 
determinat viaţa şi aşa cum le-am decantat prin filtrul 
timpului şi a experienţei de o viaţă de peste un secol, în care 
am trăit, efectiv, două războaie şi două revoluţii. Am gândit 
aceste amintiri şi reflecţii ca o cronică de interes limitat, 
familial, fără pretenţii literare, dar dacă cei ce vin după ce nu 
voi mai fi vor considera că pot prezenta un cât de puţin interes 
general, sunt liberi să le facă publice, cu rugămintea de a nu 
se interveni sub nici un motiv, nici în formă nici în fond".  
Deşi evenimentele povestite au fost gândite ca „amintiri şi 
reflecţii ca o cronică de interes familial" acestea depaşesc cu 
mult cadrul propus şi prezintă cu minuţie, amănunte spaţio-
temporale, despre locurile descrise şi contextul istoric în care 
s-au desfaşurat. Relatările iau aspect de istorie a unor vieţi pe 
care autorul le scoate la iveală din tulburatele vremuri 
staliniste şi cele care au urmat sub dominaţie comunistă, 
limpezindu-le prin filtrul propriilor frânturi de imagini aşa 
cum le-a trăit şi le-a înţeles. El face nu numai prezentarea 
faptelor de viaţă, ci disecă, explică, le caută cauzele, 
urmăreşte consecinţele, relaţionează cu alte evenimente, face 
reflecţii asupra situaţiei politice şi sociale a timpurilor.   
„Cele întâmplate în comuna noastră nu au fost evenimente 
locale, ci politică de stat dirijată de la Moscova, şi care a fost 
aplicată în toată Basarabia” ţine să sublinieze autorul. 
Relatând evenimentele, autorul nu ezită să intervină şi să-şi 
spună părerea în mod deschis, fără părtinire. Nu sunt vorbe în 
vânt, sunt mărturii zguduitoare prezentate ca într-un jurnal de 
amintiri.  
Prin vocea lui ascultăm vocea sutelor de mii de basarabeni 
distruşi fizic şi moral pentru învinuiri închipuite, stăpâniţi de 
teama de a fi împuşcati sau deportaţi în Siberia, nevoiţi să 
plece în refugiu şi trăind cu spaima de a fi trimişi înapoi. 
Viaţa lor a ţesut o istorie dureroasă şi nu de puţine ori lectura 
cărţii dă naştere la întrebări esenţiale despre lume şi viaţă care 
ne ţin pe verticală ca oameni. Iţi pui întrebarea, de ce a fost 
nevoie de atâta jertfă omenească? Cui a ajutat? De ce 
omenirea nu-şi poate găsi drumul cel bun şi se nasc asemenea 
aberaţii? Ce-aş fi făcut dacă aş fi fost eu în locul lor?  
Aşadar, cartea având un caracter memorialistic, autorul se 
constituie într-un fel de martor al epocii sale atingând 
probleme politice, economice, sociale şi culturale pe care le-a  

urmărit de-a lungul vieţii sale. La început, cadrul de 
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desfăşurare al evenimentelor este satul natal cu evenimente de 
excepţie de la începutul veacului trecut, urmărit apoi prin 
timp. Aduce însemnări importante despre viaţă cu un secol în 
urmă. 
Vasile Guja zugrăveşte în culori vii fresce de viaţa palpitantă, 
deşi cadrul se schimba de multe ori. Evenimentele povestite 
sunt adevărate fâşii rupte din viaţa sa asemănătoare cu a 
multora, cărora le-a dat contur şi le-a transformat în literatură 
cu înţelegerea, îngăduinţa şi înţelepciunea pe care le-a 
dobândit o dată cu trecerea timpului. Paginile cele mai 
dureroase sunt cele ale deportărilor în Siberia. 
„Deportarea a fost una din cele mai draconice şi inumane 
forme de represiune folosite de ruşi şi pentru a deznaţionaliza 
popoarele ocupate. Deportarea s-a făcut după planuri 
elaborate înainte de ocuparea Basarabiei în vara anului 1940 
şi completate pe parcurs". 
Mult mai tarziu, când autorul se stabilise în Alexandria, a 
aflat întâmplările prin care a trecut cumnatul său Alexandru 
Rusneac, tot basarabean şi el, din comuna Moara-Nouă, din 
nordul judetului Soroca, pentru a evada din Siberia. Acest caz 
e relatat cu multe detalii pe aproape 20 de pagini pe care le 
citeşti cu răsuflarea tăiată. Sunt pagini care se pot detaşa din 
carte pentru a exista ca nuvelă independentă, o povestire în 
poveste, demnă de antologie sau de pus în manualele şcolare. 
Intâmplările prin care a trecut acest erou îţi amintesc că în 
viaţă există situaţii care pot depaşi punctul cel mai înalt 
posibil al imaginaţiei omeneşti. Nu poţi să întrerupi lectura 
mai ales când se luptă cu nămeţii de zăpadă ai pustiului 
siberian de-a lungul zilelor cărora le pierduse numaratoarea. 
Inchizând cartea în asemenea împrejurări, ar fi fost ca şi când 
l-ai fi părăsit în zăpezile fără sfârşit, dar continuând lectura, 
participai la lupta lui cu vitregiile de neimaginat şi parcă ai fi 
stat alături de umerii lui încurajându-l. In toate etapele prin 
care a trecut este captivantă perspicacitatea cu care a fost 
înzestrat de a simţi "din aer" primejdiile şi promptitudinea cu 
care găsea cele mai potrivite rezolvări şi deschideri pentru 
urmatorii pasi inainte în planul lungii perioade de evadare.  
Şi când mă gândesc că în anii tinereţii mele, când mă 
plimbam prin Alexandria, a fost posibil ca paşii mei să se 
încruciseze cu cei ai acestui om şi eu, asemenea celorlalţi 
semeni, nu am ştiut că am avut în preajmă un asemenea om 
definit de cel mai exact cuvânt, EROU scris cu litere mari!!! 
Şi câţi alţii n-or mai fi ascunşi în umbra tăcerii care i-a 
protejat de viforniţele vremurilor. vrăjmaşe. 
Multe sunt evenimente de excepţie despre care am auzit, dar 
aşa cum le-a aşezat pe acestea învăţătorul Vasile Guja  în 
pagină, simţi că şi se strânge inima in timpul lecturii pe care o 
parcurgi pe nerăsuflate în timp ce filele se întorc parcă 
singure. Experienţa autorului îşi spune cuvântul cu o voce cât 
se poate de fermă şi originală dându-le un farmec aparte. Sunt 
pagini de proză realistă împletite cu cele de mare vibraţie 
ieşite dintr-un adânc peste care a trecut pârjolul cu arşiţe în 
mai multe rânduri. Ochiul atent al celui care a trăit aceste 
vremuri a surprins multe faţete ale realităţii pe care le-a redat 
într-un registru afectiv bine stăpânit, chiar şi în momente de 
mare dramatism.  
Am ales ca exemplu ziua în care îşi părăseşte casa pentru a 
pleca în refugiu. Este una dintre cele mai grele zile din viaţa 
sa desfăşurată pe fundalul plânsetelor obidiţilor sorţii, la care 
participă şi natura şi câinele Azor, rămas în părăsire: „Era o zi 
mohorâtă umedă cu vânt rece care aducea spicuiri de ploaie 
cu zăpadă, lumea plângea mergând în urma căruţelor prin 
noroaie şi atmosfera de bejenie copleşea şi pe cel mai dur 

om... Îmi iau rămas bun de la părinţi şi rude convinşi că nu ne 
vom mai revedea decât pe lumea cealaltă şi noaptea dorm 
ultima dată, singur în casa goală pe jumătate şi în dezordine, 
într-o atmosferă deprimantă de apocalipsă. Dimineaţa pun 
lacătul la uşă şi cu sacii în spinare plec la unul din cei care 
promiseseră că mă duc la gară. Când am plecat câinele urla 
lugubru în curte, bietul animal conştientiza nenorocirea 
probabil după agitaţia oamenilor şi probabil simţea că nu îşi 
va mai vedea niciodată stăpânii. Cu ochii în lacrimi nu am 
fost în stare să mă uit în ochii lui Azor, aşa îl chema, şi am 
plecat lăsându-l în voia sorţii. Dar problemele abia începeau". 
( pag. 94). 
Destinul său este urmărit prin valurile vremii, prin restrişti şi 
furtuni care l-au silit să fuga din fata urgiei, deşi desprinderea 
de acasă este un act traumatizant. Mulţi s-au stins fără să mai 
apuce să revadă locurile de unde au plecat şi pe cei dragi 
lăsaţi în bătaia sorţii. Plecarea din Basarabia i-a cerut să ia 
hotărârea grea, ca o sfâşiere de suflet, ca să pornească în lupta 
pentru închegarea unui alt destin. A ajuns în ţară împreună cu 
familia, dar şi aici a avut parte de un regim auster de viaţă, 
Tăvălugul comunist era şi aici foarte puternic simţit, dar îi era 
mai bine, se simţea între ai lui. Şi în Basarabia, dar şi în 
România, pecetea de basarabean pusă pe fruntea lor ca un 
blestem le cerea multă iscusinţă pentru supravieţuire. Trebuia 
să mediteze îndelung înainte de a lua o hotărâre, să se 
gândească bine când scoateau un cuvânt, să dea dovadă de 
minuţioasă precauţie şi supraveghere a tuturor mişcărilor. 
„Deranjarea oamenilor puterii, chiar şi pentru o cauză dreaptă 
a societăţii şi nu a ta personală, nu este recomandată într-un 
regim dictatorial dacă nu ai relaţii solide,... sau stofă de 
disident", notează autorul la pagina 204. Imediat dupa sosire, 
au urmat anii marilor prefaceri de după 1944, ani tulburi, grei 
şi derutanţi. Regimul de teroare şi suspiciune se făcea simţit şi 
aici, chiar dacă îmbrăca alte forme. 
„În această atmosferă tulbure marcată pe deoparte de hei-rup-
ul oficial care împingea toată lumea la o muncă susţinută de 
construcţie şi pe de altă parte unele categorii sociale erau 
ostracizate şi împinse la periferia societăţii, noi basarabenii 
aveam o poziţie «între două ape». Când era vorba de muncă şi 
de depus activităţi constructive eram solicitaţi şi antrenaţi ca 
oameni ai muncii care nu au nimic altceva decât puterea 
minţii şi a braţelor şi care sunt interesaţi în progresul noii 
societăţi, iar pe de altă parte în momentul când capacităţile lor 
i-ar fi recomandat pentru a fi evidenţiaţi erau daţi la o parte în 
favoarea altora, chiar mai slabi, dar consideraţi mai siguri din 
punct de vedere politic. Trăiam de pe o zi pe alta marcaţi de 
teama că ar putea oricând să reînceapă urmărirea noastră 
pentru a fi trimişi înapoi în Uniunea Sovietică care ne 
considera cetăţeni sovietici"(pag. 141) 
Trăiau permanent cu frica în sân. Ca şi în Basarabia, de-a 
lungul multor ani şi aici, de mare importantă era în viaţă 
prudenţa şi necesitatea de a judeca o situaţie sub toate 
aspectele sale. Cine nu era capabil sa se gândească îndelung 
înainte de a scoate un cuvant, mai devreme sau mai târziu, tot 
o păţea. A urmat apoi o perioadă grea când s-au făcut 
repatrierile. „În acest timp au început să lucreze comisiile 
sovieto-române de repatriere a refugiaţilor care au început 
prin a convoca pe refugiaţi la sediul comisiilor care era în 
capitala de judeţ. La trierea refugiaţilor au ţinut cont de vârsta 
lor, cei bătrâni fiind avizaţi de la început să rămână în 
România, evident să le plătească pensia statul român. Ei 
aveau nevoie de forţă de muncă şi au început prin a-i lămuri, 

cu zăhărelul într-o mână şi cu ciomagul în alta, că nu au 
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altă alternativă decât să se întoarcă acasă. Au reuşit cu mare 
năduf să se strecoare după ce a fluturat de câteva ori peste ei 
primejdia repatrierii”. (pag. 115) 
Urmând firul vieţii autorului, aflăm că dupa 17 ani, a reuşit să 
ajungă acasă în Basarabia, în Cotiugenii Mari, în vizită ca să-
şi domolească setea năpraznică a dorului de locurile ştiute şi 
mai ales de cei dragi din familie rămaşi în bătaia focului. Aici 
constată cu tristeţe schimbările aduse de "politica ţaristă de 
asimilare şi deznaţionalizare, masiva dizlocare demografică 
voluntară prin plecarea în Romania în 1944, deportări în 
Siberia, distrugerea în lagare şi închisori, distrugerea 
continuităţii conştiinţei romaneşti, care au continuat cu 
politica de deznaţionalizare prin teroare şi intimidare". 
Situaţiile prin care au trecut sătenii lui au distrus în bună 
măsură fibra morala a populaţiei. Oamenii au uitat să 
muncească, să mai aibe iniţiative, furtul nu mai era o ruşine, 
nici să se dedea alcoolismului. 
Cu trecerea anilor, viaţa s-a aşezat în matca sa şi autorul 
împreună cu soţia şi copiii au trcut şi prin cele bune şi prin 
cele mai puţin bune, ba stând la coadă la lapte şi la alimente, 
ba bucurându-se de câte o treaptă a realizărilor, ba strângând 
baierile pungii pentru a cumpara o casă, ba înfruntând 
neprevăzute piedici sau bucurându-se de nepoţei. Dar oricum 
s-au scurs evenimentele, ele au fost înregistrate, evaluate şi 
redate cu nostalgie reţinută, adevarate poveşti de viaţă, 
frânturi, crâmpeie de soartă. Paginile cărţii reliefează că 
autorul nu a uitat nimic din întâmplările prin care a trecut, că 
toate sunt adânc înfipte în memoria lui relatându-le cu 
fidelitate, fără să se încurce în ceea ce priveste fixarea în timp 
şi spaţiu. Remarcabilă este şi documentarea făcută după 
criterii riguroase, pe baza cărora introduce adesea informaţii 
relevante. Întâmplările relatate sunt toate faptele de viată şi 
sunt prezentate în complexitatea lor, unele foarte nostime, 
amuzante, impregnate cu un umor sănătos, neaoş, presărate cu 
ziceri populare, cu proverbe şi zicători care punctează şi 
sporesc efectul relatărilor. „În legătură cu aceasta îmi 
amintesc de o glumă auzită prin acele timpuri, inspirată de cei 
trei mari, Roosevelt, Churchill şi Stalin. Aceştia la o întâlnire, 
să zicem cea de la Ialta, ultima când s-au mai întâlnit cei trei, 
ajung să discute care din sistemele lor de organizare este mai 
performant. Până la urmă ajung la concluzia că numai o 
verificare practică poate scoate la lumină adevărul şi hotărăsc 
că acel dintre ei ce va putea convinge o pisică să mănânce 
muştar sistemul său poate fi considerat superior. Zis şi făcut. 
Se aduce un borcan de muştar din cel mai iute şi Churchill îi 
trage un discurs pisicii care dormea şi torcea liniştită lângă 
focul din căminul sălii de conferinţă – fără rezultat. Vine 
rândul lui Roosevelt care scoate un teanc de dolari, pe care îi 
plimbă pe la mustăţile felinei, ba mai încearcă chiar şi cu un 
adaos cu miros de şoarece să stimuleze interesul acesteia, tot 
fără rezultat. Vine rândul lui Stalin care fără ezitare bagă două 
degete în borcan şi scoate un lostopan de muştar iar cu 
cealaltă mână ridică coada pisicii şi il aplică sub coadă. De 
usturime biata mâţă miorlăia, se lingea sub coadă, tuşea, 
scuipa, dar la repezeală mai şi înghiţea. «Vedeţi domnilor, aşa 
se face!» a concluzionat Stalin. Tristă superioritate dar foarte 
plastic exprimată deoarece în ultimă instanţă sistemul sovietic 
acţiona exact în acest mod".(pag.129) 
Autorul este un intelectual format la lumina multor cărţi din 
care a învăţat să stăpânească frumuseţea clasică a scrisului, cu 
o tehnică distinctă care te atrage prin acurateţe. La el totul se 
leagă, are consistenţă, are esenţă. Nu se joacă cu cuvintele, e 
stăpân pe ceea ce spune, spusele lui inspiră ceritudine şi te 

conving de sinceritatea relatării. E o carte gândită cu 
înţelepciunea dată de anii trăiţi şi de şlefuirea evenimentelor 
prin care a trecut. Exprimarea este de o profunzime francă, 
limpede, curata, curge, se insinuează în cititor ca lumina şi 
căldura şi îl cucereşte. Cuvintele sunt bine chibzuite, parcă 
simţi respiraţia şi timpii de gândire înainte de a le aşterne pe 
hârtie. Cartea are valoare deosebită nu numai pentru 
prezentarea faptelor de viaţă extraordinare, ci şi pentru că e 
capabilă să deştepte în noi, sentimentul naţional, dragostea de 
neam şi de limbă a românului.  
Dincolo de graniţele cereşti, simt că este de datoria noastră să 
îi trimitem învăţătorului Vasile Guja un cald elogiu şi un 
cuvânt de mulţumire că ne-a lăsat o carte scrisă cu puterea 
sufletului, o adevărată istorie trită şi relatată fidel în cuvinte 
pline de semnificaţii adânci şi de farmecul neîntrecut al 
relatării unor fapte de viaţă extraordinară capabilă să deştepte 
în noi sentimentul naţional, dragostea de neam şi de limbă, 
adevarate comori de spirit românesc.         23 ianuarie 2012 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
De Ilie Gorjan 

 
 La o întrunire literară petrecută la Biblioteca 
Judeţeană Vâlcea, poetul Florea Miu mi-a oferit volumul 
său de poezie Cerul din lacrimă, lansat în cadrul acelei 
întruniri. Am în biblioteca proprie un spaţiu în care se 
află cărţile (cumpărate sau primite) ce-şi aşteaptă rândul 
spre a fi citite. Acolo şi-a găsit locul şi cartea lui Florea 
Miu, decis fiind ca în cel mai scurt timp să trec la 
lecturarea ei. 
 A trecut vremea, s-au ivit alte priorităţi, între 
timp am publicat cartea mea de poezie Cerul ca o 
lacrimă, fără să realizez nici măcar o clipă că acest titlu 
seamănă izbitor de mult cu cel al altei cărţi de poezie. 
Mi-am reamintit de cartea lui Florea Miu din Craiova, 
am luat-o din locul unde o pusesem şi când mă uit la 
titlu...stupoare! Se numea Cerul din lacrimă, iar a mea 
Cerul ca o lacrimă! Mă gândeam, oare n-o zice domnul 
Florea Miu că m-am inspirat din titlul cărţii lui ? Am 
trecut peste momentul acesta mai puţin plăcut şi am citit 
cele 42 de poeme din economia cărţii. Am constatat că o 
poezie poartă titlul  romanului Căderea în cer scris de 
un alt teleormănean, Ştefan Mitroi,  şi atunci am realizat 

că viaţa literară poate oferi astfel de coincidenţe, 
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mai mult sau mai puţin neobişnuite, oricărui truditor pe  
 
frontul fără învingători al cuvintelor. 
 Florea Miu îşi începe cartea cu versuri creionate 
într-un tipar frust, neaoş românesc: Mi s-a lipit lumea de 
tălpi/ şi pentru că nu am alta/ de schimb,/ merg cu ea 
aşa/ până când se toceşte. Şi continuă în aceeaşi notă a 
dezinhibării legăturilor sale cu ţărâna în care oasele s-au 
făcut poveste: E tot mai tulbure gândul/ nerăstignit,/ 
câmpia din care vin/ s-a înnegrit...Vrând parcă să dea un 
înţeles nonsensului din noi, un singur lucru e cert- spune 
poetul- furnica duce în spate un elefant/ şi planeta 
oftează compătimitor! 

