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ION LUCA CARAGIALE 

 ŞI 

 LOJA IOHANICĂ ROMÂNEASCĂ 
 

I.L.Caragiale este membrul Lojei Iohanice Româneşti, a sec. al XIX-lea. Poziţia sa în Loja Iohanică Românească este de 

intermediaritate: intermediară între SLAVA-SLAVICI şi CREANGĂ-CREANGA COPACULUI PARADISIAC 

(Creanga de Aur). Mai exact, I.L.Caragiale trebuie, prin misiunea (primită şi asumată) în cadrul Lojei Iohanice  

Româneşti  -   să producă emergenţa curenţilor malefici ai lumii acesteia. Să-i facă evidenţi şi să-i ofere, astfel, 

potenţelor exorcizatoare ale spiritului uman veghetor. El este SPINUL NEGRU (etimologie dată şi de Şerban 

Cioculescu)   -   deci, el trebuie să înţeleagă resorturile oculte prin care Spinul Negru a acceptat rolul de ÎNCORONARE 

ÎNTRU CALVAR -  a lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că Spinul Negru nu a participat la transfigurarea lumii prin 

mesajul Golgotei. Dar trebuie să înţeleagă oamenii  din ce cauze oculte a trebuit să apară şi să devină  absolut necesar 

CALVARUL   -    pentru  Mântuire, adică pentru re-normalizarea  raporturilor dintre Om şi Dumnezeu   -   dintre omul 

terestru dinamizat în multiplicitate   -  şi prototipul său etern, imuabil, din Paradis: ADAM PROTOGONOS. 

 Latura demonică, luciferică  -  forţele care au intervenit în lume pentru a “bruia” raporturile sacre, numite 

RITUAL  -  trebuia evidenţiată de cineva din cadrul Lojei Iohanice De aceea, Spinul Negru a trebuit, în proiectul ocult, 

în virtualitatea sacră a Lojei Iohanice Româneşti  -  să primească numele de ION şi pe cel de LUCA: adică, de la baza 

Logos-ului pur pornind  -  să se încerce revelarea imaginativ-dinamică a cauzelor degradării Logos-ului, a căderii în 

deriziune  -  a DHARMEI cosmice. Şi aprofundarea intuitivă a acestor cauze. 

 Biografiile “personajelor” lumii, cu relevanţă de entităţi spirituale, sunt atât de crunt mistificate şi mutilate (şi 

acest lucru se face cu atâta rea-credinţă, de către ignoranţii, furioşi pe propria ignoranţă, dar obnubilaţi în propria 

ignoranţă) încât ne sunt cu desăvârşire inutile, atunci când este vorba să explicăm relevanţa spirituală a unei 

personalităţi, în epoca sa, în cadrul eonului său etc.  

 În schimb, mai greu de mistificat sunt operele acestor personalităţi. Ele pot fi ascunse, uneori chiar mutilate, cu 

tendinţă (căutând a se extirpa tocmai partea cu relevanţă spirituală)   -  dar, de cele mai multe ori, profanii nu se pricep 

să opereze cu adevărat distrugător  -  pentru că în starea lor de entropie spirituală, le lipseşte discernământul  -  atât în 

rău, cât şi în bine. 

 Spre exemplu, rău-voitorilor, care ar fi vrut să discrediteze şi să oculteze relevanţa iohanică-spirituală a lui 

I.L.Caragiale, le-a fost imposibil să intuiască importanţa următorului text, din schiţa Monopol
2
 : 

 

 - Cf. R.Guénon, Simboluri ale Ştiinţei Sacre, Humanitas, Buc., 1997, p. 241: “Moştenirea vechilor Collegia Fabrorum a fost transmisă cu exactitate 

corporaţiilor care, de-a lungul întregului Ev Mediu, au păstrat acelaşi caracter iniţiatic, şi mai ales corporaţiei constructorilor; aceasta a avut în mod 

natural ca patroni pe cei Doi Sfinţi Ioani (Botezătorul şi Evanghelistul), de aici venind expresia binecunoscută de LOJĂ A SFÂNTULUI IOAN, care a fost 

păstrată de masonerie (…). LOJA SFÂNTULUI IOAN, deşi nu este asimilată simbolic grotei, nu reprezintă mai puţin, ca şi aceasta din urmă, o figură a 

<<cosmosului>>; descrierea dimensiunilor sale este deosebit de clară, în această privinţă: lungimea ei este <<de la răsărit la apus>>, lărgimea sa <<de la 

miazăzi la miazănoapte>>, înălţimea sa <<de la pământ la cer>>(sau până la al 7-lea cer!), iar adâncimea sa <<de la suprafaţa pământului până în centrul 

său>>. “ 

“(…)Neamul Românesc, cel puţin în secolul al XIX-lea (dar noi ştim, secret, că, sub alte nume de stare civilă, “faptul” sacru călătoreşte, 

sfidând istoria, din secole anterioare, în secole ulterioare secolului XIX)  -  şi-a consacrat ocult o LOJĂ IOHANICĂ, pe care toată lumea a 

privit-o şi încă o priveşte, fără s-o vadă. V.Lovinescu spune clar, definitiv, numele MAESTRULUI lojei, în lucrarea sa  O ICOANĂ 

CREŞTINĂ PE COLUMNA TRAIANĂ (glose asupra melancoliei) – Cartea Românească, Colecţia Gnosis, 1996, p. 109 : <<Menţionez un 

fapt semnificativ, pentru acela care nu crede în hazard. NUMELE LUI EMINESCU ESTE AMIN>>(s.n.). Relaţiile lui Amin-Eminescu 

sunt <<la vedere>>, emergente, ştiute <<de toată lumea>>  -  cu TREI IOANI: ION Creangă, ION Luca Caragiale şi IOAN Slavici” – cf. 

Adrian Botez, Loja Iohanică Românească, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2006. 
2 - Cf.  I.L. Caragiale, vol. Temă şi variaţiuni -Momente. Schiţe. Amintiri, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 292. 

Prof. dr.  
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“Ne-am oprit. Ne pupăm în gondolă ca doi patricieni de pe timpul ilustrului doge Francesco Morosini. Se dă jos 

încetinel pe trotuarul plin de apă  şi intră, leoarcă de ploaie, pe portalul bătrânului său palazzaccio (s.a.)  

 -Ia  sama (îi strig) pe SAN GOVANNI, PADRONE MIO (s.a.), nobilul meu senior, să nu-ţi fi rămas vreun 

sâmbure de maslină pe talpă! 

 El se întoarce, smulge cu vârful degetelor o sărutare unsuroasă de pe buze şi mi-o aruncă magnific din 

depărtare.” 

 Celui care ar replica, iritat, că se caută elemente oculte de simbolistică ritualică doar pentru că NOI am vrea să 

descoperim astfel de elemente, în opera unui scriitor care n-a avut în viaţa lui habar de astfel de elemente, îi vom 

răspunde, pe loc, printr-un  fragment de schiţă (Tren de plăcere
3
), în  care numai rău-voitorii de meserie şi orbii din 

naştere nu vor recunoaşte viziunea profund ritualică şi iniţiatică a lui I.L.Caragiale asupra lumii  -  viziune confruntată 

(şi de aici rezultă punerea în evidenţă a stării de emergenţă în care se află azi efectele malefice ale luciferismului asupra 

Logos-ului cosmic, asupra Dharmei universale  -  efecte  de tip catastrofic, tragic şi apocaliptic, având trasă, pe faţa 

ameninţător-divină, masca, uneori bonomă, alteori cinică, a comediei) cu rezultantele distructive, din lumea Logos-ului 

persiflat, persecutat, răstignit, prin lenea spirituală umană. Şi chiar dacă “porta-vocea”divinităţii nu e conştientă de 

mesaj  -  mesajul există în sine, în esenţa lui divină.  

 “Pentru cine nu e deprins să se caţere pe munţi, putând trece ca o capră din valea Prahovei în a Ialomiţei, 

Sinaia nu se poate compara mai nemerit decât cu un stomac: o încăpare mai mult sau mai puţin largă, având două 

deschizături destul de strâmte. Te-a înghiţit odată Sinaia, nu mai poţi ieşi decât ori pe sus, spre miazănoapte, către 

Predeal, ori pe jos, spre miazăzi, către Comarnic. Prin urmare, îşi face d. Georgescu următoarea judiţioasă 

socoteală:<<Trebuie să fie în Sinaia, că n-au avut pe unde zbura.>>”.  

 Capra este simbolul Fulgerului şi Iniţierii. Ea este MAMA LUMII PRAKRTI  -  şi, cu ajutorul ei, spiritul 

poate evolua  pe verticala GUNELOR (stărilor spirituale  -  şi calităţi primordiale): SATTVA-albul şi strălucirea 

etherului, RAJAS  -  roşul patimii-pătimirii întru  dinamism, necesar atât vieţii biologice, cât şi iniţierii spirituale, 

TAMAS  -  negrul pasivităţii, din zona malefică, a Materiei-borboros. 

 Saltul iniţiatic (pe verticala gunelor) se face dinspre Prahova spre Ialomiţa (ca văi-caverne iniţiatice): tracologul 

Adrian Bucurescu, în vol. Dacia  secretă, Arhetip, Buc., 1997 - dă tălmăcirea sacră a etimologiei traco-getice a acestor 

două toponime: 

            a – Prahova  -  ar veni de la ARCO-DA-BARA=CURCUBEUL, ARCUL DE FOC; 

            b – Ialomiţa  - ar veni de la AURU-METTI=DRUMUL CELUI (CEL) STRĂLUCITOR. (op cit., p.18. şi op. 

cit., p. 99). 

 Iniţiatul, deci, trebuie să atingă (prin zbor spiritual iniţiatic) Arcul de Foc   -    pentru  a se putea înscrie, apoi, pe 

Drumul Cel Strălucitor. 

 Dar nimeni din “familia Georgescu” (derizoriul Sfântului Gheorghe : O AGIOS GEORGIOS) nu este reabilitat 

iniţiatic, în vederea zborului spiritual. De aceea, “familia Georgescu”, departe de a atinge Arcul de Foc şi a se înscrie pe 

Drumul cel Strălucitor  -  este silită la închiderea în caverna infernală: SINAI-a (stomacul Caprei, având două 

deschizături la extremele verticale).  

 Acum, să zicem şi că ortografierea noastră SINAI-A  are rostul ei. Domnitorul Şerban Cantacuzino, unul dintre 

cei mai străluciţi voievozi, din punct de vedere al iniţierii spirituale  -  după ce a făcut drumul (pelerinajul) la Muntele 

Sinai (şi el un MUNTE AL CAPREI   -   al Saltului Iniţiatic-FULGER), acolo unde i s-a arătat Dumnezeu-Iehova lui 

Moise  -  întors în Ţara Românească, a pus să se zidească  bisericuţă în Munţii Rifei  -  ai lui Orfeu (Munţii care nasc 

Valea Prahovei şi o străjuiesc-ocrotesc)  -  zicându-i SINAIA. De la această ctitorie, ca epifanie românească a 

miracolului Logosului Revelat pe Muntele Sinai  -  îşi ia numele aşezarea, ştiută azi ca “staţiunea” (pasivizarea, 

obturarea sacră?) Sinaia. 

 “Înghiţirea” e un act ritualic, cu finalitate iniţiatică. Încăperea-stomac (“mai mult sau mai puţin largă”, în 

funcţie de cel înghiţit…), ca şi burta  -  are semnificaţia labirintului infernal. Labirint care, în mod normal, are funcţie 

iniţiatică, pentru cei care au intrat în labirint cu VOINŢA de a fi iniţiaţi. 

Aceşti “binevoitori” întru iniţiere au două ieşiri-şanse, din labirintul sinait: 

 a  - spre Miazănoapte (Hyperboreea, Zona Ocultă)  -  numită PREDEAL  -  adică pe deal (şi, în cartea despre 

ION CREANGĂ, am lămurit că DEALUL  este al AUM-ului , al Vibraţiei Primordiale-Paraşabda-Logos Recuperat, 

echivalent cu Fiinţa Recuperată-Adam Protogonos), sau 

 
3 - Cf. op. cit.,  p.179 
4 - Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, pp. 246-247. 
5 - Cf. A.Bucurescu, Dacia  magică, Arhetip, Buc., 1998, p.131. 
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 - Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, op.cit., vol. II, p.304. 

b – COMARNIC (spre Miazăzi, locul luminii profane  -  marcând ratarea iniţierii. COMARNICUL înseamnă COLIBA 

CIOBANULUI, Adăpostul CAŞULUI-LUMINĂ. E o poliţă, o zonă-purgatoriu, pentru cei cu voinţă de iniţiere, dar care 

n-au acumulat, încă, putinţă de iniţiere. 

 Şi d-l Georgescu trage concluzia logică, având în vedere faptul că el ştie despre lipsa de apetenţă iniţiatică a 

familiei sale (adică,e conştient de dezastrul spiritual în care se complace degeneratul-profanatul, prin oameni-pământeni, 

Sfânt Gheorghe): 

 „Trebuie să fie în Sinaia, că n-au avut pe unde zbura”.  

 Cei degeneraţi spiritual nu pot căpăta aripi şi, deci, nici locuri pe unde să zboare (în traducere:spaţii-coridoare 

iniţiatice). Ei trebuie să rămână, mult şi bine, pentru a se supune unei operaţii de-a dreptul apocaliptice, în BURTA-

STOMAC-SINAIA. N-au pe unde zbura, căci nu merită, încă, nici Comarnicul-Purgatoriu.  -   şi, cu atât mai puţin, 

integrarea în Paraşabda-Dealul AUM-ului (PREDEAL). 

 Am  spus toate acestea, pentru a ne putea întoarce, nestingheriţi (prea mult) de cârtitori -  la pasajul prim, pe care 

l-am citat, în deschiderea PRELIMINARIILOR, unde vorbeam despre apartenenţa lui I.L.Caragiale la Loja Iohanică 

Românească din sec. al XIX-lea. 

 I.L.Caragiale reconstituie, în plin veac al XIX-lea, atmosfera Evului Mediu veneţian (“doi patricieni de pe 

timpul ilustrului doge Francesco Morosini”   -  1618-1694)   -  în care diluviul şi-a aflat compensaţia în GONDOLA-

ARCA-ARC (spiritual), cu care se ţinteşte în Soare (simbol al Izbăvirii prin Hristos). ARCA deci este, ea însăşi, un 

SÂMBURE al diluviului –accesoriu. SÂMBURELE este grija supremă a SENIORULUI  I.L.Caragiale, care atrage 

atenţia AMICULUI X(interesant: la I.L.Caragiale există, totdeauna, o onomastică a derizoriului, în care/spre care 

degenerează lumea: Lache, Mache, Mitică etc.  -  de data aceasta, însă, companionul din gondola-arcă-sâmbure este 

notat cu CRUCEA SFÂNTULUI ANDREI, echivalentă cu iniţiala lui Hristos): “Ia sama (…) nobilul meu senior, să nu-

ţi fi rămas vreun sâmbure de maslină pe talpă!” 

 Adică să aibă grijă SENIORUL X (Stăpân Spiritual al “bătrânului palazzaccio” al lumii) să nu calce în 

picioare, să nu ascundă sub talpă, deci sub apele primordiale  -    Sâmburele Şansei de Împăcare (a Omului cu 

Dumnezeu). Căci sărutul din interiorul sâmburelui-gondolă (arcă) nu este decât emergenţa-expansiunea spre evidenţă a 

împăcării microcosmice, oculte, dintre NOE-Omul fenomenal şi AUTORUL DIVIN al Diluviului-Veneţia. 

 TALPA care ar afunda SÂMBURELE  -  ar fi asimilabilă TĂLPII IADULUI, borboros-ului. Traducerea 

exoterică a textului ar fi: “Stăpâne, scoate de sub talpa TA (care, din TALPĂ CU CARE CALCĂ Iisus pre Moarte  -  se 

poate transforma în talpa-temelia borboros-ului şi diluviului fără contenire)   -  SÂMBURELE  -  şi LASĂ-L SĂ 

PLUTEASCĂ PE APE  -  pentru a resorbi, treptat, fenomenalul (diluviul) şi a se întări în luz  -  lumina secretă divină, 

sâmburele indestructibil al fiinţei. 

 Dacă tot se face trimiterea la Evul Mediu-Renaştere şi la Francesco Morosini,  -  dogele care, la Naxos (insulă 

grecească) i-a zdrobit pe turci (demonii întunericului)  -  să spunem şi că SÂMBURELE (miezul migdalei) 

simbolizează, esoteric, pe MAICA ÎNDURĂRII, a Şansei Soterilogice a Omenirii. Pe Fecioara Maria: “o aureolă în 

elipsă înconjoară uneori pe Maica Domnului, în reprezentările picturale”(cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, 

Dicţionar de simboluri,vol.II, p.304). 

 Să nu scăpăm din vedere esenţialul. Recapitulăm şi completăm: 

a – e stare de diluviu expiatoriu pentru omenire (migdala este vulva Yoni, despre care Upanishadele spun că este 

„simbolul apelor cosmice şi al agitaţiei învârtejite a posibilităţilor infinite ale esenţialităţii”
6
 ;   

 b – diluviul este cauzat, se pare, de degenerarea Logos-ului: Amicul X, la clătinarea gondolei-trăsură (Carul 

Lumii), în stare dionysiacă, stâlceşte ciudat cuvântul ALCOOL (care, în tradiţie alchimică, este identic cu VITRIOL   ): 

“ac’cololului”.Dar dacă starea dionysiatică este una cu finalitate soteriologică, iar AMICUL X (Ciudatul 

Necunoscut...) nu voia să spună, oare, ALCOOL  -  ci, prin clătinarea-răsturnarea CARULUI LUMII (ceea ce, pe 

româneşte, se cheamă NAŞTERE-RENAŞTERE INIŢIATICĂ A LUMII) a vrut să indice PARADISUL LUI 

DUMNEZEU  -  adică, mai “concret”: ACOLO-AL-LUI? Oare n-avem dreptul să-l bănuim pe I.L.Caragiale a fi 

Stăpân Deplin asupra Logos-ului Secret (Ocult, Mascat)? Dovezi ale stăpânirii Logos-ului, de către triada Eminescu-

Caragiale-Slavici, le avem încă de la ziarul Timpul, unde creaseră o gondolă-arcă a Logos-ului, o Carte Ocultă a Lumii 

Româneşti (cf. cartea noastră anterioară, Ion Creangă - PARAŞABDA…). 

c – Diluviul este ridicat la rang de OPERAŢIE ARISTOCRATICĂ (“Veneţia patricienilor”). Şi, care, se cuvine să 

uităm că ALCHIMIA se numeşte ARTA REGALĂ şi CALEA REGALĂ?  

 d – VENEŢIA ALCHIMICĂ (dogele Francesco Morosini a fost el însuşi iniţiat alchimist, iar victoria de la 

Naxos a fost o operaţie alchimică) este transfigurată în MOLDOVA ALCHIMICĂ (doar se ştie bine că alchimiştii  
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desfiinţau dimensiunile profane  -  şi re-creau un Centru Spiritual al Lumii: în cartea noastră Ion Creangă - 

PARAŞABDA... demonstrăm, pe urmele lui VASILE LOVINESCU, faptul că Centrul Spiritual al Lumii, Ierusalimul 

Ceresc, este MOLDOVA). “Munteanul” I.L.Caragiale nu uită de acest lucru. Dar de unde l-ar şti  -  dacă n-ar aparţine 

lojei iohanice a AMINULUI (EMINESCU), care este lojă întru LOGOS-ul MOLDAV? 

 e – Ploaia nu stârneşte nelinişti  -  ci PACE: I.L.Caragiale şi AMICUL X, situaţi în gondolă (Trăsura-Car al 

Lumii, “diminutivată”sacral la nivel de sâmbure-arcă a Lumii)se sărută, SUB SEMNUL MASLINULUI şi al 

CUECUBEULUI. Avertimentul esoteric adresat de I.L.Caragiale, Amicului X are drept răspuns: I – o atitudine 

magnifică, II – pe fondul unei sărutări care anulează spaţialitatea profană: “smulge cu vârful degetelor o sărutare 

unsuroasă, de pe buze”  -  SMULSUL sărutării este SMULGEREA RĂDĂCINII TERESTRE a SĂRUTĂRII   -  

pentru a o reda unsului-unsurosului Logos al Buzelor (Logos al MIRULUI-UNGERE-mirungere). Magnificienţa este 

şi de Stăpân-Patrician al Carului Lumii-Sâmbure, şi de Mag-Stăpân al Secretelor Duble (ale apelor primordiale şi ale 

Sâmburelui Soteriologic Etern-Prototipul Adam Protogonos). 

 f – În definitiv, gondola, sinecdocă a Carului Lumii, cuprins în vârtejul apelor cosmice, al “agitaţiei învârtejite a 

posibilităţilor infinite ale existenţei”  -  este şi sinecdocă a LOJEI SPIRITUALE IOHANICE. Dar, atunci, de ce sunt 

doar DOI în gondolă-arcă  -  şi nu 3+1 (Maestrul+Ucenicii)? Pentru că, pur şi simplu, Amicul X (Ciudatul necunoscut, 

purtând iniţiala grecească a lui Hristos) îi conţine, rezumativ, pe Maestrul Amin, pe ION-ul Orfeu al Crengii de Aur şi 

pe Slava-Slavici al Topicii Cosmice. A rămas, ca o contrapondere a treimii benefice  -  I.L.Caragiale, agentul de 

relevanţă a maleficului din lume. Dualitatea sacră din gondolă este una compensatorie, iar nu exhaustivitate 

cosmică. 

 g – În fine, să marcăm lucrul cel mai important, cauza pentru care am deschis discuţia despre apartenenţa lui 

I.L.Caragiale la Loja Iohanică Românească: în acest final de schiţă, doar trei elemente lingvistice sunt subliniate de 

I.L.Caragiale, prin italice (ca formă, dar două dintre ele şi ca LIMBĂ...)   -  şi toate trei ţin de sacralitate: 

  I-“ac'cololului” – pe care noi l-am descifrat în chip de mesaj al lui Dionysos-Orfeu-Iisus: ACOLO-AL-

LUI=PARADISUL; 

  II-“bătrânul său palazzaccio” – Palatul Mic  -  pentru că e văzut din perspectivă umană  -  iar omul e 

departe de a fi izbăvit şi, deci, vede Paradisul Mic-Departe, ca perspectivă. CEL BĂTRÂN, de deasupra Diluviului – 

rămânând, mereu  -  Paradisul… 

  III-“Pe San Giovanni, padrone mio!”  -  “Pe Sfântul Ioan, patronul meu!”(=Sfântul sub a cărui ocrotire 

stau şi cu care mă identific). Într-un moment sacral, într-un spaţiu sacral  -  şi numele trebuie să-şi reveleze sacralitatea: 

ION (Luca Caragiale) este, de fapt, Sacrul ION, al sacrei Loje a lui ION  -  Loja Iohanică Românească, fixată 

(sacral!) în Nordul Moldovei (al Împărăţiei Verzi, a Paraschevei-Venus  -  HIPERBOREEA). 

                                                                           * 

 Dar I.L.Caragiale şi-a mai marcat (într-un fel esenţial  - diferit ca expresie) transpersonalitatea onomastică: 

prin cristicul personaj ION, din drama Năpasta  -  unică dramă, unic personaj-misteriu al transcenderii, sub masca sacră 

a Nebuniei. 

 Este evidentă confruntarea dintre preceptele Vechiului Testament – şi cele ale Noului Testament, soluţionarea 

stării conflictuale şi restabilirea DHARMEI COSMICE realizându-se prin emergenţa preceptelor Noului Testament: 

 

a) se confruntă legea talionului, manifestă şi exprimată la nivelul principiului feminin acţionând în piesă (Anca), dar 

consimţită, în mod tacit, şi de elemente din cadrul expresiei umane a principiului masculine (Dragomir, Gheorghe)  -  cu 

hristicul autosacrificial al lui ION . Anca, total opacă la semnificaţia profundă, revelatoare de esenţă, a gestului 

autosacrificial al lui ION  - îi şopteşte “răspicat” lui Dragomir cel arestat prin NĂPĂSTUIRE: “Dragomire, uită-te la 

mine (el o priveşte) – pentru faptă răsplată şi năpastă pentru năpastă!” Ca şi pentru farisei şi saduchei, epifania lui 

Iisus Hristos nu are relevanţă pentru cei încrâncenaţi asupra unui principiu al JUSTIŢIEI foarte strâmt înţeles  -  

încorsetat de o logică sălbatică, joasă, meschină. JUSTIŢIA, neechilibrată de MIZERICORDIE  -  naşte mari bulversări 

în cosmosul interior al personajelor (fixaţii, coşmaruri, stări onirice etc.). Dragomir acceptă şi “achiesează” şi el la 

principiul Justiţiei Implacabile şi fără dubletul armonizator, esenţial  -  al împăcării prin POCĂINŢĂ (aspect esenţial al 

MIZERICORDIEI divine) : el aşteaptă, sub un chip sau altul, plata brutală, concret-materială, pentru uciderea rivalului 

în dragoste  -  DUMITRU CIREZARUL. Iar Dumitru, la rândul său, intră în profundă stare de complicitate cu asasinul  

-  prin muşcarea/muşcătura braţului lui Dragomir  -  un fel de euharistie inversă  - în care, în loc să se împărtăşească 

din harul ceresc, prin Duh Dumnezeiesc  -  îi înseamnă pe cei doi cu semnul Veşnicei Dihonii, cu semnele distinctive, 

pentru istoria umanităţii întregi  - ale lui CAIN, respectiv ABEL. 
 b) ION apare ca NEBUNUL  -  cel care nu e situate în ordinea “firescului” (veterotestamentar) uman. Picat din alte sfere, 

din alte rânduieli. Şi Iisus e categorisit de Ponţiu Pilat drept “slab la minte”. Căci aşa-zisa “normalitate”  
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umană nu poate accepta ek-stasis-ul, “ieşirea din pielea” umană, şi situarea în trans-personalitate  -  ca pe ceva firesc, 

chiar necesar. ION vine cu două mituri fundamentale
7
:  

  I – MITUL BORBOROS-ULUI, prăpastia Gheenei (Prakrti) eterne: “Măi! …este la noi o ocnă 

părăsită…În fund e o baltă neagră…Dacă arunci o piatră-n fund, numa, de departe, din inima pământului, începe 

să auie, şi auie tot mereu, şi tocm-a doua zi tace, când zice Maica Domnului: destul” Această baltă, însă, ca o expresie 

a NADIRULUI AXEI POLARE COSMICE  - este doar pentru ilustrarea noţiunii de CĂDERE LUCIFERICĂ, de 

cădere fără pocăinţă. Îi spune ION lui DRAGOMIR, în primă instanţă, sub şocul aflării vinovatului (ADEVĂRAT!) de 

crimă: “Tu…eşti dracul! Dacă tu eşti dracul, de ce nu te duci să stai în balta unde te-a gonit Maica Domnului?...or 

de ce nu mergi pe pustii locuri? Or de ce nut e întorci în fundul iadului? De ce?“ Ultimul DE CE?  - este sinteza 

dharmei cosmice: lumea este echilibrată polar prin situarea la ZENITUL  FIINŢEI – ARBORE SEPHIROTIC, a 

Cununii de Spini a Autosacrificiului ( ION îşi pipăie mereu CAPUL  -  care-l doare  -  de fapt, se încredinţează 

permanent de persistenţa semnului misiunii sale autosacrificiale: CUNUNA DE SPINI de pe cap, Cercul Larg (nu “Cel 

Strâmt!”) al înţelegerii semnificaţiilor Arborelui Sephirot  -  Arborelui Cosmic al Vieţii Spirituale)  -   şi, la NADIR, de 

prezenţa triadei demonice (care trebuie supusă operaţiei alchimice de transfigurare spirituală): Borboros (balta 

neagră)-Pustiu (pustiirea de conştiinţă asupra lui Dumnezeu cel Viu) – Fundul Iadului (punctul de unde, prin 

transfigurare spirituală, urmează, cu necesitate, URCAREA PRIN FÂNTÂNA CU APĂ VIE, la Lumina Feţei lui 

Dumnezeu). 

 II-În faza a doua a discursului său către Dragomir, ION dezvoltă MITUL AUTOSACRIFICIULUI NECESAR 

(pentru transfigurarea lumii): îi spune lui Dragomir despre cel care a păcătuit maxim, ucigându-şi tatăl şi băgându-l, “cu 

năpastă”, la ocnă, pe fratele său.Dar ucigaşul a înţeles misterul MIZERICORDIEI DIVINE ŞI MISTERUL 

EUHARISTIEI:  1 – “Vezi ce l-a învăţat pe el Maica Domnului, să vie la ocnă şi să spuie:eu am răpus pe taica, lui 

neica să-i daţi drumul, că nu e vinovat”   -  şi, despre acelaşi
8
. “E unul la noi la ocnă...Ce om bun, vere! Cum mă 

miluieşte el pe mine: mănâncă numai o fărâmiţă şi tainul lui mi-l dă mie!” 
 Euharistia ucigaşului şi falsului ucigaş, punerea în comun a PÂINII VIEŢII SPIRITUALE (veşnice)  -  se 

produce în contextul STĂRII DE FOAME PERMANENTĂ a lui ION. Este foamea de DHARMA, de armonizare, a 

ARBORELUI SEPHIROTH  -  prin echilibrare simultană, miraculoasă, a talerului JUSTIŢIEI cu cel al 

MIZERICORDIEI. Cum? Prin pocăinţă.Atunci când se va autosacrifica, eventrându-se, aruncând din el labirintul 

infernal  -  măruntaiele  -  şi, el va da CÂINELUI FENRIR  -  transfiguratorul-în-noitorul lumilor, FOAMEA i se va 

stinge: va apărea SETEA (aceeaşi cu a lui Iisus pe Crucea Golgotică) de se reintegra mai degrabă planului celest. 

 Iată cât de convingător şi în spirit cristic îi vorbeşte, acum, după parabola cu ucigaşul pocăit şi euharistic, ION 

lui Dragomir
9
: “-Vezi... Tu la ce n-ai venit să spui cum că Ion nu-i vinovat... Pe Ion l-aţi bătut în cap degeaba... 

Luaţi-mă pe mine. Ce-am avut eu cu Dumitru e altă socoteală, dar pe Ion lăsaţi-l, săracul(cu obidă adâncă) şi Ion s-

ar fi rugat la Maica Domnului buna pentru păcatele tale... Vezi!... Vezi…” 
 Această repetiţie, cu dublă valoare (interogativă şi imperativă) a verbului vederii  -  se referă la necesitatea 

revelaţiei MIZERICORDIEI  -  a veveriţei Maica Domnului. Căci fără Mizericordia-Maica Domnului nu se poate 

elibera omul de păcat, nu se poate sui, înapoi la zenitul divin, prin SALTURILE DIN CREANGĂ. ÎN CREANGĂ 

(simbolizând treptele iniţiatice)
10

: “Pe urmă, vere, m-am dus la fântâna de sub deal şi am pus doniţele jos...Ei! era 

frumos şi cald” etc. 

Moartea lui Ion este, în fapt, atât  revelarea Zenitului Mizericordiei Marianice  -  cât şi şansa, oferită cuplului uman 

degenerate (Adam-Eva, degradaţi la Dragomir-Anca) de a înţelege sensul mizericordiei, pocăinţei,mântuirii
1
: “-Uite 

veveriţa!... colo sus... pe cracă (CREANGA DE AUR!)…uite-o! (Vrea să se închine şi-i cade mâna  -   în extazul 

suprem) Maica Domnului! tu eşti? tu mă chemi? … stai, că viu!... (Expiră)”. 
 Imaginea-simbol a crăcii-creangă trădează iniţierea lui I.L.Caragiale în Loja Iohanică, în care Ioan al Inimii era 

ION Creangă, în consubstanţialitate spirituală cu AMINUL-Maestrul)   -Eminescul-Lojei Iohanice. Să se observe şi că 

semnul CRUCII este abandonat în favoarea extazului  -  sau, mai exact, înglobat sintetic în starea de extaz  -  viziune-

transcendere a/în nadir(ului). Practic, ION Creangă şi Aminul Lojei Iohanice sunt urmaşii acelei COLLEGIA 

FABRORUM, despre care vorbeşte V.LOVINESCU
12

  -  organizaţie secretă a “lucrătorilor spirituali”, care avea drept 

scop armonizarea reciproc-integrativă, a simbolurilor credinţei vechi cu simbolurile credinţei noi.  

 
7 - Cf. I.L.Caragiale, Teatru, Ed. Facla, Timişoara, 1983, p. 220. 
8 - Cf. I.L.Caragiale, op. cit., p. 221. 
9 - Idem, pp. 221-222. 
10 - Idem, p. 218. 
11 - Idem, p. 224. 
12 - Cf. V. Lovinescu, O icoană creştină, pe Columna Traiană, Gnosis-Cartea Românească, Buc., 1996. 
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Tragedia (aparent – „drama”!) lui ION din NĂPASTA este tragedia existenţei atât individuale (I.L.Caragiale), cât şi a 

Lojei Iohanice Româneşti, din sec. al XIX-lea: oamenii nu înţeleg sensul autosacrificiului hristic   -  îl blochează pe Ion-

Hristosul în FÂNTÂNA DINTRE LUMI (Cer-Pământ)   -  şi se blochează şi pe ei în borboros, în balta neagră a iadului, 

pe care-l întreţin cu o anumită savoare perversă. Orbul Dragomir începe, după litania de tip evanghelic a lui ION, să 

lumineze beciul propriei fiinţe, parcă încercând să pipăie uşorii Porţii Mântuirii. Dar în Poartă stă, neânduplecată, 

veterotestamentara ANCA, blocată pe talerul JUSTIŢIEI. Această blocare, fără perspectiva MIZERICORDIEI   -  va 

transforma JUSTIŢIA în NĂPASTĂ  -  iar năpasta într-un şir fără capăt al năpastelor. Nimic nu poate fi vindecat prin 

unilateralitatea tratamentului: dacă vindeci doar trupul, rădăcina spirituală a bolii înmulţeşte (aparent miraculos) atât 

rădăcinile, cât şi bolile. 

 ION e aruncat în PUŢUL PĂRĂSIT (părăsit de înţelegerea uman-spirituală)   -  şi totuşi, efectul gestului 

autosacrificial se răsfrânge, în pofida obnubilării întru rău a cuplului adamic degradat  -   peste lume: Moartea sa 

dezlănţuie ZORII, RUGĂCIUNEA COSMICĂ (UTRENIA) şi CLOPOTELE. Anca numeşte noroc această aparenţă 

coincidenţă între moartea autosacrificială a lui ION  -  şi utrenia cu bătăi de clopot. Nu: este DHARMA  -  legea 

cosmică a echilibrului, care se impune, peste ambiţiile şi întunecările demonice ale microcosmosului uman
13

:  “Toacă 

de utrenie... Ai avut încai noroc de moarte, Ioane, îţi trage clopotele ca la toţi creştinii!” 

 Anca n-a perceput miracolul: CUŢITUL din mâna lui Ion este, de fapt, CRUCEA GOLGOTICĂ  -   Aborele 

Sephiroth şi Axul Balanţei-THULE. Căci Ion nu se sinucide, la modul profan-ordinar  -  ci face gestul măreţ al 

autosacrificiului pentru deblocarea DHARMEI cosmice: el vine din MUNTE (OCNA GOLGOTICĂ) şi se întoarce în  

MUNTE(VÂRFUL COPACULUI COSMIC, ULTIMA CRACĂ A VEVERIŢEI-MAICA DOMNULUI)
14

: “Nu puneţi 

mâna!... Să nu daţi!... Ion a murit! (se smuceşte şi le scapă, se repede la tarabă, ia un cuţit mare şi ridicându-l în 

sus măreţ:) Nu puneţi mâna!... Ion merge la Maica Domnului (…) (Ion cu figura radioasă, reapare ţinând în sus 

cuţitul plin de sânge, face doi paşi şi se prăbuşeşte, amândoi se reped la el şi-l ridică)” . 

 Traducerea exoterică a scenei esoterice, pe trei sferturi mute, jucată ca MISTERIU, iar nu ca simplă piesă de 

teatru: “Să nu pună mâna nimeni dintre spurcaţi, să nu spurce jertfa supremă.Eu mă ridic spre măreţia Mea   -   care 

este măreţia Spiritului Transpersonal, Divin. Fiinţa umană trebuie să fie renăscută de Pântecul Sfânt al Maicii 

Domnului, pentru a putea căpăta viziunea divină şi a putea atinge cu mâna pe Dumnezeu. Sângele Crucii şi Sângele 

Meu sunt una   -   şi scăldaţi veţi fi în acest sânge, chiar împotriva voinţei voastre. Eu fac doi paşi, în calitate de 

călăuză divină  -    oameni orbiţi de patimă, faceţi-l pe-al treilea, ca să renaşteţi puri.” 

 MĂREŢIA, IRADIEREA LUMINII FEŢEI, EXTAZUL SUPREM pe care le arată-exprimă fiinţa ION-ului   -   

fac din el o hieroglifă cristică, iar din piesă un misteriu al mântuirii omenirii, prin depăşirea atitudinii primitive, 

involutiv-spirituale, a veterotestamentarismului. De ce a scris I.L.Caragiale această piesă? Probabil pentru că ea, şi nu 

altă piesă   -   nu este teatru, ci este BULETINUL IDENTITĂŢII SPIRITUALE A  LUI  I.L.Caragiale. Căci 

I.L.Caragiale este ION Nebunul   -   adică cel ce cunoaşte dharma şi, chiar dacă vine în casa omului, degradată până la 

casa-borboros   -   are tăria să privească borborosul şi să vadă dincolo de borboros. Aşa, doar, se explică diferenţa între 

intoleranţa ştiutorului şi revelatorului încălcărilor dharmei (cf. şi intoleranţa lui ION din povestirea Ion...)    -  

scriitorul I.L.Caragiale   -   şi toleranţa, aproape excesivă, exprimată (faţă de lumea lui alde Dragomir sau Anca) de către 

omul-I.L.Caragiale (iniţiatul Lojei Iohanice Româneşti)   -  exprimată  în scrisorile către Al.Vlahuţă, unul dintre 

prietenii cu care a întreţinut o corespondenţă relativ abundentă. 

 Doar un membru al Lojei Iohanice Româneşti poate  avea o atât de sintetică şi, în acelaşi timp, aparent 

antitetică (dichotomică) viziune asupra lumii. O viziune care trădează SCHIZOFRENIA SACRĂ, de care suferă orice 

iluminat spiritual, iniţiat. Dar, mai cu seamă, cel care a avut, poate, cea mai ingrată misiune: de a înregistra, analiza, 

condamna, prin opera-Logos   -   încălcările dharmei cosmice de către poporul român   -   pentru ca, apoi, cu concursul 

tuturor membrilor Lojei Iohanice Româneşti (inclusiv el însuşi, I.L.Caragiale), să producă Yantrele (gesturile ritualice) 

şi Mantrele (vibraţiile ritualice, restauratoare ale AUM-ului) necesare actului soteriologic, exercitat asupra Neamului 

Românesc. Să păstreze, în Neamul Românesc, forţa “limpezitoare” a CREDINŢEI: “Frate Vlahuţă, în vremea asta aşa 

de tulbure, de acră şi de lipsită de orice credinţă, rostul literaţilor ar fi, cred eu, s-o limpezească şi să-i inspire un pic 

de credinţă”(s.n.). 

                                                                                               *** 

 

13 - Cf. I.L.Caragiale, Teatru, Facla, Timişoara, 1983, p. 225. 

14 -Idem, p. 224. 
15 - Cf. I.L.Caragiale, Opere, vol.IV, Publicistică, EPL, Buc., 1965, p.466. 
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La 80 de ani de viaţă, din care  62 dedicaţi teatrului. Actor,regizor, scenograf, profesor,director al unor teatre.                                                                                                                                                                 

A interpretat roluri în peste 55 piese de teatru (1500 spectacole, la 12 teatre, între anii 1949-2009), a jucat în 42 

producţii cinematografice.O bogată activitate regizorală şi scenografică:a pus în scernă sau a realizat scenografia a  

peste 80 spectacole, a jucat în 37 piese de teatru  la Radiodifuziunea română , a recitat versuri în nenumărate emisiuni tv 

de poezie, numeroase apariţii în spectacole televizate.A scris romanul autobiografic Pribeag prin viaţa mea, ed. Betta 

2009 şi a realizat, împreună cu Eliza Roha, după proza lui Caragiale, scenariul Caragiale fantasticul (premiera la teatrul 

Maria Filotti din Brăila, stagiunea 2001/2002) 

 

E.R. - Maestre, sunteţi idolul mai multor generaţii de iubitori ai teatrului şi filmului. Sunteţi vocea inconfundabilă care 

m-a apropiat de teatrul radiofonic. Cum priviţi, astăzi, începuturile carierei Dumnevoastră artistice? 

C.C. - Ceea ce la început mi s-a părut „o joacă” adolescentină al cărei izvor nu-l cunoşteam şi nu-l înţelegeam a 

devenit în scurt timp un crez, un mod de existenţă ce a implicat în primul rând responsabilitate, atunci, la început, 

primatul fiind persoana mea, iar în timp întreaga răspundere a fost transferată către cei care m-au privit, m-au acceptat şi 

m-au înţeles, adică publicului. În spatele propriei mele cortine fiind însă prezente întotdeauna rigoarea profesională, 

implicarea şi deci răspunderea în ansamblul ei ce presupune un act de creaţie artistică. 

 

E.R.- Aţi traversat o perioadă respectabilă de timp, cu bune şi cu rele. Ce evenimente deosebite v-au marcat debutul ? 

C.C. - Mi s-a părut o „şansă nesperată”, a cărei dimensiune nu o intuiam atunci, faptul că la o vârstă adolescentină,  

 

  

Interviu cu 
maestrul 



 

fiind elev în clasa a VII-a a Liceului Sf.Sava, în condiţii speciale s-a aprobat dreptul de a putea opta ca în acelaşi timp să 

pot urma studiile liceale şi cele ale Conservatorului de Artă (actuala Academie de Teatru şi Film). Nu în ultimul rând 

găzduirea Teatrului Naţional în urma unor tragice evenimente, bombardarea monumentalei clădiri, în sala de festivităţi a 

Liceului Sf.Sava. Toate aceste date, conjugate, deşi aparţin unor circumstanţe diferite, au condus la „startul” acestei 

competiţi minunate care a fost cariera mea viitoare.  

 

E.R. – Legat strict de profesie,vă puteţi socoti un om de teatru fericit ? 

C.C. - În ansamblul, da. Deşi viaţa mea artistică avea toate datele unui parcurs sigur şi normal, pot afirma astăzi, la 62 

de ani de carieră, că, din fericire şi nefericire în aceeaşi măsură, am cunoscut ascensiuni şi căderi la fel de spectaculoase 

care mi-au tulburat în ambele sensuri, în modul cel mai profund, existenţa mea artistică şi personală. 

 

 E.R. –Ce personalităţi v-au marcat începuturile şi v-au creat calea spre performanţă?  

 C.C. - Am fost ca punct de pornire îndrumat de dascăli într-ale artei scenice, mari personalităţi ale artei dramatice 

printre care i-aş numi pe Aura Buzescu, Alexandru Finţi, Vlad Mugur, dar şi de parteneri de excepţie care m-au ajutat şi 

m-au onorat prin strălucitul lor exemplu profesional. În dorinţa de a nu nedreptăţi memoria niciunuia dintre ei voi numi 

cu respect şi dragoste umană şi profesională pe Sonia Cluceru, Elvira Godeanu, Mimi Botta, George Calboreanu, 

Gheorghe Storin, Ion Manolescu, Emil Botta, Mihai Popescu şi atâtea, atâtea figuri rămase în ochii şi în sufletul meu, 

pilde vii ale slujitorilor cu adevărat devotaţi Thaliei. 

 

E.R. - Ce credeţi că ar trebui să reţinem noi spectatorii şi ascultătorii, în mod deosebit din viaţa Dumneavoastră 

profesională ? 

C.C. - În timp, activitatea mea artistică s-a diversificat cuprinzând întreaga paletă pe care un om din domeniul meu 

doreşte în modul cel mai fericit să o poată cuprinde. Astfel că truda mea de actor s-a putut manifesta, zic eu, în mod 

generos în teatru, în film, la radio. M-am aplecat cu aceeaşi patimă şi devoţiune şi către activitatea de regizor artistic, de 

scenograf şi nu în ultimul rând de cea de dascăl. Am avut şansa întru începuturi să fac parte din corpul didactic al 

Institutului de atunci I.L.Caragiale, am participat în mod direct la înfiinţarea Institutului de Teatru din Tg.Mureş – Secţia 

română, am făcut parte dintre primii dascăli ai Facultăţii de Teatru din cadrul Universităţii Ecologice cât şi dintre cei ai 

Universităţii „Spiru Haret”, de unde, cu amărăciune dar şi cu mândrie, datorită vârstei înaintate, a trebuit în acest an ,să 

mă retrag”. 

 

 

E.R. -  Cum consideraţi această despărţire. Este ea firească? Este 

nedreaptă ? 

C.C. -  Era un timp când se credea că un actor îşi sfârşeşte 

existenţa odată cu ultimul cuvânt rostit pe o scenă sau în calitatea 

sa de pedagog artistic. Regulile se pare că s-au schimbat datorită 

presiunii unei realităţi cu care doar în parte sunt de acord. Nu 

credeam că la capătul unui bilanţ impresionant  - generaţii întregi 

de tineri formaţi cu pasiune şi o înaltă competenţă profesională - 

voi rămâne singurul martor al propriului meu crez şi existenţă. Nu 

vreau să gândesc că doar nepăsarea şi imensul egoism ce din 

păcate ne domină sunt singurele elemente care au dus la această 

nedorită despărţire. 

 

E.R. – Credeţi că nu numai activitatea Dumneavoastră didactică 

vă trezeşte acum amintiri ? 

C.C. - Nicidecum. Nu pot trece cu vederea întreaga mea activitate 

legată de profesiunea de bază: actor, regizor, scenograf. Deşi viaţa 

m-a purtat în multe unghere ale acestei ţări, nu dintr-o dorinţă 

facilă, de a colinda, ci din imperative uneori independente de 

voinţa mea,  m-am străduit a-mi găsi împlinirea profesională în 

spaţii atât de îndepărtate şi de diferite. De fiecare dată însă acolo 

unde am ajuns am încercat să rostuiesc – fie pe o structură mai 

veche sau  dimpotrivă încercând să creez noi repere artistice - atât  
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instituţii cât şi modalităţi de abordare a implicării şi răspunderii faţă de actul artistic. Reţin cu emoţie şi caldă amintire 

activitatea din cadrul Teatrului de Nord  din Satu Mare, la a cărui inaugurare am fost implicat în modul cel mai direct, 

ca şi la înfiinţarea Secţiei române a teatrului, ceea ce am făcut mai târziu şi la Teatrul din Sf.Gheorghe sau, participarea 

mea directă la activitatea Teatrului Naţional din Tg.Mureş. Aş aduce în atenţie, poate în primul rând, participarea mea la 

reconstrucţia materială şi poate spirituală a Teatrului „Maria Filotti” din Brăila, al cărui coordonator şi director am 

activat timp de aproape cinci ani. Mă emoţionez de fiecare dată când, trecând prin Brăila, văd oamenii care admiră noua 

construcţie şi îmi amimntesc cu nostalgie ce eforturi colosale s-au depus pentru refacerea acestui edificiu cultural, 

devenit şi un reper al activităţii mele ca director al acestei instituţii şi ca om de teatru. 

 

 

 

E.R. – Este într-adevăr o construcţie monumentală. Trecând în alt registru, citind cartea Dumneavoastră de amintiri 

Pribeag prin viaţa mea am reţinut că o perioadă de timp v-aţi dedicat-o înfiinţării şi dezvoltarii mişcării artistice de 

amatori. Ce ne puteţi destăinui în acest sens?  

C.C.  - O bună parte din începuturile mele artistice coincid cu cea de fondator, instructor şi chiar participant direct în 

cadrul mişcării artistice de amatori. Echipele şi formaţiile de teatru de la Uzinele „Semănătoarea”, Teatrele populare din 

Buzău, Mediaş, Turnu Severin au însemnat, uman şi profesional, momente de neuitat, mai ales că unii dintre amatorii 

lansaţi în această mişcare au devenit profesionişti, exemplul cel mai concludent fiind Gheorghe Dinică. 
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E.R. - Aţi militat pentru promovarea dramaturgiei româneşti, aţi pus în scenă sau aţi jucat în piesele de teatru ale multor 

dramaturgi români ... 

C.C. - Întradevăr. Ca director de teatru, ca regizor şi scenograf am acordat prioritate pieselor româneşti. Am avut 

astfel posibilitatea de a cunoaşte mai bine dramaturgia noastră. Am avut astfel şansa  de a lucra în mod direct cu 

remarcabili autori dramatici cu care am avut colaborări de nivel profesional şi uman de o calitate deosebită, cum ar fi: 

Paul Everac, Radu F.Alexandru, Iosif Naghiu, Tudor Popescu, Fănuş Neagu, Ionel Hristea, Theodor Mănescu, Dinu 

Grigorescu, Dinu Săraru, D.Mutaşcu … şi nu în ultimul rând Elena Roşu, cu care am şi imaginat, punând pe hârtie şi 

chiar în scenă piesa „Caragiale… fantasticul”, inspirată din proza lui I.L.Caragiale . 

 

E.R. - O colaborare care m-a bucurat mult şi un spectacol remarcabil la Brăila ... 

C.C. - M-a fascinat ideea unei lumi fantastice pe care Caragiale a lăsat-o să transpară din proza sa. Am încercat s-o aşez 

în lumina dramatică şi această implicare mi s-a părut a fi un act de răspundere şi preţuire faţă de acest titan al spiritului 

nostru naţional şi nu numai. 

 

E.R. - Aţi scris şi  un roman autobiografic de mare succes „Pribeag prin viaţa mea”,  publicat, în semn de preţuire, de 

Editura Betta, când aţi aniversat 60 ani dedicaţi teatrului despre care criticul Aureliu Goci spunea că vă evidenţiază ca 

un gânditor care conştientizează atât actul teatral cât şi pe cel scriptural, considerând că aveţi îndemânarea 

scrisului ca un profesionist ... V-aţi descoperit o nouă vocaţie, o nouă valenţă artistică? 

C.C. - Prea plinul unor acumulări, trăiri şi experienţe, gândiri deloc întâmplătoare m-au determinat într-un moment de 

răgaz să încerc cu smerenie să pun în pagină, într-o complexă dar selectivă rememorare, trăiri şi experienţe cruciale ale 

existenţei mele. Aşa s-a născut această pribegie prin viaţa mea pe care am îndrăznit să o ofer ca mărturie sinceră şi 

credincioasă Celui de Sus, publicului care poate nu mă cunoaşte decât ca pe cel din lumina reflectoarelor. Sper că am şi 

reuşit ... 

 

E.R. – Sigur. Pe mine m-a fascinat. Acum că ne apropiem de finalul discuţiei noastre, care are loc în ziua de Sântă-

Maria Mare, mi-aş permite să vă rog  să ne expuneţi câteva gânduri legate de această sărbătoare a creştinătăţii... 

 

C.C. - La 80 de ani de viaţă şi 62 de ani de activitate artistică cutez să rezum în mintea şi sufletul meu trăiri, experienţe 

şi, de ce nu, observaţii pe care, cu măsură şi echilibru, îndrăznesc să le expun. Poate, la cald, două evenimente m-au 

impresionat şi m-au marcat ca ultime concluzii. Mă refer la cinstirea Sfintei Mării, una dintre cele mai mari sărbători ale 

creştinătăţii, cât şi aceea a reverberaţiei acestei sărbători, Ziua Marinei. Amândouă aceste evenimente merită din partea 

noastră, a participanţilor direcţi sau indirecţi, un sentiment major – element călăuzitor şi determinant în existenţa 

fiecăruia. Este vorba de respectul, preţuirea ce o datorăm în primul rând semnificaţiei cât şi celor ce, prin efortul, 

dăruirea şi patima lor, fac ca aceste importante prăznuiri să rămână înscrise cu litere profunde în conştiinţa noastră, a 

întregii naţiuni. Nu putem uita respectul pe care ni-l datorăm nouă înşine, modul decent, smerit cu care să ne înfăţişăm 

în ruga noastră Celui Atotputernic cât şi modul,  repet, decent şi respectuos cu care să salutăm şi sărbătorim simboluri 

care ţin de structura noastră naţională. Nici într-un caz nici într-altul, socotesc eu, şi vreau să cred că nu sunt singurul, 

nu ne putem permite să batjocorim prin cântece şi manifestări deşănţate măreţia şi splendoarea acestor clipe înălţătoare. 

Căci nu degeaba s-au asociat dintotdeauna ideea de credinţă şi neam. De vom uita, vom înceta să mai existăm ca 

oameni, material şi spiritual. Aceasta e  părerea mea! 

 

E.R.- Maestre, în numele redacţiei Revistei Cronica Fundaţiilor vă mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne acorda acest 

interviu şi permiteţi-ne să vă urăm viaţă fericită, îndelungată, să vă mulţumim pentru neîntrecuta Dumneavoastră carieră 

artistică înscrisă în patrimoniul naţional, prin care ne-aţi bucurat inimile şi sufletul şi … vă aşteptăm cu noi surprize pe 

tărâm literar-artistic. 

C.C. - Vă mulţumesc pentru toate cele urate. Să încheiem cu versuri ale inegalabilului Mihai Eminescu:  

 „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă…” 
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SE DÃDEAU DREPT MARI PATRIOŢI AI 
REZISTENŢEI, IAR EI ERAU OAMENII 
SECURITÃŢII ŞI CHIAR AI KGB-ului. 
 