Reper al devenirii poetului, drumurile, dorite  
fără întoarceri, îşi au totuşi muzica şi înţelesul lor, 
magistral surprinse de Florea Miu în poemul Întoarceri: 
M-am împiedicat mereu de drumuri,/ şi adesea chiar de 
câte-o floare.../Milă mi-e de mâna care scrie/ amintiri 
din lumea viitoare!/ Mă întorc pe crucea mea de piatră/ 
unde s-au uscat demult salcâmii-/ din această parte bate 
vântul/ până la-nceputurile lumii. 
 Poetul reuşeşte cu un talent remarcabil printr-o 
meşteşugire măiastră a cuvintelor ca mâinile să nu-şi 
frângă/ la poarta cuvintelor sparte!, ci să culeagă/ 
liniştea frunzei, întreagă,/ din ramura de măslin/ pe care 
o va dărui, ca ofrandă,/ numai celor ce vin!  Filozofia 
existenţei poetului se întrupează în versuri care taie 
ritmul vieţii în fâşii de o naturaleţe de-a dreptul 
tulburătoare: Eu nu sunt de pe aici,/ am venit numai în 
vizită/ şi voi pleca curând./ Iau cu mine doar peisajul/ 
sau o parte din el./ Mi s-a risipit umbra/ pe care o 
purtam pretutindeni./ A mai rămas puţin orizont/ care şi 
el se pierde/ printre firele de nisip./ Cândva aici era o 
fântână.../Au tot scos cerul din ea/ până când a murit!/ 
În locul ei a crescut un semn de întrebare/ cât lumea/ 
care se loveşte de aripa mea..../ inexistentă! Am citat din 
poemul Drum metafizic, un adevărat ghid spiritual al 
poetului pentru cei nedeprinşi cu tainele ascuţişului 
lumii. 
 Bogăţia spirituală a lui Florea Miu se dovedeşte a 
fi un pahar prea plin din care se revarsă bijuterii poetice 
ca acestea: Şi ce toamnă frumoasă era/ în acea 
luminoasă plecare/ dintre lacrima ta şi a mea..../ din 
nemargini venind fiecare!/ Doar atât aş fi vrut să mai 
spun-/ ochiul meu e bolnav de uimire./ Mă împart şi 
mereu mă adun/ şi rămân ca o dâră subţire. 
 Lectura cărţii de poezie Cerul din lacrimă este o 
adevărată încântare, întrucât aproape la fiecare poem eşti 
însoţit de construcţii poetice de o frumuseţe aproape 
ireală. Redau cu plăcere câteva dintre ele: S-au pus 
geamanduri la ferestre,/ în parcuri şi în vechi catedrale/ 
şi nu mai pot nici măcar respira/ fără pleoapele tale!  
sau  Pe văzduh înalt ne răstignim/ şi pe crucea stropului 
de pâine./ Dacă astăzi încă mai plătim,/ este pentru 
lacrima de mâine, ori şi mă tem, mă tem mereu/ că 
acesta nu sunt eu/ ci e firul de pământ/ care mi-a intrat 
în gând. 

 Cred că nu exagerez cu nimic dacă afirm că 
poetul Florea Miu calcă pe lumina înaltă şi adună într-o 
lacrimă risipa/ în care se topeşte, cu mirare,/ clipa. 
 Iată, deci, că Oltenia Eterna Terra Nova, cum o 
denumea patetic Adrian Păunescu, are o sevă a poeziei, 
al cărei izvor pare nu numai roditor, dar şi fără sfârşit. 
 

E p i g r a m e 
 

 

   
 

 
 
 

 
 

N-am ce zice dar fain Paşti, 
Iar căţeii ce - i demaşti 
dacă „latră” precum zici 

de Paşte papă doar urzici. 

 
 

Îşi spune aşa de trist povestea 
ca şi cum femeile ar fi murit, 
de la putere a aflat el vestea: 

că pleacă-n  Congo, tot la gângurit. 

 
 

Stelele se-adună-n treacăt, 
pe-al meu caldarâm sonor, 

au "parcat" pe-un loc cu lacăt?! 
deci,  au luat-o la picior!? 

 

 
 

Măi, să fie! ce om viteaz! 
ţii sub unghii calul breaz, 

te-a lovit simptomul tantric: 
stai călare-n iambul antic! 
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Comisia de acordare a premiilor Ligi 
Scriitorilor a luat în considerare toate cărţile sosite de 
la autori,  editate în anul 2011, indiferent din ce 
organizaţie profesională fac parte. În acest context 
comisia a hotărât să acorde următoarele premii: 

 

 
 

“Să vii şi mâine“, de Iulian Patca 
“Semnele Timpului “, de Elisabeta Iosif 
“ Rănită, umbra mea“, de George Ioniţă 
“ Şoapte cu aripi de înger“, de Catinca şi Costel Neacşu 
“ Armuri de vis“, de Emilia Tudose 
“Împliniri “, de George Echim 
  

 
  
“ Ochi de copil“, de Maria Lucia Rebrean ( Belgia) 

 
“Îmi amintesc şi îmi imaginez “, de Mariana Brăescu 
Silvestri 
“ 8 proze scurte“, de Zeno Ghiţulescu 
“ De vorbă cu inima ta“, de Vasile Dorin Ghilencea 
“ Taumaturgul şi Mir“, de Florin Oprea Avram 
“Propietatea e sfântă “, de Emil Bucureşteanu 
  

 
“De vorbă cu stelele”, de George Roca(Australia ) 
  

 
 

“ 1001 cugetări“, de Ilie Bucur 
  

 
 

„Trandafirii deşertului „, Mariana Cristescu 
“ Între Thalia şi Minerva“, de Al.Florin Ţene 
 

 
 
“ Pomul cu litere“, de Menuţ Maximinian 
“ Nelinişti prin timp“, de Doina Drăguţ 
  

 
 

“Marin Sorescu- în scrisori şi documente inedited. Vol. 
III “, de George Sorescu şi Emil Istocescu 
  

 
 

“Anotimpul jocului “, de Titina Nica Ţene 
“Parfumul dimineţilor “, de Gheorghe Vicol 
  

 
 

“Anotimpul trăirilor albastre “, de Viorica Popescu 
“ Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului“, de Ioan 
Velica 
“Mănăstirea Bârsana “, de Nuţu Roşca 
“ In honorem profesorului Ioan Hentea“, de Onufrie 
Vinţeler 
“ Personalităţi Române şi faptele lor- 1945-2000“, de 
Constantin Toni Dârţu 
“Anuarul Filialei Timişoara-Banat al Ligi Scriitorilor “, 
de Doina Drăgan şi Andreia-Elena Anucuţa. 
“ Vechi soiuri româneşti de viţă de vie“, de dr.Ion Puşcă 
“ Luminişuri“, de Elena Buică(Canada ) 
  

 
“ Poeţi clujeni la cumpăna de milenii“, de Dan Brudaşcu 
“ ANTOLOGIA scriitorilor români contemporani din 
întreaga lume“, de Ligya Diaconescu. 
“ Lumina cuvintelor“, de Claudiu Şimonaţi 
                        

 
 

Mariana Zavati Gardner pentru traducerile în limba 
engleză a volumelor semnate de  
Titina Nica Ţene, Gavril Moisa şi Iulian Patca. 

* 
Datorită numărului mare de cărţi bune şi foarte 

bune apărute, comisia a hotărât să premieze mai mulţi 
autori şi volumele lor. 
Premiile constau, conform protocolului încheiat între 
Liga Scriitorilor şi Editura”DACIA xxi “, Colecţia 
DUO, în editarea unei viitoare cărţi gratuit numai cu 
plata tipografiei. 
 

Comisia de jurizare 
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În ANTOLOGIA de 
poezie româno-albaneză  

 

 
 

Doina Drăguţ (publicist, prozator, critic literar, poetă, 
redactor-şef al prestigioasei reviste literare Constelaţii 
diamantine - lunară, online) îşi face tot mai des prezenţa în 
lumea literară din România şi nu numai. Scriitorii olteni sunt 
reprezentaţi onorabil de Doina Drăguţ. 

Liga Scriitorilor Români de pretutindeni devine tot mai 
activă literar prin revistele care sunt sub egida LSR, Conste-
laţii diamantine, are un loc fruntaş. Diploma VIRTUTEA 
LITERARĂ, acordată celor trei piloni de bază ai revistei, 
fondatori, unul dintre aceştia fiind Doina Drăguţ, ca redactor-
şef al revistei, a fost meritată din plin.  

Cu dăruire şi talent, Doina Drăguţ ni se dezvăluie ca un 
om de litere complet, deşi pregătirea sa superioară este în 
matematică-informatică. 

Talentul şi pasiunea Doinei Drăguţ pentru scris îşi spun 
cuvântul. Aceste calităţi au determinat editorul Antologiei de 
poezie bilingve româno-albaneză, în persoana poetului Baki 
Ymeri, să o publice în această carte, alături de nume 
cunoscute în viaţa literară: Theodor Damian, Aurel Pop, 
Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru, Mariana Pândaru, 
Georgeta Blendea Zamfir, Adnan Mehmeti, Silva Tërnava, 
Ismet Hasani, Mazllum Baraliu şi Izet Shala. 

Antologia este publicată în colecţia: Biblioteca 
Albanezul, având consilier editorial pe Vitore Leka, 
redactor pe Luan Topçiu, lector pe Ilir Kosova, rsponsabil 
pe Laura Rushan, tehnoredactor pe Adriana Tabaku, 
distribuţie - Amanda Edit, Bucureşti, ediţie a revistei 
Albanezul-2012, ISSN: 1221-6925 

Prefaţa (Parathënia) este scrisă de însuşi poetul Baki 
Ymeri, sub un titlu de invidiat: INVITAŢIA UNEI 
ANTOLOGII (Tocmai când ne risipim, punctul nostru de 
întâlnire este poezia) 

Această antologie vine să ne bucure sufletele în colaborare 
cu albanezii României culturale („Ky libër del në dritë në 
bashkëpunim me Bashkësinë Kulturore të Shqiptarëve të 
Rumansisë”). 

Grupajul fiecărui poet este însoţit de o biografie, astfel şi 
poeziile semnate de Doina Drăguţ sunt însoţite de o 
prezentare.  

Din nota biografică aflăm despre: 
„Volume publicate: Ceasuri de îndoieli (poezii, prefaţă de 
Ovidiu Ghidirmic, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1994); 
Arabescuri (eseuri, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995); 
Detaşare într-un spaţiu dens (poezii, Ed. Spirit românesc, 
Craiova, 1995); Individualitatea destinului (eseuri asupra 

individualităţi destinului în artă, Ed. Spirit românesc, Craiova, 
1996); Spaţiul din nelinişti (poezii, ref. cop. IV: Constanţa 
Buzea, Ovidiu Ghidirmic, Ed. Scribul, Slatina, 1998); Ochiul 
de lumină (poezii, prefaţă de Constantin Dumitrache, postfaţă 
de George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Constantin M. Popa, 
Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000); Suferinţele 
unui redactor (roman-jurnal, prefaţă de prof. Ion N. Dincă, 
Ed. Alma, Craiova, 2006); Nelinişti prin timp (proză, Ed. 
Sitech, Craiova, 2010); Antologii: Verticala curgere spre 
soare, Întâlniri mirabile cu Mitropolitul Nestor, Al cincilea 
patriarh, Mărturisirea de credinţă literară, Noul Orfeu, etc. 
Ediţii îngrijite: Philippide, mon amour, de Constantin 
Dumitrache, Ed. Spirit românesc, Craiova, 2002. Numeroase 
premii, certificate şi diplome obţinute pentru prodigioasa 
activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale.” 

Antologia „Gustul nerăbdării” cuprinde din poezia 
scriitoarei (pag. 44-49), astfel: Faimă temporară - Fama e 
përkohshme / pag.46; Gânduri ca valuri - Mendime si valë / 
pag. 46; Trecere evolutivă - Parakalim evolutiv / pag. 47; 
Amânarea ploii - Mënjanimi i shiut / pag. 47; Rotire şi 
înălţare - Vërtitje në lartësim / pag. 47; Risipă spre adâncuri - 
Shpërndarje në thellësi / pag.48; Poarta vântului - Porta e erës 
/ pag. 48; Fugă în adânc / pag. 49; Taina inimii / pag. 49; 
Trup configurat / pag. 49; Farmec şi lumină / pag. 49. 

Doina Drăguţ scrie o poezie cerebrală, are propriul stil în 
aranjarea în vers, în general scrie cu vers scurt, iar poezia sa e 
caracterizată printr-o prozodie interioară specifică eului 
artistic, interiorizat, complex dar nu complexat.  

Autoarea trăieşte într-un univers al cochetării cu logica de 
idei, subtil prezentat, prin versuri scurte, cu un limbaj simplu 
şi adecvat temei, sugerând soluţii, definiţii ale trăirilor în 
genere, a problemelor vieţii. În grupaj găsim sintagme poetice 
care nu pot fi trecute cu vederea: „tăcerea/ urmelor de 
rouă”; „pierdere/ în dezvoltare / împlinire-n neîmpliniri”; 
„marginea/ ce o credeam sfârşit/ este începutul/ ce se 
termină/ într-un singur/ punct”.  

Iată şi un poem în întregime, cel mai reuşit: „Se şterg 
distanţele/ dintre tăceri/ absenţele/ alunecă/ înlănţuite/ 
într-o risipă/ spre adâncuri/ se irosesc/ în margini/ 
creşterile/ duse/ până-n cer (Risipă spre adâncuri)”. 

Fiecare poet din antologie are universul propriu şi cu 
propria percepere despre viaţă, cotidian. Trebuie lecturată 
spre a fi savurată în linişte şi cu plăcere. 
                                    Marinela Preoteasa, membră LSR, 
                                  Editura CuArt, Slatina, România 
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 u g e n  E v u  

 

 
 

 
Nu te mai zbate 

suflet al meu 
zbaterea însăşi 
e dumnezeu. 

Repaos nu este 
în curcubeu 

Nu te mai zbate 
- 

El nealmeu. 
Cine din noapte 

Călătorind ? 
Calea de Lapte 
Lumina-gând ? 
Moarentrebarea 
Când naşte Fiu 
Tânguie Marea 
-n tot ce e viu 

Geamăna 
moarte 

Naşte mereu 
Nu te mai zbate 

Eu nealmeu. 
 

 
În pastoralia în pastoralia! 

Acolo unde cele dintâi 
sanctuare 

Au ajuns reptiliene cuibare 
Acolo am auzit plânsul mieilor 

Plânsul de primăvară, 
Al învierii prin înjunghiereÎn 

pastoralia, în pastoralia! 
Mieii zburdând pe morminte 
Mieii înţărcaţi - carne roşie 

Adulmecată de canibalii 
păstori 

Ofranda cea plăcută domnului 
Motivaţia fratricidului 

Cainul iertat de cel de mai sus 
Ca să se împlinească mutaţia 

Reciclările din interregn 
Energofagia reciprocă 

Paradigma şi strămutările 
Neamilei Nemilei 
şi rodnicei de frate 

vânzare 
sângele buşnind în celesta 

lucrare. 

În pastoralia, în pastoralia! 
În ţarcul de sârmă ghimpată 

În reptilazburată ... 
Plânsetul mieilor 

Îmblânzind foamea zeilor. 
Pui de lup jucăuş încă eram 

Zburdînd într-olaltă cu ei 
Pe mormintele alor mei 

Sub vulturi sub clopote surde 
Nu departe de Strei - 

Aortă la zmei. 
 

 
Matca vântului orb de seminţe 
Arde pe elizeele poemului meu 

Jarul celestei purpuri, căzută-n credinţe 
Prin care aiurînd ne trezi Dumnezeu. 

Roze- nevroze, voi mantrice gnoze 
Din melos străbun râd prognoze 

Circadice metempsihoze 
Ambrozii aumbre, elitre 

Pe somnolenţe de maci, spic de cifre, 
Printre grilaje, corinthice rune, 
Dintre răsărit şi soare- apune 

În timpul cel mic, al duratei, cocor, 
din smulgere, prin starea de zbor 

Al inimii psalm niciodată nu piere 
Stoarce Sophia din fagure miere 

Esenţa de leac şi himere. 
 

 
Daţi-i poetului 

pădurea vie 
O va sculpta şi o 
va umple de zei 
Apoi va inventa 

o teogonie 
la care să senchine 

discipolii 
săi. 

 

 
Vid avid gravid de El 

Cum de şarpe-un caducel. 
* 

Ameţitoate poezii 
Zvon al pădurii aurii, 

Străbună, sacră-n vecivecii 
Cum ghinda sub stejar 

plesni 
Din Aina Daina...Spre 

A mai fi 
A deveni, a deveni... 

 

 
Colo-n sus din jos, ahai! 
Iadu-n rai, omului plai... 

Fost-am să mai fim? 
Veniţi 

Ori aduşi şi-mpământiţi 
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Prestă spinii dînfloriţi 
Prunci din Flori al 

Ceriului 
La marginea lumei... 

Leroi- Ler 
şi-al Mumei 

Rană-n bezna adevărului. 
 

 
Dacă nu au fost ucise de verzi 

Dacă nu le-a mâncat omida mutaţiei 
Dacă în sâmbure viermele propriu 

Nu s-a cuibărit răsucit ori 
De- sine- flămând 

Dacă ucigaşul cu secure al doctrinelor 
Dacă mercenarul dacă cel sterp nu 

Proliferează-n aestetici 
Fructele cunoaşterii se culeg singure 
Le culege vântul care ne aude visele 
Lumina încă oarbă a adolescenţelor 

Pot fi gustate se coc de singure 
Pot fi beute cu măsura iubirii 
A nu putrezi în celălalt timp 

Astfel şi noi, oamenii. 
 

 
Acea pasăre preaînaltă 

plutind 
Sub care inima ta 

se mai zbate 
Numele şi-l cântă 

parcă murind. 
Fără să ştii aici, 

aşteptând, 
De ce-şi caută ea 

cuib, săgetând 
Din amurg înstelat, 

săgetând 
Fruntea boltind în 

Cetate... 
 

 
Cade-n cunoaştere ruga 
E spre amurg Kali-Yuga 

Sus, azimutul orbit, 
Jos sanctuar împietrit 

Schisme, bolnave sub trape 
Surde prin veac mzici şchioape 

Câţi de urgii vor să scape? 
Tot ce a fost va mai fi 

Sfârşind începutul din zloate 
Moartea bătrână-n stihii 

Urlă gravidă prin gloate... 
 

 
Lovit de vârste ca de vâsle valul 

Ce-îmbrăţişează prin complicitate 
ca-n aşternut orgasme repetate 

( plutirea-n sfânt văzduh) sărut graalul. 
 

O, Nebunie ! Fost-am dimpreună, 

tot mai departe-apropiaţi de lună 
spre Patria din vis, originalul 

Tipar genezic. 
Vag divin răsună 

Rumoarea dimensiunilor, Străbună, 
al Îngerimei Spleen. Transcedentalul 

Din Sinea Lumii coborînd, creată 
Sacrificînd? Divin dezaripată, 

Cunoaşterea,-n Treimea-Ţi cenzurată... 
 

Promisiunea-n dogme suspendată? 
Celest fantasm ca stare amputată. 

 
Feminitatea-n veac îndurerată 

Va naşte-a deveni? Răspunde-mi, Tată! 
 

Denecuprinsul Verb trezitul, iată, 
în ăst poem, Splendoare vindecată... 
Zădărnicind ce moartea,-nfometată, 

mi-a smuls, lăsându-mi muza, Idealul?... 
 

Aud cu gândul tot ce nu se-arată... 
Melodioasa-mi frunte-ngenuncheată 

Se dărui-va Ţie, ( ca prădată!) 
Talant al preaiubirii ( vinovată?) 

 

Lumina Ta cu noaptea-mpreunată 
Să o resorbi, sporită,- însămânţată 
Adeverind Fiindul? Chinu-mi, iată, 
Molusca inimii-n cochilia sfărmată 

Născu din rana libertăţii - Artă : 
Melodioasa-mi lacrimă, perlată. 

 

Cu ochi goliţi de Cer, ultimei Thule, 
Bătrână remanenţă, în Doime, 

A Treia-ţi Parte-o jefui, Elohime? 
 

Ci doar Iubirea ne-a-nvrăjbit, trădată 
De-al Tău! rebelul cheruvim. Trucată 

E fapta Lui, nedrept şi mie dată! 
 

De-al meu destin mă plâng şi râd deodată 
EA, felurite nume-având e toată 
Fecioara-mi roditoare, adorată. 

Voi, fii şi fiice, nu ne plângeţi! Bată 
Nebune vânturi dragi, să ne despartă 

Cu-al lor nirvanic zbucium n-au să poată: 
La ultim ţărm, adio niciodată 

Femeia, mama noastră. 
 

 
Oricum, ceea ce 

nu am avut 
nu pierdem 

iar ceea ce pierdem, 
vor avea! 

 
 
 

Eugen Evu 
(primul din dreapta, în 

primul rînd) 
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După Slujba de Înviere şi Liturghie                             
Nici nu am sentimente de-atâta preoţie,                   
Ajung civil în haină militară,                                         
De parcă de aici şi până la hoţie                                        
Se-mparte lumânarea-n călimară.                                     
E de ajuns dacă avem sutană                                           
Să fim crezuţi trimişi de Dumnezeu,                             
Dar asta este-o ploaie ca o mană,                                    
A fi Părinţi eu cred că vă e greu.                                     
Îl luaţi pe Domnul Sfânt ca drept simbol,                     
Mă mir că nu îl puneţi şi de gât                                       
Şi să îl transformaţi întrun obol,                                    
Iar Iuda să vă fie cel pârât.                                           
De-a Ta răbdare, Doamne, nu îmi pasă,                         
Eu ştiu că nu e judecată,                                                  
Că nu eu Ţi i-am pus la masă,                                                
Fii ospătarul notei lor de plată.                             
Doamne, de ce în slujba Ta ai grade,                              
Ai militarizat cumva şi Raiul ?!                                     
Mai ai să pui şi îngeri la parade,                                     
Iar mie, dacă vrei, să îmi iei graiul.                                 
Că dacă ai în slujbe şi părinţi,                                       
Din toţi ce-n inimă au mai rămas,                                 
Care-n Biserici se cred nişte sfinţi,                                
Te lasă înafară fără glas.                                                  
Că nu ştiu a ierta, că se şi iartă,                                       
Că nu ştiu a iubi, că e iubire,                                         
Că nu ştiu a trăi, că e o artă                                             
Şi doar cu inima e o zidire.                                              
Nu transformaţi credinţa în spectacol,                            
Eu nu mă pot simţi ca spectator,                                   
Nu-mi faceţi din Biserică oracol,                                   
Îmi veţi rămâne cu un Dumnezeu dator.                         
Că mă opreşte-n suflu un oftat                                          
Şi în păcate îmi voi găsi vina,                                     
Când voi afla un popă-adevărat,                                     
Să îmi redea de la Iisus Lumina. 