AL DOILEA INTERVIU dat de Corneliu LEU in anul 2008 

lui Florian BICHIR, ziarist-teolog, editor la ziarul 
« Evenimentul zilei » 

 
f.b. Aţi publicat „Cartea Episcopilor Cruciaţi”, despre martiriul celor din familia dumneavoastrã: Episcopul 

Grigorie Leu al Argeşului şi al Huşilor şi fiul acestuia, Arhiepiscopul Victor-Vasile Leu care a fost la un moment dat 

întâistãtãtorul ortodox al emigraţiei române. Dacã nu mã înşel, a fost o primã ediţie în anii 1999 – 2000, iar o a doua, 

adãugitã, în 2005. 

c.l. Da. Mai precis, prima ediţie conţine materiale obţinute din arhivele securitãţii în anii 1995 – 1996, precum şi 

alte documente, mãrturii, extrase de presã, hrisoave de familie, etc. iar a doua ediţie a fost completatã cu tot ce a mai 

ieşit la ivealã, s-a publicat, mi s-a  semnalat sau mi-au fost date din noua arhivã a CNSAS în urmãtorii zece ani. Acum... 

f.b. Asta voiam sã vã întreb: Acum mai aveţi elemente noi? 

c.l. Foarte multe, pentru a completa o a treia ediţie. 

f.b. Puteţi sã ne spuneţi din ce domenii? 

c.l. Din domeniul caracteristic adâncirii cercetãrii. În primul rând, ele provin din mãsura beneficã de desecreti-

zare a majoritãţii arhivelor care, nu ştiu de ce, guvernãrile din primii zece ani le considerau „clasificate” ţinându-le la 

secret când ele ar fi putut servi la timp, şi nu târziu, cum s-a fãcut, procesului comunismului. 

f.b. Chiar nu ştiţi de ce? 

c.l. Sã zicem cã ştiu, dar nu vreau sã mã gândesc la ceea ce vã gândiţi dumneavoastrã. Sau, mai bine zis, mã 

intereseazã mai mult adevãrul despre martiriul familiei mele decât micile ticãloşii ale unora care reuşiserã fie sã-şi 

pãstreze ierarhia, fie sã capete una mai mare acum şi aveau nevoie de aceastã „clasificare” pentru menţinerea imaculãrii 

lor prin necunoaşterea adevãratã a documentelor oribilei instituţii cu care lucraserã sau pe care o acceptaserã. 

f.b. Scuzaţi de întrerupere. Vorbeaţi de documentele noi. 

c.l. Da. Deci: îmbogãţirea arhivelor prin declasificare, noile cãrţi de memorii şi documente apãrute între timp în 

ţarã, arhivele BBC, ale Centrului Ecumenic de la Geneva, ale Patriarhiei Constantinopolelui şi ale Comitetului Naţional 

Român de la Washigton D.C. iar, acum, pentru o nouã edţie, se adaugã şi dosarele de urmãrire a mea, a tatãlui meu, a 

celor doi înalţi prelaţi câtã vreme au mai trãit şi ale altora cu care au avut ei contacte, a altor rude ale mele şi ale multor 

intelectuali, cãrturari, ierarhi sau politicieni ai vremii în mijlocul cãrora şi-a dus viaţa familia mea. Semnificativ este  

dosarul provenit de la DIE, care fusese pregãtit special pentru defãimarea şi anihilarea Arhiepiscopului Victor Leu 

lansându-se despre el cele mai cumplite calomnii. Era un adversar important şi eficace, exact al provocãrilor kagebiste 

ce înşelau diaspora atrãgând-o în serviciul Moscovei. Trebuia zdruncinatã încrederea în el care creştea la credincioşii 

emigraţi şi la cei din ţarã care-i asculau la radio predicile; trebuia bombardat cu lãturi tot mai puternic, pe mãsurã ce 

devenea o voce distinctã în occident privind demascarea comunismului, aşa cã trebuia compromis cât mai mult, 

lansându-se minciuni agravante care sã-i îndepãrteze credincioşii, miciuni care sã creeze diversiune în comunitãţile 

româneşti, pentru ca sã poatã fi înrobite mai uşor de KGB. ştiţi prea bine cã erau mari specialişti în asemenea diversiuni 

fiindcã, de fapt, pe calea asta triumfase întregul comunism... Apoi alt dosar, tot de la DIE, în care se colabora cu KGB-

ul care-l rãpise şi i se fabricau acte pentru condamnarea la moarte cerutã de Beria care-l anchetase personal, dar şi  
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extinderea procesului, dorindu-se ca, prin mãrturia lui, sã aparã alţi acuzaţi, procesul devenind un exemplu de pedepsire 

a tuturor clericilor care nu colaborau cu comunismul. Asta se dorea:  

Un proces exemplar şi rãsunãtor, cum fusese şi cel cu Nunţiatura Apostolicã care condusese la arestarea în bloc a 

ierarhilor greco-catolici. şi trebuie sã spun cu mândrie cã, doar prin rezistenţa lui la anchetã, n-au reuşit. Acuzatul 

Arhiepiscop Leu n-a divulgat pe nimeni, ca sã poatã fi adus lângã el în proces. Ba, mai mult, la modul martiric, a repetat 

mereu cã preia totul asupra sa! 

f.b. Este, într-adevãr, un comportament ca la mucenicii mãrturisitori. Am remarcat asta de când am citit 

procesele verbale de anchetã din cartea dumneavoastrã. Aţi gãsit şi alte documente? 

c.l. Desigur, sunt extrase semnificative pentru cercetarea ce o întreprind, gãsite în osarele altor oameni ai vremii 

cu care rudele mele avuseserã de-a face. Toate acestea mi-au parvenit mai uşor acum când, prin înfiinţarea Arhivei 

proprii a CNSAS, „clasificarea” nu mai are doar sensul poliţist foarte plãcut de unii politicieni, care înseamnã 

„secretizare”, ci revine şi la înţelesul curent al vocabulei de „punere în ordine”. Ei bine, începutul acesta de punere în 

ordine a unor documente în nişte arhive libere la acces, cum sunt cele ale CNSAS, este un lucru foarte mare. şi zãu cã 

nu mã refer la cei care le folosesc meschin, pentru ranchune, ascunzişuri sau rãzbunãri politice; vorbesc în calitate de 

om care cerceteazã istoria şi are nevoie de cercetare tocmai pentru obiectivitatea informaţiei. Exemplul concret, sunt 

ediţiile cãrţii despre care aţi vorbit, modul cum cresc şi se aprofundeazã ele de la o apariţie la alta. Dacã ne-ar ajuta 

Dumnezeu sã putem avea acces şi la arhivele KGB-ului – acces asemãnãtor, vreau sã spun, precum la toate arhivele din 

ţãri civilizate despre care am vorbit şi la care, iatã, ne aliniem şi noi, cred cã aş putea scoate la ivealã adevãrul complet. 

Pentru cã, în cazul lui Vasile-Victor Leu este vorba de rãpirea unui patriot nevinovat care încerca în lumea liberã sã 

salveze cât putea din credinţa şi libertãţile poporului sãu dar, a cãrui compromitere prin detractori plãtiţi şi zvonuri 

lansate între emigranţii pe care-i pãstorea nereuşind, dupã mari eforturi de a-l anihila astfel, fãcute de un aparat întreg 

specializat în diversiune, s-a recurs la rãpirea lui şi la fabricarea, chiar în teribila închisoare Lubianka din Moscova, a 

dosarului de condamnare la moarte pe care, apoi, un tribunal-marionetã din Bucureşti l-a parafat pronunţând sentinţa. 

Vã daţi seama ce gest disperat a fãcut KGB-ul? 

f.b. Cum? 

c.l. A fost singurul emigrant român pe care l-au rãpit pe faţã, riscând sã producã mari proteste internaţionale în 

lumea liberã, care ura comunismul. L-au rãpit şi l-au dus la Moscova; deci s-au demascat ca Stat membru al ONU 

încãlcând statutele internaţionale la care se angajaserã. Pe nici unul dintre politicienii, generalii sau foştii demnitari 

emigraţi nu şi-au permis sã-i trateze chiar aşa. Au creat provocãri la ambasade sau la guvernele din exil, dar prin mâna 

altora. În cazul lui s-au demascat direct. Înseamnã cã era prea periculos pentru ei şi nu voiau sã-l scape, chiar cu un 

asemenea risc de a-şi compromite alte acţiuni şi a ajunge sã le fie demascate. Pe ei nu-I dureau atât de mult grupurile 

mai mari sau mai mãrunte care li se opuneau; dar o Bisericã ce-i putea uni şi reînfrãţi creştineşte pe toţi românii 

fãrãmiţaţi, cum e blestemul nostru, era o ameninţare care trebuia anihilatã indiferent cu ce risc. şi au riscat, aşa cum nu 

fãcuserã nici cu Horia Sima, nici cu Rãdescu, nici cu Vişoianu care fãcuserã guverne, nici cu regii care-i încurajau, nici 

cu alţi rezistenţi, din alte naţiuni cotropite de ei. L-au rãpit, pur şi simplu banditeşte, din lumea liberã care pedepseşte 

aspru sechestrarea de persoanã. N-au mai avut timp de mãnuşi. Era mai necesar sã i se închidã gura. Au folosit cea mai 

abjectã metodã, dar şi cele mai abjecte persoane pe carele manipulau. 

f.b. Mã bucur cã, mai greu, cu divagaţii, am ajuns totuşi aici, pentru cã acesta era motivul interviului pe care vi l-

am cerut O veste foarte gravã a cutremurat în ultima vreme lumea interesatã în acest domeniu: Un numãr impresionant 

de dosare recent scoase la ivealã din arhivele DIE demonstreazã cã Silviu Crãciunaş, unul dintre cei mai vechi emigranţi 

dizidenţi, considerat stâlp al rezistenţei în strãinãtate şi ajuns vicepreşedinte în mişcarea românilor dinafarã condusã de 

Ion Raţiu, era o cârtiţã a securitãţii, informator constant al ei din interiorul serviciilor secrete occidentale unde se infil-

trase şi important agent pentru lansarea de provocãri care sã compromitã personalitãţi româneşti ce cãpãtau credibilitate 

în lumea liberã, sã creeze discordie în comunitãţile româneşti, sã estabilizeze acţiunile de rezistenţã ale românilor dina-

farã şi, mai ales, sã profite şi de încrederea unor agenturi strãine şi de încrederea unor români care-l credeau fidel ace-

lora, fãcând servicii dictate de securitatea din ţarã şi chiar de KGB în perioada în care Moscova controla Bucureştiul. 

c.l. Ce sã-i faci?! Adevãrul nu iartã. Acest cel mai corupt dintre agenţii securişti, din pricina cãruia nu numai 

vãrul meu a fost condamnat la moarte, ci mulţi dintre sãrmanii rezistenţi din munţi, pe care el îi momea sã vinã în 

locurile unde-i aresta securitatea, era pânã anul trecut lãudat de domnul Neagu Djuvara şi de alţii care refuzau a-l bãnui 

provocator! 
f.b. Dar dumneavoastrã? 

c.l. Nu mi-am pus problema. Pentru mine era de la început un calomniator al vãrului meu. Încã de pe vremea când nu se ştiau 

aceste lucruri şi când, prin continuarea unor interese dubioase dupã 1989, unii îi frãceau lui Crãciunaş portret de erou, eu am 

publicat depoziţia lui ca martor în procesul lui Vasile-Victor Leu, care era cea mai importantã  
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piesã din dosar pentru condamnarea la moarte a acestuia, acuzându-l de orice, de la legionarism, pânã la faptul cã voia 

sã provoace rãscoale în ţarã ca sã-I gãseascã pe rezistenţii care mai rãmãseserã în munţi. La o primã impresie, se pare cã 

de mãrturia lui Crãciunaş trimisã încã din 1953 la Moscova şi adusã în acel proces din anul 1954 (fãrã prezenţa lui, 

pentru a nu se devoala modul secret în care el trãia bine fiind la dispoziţia securitãţii) nici n-ar mai fi fost nevoie, de 

vreme ce vãrul meu recunoştea sus şi tare, în plinã instanţã, cã este duşman al comunismului şi ar face orice cu 

mijloacele sale pentru salvarea României de „aceastã cãmaşã de forţã”. Dar mijloacele sale erau mijloace intelectuale şi 

politice; el strãduise pentru coagularea emigraţiei române, pentru întãrirea parohiilor ei cu preoţi dreptcredincioşi şi 

salvarea de provocatorii în sutanã trimişi de ortodoxia moscovitã, pentru adunarea la un loc a liderilor ei, între care erau 

disensiuni; ba chiar strãduise foarte mult pentru organizarea acelei divizii de militari români din cadrul 

Armatei Atlanticului, care sã vinã şi sã elibereze ţara; chiar petrecuse aproape o jumãtate de an printre macedoromânii 

din Grecia mobilizându-le preoţii şi pe alţi înalţi ierarhi din lumea greacã pentru a nu se mai da crezare generalului 

Markos care fãcea jocurile Kremlinului şi pentru ca patriarhiile ortodoxe din Orientul Apropiat sã nu se lase atrase de 

banii pompaţi prin Alexei al Moscovei. Pentru asta devenise duşmanul nr. 1 al KGB-ului care l-a rãpit cum n-a fãcut cu 

niciun altul dintre liderii noştri refugiaţi în occident. La proces, el recunoştea cu mândrie toate acestea şi lupta politicã 

dusã cu mijloacele sale de propovãduitor. Dar, pentru cã asemenea mijloace ar fi fost cât de cât discutabile, condamnate 

de presa liberã şi de vreo instanţã internaţionalã, s-a recurs la depoziţia lui 

Crãciunaş care-l acuzã cã ar fi vrut sã vinã pe teritoriul românesc şi sã înceapã rezistenţa în munţi, ceea ce era o faptã 

concretã de arme, condamnabilã pe teritoriul oricãrui stat suveran. De asta era necesar Crãciunaş care, cine ştie câte alte 

provocãri îi mai lansase în strãinãtate. Declaraţia lui este adusã sub formã scrisã în instanţã. Daţi-vã  seama de asta: Un 

proces grav, în care concluzia rechizitoriului este de condamnare la moarte, iar  inculpatul nu are dreptul nici mãcar sã 

se confrunte cu principalul martor al acuzãrii!... Asta e mai mult decât mârşãvia unui nãimit precum Crãciunaş; asta e 

una dintre crimele de injustiţie cele mai grave din procesul comunismului.  

f.b. şi, chiar dacã se afla în lanţuri în faţa instanţei, vãrul dumneavoastrã cum a  reacţionat? 

c.l. Avem procesul verbal de şedinţã: Subliniindu-şi calitatea de înalt prelat, arhiepiscop al românilor dinafarã şi 

general confesor militar al diviziei române din Armata Atlanticului. El nu cerea vreo îngãduinţã. El declara singur cã a 

fãcut chiar lucruri mai grave decât se spun în rechizitoriu, împotriva comunismului şi pentru salvarea Bisericii lui; ba şi-

a cerut singur condamnarea la moarte spunând cã „singura soluţie demnã atât pentru el cât şi pentru instanţã, în acest 

proces care este o luptã pe faţã între el şi judecãtori, este condamnarea la moarte”. Da: rostea asta fãrã teamã sau preget; 

dar, pentru adevãr, respingea minciunile lui Crãciunaş.  

f.b. şi s-a ţinut seama de aceastã respingere? 

c.l. Nicidecum. Aveţi în carte, încã de la prima ediţie, atât sentinţa de condamnare la moarte cu motivãrile ei, 

cât şi depoziţia condamnatului faţã de afirmaţiile din depoziţia lui Crãciunaş.  

f.b. Se dezvãluie acolo activitatea de provocator a lui Crãciunaş? 

c.l. Evident! şi chiar am încercat o discuţie cu Ion Raţiu, dar acesta s-a stins pânã când am publicat eu cartea în  docu-

mentele cãreia este pomenit. Vãrul meu l-a întâlnit la Londra pe Ion Raţiu încã tânãr, exac în perioada când colabora 

intens la Radio Londra. Crãciunaş s-a infiltrat mai târziu pe lângã Raţiu, printr-o femeie. E o poveste nostimã la care voi 

reveni. Aici trebuie sã spun cã, pregãtind documentele spre publicare, am remarcat limpede poziţia de unealtã a lui 

Crãciunaş; dar, pe atunci, nu era important pentru mine lucrul acesta. Acum însã, când stãm în faţã cu toate documentele 

întregii sale vieţi de provocator-destabilizator infiltrat atât de perfid, având funcţii atât de importante ca agent al  securi-

tãţii, se explicã  mult mai multe lucruri.... Cu toate cã sunt grave aceste lucruri şi, în faţa lor, ar fi nevoie de sentimente 

austere precum pioşenia în direcţia martiriului unui personaj şi ura în direcţia detractorului care pune accentul tocmai pe 

minciuna ce poate argumenta condamnarea la moarte, fiind romancier nu mã pot dezbãra de tehnicile meseriei mele şi 

îndrãznesc sã spun cã, deabia acum se descâlcesc iţele romanului poliţist (sau „criminal”, cum îl mai numesc unii) cu 

alte amãnunte de pe parcurs care îl fac pe personajul-iudã (în speţã Crãciunaş) sã nu mai aibã nici un scrupul pentru 

aceasta gravã afirmaţie finalã, de vreme ce, pe parcursul întregii „acţiuni”, a procedat la tot felul de acte de provocare şi 

chiar anihilare moralã sau fizicã a Arhiepisco-pului; din ce în ce mai grave, pânã când minciuna care conduce spre 

pedeapsa capitalã nu i se mai pare o gravitate. Bazându-ne pe asemenea documente, tot aşa cum e clar cã Silviu 

Crãciunaş a lansat în lumea occidentalã minciunile cã, în ţarã, Vasile - Victor ar fi fost un detracat certat cu tatãl sãu, cã 

furase tablã de la episcopia Huşilor şi cã a fãcut parte dintr-o delegaţie care a vizitat Moscova, am putea bãnui şi cã, la 

Paris, tocmai când episcopul se ducea cu Generalul Rãdescu sã deschidã biserica românã sigilatã de guvernul francez, a 

lansat zvonul cã Vasile-Victor ar fi fost omul lui Petru Groza şi putem fi aproape siguri cã tot el este personajul 

necunoscut din gara Insbruck, „vorbind prost nemţeşte” despre care ucigaşul prins când voia sã-l împingã pe episcop în 

faţa trenului, declarã cã l-a plãtit sã facã aceasta. 
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f.b. Înseamnã cã dumneavoastrã avansaţi spre a demonstra cã n-au fost adevãrate nici aşa zisele pãcate ale 

tinereţii arhiepiscopului emigraţiei române, pe care securitatea le-a tot pompat spre occident ca sã-l compromitã. 

c.l. S-ar putea sã fie şi adevãrate. Adicã i-au scormonit toate datele, i-au ascuns meritele care-i aduseserã funcţii 

şi decoraţii foarte mari la vârstã tânãrã şi au speculat un moment în care el şi-a apãrat soţia cãreia, de la şcoala unde era 

directoare i s-au furat nişte lucruri şi un altul, când a fost trimis disciplinar pe front deoarece conlucrase cu nişte evrei. 

Am documente cã securiştii din jurul patriarhiei roşii de pe vremuri au lucrat mult ca „sã punã în valoare asemenea 

documente” prin ţãrile pe care le  colinda el ca ierarh al emigraţiei române. 

f.b. Deci, erau acele binecunoscute metode de compromitere. 

c.l. Mai mult decât atât, vã spun eu, care ştiu bine cã n-a fost nicicum un infractor şi cã a fost foarte iubit şi apre-

ciat de tatãl sãu care era foarte auster: Ce motiv am avea sã cãutãm adevãrul sau neadevãrul unor provocãri, de ce ne-am 

mai strãdui sã-i demonstrãm nevinovãţia dacã suntem buni creştini şi credem în ispãşirea pãcatelor? În rãscumpãrarea 

de cãtre om a greşelilor prin fapte bune. Pãi, toatã zbaterea lui în strãinãtate şi tot calvarul lui în temniţele anchetelor 

pânã la pedeapsa capitalã, ce spun?! Toatã strãdania lui de când ajunge la vârstã maturã este de o mare responsabilitate 

naţionalã, iar tot supliciul la care este supus dupã rãpirea de cãtre KGB înseamnã ani întregi de martiraj crunt, dar şi de 

neîngenunchere!...  

Bunul creştin, nu cã nu pãcãtuieşte sau n-a pãcãtuit, dar ajunge la marea luminare de a se cãi de pãcat şi a se concentra 

pe fapta bunã şi pe mãrturisirea întrutotul a lui Hristos-Dumnezeul. El gãseşte tãria de a se pocãi ajungând la luciditatea 

poruncilor Credinţei. Dimpotrivã; periculoşi sunt cei care nu se pocãiesc, nu-şi recunosc pãcatul şi şi-l neagã stând de 

mânã cu minciuna diavolului. Cei care au învãţat ceva din pãcat au tãria sãl recunoascã, iar Dumnezeu cântãreşte asta şi-

i ajutã. Ce conteazã pãcatele din tinereţe ale vãrului meu Vasile, pe care securiştii i le-au exagerat ca sã i le speculeze,  

pe lângã mârşãvia de a nu-şi recunoaşte pãcate mai grave, de colaboraţionism, ale unora care, prin asta, vor sã-şi 

pãstreze astãzi ierarhiile lumeşti?!... Chiar dacã a avut în tinereţe pãcate tot lumeşti, el s-a curãţat şi s-a sfinţit prin 

martiriul în care s-a dovedit nu numai mare patriot, ci şi consecvent mãrturisitor al sacrificiului Cristic, al Crezului 

Bisericii sale, al destinului nostru naţional. 

f.b. Apropo de aceasta: Nu aţi cerut în justiţie reabilitarea lui prin revizuirea procesului şi a condamnãrii la 

moarte? 

c.l. Eu ştiu cã un stat de drept, dacã vrea sã se reabiliteze, trebuie, prin însãşi guvernarea sa sã ia atitudine pentru 

revizuirea injustiţiilor istorice. Existã cutuma ca Ministrul Justiţiei dintr-o guvernare care se dezice de alta sã atace 

hotãrârile judecãtoreşti ce i se par nedemne. 

f.b. şi ce-aţi fãcut pentru asta?  

c.l. Când mi-a apãrut cartea bazatã pe documentele din arhiva securitãţii, i-am trimis-o ministrului justiţiei de atunci. 

Dar n-am primit nici un rãspuns. Mai târziu am aflat cã persoana care ocupase acel fotoliu avea ea însãşi dosar de 

colaborator al securitãţii, precum mulţi alţii, chiar mai apropiaţi prin teologie misiunii lui Vasile-Victor, clerici care ar fi 

avut datoria sã-i cinsteascã memoria, sau instituţii clericale care ar fi putut contesta istoriceşte aceast condamnare la 

moarte faţã de care ierarhii de atunci nu au acţionat. Asta m-a hotãrât sã las în grija Judecãţii Domnului demnitatea 

familiei mele şi naţionalismul ei de bun simţ creştinesc. 
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f.b. Sã revenim la documetele descoperite recent. 

c.l. V-am spus cã, pentru mine, informaţiile din ele nu sunt chiar recente. Poftiţi, vã citez din carte atât depoziţia lui 

Silviu Crãciunaş, aflatã la dosar cât şi audierea inculpatului pe aceastã temã. Deschideţi la pagina 207.  

Datã în faţa noastrã. 

Lt. de Securitate, indescifrabil. 

DECLARAŢIE  

Subsemnatul Silviu Crãciunaş declar urmãtoarele despre Leu Vasile: În tarã nu am stiut nimic despre acesta. În strãi-

nãtate la Paris, l-am cunoscut personal pe Leu Vasile în oct. 1949, prin mijlocirea colonelului Iliescu - Londra. Vasile 

Leu mi-a vorbit personal despre faptul cã în timpul regimului antonescian a fost arestat si condamnat la închisoare, 

trimis pe front în detasamente de pedeapsã, reabilitat dupã ce a fost rãnit grav pe front; mi-a vorbit fãrã sã-mi dea date 

precise, despre marile legãturi pe care le-a avut în tarã la palatul regal, la Bucuresti si în tarã în general; mi-a vorbit de 

faptul cã a fost trimis la Moscova în 1948 cu delegatia bisericii ortodoxe române, care a vizitat în acel an Uniunea 

Sovieticã; mi-a spus cã a avut în tarã legãturi cu grupurile de rezistentã din muntii judetului Neamt, cãrora le-a furnizat 

arme si munitiuni, mi-a  spus cã pentru a i se pierde urmele a simulat o sinucidere la Constanta, la mare, si cã apoi a 

fugit cu popa Florian Gâldãu peste Jugoslavia, Triest în Austria, la Gratz, zona englezã, unde s-au prezentat autoritãtilor 

engleze de ocupatie. De aici a plecat în Italia unde a luat legãtura cu generalul Puiu Petrescu, cu aviatoru Vasiliu Cluj si 

cu alti reactionari români. De aici a plecat în Germania unde a avut o întrevedere cu H. Sima; apoi a plecat în zona 

englezã din Germania, unde a înfiintat <episcopia românilor ortodocsi din Europa de Apus>; de aici a plecat în Anglia... 

... De la inginerul Titi Constantinescu, acelasi Petricã Bogdan, agent american la Salzburg, am aflat cã Vasile Leu i-a 

cerut sã-i mijloceascã legãtura cu tara. Aici voia Vasile Leu sã se înapoieze pentru a relua legãtura cu grupurile de 

partizani din muntii Neamtului. De la popa Boldeanu am aflat în septembrie 1949, la Paris, cã Vasile Leu a fãcut 

excrocherii în tarã, fapt pentru care a fost condamnat la închisoare în timpul regimului antonescian; l-a acuzat pe Vasile 

Leu cã este agent comunist, fuga lui clandestinã fiind fãcutã cu ajutorul autoritãtilor din RPR.  Chiar de la Vasile Leu 

am aflat la Paris cã trãieste în concubinaj cu Sanda Stãtescu, pe care vroia sã o ducã cu el în Anglia, ca secretarã 

personalã. Vasile Leu mi-a spus cã a fãcut o legãturi cu francmasoneria englezã; si cu cea francezã prin Vintilã Betala, 

prin care a reusit sã obtinã sprijinul francmasoneriei în favoarea bisericii ortodoxe, si pentru înfiintarea episcopatului 

proectat. Nu cunosc altceva despre viata particularã murdarã, despre activitatea si legãturile lui Vasile Leu. 

ss/ Silviu Crãciunas 

Pentru conformitate, 

Horn Adelina 

…………………. 

Lt. De securitate Dumitrãşconiu Niculae Interogatoriu Leu Vasile din 14 aprilie 1953 : 

... Tot la Moscova, am citit o declaratie datã de Crãciunas recunoscându-i scrisul, si o declaratie datã de un oarecare 

Olaru. Crãciunas spunea în acea declaratie cã eu as fi adãpostit niste material si munitii în tarã si alte inventii de ale sale. 

Olaru, pe care nici nu l-am cunoscut vreodatã, a dat si el o declaratie pe care am citit-o, plinã de inventii si de lucruri 

care nu-mi apartin.... 

ss/ Leu Vasile 

............ 

f.b. Va sã zicã Silviu Crãciunaş se afla la Paris când şi prea sfinţitul Vasile-Victor ajunsese acolo pentru redes-

chiderea bisericii române. Mi se pare cã ea fusese închisã de statul francez în urma unor conflicte dintre douã tabere care 

voiau sã punã mâna pe bisericã.  

c.l. Eu cred cã erau mai multe tabere. Prima datã s-a vorbit numai de legionari şi nelegionari, dar eu cred cã mai erau şi 

infiltraţi din ţarã care voiau sã punã mâna pe bisericã pentru interesele KGB-ului ce începuse o ofensivã cu preoţi-a-

genţi, împotriva ierarhiei pravoslavnice a ruşilor albi, iar acum o continuau pentru a domina şi emigraţiile din ţãrile 

satelite. La invitaţia generalului Rãdescu, vãrul meu vine atunci de la Londra unde îşi avea sediul eparhiei, pentru a 

calma lucrurile şi a aduce înţelegere între români. Tot atunci, fiindcã Rãdescu pleca înapoi în America, el a preluat şi 

grija de a-i ajuta pe ofiţerii români refugiaţi la Paris, care erau în nevoie aşteptând sã li se organizeze acea mult speratã 

divizie de rezistenţã în cadrul Armatei Atlanticului. 

f.b. Cum comentaţi depoziţia lui Crãciunaş? 

c.l. Rezultã cã acesta l-a cunoscut pe Vasile-Victor când era în înalta sa ierarhie la Londra, venind la Paris a cãrui biseri-

cã ortodoxã românã îi era subordonatã teritorial, iar generalul Rãdescu, în calitatea sa de lider al emigraţiei şi  preşedinte 

al guvernului român din exil, venea din SUA ca sã i-o încredinţeze şi sã-l instaleze. De notat cã la pomenirea oficiatã de 

vãrul meu pentru Niculescu-Buzeşti participã toţi membrii Comitetului Naţional Român aflaţi în  mai multe ţãri din   
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Europa şi cã, dupã acest serviciu  religios, aceştia au avut adunarea prezidatã de Rãdescu, în care s-au luat hotãrâri  

importante privind viitoarele activitãţi ale Comitetului Naţional Român. Nu am documente care sã ateste infiltrarea lui 

Crãciunaş în aceastã adunare, dar informarea despre conţinutul ei a ajuns la securitate destul de prompt ca şi cea cã, 

întrucât conducerea Comitetului îşi avea sediul în SUA, lui Vasile- Victor Leu i se cere sã-şi mute sediul eparhiei la 

Paris, ca arhiepiscopie, unde poate fi mai eficient în coagularea tuturor forţelor româneşti, reprezentându-i pe Rãdescu şi 

Vişoianu care locuiau în SUA. În felul acesta, vãrul meu a luat legãtura şi cu generalul Puiu Petrescu implicânduse în 

divizia românã a Armatei Atlanticului, s-a ocupat de cãminul ofiţerilor români de la Paris, de burse în Franţa pentru 

studenţii români, de certificate, acte de naştere, de cãsãtorie, chiar şi de garanţie moralã a Bisericii pentru sute de 

refugiaţi români care aveau nevoie de ele ca sã se stabileascã în diverse ţãri; ca sã nu mai vorbim de medierile între 

diverse grupuri de români care, conform blestematului nostru specific se contraziceau unii pe alţii în toate straturile, de 

la regi (sã nu uitãm cã triau şi Carol şi Mihai şi Niculae cu surorile lui şi Elena şi Lupeasca) pânã la bieţi oameni în 

bejenie; şi toţi trebuiau atraşi pe calea creştinã a înţelegerii. Devenise într-adevãr pãstorul unei turme care se cerea adusã 

pe un drum comun al rezistenţei şi avea cu atât mai multe îndatoriri cu cât trebuia sã se roage de mai multe guverne, din 

mai multe ţãri sã-l sprijine în ajutarea emigranţilor români. Cãpãta tot mai multã popularitate la enoriaşii atât de 

rãspândiţi, precum şi influenţã şi autoritate la guvernele din ţãrile unde erau aceştia rãspândiţi. În plus, ataca tot mai 

vehement guvernul promoscovit de la Bucureşti în emisiunile sale duminicale, aşa cã începea a fi inamicul nr. 1 al  co-

munismului din România şi al serviciilor lui poliţieneşti supuse KGB-ului. Iar acestea, prin asemenea detractori şi 

provocatori, ca şi prin scenarii conduse de agenţi proprii, acţionau pentru compromiterea şi anihilarea lui. 

f.b. Iar Crãciunaş? 

c.l. Aici voiam s-ajung: Pe de altã parte, Crãciunaş, care devenise omul securitãţii încã din 1948, când îi fãcea 

scãpaţi pe unii din ţarã şi-i dãdea legaţi pe alţii care voiau sã fugã cu adevãrat, ajunge la Paris „cu voie de la poliţie” şi 

cautã sã se infiltreze în sferele cele mai înalte ale emigraţiei. Vasile nu-l prea pomeneşte în declaraţiile sale, fiind pe 

atunci, pesemne, un element secundar; dar îl pomeneşte de pe Horaţiu Comãniciu, ca legãturã directã cu Horia Sima şi 

cu cercuri pariziene, despre care ştim cã era şi a rãmas mereu, chiar mai mult decât Ion Raţiu, în strânse relaţii cu  

Crãciunaş. Astfel, acesta ajunge a fi infiltrat în atenţia Comitetului Naţional Român, ca şi al serviciilor secrete 

americane care îl considerã de bunã credinţã şi îl pregãtesc pentru a fi trimis în ţarã sã organizeze rezistenţa şi pornirea 

unei rãscoale. Vã daţi seama: pentru asta el primea din occident toate legãturile posibile cu cei din munţi şi cu cei 

paraşutaţi mai înainte, fapt pentru care, dupã întoarcerea lui, acele biete victime au şi cãzut. În momentul în care îl 

cunoaşte pe Vasile, el fãcea primii paşi spre cãpãtarea încrederii occidentale, dar trebuia sã demonstreze şi stãpânilor din 

România cã  le face servicii. Aşa cã se explicã foarte bine modul cum, cel devenit acum arhiepiscop al emigraţiei este 

placat şi urmãrit peste tot cu provocãri, lansãri de informaţii care sã-l discrediteze şi, exact dupã ce ajunge sã capete 

importanţã şi la Paris, chiar încercãri de crimã precum cea din gara Innsbruck sau, mai târziu, în Turcia şi la Brucke. 

Poate fi doar Crãciunaş, pot fi mai mulţi ejusdem farinae dar, oricum, acesta e implicat serios de vreme ce, mai târziu, 

când KGB-ul cautã mãrturii despre Vasile, securitatea îi pune pe tavã declaraţia lui Crãciunaş şi, parafatã de Beria, 

aceasta rãmâne mãrturia definitivã de acuzare. Repet: Caz unic în justiţia mondialã – condamnare capitalã pe baza unei 

singure declaraţii, chiar şi aceea data scris, fãrã confruntare în instanţã. E de neconceput şi, totuşi, s-a întâmplat! 

f.b. De unde avea Crãciunaş toate informaţiile din depoziţie? 

c.l. O spune chiar el evocând perioada parizianã în care, e posibil sã fi avut contacte mult mai dese cu 

arhiepiscopul care, mutându-şi eparhia, avea nevoie de o suitã şi liturgicã şi de cancelarie. Aceste contacte pe care 

Vasile nu le pomeneşte pentru cã nu-l considerã important ca personaj, sunt sigur cã le vom gãsi în cele 90 de dosare 

venite recent dintre „clasificãrile” DIE, dar sã nu omitem un amãnunt: Vasile spune în ancheta de la Bucureşti cã i s-a 

arãtat la Moscova depoziţia „în care a recunoscut scrisul lui Crãciunaş”. Deci avuseserã relaţii suficiente ca sã-i poatã 

cunoaşte scrisul. Poate cã, într-o vreme, Crãciunaş l-a „asistat” în cancelaria arhiepiscopiei pe care el şi-a instituit-o la 

Paris; poate cã, fiu de preot fiind şi ştiind troparele, l-a luat pe acest Crãciunaş sã-I  ţinã strana la unele slujbe... 

f.b. În legãturã cu aceastã cancelarie şi cu problemele de secretariat, cele douã documente prezentate de 

dumneavoastrã mai conţin un nume. 

c.l. Exactissim!... Pomenirea acelui nume este lovitura, marea loviturã de teatru din aceastã foarte dramaticã 

întâmplare. E vorba de Sanda Stãtescu, pe care arhiepiscopul o gãseşte ca apropiatã a parohiei române din Paris şi o 

utilizeazã ca secretarã a cancelariei arhiepiscopale. 

f.b. Iar, despre care, în delaţiunea sa, Crãciunaş spune cã devenise amanta arhiepiscopului care voia s-o ia cu el la  

Londra. 

c.l. Da; spune şi asta tocmai pentru cã aici urmeazã lovitura de teatru. 

f.b. Vã ascult. 
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c.l. În baza delaţiunii lui, cum bine aţi numit-o (eu îi spuneam politicos „depoziţie”) şi, bine-nţeles, a recunoaşterii cu 

sfidare de cãtre acest arhiepiscop martir a tuturor actelor sale anticomuniste, are loc procesul şi condamnarea la moarte a 

lui Vasile; iar Silviu Crãciunaş,  dupã ce a petrecut vreo doi-trei ani în ţarã pânã la lichidarea întregii rezistenţe din  

munţi şi mai buna instruire a lui în şcolile securitãţii, reuşeşte iarãşi sã „scape” şi sã „fugã în lumea liberã” primind şi 

nişte bani de la Ion Raţiu şi toatã încrederea serviciilor occidentale care (nu pot sã-mi  închipui cum!) îl cred cu naivitate 

salvat din misiunea în care-l trimiseserã. şi, ţineţi-vã: Pentru a se putea infiltra mai rapid, fãrã a divorţa de soţia din ţarã, 

el se cãsãtoreşte la Paris chiar cu aceeaşi Sanda Stãtescu pe care o turnase în delaţiunea despre care am vorbit. Ea fiind 

bine cunoscutã în relaţiile cu oamenii serioşi ai emigraţiei, i-a conferit şi lui mai multã credibilitate, fãrã sã ştie de 

insinuarea sa murdarã şi, pote, geloasã, din delaţiunea care a susţinut o condamnare la moarte. Aşa începe cariera lui de 

mare reprezentant al dizidenţei române în lume... Sanda Stãtescu, turnatã de el în depoziţia din dosarul vãrului meu care 

se încheie cu condamnarea la moarte, este cea care e pusã de Crãciunaş sã-i cearã lui Ion Raţiu bani pentru el şi cu care, 

pânã la urmã, tocmai pentru a beneficia de relaţiile ei în emigraţie, Crãciunaş ajunge la bigamie, Ion Raţiu este complet 

dus de nas fãcându-şi-l adjunct, iar nişte fraieri superficiali ajunşi la bãtrâneţe vãd în aceastã canalie un model. 

f.b. Un adevãrat roman poliţist! 

c.l. Da; dar trãit pe pielea mea şi a familiei mele! 

f.b. Aveţi de gând sã-l scrieţi? 

c.l. Sã nu ne grãbim cu literatura, când mai sunt atâtea fapte şi atâtea personaje de descifrat. Deocamdatã am cerut la 

cercetare cele 90 de dosare apãrute recent, precum şi altele, ale unor personalitãţi adiacente mai noi sau mai vechi, din 

care cine ştie ce mai rãsare!“ 
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Str. Gării nr. 4c/2, cod 700094                                   Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 Bucureşti 
Telefon 0232/210 865; 0742/628 840                        Telefon rectorat: 021/252 74 57 
E-mail: ligascriitorilor.iasi@gmail.com                      E-mail : rector@unatc.ro  
 

 C  O  N  C  U  R  S 
 
Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova în parteneriat cu Universitatea Naţională 

de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti, organizează cu prilejul 

centenarului Caragiale, concursul de comedie - piese de teatru, Să râdem cu nenea Iancu 

! Condiţiile concursului : 

 Participanţii se vor  înscrie în concurs cu o singură piesă de teatru, redactată în limba 

română potrivit normativelor gramaticale actuale, impuse de Academia Română.  

 Piesele propuse juriului se vor redacta şi trimite numai în format electronic 

Microsoft Word şi vor conţine cel mult 25 pagini cu marginile de 2 cm. în format 

de pagină A4, font Times New Roman, cu mărimea literelor de 11, cu aliniate de la 

începutul rândului. Textul se va redacta cu  diacritice, iar între rânduri nu vor fi 

spaţii. 

 Concurenţii vor achita o taxă de participare de 50 Roni, care va fi depusă la orice 

filială a Băncii Transilvania în următorul cont : Liga Scriitorilor Români-Filiala 

Iasi-Moldova, cod bancar IBAN RO50BTRL02401205 U950 11XX  . Chitanţa 

eliberată de bancă va fi scanată şi trimisă electronic odată cu textul. 

 Textele se vor trimite la adresa de e- mail : ligascriitorilor.iasi@gmail.com   până în 

31 August inclusiv. 

Juriul special constituit (din cadre didactice universitare de specialitate şi alţi oameni de 

cultură), va selecta, evalua şi propune pentru premiere creaţiile  originale, valoroase 

care întrunesc condiţiile concursului. 

Premierea  lucrărilor se va face într-o şedinţă festivă la Iaşi, la interval de aproximativ o 

lună de la limita de primire. 

Premiile I, II şi III vor fi apreciate cu o diplomă şi un trofeu, iar menţiunile cu diplomă. 

Ceilalţi concurenţi vor primi o diplomă de participare. 

 Tuturor premiaţilor li se vor publica textele în revista Moldova Literară şi vor fi propuse 

instituţiilor de specialitate pentru a fi incluse în repertoriu.  

 
Comitetul de organizare. 

 

mailto:ligascriitorilor.iasi@gmail.com
mailto:rector@unatc.ro
mailto:ligascriitorilor.iasi@gmail.com
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CU EMINESCU 

Şi Eminescu ne priveşte iară, 

Zâmbeşte trist şi fără de pereche, 

Mai e cu el şi dragostea de ţară 

Şi la români aceasta e străveche. 

Neliniştea românilor îl face 

Mai treaz la ale traiului hotare 

Şi Teiul lui ar murmura în pace, 

Dar floarea risipită azi îl doare. 

Şi-ar mai dori în dulcea Românie 

Să-şi ducă omul viaţa în dreptate 

Şi tot românul fericit să fie, 

Moldova să se-ntoarcă în Cetate. 

Cum Milcovul putut-a să se soarbă, 

Că neamul de român doar unul este, 

Aşa şi Prutul, curgerea lui oarbă 

Să o trezim, s-ajungă o poveste. 

Eminule, nu îţi găseşti odihna, 

E umedă simţirea-n tot ce vezi, 

Unii în debara îşi găsesc tihna 

Şi ca şi noi, nu ştii ce să mai crezi. 

Nu se găseşte drumul înainte, 

Minciuna e la rang de adevăr, 

Cei ce conduc aleşi sunt pe cuvinte, 

Muşcăm ca Albă ca Zăpada-acelaşi 

măr. 

Aşa te mai gândeşti la Veronica 

Şi inima tresaltă sub zăpadă, 

Toţi să iubim, că nu costă nimica, 

Să fim români, că Ţara nu e pradă. 

Cu Eminescu să-nvăţăm iar dorul, 

Că preafrumoasă este Ţara noastră, 

Să-i fim iar aripi, să-şi găsească 

zborul, 

În inimi s-avem Floarea lui albastră. 

 

 

CU MINE 

Nu te gândi, cât te iubesc nu-i bine, 

E lumea mea şi o clădesc de mic, 

Ce dacă părăsit am fost de tine ? 

Am viaţa mea şi nu va fi nimic. 

Nu bănuieşti, cu tine umblu-n braţe, 

Mi-eşti dragă, ce mai pot simţi ? 

Umbră ţi-aş fi, că timpurile-s hoaţe, 

Să-ţi fie bine, te-aş putea minţi. 

Dar când iubirea-ncepe şi să doară 

Şi nu poţi capul pune pe un umăr, 

Uşor, uşor, şi mintea mă doboară, 

La vârstă nu mai pot anii să număr. 

Ca părăsit, mă linişteşte gândul, 

Aşa a fost, eu nu ştiu de păcat, 

Că pentru tine am pierdut şi rândul, 

Un` să mai stau, o, Doamne, mi-ai plecat 

! 

Dar mă simt bine când îmi zic şi prostul, 

Ai crescut mare, poate şi cu mine, 

De dragul tău, de dragul meu e rostul, 

Dar scriu cu lacrimi dragului de tine. 

 

Mie-mi rămâne sufletul în palmă, 

Mă uit la el şi cred în Dumnezeu, 

Iar viaţa vrea să îmi devină calmă, 

Dar în oglindă văd că nu sunt eu. 

Cum poate cineva să îţi iubească 

Iubirea ta ? Am să mă vând la dracu`, 

Cum poate cineva să îţi trăiască 

Iubirea ta, cum să nu fiu săracu` ? 

Mă doare noaptea negândind la tine, 

Mă doare viaţa, ca pe nou-născut, 

M-aş bucura să ştiu că îţi convine, 

Prin viaţa ta, cândva, că ţi-am trecut. 

 

DE MAMA, DOAMNE 
           Mama iubirii tinereţii mele 

este bolnavă 

Doamne, fii lânga mama, n-o lăsa, 

Nu ne-ai făcut ca să ne uiţi pe 

urmă, 

Ce-ar mai fi bine nu mai pot visa 

Şi simt speranţele cum mi se 

curmă. 

Doamne, fii lângă mine, dă-mi 

puteri 

Să-nfrunt această îndurată agonie, 

Această viaţă cu-ale ei dureri, 

Ce fără îngeri pare azi să fie. 

Pe tata l-ai luat de multă vreme, 

Îţi trebuia un gospodar în Rai, 

Tu mai aşteaptă până o s-o cheme, 

Că fără mama nu ar mai fi trai. 

Şi lacrimile nu mai pot ascunde, 

Mă doare tot ce este de durut, 

În suflet doar tristeţe îmi pătrunde, 

Nu pot să o mai iau de la-nceput. 

O mamă e făcută din iubire, 

O mamă e făcută prin copii, 

Ea pentru viaţă este o zidire, 

Puţini sunt doctori, multe maladii. 

Palma se încălzeşte de-a ei faţă, 

O mângâi, alungându-i 

resemnarea, 

Întotdeauna mă gândesc la viaţă, 

Nu pot gândi acum înmormântarea. 

Ajută-ne, PreaBunule Părinte 

Să trecem iarăşi peste soartă, 

Că mama mea este aşa cuminte ! 

Şi ea în inimă mereu Te poartă. 

Fii Dumnezeul nostru, cum Te ştim 

Şi viaţa încă-o dată să învingă ! 

Orice ar fi, cu toţii Te iubim, 

De mama, boala să nu se atingă. 
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De mă laşi singur am să ştiu cât dor, 

Acoperă capacul la sicriu, 

Eşti preafrumoasă, n-am să pot să mor, 

De dragul tău eu voi rămâne viu. 

 

Câtă nevoie am de al tău gând, 

Ca de-un surâs pentru o gură-amară, 

Eşti prefrumoasă să nu ies din rând 

Să-mi dai sărutul care mă omoară. 

 

Câtă nevoie am mereu de tine 

Ca pentru gură un ales cuvânt, 

Eşti preafrumoasă să mai ştiu de mine, 

Doar amândoi putem fi pe pământ. 

 

Dar de nu vrei, iertarea nu mai are 

Un rost, un loc, o inimă, un gând, 

Şi rămas singur n-am să am uitare, 

Ci numai ochii între ploi plângând. 

 

Şi-un curcubeu va desena pe zare 

Cât de frumoasă eşti, cât de dorită, 

Şi Dumnezeu mă va aduce-n stare 

În braţe să te ţin preamultiubită. 

 

DE NEUITARE 

       

 

Se lasă seara să cobor în mine 

Alunecând pe suflet către gând, 

Ca într-o moarte clinică văd bine 

Cum viaţa-a fost trăită până când 

 

Mi-a emigrat din inimă cu dorul 

Bătaia pentru cine îmi e drag, 

În minte eu revăd spre tine zborul, 

Ca fără tine să rămân pribeag. 

 

Dar Dumnezeu, ştiindu-mi de durere, 

M-a scos din întuneric spre lumină, 

Nu judeca, mi-a spus, nu ai putere, 

N-ai fost iubit, iubirea e de vină. 

 

O inimă înfrântă şi smerită 

În sarea lacrimei se-ncrâncenează, 

Că am crezut mereu într-o iubită 

Şi că în dragoste nu se trişează. 

 

De ce să mai învăţ să calc pe mare, 

Ar fi destul să nu mai am păcate, 

Ar fi destul să fiu un oarecare, 

Să mai suport atât cât se mai poate. 

 

Câtă nevoie am de părul tău ! 

Să îmi acopăr ochii de uimire, 

Cu tine pot învinge tot ce-i rău, 

Cât de frumoasă eşti pentru iubire ! 

 

Câtă nevoie am de trupul tău ! 

Să ies din el doar prin exorcizare, 

Cu tine pot învinge tot ce-i rău, 

Cât de frumoasă eşti, şi nu mă doare ! 

 

Destinul l-aş întoarce pentru tine, 

În timp eu m-aş întoarce cât ai vrea, 

Cât de frumos te-oi fi gândit la mine, 

Cât de frumos ar fi să fii a mea ! 

 

A mea ca o credinţă că trăirea 

Ne arestează-n inimi preacurate, 

A mea ca o credinţă-n nemurirea 

Iubirii noastre încă nefurate. 

 

De mă laşi singur am să ştiu să mor 

Fără durere-n urmă să mai las, 

Nemaifiind e-atâta de uşor 

Să îmi rămână vorbele în glas. 

 

DE ACEEA ÎI SPUN 

MUMII 

     (aproape biografică) 

Doar atât eu mai pot spune : 

Din a noastră facere 

Un certificat rămâne –  

Acela de naştere. 

Am crezut în toţi din jur, 

Să fie măcar ca mine, 

Sentimentul era pur 

Şi privirile senine. 

Ne-am înlănţuit din drag, 

Arestându-ne-n iubire 

Şi-am trecut al vieţii prag 

Pentru o nouă zidire. 

A fost să rămânem doi, 

N-am făcut din asta dramă, 

Am gândit pentru-amândoi 

Şi-am ştiut cum să fii mamă. 

Viaţa-i plină de surprize, 

Dar când vin de lângă tine, 

Îţi pot aduce şi crize, 

Amintiri devin străine. 

Când trecut-au trei decenii 

De-mpăcată vieţuire, 

De ce să ai doar vedenii 

Şi să nu mai dai de ştire ? 

După cinci ani de minciună 

Nu mi se împacă gândul, 

Viaţa o poţi face bună, 

Ai vrut să mă sară rândul. 

Şi-ai plecat spre zări latine, 

Drumul astăzi ne desparte, 

Printre familii străine 

Totul merge ca la carte. 

Coroniţele-n biserici 

Nu au valoare de pacte, 

Mirii-au devenit himerici, 

Ei mai sunt numai prin acte. 

Acte de căsătorie 

Unde ea îţi ia un nume 

Şi din multă nebunie 

Te lasă, plecând în lume. 

De aceea îi spun mumii : 

Din a lumii facere 

Un certificat rămâne –  

Acela de naştere. 

Că cel de căsătorie 

E mai mult de interes, 

Timpul îl face să fie 

Certificat de deces. 
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CU GÂNDUL LA TINE 

Mă-ncrânceneşte dorul de lumină, 

Minunile au dispărut de mult, 

Iisus Christos e răstignit din vină 

Că eu sunt păcătos şi nu-L ascult. 

Tu ai o tinereţe nefirească, 

De când pe mine m-ai uitat de tot, 

Cine rămâne să te mai iubească ? 

Eu mă tot rog, dar nu ştiu de mai pot. 

Că dragă ne e viaţa fără voie, 

Dar tot mai rece-i inima în trup, 

Pe unde o fi arca şi cu Noe, 

Aş vrea de un potop să mă ocup. 

Cine trădează, moare de trădare, 

Şi sufletul îi plânge nemilos, 

Mereu va fi ceva care mă doare 

Şi dragostea-i cuvântul dureros. 

Căci eu, iubind, se-nchină şi toţi pomii, 

Să nu ajungă cruci de răstignit, 

Ţigăncile îmi pun pe fugă rromii 

Şi-n cort mi se dau lecţii de iubit. 

 

Trădarea este tot ce mă mai doare, 

Tu, oare, nu gândeşti la Dumnezeu ? 

Destinul tău e ferecat, n-ai soare, 

Îmi pare rău, dar ţie îţi e greu ! 

Cât mai puteam puştani rămâne-n viaţă ? 

Români din stirpea multor generaţii,  

Tu te-ai pierdut, măcar să fi fost ceaţă, 

Tu te-ai pierdut, eu am rămas prin staţii. 

E mult mai trist că ai uitat de mine, 

Mă copleşesc iar amintiri în van, 

Devin şi sufletul şi inima străine, 

Caută trupul unui mac în lan. 

Tu te-ai culcat de multă oboseală, 

Tu ai născut, nu e puţin, eşti mamă, 

Şi mie mi-ai lăsat, ca din greşeală, 

Să înţeleg de ce-am ajuns o dramă. 

Dar ţie viaţa poate îţi surâde, 

Femeile trăiesc de două ori, 

De obicei în locul unor rude 

Şi-apoi, când nasc copiii şi din flori. 

 

 

Aşa mi-a trebuit, trăind cu e-ul 

La ţară, în comună, nu-n zadar 

Acum se poate face şi muzeul 

Iubirilor trăite cu amar. 

Eşti bine ? Cine naiba mă tot pune, 

Să mă întreb de tine doar în gând, 

N-ai inimă ? Întorce-te şi spune 

De ce mai merit să tot stau la rând. 

 

CU TOATE CĂ NINGE 
Cum pot să fie unii ?! Cu toate că 

ne ninge 

Şi albă primăvară avem de 

Mărţişor, 

Sfidează ghiocelul, ce sub zăpadă 

plânge, 

Din iglul lor consiliu şi al culturii 

for. 

De-aceea veşnicia, născută-i pe la 

sate, 

Perpetuând aceleaşi de viaţă 

făcături, 

Ei, la pomana zilei trăită în Cetate, 

Sunt tot o pâine neagră, în loc de-a 

fi prescuri. 

Trăiesc doar pentru sine, în cercuri 

bârfitoare, 

Nu-ţi vine să treci strada, că ei sunt 

peste tot, 

Adulmecă mirosul de fum de la 

grătare 

Şi nu pot rosti vorbe, că gura lor e 

bot. 

Dar dacă e cultură, de ce să nu se 

facă 

Cu fel de fel de lideri şi fără ideal ? 

Şi fără publicaţii, acestea pot să 

tacă, 

Sau scrise cu oftatul nesuferit oral. 

Ce-o-ţi face voi cu banii ?! Bugetul 

să ajungă, 

Gândesc pleşuve ţeste, în fiecare 

an... 

Ce-o-ţi face voi cu banii ?! Că 

totuşi sunt în pungă... 

N-aveţi de-“AG PE RIME”, aveţi 

doar de chiolhan... 

Vă crape buze-n riduri, surâsul – 

mătrăgună, 

 

 

DEPARTE NU POŢI FI DE 

MINE 

Departe nu poţi fi de mine 

Cât rătăceşti, pe unde eşti, 

Privesc spre stele licărind 

destine 

Şi sufletul se umple de poveşti. 

Se-aud colinde, Bradul de 

Crăciun 

E ca un mire-al nunţilor 

creştine, 

El se împodobeşte în Ajun 

Departe să nu poţi să fii de 

mine. 

Departe nu poţi fi de mine, 

Îmi eşti adusă-n fiecare vis 

Şi gândurile-n pace sunt depline 

Când ele din iubire au tot scris. 

Uitarea nu-nvinge lumina 

Credinţei care către oameni 

vine, 

Să împărţim iubirii noastre vina 

Departe nu poţi fi de mine. 

Departe să nu poţi să fii de mine 

S-a-ntors Iisus la Tatăl cel 

Ceresc, 

Simţirile de dor nu sunt străine 

Şi-n rugăciune spun că te 

iubesc. 
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ŞTEFAN DUMITRESCU: 

„CARAGIALE  SE PUPĂ CU 

STALIN” 
 

„Înţeleg de ce acum treizeci de ani Teatrul Mic a pus 

piesa (piesa de teatru  “Râsul” de Ştefan Dumitrescu 

n.n) la sertar. Desigur i-a speriat – pe atunci, stilul 

modern al piesei – şi îşi făceau gânduri despre 

posibilele aluzii şi comparaţii cu prezentul.” (Liviu 

Ciulei. 20 iulie 2000) 

 

Recitesc această piesă de teatru pentru a patra oară în decurs de o săptămână. Scriitorul ne-a cerut să-i trimitem 

cât se poate de urgent o prefaţă la piesă, şi să fim cum nu se poate de severi. Ţinând cont de complexitatea, de 

profunzimea şi de noutatea arhitecturală a operei dramatice, lucrul nu este tocmai uşor. 