               15 aprilie 2012,  
 
 
 

 
Notă biografică:  
MÎNDRUŢĂ CONSTANTIN s-a născut la 1 iulie 
1957,în comuna Sârbi-Măgura, judeţul Olt. 
Studii : Şcoala militară de ofiţeri activi la M.I.  
Bucureşti şi Facultatea de Drept „N. Titulescu” Craiova, 
Dolj. 
 Volume  publicate: 
- „Urmă de Lună”- versuri - Piteşti – 2000; 
- “Raze de Lună”- poezii şi epigrame - Editura TIPARG 
– 2001; 
- „Poezii şi epigrame - Editura TIPARG – 2002; 
- “Lumină de Lună”- versuri - Editura CARMINIS - 
Piteşti -  2003; 
- “Cu şi fără arţag”- epigrame - Editura ZODIA 
FECIOAREI - Piteşti – 2004; 
 - „Emanuel”- poezii creştine - Editura ZODIA 
FECIOAREI - Piteşti – 2005; 
- „Cu satira printre noi”- epigrame şi poezii satirice - 
Editura TIPNASTE - Piteşti -2006; 
- “Gânduri de cerneală”,versuri, Editura TIPNASTE – 
2007; 
- “Epigrame”- Editura TIPNASTE – 2008; 
- “Definiţii hoaţe prinse de un jandarm”- Editura 
PĂMÂNTUL - Piteşti – 2009; 
Constantin Mîndruţă a apărut în 56 volume de epigramă 
şi poezie, colective sau ale unor autori. 
Începând cu anul 1999, Constantin Mîndruţă a obţinut 
12 premii şi 6 menţiuni la Concursuri de poezie sau 
epigramă. 
În perioada 1999-2011, Constantin Mândruţă pentru 
activitatea desfăşurată în diferite domenii culturale, a 
primit 31 Diplome de excelenţă, merit, aniversare şi de 
participare. A colaborat şi colaborează la un număr de 
33 Publicaţii. 

Constantin Mîndruţă este membru al U.E.R. şi 
al L.S.R. - Filiala Cluj, Preşedinte al Asociaţiei 
Culturale “Gheorghe Ionescu - Gion - Piteşti şi 
Director al Revistei de Umor “AG pe rime”, ajunsă la 
nr.25 şi care a primit Premiul U.E.R. PE ANUL 2010.  
 

 
 

Epigramiştii din Argeş, Şedinţă de lucru” 
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( PIESA ÎNTR-UN ACT ) 

Motto: 
“Lumea este o scenă şi oamenii sunt doar actori” 

(William Shakespeare, Cum vă place) 
 

  
 
- P1, P2 - ambele cuprinse între 2 vârste ( numele sunt de 
prisos, după cum se va vedea) 
- Un câine maidanez 
- O voce 
- Figuranţi de diferite vârste 
 

 
 
Un pod orizontal peste râul pe jumătate îngheţat traversează 
scena, mărginit  fiind de o parte şi de alta de o faleză din 
beton. Ici-colo ţurţuri de gheaţă îi dantelează balustrada.  
 
P1 (mergând pe faleză, oarecum în transă): Sunt liste şi 
numere şi o să fii...Şi trebuie, toţi spun, un număr... 
Maidanezul: Ham! Ham! Ham! 
P1: Ţi se pare aiurea!? Ei, când ţi-a veni rândul, n-o să mai 
cârteşti! 
Maidanezul (mai întărâtat): Mârrr! 
P1: Pe dracu’! N-o să zici nici pâs!...Aoleu! Ce-i asta!? Unde 
mă duseşi, javră!? (se rostogoleşte, cade; se aude o bufnitură) 
Maidanezul (tot mai tare): Ham! Ham! Ham! 
P1: Ptiu, drace! (încearcă să se ridice, alunecă însă şi cade 
iarăşi) Asta-i bună! (tresare) Tu…!? Tu…Ce-i cu tine? 
Maidanezul (tot mai întărâtat): Ham! Ham! Ham! 
P2: Marş! Că fără potăi nu vă puteţi plimba! Ce te holbezi aşa 
la mine!? Şi voi!? (ridicând capul către cei ce se aflau în 
trecere pe pod) Ce vă holbaţi aşa!? Sunteţi la circ? 
P1: (tot încercând să se prindă de o placă din beton a 
falezei): Alunecă al dracului… 
P2: Mie-mi spui!? 
P1: Bine, da’tot nu pricep cum ai aterizat aici!? 
P2: Poftim cine vorbeşte...!? Decât să pui întrebări stupide, 
mai degrabă caută o soluţie să ieşim din rahatul ăsta... 
P1: Ştiu eu…Abia… 
P2: Adică ai de gând să mai zăbovim pe-aici!? Îţi  pare lucru 
de glumă...? 
P1: Doamne fere’! 
P2: Sau oi fi vrând recompensă! Un acont, ceva… 
P1: Să ieşim noi la mal, că… 
 

 
P2: Pe dracu’! Aşa promiteţi cu toţii, iar când vă vedeţi cu 
sacii-n căruţă, pa şi pusi! Sunt sătul de palavre! Fapte, 
nenicule, fapte... 
P1: Iaca ce-l preocupă acuma pe dumnealui...! Frumos cadru, 
decor pe măsură, n-am ce zice...Îi spuneam şi lui adineauri 
(arătând spre maidanez), sunt liste şi numere şi o să fii şi 
trebuie, toţi spun, un număr... 
Maidanezul (parcă ar confirma): Ham ! 
P2: Polcă, tango, mazurcă…Deci pân’la urmă e musai să 
joc...Am avut, ce-i drept, o revelaţie mai demult... 
P1: Mă rog…Nu m-amestec…Chestiuni intime… 
P2: Era vorba de-o viziune, domnule! Faci pe mortu-n 
păpuşoi …? Nu-ţi merge cu mine… 
Maidanezul: Ham! Ham! Ham!     
P2: Marş! Ieşi...! Uite-al dracului... 
P1: Dreptul la opinie, ce vrei… 
P2: Dacă toate javrele au ajuns să-şi latre mârlăniile...Oricum, 
am avut o părere, un vis… 
P1: Mai degrabă vreo halucinaţie… 
P2: Şi-acu’ mă mai zgâlţâie din când în când... 
P1: Păreri!? Şi cu ce se mănâncă, mă rog…?  
P2: Păi, mi te-ai prins în horă, până una alta joci! Şi, dacă poţi 
să iei hora-nainte, cu-atât mai bine... Ce-aş mai lua-o eu, de-
aş avea puterea din tinereţe… 
P1: Măi, dar alunec-al dracului... 
P2: Dar aşa joc, mai bine lipsă… 
P1: După cum ţi se cântă, ştiu, al dracului de neplăcut...Acu’, 
stai pe tuşă!... 
Dacă aşa ţi-a cântat cucu’… 
P2: Păi, vezi, tocmai asta nu mi se potriveşte…Parcă aveam 
alte idealuri… 
P1: Cai verzi pe pereţi, dar să ştii că dacă eşti perseverent, pot 
deveni realitate... 
P2: Sigur...Realitatea ...Cruda realitate... 
Maidanezul (confirmând): Ham! Ham!  
P2: Cotidianul care ne înghite, ne înfulecă pe nemestecate...  
P1: Ei, n-o lua chiar aşa...? Devii pesimist şi nu e cazul 
tocmai acu’… 
P2: Tocmai acu’ ?! Nu înţeleg... Ce vrei să spui ? 
P1: Ei, ai depăşit faza asta... 
P2: Mulţumesc! Mă simt de-a dreptul flatat, ce să zic... 
Maidanezul: Ham! Ham!  
P1: Trebuie să fii realist, să depăşeşti momentele grele! 
Agaţă-te de ceva...De orice, nu contează. Încearcă să te 
ancorezi în real. Ai plutit destul printre stele, în vis, cu capu-n 
nori, precum spui...A sosit clipa, marea clipă... 
P2: Să fiu eu...Liber de mine, liber de voi...Sau să fiu înghiţit 
de tine, de voi, 
de ei (arată către cei care trec podul) nepăsători faţă de un 
biet visător...Şi dacă nu vreau...? Pot să am şi eu un punct de 
vedere, nu, o părere personală...!? 
P1: Naiv ce esti...!? Inconştient...Alţii ar dori să aibă 
libertatea ta... 
Maidanezul : Ham! Ham!  
P2: Halal libertate… 
P1: Te rog…Capu’ sus şi pieptu’-afar’… 
P2: Da, de fiecare dată trebuie să primim indicaţii...Regia, vă 
rog, mai la stânga, mai la dreapta...Mai în 
faţă!?...Pardon…Bandă... 
Maidanezul (întrebător parcă) : Ham! 
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P1: Vezi dacă amesteci valorile...!? 
P2: Valorile, lucrurile, fă aşa, nu face-aşa...Da...parc-am fi 
simple păpuşi ...Mai lipsesc, desigur, sforile să fie totul 
O.K.... 
P1: Ei, ei, acu’ mai vii de-acasă! Nu crezi, oleac’ cam târzior? 
P2: Şi ce-i cu asta ? Nu se spune că cei din urmă vor fi cei 
dintâi...? Vorba e cum ies eu din mocirla asta!? 
P1 (se apleacă şi bagă mâna în apa pe jumătate 
îngheţată):Aaa…Simplu…Telefon 951, dacă te mai ţin 
mădularele...Ai celularul la tine? Ce mai stai…!? 112… 
P2: La Pompieri…!? Că doar nu arde...Unde vezi tu foc...?  
 
(Maidanezul pleacă spre stânga fără a fi observat de cei doi 

protagonişti) 
 
P1: Foc, ne-foc eşti în primejdie, asta e...Dacă eşti în 
pericol... 
P2: Înţeleg, da, trebuie o intervenţie…Ştiu eu!? N-ar fi mai 
bine dacă mi-ai pune o pilă zdravănă acolo sus, ştii tu... 
P1: Lumea crapă şi plesneşte, iar tu vorbeşti în dodii...De-asta 
ne arde nouă acuma!? Nu te mai salvează nici Papa Pius... 
P2: Nici dacă am găsi o cheie, una franţuzească, am înţeles c-
ar deschide toate uşile, ar rezolva toate problemele... 
P1: Hai, că o făcuşi de oaie... 
P2: Ce n-aş da eu să am câteva căpriţe, mamă, mamă...! 
Brânză la discreţie! 
Şi încă de burduf...N-ai văzut cât s-a scumpit? M-aş face om, 
ce mai...Aoleu, dar până una-alta trebuie să ies din nămolu’ 
ăsta...Nu crezi că am stat destul!?...Gluma e glumă, dar... 
P1: La dospit…Dar cine-a spus că glumeşte!? Dacă ţi s-ar fi 
copt mintea la timp, n-ai mai visa la cai verzi... 
P2: Cai verzi!? Parc-am auzit eu ceva…Da’ asta demult, trăia 
şi bunul şi buna...Şi băsmeau, de zici drace... 
P1: De-ngheţau apele, vrei să spui, iar tu credeai tot ca un 
netot.  Acu’ te-ai trezit!?  De fapt, mai bine mai târziu decât.... 
P2: Niciodată? Ştiu eu...!? Mă simt aşa, nu ştiu cum, parcă 
plutesc... 
P1: Cu capu-n nori... Apucă măcar unul de picior, poate ne-
alegem c-o mană de ploaie că s-a ales praful de munculiţa 
noastră... 
P2: Interesul, mama lui… 
P1: Păi cum...!? 
P2: Vă poartă fesul... 
P1: În loc să-l trăgeţi pe cap, îl băgarăţi în proverbe. Dac-ar 
ştii turcu, ce v-ar mai suci gâtu’… 
P2: Nu ştiu de-l mai ţin boşogii, şi-apoi de când le-a intrat în 
cap chestia asta cu integrarea, în noua conjunctură politică 
mondială... 
P1: Huo…Moară stricată!... Ajunge o măciucă la un car de 
oale! Şi pe marginea prăpastiei vă arde de propagandă... 
P2: Păi!? Alte interese, alte fese! 
P1: Poftim! Şi vulgar pe deasupra… 
P2: Păi, bulgar sunt după mamă, turc după tată, aşa că... 
P1: Unde dai şi unde crapă... Baţi câmpii al dracului. Aoleu,  
asta-ţi mai lipsea... 
P2: Chelului tichia de mărgăritar, nu!? 
P1: Hai, nu mă ameţi...Mai bine zi, cum să te scot din 
băltoacă fără să, Doa- 
mne fere’, bâldâbâc...! 
P2: Acuma să fim serioşi, mă scoţi sau nu mă scoţi, că parcă 
mă ia cu friguri...? Cred că se lasă ger şi dacă îngheaţă, mor  
 
 

năclăit la copcă, frumos îmi şade, n-am ce zice...O să urle 
mâine toată presa! Subiect de scandal, nu jucărie...Norocul  
paparazzilor! Mănâncă şi ei o pâine...Găsiră şi pe spinarea 
cui...?! 
P1: Mare pagubă…!  
P2: Dac-ai fi în pielea mea, sigur n-ai gândi aşa…Hai, 
grăbeşte-te, şi mai tacă-ţi fleanca! Demagogi din 
scutece...Nici n-aţi făcut bine ochi că v-apucă limbuţia ....  
P1: Eu şi cu retorica, baba şi mitraliera... 
P2: Cheamă-ţi odată potaia... În loc s-o ţii după tine o lăsaşi 
de izbelişte...Cine ştie pe unde-o umbla de-acuma...!? Le 
scoateţi la plimbare de fudulie, da’ grija lor, ioc! Crezi că nu 
te mirosi!? Oi fi tu mai răsărit, da’ nici eu nu-s venit cu 
pluta…Şi-apoi, ştii ceva, dacă tot te doare-n cot de soarta 
mea, ai face bine să te cari... 
P1 (fără replică) : !? 
P2: Şterge-o de-aici până nu mă-nfurii...(către curioşii opriţi 
pe pod) Şi voi ce vă holbaţi ca la urs? Ce lume, 
domnule...Adunătură de gură-cască, amatori de distracţii 
ieftine...Haide, scoate-mă! M-ai scos!? 
P1: Cu ce, măi omule? N-am nici măcar o frânghie, darămite 
ce mi-ar trebui... ! De unde să ştiu că dau de-aşa belea!? 
P2: Am priceput, nu vrei să te implici...Bine, am sesizat 
nuanţa, nu am nevoie de explicaţii suplimentare. Deci e mai 
uşor să fii un anonim băgător de seamă, mă rog, observator! 
N-ai ajunge la mâna mea, că de nu ţi-o plăcea, să-mi zici mie 
cuţu’…! Pe unde ţi-o fi rătăcind potaia!? Cuciu, cuciu, vin la 
tata...Ajută-mă tu, că văd că stăpânu-tău se face că plouă! Na, 
că şi picură... 
P1: Asta-i chiciură, se lasă ger, precum spuneai...Iar potaia, 
cum îi spui, nu-mi aparţine. E liberă ca pasărea 
cerului...Necazu-i că mi-au îngheţat picioarele învârtindu-mă 
pe lângă tine...                                                                                    
P2: Eu ce să mai spun, în gheaţă până la brâu...!? Sunt bocnă. 
Dacă nu te-ai lămurit... 
P1: Dracu’ te-a pus? N-oi vrea să intru şi eu …?! 
P2: Că eu oi fi intrat de plăcere... 
P1: Şi pe deasupra cu  mâinile goale!?  Poftim, îţi fac pe plac! 
(sare în copcă) 
P2: Vai de mine...! Hai, că eşti nebun de legat... 
P1: Numa’ nu ştiu să-not… 
P2: Ce-ai făcut? Aoleu...(încearcă să-l oprească zadarnic) 
Ce-ai făcut, om de  Dumnezeu!? Dracu’ ne mai scap - acu’! 
P1: Ce-ai poftit… 
P2: Amândoi am vorbit, başca ne-am înţeles…Şi-acuma ce 
facem? 
P1: Şi-acuma ce facem? 
P2: Hai, că mă scoţi din pepeni.... 
P1: Pe-pe... (începe să clănţăne din dinţi)…Dar tare frig e-aci 
la tine…Dacă ştiam! 
P2: Dă din picioare! Fără întrerupere! Să nu scapi la fund! Şi 
să nu-ncremeneşti! 
P1: Cremeneşti… 
P2: Bă, tu eşti  papagal… 
P1: Pa-pa... 
P2: O clipă... 
P1: Li-pă...(se mişcă brusc şi se scufundă)  
P2: Ajutoooor! Oameni buni! Săriţi! (Câţiva dintre cetăţenii 
care treceau în acel moment podul se îndreaptă spre locul cu 
pricina, dar văzând  despre ce e vorba, pleacă repede) Cuţu! 
Cuţulache!  
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Cum i-o fi zicând, frate... Frumos...Cum a devenit groasă, 
cum v-aţi evaporat...Halal atitudine! Ce-ai făcut, omule, vrei 
să dau de belea!? (îl trage de păr) Haide! Inspiră! Expiră! Te 
salvai acu' pe tine, da’cin’ne salvează pe noi? 
P1: Pagubă-n ciuperci...! O podoabă mai puţin... 
P2: Ce vrei să spui? 
P1: Ei, reflectam şi eu...Deşi nu cred că mă aflu într-o postură 
tocmai potrivită...Cu nămolu-n gură, dar cum dă Domnu’…  
P2: Te pomeneşti că devenişi filozof sau găsişi atmosfera 
propice... 
P1: Tremur din toate încheieturile, dar poţi să ştii de unde 
sare iepurele...!? 
P2: Lămureşte-mă, că sunt cam greu de cap... 
P1: Asta o văd şi singur…Să sari ca prostu-n baltă, si-apoi să 
strigi după ajutor…!? 
P2: Cum adică, ce vrei să spui? 
P1: Ziceam şi eu aşa... 
P2: Am reţinut esenţialul. Adică eu sunt băşcălia ta… 
P1: Bafta ta, că-mi fuseşi mai la-ndemână! 
P2 (îl scutură zdravăn): Bă, tu mai eşti întreg? 
P1: Asta n-am de unde să ştiu? (se uită în jos) Doar dacă te 
mulţumeşti cu... jumate. 
P2: Poftim cum îşi bate joc de mine…? 
P1: Iar tu umbli cu cioara vopsită… 
P2: Poate vrei să spui c-o-ntrec la culoare.... 
P1: Doamne, caz de forţă majoră, iar lui îi arde de poante! 
P2: Dacă la atât mă duce mintea...Şi-apoi uită-te la mine, 
dacă nu spun adevărul...!? 
P1: Mulţi ai în grădină, Doamne...! 
P2: Ce n-aş da eu să fiu acu-n rai! 
P1: Categoric, nu vorbim aceeaşi limbă... 
P2: (tace câtva timp după care tresare) Ei, amice, acu’să te 
văd! 
P1: Noi, amici? 
P2: Păi, dacă ne bălăcim în aceeaşi mocirlă...! 
P1: Asta numeşti tu bălăceală? 
P2: Mă rog... 
P1: Dacă te rugai cui trebuia, nu ajungeai aci...Acu’ţii 
predici!? Te pomeneşti că vrei să-i iei locul, Doamne fereşte... 
P2: Ssst! Nu chiar… 
P1: Adică poţi fi numai pe jumătate sau eu sunt greu de 
cap...!? 
P2: Ei, nu orice capac se potriveşte la orice oală! 
P1: Hai, că m-ai băgat în ceaţă...Iar vorbeşti în doi peri... 
P2: Şi dac-ai pricepe, totuna...Acu-noată dacă poţi! Zbate-te! 
Ieşi la mal! 
P1: Dacă eşti aşa deştept, de ce nu încerci tu primul? Uite, eu 
sparg copca şi apoi te urmez cu cea mai mare plăcere... 
P2: Adică ai nevoie de un deschizător de drumuri...S-au dus 
vremurile...! E-he! Acu’scapă cine poate…Fie că ştie, fie că 
nu, să - noate… 
P1: Măi, măi, cu tine n-o scot la socoteală... 
P2: Da’cine-a spus că-i musai s-o scoţi…Ia-o cum e şi gata! 
P1: Adică să mă complac în situaţia dată? 
P2: Cam aşa... 
P1: Ca să supravieţuiesc...? Culmea! Adică ne naştem ca să 
supravieţuim!Frumos... Şi la final, tot pe năsălie... 
P2: Hai, că-mi mergi prea departe…Vrei să spui că şi de 
tăiem frunză la câini, tot un drac… 
P1: Ai putea să nu-l mai invoci atâta, că nu se ştie pe mâna 
cui încapi...Brrr...Simt că mă ia valul... 
 