 

Societatea Dacia Culturală, care are ca ţel Renaşterea românismului, îl sprijină pe Ştefan Dumitrescu în cursa 

lansată de noi, a aducerii premiului Nobel pentru literatură în ţară, tocmai pentru că a văzut în acest autor una din marile 

posibilităţi de exprimare ale spiritului românesc, de impunere a lui în cultura europeană. Piesa de faţă este o capodoperă, 

indiscutabil, de lucrul acesta îţi dai seama cu cât te apleci mai mult asupra operei dramatice. Ca mai toată opera lui 

Dumitrescu, şi această piesă nu poate fi înţeleasă, decât după ce este dezghiocată de primul, sau de primele straturi 

semantice. Dacă la prima lectură îţi atrag atenţia pitorescul şi ineditul situaţiei dramatice, virtuţile de compozitor ale 

dramaturgului, arta suculentă a textului, îţi dai seama la a doua lectură, că dincolo de comedia amar-tragică a destinului 

clasei ţărăneşti, te aşteaptă o piesă de teatru filozofică în cel mai profund sens al cuvântului. Aparent uşoară, vioaie şi 

pitorească, dar şi surprinzătoare, chiar şocantă, piesa musteşte de semnificaţii filozofice, fiind de fapt o parabolă, o 

filozofare profundă şi amară pe marginea sensului, destinului nostru ca popor. 

Încercăm să ne adunăm cuvintele căutând un unghi, un loc de intrare în universul semantic al piesei, pentru că, 

mărturisim, iată, după mai multe lecturi, opera dramatică de faţă este greu de interpretat, chiar pentru un critic cu 

experienţa decodificării textuale. În primul rând găsim aceste două Concepte fundamentale : Frica şi Moara. Frica este 

trădată de fricurile care bântuie în ţară. Personajele sunt cuprinse de fricuri, ele tremură mai tot timpul în piesă, de fapt 

toată istoria. Metafora este extraordinară, de o profunzime şi de o capacitate de iluminare semantică uimitoare. Al doilea 

concept central al semanticii şi al construcţiei dramatice este Moara, Morişca, jocul care se mai cheamă şi ţintar, care se 

juca foarte mult în trecut  în satele noastre. Moara este simbolul trecerii timpului, al mişcării istoriei şi lumii, care 

macină. Istoria este o Moară care macină destinul oamenilor, al popoarelor. 

Aşadar în piesă suntem sub semnul şi sub cupola istoriei. Acţiunea piesei se petrece înlăuntrul istoriei, unde are 

loc măcinarea oamenilor şi a neamurilor. Starea psihologică şi politică a acestui popor de-a lungul istoriei este aceea a 

stresului permanent. De la Început ne este relevată condiţia umană a acestui popor aflat tot timpul la pândă să nu fie 

surprins de duşman, care mai chiuleşte şi el de la muncă, trăgându-se la o ţuiculiţă şi la un pahar de vorbă. Ţăranii lui 

Dumitrescu (autorul, altfel destul de intelectualist, are mai multe piese cu ţărani, unele capodopere, toate mustind de 

filozofie), sunt oameni buni, glumeţi, cu înclinaţie către umor. Sunt însă cuprinşi repede de boala fricurilor. Fricurile 

sunt un fel de reacţie la absurdul istoriei, la cinismul, la setea de destrucţie. Sunt o reacţie la istorie, un mod de a 

comunica cu Istoria. Ca urmare a acestei frici (teribilă, difuză, venind din străfunduri) oamenii vorbesc mult. Se iau cu 

vorba ca să uite de frică, să nu mai audă vocea aceea a spaimei care vine dinlăuntrul lor. Asistăm la o dilatare (plastică şi 

superbă) a Limbajului. Limbajul este şi el o reacţie la Istorie, un mod de a crea Istorie, de a comunica permanent cu ea.  
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Limbajul încearcă să umanizeze Istoria, s-o stăpânească. Pătrundem acum într-un alt nivel semantic al operei 

dramaturgice. Este extrem de interesantă construcţia piesei. Nu poţi să-ţi dai seama, este vorba de nişte ţărani din evul 

mediu, pe care spaima îi face să se proiecteze în viitor (un fel de iluminare, de anticipare a Răului, o fantă deschisă în 

timp), sau este vorba de doi muncitori (Vasile şi Nicolae) luaţi din uzină şi trimişi în satele lor (care trăiesc această falie 

deschisă brusc în subconştientul colectiv al neamului), să-i lămurească pe oameni să se treacă la colhoz. Să facă altfel 

spus colectivizarea. Oricum tot ce se întâmplă se petrece simultan în Istorie, şi în subterana din noi, în subconştientul 

colectiv al neamului. 

Situaţia dramatică imaginată de autor este iluminată de aceste două reflectoare spaţial-temporale, dinspre trecut 

înspre viitor, şi dinspre viitor înspre trecut. Şi ce vedem, un popor de amărâţi, veseli şi senini, prinşi pe picior greşit de 

istorie. Este indiscutabil că actualul mod de a reacţiona la istorie al poporului român l-a inspirat pe dramaturg , şi că 

tocmai lucrul acesta ni-l relevează autorul. Suntem în istorie un popor de-fensiv, surprins tot timpul în contratimp, pe 

picior greşit. Reacţia noastră la Istorie este inversă. Suntem prin esenţa noastră un popor care scăpăm de Dracu şi dăm 

de Tac-su. Un popor al cărui mod de a se salva este acela de a da din lac în puţ. Acesta este mesajul esenţial şi tragic al 

autorului. Această temă ar putea fi dezvoltată foarte mult. Ideea este esenţială pentru Prezentul şi Viitorul nostru ca 

popor. 

Faptul este o tragedie. Suntem un popor îmbătrânit şi conservator, reacţionând la prezent şi viitor cu achiziţiile 

trecutului. Orientaţi şi pregătiţi să întâmpinăm şi să ne apărăm de o primejdie (turcii şi tătarii) suntem extrem de 

vulnerabili în faţa uneia noi. A celei mai mari. De fiecare dată am scăpat în istorie ca prin urechile acului, dar ulciorul 

nu merge de multe ori la apă. O dată ni se va înfunda! Acesta este un alt mesaj teribil al piesei. Suntem vulnerabili în 

faţa Utopiei, a primejdiilor care ni se prezintă purtând masca Binelui. (Comunismul, Stalinismul). Atenţie la acest tip de 

primejdie ! Este un alt mesaj teribil al operei dramatice. Caragiale şi Stalin, ca personaje, sunt desigur simboluri, 

parabole. În spatele personajelor stau stalinismul şi caragialismul ca moduri şi tipologii de a percepe lumea şi de a te 

raporta la ea. Amândouă, aceste moduri, vin dinafară, de undeva de sus, din lumea bună. Da , dar ajung în substratul 

bazal al societăţii şi al românismului (altă idee teribilă şi îngrozitoare), pe care îl seduc, îl penetrează, îl distrug. Nu 

întâmplător (şi aici stă toată grozăvia mesajului operei dramatice) Dumitrescu îşi alege ca personaj colectiv, şi loc de 

acţiune, clasa ţărănească. Este clasa bazală a românismului, cu subminarea şi erodarea ei este pusă în primejdie însăşi 

existenţa istorică a neamului. Ajungem astfel la mit (în ultimă instanţă piesa este una mitologică, reinterpretând 

dramatic un mit, recreându-l în modernitate) sâmburele semantic al piesei, concept fundamental al structurii dramatice, 

Calul Troian. Ioneacă şi Mărin, care veghează să nu vină turcii, sunt obsedaţi, văd mereu în faţa ochilor, venind pe zare 

un cal. 

Este Calul Troian pe care noi ca neam îl purtăm de milenii în noi. În studiile sale de psihologie a poporului 

român, Ştefan Dumitrescu a ajuns la concluzia că noi românii suntem un popor sinucigaş. Stalinismul şi Caragialismul, 

setea de a le interioriza, sunt forme ale suicidului nostru istoric ca popor. Opera dramatică de faţă (pe care cineva ar 

putea s-o ia într-o accepţiune superficială, ceea ce ar fi dureros) devine una a escatologiei acestui neam. Este o operă 

abisală, cutremurătoare. Noi vom pierii ca neam, ne spune dramaturgul, şi noi singuri suntem cei care ne-am creat 

sfârşitul. Calul Troian este în psihologia noastră. De altfel, cunoaştem acest lucru, dramaturgul (care este şi viitorolog) 

are studii aprofundate pe această temă, concluzia lui fiind  că în 20-30 de ani vom dispărea ca stat, iar în 30-50 de ani 

vom dispărea ca popor, în faţa acestui eveniment tragic singura soluţie, pe care el o preconizează, fiind aceea a 

"încordării maxime şi totale" a întregului neam, în vederea salvării sale. Acestea ar fi numai câteva repere epistemo-

logice, care-i pot permite lectorului sau spectatorului, să descifreze nivelurile piesei, sensurile ei adânci, care sunt mai 

multe şi cumplite. În realitate, piesa de faţă (Caragiale se pupă cu Stalin) este o tragedie înspăimântătoare despre 

destinul unui popor, purtând masca unei comedii amare. Şi aceasta (a doua piesă de teatru, TRAGEDIA, cea nescrisă, 

dar sugerată) este de fapt marea operă dramatică, pe care ne-o dăruieşte, ca să ne trezească la realitate, Dumitrescu. 

 

 
Ştefan DUMITRESCU, (n. 24 aprilie 1950, Valea Mare, judeţul Vâlcea) este un scriitor român contemporan, publicând o operă impresionată ca 

număr, dar şi ca gen literar. A urmat Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în perioada 1969 – 1973. S-a remarcat deopotrivă ca 

poet, prozator, dramaturg, eseist, critic şi istoric literar, filozof şi analist politic. Scrierile sale au devenit foarte căutate şi citite mai ales după 

câştigarea unui concurs, care i-a dat dreptul de a continua romanul lui Marin Preda, Delirul, vol I. Prin publicarea volumui II, apărut în anul 

2004, la Editura Fortuna, a fost atins apogeul stilului său literar clasic. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi preşedinte al 

Asociaţiei Biroul de Viitorologie Bucureşti. În anul 2007 obţinut diploma Revistei de Artă şi Cultură „Iosif Vulcan” din Australia. Piesa de 

teatru „Caragile se pupă cu Stalin” a fost răsplătită cu Premiul de Excelenţă la Festivalul Naţional de Teatru „Bogdan Amaru”, ediţia a doua. 

Poate fi citită online la adresa: 

 

http://regizorcautpiesa.ro/piese-de-teatru-online/Caragiale-se-pupa-cu-Stalin-2534-1319.html 

 

http://regizorcautpiesa.ro/piese-de-teatru-online/Caragiale-se-pupa-cu-Stalin-2534-1319.html
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Skickat från min iPad 

(cu drag şi dor, în limba suedeză) 
 

Codul mitopoezic 
 

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... 

Zadarnicind 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 lumii. 

 

Baladă 

 

Starea visată leagănă dorinţe 

Al Nopţii freamăt plăsmuie idei 

Ce întrupare-şi cer, vrăjite chei 

Rubin al inimii, cereşti credinţe 

 

A  ne reumple lumea de mister 

O-atingem cât lumina-i ne susţine 

Noi, fii din flori ai cerului din cer 

Căzuţi din seminţiile divine 

 

Am fost dinîngeri? cei dintâi, văzuţi 

Ascunşi în rai ca-n curcubeu peunii ? 

Mormintele sub joc de miei desculţi 

Prin insomnii mă strigă-n umbra lunii 

 

Invers prin veac să îmblânzească fiara 

Din jarul suferinţei făr-de-moartea: 

Visare-i starea sacră, Primăvara, 

De leacuri aiurându-şi sieşi partea 

 

Aleanul lumei prin iubiri ferice 

Din care inocenţi ne-am înfruptat 

Muşcat ca sâmburul să nu se strice 

Altui pământ flămând i l-am trădat  

 

Captiv mişcării-i cugetul avidul 

Ca iedera care-o susţine zidul 

Pe vrejul roşu-al ultimelor gnoze, 

Edenul stigmei, sieşi lui gravidul 

Ucis a naşte-n viu metamorfoze... 

 

Balada aortei sacre 

 

Euristica-nfloririlor, iată, 

Capcane sub zbateri limpide 

Nirvanice efemeride 

Voaluri vernale, absidă 

I-a Hermeneuticii Roată. 

 

Boltita-ne frunte palpită 

Sinergic pe-a cerului boltă 

De duh se reumple, involtă, 

Lumina luminii-nnoită. 

 

Tu, inimă-a Inimii toate! 

Prin mii de freatice fire 

Muşcată dar vie-n iubire 

Preaplin dăruinde-se, bate ! 

 

 

Poezie nepierdută 

 

Prin curcubeu doi fluturi aurii 

Ca vis al marii clipe din lumină 

Îngemănaţi pe feromonii vii 

Cu-acelaşi puls, meandra lui divină 

Ni l-a zbătut pe buze de copii 

Rupând nirvanicul zăbranic, plină 

Când luna-n sacru cearcăn logodi 

Al nopţii vis, cu vis trezit din tină. 
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MIRACOLUL 

  

O! Ce miracol! Mă trezesc, reiau mişcarea  

îmi botez privirile mă spăl pe dinţi beau un 

ceai de măceşe plec în oraş dau bineţe schimb 

priviri culeg castane dau ipocrit un bănuţ  

mâinii cu bandaj fals şi sânge de email 

trec dincolo când îl văd pe călău aud mierla  

încă mai cumpăr reviste încă mai public poeme 

mă gândesc pe mine însumi mai puţin mă gândesc 

 am un plan cum să nu mă mai omor cu scrisul 

lumea e-n mine merg pe străzi care nu m-au iubit  

ce miracol mă adulmecă ramuri blajine ploaia a şters 

urma de sânge a micului prieten strivesc  

o lacrimă răspund la scrisori uit numele morţilor  

ale viilor le mai greşesc îmi cer scuze oricum  

ce miracol, Doamne, antimateria totuşi există 

 

Elegie natală 

Scutură poamele ultime vântul 

de sâmburi bătrâni rabdă foame 

                pământul 

Ochiul ascuns în orbire, tăcut, 

Încă visează ca la început 

Astfel culege din ramuri cuvântul, 

Din altoitul, celest, legământul 

Vămuie foamea de sine-n cunoaştere 

Arborul sus, rădăcina-n renaştere 

Sub Alchimii isoscel al cocorilor 

Noima-nnoirilor, şi visătorilor 

Foamea din toate, dorinţa stihiilor 

Trup să înalţe spre slava tăriilor 

Natalul Septembrie-mi stinge veşmântul 

scutură ultimii sâmburi 

Cuvântul… 

Cu vârful de cuiburi răcite, uşor, 

Adâncul prin seve abia mai suspină 

Nici sus şi nici jos nu mai am niciun dor, 

Ca doliu zăpezile dalbă lumină 

Promit înflorirea doar sieşi divină… 

Troiţă aştept bunul fulger să vină  

Botezul cu vânt, frate geamăn de zbor. 

 

Baladă la Deva 

 

Mă înjunghiase toamna blondă-

n seară 

Mi-a dat sărutul, hoaţa, şi-a 

fugit. 

În fagurii extazului, amară,  

Lumina ei sclipi ca un cuţit 

Deschis-am pumnii, cum, copil, 

odată,  

Când din izvor să beau 

îngenuncheam,  

Dar licărul din lacrima tăiată 

S-a  stins ca steaua dincolo de 

geam  

Doar suspinat adio,-nfloritură 

Hieratic hiacintul din stihii 

Cum nici nu am fi fost, 

          Tremurătură 

          Urzind nirvanice 

entelehii.. 

Sub clopote, sub vulturi, 

curcubeie 

Am fost cum n-am fi fost,  

     poate-om mai fi. 

 

Cântec pentru Canon-

Group 

Trecut venind din viitor 

Opreşte, moarteo, să cobor! 

De prea/ puţinul/ mult dator 

Îmi e târziu şi nu mi-i dor 

Captiv în libertatea lor 

eu niciodată trădător 

de sinea-mi, cea presus de nor 

între sudalmă şi-nchinare 

lumină oarbă gust de sare 

mă voi retrage melodios 

ies din sistemul mincinos  

Om să rămân murind gelos 

ca vântul de sub albatros 

pe val-din-valul monstruos 

Sub azimut bătrân cocor 

râzând eu moartea mea să-mi mor! 

Opreşte, Viaţo, să cobor! 

Opreşte, Hoaţă, că mi-i dor. 

 

Motiv japonez 

 

Urme inverse 

în tiparul din somn 

al memoriei... 

 

Trezirea 

Ceva cineva precipită quarcii 

Incomensurabil şi de  necugetat 

Ceva îmi spune  cineva sferic 

Melodios straniu din întuneric. 

 

 

Oarba empatie 

E oarbă empatia dintre cuvânt şi stare 

De-aceea naşte forme şi-mbracă în culoare 

Regenerând esenţe să guste iarăşi soare 

Reminiscentul zeu de zeea lui murind 

Sophia androginul din moarte înviind 

Nu-i niciun timp-anume ci toate-n clipă sânt 

Etern-Acumul, singur cu foame de Cuvânt. 

Orgasmicul luminei ce urlă-n întuneric 

Reface praguri arse din jaruri geamăt sacru 

Orb increatul încă-n proporţii ezoteric 

Trezindu-se în lume mimesis- simulacru 

Dual de ramuri omul din arhetip-pereche 

Îşi smulge verticala ca zbor Stelarul Scris 

Orgasm zburat ni-e Vina, cea gemelar- străveche 

A se întoarce-acolo în Dumnezeul- Vis ... 

Ultim venirii-n toate ce Fiinţă se arată 

Eşti Unul-cel-multiplu, al fiului, din tată 

Pe crucea feminină, ea singura-nălţată... 

Bolnavă-i însăşi moartea ce-n numere decade 

Chiar viaţă fiind, ucide cu frigul dublei spade 

Hristos ştiind aflase. Eternitatea scade. 
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Craiova, 2011 
 

 

SUR LA ROUTE DE 

L’INOUBLI 

La jeunesse du poème 

je l’aime 

pour l’humilité 

de la parole 

laquelle sait tout 

si vous verriez 

comme nous nous 

 éternisons 

comme deux oiseaux  

de feu 

en coupant par le filigrane 

des ailes 

les yeux de 

l’éblouissement 

du temps 

DANS UN 

REGNE 

J’ai rencontré 

dans un règne 

le vol de la nuit 

plus brûlant 

que les foudres 

Elle nabatée 

élevée dans l’oubli 

des sables arides 

Moi Protogénès 

a l’aspect  

secret 

LES SONS 

LOGOSPHERIQ

UES 

Quel tourbillon 

de robes astrales 

ont les sons 

logosphériques 

de la spirale de la 

lettre! 

quelles aromes 

de monts 

lunaires 

brûlent dans la 

couleur 

de la flamme... 

AU PLUS HAUT 

DE L’EMPIRIE 

Quelques-uns se 

sont perdus dans le 

rêve 

comme dans une 

montagne d’air 

c’est leur affaire 

s’ils piétinent les 

rayons 

du pont des grues 

sans prière et sans 

murmure 

il faut comprendre 

qu’est-ce qu’ils 

apprennent 

de rire qu’est-ce 

qu’ils apprennent 

de plaindre 

au plus haut de 

l’Empirie 

ou bien comme 

voient-ils des 

chansons 

pour les yeux 

quand ils se font 

seuls 

une galaxie 

L’APOTHEOSE 

DU CERCLE 

La plus brûlante 

chanson 

que j’écoute a 

l’âme ouverte 

au dessus du 

monde 

de regards 

c’est l’éternité 

du Cercle 

du silence blanc 

– 

matrice aux 

soleils 

embryonnaires 

 

UN GRAND REVE 

Dans la plus profonde 

fenêtre 

pleine de Dieux 

lumineux un grand rêve 

me brûle: 

de la têtejusqu’ à la terre 

plein d’or et d’argent; 

je ne sors pas le jour 

pour m’éteindre 

je rajeunisse seulement 

en secret lors du développement 

 de la Lune quand 

les eaux dansent en chantant 
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I NDIA 

 

Avem în vedere „că în centrul procesului de creaţie se află nu ochiul, nu condeiul, nu foaia albă de hârtie, ci psihicul. 

Or, despre psihic, numai psihanaliza ne poate da, la ora actuală, primele adevăruri. Ea este cea care va consolida şi la 

noi critica literară, ştergând din câmpul ei teoretic petele albe de genul romanticului nescio quid, al inefabilului etc.” 

Conform unor asemenea teorii, opera literară este ecoul unor fapte de viaţă, factologicul beletristic putând fi privit şi ca 

rezultat al unor momente biografice mai mult sau mai puţin asumate voluntar. Prin prisma acestei teorii, datele seci ale 

unor biografii pot releva analogii interesante cu textul în sine, contribuind chiar la o mai exactă înţelegere a acestuia.

 Sunt, desigur, şi scriitori a căror biografie nu poate fi decât forţat pusă în legătură cu opera literară. Nu este, însă, 

cazul lui Mateiu I. Caragiale „întrucât opera lui Mateiu Caragiale este o confesiune abil disimulată, este foarte posibilă 

(nu s-a făcut până acum, dar – desigur – se va face) şi îndreptăţită lectura ei psihanalitică precum şi interpretarea, din 

aceeaşi perspectivă, a vieţii autorului ei”. Mai mult decât atât, Mateiu Caragiale însuşi are conştiinţa că reprezintă un 

homo theatralis, un personaj pentru care nu literatura sau morala sunt importante, ci împăcarea cu sine însuşi. Despre 

opera lui se spune că „[…] poartă amprenta particulară a spiritului dunărean […], a cărui forfoteală pestriţă nu poate fi 

întâlnită decât în Bucureşti”. 

 Se desprinde, aproape ca o evidenţă, faptul că o operă cu certe elemente de balcanism, în măsura în care este 

privită ca o proiecţie a psihicului şi a vieţii în sine, camuflează o biografie balcanică. Suprapunând, deci, existenţa 

mateină (boemă şi chiar vulgară pe alocuri) temperamentului tipic personajului balcanic, vom privi biografia lui Mateiu 

(şi interesantele momente în care ea se intersectează cu cea a lui I.L Caragiale) făcând o legitimă şi necesară mutaţie, o 

substituţie a omului cu  personajul. În plus, „viaţa şi opera lui Mateiu Caragiale se înfăţişează atât de indestructibil 

legate […] încât […] a încerca să-i înţelegi scrisul fără sprijinul biografiei pare o operaţie hărăzită de la început eşecului 

[pentru că] omul a devenit el însuşi personaj al literaturii sale [sub. n.] ”. 

 Pitoresc, boem şi nu de puţine ori ridicol, Mateiu Caragiale fascinează, înainte de toate, prin sine însuşi. „La 14 

ani […] îşi confecţionase deja lumea imaginară care îi va servi de refugiu. Rădăcinile afective ale acestei precocităţi 

trebuie căutate în copilăria scriitorului”. O copilărie care debutează nefast în 1889 (Mateiu avea patru ani), când tatăl, 

Ion Luca Caragiale, ajuns acum Director Executiv al Teatrelor, se căsătoreşte cu Alexandrina Burelly, făcând din tânărul 

Mateiu, născut în urma legăturii dramaturgului cu Maria Constantinescu, un bastard. Faptul nu este deloc banal şi, cu 

atât mai puţin, lipsit de importanţă, repercusiunile sale în timp făcându-se simţite pe tot parcursul existenţei scriitorului. 

 Preluând tezele lui Adler, putem identifica în toate acţiunile ulterioare ale lui Mateiu, precum şi în natura relaţiei 

pe care o întreţine cu tatăl său natural, apariţia şi dezvoltarea complexului primului născut detronat. Copilăria este o 

perioadă pe care Mateiu o evită atât în discuţiile cu ceilalţi, cât şi în jurnalul său. „Despre anii copilăriei Mateiu nu a 

scris nimic în jurnal sau în vreuna din notele cu caracter autobiografic.” Într-un scurt pasaj al ciornei 

capitolului Spovedanii, Mateiu vorbeşte despre un copil care „deşi […] alintat, nu era vesel”. Perpessicius 

consideră pasajul ca o aluzie la perioada copilăriei. 

 Aspiraţia balcanică spre reverie, spre fabulos, se loveşte violent de o realitate prozaică, deloc 

încurajatoare. Deşi se bucura de atenţie din partea tatălui, pe Mateiu îl va dezonora condiţia mediocră a mamei 

(de reţinut că în certificatul de căsătorie al scriitorului, mama sa figura ca fiind născută la Viena, fapt cu 

desăvârşire fals) şi încăpăţânarea tatălui de a ironiza dur orice formă de nobleţe (în accepţiunea pe care o dădea 

Mateiu acestei noţiuni). 
 

 

Mateiu Caragiale – un balcanic incurabil (I) 

 

 

De regulă, orice demers care vizează istoria literaturii este 

cu desăvârşire lipsit de importanţă dacă nu scoate la iveală 

date noi,aspecte biografice inedite, informaţii care nu au 

văzut niciodată lumina tiparului. Cu toate acestea, tendinţe 

moderne în interpretarea textelor literare stabilesc o 

indisolubilă şi organică legătură între operă şi biografie, 

ambele guvernate de semnificative resorturi psihice comune 
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Toate acestea se vor acutiza, însă, în timp, când complexul bastardului va depăşi faza lui de manifestare 

incipientă. Dacă ar fi să-i dăm crezare lui Barbu Cioculescu „grafia [lui Mateiu] din anii de şcoală, seamănă 

până la imitaţie cu cea paternă”. Criticul vede în aceasta strădania bătrânului Caragiale de a se ocupa în mod 

serios de educaţia primului său fiu. Dincolo de această concluzie, poate discutabilă la o analiză mai profundă, 

rămâne ideea că tânărul Mateiu are ocazia de a-şi cunoaşte tatăl încă din copilărie, fiind posibil ca latenţele 

tensiunilor ulterioare dintre cei doi Caragiale să se fi născut în chiar această perioadă dificilă. 

Acceptând constatarea lui Alexandru George conform căreia despre biografia mamei „nu ştim aproape 

nimic […] dincolo de ceea ce poate rezultă din laconismul puţinelor acte”, adăugându-i, în acelaşi timp, 

observaţia că mama lui Mateiu era de o condiţie materială şi intelectuală comună, vom înţelege mai bine de ce 

tânărul crai, în nevoia de a găsi un vinovat care să-i legitimeze frustrările, nu se putea focaliza decât asupra 

tatălui. 

În primii ani ai şcolii, Mateiu îşi alege drept prieteni copii cu descendenţă aristocratică  (sau care, în 

mod compensatoriu, suplinesc lipsa unui impresionant arbore genealogic cu o avere pe măsură). Acceptat 

aparent fără prea mari probleme într-o companie atât de selectă, el resimte permanent şi dureros diferenţa între 

el şi ceilalţi copii, rod ai căsătoriei lui Ion Luca Caragiale. Pe lângă aceasta, frustrarea trebuie să-i fi sporit de 

fiecare dată când era strigat în catalogul şcolii, acolo unde era trecut pe numele mamei (Constantinescu 

Mateiu). În 1889, la numai 14 ani, Mateiu inventează o genealogie onorabilă  familiei sale, descoperind că 

strămoşii din partea mamei sunt ţărani înnobilaţi de Mihai I, iar descendenţii pe linie paternă aparţin unei 

familii aristocratice italiene. 

Acest acut antagonism dintre imaginaţie şi realitatea destinului matein va genera multitudinea 

trăsăturilor excentrice ale personalităţii lui Mateiu I. Caragiale. Scriitorul „arborase o mască impenetrabilă, se 

refugia în forul său interior, dar era şi un personaj pitoresc al vieţii literare, chiar frecventator al boemei, lipsit 

în toate de simţul măsurii”. Discutabilă, desigur, existenţa acestui complex al primului născut detronat, 

biografia mateină oferind argumente atât celor care susţin, cât şi celor care neagă existenţa lui. Fapt este că 
nimeni – în virtutea documentelor existente – nu poate nega frustrarea lui Mateiu, relaţia sa cu totul specială cu I.L. Caragiale. 

 

 



 

 

 

Lady Liberty  

 

(The Statue of Liberty)  

 
 
 

Mrs. Liberty has instead of roots heroes who, kneeling underneath, in 

their graves, under the flowerspropelling their souls under her wary 

garment, have been united with her in her immortal body of bronze in a 

river of fire.   

Behold, Lady Liberty now is alive!  

 
   

 

She breaths, she moves, and like a giant grows, and watches for us all, dressed in her armour of hope and energy; 

and brave ancestors send their glory to shine through her eternal rays and sacred halo.  

The heroes of America still carry her on their shoulders; and inside her hot, with heavy struggles, a volcano will 

trigger her fire warm heartbeat,  when we together walking through her body, as blood cells in an infinite and 

vital transfusion, will say with Pygmalion voice, will give the first order: 

“Our Lady, it is the time – walk forward!” 

And maybe that time has already arrived to tell her: 

“Awake, our dear Mother, from your immobility! 

Dare to awake from your granite. Walk forward, walk!” 

And then she will walk gloriously, as Jesus, on the waves of the Ocean, dressed in power and sun, toward the 

continents, with no fear over the borders, over obstacles, crushing all shackles, all chains… 

 

O, sacred Lady Liberty! O dear Mother, Ever eye shall see you when you will shake the bars of meridians and 

parallels. No guns, no rusty chain will resist the fire of your torch, And nothing will stop you, as you will march 

powerfull, renewed, invincible and huge; No raging hurricanes, nor the dirty spitting  of the surrounding 

pygmies with their green flags, nor white turbans, nor red fists raised against you with savage hate, nor fierce 

arrows of poison, will they be able to extinguish your burning torch whose fire will rise to the clouds, to the sun, 

to the stars, to the Polaris; lighting our faces, moving seasons and centuries, under a new order of freedom, 

under the Star Spangled Banner! 

And your voice will kill thunder, your eyes balls of lighting, blinding the enemies, crushed like worms and ants 

under your feet, O sacred Lady Liberty! 

 

And if by and by your light will fade, we will throw in your flame all the forests of Terra, and all volcanoes, and 

then the Moon, and the Sun and the sky! 

And at last our bodies as terminal combustion; for, if you fall with your flame in the Ocean, AMERICA falls! 

And if America falls, O, Liberty, the whole world will collapse in abyss, because You are a symbol of Whole 

World!  

O, people of the world, listen to me and believe the sorrowful truth, saying forever: 

This will never happen! Never, never, never!  

 

USA 

James A Williams 

[23.Jan.12 02:07 
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Nr. 5(6), Mai  

I am surprised that no one has yet commented on this powerful cry for freedom written by Mr. Christian Petru Balan.. 

 

Sadly, since 911, our Southern neighbours have given up freedoms too easily for fear of terrorism, and sweet Lady Liberty must weep at the 

sight of her proud country's panic. 

 

I hope and pray as a Northern neighbour, this will turn around and thus made The Lady proud once again. 

http://www.agonia.net/index.php/author/37900/index.html
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Prof.dr

. 

fotografie din 24 inauarie 1983 
 

 

 

La început fost-au „sâga“, „sîgetul“ şi „siginii“, apoi 

Sarmisegetuza – 

„monografia“ unui cuvânt pelasg > valah: sâgă [sîgă] / sigă... 

 

 

 

PARTEA I 
 

 1) Statut de cuvânt multimilenar în limba pelasgă > valahă la apelativul 

sâgă (sîgă) / sigă; carianul Herodot (aprox. 484 – 425 î. H.) şi grecul 

Apollonios din Rodos (295 – 215 î. H.) despre sigini / sigine (> sighine).  

Cu o notabilă familie lexicală păstrată până azi în toată aria lingvistică a fostei Dacii din vremea lui Burebista 

(82 – 44 î. H.) / Regalian (258 – 268 / 270 d. H.), se relevă şi apelativul  sâgă (sîgă) / sigă, cuvânt cu statut multimilenar 

în limba pelasgă > valahă (thraco-dacă / dacoromână). Cea mai veche atestare scrisă a radicalului acestui apelativ pelasg 

> valah, sâgă (sîgă) / sigă, o dată cu derivatul său, sâgin (sîgin) / sigin – din radicalul sâg- (sîg-) / sig- şi sufixul 

străvechi-pelasg (> valah) de „vectorizare apartenenţială“, -in –, derivat desemnând „neamul / seminţia, locuitorii 

ariei sâgilor“ din Carpaţii Meridionali şi din Munţii Dinarici – până în vecinătatea ţărmului Veneţiei, mai exact 

spus, „pelasgi-locuitori-extractori-prelucrători de metale din / dintre sâgi şi, totodată, producători ai unor lănci 

speciale ce le purtau numele“ (adică sigine / sighine), este înregistrată de Herodot (484 – 425 î. H), în Istorii (V, 9): 

«Despre ţinutul care se află la miazănoapte de această ţară nimeni nu poate să spună desluşit ce oameni îl locuiesc, căci 

dincolo de Dunăre pare să fie un pustiu fără sfârşit. Eu am izbutit să aflu ştiri numai despre locuitorii de pe malul 

celălalt [stâng] al Dunării, numiţi sigini, care poartă haine medice [moesice]. Caii lor au coamă pe tot trupul, părul fiind 

de cinci degete lungime; sunt mici de statură, cu nările largi şi nu sunt în stare să poarte un om în spinare; în schimb, 

înhămaţi la căruţe, sunt foarte iuţi; de aceea, cei din partea locului umblă în căruţe. Hotarele lor se întind până în 

apropierea eneţilor [veneţienilor] de la Adriatică. Ei susţin că sunt colonişti de-ai mezilor [moesilor]. Cum au fost 

aceştia colonizaţi de mezi [moesi], nu pot să-mi dau seama, dar, în scurgerea nesfârşită a vremii, orice s-ar putea 

întâmpla. Ligurii, care locuiesc în părţile de sus, deasupra Massaliei [Marsiliei], dau numele de sigini negustorilor cu 

bucata, iar ciprioţii numesc aşa lăncile.» (traducere: Adelina Piatkowski – HIst, II, 31 / Fontes, I, 66 sq.). Mai mult ca 

sigur, Herodot (ori, mai degrabă, copiştii ce au facilitat transmiterea manuscrisului / „cărţilor“ de la Istorii, până spre 

veacurile lumii moderne) confundă mezii / moesii Daciei Sud-Dunărene cu mezii Persiei (cf. ŞDU-ed-2, 920). Fraza lui 

Herodot: «Ei susţin că sunt colonişti de-ai mezilor [moesilor]» pare-se că trebuie corijată astfel: «Ei susţin că sunt 

strămutaţi de-ai moesilor» – multimilenară fiind „practica“ strămutărilor de populaţii din ordinul regilor / împăraţilor, de 

la sudul Dunării, la nordul sacrului fluviu dacic, şi invers. Ori, poate că informatorul lui Herodot avea ştire – pusă la 

îndoială de istoricul carian ca şi în atâtea alte cazuri ale „istoriilor“ sale –, ştire potrivit căreia pelasgii de la Dunăre şi 

din stepele nord-pontice au migrat în vremea cataclismelor geoclimaterice şi tectonice anterioare anului 5300 î. H., 

ajungând şi „fixându-se“ în spaţiul ce-a ivit Mesopotamia („Moeso-Potamia“) de mai târziu, din zorii istoriilor (a se 

vedea harta cu direcţiile migraţiei, în PTMem, 12 sqq.). Reaminitim şi aici că în orizontul anului 5300 î. H.  (din Dacia 

Antică / Neolitică) se datează scrierea de pe Tăbliţa-Soare şi de pe Tăbliţele Rectangulare de la Tărtăria-Dacia / 

Dacia (România), scriere dusă de euro-pelasgi (aşadar, anterior mileniului al VI-lea î. H.) între Tigru şi Eufrat (din 

Moesopotamia > Mesopotamia, după cum grăieşte – peste milenii – asemănătoarea Tăbliţă Rectangulară de la 

Djemdet-Nasr  – cf. PTMem, 11).   

 

 



 

 

Mai târziu cu două secole decât Herodot, siginii sunt menţionaţi de Apollonios din Rodos, în Argonauticele: 

(«320 ...[după cum] nu văzuseră nici sciţii cei amestecaţi cu thracii, nici siginii, / nici grâucenii, nici sindii / care 

locuiesc în jurul vastei câmpii pustii Laurion. / Deci, după ce trecură de muntele Anguron şi pe lângă stânca înaltă / 

Cauliac – aflată departe de muntele Anguron – / (325) În jurul căruia Dunărea îşi desparte apele în două braţe / şi se 

varsă în mare, pe o parte şi pe cealaltă, şi pe lângă câmpia Laurion; / atunci colhidienii ieşiră în marea Cronos şi ocupară 

/ pretutindeni trecerile, ca nu cumva să le scape [cei urmăriţi]» (Fontes I, 140 sq.).  

 

                                                  

                     

În legătură cu neamul dacic al siginilor (> sighinilor), menţionat mai întâi la Herodot (Istorii, V, 9), nu mai insistăm 

asupra lăncilor de tip special, siginele (ori sighinele – „lănci mari, de atac / apărare“, lungi de la un metru şi jumătate 

până la doi metri), sau („diminutivat“) sigincile / sighincile (un fel de baston-lance, „cam de-un metru şi zece-douăzeci 

de centimetri, din fier forjat, cu un ochi în lamă“), apelative în circuit valahofon şi în zilele noastre, sigine / sighinci 

care aveau – ca arme / unelte – multiple întrebuinţări în Dacia Dunăreană (cum şi astăzi, în localităţile de pe malurile 

Dunării din România contemporană – arealul „bălţilor“, începând cu satele Giurgeni-Ilfov şi Vadul Oii, din judeţul 

Constanţa: 1. armă de apărare / atac; 2. unealtă folosită: la „legarea-n solzi de peşte“ a snopilor de stuf din acoperişul 
caselor – de până pe la mijlocul secolului al XX-lea –, ori al şoproanelor şi al colibelor; „când ieşi să pescuieşti la copcă“, dacă 

Dunărea are „poduri de gheaţă“, nu numai „la trăznitul peştilor de sub gheaţă“, ci şi „ca să te propteşti şi să-ţi împingi patinele  

Fig. 2. Apollonios din Rodos (295 – 215 î. H.), Argonauticele, IV, 320, textul grecesc; în „ramă“ dreptunghiulară: derivatul pelasgo-

dac / valah-arhaic sigin, din orizontul anului 230 î. H., aşadar, constant şi după mai bine de două secole de la Herodot, pe care s-a aplicat 

desinenţa greacă de masculin plural -oi (siginn- + -oi). 

 

Fig. 1. Herodot, Istorii, V, 9, textul grecesc; în „ramă“ dreptunghiulară, derivatul din limba pelasgo-dacă (adică valahă arhaică) din orizontul 

anului 450 î. H.: Sig- (din sigă / sâgă) + suf. -in (m. sg. sigin / m. pl. sigini), pe care s-a „altoit“ desinenţa greacă de nominativ-acuzativ -as : 

Siginn-as (Fontes, I, 66). 
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[din os de viţel / bou] pe podul de gheaţă“); nu mai insistăm nici asupra cailor „lăţoşi“ / „bărboşi“ (cai europeni, dintre 

orizonturile anilor 30000 – 4400, atestaţi de „picturile rupestre“ de la Altamira / Spania până la Cuciulat / Dacia), ori 

asupra întinderii Siginiei / Sighiniei (Sigyniei) din Carpaţii Meridionali Olteano-Bănăţeni, peste Munţii Dinarici (cf. 

sigyno-illyrii / REtn, 71 sqq.), până în Peninsula Istria, ci subliniem doar că siginii (sâginii / sîgynii) erau pelasgo-dacii 

munţilor („Daci montibus inhaerent.“ / „Dacii trăesc nedeslipiţi de munţi.“ – L. Annaeus Florus, aprox. 85 – 145 d. H.: 

„De bellum dacicum“ – cf. Fontes, I, 524 sq.), locuitori ai platourilor sâgoase, pietroase, dar bogate în aramă / cupru, 

fier etc., „specialitatea“ lor constând în extragerea şi prelucrarea minereurilor şi în fabricarea armelor etc. 

 

Vestiţii „mineri“ şi producători / negustori de arme, siginii (la Herodot, 484 – 425 î. H.) de dincolo de „pustiul 

nord-dunăreano-pontic“ (despre care se dusese – la urechea atentă a istoricului antic – vestea că „este nesfârşit“, pustiul 

care cuprindea bărăganele Dunării de Jos şi stepele de la nord-vestul Mării Negre, adică „Arabia bessilor“ < Bessarabia / 

Basarabia dintre Drobeta Turnu Severin / România, peste sudul Moldadavei > Moldovei şi către Borysthene / Nipru), 

adică din centrele metalurgice ale Carpaţilor (Ardeal, Oltenia, Banat) şi ale Dinaricilor, aşadar, de la izvoarele râurilor 

Alutua > Olt şi Maris > Mureş, adică din Arutela > Arudela > Arudeal / Ardeal, pe direcţia cea mai puternică a lor, 

marcată de „cetăţile-oraşe“ Saggidava (pe Mureşul Superior) – Siggidava (pe Mureşul de Mijloc – cf. PGet, 153 / 

Fontes, I, 544 sq.) – Segge[t]dun (Seghedinul „mic“, la confluenţa râurilor Daciei Centrale, Maris > Mureş cu Pathissu 

> Tisa, în pereche dunărean-zalmoxiană cu „dunărean-marele“ oraş-cetate-de sâgă de pe malul drept al sacrului fluviu al 

Cavalerilor Zalmoxianismului) – Siggidun (adică „marele oraş-cetate de pe alb-găbuiul mal drept de sâgă al Dunării“ – 

infra : fig. 4 – azi, Belgrad), până în Istria-Peninsulă (Slovenia / Croaţia de azi); sigino-dacii dunăreano-adriatici au fost 

cunoscuţi mai târziu – prin „rebotezare greacă“ – mai ales ca neam al illyrilor; mai mult, dar amintind (prin nume) 

obârşia (izvoarele Oltului / Mureşului), Arutela > Arudela > Ardeal, istoricul Appian a consemnat chiar „illyricul“ 

Regat al Ardiaeilor, condus de „Agron şi Teuta“. 

 

Fig. 3. Trei localităţi ale pelasgo > valaho-dacilor sigini dinspre „malul Veneţiei“ (despre care grăitu-ne-a Herodot pe la anul 450 î. H., „active“, 

aflate, „fixate pe hartă“ şi cercetate, între anii 1906 – 1929, de acad. Sextil Puşcariu), din Istria-peninsulă (încadrate de noi pe hartă – supra –  în 

dreptunghiuri): Cigarisce (< Sîgărişte < sâgă- + suf. -ar- + suf. -işte), Sicul (< Sîgul < sâg[u] + art. hot. -l), Sugari (< Sâgari < sâg + suf. -ar). 
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Fig. 4. Mal de sâgă de la Dunărea Daciei de Vest, temelie a anticului 

oraş-cetate, Siggidun („oraşul sâgilor albe-ale Dunării“) / 

Belgrad, moderna capitală a Serbiei.      

 

2) Cuvântul sâgă (sîgă) / sigă în literatura 

valahă. Alexandru Vlahuţă a reţinut pentru capacitatea 

expresivă, în cele «cincisprezece caiete pline de 

însemnări» privind redactarea României pitoreşti, şi un 

apreciabil număr de regionalisme, printre care şi 

cuvântul sâgă (sîgă) / sigă: «Falnic şi luminos se ridică-

n fund blândul rege al atâtor înălţimi, vestitul Penteleu, 

cu cele mai grase păşuni, cu cele mai încântătoare şi mai 

bogate plaiuri din tot cuprinsul Carpaţilor noştri. Din 

podişuri moi, trăgănate, pare că-l vezi cum creşte, cum 

se desface-n sus, puternic şi singur, lămurindu-şi fruntea 

boltită pe albastrul cerului, împingându-şi spinarea 

rotundă, gigantică, spre munţii Ardealului. Din trunchiul 

lui pornesc, răşchirate, ca degetele unei mâini, cele cinci 

ramuri mari, descoperite: Cernatul, Miclăuşul, Piciorul 

Caprii, Vâforâtul şi Zănoaga. Pete de umbră se poartă pe 

codri şi pe luminişuri. Întunecat, în manta-i de brazi,  

se-nalţă-n faţa noastră 

muntele Cireşu. Cărarea intră-n 

desiş. Răsună sub picior pământul 

uscat şi vânăt ca cenuşa. Tufe 

mărunte de afine se întind pe 

lângă arborii doborâţi de 

bătrâneţă. [...] Urcăm din greu 

tihăraiele umbrite ale Cireşului, 

maluri de sigă sparte de puhoaie 

[...]; jos, în vale, s-aruncă vâjâind 

undele zbuciumate ale Jgheabului. 

Un cerb speriat trece-n goană pe 

dinaintea noastră, cu botul înainte, 

cu coarnele lăsate pe spate, ca o 

săgeată spintecă desişul, lung 

freamătă pădurea în lungul lui. O 

luăm pe hăţaşe la stânga şi 

coborâm în Găvan. Descălecăm în 

curtea verde, tăcută, tristă, a 

mânăstirii.» (VRomP, III, 229). 

Textul lasă a se înţelege că pârâul 

„Jgheabul“ şi-a croit albia la 

muntele Cireşul printre maluri de 

sâgă / sîgă (sigă), adică de gresie, 

de lespezi / stânci sparte de 

puhoaie / viituri.  

 

 

Fig. 5. Râuleţul Jgheabul şi albia-i cu 

maluri de-uluci de sâgă din Muntele 

Cireşul (stânga, jos), Bisoca, 

depresiunea Între Râmnice (în 

centru) etc. 
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Nr. 5(6), Mai  
Nu numai în pitorescul din Dacia descrierilor 

vlahuţiene din orizontul anului 1901 şi-a făcut intrare 

distinsă străvechiul cuvânt pelasg > valah (thraco-dac / 

dacoromânesc), sâgă (sîgă) / sigă, ci, de-o bună vreme (mai 

exact spus, în orizontul anului 1981), şi în sublimul 

poematic: «Domnule Cantemir, Poemul Planetar / îl simţi 

numai când raza-nsetată / cade-n bobul de rouă / şi cortexul 

ţi se-mbracă-n cămaşă de mire-curcubeu; / când bubuie 

ozonul în craterul vulcanului aruncând / sâgile incendiare-n 

tot spaţiul de-aramă; / când plăcile tectonice dansează 

satanic / la sărutul marii sfere de flacără; / când Omul-de-

Aur prinde ramura-nflorită a zarzărului, / ori a veşnic-

verdelui brad, în pletele / ne-mblânzite-ale Sorei Soarelui, 

spuma laptelui...!» (Despre condiţia poemului planetar – 

PTBomb, 66 / PTComp, 221). Textul poemului lasă a se 

lămuri că sâgile „aruncate-n tot spaţiul de-aramă“ sunt 

lespezi / stânci încenuşat-piroclastice, provocatoare de 

incendii. 

 

 
Fig. 6. Malul sâgilor clivante („ulucul de sâgi“) de la Cascada 

Muntioru (detaliu de lângă sâga roşie – supra). 

 

 

În Povestea lui Perseu,  fratele Persidei, se face vorbire întru limpezime semantică în patru rânduri: (1) 

«Povestea lui Perseu, fratele Persidei este simplă, deoarece despre sora lui, lumea a cam uitat să mai spună câte ceva. 

Perseu a trăit, e adevărat, demult, dar cu mult mai târziu decât ultimul Făt-Frumos. Şi s-a născut în acelaşi timp cu sora 

lui, Persida, într-o grădină a unui cârciumar dintr-un sat de pe malul dinspre inimă al Mureşului, numit Sâgile Seci, ori, 

pre limba mai veche, Secusâgiu, ceea ce înseamnă sâgile, pietrele seci, sterpe, neroditoare. Fireşte, Marisia, cum îi 

ziceau strămoşii daci, sau Mureşul, cum îi spunem noi, urmaşii valahilor-daci, azi, are vale fertilă, bogată, ca mai toate 

râurile de aur ale pământului; dar numele vrea să grăiască despre faptul că vatra satului, constituită din sâgi, din acele 

pietre poroase, este amplasatâ în zona ferită, neinundabilă a vestitului râu.» (PTPov, 78).  

 

Fig. 7. Mal / „uluc“ de sâgă şi de sare din depresiunea Între Râmnice – Munţii Vrancei. 

 

(2) «Şi aburii florilor – că parcă-s nişte aburi albăstrii prin flori – se înfuiorează spre Ursa Mare, legând-o de 

creştetul mărului. Şi nu durează mult până se aude un huruit de roţi de caretă pe sâgi – deşi, nicăieri, prin vecinătăţi, nu 

este vreun drum cu lespezi...» (PTPov, 81). (3) «Dar nici urmă de Muma-Pădurii-cu-Pletele-Şerpi. Dă de un pustnic cu 

barbă până la genunchi, ninsă, la coliba dintre sâgi, unde numai ursul poate să ajungă, chiar deasupra izvoarelor...» 

(PTPov, 83). (4) Sâga Mumei-Păduri-cu-Pletele-Şerpi se vede şi azi în Munţii Maramureşului.» (Povestea lui Perseu, 

fratele Persidei – PTPov, 84).    
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Fig. 8. Maluri cu sâg, sâgă, sâgi, sâgiş / sighiş, sâget / siget / sighet,  cu „ulucuri de sâgi“ (S. Mehedinţi), sau lespezi / stânci, cum pot fi văzute 

pe toate văile râurilor / fluviilor din spaţiul Daciei antice până azi, şi, poate, până mâine. 

 
3) Dicţionare explicative (explicativ-etimologice) despre sfera semantică a apelativului sâgă (sîgă) / sigă. 

Cea mai veche lucrare lexicografică valahă în care se relevă sinonimia „perfectă“, sâgă (sîgă) / sigă – gresie, este un 

Vocabular franţezo-romănesc, de Petrache Poenaru, Florian Aaron şi G. Hill, tipărit în Bucureştii anului 1840; cei trei 

autori certifică aici, lămuritor la sfera semantică a termenului franţuzesc, grès : 1) «sigă, piatră de nisip, compusă din 

grăunţe de nisip»; 2) «vase de pământ, făcute dintr-un fel de humă care este fireşte amestecată cu nisip subţire.» 

(PAHV, I, 774). În orizontul anului 1840, pe când era elaborat dicţionarul de către cei trei autori, semanticieni de 

profunzime ai spaţiilor valahofon şi francofon, se deduce uşor că exista o multimilenară sinonimie sigă – gresie, în 

limba valahă (dacoromână), însă, pentru echivalarea semantică a franţuzescului grès, n-a fost preferat cuvântul 

autohton-valah de mai restrâns circuit în 1840, grèsie (< pelasg. gerèsie < găràsiă [„gărăsiă“] < *garāsia / *carāssia > 

Carssia [Carssium], Caraşul etc.), cuvânt moştenit de francezi în grès (din limba pelasgă, adică din valaha arhaică, de 

unde-a fost împrumutat şi în limba albaneză – că de o influenţă albaneză asupra limbii franceze, cum nici invers, nu 

poate fi vorba), ci cuvântul autohton cu cel mai mare circuit pe-atunci, sigă (poate şi pentru a nu se crede cumva despre 

autohton-pelasgul / daco-thracul gresie că-i vreun neologism ivit pe filieră franceză, în epoca paşoptistă a Principatelor 

Valahe, deşi realitatea istoric-lingvistică ne relevă apelativul valah-modern / contemporan, gresie, sinonim cu sâgă / 

sigă, cât şi apelativul francez, grès, înrăzărindu-se semantic-sincretic din fondul lexical euro-pelasg – pe ramura 

nordică, adică ramura atlantico-dunăreano-boristeniană / uralică, nu pe ramura sudică, sau arhicunoscuta ramură latin- / 

romanic-imperială. Cf. PTIR, I, 31 sqq. / 122 sq.; şi infra, „Harta migraţiei neamurilor european-germanice – ostrogoţi, 

vizigoţi, franci, longobarzi etc.).  
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Fig. 9. Vocabular franţezo-romănesc, de P. Poenar, Fl. 

Aaron şi G. Hill (din anul 1840) – pagina de titlu şi rândurile 

explicative la grès – sigă, gresie etc. 

 

Dicţionare francezo-române 

(valahe) / valaho-franceze, mai 

vechi, ori mai recente, privitor la 

apelativul grès („sigă“ / „gresie“), 

certifică, fireşte, cam acelaşi lucru: 

în anul 1967 – «grès s. m. 

(geol[ogie]) gresie» (GMSDic, 

362); în 1994 – «sigă s. f. sorte de 

sable (blanc ou rouge) utilisé dans 

la maçonnerie et le tannage» („soi 

de nisip – alb ori roşu [supra] – 

folosit în zidărie şi în tăbăcărie“ – 

ChKBDic, 545; iar la termenul 

gresie – ibid., pag. 247 – «s. f. 1. 

grès m.; gresie ceramică grès 

cérame. 2. queux – queue – f.», 

adică II / „piatră de tocilă, cute, 

gresie“ – GMSDic, 629); în anul 

2000 / 2007 – «grès s. m. 1. (geol.) 

gresie. 2. argilă amestecată cu nisip 

folosită în olărie» (GDic, 652) etc.  

 

Fig. 10. Maluri de sâgă tare şi de sâgă 

roşie (pentru zugrăvit) la cascada 

Muntioru din Munţii Vrancei. 
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Se constată o reîntoarcere la esenţele semantic-poenăreşti din orizontul anului 1840 (când nu exista în spaţiul 

anticei Dacii vreo urmă de „stalinism cultural“ ca astăzi).  

 

 

 

Fig. 11. Dictionnaire historique de la langue française / Dicţionar 

istoric al limbii franceze – coperta şi articolul Grès. 

 

Lexicologia franceză privitoare la termenul grès (indirect-referitoare şi la sfera semantică a apelativelor valahe 

sinonime sigă şi gresie), prin Dictionnaire Historique de la Langue Française, Tome 2, F-Pr (ediţia din anul 2007), 

vine în întâmpinarea istoric-evmezică a problemei noastre, (desigur, la distanţă astronomică faţă de lingvistica stalinistă 

din România de dinainte de anul 1965, dar şi faţă de conul de umbră persistent al lingvisticii staliniste române de după 

1966, ori 1989), cu temeinice aserţiuni: «● Grès s. m. s-a ivit (între anii 1176 – 1181) prin limba francilor [stabiliţi în 

Gallia], dintr-un presupus / dedus *greot „nisip“, „pietriş“ / „rocă detritică“, [*greot] realcătuit pornindu-se de la un 

evmezic neerlandez griet „nisip mare, pietriş“ şi din străvechiul germanic griez „nisip“. • Grès  pare a fi desemnat mai 

întâi „lespede“ / „bloc de piatră“ şi îşi capătă prin secolul al XIII-lea (pe la 1223) valoarea semantic-modernă: „rocă 

formată din mărunte elemente [re]unite printr-un ciment natural“. Termenul desemnează în mod special ([în orizontul 

anului] 1330) humă / argilă amestecată cu nisip fin, utilizată în fabricarea vaselor ceramice şi, prin metonimie ([de 

prin]1837), o olărie de gresie. • Din grès derivă termenii tehnici ca: gréser v. tr. (1676) „a lustrui / şlefui“[...]; gréseux, 

euse adj. (1774) „de natura gresiei“; grésière s. f. „carieră de gresie“; gréseuse s. f. (1962) „maşină de şlefuit / polizat“» 

(ReyDic-II, 1642). 