 

P2: Te-a luat, ce mai…Chiar, mai vezi ceva? 
P1: Al dracului val…Deşi nu ne-ar strica o înghiţitură de 
vodcă! De whisky! Ce crezi? 
P2: Auzi la ce-i stă mintea! Lumea crapă şi plesneşte... 
P1: Şi baba se frichineşte...Asta-i de când lumea şi pământul. 
Dacă acu’ afli, 
pardon! Zi mersi că nu mi-a-ngheţat cerebelu’, aşa cum mi-au 
degerat boaşele... 
P2: Hai că-ntreci măsura… 
P1: Da, că e şi momentul de măsuri... 
P2: Bă, tu eşti normal!? 
P1: Da’cine-a pretins că-i normal!? Sau mai e cazul să fii 
normal într-o asemenea circumstanţă? 
P2: Auzi, circumstanţă...Cum nu găsiţi o explicaţie unei 
întâmplări, unui fenomen oarecare, daţi vina pe 
circumstanţe...Favorabile, nefavorabile, după caz...Important 
e să cădeţi în picioare! Mai ceva decât pisica...Slăbeşte-mă cu 
generalizările... 
P1: Cea mai mare gogomănie pe care puteam s-o aud! Na, că 
m-am prins în joc, oricum e mai bine când dau din 
picioare...Ai avut dreptate! Ptiu, mi-am pierdut ideea... 
P2: O inepţie mai puţin la judecata de apoi! 
P1: A, da, auzi trăznaie, astmul e provocat de stres! Şi 
psoriazisul...Şi cum stresul n-are încă leac...Mama lor de 
nătărăi! Cum nu găsesc o explicaţie ştiinţifică unui fenomen 
sau mai ales remediul unei boli, doctoranzii noştri răsăriţi 
peste noapte, precum ciupercile după ploaie...Damigeana să 
trăiască! 
P2: Alunacaşi al dracului...De digresiuni avem noi 
trebuinţă...!? 
P1: Te rog, nu permit să fiu întrerupt...Stres...Să dea vina pe-
un biet neologism... 
Asta-i culmea obrăzniciei! 
P2: Păi, deh, o fi având şi el o vină...Poate aia că s-a născut... 
P1: Atunci toţi avem aceeaşi vină... Şi ne-ntoarcem iar la Eva, 
păcatul originar şi celelalte... 
P2: Păi eu ce ziceam!? La-mbrobodit nu ne-ntrece nici 
dracu’...Poveşti, idei, basme… 
P1: Că-mi şi arde-acuma de băsmelile tale...Eu nu-mi mai 
simt picioarele, pur şi simplu mă ard... 
P2: Păi, vezi că te-ai încălzit!? Dacă te mişti ... 
P1: Iar mă răstălmăceşti...Cred că ai o plăcere sadică să 
maltratezi, să denaturezi... 
P2: Apeşi Enter, mă rog, Cancel, după nevoie şi... 
P1: Crezi că-mi arde de glume nesărate? Îmi clănţăne dinţii-n 
gură, iar tu...(se zbate, încercând zadarnic să se-agaţe de 
gheaţa de pe marginea copcii) Aoleu, era să mă tai! 
P2: Vezi dacă nu stai cuminte...? Când ţi-am spus că înotăm 
în acelaşi ...pardon, nu m-ai ascultat...!? Acu’ savurează-l 
dacă-ţi dă mâna şi te mai ţine cureaua... 
P1: Hai, că eşti greţos! 
P2: Am negat eu asta…? Dă-mi împrejurarea potrivită şi nu 
mă voi da în lături să-i admir mirificul, splendoarea, 
măreţia...Da’ aşa...!? M-aruncaţi în...pardon de expresie, şi-
aveţi pretenţia să fac reclamă la Chanel 5...!? Îţi dai seama, 
vară, smârcuri, lături, scursuri de canale...Înotăm acum în ele! 
Am uitat, ce noroc că-i iarnă! Nu se mai simte damful...Aerul 
e proaspăt, curat, purificat...Mai lipseşte briza mării. În rest, 
fericiţi, precum pruncii după baie la sânul mamei cald... 
P1: Îngheţaţi tun...Mai puţin şi n-am să mă mai pot mişca! 
Chiar, tu nu ţi-ai ajutat soţioara să spele covoarele pe faleză!?  
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Ce vremuri, ce plăcere…Nu  te-ai bronzat în timp ce le 
frecai? Îmbinam perfect utilul cu plăcutul...Când ajungeam 
acasă, şi doar stau aci lângă faleză- ce fatalitate!-aveam 
impresia că am fost la plajă, la mare... 
P2: Ordinari…Asta sunteţi! Nişte inconştienţi....Bine că v-au 
pus cu botul pe labe ecologiştii ...Deci şi tu-mi erai din ăştia 
care poluau mediul!? Acu’ fă-ţi plăcera şi te scaldă! Şi încă la 
copcă...!Cu ce măsură  făcuşi plată, cu aia primeşti răsplată... 
Uite cum te împresoară microbii, colcăie... 
P1: Taci! E iarnă...Toţi microbii au murit... 
P2: S-o crezi tu...!? De-aia sunt atâtea epidemii...!? Taman 
iarna...N-ai văzut statistica..!?.Ai uitat câţi au dat ortul popii 
anu’ trecut…? Cum se ştie, bătrânii pe primul loc, apoi 
copiii...Deh! Imunitate scăzută... 
P1: Te rog… 
P2: Şi dacă te menajez, ce câştigi!? Spor de ignoranţă!? Uite 
că n-am să-ţi satisfac acest capriciu…Află dară acuma sunt în 
putere, cum se-ncălzeşte oleacă şi găsesc mediul propice, cum 
se instalează… 
P1: Ca parlamentari, ştiam... 
P2: Poftim? 
P1: Nu vorbeai de imunitate? Păi, Măriile Lor nu sunt imuni 
în virtutea funcţiei!?Ai văzut vreunul clătinat din fotoliul de... 
P2: Surdu’ n-aude, da’ le potriveşte…Aşa-mi trebuie dacă m-
am prins în horă c-un ageamiu... 
P1: Să nu-mi spui că eşti vreun mazilit, iar eu nu ştiu cu cine 
am onoarea … 
P2: Ce-i drept, ţinteşti cam sus... 
P1: Sus…! (în extaz) Te şi vezi vorbind de la tribună şi 
clamând drepturile cetăţeneşti în legi întortocheate, 
interpretabile, pentru ca la adăpostul lor să-ţi clădeşti un 
imperiu... Financiar, imobiliar, bancar...Mai contează!? 
Banu’să iasă! 
P2: O-ho! Chiar că m-ai urcat sus...! 
P1: Vezi să nu cazi! Nu de alta, da’ar fi păcat ca aşa ţăndări 
preţioase să se scufunde-ntr-un asemenea...pardon! Măcar le-
am strânge-ntr-un săculeţ...Bani albi pentru zile negre...Mai 
rar aşa comoară... 
P2: Iar baţi câmpii...! 
P1: Oricum, de unde te afli acuma, nu ştiu dacă ai şansa de-a 
urca până la genunchiul broaştei sau oi fi fiind vreun 
extraterestru rătăcit în zbor, că de pe-aci nu eşti, 
sigur...Oricum, un venetic... 
P2: Vânăt, vrei să spui.. De ger...Abia-mi mai pot mişca 
picioarele... 
P1: Da, că eu le mai simt...Încerc să mă adaptez...Din mers... 
P2: Fă tu un pas, că să fiu al... Doamne iartă-mă, dacă nu-l 
fac şi eu pe-al doilea... 
Păi, dacă era aşa, eram demult la Paris... 
P1: Nici n-ai pretenţii mari pentru un muritor de rând… !? 
P2: Ce vrei să insinuezi? Adică, dacă n-am avut posibilităţi 
materiale, crezi că sunt mai prejos decât alţii care au devenit 
milionari peste noapte şi colindă mări şi ţări, iar cât priveşte 
intelectul, ioc...Creierul cât ăl de găină... 
P1: Totuna… 
P2: Vezi, asta e ce nu pricepeţi voi. Contrariile. Secretul 
conversaţiei. Dar ce spun eu, al progresului...Dacă n-ar fi 
contradicţia, crezi că am ajunge undeva!? Ne-am posta sub 
pom sau, dacă se poate-ntr-un hamac, şi - am aştepta para 
mălăiaţă...Adu doi boi în arenă, ioc! Da’ adu şi doi tauri...Să 
vezi atunci înfruntare, luptă, spectacol, frenezie... 
 
 

 
 
P1: Şi crezi că numai de spectacol nu-mi arde - acuma! (se 
uită la cei opriţi în trecere pe pod) Vrei să spui că joc într-o 
piesă de doi bani pentru nişte spectatori de două 
parale...Ajutooooor! (se zbate, dă din mâini spasmodic) 
P2: Easy, baby, cum zice americanu’… 
P1: Că de - americanu’ tău îmi arde mie...Îmi ia foc 
spinarea... 
P2: Asta-i bine, înseamnă că suntem pe-aceeaşi lungime de 
undă... 
P1: Mă, tu n-oi fi omul - amfibie!? Şi-ai venit aci tocmai ca 
să mă ademeneşti, iar acu’ aşisti la neputinţa mea!? Oameni 
buni, săriţi! (se aude o voce stinsă din depărtare „L-a 
prins…prins…ins…ins…ins…”) Poftim!? Nu-nţeleg… 
P2: La copcă…Ce, nu ştiai? Acu’se prinde cel mai bun 
peşte…O delicatesă… 
P1: Să nu zici că eu sunt ăla!? 
P2: Dacă tu crezi, n-am nimic împotrivă! Trebuie să 
respectăm dreptul la opinie al fiecăruia, nu…!? 
P1: De parcă asta ar fi acu’ o prioritate…Ce să mai… Eu sunt 
peştele, iar… 
P2: Depinde de care…Stavrid, caras, baboi…sau un crap, de 
ce nu?  Un păstrăv…La alegere… 

(Maidanezul se apropie, dă târcoale copcii adulmecând) 
 

NOTĂ: Continuare în Scurt Circuit Oltean, nr.8, mai, 2012 
Ansamblu foto: Marinela Preoteasa(Copyright, aprilie 2012) 
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- Mâine mergem la mare. O să-ţi placă mult. Îi spune 
Maximilian zâmbind până la urechi. Păcat că Liz trebuie 
să meargă la lucru mâine. La fiecare sfârşit de 
săptămână, expediem copiii pachet la socri. 

- Ce bine, de abia aştept! îi spune Zenovia. Cu cel 
mai bun accent care-i stă în putinţă. A sosit săptămâna 
trecută în Norfolk, la invitaţia lui Maximilian, pentru 
care a tradus şi cu care s-a împrietenit în timpul vizitei 
acestuia cu ajutoare în oraşul ei. 

Este vacanţa de vară şi Zenovia trebuie să meargă 
zilnic la biblioteca universităţii locale ca să studieze 
pentru doctoratul pe care-l pregăteşte. 

Zilnic, ia autobuzul din faţa casei unde locuieşte 
Maximilian cu familia lui şi coboară în centrul oraşului. 
Îşi face drum printre tarabele pieţei cu legume, fructe şi 
alte bunătăţi comestibile, de unde cumpără negreşit o 
pungă cu alune, pentru care are mare slăbiciune şi 
jumătate de kilogram de roşii pentru a-şi satisface doza 
zilnică de vitamine. 

Zenovia de abia aşteaptă să meargă la Marea 
Nordului, deşi ar fi preferat ca Liz – soţia lui 
Maximilian, şi o învederată fumătoare, care a cauzat, 
mai mult ca sigur, astmul copiilor şi atacul de cord al lui 
Maximilian cu trei ani în urmă – să-i fi însoţit. Inima-i 
sare de emoţii ca un poştalion pe un drum cu bolovani.  

Răscoleşte frenetic îmbrăcămintea pe care a împachetat-
o acasă cu mare grijă. Patul de o persoană este acum plin 
de lucrurile pe care nu le-a purtat încă. Adică toate cu 
excepţia deux pièces-ului din vâscoză cumpărat second 
hand. Din piramida cu veşminte alege costumul de baie 
bleumarin şi prosopul de plajă albastru cu model cu scoici, 
nou-nouţe, cumpărate de la Luceafărul în ajunul plecării. 
Le netezeşte şi le pune cu grijă în geanta de voiaj. Alege  

 

 
din cele trei rochii noi, pe cea albastră cu mâneci scurte 

şi cordon din piele, cămaşa de noapte din dantelă şi 
broderie englezească şi dessourile din mătase rose bonbon. 
Le studiază cu atenţie, le netezeşte şi le face loc în geantă. 
Adaugă articolele de toaletă.  

Este curioasă să vadă cum arată un hotel la malul 
mării la englezi. Parcă nu mai are răbdare.  

Adoarme cu greu şi se trezeşte de nenumărate ori ca 
să se uite la ceasul deşteptător de pe noptieră.  

Un hotel englezesc la malul Mării Nordului. Freamătă 
de emoţie şi anticipare. 

Aude ciocănituri la uşa şi glasul şoptit al lui Liz şi-i 
simte în nări fumul de ţigară. 

- Te-ai trezit? Zenovia aleargă la baie, dă drumul la 
duş, care-i rece ca gheaţa. Se îmbracă în grabă şi 
coboară-n bucătărie, cărând cu oarecare dificultate 
geanta de voiaj umflată până la refuz. Pâinea prăjită-i 
rămâne în gât. Ia câteva guri din cafeaua cu lapte. 

- Cum ai dormit? Se anunţă o zi minunată! Aude 
vocea lui Maximilian din partea opusă a mesei. 

Îşi iau rămas bun de la Liz numai, pentru că cei mici 
încă mai dorm.  

Sunt acum în maşină.  
- Te duc pe ruta pitorească. Îi spune Maximilian 

mulţumit. Conduce pe drumuri înguste de ţară, de-a 
lungul unor câmpuri cu secară şi napi furajeri. Drumul 
taie câmpurile şi, de la o intersecţie, o ia brusc către sud-
est. Miros de scrumbii afumate năvăleşte pe fereastra 
deschisă. Marea se zăreşte în depărtare cu silueta unui 
cargou înfipt la orizont. 

Zenovia îngână din când în când: 
- Superb! Într-adevăr! Secolul al XIII-lea! Medieval. 

După cum citise într-un atlas AA de drumuri şi şosele, pe 
care-l descoperise uitat pe o poliţă în camera de zi a 
gazdelor sale. 

O reţea de magazine rahitice şi obosite fac drepţi de-a 
lungul drumului. Zenovia citeşte cu voce tare denumirile 
crabi, creveţi, midii, melci, vată de zahăr vanilată, 
îngheţată pe băţ, peşte cu cartofi. Observă găleţi cu 
greble şi săpăligi de jucărie, mingi în fel de fel de culori 
stridente şi cărţi poştale ilustrate. 

- Suntem ca şi ajunşi. O asigură Maximilian, cu vocea 
răguşită. 

Depăşesc şirul de magazine. Depăşesc clădiri ţepene 
în stil victorian. Zenovia încearcă să ghicească hotelul 
destinat. Ajung la digurile de la malul plajei. Are în 
vizor zeci şi zeci de caravane, unele mai mici, altele mai 
mari, aşezate în coloane perfecte, precum armata din 
teracotă a primului împărat chinez, Qin Shi Huangdi. 

Castele de nisip presară plaja. Zenovia nu vede niciun 
iaht, nicio barcă de plăcere. 

- Am ajuns! Îi spune Maximilian cu satisfacţie în glas. 
Opreşte maşina în faţa unei caravane aruncată pe o 
laterală. 

- Straşnic, nu-i aşa? Îi spune Maximilian coborând 
din maşină. Extrage cheile din buzunarul de la piept şi  
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deschide uşa. 
- Trebuie s-o aerisesc un pic şi-i ca şi nouă! Straşnic! 

Şi poziţia! Cea mai bună de pe coastă! 
- Fără discuţie! Şi Zenovia dă afirmativ din cap, fără  

să-şi ascundă un căscat sonor. 
 

 

 
 
- Ce Dumnezeu se întâmplă cu trenul ăsta, Lia? E 

întârziat din cale-afară! Omul îşi brăzdează mâna prin 
pârul rebel şi sur de la tâmple. 

Lia îşi netezeşte cu grijă creţurile apărute pe fusta de 
lână de culoarea vişinei putrede. Vârfurile degetelor 
ojate se pierd în culoarea materialului. Arunc o privire 
expertă la ceasul Rolex reproducere cu un zâmbet vag la 
colţul gurii, cu buzele rujate cu perfecţiunea unei 
reclame. Deschide geanta din piele falsă de crocodil şi 
umblă cu degetele printre accesoriile permanente din 
interior. Scoate rujul Estée Lauder şi-şi admiră reflecţia 
în ochelarii lui Tim. 

- Dă-l încolo de ruj, Lia! Nu acum! Ai văzut ora? 
Mâna lui vânjoasă, cu degete marcate de răni vindecate 
şi cu unghii decolorate, trage cu nădejde de zulufii suri 
de la tâmple. Faţa lui marcată de urme de vărsat apare 
posacă. 

Inflexibilă, Lia îşi linge buzele, îşi face obrajii pungă 
şi-şi cercetează minuţios buzele în forma de semilună. 
Pune o cantitate potrivită de ruj pe buza de sus, apoi pe 
cea de jos. Scoate un şerveţel din geantă şi-şi presează 
buzele cu un zâmbet à la Mona Lisa. Se admiră din nou 
în ochelarii lui Tim. Ah, da! Perfecte! îngână radioasă. 
Se uită satisfăcută la degetele cu manichiură. Sam s-a 
întrecut de astă dată! Le mângâie mândră. Sunt ferme şi 
roşii ca vişina putredă. O capodoperă! Numai bine să-i 
completeze degetele de pianistă talentată. 

- Trenul de la orele 13, în direcţia Londra are 
întârziere de o oră. Ne cerem scuze pentru întârziere. 

- A naibii treabă! O să ajungem cu întârziere la 
spectacol. El smulge telefonul mobil din buzunarul 
adânc al hainei. Vocea profundă şi răguşită a lui Tim e 
în competiţie cu anunţurile sosirilor şi plecărilor 
trenurilor care explodează din megafoanele de pe peron. 

- Domnule Orban, vă rog. Vom întârzia la spectacol, 
Domnule Orban. Ne cerem scuze. Nu-i din vina noastră. 
Trenul are întârziere. Ora. Nu! Nu puteţi face aşa ceva! 
Vă rog mult ... Domnule Orban... 

Faţa lui Tim trece prin toate nuanţele prunelor care se 
coc. 

- A naibii treabă, Lia, suntem în mare’ ncurcătură. 
Două contramandări deodată! Domnul Orban, oribilă 
persoană! Ne-a anulat contractul! Suntem la ananghie! 
O să ajungem la forţele de muncă! Ăsta-i viitorul! Tu 
îmbătrâneşti pe zi ce trece! Cu repertoriul tău învechit,  
 

 
ai pierdut orice direcţie!... 

Lia priveşte faţa buhăită a lui Tim. Fără un cuvânt. 
Lia face o piruetă pe tocurile cui imitaţie de crocodil şi 
iese din gară. 

 

 
 
9.50 am. Alerg la staţia de autobuz de la doi paşi de casă. 
10.10 am. Stau la coadă la Recepţia de la circa 

medicală de familie.  
10.15 am. Înmânez dosarul familiei cu refuzul 

permisiunii de dezvăluire a datelor noastre personale.  
10.20 am. Cer recepţionerei chitanţă. Mă fixează cu 

privirea ca şi cum aş fi o jucătoare de curling care a 
aruncat pietrele de culoarea adversarilor şi mă 
informează: 

- Nu dăm chitanţe. 
Înşfac dosarul şi ies pe uşă. Merg la Eastern Office. 
10.30 am. Cumpăr un chitanţier şi mă reîntorc la circa 

de familie. 
- Depun formularele completate cu refuzul nostru. 

Iată un chitanţier. Daţi-mi chitanţă, vă rog. 
Tânăra recepţioneră mă fixează şi mai nedumerită şi 

nu-i sigură dacă trebuie să-şi cheme şefa. Ia totuşi o 
decizie executivă şi completează prima pagină a 
chitanţierului. Cu unghiile cărămizii de cinci centimetri, 
desprinde timid chitanţa şi mi-o înmânează, bodogănind: 

- Este complet nereglementar! 
Trebuie să prind autobuzul pentru spital. Pleacă la 

11.00 am şi nu mai am timp să exprim verbal câteva 
aspecte de viaţă. Cu altă ocazie! 

11.00 am. Sunt la staţia de autobuz. Sunt gata să mă 
urc, dar, precaută, întreb şoferul despre destinaţia 
vehiculului. Îmi spune că merge la Holt şi nu la 
Norwich. 

Mă dau jos în viteză. Câteva perechi de ochi mă 
străfulgeră de pe locurile din faţă. 

Autobuzul meu se află parcat în spate.  
Sosim în faţa spitalului după exact 30 de minute. Intru în 

acest centru de excelenţă medicală. Merg la Recepţia de la 
parter şi anunţ una din recepţionere că am sosit. Mă ignoră 
câteva minute, atenţia fiindu-i îndreptată spre o soră 
medicală în uniformă cu dinţii înălbiţi, care este deter-
minată ca toţi cei din jur să ştie că de mâine pleacă în conce-
diul din anul precedent, pe care a fost obligată să-l ia până la 
1 aprilie. 

Bat delicat în suprafaţa laminată a Recepţiei. 
- Am programare la orele 12.00. 
Schimb de zâmbete ca printre jaluzele cu colega ei.  