Semanticienii francezi n-au mers mai departe de secolul al XII-lea cu cercetarea, lăsându-ne nouă prilejul de a 

observa: 1) apelativul grès din limba franceză nu provine nici din latină, nici din albaneză, nici din limbile triburilor 

germanice, ci dintr-un fond lexical arhaic-valah, adică euro-pelasg, dintr-un mai mult ca sigur apelativ, *grèsia (din care 

se iveşte termenul gresie în valaha / dacoromâna contemporană); 2) nu este exclus ca respectivul cuvânt arhaic-valah, 

gresie, să fi pătruns în limba neamului germanic al francilor de pe când au cunoscut, alături de vizigoţi, ostrogoţi, 

vandali ş. a. (v. infra, „Harta migraţiei“, 250 – 550), filtrul cultural-civilizatoriu pelasg > valah de la sacra Dunăre a 

Daciei lui Burebista (82 î. H. – 44 î. H.) / Regalian (258 – 268 / 270), între orizonturile anilor marcate de împărăţirile 

valaho-dacilor Constantin cel Mare (306 – 337) şi Valens (364 – 368), cam în orizonturile anilor în care se relevă 

invadarea Galiei – pe care au transformat-o, dincoace de eopca marilor migraţii, în Ţara Francilor (apoi în Franţa din 

geografia evmezică şi contemporană a Europei).  

 



 

 

Fig. 12. Harta migraţiei neamurilor european-germanice 

(ostrogoţi, vizigoţi, franci, longobarzi etc.) şi a neamului asiatic 

al hunilor, în Dacia şi în Imperiul Roman de Răsărit / Apus, între 

orizonturile anilor 250 şi 550 d. H., orizonturi temporale între care 

cel puţin cuvintele din pelasgo-dacă, adică valaho-dacă, 

desemnând arme importate din centrele metalurgice ale Daciei 

Nord-Dunărene ca: sigină / sighină, sighincă, sică, sicăiţă etc., 

ori obiecte de păstrare în bună stare a acestor arme ca, de pildă, 

sigă, gresie („cute“, „arcer“) etc., au căpătat „statutul“ de cuvinte 

călătoare în Eurasia.  

 

Dar să-i lăsăm pe francezi cu grès-ul şi pe albanezi cu gărăsa, cu gresia lor împrumutată de la pelasgo>valaho-

dacii-sigini, reîntorcându-ne la sâga / siga noastră sinonimă (fără a scăpa din ochi pelasgo-dacicele / thracicele arme, 

sica, sicăiţa – cu care a fost „fixat în piatra Columnei“ şi Decebal, regele-erou al Daciei, pe când şi-a luat zilele, spre a 

deveni nemuritor al Cogaionului / Sarmizegetusei, nu spre a deveni sclav al Romei), după ce i-am reţinut sensurile / 

„familia“...  

Cuvântul sigă (sígă) este inserat de Lazăr Şăineanu, în Dicţionar universal al limbei române, din anul 1896, în 

sinonimie „perfectă“ cu gresie: «sigă f. – gresie» (ŞDU-ed-1, 744), ca şi în Vocabular franţezo-romănesc, de Petrache 

Poenaru, Florian Aaron şi G. Hill (1840, supra); puţin mai jos de sigă – tot pe pagina 744 –, Lazăr Şăineanu 

înregistrează şi două derivate: primu-i conservat, graţie străvechii toponimii valahe, în Siget (< rad. sig- + suf. -et, 

desemnând „locul cu sâgi / gresii / lespezi multe“ – Siget > Sighet): «n[eutru], oraş în Maramureş, pe malul stâng al 

Tisei» (pe-atunci, cu 9000 de locuitori); al doilea este sigini (despre care s-a mai vorbit, supra): «Sigini, m. pl. 

populaţiune primitivă a Banatului şi a câmpiilor din s[udul] Ardealului, cari fură mai târziu suplantaţi de Daci» 

(suplanta „a asimila“ / „asimilaţi de daci“ – ŞDU-ed-1, 744). În ediţia a II-a, din 1908, în care s-a adăugat şi «etimologia 

vorbelor populare» (ŞDU-ed-2, p. XI), termenul sâgă (sîgă) / sigă este omis, însă îi reţine sensurile pelasge > valahe la 

termenul din perechea-i sinonimică: «gresie f. 1. piatră formată din grăunţi de nisip; 2. un fel de argilă amestecată cu 

nisip fin; 3. varietate de gresie cu care se ascut coasele: şi-a găsit coasa gresia PANN [pentru spaţiul aliterativ / 

sinestezic, spre a evidenţia arhaicul fâşâit de la cosit, -si-sa-si-, poet-valahul poate c-ar fi preferat expresia şi-a găsit 

coasa siga]; 4. lemn de pe osia carului, numit şi scaunul dinainte iar în Mold[ova] perinoc [cf. albanezul gărăsă]» 

(ŞDU-ed-2, 323). Aşadar, de data asta, la apelativul pelasg > valah, gresie, se face şi trimitere etimologică la albanezul 

gărăsă, preluată în mai toate dicţionarele explicativ-etimologice tipărite în România (inclusiv cele din epoca stalinistă – 

cf. DLRM, 346: «Comp. alb. gërëse»). Dar pelasgul, valah-arhaicul (dacoromânescul) sigă este reluat de Lazăr 

Şăineanu peste aproape patru decenii, în ediţia a VII-a, fără sensul primordial de „gresie“, din ediţia primă, apărută în 

anul 1896, grăbindu-se a face trimitere şi la o etimologie falsă, cu toate că apelativul sâgă / sigă îşi relevase „statutul de 

cuvânt autohton“, adică statutul de cuvânt pelasgo-dac (>valaho-dac): «sigă, f[eminin], substanţă roşiatică de se 

întrebuinţează spre a trage brâie la ferestrele bordeielor, [spre] a vărui pereţii cuptoarelor ţărăneşti etc. [Serb(escul) siga, 

stalactită]» (ŞDU-ed-7, 591). Nu se poate crede că, în România, încă din perioada interbelică, începuse – şi prin 

lexicologi / semanticieni de talia lui Lazăr Şăineanu – campania stalinist-lingvistică antivalahă, încercându-se (ca, 

sistematic, după al II-lea război mondial) să se demonstreze că limba pelasgă > valahă (dacoromână – română / 

moldovenească etc.) ar fi „de origine slavă“.  

Dicţionarul limbii române moderne, dat la cules în 4 iunie 1957 şi apărut – sub egida Academiei Republicii Populare 

Române şi a Institutului de Lingvistică din Bucureşti, de sub direcţia lui D. Macrea – în ianuarie 1958, adică în plină 

epocă stalinist-culturală / proletcultistă, preia explicaţia / etimologia termenului sigă, din ediţia a VII-a a dicţionarului 

lui L. Şăineanu (cea care înregistrează numai sensul cuvântului împrumutat din limba valahă în limba sârbă / 

„sârbocroată“): «Sigă, s[ubstantiv] f[eminin], mineral alb sau roşu, folosit la zugrăveli şi în tăbăcărie – [din] 

s[âr]b[escul] siga» (DLRM, 768). La fel (aproape la fel) este dată explicaţia / etimologia („imbecilizant-academică“) şi 

în celelalte dicţionare publicate dincoace de epoca proletcultistă: Dicţionarul explicativ al limbii române, din 1975 

(DEX-75, 859), Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, din anul 1998 (DEX-98, 984) etc. Dirijatele „erori 

academic-staliniste“ continuă – „năucitor-ereditar“, ori „indirect“ – şi „în mileniul al treilea“: deoarece („intenţionat“ /  

44                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 



 

45                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
„neintenţionat“), într-un voluminos Dicţionar româno-sârb, de Mile Tomici, publicat de Editura Academiei Române din 

Bucureşti, în anul 2005, sfera semantic-vestejită a apelativului de sub lupa noastră este „cultivată“ astfel: «siga ž 

[feminin] (min[eral]) siga» (DRs, 1104); dacă un tâlmaci din limba valahă (dacoromână) în limba sârbă – fie el 

academician, ori doctor în lingvistică / filologie, geografie, geologie etc. – ar fi pus a traduce un text / capitol din cartea 

lui Al. Vlahuţă în care este fraza cu sintagma «maluri de sigă sparte de puhoaie» (supra, VRomP, III, 229), ori un text / 

capitol dintr-un studiu etno-geografic de S. Mehedinţi unde ar da peste sintagma uluc de sâgi, nu ar avea bucuria 

„redării exacte“, apelând la vreun dicţionar academic din România şi nici la dicţionarul sârb-român al lui M. Tomici; 

mai mult, M. Tomici, „imediat sub sigă“, vine cu o amendabilă aberaţie: «sighét (sighéte) s. oznaka...» (DRs, 1104), 

ceea ce înseamnă (sub „tomiciana egidă“ a Academiei Române şi a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti“) că derivatul pelasgo(> valaho)-dac, sighet („droaie de sâgi“, „sâget“ < sigă + suf. -et), este echivalat semantic 

prin sârbescul  „oznaka...“, adică „semn de carte“ (am cercetat cazul tomician „sighet – oznaka“ printre experţii / 

doctorii în limba sârbă, concluziile toate indicând: „eroare...“); derivatul / apelativul valah siget > sighet nu figurează în 

Dicţionarul explicativ al limbii române, din 1975 (DEX-75, 859), nici în suplimentul acestuia, apărut peste un deceniu 

şi ceva, în 1988 (DEX – S, 170), care – era firesc – i-au stat în faţă la alcătuirea lucrării sale lexicografice, Dictionar 

româno-sârb, din anul 2005; totuşi, „greşeala“ lui M. Tomici (care e „foarte gravă“ pentru generaţiile de tâlmăcitori din 

următoarele trei sute de ani, cam cât se aproximează „viaţa unui astfel de cărţi academice“) ţine de o neatenţie 

elementară (nu de vreun „atentat la statutul limbii pelasge > valahe, e drept, „mărunt-amendabilă“, de evitat la ediţia 

secundă), „care se poate întâmpla oricui“: când şi-a completat Dicţionarul româno-sârb, când şi-a sporit „fişele“ din 

Dicţionarul explicativ al limbii române – supliment, de unde a luat termenii sighişorean, sighişoreancă etc., privirea „i 

s-a împleticit“ peste „frazeme“ (ca să folosim şi un cuvânt multiubit de M. Tomici) – peste un rând – intrând în sfera 

semantică a neologismului signet (signete «s. n. Panglică subţire ataşată la cotorul unei cărţi pentru a servi ca semn de 

carte. – Din fr. signet»); „şi fişele i s-au încurcat“, şi aşa s-a ajuns la un „fals lexical-academic“ (adică la un „prostem“ 

de tipul): «sighét (sighéte) s. oznaka...» (DRs, 1104).       

După dicţionarele limbii valahe dintre anii 1840 şi 1998, se evidenţiază o sferă semantică „de impresionant-

arhaică bogăţie“ a apelativului sâgă (sîgă) / sigă – ce desemnează o rocă sedimentară, terţiar-neogenică, de colorit 

variat, în stadii intermediare de pietrificare, ori de duritatea şi fineţea arcerului (cf. DLRM, 40): 1. „gresie“, „clastică / 

detritică rocă“; 2. „bolovani / blocuri de piatră“, „lespezi“ – nu numai de sâgă, ci şi – prin extensie – de cremene, de 

granit etc.; 3. „piatră de tocilă“, „cute“, „arcer“; 4. „vas ceramic din humă şi nisip foarte fin“; 5. „soi de nisip – alb ori 

roşu (v. supra, obţinut, fireşte, din „sâgă roşie“) – folosit în zidărie şi în tăbăcărie“.* 

 

  

Fig. 12’. Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences..., Londra, nr 7 / 1985: a) – copertă (f-1) şi b) pagina 44. 
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* Prima variantă a acestui studiu, însă cu titlul „Sâga“ şi practicile magic-homeopatice, a apărut în revista 

Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen (revistă 

de cultură şi civilizaţie românească) – Londra –, nr. 7, februarie, 1986, pp. 44 sq. – cu o erată în nr. 8 / 1986, p. 30).** 

** Bibliografia de sub sigle comunica-se-va – Distinsului Nostru Receptor – o dată cu publicarea ultimei părţi / 

secţiuni a amplului studiu.  

 

PARTEA II 
4) Sfera semantică a termenului sâgă (sîgă) / sigă relevată prin anchetă lingvistică. În completarea celor din 

sfera semantică a cuvântului sâgă (sîgă) / sigă, imperioasă doveditu-s-a şi ancheta lingvistică ale cărei roade se 

înfăţişează mai jos.  

În aria lingvistică a graiului oltean – îndeosebi, în zona subcarpatică – şi în cea a graiului nord-moldovean – mai 

precis, în Bucovina-Suceava – este frecvent întâlnit apelativul sâgă (sîgă), pronunţat cu -i- în loc de -î- / -â- – rarisim 

(doar în mediul urban) şi sigă.  

Sfera semantică a vocabulei sâgă ni s-a relevat şi prin chestionarea unui număr de 1017 subiecţi din 93 de 

localităţi (cătune, sate, oraşe) situate în Oltenia (perimetrul Vânju-Mare / Orşova – Călimăneşti / Slatina), în Banat, în 

Ardeal, în Crişana, în Maramureş, în Moldova, pe Valea Dunării de Jos (zona Giurgeni – Balta Mare a Brăilei) etc., atât 

în ancheta lingvistică dintre 15 octombrie 1978 şi 10 iunie 1979 (îndeosebi, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea şi în 

Moldova), cât cât şi în cea întreprinsă peste patru ani, în perioada 15 octombrie 1983 şi 31 mai 1984 (îndeosebi, în 

Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina, Ardeal); vârstele „subiecţilor“ / „informatorilor“ trebuie raportate, desigur, la 

cele două segmente temporale (perioade): (a) 15 octombrie 1978 – 10 iunie 1979; (b) 15 octombrie 1983 – 31 mai 1984. 

În cadrul anchetei lingvistice privitoare la sâgă / sigă, „subiecţii“, în majoritatea lor, agricultori, liceeni, studenţi, 

învăţători, profesori, scriitori, (sub)ingineri, maiştri ş. a., au fost interogaţi direct; dar – mai puţini, e drept, cei „din 

depărtări“ maramureşene şi bucovinene / nord-moldovene – au răspuns la chestionar şi „indirect“, adică au fost 

chestionaţi, graţie unor profesori inimoşi de limba / literatura română din nenumărate şcoli generale, ce au completat 

formularele, dactilografiate / xeroxate – şi mi le-au înapoiat (mai de fiecare dată, pentru că în plicul ce le ducea 

chestionarul puneam şi un plic francat, cu adresa-mi caligrafiată, pentru răspuns), apelându-se la serviciile prompte ale 

Poştei Române din acele anotimpuri (evident, excepţie făcând moldovenii, maramureşenii – din România, din 

Cehoslovacia / Slovacia, din Ungaria şi din Ucraina / U. R. S. S. –, crişenii – din România şi din Ungaria –, bănăţenii – 

din România şi din Iugoslavia / Serbia –, timocenii – din Serbia şi din Bulgaria – şi alţii, cunoscuţi în diverse călătorii 

prin „ţările de râuri / munţi“ ale Daciei, „subiecţi“ cu care am discutat tot direct, ei fiind călători ca şi mine, ori angajaţi 

şi „navetişti“ în diverse întreprinderi, instituţii, ferme etc., din oraşe mari / mici prin care am trecut – dincoace de anii 

anchetei lingvistice; dacă am aflat ceva „nou“, din 1985 şi până în martie 2012, anul versiunii finale a studiului nostru,  

 

 

de fiecare dată sunt făcute precizările „de 

rigoare“ ştiinţifică). 

 Pentru stabilirea sferei semantic-

sincretice a cuvântului sâgă am folosit 

următorul chestionar (chestionar ce a devenit, 

după „caz“ – localităţi / zone –, „chestionar 

tetralingv“ / „poliglot“: în localităţi cu 

vorbitori dialectali, deopotrivă – valahi / 

dacoromâni şi sârbi, sau germani / şvabi, 

maghiari / unguri, ucraineeni, bulgari, ruşi, 

turci, cum, de pildă, la Diniaş, Sovata, Aiud, 

Diosig, Sighetu-Marmaţiei etc.):  I). Ce 

înţelegeţi prin cuvântul sâgă (sigă)? Cum 

arată o sâgă (sâgile)? Precizaţi: forma, 

dimensiunea, culoarea, duritatea etc. (s-a 

acordat atenţie şi accentului);  Šta 

podrazumevate pod reč sâgă (sigă)? Kako 

izgleda jedna sâgă (sâgile)? Navedite: oblik, 

veličinu, boju, čvrestinu itd. (traducător-

consultant în dialect sârb: Mircea Stoiadin,  

Fig. 13. Pe temelii de murus dacicus (cu grosimea de trei metri), din sâgi şi cărămizi 

arse, s-a ridicat Siggidun-Dacia, în antichitate, devenind, prin vremurile evmezice, 

Belgrad, („cetatea-oraş de pe alb-găbuiul mal drept de sâgă al Dunării“), azi capitala 

Serbiei – unde-i bine conservat permanent-incendiatul zid restructurat „ultima oară“  

în orizontul anului 1450 (foto: Floriana Pachia, 9 octombrie 2010). 
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27 de ani, Facultatea de Filologie, profesor la Liceul Industrial nr. 10 din Timişoara);  Mit értenek a sâgă (sigă) szo 

alatt?  Milyen egy sâgă (sâgile)? Határczzák meg: alakját, méreteit, szinét, kem’ enységét stb. (traducător-consultant în 

dialect maghiar: Margareta Kovacs, 47 de ani, Facultatea de Filologie, profesoară la Liceul Industrial nr. 10 din 

Timişoara);  Was verstehen Sie unter dem Wort sâgă (sigă)? Wie sicht die Sache oder das Ding, welches im 

Rumänischen unter dem Ausdruck sâgă (sâgile) bekannt ist, aus? Führen Sie: Form, Grösse, Farbe, Härte usw., an 

(traducător-consultant în dialect german: Günter Neurohr, 34 de ani, Facultatea de Filologie, profesor la Liceul 

Industrial nr. 10 din Timişoara);  II). Unde poate fi văzută o sâgă (Unde pot fi văzute sâgile)? Cum se numeşte locul 

unde se află sâgi multe?  Gde se može videti jedna sâgă (Gde se mogu videti više Sâge)? Kako se zove mesto na 

kojem se nalaze mnoštvo sâgă?  Hol látható egy sâgă? Hogy nevezik azt a helyet ahol sok sâgi található?  Wo kann 

man das Ding, welches unter dem Ausdruck sâgă bekannt ist, sehen? (Wo kann man mehrere solcher Dinge – sâgile – 

sehen?) Wie heisst dar Platz an welchem wiele solcher Dinge – Sâgi – vorkommen?  III). La ce se foloseşte (la ce se 

întrebuinţează) sâga (la ce se folosesc sâgile) ?  Čemu služi (kako se koristi) sâga ili više sâge ?  Mire használják a 

sâga-t (Mire kasználják a sâgile-ket) ?  Wozu braucht man und wozu benützt man das Ding – Sâga (Wozu braucht 

man – Sâgile?)  În caz să că subiectul spunea că „nu cunoaşte cuvântul“ sâgă, era invitat să răspundă la întrebarea 

suplimentară: În limba Dvs. maternă, ştiţi de existenţa vreunui cuvânt cu sunete apropiate de cele din cuvântul sâgă 

(Sâg, sigă, sâgét, sighét, Sâgís, Sâghís), care să însemne: «mineral alb sau roşu, care se găseşte în natură sub formă de 

bolovani sau de nisip şi care se foloseşte la zugărveli şi în tăbăcărie», sau cu alte sensuri, cum, de pildă: piatră, pietroi, 

lespede, piatră mare adusă de pâraie, pietriş, rocă dură ca betonul ?  Navedite dali u vašem maternjem jeziku postoji 

neka reč slična ili približna reči sâgă (sig, siga, sidjet, siget, sidjiš, sigiš) sa značenjem: bela i crvena ruda, što se može 

nači u prirodi u obliku kamena ili peska i koristi se u milovanju i učinku kože ili sa drugim, značenjima, na primer: 

kamen, kamanac, stena, veliki kamen izbačen iz reke, šljunak, čvrst kamen kao beton ?  Ismernek as önök 

anyanyelvén olyan szót melynek hangjai hasonlóak a sâgă szó hangjáihoz (sig, siga, sidjet, siget, sidjiš, sigiš), amelynek 

jelentése: fehér, vagy, vörös ásvány, amely a természetben talalható, kö, vagy homok alakjában és szobafestéshez vagy 

cserzéshez használnak, vagy más ěrtelme van mint példäul: és pietri, ködarab, palakö, kavics, beton ?  Ist Ihnen in 

Ihrer Muttersprache ein Wort bekannt, welchen dieselben oder Ähnliche Laute enthält wie das Wort Sâgă (Sig, Siga, 

Sidjet, Siget, Sidjiš, Sigiš) und dessen Bedeutung wie folgt ausgelegt wird: «ein weisses oder rotes Mineral, welches in 

der Natur als Stein oder Sand workommt und in der Wandmalerei oder beim Gerben benützt wird» oder auch mit 

anderer Bedeutung wie z. B: Stein, Kopfstein, von Wildbächen angeschwemmter Stein, Gestain, harter (beton, granit- 

ähnlicher) Stein ?  În localităţile din Oltenia şi din Moldova de Nord / Bucovina, în care termenul are o bună 

„circulaţie“ regională şi o „corolă“ semantică bogată, subiecţii – de regulă, din vârsta a doua şi din a treia – au fost 

invitaţi să răspundă şi la întrebarea: cunoaşteţi vreo expresie, vreo poveste, o vorbă de duh, în care să fie şi cuvântul 

sâgă (sîgă) / sigă ?  

Am simţit necesitatea anchetei lingvistice de teren pe bază de chestionar („clasic“ / „modern-poliglot“) imediat 

după apariţia, sub egida Academiei Române şi a Institutului de Lingvistică din Bucureşti, a Dicţionarului explicativ al 

limbii române, prin noiembrie – decembrie, 1975, dicţionar unde am găsit că termenul arhaic-valah, sâgă / sigă, a fost 

aruncat – prin „etimologia urechistică“ – în imperiul limbilor slave, fiind lipsit şi de sensul său primordial, cel de 

„bolovan / bloc de gresie“ (sens ce mi-era cunoscut din vremea copilăriei petrecute în localitatea Tatomireştii de Jos, din 

Dolj, cum, de altfel, şi din alte sate din Oltenia < Alutuania, sate prin care am „drumeţit“; mai întâi, în orizontul anului 

1950, la Tatomireştii de Jos, Jiul a fost „îndiguit“ spre a nu mai ameninţa – cu surparea – terasamentul căii ferate Filiaşi 

– Craiova; adeseori, auzeam muncitorii spunând cu obidă prin sat: „ne grăbim, că iar vine o garnitură [de tren] încărcată 

cu sâgi pentru dig şi trebuie s-o descărcăm rapid, ca să nu încurcăm traficul [feroviar]...“; auzisem de „misteriosul“ 

cuvânt valah, sâgă, şi pe când mergeam – în mai fiecare an, după ce trecea o săptămână de la Sfintele Paşti – „La 

Govie“, în satul învecinat, Meteu, unde, vizavi de biserică şi de ţarina pentru horă, din mijlocul unei râpe argilos-

nisipoase de vreo 30 de metri, dacă „nu stăteai la distanţă“, erai „ameninţat de moarte“ cu surparea malului în care „sta 

înfiptă pe jumătate“ o sâgă mare, de câteva tone; sâgi parcă sculptate se aflau şi în Brădeştii Bătrâni; în acest sat am 

ajuns graţie unei „drumeţii“ organizate de un inimos profesor de istorie – pe când eram „în clasa a V-a“ la Şcoala 

Brădeştilor din Faţă; în Brădeştii Bătrâni intrai – ca şi în satul Meteu aflat cu vreo trei kilometri mai către vest – tot pe 

un drum şerpuit – ce tăia culmea dealurilor cu păduri de tufan / stejar dintre Craiova şi Filiaşi –, dar ale cărui serpentine 

coborâtoare ocoleau surpăturile cu sâgi – „bolovani de sâgi“ imitând lupi, urşi, câini şi alte animale etc. –, sâgi despre 

care profesorul meu, Marin Constantinescu, a spus cu multă convingere că aparţin culturii de prund).  

Majoritatea răspunsurilor – din Oltenia, din Vrancea, din Bucovina etc. – impune pronunţarea sâgă (cu -î- / -â-, 

nu cu -i-), accentul căzând pe prima silabă.  

Prin derivare progresivă  – sâg(ă)- + sufixele -et, -iş – prin analogie cu brădet, brădiş etc. (cf. REtn, 268) –, cu  



 

alternanţele fonetice: c / g >  [gi] >  [ghi]), în localităţile 

unde vorbitorii realizează sinonimia: sâgă / sigă – gresie / piatră / 

pietroi / lespede / bolovan („bolovan de argilă / humă întărit ca 

pietroiul, în năsip“), ori (pe formele de plural): sâgi / sigi – pietre / 

pietroaie / lespezi, înregistrăm şi termenii: sâgét / sigét, sâgíş 

(«sâgíş cu năsip amestecat, dacă se usucă însă nu poţi să-l fărmi» – 

inf. Andrei Constantin, 61 de ani, Străoane de Sus – Vrancea) / 

sigíş, sâghíş / sighíş, sâghét / sighét (Ohaba, Bodăieştii de Sus, 

Tatomireşti, Bâlta – judeţul Dolj, Vrancea, Suceava, Maramureş 

etc.): «locul unde se găsesc sâgi multe să numeşte sâgét, da’ ăi 

bătrâni zâceau şi sâghet...» (inf. Constantin Smeu, 36 de ani, satul 

Cleanov, com. Carpen, jud. Dolj). 

Sâga este o rocă sedimentară, terţiar-neogenică, de colorit 

galben-deschis, sau – datorită unor compuşi minerali din nisipul 

cimentat, „oxidat“, mai recent, la suprafaţa sâgilor – de alte culori:  
Fig. 14. Mal de sâgă „de la potoape“. 

 

 

„roşiatică“, „albicioasă“, „vineţie“ etc., ilustrând, îndeosebi, un stadiu intermediar de pietrificare, dar ajungând 

uneori până la duritatea gresiei / cremenii, formată din aceeşi materie ca şi „pietrele“ din „cultura de prund“, prin 

amestecul nisipului şi argilei (humei) în condiţii speciale de presiune şi umiditate, cu grad de porozitate variabil – în 

funcţie de „fineţea“ granulelor de nisip intrate în „compoziţie“ («ca la capetele de oase de cai, cu găurele» – inf. 