Şuieră printre dinţii înălbiţi. 
- Numele. 
- Data naşterii 
- Adresa 
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- Numele de domnişoară al mamei. 
Îmi arată nişte scaune aşezate în şir indian. 
Mă aşez pe scaun şi îmi scot cartea de lectură din 

sacoşa de pânză. Este Originea speciilor de Charles 
Darwin.  

Sora medicală cu zâmbetul în pioneze apare şi se 
pune la tocat cuvinte cu o purtătoare de ecuson cu en-
tête-ul spitalului, care plimbă un dosar sub braţ. 

12.15 pm. Duduia în uniformă de soră medicală a 
reuşit să concluzioneze trei conversaţii cu o altă duduie 
cu identitatea pe ecuson şi dosar sub braţ, care se 
întâmplă să fie în trecere pe la secţia de oftalmologie.  

Pacienţii vin şi pleacă, unii singuri, alţii însoţiţi de 
rude sau prieteni.  

Citesc ce scrie pe cele trei panouri din faţa mea. Un 
panou atrage atenţia pacienţilor că, sub niciun motiv,  nu 
trebuie să supere pe salariaţii spitalului. O aud pe 
recepţioneră discutând pe mobil domestice cu mamă-sa. 
Colega ei îşi prepară o cană cu ceai şi caută biscuiţi în 
nişte cutii din metal. 

12.30 pm. Autobuzul meu soseşte la staţia din faţa 
spitalului o dată la oră. E clar că nu-l mai pot prinde. 
Dacă voi fi curând consultată de medicul oftalmolog, 
atunci poate voi prinde autobuzul de 13.30 pm. 

Mă învârt în sala de aşteptare şi citesc în tăcere cel de 
al doilea panou felicitând personalul secţiei pentru 
promptitudine. 

Alţi pacienţi vin şi pleacă. Mai multe emploiate de-
ale spitalului, cu ecusoane şi dosare sub braţ vin, 
pălăvrăgesc despre diverse domestice şi pleacă cu un aer 
preocupat. 

12.45 pm. Cu excepţia mea, în sala de aşteptare a mai 
rămas o pacientă, care a văzut medicul oftalmolog şi 
acum aşteaptă o rudă să o ducă acasă. Cele două 
recepţionere deschid paravanul care se sprijină de 
peretele opus Recepţiei şi împart sala de aşteptare în 
două spaţii intime. Un număr de persoane cu ecusoane 
încep să se adune în spaţiul de după paravan. 

13.00 pm. Am rămas singura pacientă în sala de 
aşteptare. Merg la Recepţie. 

- Am avut  programare la orele 12.00. 
- Numele. 
- Data naşterii 
- Adresa 
- Numele de domnişoară al mamei. 
Una din cele două recepţionere se pune pe mişcat 

hârtii. 
- Sunteţi sigură că aţi avut programarea pentru azi? 
- Absolut! Îi prezint scrisoarea spitalului. 
Colega ei caută frenetic în nişte cutii înşirate pe o 

poliţă şi în alte câteva aflate pe un raft de mai sus. 
- La ce secţie? Mă întreabă cu glas indiferent. 
- La clinica de ochi, după cum scrie pe uşă! 
- Să văd dacă mai este vreun specialist prezent. 
Este 13.15 pm şi am terminat de citit toate anunţurile 

şi afişele din sala de aşteptare. 
 

 
Un tânăr apare de după o uşă. 
- Îmi pare rău pentru întârziere. 
- Nu cred! Îi tai cuvintele. 
Mă conduce în cabinet. 
- Numele. 
- Data naşterii 
- Adresa 
- Numele de domnişoară al mamei. 
- Sunt toate pe formular! Îi replic. 
Îmi controlează ochii cu diverse apărate. Termină în 

mai puţin de 10 minute. 
Este 13.35 pm. Am pierdut autobuzul. 
Merg la Recepţia de la intrarea în spital. 
Stau la coadă din nou.
- Un formular pentru reclamaţii, vă rog. 
Persoana cu ecuson de voluntar mă priveşte din 

spatele ghişeului ca şi cum nu ar înţelege ceea ce-i cer. 
- Trebuie să aveţi un astfel de formular pentru 

reclamaţii. 
- Suntem spital universitar. Murmură voluntara cu la-

crimi în ochi. 
- Vreau să vorbesc cu managerul, vă rog. 
Colega ei îmi dă două formulare de după ghişeu. Ca 

să am de rezervă. 
13.50 pm. Ies din clădirea spitalului şi merg spre 

staţia de autobuz şi aştept. 
Nu plouă. Citesc orarul autobuzelor în întregime, cu 

cele care merg în centru, cu cele care merg în suburbii 
sau la sate. Mă aflu mereu în capul cozii şi trebuie să mă 
dau la o parte când soseşte câte un autobuz.  

14.30 pm. Am rămas numai eu în staţia de autobuz. 
Mă urc în autobuzul cu numărul 4. Schimb autobuzul în 
piaţa oraşului meu. 

15.15 pm. Sosesc acasă şi formez numărul biroului de 
reclamaţii de la spital. 

- Alo. Aici Departamentul de reclamaţii. 
Explic ce mi s-a întâmplat la spital la secţia de 

oftalmologie. 
Aud scuzele de rigoare. 
Mă aşez binişor la birou şi completez cele 3 pagini 

ale formularului de reclamaţii. 
16.00 pm. Merg la capătul aleii şi pun plicul timbrat 

în cutia poştală. 
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Seara Sfintelor Paşti a fost pregătită cu mare grijă 

de administraţia staţiunii, atât pentru turiştii ortodocşi 
cât şi pentru cei de alte confesiuni. În holul hotelului în 
care locuiam, la recepţie, inclusiv lumânările pentru 
,,luat lumină’’după slujba de Înviere. Odată cu înserarea, 
câteva autocare au fost chemate pentru a duce turiştii în 
Heraklion, capitala insulei, locul în care bisericile 
fuseseră deja pregătite. Pe străzi, în jurul lor, al 
locaşurilor de cult, localnicii montaseră tot felul de 
difuzoare încât, la miezul nopţii, glasul preoţilor să poată 
fi auzit de oriunde s-ar fi aflat chiar şi trecătorul. Privită 
de pe vârful dealului, din Agia Pelagia, locul în care mă 
aflam, insula, atât cât se putea vedea, părea un spectacol 
de lumină. Stelele parcă se picuraseră stropi pe pâmânt, 
apoi săriseră împărtăşite în mare. De-acolo, primenite, 
din nou, pe bolta de pe care parcă doar se furişaseră.  

Eu, Maria şi Katy am coborât doar  câteva sute 
de metrii pe o potecă ce şerpuia până în poarta unei 
bisericuţe, în interiorul căreia puteai ajunge uşor cu 
mâna la sfinţii pictaţi pe tavanul lăsat, parcă intenţionat, 
spre lume. În interiorul ei cât şi pe platforma exterioară, 
mulţimea! În mijlocul celor adunaţi, parcă Sfântul Duh! 
Toţi ascultam slujba. Departe, dincolo de Bisercă, 
marea, apoi întunericul nopţii şi iarăşi cerul împreună cu 
pământul. Peste tot, linişte şi gânduri. 

După  miezul nopţii, îndemnul preoţilor din faţa  
 

 
altarelor: ,,veniţi de luaţi lumină!’’ apoi, dintr-o 

dată, un spectacol de artificii au umplut şi cerul, şi mare. 
Nu mai văzusem niciodată aşa ceva la mine în sat.  Mi-
am pus degetele în urechi şi m-am minunat.  

- Dacă ar fi la fel acum şi la bunica, cu siguranţă 
ar da iar coşciugul jos din pod, s-ar tămâia şi ar ţipa cât 
ar ţine-o şi plămânii, şi gura: ,,mumă, mumăăă, sfârşitul 
lumii!’’  

- Taci că iar mă faci de râs! 
- Nu, că e de plâns! Ascultă-mă, după ce s-ar 

tămâia,  adică ar da aşa cu ciobul cu jar şi tămâie pe 
lângă ea,  ,,au, mumă, mumă, sfârşitul  sfârşitului şi n-
are cin-mă jeli!’’  

- Sara! 
- Nici nu ştii şi nici că vrei să afli! Păi să-ţi 

spună, când o să ajungem acasă, oamenii. Acum un an, 
în toiul verii, iar sfârşitul începutului! Auziseră ei, cei 
din Seculeşti şi împrejurimi, că pică nu mai ştiu ce 
bolovan din ceruri. ,,Gata, sfârşitul!’’ – au strigat 
aproape într-un glas şi, odată cu căderea serii, coşciugele 
stăteau pregătite de plecare, la fiecare casă, în faţa curţii. 
Le puseseră cum se pune mortul, cu capul spre răsărit şi 
picioarele spre ducă, adică înspre cimitir. Toţi cu ele 
gătite, aranjate, cum v-am spus, în faţa casei, pe poduri. 
Moş Gheorghe avea el, nu prea mai ştia de unde, o sticlă 
cu odicolon.  

- Cu ce, drăguţă? 
- Un fel de parfum de vă daţi şi voi, dar parcă al 

lui, mai bun! Mirosea a câmpuri cu trandafiri. Zicea să i-
l torn pe gât după ce şi-o înghiţi limba şi n-o mai răsufla. 
Un fel de a se îmbălsăma, mi-a explicat el, în seara aia. 
Cică aşa ar fi acum moda, în plus, cât a tot aşteptat  
atunci, pe aia cu coasa, ziua întreagă, şi-a tot făcut curaj 
cu damigeana. Baba Ioana: ,,fă-ţi, mă, şi tu cruce, roagă-
te şi nu mai bea, că mă bagi, de-a dreptul, în iad dacă şi 
acum, în ceasul de pe urmă, iar voi blestema!  

- Sara, puiul meu, mă faci să râd şi nu prea îmi 
arde! - mi-a zis Katy. Ne spui iar câte şi mai câte 
bazaconii, de parcă cei de la voi din sat ar dormi cu 
crucea de se pune pe mormânt la cap şi coşcigul pe 
prispa casei?!  

-  Da! Adică, nu, în pod! Că înainte de a muri 
careva, folosesc coşciugul pe post de... Pun, ba făină, ba 
mălai, fasole, mă rog, câte ceva, în el. Nu te mint! Dacă 
ştie, să-ţi spună ea, Maria! 

- Ei, şi cu tine, eu am plecat de mult din sat! 
- Atunci, ascultă-mă că am fost acolo! Când moş 

Gheorghe a terminat ţuica, m-a pupat, s-a aranjat, a băut 
şi odicolonul, adică singur s-a şi îmbălsămat, apoi, din 
greşeală, s-a culcat, să moară în coşciugul babei lui. Iar 
de-aci, tot un ţipat: ,,Vai, vai! Oameni buni, săriţi! Ăsta 
beat, în coşciugul meu culcat... Muiculiţă, au, ce să mă 
fac?! Scoal, mă, fir-ai al focului să fii! Au, lume! 
Sfârşitul sfârşitului şi ăsta al meu tot mort de beat! 

- Şi? 
- Oamenii, de, fiecare cu ale lui...  
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- Mamaie? – a întrebat Maria. 
- Stătea cu o lumânare aprinsă, bombănea ceva şi 

mă ţinea pe mine strânsă între picioare, învelită într-un 
cearceaf.  

- Katy, draga mea, ca să vezi şi tu! 
- Mai târziu, pe un senin, cam după un miez al 

nopţii bine răcorit, când au văzut că bolovanul din cer n-
a mai căzut, şi-au lut coşciugele şi au plecat. Doar moş 
Gheorghe sforăia în al lui, tras cu greu de baba Ioana, 
mai spre capătul podului. Dimineaţa următoare, când în 
zori, s-a trezit, ce-i drept, cam zgribulit, şi-a frecat uşor 
mustaţa, apoi a umplut tot satul cu vestea că el ar fi fost 
întâiul de pe lumea ailaltă întors şi abia acum, aici, sosit.  
,,Pe mine, m-a ştiut Cel de sus de om cinstit,  dar voi?! 
...Şi ho, că abia acum aţi dat de dracu, judecata de apoi e 
la început!’’ 

*** 
La întoarcere, ne-am grăbit. Mami şi Katy, în 

acea noapte, mai avuseseră încă vreo două-trei ore 
program la bar. Grecii pregătiseră pentru turişti, după 
slujba de Înviere,  ceva special ,,de-al casei’’.  Nu îmi 
era foame, însă muream de curiozitate chiar dacă abia 
îmi mai ţineam ochii deschişi. Tabitha m-a simţit şi m-a 
aşezat într-un colţ mai ferit. Tuturor, gazdele ne-au 
servit bucate pe care fiecare grec le avea acasă în 
noaptea de Paşti. Prima pe masă a fost  ,,Mariţa’’, un fel 
de ciorbă aproape oltenească, apoi friptură la tavă. 
Ambele pregătite doar din carne de miel. La sfârşit, nu 
au lipsit tot felul de prăjiturele, baclavale... Am gustat şi 
eu din fiecare, însă la  desert aproape că îmi curgeau 
balele. Nu m-am putut abţine până nu am făcut burtica 
doldora încât puteai bate uşor pe ea toba.  

- Katy, of, nu mai vreau! Grecii, în chestii dintr-
astea,  cu dulciuri, m-au dat gata! La mine în sat, pentru 
ziua de Paşti, mai întâi bunica îmi cumpăra săndăluţe şi 
rochiţă, apoi îmi făcea şi mie din cocă, gogoşi şi 
cozonaci... Da, cu rahat, cu nuci şi stafide. Când erau la 
cuptor şi îi mai şi nimerea, miroseau... Una peste alta, 
buni!  Când nu-i prea brodea, moş Gheorghe, cu 
siguranţă, avea păsat, cârnaţi şi jumări de la găleată. 
Apoi, ouă vopsite, într-un coş cu frunze proaspete de 
leuştean. La tine? 

- Musulman! Ramazan Bairam! Pe undeva... Ba 
nu, e altceva, însă baclavale, obligatoriu, făceam.  

- Adică, într-un fel, şi unii şi alţii, de Paşti, prilej 
să ne îndulcim! 

- Fie şi aşa...  Dar, la noi... Adică suntem solidari 
şi, o idee, chiar mai buni. Mergem pe la rude, mă rog, 
unii pe la alţii... 

- Aaa, da! Păi, ca şi pe la mine. Cei din sat, cu 
ziua în cap, fac pomeni. Ies la poartă, ciocnesc câte un 
pahar  apoi câte un ou. Ce să-ţi mai spun? După ce trag 
câteva ţuici pe gât, cred şi eu că sunt mai buni! 

- Ţuici? 
- Da, un fel de rachiu, ca la greci, însă al nostru, 

din prune, caise, după moş Gheorghe, cel mai bun! 
 

 
- Nu, fără alcool! 
- Da?! Şi pot trăi aşa?...  Nu dau în bâlbâială, nu 

mor?! 
- Nu. 
-  Hai, că nu cred! Nimic, nimic?! Măcar din 

când în când, cât să-şi exprime altfel starea, bucuria?! 
- Ce ştiu eu?! 
- Eee, păi vezi?  Una zice Sfâta Scriptură şi alta 

e, concret, situaţia! 
*** 

În ziua de Paşti, localnicii nu s-au mai dus spre 
biserici ca la mine în sat. Nici programul în sala de mese 
sau la Maria, la bar, nu a mai început ca în zilele 
anterioare. Ne-am ridicat din pat mai târziu, după o 
lungă trândăveală. Abia atunci am văzut că, atât  la mine 
cât şi la Tabitha, lângă noptiere, mici coşuleţe pline cu 
ouă încondeiate, dulciuri, bomboane şi o  frumoasă 
felicitare. Şi eu şi ea le-am privit nedumerite.  

- La mine în sat vine Moş Nicolae, Moş Crăciun, 
însă de Paşti, cum ţi-am zis, doar mamaie. Grecii, aici, în 
Creta, o fi având mai mulţi moşi? 

- Zei! 
- ,,`Mnezeii mătii!  Ah! Ho, că-ţi vin eu de 

hac!’’– mi-am amintit de Ciulu supărat încă de pe 
vremea când îl muşcase o iapă de cap şi-i smulsese o 
ureche, într-o coşare, când era el cu alţi hoţi la furat. – 
Zei, zici?  

- Da! Evident, de mult, în Antchitate, până  să 
vină şi aici, romanii, cum au venit şi pe la noi, în 
Tunisia,  grecii aveau mai mulţi zei. Mda! Dacă mă 
gândesc, au avut chiar şi după aceea! 

- ..Şi mamaie, şi Moş Gheorghe au zis: ,,doar un 
Dumnezeu!’’. Am mai vorbit şi ştii că nu m-ai zăpăcit... 

- Nu înţelegi! Cum să îţi spun? La ei, la greci, pe 
vremuri, zeii, un fel de oameni, însă de cele mai multe 
ori, hidoşi, certăreţi, impulsivi, capricioşi, răzbunători. 
Într-un cuvânt, în Panteon, un fel de căzături mai rele 
decât cei răi! Alteori, adică mai târziu, vezi, Doamne, 
după context, nişte frumuseţi, lumini, nişte înţelepţi 
atotputernici şi atotştiutori... Oricum, ei, stăpânitorii 
cerului, apelor, lumii şi împărţitori ai ei. Unul, Hades, un 
nenorocit, a luat până şi ce era sub pământ. 

- Ehe, păi,  Tabitha, draga mea, pe la noi sunt 
dintră-ştia şi acum, câţi vrei… 

- Ei, sunt?! Voi, din câte am aflat noi, aţi fi avut, 
cândva, pe unul Dracula… Şi atât! 

- Dracula?!  
- Da, pe ăla cu ţeapa! Cum călcai strâmb, la 

femei, întâi le mai tăia şi ţâţele, apoi hai sus, gata!  
- Daaa?! Ce să-ţi zic? Nu l-am întâlnit... Poate 

pentru că nu am nici măcar sânişori, dar ... am auzit de la 
Foltea! Sunt şi dintră-ştia, dau ţeapă şi... pa!       
- Da, o fi şi ce zici tu! Numai că eu altceva îţi spun. 
Ăia despre care ţi-a spus Foltea, dau una, dau două, dar 
în a treia se urcă sigur ei, în ea!  

- Pentru că... Dracula e Dracula, nu?! 
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- Daaa! Vezi că-l ştii?! 

*** 
 
Aproape de ora prânzului, staţiunea a început să 

se dezmorţească. Una după alta, perechi, familii, 
singuratici, la prima vedere, un fel de rătăciţi, au coborât 
fie în sala de mese, fie pe marginea piscinei. Pe moment, 
barul şi linia cu autoservire a restaurantului au fost luate 
cu asalt. Mâncărurile, băuturile, dar mai ales dulciurile 
tradiţionale greceşti, făceau deliciul zilei. Soarele, în 
acel sud al Mediteranei, i-a dezbrăcat, la început, doar pe 
câţiva nordici, înflăcăraţi de rachie şi i-a aruncat, la 
propriu, în valuri. Nu târziu, în acea zi, începuse deja, 
parcă, noul botez al anului. Peste tot, în taverne, 
muzicanţi. Cei adunaţi de te miri unde, alături de greci, 
gazdele lor, sărbătoreau, într-un fel mai pământesc decât 
la mine în sat. Acolo, abia spre seară, se încingeau într-o 
livadă, lângă conacul lui Pazu, hore. Muzica lăutarilor 
răsuna între dealuri, şi în cer, şi peste tot prin frunzişuri. 
Alături ei, chiot din suflet de oameni.  

-   Mami, îmi lipseşte Staroş! – i-am zis Mariei în 
timp ce o urmăream cum repunea ordinea pe fiecare 
masă. 

- O, mânca-o-ar mama, vrei îngheţată?  Du-te 
că are Katy! 

- Ei, are! Unde vezi tu în bar la ea, un cal, ce-i 
drept un fel de gloabă, căruţă, baba lui între loitre 
împroţăpită şi?... Şi apoi, unde vezi tu vreun copil din sat 
mânjit până-n albul ochilor şi bosumflat că îngheţata lui, 
din vina nu ştiu cui, ....dar în niciun caz a lui, s-a topit şi 
s-a dus pe apa sâmbetei? 

- Of, of, ce să mă fac? Oricât aş vrea, pe Staroş... 
ia-l de unde nu-i! 

- Dacă moare şi ăsta până mă întorc la bunica în 
sat?! 

-  O să fie altul... 
- Îngheţată ca a lui, mai rar!  Cică ar fi făcută cu 

mirodenii, suflet şi  ouă  de catâr. Tu ştii ce e ăla?  
- Catâr?! Mde! Eu ştiu? La dicţionar ce-o scrie? 
- După mamaie... 
- Iar spui vreo prostie?! 
- E, şi cu tine!... M-am cuminţit, nu ştii? 
- Atunci, zii! 
- Ea susţine că aş fi eu. 
- Cum tu?! 
- Păi crezi că ştiu?! Dacă aş oua măcar aşa, din 

când în când, câte un ou, tot ar fi ceva şi... 
- Taci, că ai în căpşorul ăla numai bazaconii!  
- Or fi bune şi ăstea la ceva, dar ascultă-mă, l-am 

întrebat şi pe Ciocea. 
- Şi? 
- Ăsta, într-o zi de sâmbătă, cam pe seară, se 

întorcea de la mat, a zis că ar fi vorba de un... 
- Nu mai spune că iau câmpii! 
- Ho! Voi, oamenii mari... Un cal mai îndesat cu  
 

 
urechile ciulite, lungi şi parcă ceva mai ascuţite... 

Altfel spus, un fel de iepurilă, dar peste măsură de 
umflat! I-am dat dreptate până ce... ,,Bine , bine, îi zic, 
dar spune-mi tu cum se pune el cu curul în cuibar pentru 
ouat?’’ 

- Şi ce ţi-a spus? 
- Păi, între timp şi-a făcut efectul ţuica... A dat 

din umeri, vestejit şi cam plouat a tras, până spre ziua 
următoare, pe-o margine de şanţ, la Anica lui Iepanu. Că 
tot erau acolo şi iarba, şi florile înflorite, iar pământul, 
cald şi uscat. S-a odihnit o noapte în aer liber, însă la 
trezire, nu îşi mai aducea nimic aminte. Parcă era 
anesteziat ca ăla... Doamne, cum i-o zice?! Îl ştii şi tu... 
Ăla care a rămas aşa, cu gura pe-o parte, după ce i-au 
scos, cică prea devreme, la spitalul din Bălceşti, 
măselele de minte. ...Şi minte în tărtăcuţa lui, de-atunci, 
neam! Mamaie, când a aflat, una, două, cum e ea, zbir: 
,,Ehe, vai de neamul lui! Că oricum minte-n cap la ei, nu 
prea!...’’ Înţelege şi tu dacă poţi ceva! În consecinţă, 
catâr e?... 

- E?! O să-i întrebăm în zilele următoare pe ăştia 
la muzeu. 

- Îţi pierzi timpul! Nu de alta, dar mă gândesc la 
faptul că nu i-ar trimite ei ouăle  lui Staroş cu avionul, pe 
mai nimic, cât să poată să ne vândă el nouă îngheţata pe 
doar un leu. Unul dintr-ăsta nou că celălalt, zicea şi baba 
Ioana şi moş Gheorghe, ar fi fugit la el în Africa. 
Nefericitul, ce-i drept şi cam bătrân, înfometat nevoie 
mare, îţi dai seama, până acolo, drum!- s-a agăţat de o 
girafă. Asta, a dracului, capră zveltă şi înaltă, i-ar fi ars 
peste bot o copită. Şi, de-aici, vai de mama lui! I-au 
căzut definitiv dinţii... Ar fi încercat când unii de la 
femeii, tu îi ştii? 

-Nu! 
- Păcat, nici eu. Când nu mai ştiu care alţii, 

resucitarea. Adică i-au suflat pe bot în gât, dar ăsta cu 
maxilarele făcute zob, dus, gata, mort! Aşa, că ai noştri, 
atunci, ar fi importat un altul. Ăsta, deşi tânăr, cum s-ar 
spune, nou, în loc să fie fioros, să ragă, să bage lumea în 
sperieţi, mă rog, când miaună, când scheună! 

- Te-am ascultat. Dar, una: ce treabă are aici un 
leu? Şi a doua,  în tot ce-ai spus, unde s-ar plasa un ou? 

- La catâr. Dar tocmai asta e că pe el, pe catâr, 
nu-l ştim nici tu nici eu! Moare, până ajung acolo, 
Staroş, iar reţeta lui, vrei, nu vrei, o altă enigmă a lumii! 

- Spune-mi, dar scurt, ce vrei? 
- Nimic! Doar îngheţată ca a lui!... 
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      Pe nea Carol în dimineaţa aceasta l-a  sculat cocoşul, 
cum de fapt îl trezea mereu. Se uită la nevastă, ce încă 
mai dormea, se ridică din pat şi a ieşit în prispa casei. Se 
uită la cerul  senin. Luna cu amândouă coarnele în sus îl 
convinse că nu este rost de ploaie:”Azi mă duc la prăşit 
cu rariţa. “ 
      Coborâ cele câteva trepte şi intră în pivniţa de sub 
ultima cameră.Acolo trei butoaie, aliniate cu grije, două 
erau încărcate cu vin şi unul cu ţuică. A luat ţoiul legat 
cu aţă de pe butoi, a scos cepul, şi-l coborâ prin orificiul 
din care ieşea un damf plăcut de alcool şi fructe.După 
ce-l scoase plin, îl puse la gură şi trase o duşcă.Plezni 
din buze.”Bună!Dezinfectează maţele! “Mai trase încă 
de două ori din ţoi, până când îl goli.Astupă butoiul. A 
pus ţoiul pe butoi, şi satisfăcut îl bătu cu palma, aşa cum 
face de-atâtea ori cu boii , ca o mângâiere, după ce îi 
înjuga. 
      Se duse în grajd, îl curăţă de bălegar şi-a pus câteva 
furci de fân luat  din pod. Mângâie cei doi boi, Trandafir 
şi Ionică, pe botul lor cald, care mugiră, parcă 
mulţumindu-i. “Mergem la treabă azi, băieţi!  “ Cei doi 
mugiră din nou, radicând capetele din fân, semn că au 
înţeles cele spuse de stăpânul lor. 
      Apoi, nea Carol se îndreptă spre coteţul cu găini, 
aflat într-o curtea mai mică, deschizându-le uşa. Acestea 
cotcodăcind ieşiră una câte una.Luă găleata cu huroi de 
porumb, pusă de cu seară în podul coteţului, pe care o 
răsturnă în jghiabul dintr-un trunchi de copac scobit. 
Găinile se grăbiră spre acesta, începând să ciugule 
înfometate. Cocoşul, un pintenat mândru şi viu colorat, 
se plimba printre ele, ciugulind din când în când. Ne-a 
Carol între timp curăţă coteţul şi mizeria, o aruncă în 
groapa din spatele grajdului unde îşi făcuse o instalaţie 
empirică de biogaz, la fel a făcut şi cu bălegarul strâns 
de la vacă, şi apoi se îndreptă spre casă cu paşi apăsaţi. 
Antonia era în bucătărie, pregătise masa de 
dimineaţă.Făcuse o mămăliguţă în ceaunul adus de la 
Braşov de nepot.”Tanti! Mai facem şi noi ce putem pe la 
fabrică.Tot nu ne plătesc comuniştii ăştia aşa cum 
trebuie!“ Îşi aduse aminte Antonia. A încălzit laptele 
muls aseară, a pus două linguri mari din lemn într-o 
farfurie de pământ şi aranjă capacul de lemn pe care a 
răsturnat mămăliga. Aceasta se afla pe măsuţa cu trei 
picioare pusă în mijlocul odăii.  
      -Fă, Antonia aranjaşi masa?! 

      -Da, bărbate! 
      -Pune-ţi şi ţie şi vino lângă mine . 
      -Eu îmbucai câte ceva. 
      -Mănâncă tu bine, că pleci la câmp…! 
      Carol, după ce tăie cu o aţă mămăliga, se închină şi 
îşi puse câteva bucăţi în farfuria cu lapte.Începu să 
mănânce, plescăind din limbă, din când în când, de 
plăcere. 
      -Mărie! Vaca, azi să nu o dai la ciurdă. Am vorbit cu 
doftorul  vine pe la prânz s-o vadă… 
      -Bine…! Dar, am văzut că şi-a revenit… 
      -E bine s- o vadă! E păcat s- o pierdem. 
      Îşi şterse gura cu ştergarul cusut cu motive olteneşti, 
şi îşi întinse picioarele care îi amorţise. 
      -Antonio! Rupe foaia de calendar şi adu-mi-o! 
      Femeia se ridică de pe marginea patului acoperit cu o 
velinţă din lână roşie împestriţată cu figuri rombice, intră 
în odaia de alături şi se întoarse cu bucăţica de hârtie cu 
data de 13 iunie. Carol a luat-o şi începu să citească cu 
glas tare.  
-Auzi, Antonio…! Nici-un secol nu începe miercuri, 
vineri sau sâmbătă. Într-un an, de fapt în fiecare an, luna 
ianuarie şi luna octombrie încep în aceeaşi zi a 
săptămânii; aprilie şi iulie încep în aceeaşi zi, iar 
decembrie face pereche cu septembrie. 
-Mare este minunea lui Dumnezeu! 
-Fomeie, nu Dumnezeu a făcut calendarul, ci oamenii! 
-L-o fi făcut ei, dar tot Dumnezeu i-a îndrumat… 
-Taci din gură, şi ascultă! În aceeaşi ordine încep: 
februarie, martie şi noiembrie.Pe deasupra, auzi 
fomeie!…,orice an se termină în aceeaşi zi cu cea în care 
a început. Excepţie fac anii de 366 de zile. 
Antonia asculta stând pe marginea patului, având pe cap 
un batic colorat, înnodat sub bărbie, care îi acoperea, pe 
jumătate, gura. 
-Schimbarea calendarului produce în lume perturbaţii 
mai importante de cât războaiele... 
-Ferească Dumnezeu...! 
Bărbatul întoarse foaia şi mai citi “Vorba zilei “. 
-I-auzi ce zice Epictet ăsta: Aminteşte-ţi că-n viaţă 
trebuie să te porţi ca la un banchet. 
-Numai în banchet am stat când eram în comunism.Zise 
cu ironie. Vai de capul nostru! Ne luaseră totul, şi la 
C.A.P. ne exploatau mai rău ca pe sclavi. 
-S-o lăsăm baltă, Antonia! Bine că ne-am luat pământul 
părinţilor înapoi. 
-Dar cine este, ăsta, care face pe deşteptul? Poate el a 
stat din banchet, în banchet... 
-Fă...Antonio! E un înţelept care a trăit înainte de 
Cristos... 
-Înţeleg, bărbate! 
Carol se ridică şi se uită pe fereastră. 
-S-a luminat de ziuă! Mă duc să înjug boii la car. 
-Ai pus rariţa. 
-Pus-o de-aseară! 
Înainte de a deschide poarta cea mare, Antonia i-a pus pe 
braţul de fând din car o straiţă cu mâncare, o sticluţă de 

vin şi una cu apă. 
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Bărbatul se urcă în car şi mângâie cu biciul spatele 
boilor.Aceştia porniră încet, trăgând carul ce scârţâia 
după ei. 
-Să ai grije fomeie de vacă! 
-Am...am...,bărbate! Când ajungi la locul nostru să ungi 
osile cu păcură.Ţi-am pus cutia în lădiţa cu scule. 
-Bine, Antonia! 
Căruţa îl zgudui puţin  când trecu peste podul de lemn de 
la poartă. Antonia ieşită în uliţă cu amândouă mâinile 
băgate în mânecile sfeterului îl privi cum încet, încet, se 
îndepărtează. 
 Măriţa de peste drum  se uita printre ulucile gardului. Se 
prefăcu că n-o vede. 
Apoi închise poarta. 

* 
      Privind satul din căruţă, i se părea că-i mai frumos. 
Cunoştea toate casele şi toţi pomii de pe uliţă. 
Crescuseră odată cu ei. 
„-Doamne cum au mai trecut ani! „. Gândea Carol. 
“-La ce bun că am făcut liceul agricol, că tot ţăran am 
rămas.Bine zicea socru-meu, că învăţ să nu-mi tai 
piciorul.Că soacră-mea ne făcând “şiicoală”, cum zicea 
el, se taie mereu la picior cu sapa la prăşit! Glumea 
bietul de el, dar vorba românului, pe atunci scroafa era 
moartă de mult în cocină, şi noi făceam bancuri cu olteni 
şi cu…tovarăşul. Purceaua o omorâse comuniştii.Ăia 
doreau să avem o ţară bogată cu un popor sărac.Ce cap 
pătrat aveau…!” 
-Hăis…Trandafir!...Cea, cea…Ionică! Nu mai ai loc de 
maşini.” Ăsta e primarul, se duce la servicu.“ 
Boii ascultară de comenzile stăpânului şi făcură loc 
autoturismului să treacă.Carul înainta agale, scârţâind 
din toate încheieturile. Ieşiră din sat. 
-Cea, Ionică! 
 Se îndreptară spre locul unde este pământul lor, pe un 
drum bolovănos pe lângă mejdinile oamenilor.”Văd că 
Trandafir şchioapătă, Diseară mă duc la potcovar cu ei.“ 
Îl mângâie uşor cu biciul şi Trandafir scutură din cap, de 
fluturară bentiţele tricolore legate de coarne. 
Mai merseră o bucată de drum şi boii se 
opriră.Cunoşteau locul, amuşnau frunzele de salcâm şi 
florile lui care mai rămăseseră. 
-Aşa! Copii mei, staţi la tata! Zise Carol sărind din 
căruţă, sprijinindu-se cu o mână pe spatele lui Trandafir. 
Auzindu-l vecinul de mejdină, ce-şi lega calul la praşilă, 
i-a dat bineţe. 
-Venişi, Carol? 
-Veni! 
-Se vede că vom avea ceva recoltă… 
-Să dea Domnul! 
Carol a scos din cutia de scule un ciocan cu ajutorul 
căruia a scos cuiul introdus pentru a lega proţapul de 
oiştea căruţei. Apoi se urcă în car şi coborâ prăşitoarea 
pe care o cuplă cu acelaşi cui de proţap.  
Boii, parcă ştiind lecţia, se întoarseră cu faţa spre ogorul 
pe care crescuseră destul de măricei porumbii, mângâiaţi 
uşor cu bicul ,împodobit cu ciucuri roşii. 

Înainte de a intra în brazdă, se închină, şi ţinând vârtos 
coarnele prăşitoarei strigă la boi.Aceştia porniră încet 
printre rânduri. 
Din când în când se apleca şi îndrepta câte un lăstar 
călcat de boi, ţinînd cu o mână coarnele prăşitoarei. 
 Prăşind cu grija de a nu tăia lăstarii de porumb, 
gândurile îl năpădiră.”Puteam să merg la facultatea de 
agronomie…dar taicu, Dumnezeu să-l odihnească, m-a 
convins să rămân în sat.Îmi spunea că vin americanii şi 
ne vor da pământul înapoi şi devin fermier. Iată ce 
fermier sunt! Trag la jug alături de boii mei. Eee…când 
eram în liceu, îmi spunea taicu, învaţă Carole! Să nu 
munceşti!Asta era expresia pe care o învăţam cu toţii la 
lecţiile de socialism ştiinţific, ţinute la Căminul 
Cultural.De cine credeţi? Nu de altul, decât de actualul 
primar.Acum ne învaţă…democraţia originală a 
lui…zâmbăreţu.Îndradevăr, primarul a învăţat să 
muncească cu… gura.Înainte ca activist de partid, acum 
ales primar de…prostime.Să mă ierte Dumnezeu! Mulţi 
sunt, în satul meu… dar proşti.“ 
-Cea Ionică! Aşa…copii tati…încet! Încă nu este 
amiaza! 
Boii, înţelegându-l, înaintau încet, legănând-şi capetele 
în jug. 
“Mă gândesc  că dacă sunt atâţia proşti în satul meu, 
adunând cu câţi proşti sunt în toate satele…Să fim o ţară 
de proşti!? Stai, mă frate, mai sunt simandicoşii de la 
oraş…Mai sunt elitiştii! Dar, ce analfabeţi ai vieţii mai 
sunt şi aceştia?! Poate îmi explică Pleşu, că prea le ştie 
pe toate!“ 
Ajuns în capul rândului, Carol mână boii cu atenţie, 
întorcându-i pe un alt rând de întoarcere, ridicand 
prăşitoarea de coarne.Apoi o luară înapoi pe alt rând, 
încet, printre râmduri.Din când în când Carol privea în 
urmă să vadă dacă s-a răriţat bine. 
Lucrară aşa până când umbra salcâmului din capul 
locului se făcu mică de tot.Soarele de deasupra capului 
ardea, iar boii 
începură să rabde de 
sete. 
-Hooo! Copii mei! 
Oprim să mâncăm şi 
să ne hodinim niţel. 
Carol privi alături  la 
vecin. Acesta legase 
calul de un prun şi se 
odinea la umbră. 
Apoi dejugă boii şi îi 
mână la fântâna cu 
cumpănă ce se afla 
nu de parte.A scos 
câteva ciuturi cu apă 
pe care le-a vărsat în 
jghiabul scopit într-
un trunchi de 
copac.Boii băură pe săturate, apoi a băut şi Carol, 
stropindu-se de câteva ori cu apa din  căuşul palmelor. 
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-Ne-am răcorit, copii! Să mergem! Boii au luat-o înainte 
şi Carol după ei.Ajuns la căruţă le-a pus un braţ de fân. 
Acestea începură să mănânce.Numai atunci a luat traista  
cu mâncare din căruţă. Se închină, spuse o rugăciune în 
gând, şi întinse ştergarul, cusut de Antonia,  pe iarbă.A 
aşezat farfuria în care a tăiat în felii  o bucată de muşchi 
de vită, rupând din pâine din când în când.Mânca şi 
privea la animalele, la ochii lor blânji. 
După ce mâncă, strânse cu grije ce mai rămase şi le 
aşeză în straiţă.Apoi se întinse pe iarbă rezemat cu capul 
pe trunchiul salcâmului.Îşi trase pălăria neagră peste 
ochi.Boii terminară braţul de fân şi se aşezară rumegând. 
Carol adormi şi un vis venind din trecut îl cuprinse. 
“Bunul Gheorghe îl ţinea de mână şi cu paşi măsuraţi se 
îndreptau spre locul lor din Răţăleşti. Era o primăvară 
timpurie şi aburi ieşau din pământ. 
-Nepoate, mergem să luăm temperatura brazdei, să 
vedem dacă putem să semănăm. 
-Bine bunule! Dar unde este temometu? 
-O să vezi  tu, unde este! Dar …se zice termometru.Cu 
doi de r. 
-T-e-m-o-me-t-ru! 
-Ai mâncat un r! 
-Mai repetă! 
-T-e-r-m-o-m-e-t-r-u! 
-Aşa, aşa… e bine, nepoate! 
-Vezi? Acolo unde este salcâmul acela este pământul 
nostru! Şi sărăntocii ăştia de comunişti vor să ni-l ia!“ 
-Bunule! Cine sunt ăştia!? Cum să-l ia!?Dacă nu-i al lor! 
-Ăştia n-au pe Dumnezeu! Sunt nişte leneşi şi nişte 
criminali! 
Ajunseră la pământul lor.Bunul a luat un bulgăre din 
brazdă, îl frământă între degete, îl băgă în gură şi-l 
mâncă. 
-E gras! E bun!I-a şi tu bucăţica asta! 
Carol o băgă în gură şi mâncă pământul. 
-E c-am gonţuos, bunule! 
-Iarăşi ai mâncat pe r! Se spune, din bătrâni, când 
mănânci din pământul tău niciodată n-ai să-l părăseşti.N-
ai să-l vinzi! 
-Nu am să-l păsesc, bunule! 
-Părăsesc! Se zice! 
Între timp bunul Gheorghe şi-a dat jos pantalonii şi 
izmenele şi se aşeză cu fundul pe brazde în mijlocul 
ogorului.A stat aşa câteva clipe. 
-E bun de semănat, Carol! 
-Mâine venim cu semănătoarea. 
-De ce te-ai aşezat cu fundul gol pe brazdă?! 
-Dacă era rece brazda, nu semănam. Dar, a fost caldă. 
Atunci e bine de pus sămânţa în pământ. Acesta este 
termometrul ţăranului. 
-Am înţeles bunule!” 
Carol se trezi, puţin buimăcit.Şi-a dat jos pălăria, şi s-a 
uitat la boi.Aceştia rumegau în linişte, culcaţi, sprijiniţi 
pe picioarele din faţă. 
S-a sculat din iarbă şi i-a mângâiat cu biciul uşor. 
Vorbind cu ei.Boii s-au ridicat, apoi, după ce i-a înjugat 

la prăşitoare, au intrat în brazdă.Au răriţat până când 
soarele mai avea o suliţă până să apună. 
Când au terminat şi ultimul rând, Carol îşi mângâie boii, 
şi apoi se închină. 
-Doamne!Mulţam că m-ai ajutat şi anul acesta să am 
ogorul frumos! 
Cu animalele puse la căruţă, Carol îşi îndreptă boii spre 
casă. Carul înainta scârţâind, când soarele arunca pieziş 
săgeţile lui de lumină. Ajuns în capul satului, auzi un 
zgomot de motor venind din urmă.Întoarse capul.”Vine 
o Dacie “, gândi. 
-Hăis, Trandafir! Trebuie să-i facem loc maşinii! 
 

* 
-Ăsta e tata! Îi cunoscu de la distanţă! Zise  Iliuţă, 
colegului de la volan. Când ajungem lângă căruţă să 
opreşti.Voi coborâ. 
-Bine. Dumnincă după amiază vin să te iau.Luni avem 
curs la Fitopatologie. 
-Bine, te aştept, atunci! 
Ajunşi în dreptul căruţei, maşina încetini din mers.Iliuţă 
deschse portiera. 
-Sărut mâna, tată! 
-Oooo! Iliuţă! Voi eraţi?! 
Boii întoarseră capul şi mugiră prelung.Îl recunoscură. 
El era cel care îi îngrijea pe timpul vacanţelor. 
Maşina şi căruţa opriră una lângă alta.Iliuţă a luat geanta 
şi coborâ. 
-La revedere, Marin! Ne vedem duminică! 
Carol i-a făcu loc lângă el. Apoi, mângâie cu biciul 
crupele boilor.Aceştia o luară din loc. 
-Cum te descurci, taică, la facultate? 
-Bine! În vară dau examenul de diplomă.Apoi vin acasă! 
Mă fac fermier. 
-Vrei să te faci tot ţăran ca mine?! 
-Nu, tată!Fermier.Iau în arendă pământul oamenilor şi-l 
lucrăm împreună.Fac o fermă puternică. Aşa cum n-a 
fost niciodată pe valea Dadeşului. 
-Să-ţi ajute Dumnezeu! 
-Se vede mama la poartă! 
-Măta îţi duce dorul! 

* 
Antonia îi aştepta în poarta deschisă cu braţele îndoite şi 
palmele pe mânecile sfeterului.Îi privea cum vin încet şi 
i se părea, în 
lumina 
amurgului, că 
feciorul, bărbatul 
ei şi căruţa trasă 
de boi,  sunt un 
monument 
ridicat în 
mijlocul satului 
dedicat ţăranului 
român. 

      Carul cu boi ( după Nicolae Grigorescu)  
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Filmul dadaist al lui Silviu Purcarete e dedicat 
comunismului, care si după papa Benedict XVII e 
condamnat la eşec ab ovo, pentru că decuplează 
societatea de Dumnezeu, munca de remunerarea ei şi 
sexualitatea de procreere. În oraşul fantomă Palilula 
pierdut în mijolcul câmpiei moldo-valahe puterea este în 
mâna secretarului organizaţiei de bază al P.C., liturghia 
este inlocuită cu lupta pentru pace, şi fidelii poartă 
smeriţi ca icoane măreţe portrete idealizate ale lui 
Nicolae şi Elena Ceauşescu. 
            În Palilula despre muncă sau remunerarea ei, nici 
nu poate fi vorba, după cunoscuta lozincă, „ei se fac că 
ne plătesc, noi ne facem că muncim!”.  

Sexualitatea, s-a transformat într-o formă de a 
depăşi disperarea vegetală, şi este decuplată în mod 
absolut de procreere. Naşterea unui copil ar pune sub 
semnul întrebării întraga construcţie absurdă. 
           În această lume suprarealistă, absurdă, pe care o 
ştim de la Urmuz şi Ionesco, este repartizat tânărul 
doctor Serafim, naiv cu o scufiţă roşie, într-un sanatoriu-
lazaret, clinica ginecologică fără sens, decât acela de a 
supravieţui într-o permanentă izolare, beţie şi orgie. 
Exact ceea ce nu dorea tatăl doctorului, care credea că 
ştiinţa, cultura este nouă religie mântuitoare. 
          Aparent totul funcţionează, la cantină bucătărese 
imense nu incetează de a pregăti mâncarea, 
administratorul se preocupă de toate, vechea aristocraţie 
are şi ea un reprezentat care ştie să cânte la pian şi să 
bea, douaă farmaciste fac tot timpul un balet sincron, cu 
Serafim se imprieteneşte un coleg negru, care se 
schimbă la faţă, se face alb, ţiganii întreţin atmosfera, la 
înmormantare şi petreceri, cu muzică tradiţională, 
desuflet. 
           Secretarul organizaţiei de bază se gândeşte la 
binele tururora şi la al său. Toţi sunt de fapt oameni 
cumsecade, care se ajută între ei, şi fiecare îşi joacă rolul 
banal - oferit de o societate comunistă morbidă. 
Absurdul nu e nou la moldo-valahi, mai ales în 
literatură, aşa că din perspectiva filmului el e bine venit 
şi ne deschide perspective nebănuite, izvorâte parcă din 
Hieronimis Bosch şi din spiritualitatea pravoslavnică 
sârbă, rusă. Pentru a înţelege filmul, este utilă vizionarea 
concepţiei creatorilor ortodocşi,            
români , ruşi şi sârbi, a dramei omului modern atât de 
pregnant prinsă în Faust de Goethe. Atât Purcărete cât şi 
regizorul rus Alexander Sukurow au arătat occidentalilor 

în Faust-ul lor o viziune care a entuziasmant si in acelasi 
timp a speriat, pentru ca prăpastia dintre est şi vest este      
nu numai în utilizarea unor viziuni stranii, ci mai ales a 
incompatibilităţii spirituale. Arta regizorală a lui 
Purcărete este deja atât de recunoscută pe toate planurile, 
ca primul său film va avea cu siguranţă un succes mai 
mult internaţional, decât local. Adevărul supără pe unii 
contemporani. Toţi actorii - George Mihăiţă, Răzvan 
Vasilescu, Constantin Chiriac, Dimeny Aron, Malaiele - 
sunt fiecare la înălţime. 
             Renaşte filmul autentic românesc, va contribui 
el alături de cel sârb şi rus în a deschide ochii şi 
occidentului asupra unei lumi profund traumatizate, 
plină de talente?                        Bucuresti,20.04.2012             
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              Judeţul Cernăuţi a fost o unitate administrativă 
a Regatului României cu reşedinţa în oraşul Cernăuţi. 
Judeţul se afla în nordul Bucovinei, la graniţa cu 
Polonia, în prezent acest teritoriu fiind în totalitate în 
teritoriul Ucrainei. 
        Se învecina la N şi V cu Polonia, la S cu judeţele 
Storojineţ şi Dorohoi, iar la E cu Hotin având o suprafaţă 
de 1.771 km2. 
        Conform Recensământului din 1930, populaţia 
judeţului era de 305.097 locuitori, din care 49 % 
ucrainieni, 22% români, 13% evrei, 12,5% germani, 
4,5% polonezi. 
Populaţia urbană era alcătuită din 29% evrei, 26% 
români, 23% germani, 11,5% ucrainieni, 7,5% polonezi, 
1,5% ruşi. 
       În prezent, Regiunea Cernăuţi are o suprafaţă de 
8.000 km2 şi o populaţie de peste 920.000 locuitori. 
       Componenţa naţională a populaţiei este de 75% 
ucrainieni, 19,8% populaţie românofonă şi încă alte 9% 
naţionalităţi. 
        Regiunea Cernăuţi este o zonă agroindustrială, unde 
principalele culturi agricole sunt grâul, porumbul, sfecla 
de zahar şi cartoful. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cernăuţi - Primăria 

 
        

 Oraşul Cernăuţi  are o suprafaţă de 150 km2 şi o  
populaţie de 241.000 loc. 
Atestat documentar ca punct de vamă la intrarea în 
Moldova, în 1408, oraşul Cernăuţi a fost cedat de turci 
Austriei, în 1755, împreună cu Bucovina. Între 1918 şi 
1940, 1941 şi 1944 a fost reintegrat României. 
        Cel mai important edificiu al oraşului este 
considerat complexul arhitectonic al fostei reşedinţe a 
mitropoliţilor bucovineni, din 1875 transformată în 
sediul Universităţii Naţionale. Alte edificii impunătoare: 
gara, poşta, Primăria, teatrul muzical-dramatic, palatul 
de justiţie, parcul central etc. 
 

 

Cernăuţi – Universitatea 
        Oraşul Cernăuţi se remarcă prin industria 
constructoare de maşini, a produselor chimice, mobilă. 

       

Existenţa izvoarelor de apă minerală şi cu proprietăţi 
curative au dus la dezvoltarea unei baze turistice şi de 
agrement. 
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  Istoria   AZI 
 
 
             Dacă în toate razboaiele spionii joacă un rol, 
atunci în cel Rece, considerat ca cel de al treilea razboi 
mondial, serviciile secrete au pus in umbră ideologia, 
diplomaţia, armata, propaganda etc., au acţionat raţional, 
eficient din umbră şi au meritul de fi terminat un razboi, 
în care s-ar fi folosit arma nucleară, fără victime, cu 
revoluţii de catifea, cu un spectacol TV de sunet şi 
lumini: fără violenţă, noi suntem poporul, armata e cu 
noi etc. 
            Totul a început la Moscova, care şi-a dat seama 
încă sub Stalin că trebuie să rezolve problema germană, 
pentru ca anglo-franco-americanii şi sovieticii au 
încheiat ostilităţile cu armata germană în 1945, au 
împărţit Reich-ul în patru zone de ocupaţie militară, dar 
n-au încheiat un tratat de pace.  

Imperiul German III a supravieţuit într-un spaţiu 
ideal.  
            Oferta lui Stalin de a face pace cu o Germanie 
reunificată, demilitarizată, neutră eşuiază şi astfel s-au 
creat două pseudo state, colonii sub control militar 
anglo-franco-american, Republica Federală Germania şi 
Republica Democrată Germană sub Armata Roşie.  
            Tratatul de pace, care ar fi încheiat într-un fel sau 
altul războiul mondial II, s-a amânat sine die şi Razboiul 
Rece al ortodoxo-comuniştilor cu vestul trimfă pe toate 
planurile.  
            După ce Germania de vest sub cancelarul crestin-
democrat Adenauer s-a stabilizat printr-un miracol 
economic şi s-a integrat pe toate planurile în lumea 
capitalistă, euro-atlantică, urmaşul său, social-
democratul Brandt a început politica de schimbare a 
status-ului quo prin apropierea de Imperiul roşu al 
Răului, ortodoxo-comunist. 
             La intalnirile dintre Brandt si Brejnev s-a 
constatat că există multe interese comune, dar că 
ideologia, diplomaţia, alianţele etc. fac imposibile 
discuţiile, tratativele la lumina zilei, fără a perturba grav 
structuri religioase, mentale, ideologice, birocratice, 
militare etc. făcute parcă pentru veşnicie. Aici au 
intervenit serviciile secrete, care s-au angajat să nu 

perturbe liniştea de la suprafaţă şi şi-au organizat canale 
pe care au tratat germanii cu ruşii. 
          Bineînţeles că au fost informaţi şi aliaţii vestici de 
aceste tratative secrete, dar ei le considerau fără mari 
şanse de succes. Când însă ruşii au văzut ce rezultate pot 
obţine pe aceste căi neortodoxe, s-au adresat şi 
americanilor.  

Dorinţa ruşilor era să refacă, dacă nu o alianţă cu 
anglo-saxonii cum au avut în vremea lor glorioasă a 
celui de al doilea război mondial, cel puţin acceptarea ca 
putere aliată în G 7/8. 
          SUA profitau din plin de Războiul Rece şi au 
cerut sovieticilor să renunţe la marxism, la Ţările 
Baltice, la Lagăr, la Cortina de Fier, la drepturile omului 
de tip ortodox.  

Tratativele secrete sub Brejnev, Andropov, 
Cernenco l-au facut pe Gorbaciov să înţeleagă că nu are 
ce pierde şi a acceptat condiţiile de pace deschizând 
lumii ortodoxe o nouă perspectivă comună cu creştinii 
occidentali. Cu acest prilej se încheie şi al II – lea război  
mondial, cu Tratatul patru plus doi: USA, Anglia, 
Franţa, Rusia plus Germania, Polonia. 
          Până aici este gloria serviciilor secrete din vremea 
Razboiului Rece, după care a urmat marea deziluzie, 
pentru că fără refacerea unităţii dintre ortodocşii din 
Lagăr protejat de Cortina de Fier şi creştinii occidentali, 
dintre Moscova şi Roma, s-a instalat în Europa şi în 
lume o situaţie duhovnicească şi sobornicească 
paralizantă.  

Vezi falimentul Greciei, românii nu mai cred în 
UE şi într-un cadru mai larg, vezi criza spirituală şi 
economică europeană şi mondială.  

Care va fi rolul spionilor în această nouă 
perioadă istorică?  
                                                      
                 Bucuresti, 15 aprilie 2012, de Sfintele Paşti  

                                         www.viorel-roman.ro 

Notă: 
 

              Articolul de mai sus Spionii Razboiului 
Rece tratează felul în care serviciile secrete din 
est şi vest au reuşit, au contribuit hotărâtor la 
performanţa încheierii unui razboi mondial în 
mod paşnic.  

O acţiune quasi singulară în istoria 
universală. 

 De aceia mi se pare utilă reeditarea 
articolului de mai jos în care se pot desluşi 
condiţiile în care a început al II – lea război 
mondial, fără a prelua în mod obligatoriu 
punctul de vedere al învingătorilor.  
             

                               Prof. dr. Viorel Roman,  
                             Universitatea Bremen 

 

 

De Prof. Dr. Viorel Roman -  
Universitatea Bremen 
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   Acesta este titlul cărţii lui Dr. Stefan Scheil aparuta in 
editura Duncker & Humbolt, Berlin 2008, 335 p., in care 
se anlizeaza competent “dictatura germana, inamicii ei 
si criza europeana 1938/39”.  
              Om simplu din popor Adolf Hitler preia puterea 
1933 in Germania si pune in practica Programul din 24 
feb. 1920, de 25 de puncte, pe 2 p., al Partidului 
National Socialist al muncitorilor germani/NSDAP.  
         Un deziderat era realizarea unei societati national-
socialiste fara drept roman si fara evrei, care urmau sa 
emigreze cu avere cu tot, in mod pasnic.  
            Antisemitismul era raspandit ca urmare a 
foametei si umilitelor impuse de invingatori dupa razboi. 
In caz de foamente acelasi destin l-ar fi avut toti strainii. 
           Alertate, organizatiile evreisti din lumea anglo-
saxona incep boicotarea economiei germane. Reactia 
nazistilor: “Nu cumparati de la evrei!” Un evreu ucide 
un diplomat, nazistii dau foc la sinagogii etc. 
          Proiectul antisemit de a realiza un stat fara evrei 
trebuia combatut cu toate mijloacele – pe viata si pe 
moarte. Pentru ca daca Germania ramanea fara evreii in 
mod civilizat, ar fi devenit un precedent periculos. 
          Polonia cu 10% din popolatie evrei, care vorbeau 
jedisch, o alta limba decat cea oficiala, ar fi cerut acelasi 
lucru. Pe de alta parte emigrarea evreilor in USA ar fi 
dat apa la moara antisemitismului local. 
          Asa ca organizatiile evreisti s-au opus emigrarii 
evreilor din Germania, luand in calcul victime in randul 
conationalilor. Pe de alta parte l-au sustinut cu toate 
mijloacele pe Churchill si “Partidul razboinicilor” din 
Marea Britanie cu organizatia Focus pentru a inlatura 
nazismul. 
           Cei care incercau o solutie pasnica pe continent 
au fost incet dar sigur marginalizati. Pe de alata parte 
Iosif, V. Stalin, un conducator mult mai radical si mai 
clarvazator decat Hitler s-a folosit de “contradictiile din 
lagarul capitalist” pentru a “arunca in aer Europa”. 
           Atat Vladimir I. Lenin cat si urmasul sau erau 
convinsi ca dupa un al doilea razboi mondial clasa 
muncitoare “va rupe lanturile”, va prelua puterea, ca in 
Rusia dupa primul razboi mondial, si va realizeaza 
idealurile panslaviste, panortodoxe si mai mult decat 
atata. Dictatura proletariatului va inlatura exploatarea 
omului de care om in toata lumea! 
           Polonia si Romania erau folosite in aceasta criza 
ca pioni de sacrificiu atat de imperialistii occidentali cat 
si de kominternistii de la Moscova. Polonezii erau 
folositi ca atacatori la razboi de catre Chrchill. 
          Viorel Tilea, ambasador la Londra, se plangea de 
un dictat german fantoma, o dezinformare. Un discurs al 
generalului Halder, fabricat in laboratorul de 
dezinformare Focus, cu scopul de a agrava criza este 
considerat si azi ca autentic, chiar de germani.  

          Asa ca nu-I de mirare ca pe internet la Sectia 
“Istorie: minciuni si falsuri” a Ministerului Apararii 
Rusiei, Sergej Kovalijev arata recent ca vina izbucnirii 
razboiului in 1939 este a Poloniei, care a refuzat “cu 
incapatanare” cererile moderate germane. 
          In acest context este firesc ca antisemitismul, 
punerea la indoiala a Holocaustului, e sanctionat in mai 
multe tari de lege. Aceiasi politica se va practica si in 
Rusia lui Putin, care nu mai vrea sa accepte “minciuni si 
falsuri”. De aceea vinovatii vor fi pedepsiti, asa prevede 
un proiect de lege, cu inchisoare de la 3 la 5 ani.( 2012-
04-13) 
 

                                        Prof. Dr. Viorel Roman – 
                                               Universitatea Bremen 
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Scriitoarea Marinela Preoteasa – prof. de 

matematică, editor la Editura CuArt, Slatina, judeţul Olt 
şi al revistei Scurt Circuit Oltean, Membră a Ligii 
Scriitorilor Români, a publicat articole şi poezii în 
reviste literare, cărţi cu teste de matematică şi volume de 
poezie.  

De data aceasta scriitorul-matematician, 
Marinela Preoteasa, ne pune la dispoziţie două lucrări 
interesante despre activitatea savantului polivalent 
Florentin Smarandache, sub titlurile: „Multirelativitate” 
(culegere de interviuri) şi „Românul care l-a contrazis 
pe Einstein” (eseuri).  

Scriitoarea evidenţiază personalitatea eminentă a 
omului de ştiinţă şi de litere Florentin Smarandache, 
românul prolific nu numai în ştiinţele exacte, 
matematică şi fizică, dar şi în filozofie şi literatură, 
îmbinând într-un mod miraculos rigiditatea cifrelor cu 
armonia literelor, un geniu al ştiinţei şi culturii 

mondiale. 
Florentin Smarandache s-a 
născut în Bălceşti, judeţul 
Vâlcea, unde a absolvit Şcoala 
Generală, apoi Liceul 
Pedagogic la Craiova şi 
Râmnicu Vâlcea. A urmat 
Facultatea de Ştiinţe la 
Universitatea din Craiova şi a 
luat doctoratul în Matematică 
la Universitatea de Stat din 
Chişinău. 

În prefaţa volumului 
„Multireativitate”, domnul 

profesor afirmă: „interviurile împletesc cultura, ştiinţa, 
tehnica şi viaţa într-un multi-eu”, iar titlul de 
„multirelativitate” exprimă „idei şi metodologii privite 
din unghiuri cât mai diferite de propaganda oficială.”. 
Dânsul are opinia sa în ceea ce priveşte „libertatea de a 
gândi altfel ne creează probleme”, iar „cine iese din 
gloată şi nu urmăreşte orbeşte ceea ce declară mai marii 
zilei, este pus la zidul infamiei”. Această declaraţie o 
face pornind de la propria experienţă când a întâmpinat 
reacţia marii elite ştiinţifice fidelă legilor clasice ale 
fizicii. Personalitatea complexă, Florentin Smarandache, 
a ieşit din standardul axiomelor, ipotezelor, legiferărilor, 
a rupt barierele actualelor teorii deschizând drumul spre  
noi orizonturi în evoluţia cunoaşterii.  Volumul, 
„Multirelativitate” reprezintă un ansamblul de interviuri 

luate omului de ştiinţă 
şi scriitorului Florentin 
Smarandache de către 
cotidiene din România 
ca: Informaţia zilei, 
România liberă, Scurt 
Circuit Oltean, Agora 
literară, Constelaţii 
diamantine, precum şi 
Radio România 
Cultural şi Radio 
Oltenia.  

Din păcate 
televiziunile sunt 
preocupate mai mult 
cu evenimentele de 
senzaţie care 
infestează populaţia cu 
viruşi cum ar fi crime, violuri, tâlhării, abureli politice 
ale politicienilor demagogi, staruri maneliste de două 
parale, în general nulităţi cărora li se face propagandă şi 
pe care cetăţeanul de rând îi cunoaşte mult mai bine 
decât pe acele somităţi care ne reprezintă cu cinste şi 
onoare ţara pe plan mondial.  

Ca urmare a acestui fenomen de invazie 
informaţională degradantă în mass-media, profesorul 
Florentin Smarandache este mult mai cunoscut în lumea 
ştiinţifică internaţională decât în cea românească unde îşi 
are sorgintea. Este un paradox, dar acesta-i adevărul. 

Volumul „Românul care l-a contrazis pe 
Einstein” reprezintă o culegere de eseuri despre 
personalitatea marcantă, cu dublă cetăţenie, română şi 
americană, Florentin Smarandache, eseuri scrise de 
colegii şi colaboratorii săi, oameni de ştiinţă şi cultură, 
din România şi din lumea internaţională. 

În 1988, domnul profesor Smarandache a reuşit 
să ajungă în Turcia unde a cerut azil politic. Dânsul ne 
povesteşte despre greutăţile întâmpinate, despre 
desconsiderarea fiinţei umane, în special a românilor 
sosiţi din lagărul comunist şi ajunşi în lagărul de 
refugiaţi politici, din Istambul şi Ankara. A muncit din 
greu  la muncile cele mai de jos de muncitor necalificat, 
dar visul său a prins viaţă mai târziu. N-a disperat nici o 
clipă şi în cele din urmă a ajuns în Phoenix, Arizona, 
SUA, unde a lucrat ca ajutor de programator, apoi ca 
inginer. Au urmat concedieri în cadrul companiei la care 
lucra şi a luat-o de la capăt. Dar eforturile i-au fost 
răsplătite şi actualmente Florentin Smarandache este 
profesor doctor la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea 
New Maxico, Gallup, SUA. 

Dânsul a îmbinat perfect cifrele cu literele şi 
astfel s-a născut primul său poem „Cifrele au început să 
vibreze”. Este considerat  „părintele  paradoxismului” în 
literatură pentru că în creaţiile sale s-a bazat pe 
contradicţii.  

Florentin Smarandache este întemeietorul 
„Mişcării literare paradoxiste”. A publicat în multe 

domenii, matematică, fizică, filozofie, artă, 
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economie şi literatură. În aceasta din urmă a scris nu 
numai poezie ci şi proză, piese de teatru şi impresii de 
călătorie. A călătorit în peste 40 de ţări şi a început o 
lucrare în multe volume despre ţinuturile în care a 
efectuat aceste călătorii.  

În anul 2011 a fost nominalizat de către 
Academia Dacoromană   

pentru Premiul Nobel pentru literatură.  
 Florentin Smarandache este cunoscut în lumea 
internaţională prin lucrările sale şi prin numeroasele 
conferinţe ţinute în America, Europa, Asia şi Australia, 
dar şi prin colaborarea cu cercetători de elită de pe 
aceste continente. 

Iată doar câteva din realizările domniei sale: 
Împreună cu domnul Dezert (Franţa) este creatorul 
teoriei Dezert-Smarandache în fuziunea informaţiei; 
introduce termenul de „neutrosofie” prin care susţine că 
în afară de cele două coordonate, adevăr şi fals, există o 
a treia neutră; în matematică în teoria numerelor a 
introdus „funcţia Smarandache”; în fizică a creat 
noţiunea de „nematerie” alături de cele existente 
„materie” şi „antimaterie”, prevede o cădere a Teoriei 
Relativităţii şi militează pentru o revoluţie ştiinţifică a 
unui nou domeniu, fizica superluminală, propunând o  
Teorie Absolută a Relativităţii. Este savantul care îl 
contrazice pe Eintein şi care susţine că nu este limită a 
vitezei în univers şi că există viteza superluminală, 
ipoteză care a fost experimentată de cercetătorii de la cel 
mai mare laborator de fizică din lume, CERN 
(experimentul OPERA, septembrie şi noiembrie, 2011) 
şi de la Fernilab din Chicago, SUA (MINOS, 2005) prin 
care s-a ajuns la concluzia că anumite particole pot 
călătorii mai repede decât viteza luminii. 

Activitatea domnului profesor Florentin 
Smarandache, alături de celelalte personalităţi ştiinţifice 
şi culturale care ne reprezintă cu onoare, mândrie şi 
patriotism naţiunea, constituie însăşi scara valorică a 
acestui neam pe plan internaţional. Păcat că mass media 
nu l-a făcut cunoscut aşa cum se cuvine în rândul 
neamului său, că nu i-a prezentat îndeajuns lucrările şi 
teoriile, care, într-un viitor apropiat vor revoluţiona 
lumea. 

Din lectura celor două cărţi „Multirelativitate” şi 
„Românul care l-a contrazis pe Einstein” , editor 
Marinela Preoteasa, ne dăm seama cât de preocupat este 
savantul român Florentin  

Smarandache şi ne întrebăm: dânsul când mai are 
timp să-şi trăiască viaţa de om normal? Şi totuşi, deşi 
departe de ţară, spiritul său românesc nu s-a stins. 
Florentin Smarandache poartă în permanenţă în suflet 
arealul românesc cu datinile, obiceiurile, etnografia şi 
folclorul acestui popor, cu istoria şi plaiurile mioritice, 
ca spaţiu al dumnezeirii. Să fim mândrii de geniile care 
ne reprezintă ca naţiune şi că ne tragem dintr-unul dintre 
cele mai vechi neamuri din Europa, geto-dacii. Să-i 
respectăm şi să-i venerăm pe cei care poartă suflul 
românesc, inteligenţa şi spiritualitatea românească 
dincolo de mări şi ţări, dincolo de oceane. 

 
 
 

FOTO: 
Zbor spre infinit, 

coperta IV, 
Multirelativitate 
 (interviuri), Ed. 
CuArt, România 

 
Cele două volume sunt ilustrate cu imagini 

(color) inedite cu locurile în care savantul român şi-a 
purtat paşii de pe un continent pe altul. 

 

 
  

Florentin Smarandache (în centru), Bucureşti, 15 
decembrie 2011, cu ocazia înmânării premilui „Traian 
Vuia” de către Academia Română pentru activitatea 

ştiinţifică din anul 2009 
 

Diploma acordata de 
Acdemia Română 
omului de ştiinţă 

prof.univ.dr. Florentin 
Smarandache, 

15 decembrie 2011 
 

În opinia 
editoarei Marinela 

Preoteasa 
„Scriitorul şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache, 
(…) este permanent pe drumuri cu carneţelul de 
însemnări în buzunar. Este un ambasador autentic al 
inteligenţei şi talentului românilor…” În continuare, 
autoarea susţine că domnul profesor este „ o onoare şi o 
binecuvântare pentru România şi pentru toţi românii, din 
toate punctele de vedere… Un ambasador de neînlocuit 
pentru ştiinţă şi cultură”, „… este ambasador pentru 
viitorul ştiinţei şi tehnicii mondiale, al ştiinţei şi tehnicii 
româneşti”. 
                                  
                                          Ion Nălbitoru, scriitor, Italia 
 
 
 
 



 
38

 

 

 
S-a născut în satul  Ghindăoani, comuna Bălţăteşti, 

judeţul Neamţ la 15 noiembrie 1845, descendent al unei 
familii de preoţi. Urmează cursurile Şcolii primare de la Tg. 
Neamţ, unde îl are coleg pe Ion Creangă, iar mai apoi 
Academia Mihăileană, unde va lua bacalaureatul abia în 1868 
pentru că în 1862, întrerupe studiile şi însoţeşte o trupă de 
actori prin întreaga Moldovă, timp în care scrie o piesă de 
teatru jucată la Botoşani, iar în 1875 traduce piesa "Miss 
Multon" de Ad. Belot. În 1864, reia studiile liceale, 
petrecându-şi vacanţele la Cahul unde tatăl său, preotul 
Grigore Conta, era protoiereu [1]. La finele acestor vacanţe, 
se simţea atât de bine încât credea că a scăpat definitiv de 
boala crudă ce-l chinuia (T.B.C.). Conta n-a folosit aceste 
vacanţe numai în scopul întremării sale fizice, ci a cules 
poezii populare din împrejurimi, pe care le-a strâns într-o 
colecţie intitulată "Cântece basarabene". 

După absolvire, funcţionează ca profesor suplinitor la 
Catedra de filosofie. În acelaşi an, 168, se înscrie la 
Facultatea de Drept din Iaşi. În octombrie 1869 obţine o bursă 
din partea „Societăţii pentru încurajarea junimii române la 
învăţătură („Pogor–Fătu”) şi este trimis pentru studii 
comerciale în Belgia, unde urmează cursurile Institutului de 
Comerţ din Anvers, pe care le încheie în 1871, iar după 
obţinerea diplomei studiază şi dreptul, dobândind, după 
numai un an, titlul de doctor în drept al Universităţii din 
Bruxelles. Revenit în ţară, Vasile Conta va practica avocatura 
şi va obţine, prin concurs, Catedra de Drept Civil a 
Universităţii din Iaşi. 

Şi pentru că Mihai Eminescu era la studii în Belgia 
(1870-1872), Vasile Conta îi trimite « Cântecele 
basarabane ». Eminescu îi răspunde : « Mi-ai trimis, domnule 
Conta, un prieten sincer ca să mă iau în ceasuri lungi şi 
plictisitoare. A fost o revelaţie pentru mine "Cântecele 
basarabene". Multe din ele samănă cu cele din Moldova de 
sus. Ah!, cum aş dori să văd această parte înstrăinată ... » 
[2]. 

Dragostea lui Conta pentru Basarabia va fi afirmată 
public imediat după 1877, când ruşii şi-au manifestat intenţia 
de a răpi din nou cele trei judeţe din sudul Basarabiei. Conta, 
acum profesor universitar şi filozof de renume european, îşi 
foloseşte condeiul în apărarea Basarabiei şi scrie în acest scop 
trei articole : « Basarabia », « Chestia Orientului » şi 
« Viitorul României pregătit de domnul Brătianu şi 
Kogălniceanu ». Toate trei, dar mai ales ultimul, a avut un 
mare ecou, fiind reprodus în toate ziarele. Degeaba însă. Nu 
s-a mai putut face nimic. Dreptatea era din nou îngenuncheată 
de forţa oarbă a celui mai tare. Basarabia a rămas în 
continuare şi este şi astăzi, o rană vie în trupul ţării noastre. 

Începând din 1875 traduce şi adnotează legi, practică 
avocatura, publică în Convorbiri literare prima sa lucrare 
filosofică, Teoria fatalismului, studiu ce apare în 1877 şi în 
limba franceză, la Bruxelles, apoi Teoria ondulaţiei 
universale (1877), Încercări de metafizică (1878). Ultima 
lucrare a fost tradusă în 1880 în limba franceză la Bruxelles, 
cu titlul definitiv Introducere în metafizică. 

Filozof de talie internaţională, fost ministru [3], 
profesor universitar la Iaşi, Vasile Conta este una dintre 
figurile proeminente ale culturii noastre progresiste. În 1873 
ocupă postul de profesor de drept civil la Facultatea de Drept 

a Universităţii din Iaşi. Din 1873 frecventează şedinţele 
Junimii [4], unde susţine « prelecţiuni populare », apreciate 
de mari oameni de cultură, printre care şi Mihai Eminescu, pe 
atunci redactor al "Curierului de Iaşi". 

Bolnav de ftizie, efectuează o ultimă călătorie în 
Italia, înainte de a muri, la 22 aprilie 1882. Corpul său a fost 
transportat la Iaşi şi înmormântat la cimitirul « Eternitatea ». I 
s-au făcut funeralii naţionale. 
 În ziua aceea bunul său prieten Mihai Eminescu scria 
în ziarul  „Timpul” un necrolog mişcător. „Convorbiri 
Literare”, revista în care îşi publicase pentru prima data 
operele filosofice, l-a omagiat prin pana lui Iacob Negruzzi, 
iar revista  « Contemporanul » îşi încheia astfel necrologul 
sǎu: « Ţara româneascǎ a pierdut, pe unul din cei mai 
însemnaţi oameni ai sǎi ». 

Gânditor patriot, statornic ancorat în problematica 
timpului său, Vasile Conta s-a manifestat ca un militant 
pentru progresul multilateral al tânărului stat naţional, pentru 
apărarea şi consolidarea independenţei, pentru dezvoltarea 
industriei, a comerţului autohton, a învăţământului şi a 
culturii. 
  Opera sa filosofică s-a format, în condiţiile orientării 
materialiste a ştiinţelor naturii în ţara noastră, sub influenţa 
materialismului francez, a materialismului vulgar şi a 
cuceririlor ştiinţelor naturii, în special a darwinismului. Ideile 
lui ateiste au avut un ecou în ţară, în cercurile progresiste ale 
vremii, găsind adepţi printre oamenii de ştiinţă, ca şi în 
rândurile tinerilor.  

În perioada studiilor în străinătate luase contact cu 
operele unor gânditori ca Spencer, Darwin, Tylor, Buckle, J. 
St. Mill, Macaulay, A. Comte şi cu ideile lui L. Büchner, K. 
Vogt şi J. Moleschott, îmbrăţişând evoluţionismul şi 
materialismul. La acea vreme, Titu Maiorescu manifesta 
serioase rezerve faţă de posibilitatea creaţiei filosofice 
româneşti originale, îndemnând mai degrabă la acumulări şi 
asimilări temeinice din filosofia europeană. 

Lucrările sale filosofice s-au tipărit şi în limba 
franceză la Paris, Bruxelles şi Iaşi, bucurându-se de apreciere 
dincolo de graniţele ţării. Filosofia materialistă a lui Vasile 
Conta, ideile lui ateiste au avut un ecou în ţară, în cercurile 
progresiste ale vremii, găsind adepţi printre oamenii de 
ştiinţă, ca şi în rândurile tinerilor; pentru unii dintre aceştia ea 
a constituit o punte de trecere spre concepţia marxistă. 
Operele sale filosofice principale, publicate în timpul vieţii 
sau postum, au apărut atât în româneşte cât şi în franceză, mai 
toate bucurându-se de prefeţe sau recenzii elogioase ale unor 
mari gânditori români şi străini. Astfel, Teoria fatalismului, 
apărută în româneşte în anii 1875-1876, va fi tradusă în limba 
franceză de D. Rosetti-Tescanu, cu o prefaţă de L. Büchner, 
va apărea la Paris în 1895; Originea speciilor, apărută în 
« Convorbiri literare » în anul 1877, va fi tipărită în limba 
franceză în 1888, la Iaşi; Încercări de metafizică (1879) va 
apărea şi în franceză, la Bruxelles, în 1880 cu titlul 
Introduction a la Métaphysique . Postum vor apărea: Bazele 
metafizicii (în limba franceză, în traducerea lui D. Rosetti-
Tescanu cu titlul Les fondaments de la métaphysique, Paris, 
1890); Întâiele principii care alcătuiesc lumea (în limba 
franceză cu titlul Premiers principes composant le monde , 
1888, Iaşi) ş. a. Prima ediţie a operelor complete ale lui Vasile 
Conta apare în 1914, coordonată de Octav Minar, la Editura 
C. Sfetea, Bucureşti, şi cuprinde, pe lângă operele menţionate, 
scrisori, acte şi manuscrise inedite (poezii, cugetări, discursuri 

parlamentare, articole politice, studii juridice, proiecte 



 
39

de lege şi regulamente, însemnări, note explicative). Sunt 
publicate, în această ediţie, scrisorile primite de Vasile Conta 
de la L. Büchner. Ch. Darwin, E. Haeckel, O. Liebmann, E. 
Tylor, E. Zeller, H. Ulvici, E. Reich, J. Lubbock, B. Müller, 
N. Morisson, H. Delboeuf, Eltlruh. Între ediţiile operelor 
filosofice ale lui Vasile Conta se numără: Opere filosofice 
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1922, ediţie îngrijită 
de Nicolae Petrescu); Opere filosofice (ediţie îngrijită de N. 
Gogoneaţă, Editura Academiei, 1967); Scrieri filosofice alese 
(ediţie îngrijită de Nicolae Gogoneaţă, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1975) ş.a. Lucrările lui V. Conta au fost recenzate 
de numeroase reviste străine de prestigiu printre care: Revue 
Philosophique, La Critique Philosophique, La Revue de 
Belgique, Athaeneum, Menschentum, Journal d’Hygiene ş.a. 
De o mare atenţie se vor bucura în ţară operele filosofului 
român din partea lui Mihai Eminescu, Iacob Negruzzi, I. 
Nădejde etc. care vor puncta elogios realizările lui V. Conta 
nu numai în filosofie, dar şi în conferinţe publice, articole şi 
discursuri parlamentare. 

În istoria filosofiei româneşti, opera lui Vasile Conta 
a înscris o pagină memorabilă, aducând din nou - după 
lucrările lui Dimitrie Cantemir şi Nicolae Bălcescu - cultura 
noastră pe arena ştiinţifică europeană. Scrierile lui Vasile 
Conta prezintă un moment important în evoluţia gândirii 
româneşti. Materialismul său este o expresie a ideologiei 
elementelor radicale ale burgheziei româneşti din deceniul al 
VIII-lea şi al secolului al XIX-lea. Gândirea sa filosofică s-a 
format, în condiţiile orientării materialiste a ştiinţelor naturii 
în ţara noastră, sub influenţa materialismului francez, a 
materialismului vulgar şi a cuceririlor ştiinţelor naturii, în 
special a darwinismului.  
Vasile Conta a încercat să realizeze o sinteză materialistă a 
marilor descoperiri făcute de ştiinţele naturii în secolul al 
XIX-lea, elaborând o teorie generală a evoluţiei pe care a 
intitulat-o "Teoria ondulaţiunii universale". Evoluţionismul 
lui Vasile Conta are, în ansamblu, un caracter mecanicist, dar 
cu toate acestea, concepţia lui conţine şi unele elemente 
dialectice. În domeniul sociologiei, Vasile Conta a suferit 
influenţa lui Herbert Spencer, adoptând necritic "teoria 
organicistă".  

A fost cel dintâi filosof român care a pus bazele «unui 
sistem filosofic propriu, original. Influenţat de empirismul 
englez, pozitivismul, francez şi materialismul german, atacă 
chestiunile de bază ale epistemologiei, punând la baza 
cunoaşterii experienţa, în concepţia sa, materia se 
metamorfozează neîncetat, luând forme niciodată identice 
unele cu altele, întreaga existenţă se supune "mişcării 
ondulatorii", care apare astfel ca o "lege fatală", adică 
necesară, a universului. Ca filosof determinist, afirmă că toate 
fenomenele de care se ocupă'"ştiinţele pozitive" sunt "regulate 
de către legi inflexibile". Respingând liberul arbitru, exclude 
deplina , libertate a voinţei. ("Prin urmare, nu există nimic 
din tot ceea ce s-a numit voinţă liberă omenească sau 
dumnezeiască"). 

În concepţia sa, există un determinism universal, care 
se manifestă în toate domeniile: natură, conştiinţă, economie 
şi viaţa socială. Determinismul social este explicat prin apelul 
la datele istoriei, economiei şi ale statisticii. Istoria este o 
ştiinţă care ne arată "legătura de cauză şi efect sau legătura 
de evoluţiune ori metamorfozare ce există între faptele 
sociale ce se succedă în curgerea vremii". Ea a încetat de a 
mai fi "o poveste a faptelor eroice ale unor oameni de seamă", 
care acţionau "după bunul lor plac", istoria căutând acum legi, 

legăturile dintre "faptele sociale". Dezvoltarea, progresul sunt 
rezultat al mişcării ondulatorii, care se înfăptuieşte prin 
apariţia şi dispariţia formelor materiale deosebite calitativ 
unele de altele; pe calea înlăturării vechilor forme materiale şi 
a apariţiei unor forme noi, mai perfecte, pe calea luptei noului 
cu vechiul, în succesiunea permanentă din procesul evoluţiei 
formelor materiale, fiecare fenomen dispare odată co apariţia 
altui fenomen mai perfect, exemple fiind luate din dezvoltarea 
ideilor sau procesul adevărului. Izvorul dezvoltării se află în 
interiorul fenomenelor, "în fiecare fiinţă vie, evoluţiunea 
complexivă rezultă mai cu seamă din echilibrul şi lupta 
forţelor interne, adică a acelor forţe care se nasc din 
interiorul forţelor ce evoluează". 
__________________ 
NOTE: 
 [1]. La vremea respectivă, sud-vestul Basarabiei a aparţinut 
României (Cahul, Ismail şi Bolgrad). Părintele Grigore îşi 
începuse cariera preoţească în satul Ghindăoani (com. 
Balţăteşti) din judeţul Neamţ. Dar pentru că îi îndemnase pe 
ţărani să-l dea în judecată pe arendaşul moşiei la Divanul din 
Iaşi, acesta, uzând de prevederile Regulamentului organic, pe 
atunci în vigoare în Ţările Române, l-a surghiunit din sat. 
Stabilit la Târgu-Neamţ, ajunge protoiereu al acestui ţinut, 
apoi, în 1965 a fost numit protoiereu la Cahul. În urma 
războiului Crimeei, în 1856 s-a încheiat la Paris pacea prin 
care, printre alte prevederi favorabile, României i s-au 
restituit trei judeţe din sudul Basarabiei. 
[2]. http ://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Conta 
[3]. Activitatea politică a lui Vasile Conta va înregistra 
puţine, dar semnificative episoade, ce vor stârni şi destule 
controverse. În anii petrecuţi în Belgia, el condusese o 
organizaţie studenţească ce îşi manifesta sprijinul pentru 
Comuna din Paris (1871) şi aderase la Internaţionala I. În ţară, 
împreună cu Xenopol, va trece în rândurile Partidului Liberal, 
condus de Ion Brătianu (1879). În acelaşi an va fi ales 
deputat, iar la 20 iulie 1880 devine ministru al Instrucţiunii 
Publice şi Cultelor, calitate în care va propune un proiect de 
reformă privind instrucţia şi educaţia. Prevăzând măsuri 
îndrăzneţe pentru contextul economic, social, politic şi 
cultural al României acelei epoci, printre care: accentul pus pe 
învăţământul profesional, agricol, industrial, economic; 
scoaterea religiei din liceele de băieţi; înfiinţarea de licee 
pentru fete şi dreptul acestora de a urma studii universitare, 
taxe şcolare pentru învăţământul secundar; mărirea normei de 
predare şi un examen de capacitate mai sever pentru 
profesori, un sistem de sancţiuni aspre pentru cei care 
încălcau respectivele prevederi etc. Proiectul de lege nu va fi 
sprijinit de primul-ministru Ion Brătianu şi de liberali, fiind 
respins în Parlament. La 10 aprilie 1881 demisionează din 
guvern şi activează ca membru al Curţii de Casaţie. 
[4]. Care avea ca preşedinte pe V. Pogor, cel care îi facilitase 
bursa de studii în Belgia. 
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Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova în 
parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti, organizează cu 
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