Constantin Odor / Mihai Băltăţeanu, 36 / 35 de ani, Vraţa, Gîrla Mare, jud. Mehedinţi). În acest sens grăieşte seria 

răspunsurilor la prima întrebare (I): «Sâga este un fel de bolovan de piatră ca betonu’, de culoare galbenă şi de 

dimensiuni diferite şi duritate mijlocie» (inf. Constantin Smeu, supra); «bolovan mare de piatră galbină cu năsâp, de la 

potoape» (inf. Smaranda Florea, 83 de ani, satul Tatomireşti, com. Brădeşti, jud. Dolj); «sâgile de munte sunt mai dure, 

poroase, ca o bucată de beton; datorită fenomenului milenar de eroziune, sunt rotunjite, lunguieţe, ovale; malurile de 

sâgă sunt roci sedimentare care, de cele mai multe ori, clivează...» (inf. ing. minier Gheoghe Mogoşan, 38 de ani, 

Floreşti, jud. Gorj); «sâga este un strat de piatră albicioasă bătând spre gălbui; când ari, dai cu fieru’ plugului şi-l strică; 

ogorul cu sâgă este sărac, nu dă recoltă bună; pământu’ nu-i bun nici pentru pomi, că-i piatră sacă şi nu trec 

rădăcinile...» (inf. Ion Coroamă, 65 de ani, Voitinel, Suceava); «piatră cu densitate rară, întâlnită în albia izvoarelor reci 

de munte» (inf. prof. Floarea Chihăiţă, Gura Humorului, Suceava); «piatră ca betonu’ de care dai cu plugu’ când ari 

ogoru’; aruncă plugul afară; iasă droburi mari...» (inf. Andrei Constantin, supra, Vrancea); «sâga e o piatră din nisip 

întărit ca betonu’; are culoare gălbuie-cenuşie; lespedea e tot un fel de sâgă, da’ mai tare...» (inf. Mihai Băltăţeanu, 

Vraţa, supra) etc. Interesantă convergenţă semantic-sincretică în seria sinonimică: sâgă / sigă / sâgi / sigi – gresie – 

piatră / pietre / pietroi / pietroaie / stâncă / stânci / lespede / lespezi / bolovan / bolovani se relevă şi din celelalte 

răspunsuri la chestionar: «pietre pe care creşte muşchi» (inf. Maria Drăghici, 34 de ani, Balta, jud. Mehedinţi); 

«pietroaie de pe hududoaie – pietrele mari de la digu’ Jiului» (inf. Ioana Nichifor, poreclă: Meleanca, 76 de ani, 

Tatomireşti, jud. Dolj); «pietroaie de care dai cu burghiu’ când scobeşti să faci fântână» (inf. Constantin Tomoiu, 22 de 

ani, Bodăieştii de Sus, com. Melineşti, jud. Dolj); «sâgile sunt gogoloaie albe, de piatră, de să pun în brădoaica de 

murături ca să nu să fleşcăie» (inf. Ştefan Brătuianu, 26 de ani, Bâlta, jud. Dolj); «pietrele roşii de le scoate fântânaru’ 

din buricu’ pământului» (inf. Ion Dumitrescu, 54 de ani, Tatomireşti, jud. Dolj); «pietre aspre la pipăit..., cele fine-s de 

ascuţit coasa» (inf. Costel Oae, 21 de ani, Perişor, jud. Dolj); «pietre de coloare gălbuie, dar şi vânătă, de la tapla căşii» 

(inf. Constantin Stîrcu, 66 de ani, Răcarii de Jos, jud. Dolj); «lespezi de pe vâlcele» (inf. Ilie Staicu, 45 de ani, 

Tatomireşti, jud. Dolj); «pietri de să-ncheagă năsâpu’ pă iele» (inf. Ilie Badea, 56, Almăjel, jud. Dolj); «pietri lătăreţe 

’coperite cu muşchi du pă pârâu, d-aluneci pe iele ş-îţi spargi tiuga» (inf. Mariţa Vodiţă, 71 de ani, Bâlta, jud. Dolj) etc. 

Omonimie la sâgă nu se constată, în Oltenia.  

Însă doi informatori (de fapt, o învăţătoare şi o profesoară – „informatorul informatorului“) din Moldova de 

Nord (Gura Humorului) ştiu că prin sâgă se mai desemnează: a) corpuri străine (pietricele, „zgură“ etc.); b) buruieni: 

«Prin sâgă se mai înţeleg corpurile străine din cerealele netreierate bine, sau plantele dăunătoare (buruienile) care cresc 

în lanuri. Acest cuvânt se foloseşte des în zonele oraşelor Rădăuţi şi Fălticeni.» (inf. Maranda Munteanu, 53 de ani, 

învăţătoare, Gura Humorului, Suceava; chestionarul a fost completat de profesoara Floare Chihăiţă, de la Şcoala 

Generală nr. 1 din Gura Humorului, jud. Suceava). Lucreţia Lupaşcu, de 50 de ani, din Sasca-Suceava, ne încredinţează 

că «un lucru plin de osâgă înseamnă că e necurăţat, murdar»; profesorul pensionar, Chira Liviu, de 74 de ani, din 

Voitinel-Suceava precizează: «printre boabe de secară găseam o sămânţă numită osâgă – subţire, lunguiaţă şi 

otrăvicioasă». 
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Sâga (sâgile) îşi află utilitatea „la îndiguiri“, „la făcutul scărilor de la casă“, „la taluzarea drumurilor“, „la casa fântânii“, „la 

pavaj“, „în pivniţe, ca podvale“; «din sâgă se face ciment, or’ var, dac-o arzi în cuptoare» (inf. Ion Ureche, 57 de ani, Fratoştiţa, 

judeţul Dolj); «casele bătrâneşti, din bârne, erau puse pe temelii de sâgă, pentru că respinge igrasia» (inf. prof. Grigore Roth, 42 de 

ani, Filiaşi, Dolj); «când a făcut tata casa – a veche, nu a nouă –, am scos trei-patru remorci de sâgi şi am băgat su’ talpa căşii ca să 

nu putrezească talpa căşii» (inf. Constantin Smeu, supra); la sătenii din Bucovina, unde se găseşte – pentru temelia casei – piatră 

din abundenţă, «sâga nu foloseşte absolut la nimic» (inf. Liviu Chira, supra); totuşi, bucovinenii întrebuinţează sâga la 

«vindecarea  

 

  

Fig. 15. Toponime pelasgo(>valaho)-dace din 

«Îndreptarul geografic», realizat de Ptolemeu în 

orizontul anului 150 d. H.: în dreptunghiuri, trei 

toponime derivate de la sîg (sâg) / sîgă (sâgă): (I) 

Saggidava (unde scribul confundat-a primul -g- / -γ- din 

„geminate“ -γγ- cu -n- / -ν-); (II) Siggidava şi (III) 

Zarmizegethusa / Sarmisegetusa. 

 

 

Sâgile pot fi zărite pe văile râurilor: „pe 

Valea Cernei“, „pe Sohodol“, „pe Valea Jiului / 

Tismanei, / Amaradiei / Gilortului“; mai pot fi văzute 

„pe [h]ogaş“, „pe hududoi“, „la surupături“, „la 

cariera de piatră“, „în coastă“, „lângă calea ferată“, 

„la Fântânile Mari“, „la Malu’ ăl Mare“ (Tatomireşti-

Dj), «într-un ogaş din pădurea Arpadiei» (Floreşti-

Gorj), „pe dealu’ Floeranului“ (Bâlta-Dj), «pe drumu’ 

ce duce la Racoviţa» (inf. Constantin Şişu, 81 de ani, 

Picu, jud. Gorj); «la Petroşani, gardurile şi temeliile 

căşilor sunt făcute din sâgi» (inf. Tina Gapie, 80 de 

ani, Floreşti-Gorj); «ăi bătrâni zâceau – când aveau 

nevoie de sâgă – „bă, hai să scoatem sâgă din Faţa 

Caprii...!» (inf. Smeu Constantin – supra); «sâga 

poate fi văzută în pământ sărac de categoria a IV-a şi-

a V-a, la adâncime de-un lat de palmă» (inf. prof. 

Liviu Chira, Voitinel, supra); «sâga poate fi văzută 

pe sub dealuri, pe terenuri nisipoase, acoperite cu un 

strat de pământ la o adâncime de 30 – 40 centimetri» 

(inf. Constantin Smeu, supra). 

 

unor boli intestinale, la oameni şi animale» (inf. Vasile Piticar, 60 de ani, 

Bucşoaia-Frasin, Suceava); în Oltenia, există şi oameni – ce «s-au vindecat 

de dureri de stomac, bând apă cu praf de sâgă» – dinspre care se iveşte 

expresia a bea sâgile / pietrele roşii (inf. Ion Dumitrescu, supra); «...pietrele 

roşii sunt tot un fel de sâgi, le frecau cu o pilă şi praful îl beau, vindecându-

se – se zice – de dureri de stomac, de diaree» (inf. prof. Ion Voicilă, 44 de 

ani, Fratoştiţa-Dolj); «sâgile sunt bune de leac; primăvara, dacă-ţ’ curge 

sânge din nas, să laşi să-ţ’ pice trei picuri pe-o sâgă albă, că ţî s-opreşte 

sângele imediat» (inf. Marin Moţatu, 69 de ani, Tatomireşti-Dolj); «sâgile 

sunt pietre curate...; ălea de la săpatu’ fântânii...; mulţi oameni se vindecă de 

boale cu iele; să iau trei sâgi de trei colori feliurite şi să bagă-n vipie pănă să 

varsă para de foc în iele; în mijlocul căşii, pui o căldare cu apă curată, loată 

de la ţuţur, înainte de cântatul cocoşilor; torni în iea aghiazmă, pui busuioc, 

iarbă-mare, păru-porcului şi flori de romăniţă; arunci-'n căldare pietrile-

nroşite-n foc, iei un macat, or’ o cergă-n cap şi tragi cât poţ-în tine aburii; 

dup-aia, te culci şi dormi ca un prunc; ş-a doua zi te scoli teafăr...» (inf. Ioana 

Nechifor, poreclită Meleanca); «boieru’ de la Bodăieştii de Jos a avut un parc 

mare – spun ăi bătrâni – şi-n mijlocul parcului era un fel de grădină 

zoologică, unde ţinea urşi, în vizuini făcute din sâgi; mai sunt şi-acum 

sâgile...» (inf. Aurel Celoiu, 24 de ani, Ohaba-Melineşti, jud. Dolj) 

 

Fig. 16. Sicăiţa regelui-erou al Daciei, Decebal, 

cu care-şi curmă zilele, în 11 august 106.  
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Fig. 17. Grota Autoflagelării săpată-n sâga muntelui de lângă Mânăstirea Turnu Roşu (jud. Vâlcea) de un pustnic, ce pare a fi fiind cel cu barba 

până-n glezne, eternizat / pictat în pronaosul Mănăstirii Cozia, din îndemnul domnitorului-ctitor, Mircea cel Bătrân (foto: Fl. Chirtoacă, 8 

ianuarie 1994). 

 
Într-una dintre lucrările-i geografic-etnografice privind Carpaţii de Curbură (cu localitatea Soveja-Bacău, unde 

s-a născut şi a copilărit), Simion Mehedinţi (1869 – 1962) certifică utilizarea sâgilor („gresiilor“) – cam până pe la 

jumătatea secolului al XX-lea – în gospodăriile carpatine ale sătenilor, încredinţându-ne că astfel de roci sunt variate, de 

la cea „mălăiaţă“, folosită de ţărănci – când spală / freacă şiştarele (în care au muls vacile / oile / caprele), ori putineiele 

(în care au bătut laptele din care au scos untul când au făcut zară), sau cofele de brad, încât arată „ca [fiind] noi“ –, până 

la cele foarte tari – cu care ţăranii îşi ascut securile (> sâgurile), topoarele, cuţitele, coasele etc.  

 Sâgile – sedimentare roci terţiar-neogenice (supra) – „se datează“ în orizontul „potoapelor“ („noianelor“ / 

„orcanelor“): «Să zîce că sâgile sunt de la Potopu’ lu’ Noie şi pe iele joacă flăcările comorilor...» (inf. Voica Tudor, 47 

de ani, Răcarii de Jos, jud. Dolj); despre omul isteţ «se spune că-i scapără mintea ca sâga-n coasă» (inf. Smeu 

Constantin, supra).  

Deşi este radical în multe toponime din aria bănăţeano-crişeano-ardeleano-maramureşeană a Daciei Nord-Dunărene – 

Sighetul Marmaţiei, Sighetul Silvaniei, Sighişoara, Diosâg, Seghedin etc. –, sâgă (sîgă) / sigă – ca apelativ – nu prea 

are mare circuit: «...nu avem cunoştinţă despre sensul cuvântului acesta» – inf. prof. Dochiţa Silvestru (Cîmpulung-la-

Tisa, jud. Maramureş): «...în tot bazinul nostru, al Şimleului, nu circulă cuvântul sâgă / sigă» – inf. prof. Jula Nicolae 

(Sighetu Silvaniei, jud. Sălaj); «un cuvânt cu sunete apropiate de cele din cuvântul sâgă / sigă ar fi maghiarul sziget, dar 

n-are vreo legătură cu pietroaiele, deoarece-nseamnă „insulă“» – inf. Holircă Eva (49 de ani, Reghin, jud. Mureş); «...n-

am auzit vreodată cuvântul sâgă / sigă, deşi am trăit la ţară; nici la locuitorii din Diosâg-Bihor –, într-adevăr, importantă 

zonă viticolă, unde am funcţionat ca profesor patru ani, nu am auzit acest cuvânt; ...vorbe vechi sunt şi la mine, la 

Globu-Rău, la Plugova, neauzite în altă parte: „a se gurí de ziuă“, adică „a se înziora“» –  inf. Nicolae Urădreanu (34 de 

ani, Globu-Rău / Plugova, jud. Caraş Severin); «...nu cunosc cuvântul sâgă / sigă şi nu l-am auzit în graiul locuitorilor 

din zona Margina-Timiş» – inf. Laurenţiu Irimie (maistru-auto, 41 ani, Făget, jud. Timiş); «...nu cred să fi auzit vreodată 

de cuvântul sâgă, ori sigă, nici la românii şi nici la sârbii din zona Reşiţei» – inf. Pasici Ileana (44 de ani, Reşiţa); «...nu 

ştiu de cuvântul sigă / sâgă nimic; nici nu l-am auzit până acum; deşi la Diniaş sunt aproape 50 la sută sârbi, n-am auzit 

pe careva rostindu-l; presupun că-i înrudit cu cuvântul valah, sigă / sâgă, cuvântul sârbesc sighisnadla, care înseamnă 

bold, dar acest cuvânt nu l-am auzit la Diniaş, ci în satul Soca, de lângă Banloc; de la noi, de la Diniaş, un cuvânt  pe 
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 care nu l-am auzit pe altunde’, deşi am umblat şi eu mult prin lume, este maşâne / maşine, şi înseamnă „chibrituri“; când n-ai s-

aprinzi ţigara zici: „dă-mi nişte maşâne...!“» – inf. subinginer Miloş Iovanov (35 de ani, Diniaş, jud. Timiş); «...prin cuvântul sâgă, 

ori sâgi / sigi, nu-nţeleg nimic; n-am auzit cuvântul la vreun locuitor pe unde am umblat prin Banat; ca şofer, eu umblu mult cu 

camionul şi nu-mi amintesc să-l fi auzit la sârbi, or’ la români; nici la şvabi» – inf. Miodrag Dumitrescu (26 ani, Timişoara); «...n-

am auzit pe la ungurii mei şi nu ştiu ce-ar însemna sâgă, ori sigă...» – inf. Berény Csaba (24 de ani, Timişoara); tot maghiarul 

timişorean Berény Csaba mai subliniază: «cuvintele maghiare sziget – „insulă“ – şi szeg – „cui, ţintă“ – sunt ele apropiate ca sunete 

de cuvântul românesc sâgă sau sigă, dar, după cum spuneam, numai prin sunete, nu şi prin înţelesuri». 

Dacă în Oltenia poate fi vorba de o uşoară, firească influenţă sârbă, deşi există o puternică influenţă valahic-oltenească 

în sudul Dunării, în Balcani / Dinarici, o astfel de influenţă sârbă încetează să se mai exercite în zona Suceava – Bucovina – 

Basarabia. Dacă în Crişana (<Crissiana), Maramureş (<Maramarisia), Ardeal (<Arudela / Arutela), poate fi vorba de o 

uşoară, firească influenţă maghiaro-germano-ucraineană, deşi o mare, străveche influenţă valahă (dacoromână) s-a exercitat 

asupra limbilor germană, maghiară, ucraineană / rusă, încă de pe când strămoşii vizigoţi / ostrogoţi (germanici), unguri-arpadieni, 

cazaco-slavi (ucraineeni / ruşi), ai popoarelor ce vorbesc limbile respective, au cunoscut – ca migratori – „filtrul“ cultural-

civilizatoriu al Daciei Dunărene, al Daciei de Nord, al Daciei de Vest etc., oricum, o influenţă  maghiară, o influenţă ucraineană, o 

influenţă germană încetează să se mai exercite în zona Olteniei.  

 

 

 

Fig. 18. Dacia – harta localităţilor din orizontul anului 150 d. H., întocmită conform coordonatelor precizate de Ptolemeu în „Geografia“  – 

în dreptunghiuri: toponimele ce provin din perechea pelasgo > valaho-dacă de cuvinte sâg (sîg) / sâgă (sîgă), sau din derivate: Saggidava, 

Sic[um], Siggidava, Siggidun, Sucidava, Zarmizegethusa (Sarmisegetusa / Sarmizegetusa). 

 
 „Pleonasmul“ pietri de sâgi – întâlnit la subiecţii din Oltenia – trimite, din perspectivă diacronică, la o epocă 

foarte veche, mai exact spus, la imperiala epocă „daco-romană“, de când se datează în serie şi pleonasmele: moş bătrân, 

oiţă bâră etc. (astfel de „pleonasmită“ e „admisă“ / „tolerată“ de cristalul multimilenar al limbii pelasge („thraco-

macedoneano-thrace“), adică al limbii valahe arhaice, pentru că – „pleonasmita“ de factură arhaică, nu generată de vreo 

„invazie de neologisme“ – îşi are obârşii în dorinţa vorbitorilor de a fi cât mai bine înţeleşi într-o vreme de „bilingvism 

dunăreano-italic“; în cazul de faţă, „pleonasmita“ de factură arhaică se datorează „revenirii“ – în „aria de centru“ 

carpato-dunăreano-balcanic – a unor elemente lexicale „tot pelasgice“, dar de „arie laterală“ peninsular-italică, percepute 

ca elemente „romane“ – graţie Imperiului Roman ce deja „instituţionalizase“ / „oficializase“ o limbă latină, devenită – 

nu peste multe veacuri –„limbă moartă“).   

 



 

52                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai 2012 

 
5) „Triunghiul“ celor şapte vocale din limba pelasgo(>valaho)-dacă şi „roirea radicalului-matcă“, sag- 

(sac-), în familia cuvântelor din perechea pelasgo(>valaho)-zalmoxiană, sâg – sâgă (sîgă) / sigă (sică). „Roirea“ 

radicalului – vocalică, ori consonantică (infra, fig 19) – sag- / sac-, în sig- / sic-, în „triunghiul“ celor şapte vocale din 

limba pelasgo(>valaho)-dacă, se „fixează“ / „datează“ în orizontul anului 450 î. H., dacă ne referim la informaţiile din 

Istoriile  lui Herodot. Avându-se în vedere că alfabetul helladic / grec, în care ni s-a transmis prin transliteraţie derivatul 

sigini / sigine, nu are – ca pelasgo-daca, adică valaha arhaică – literă pentru vocala â / î, este tot atât de valabilă şi 

„roirea“ în sâg- / sâc-, sau sîg- / sîc- (şi această precizare a noastră – privind -â- / -î- – e absolut necesară cercetătorului 

străin ce abordează lexicologia din România ultimului secol, -â- / -î- tot ivindu-se dinspre nenumărat-haotizatoare 

reforme politic-ortografice ale Academiei Române). „Roirile“ radicalului în săg- / săc-, în seg- / sec-, ori în sog- / soc- 

etc. sunt anterioare anului 450 î. H. 

Radicalul pelasgo-dac (> valah-arhaic) sig- / sic- (sîg- / sîc-; sâg- / sâc-) deja „roise“ în orizontul anului 450 î. 

H., după cum dovedesc derivatele de la perechea (masculin-feminină) de cuvinte sig / sîg (sâg) – sigă / sîgă (sâgă), 

adică sigin (m. s. < sig- / sîg- + suf. -in „locuitor / miner al sâgilor, producător de lănci-sigine“; m. pl. sigini > sighini) 

şi sigină (f. s. „lance specifică siginilor / sighinilor“; a devenit în valaha contemporană sighină cu derivat-diminutivalul 

sighincă; f. pl. sigine > sighine şi, respectiv, sighinci); totodată se certifică faptul că „roirea“ radicalului ce conţine 

vocala „de maximă apertură“, în seg- / sec-, ori în săg- / săc-, sau în sog- / soc- etc., este anterioară anului 450 î. H. cu 

cel puţin patru-cinci secole de „lucrare“ a legilor lingvistice / fonetice – şi, când „radicalul“ intră, fireşte, în vreun 

toponim, astfel de radical / cuvânt poate rămâne „fixat“ chiar şi peste două milenii. Ilustrăm aserţiunea noastră nu cu 

toponime din centrul carpato-dunărean al Daciei (ca, de pildă, Sarmisegetusa / Sarmizegetusa, numele capitalei 

vestitului stat antic al Pelasgimii > Valahimii, divizată religios – după Reforma Zalmoxianismului din orizontul anului 

1600 î. H. – în Dax / Daci, „monoteiştii“, şi Thrax / Thraci, „închinătorii la vechii zei din Cogaion“, Sarmisegetusa 

nume rămas – absolut-neschimbat – şi la localitatea / comuna de pe ruinele bimilenare, din România de azi), ci cu 

toponime din arii „extreme“ ale Daciei, ca, de exemplu, Sic[um], dinspre Veneţia (sau, cum zice Herodot, «din 

apropierea Eneţilor / Veneţienilor» – HIst, II, 31). În Îndreptarul geografic / Geografia din orizontul anului 150 d. H., 

Ptolemeu înregistrează (din Dacia de Sud-Vest – provincia Sigynia, provincie rebotezată greceşte Illiria şi latineşte 

Liburnia-Dalmatia, o dată cu extinderea Imperiului Roman peste Marea Adriatică), între nenumărate altele, şi numele 

cetăţii-oraş  Sic[um] (< pelasgo-dac. Sig / Sîg s. m. „sîg“ + -um, desineţă latină de nominativ-acuzativ, singular), de 

lângă anticele Salonae şi Epetium (cf. MIMS, 8 / supra, fig. 18, «Dacia – harta întocmită conform coordonatelor 

precizate de Ptolemeu în „Geografia“»). 

„Înmuguririle“ / „înrămurările“ perecheii „zalmoxiene“ de cuvinte sâg (sig) – sâgă (sîgă) / sigă (sică) aparţin, 

fireşte, unui limpid „binom“ semantic al „bazei“ („tulpinii“):   

SÂG (< din pelasgo-dac. săgua < sagua) s. m. (pl. sâgi) „Bolovan mare de gresie, cântărind de la câteva chintale 

până la o tonă ori mai multe“ (din sâgă, prin apocopa vocalei -ă; s-a format astfel perechea masculin-feminină de 

cuvinte, sâg – sâgă, dinspre monoteismul tetraontic / tetradic al Zalmoxianismului, având în panoul central „primele 

patru conducătoare“ ce se constituie în Perechea Primordială [Dumnezeu / Samoş „Soarele Moş“ – Dacia > Dochia / 

Muma-Pământ] şi în Sacra Pereche Secundă [Soarele „fiul lui Dumnezeu“ – Luna, „sora Soarelui, spuma laptelui“; 

model de urmat în planul teluric: Făt-Frumos – Ileana Cosânzeana]; pelasgo>valaho-dacii şi-au ordonat totul în sacre 

perechi [vir / „Yang“ – femina / „Yin“, mare – mic, alb – negru, bun – rău etc.], de la femeie şi bărbat – aşa cum sunt 

„fixaţi“ în sâga / piatra Columnei Decebalo-Traiane, din Roma anului 113 d. H. –, la plantele medicinal-cogaionice 

[coadama – codela, diesema – diessathela etc. – cf. PTZpl, I, II], la localităţi, râuri etc.);  

SÂGĂ (SÎGĂ), SIGĂ (< din pelasgo-dac. săga < saga) s. f. (pl. sâgi) 1. Rocă de sedimentare terţiar-neogenică, 

în diverse stadii de pietrificare, poroasă şi „moale“, ori de duritatea arcerului, clastică, sau detritică, de culoare variind 

de la nuanţe de galben (cel mai des), la cele de albastru / vineţiu, ori roşu (mai rar) – în funcţie de compoziţia chimică a 

mineralelor conţinute, specifice zonei de formare; „lespede“, „stâncă“, „piatră“; 2. „bolovani / blocuri de piatră“, 

„lespezi“ – nu numai de sâgă, ci şi – prin extensie – de cremene, de granit etc.; 3. piatră de tocilă, cute, arcer; 4. vas 

ceramic din humă şi nisip foarte fin; 5. „soi de nisip – alb ori roşu (v. supra, obţinut, fireşte, din „sâgă roşie“ – supra, 

fig. 10) – folosit în zidărie şi în tăbăcărie“ (supra). 

Pe temeiul ştiinţific al legii economiei de semnificant (cf. PTDelrc, 239 sqq.) şi al legii „roirii“ radicalului 

sa[g/c]- în „triunghiul“ celor şapte vocale din limba pelasgo(>valaho)-dacă, se relevă o impresionantă familie de 

cuvinte (derivate şi compuse – în circuitul pelasgofon > valahofon de azi –, destul de bine conservate de toponimia din 

întregul ariei lingvistic-geografice a Daciei). 
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Fig. 19. „Triunghiul celor şapte vocale ale limbii pelasge > valahe“ şi „roirea“ radicalului sa[g/c]-. 

 
6) O pereche „zalmoxiană“ de apelative din limba pelasgă > valahă SÂG (SÎG) / SIG – SÂGĂ (SÎGĂ) / 

SIGĂ (SICĂ) şi o familie de peste 200 de cuvinte compuse / derivate, în circuit multimilenar, sau „conservat“ 

până astăzi în toponimie, onomastică etc. „Matca“ în care se relevă „perechea zalmoxiană“ de apelative din limba 

pelasgă > valahă, sâg / sig – sâgă (sîgă) / sigă (> sică), „a roit“ în chip „miraculos“ prin milenii şi rodul acestei „roiri“ 

s-a păstrat până astăzi, în peste două sute de cuvinte (aşadar, numai prin această „singură familie“ este întrecut straniul 

inventar, din anul 1971, al lui I. I. Russu, de numai 161 de vocabule-de-material-autohton, adică de elemente lexicale 

pelasgo[>valaho]-dace / thrace, inventar dictat de Moscova şi de alte capitale din Lagărul Socialist, în funcţie de 

interesele politice „ale vechilor / noilor imperii din secol“ – cf. REtn, 242 – 426 / RLtr, 89 – 130; infra, în ordine 

alfabetică).  

Istoria lumii dovedeşte mereu că popoarele (fie „mari“, fie „mai mici“) au apărut cam în acelaşi timp pe 

această planetă şi mereu cunosc zigzagul din priveliştea fiinţei, abis – creastă – abis, înregistrează flux-refluxuri 

cultural / civilizatorii, au metamorfoze, înfloriri, vestejiri, reînfloriri, făcându-şi dispariţia cam tot în acelaşi timp de 

pe Terra. Acest lucru – după cum dovedeşte şi studiul de faţă – este valabil şi pentru cel mai mare popor al Europei, 

multimilenar-vitregitul popor al Europei de către imperiile acestei părţi de lume, Poporul Pelasg > Valah. 

Înainte de-a trece la impresionanta bogăţie datorată compunerii, ori derivării, îndeosebi, cu sufixe (infra), este 

bine a fi reamintit faptul că în limba pelasgă > valahă, „toponimele-binom“ (adică rezultate din două elemente 

formante), de regulă, sunt structurate „puţin-altfel“ decât cele de azi: elementul formant ce indică „posesorul“ (de 

regulă un arhaic genitiv în -o, permiţând antepunerea pentru esenţialul comunicării, dar nu cum cum se-ntâmplă după 

orizontul temporal al inscripţiei de pe vasul de botez al lui Decebal: per Scorilo „pruncul lui Scorilo“) ocupă locul prim 

din „binom“ şi elementul formant ce indică „obiectul posesiei“ (în nominativ) ocupă locul al doilea (toponimia 

conservă multimilenar, mai ales dacă intră în sfera sacrului). Îngăduie-ni-se a ilustra aserţiunea noastră şi cu două 

exemple de toponime din „gama arhaic-pelasgă, adică valahă: 1) Diosâg – localitate din judeţul Bihor – „posesor“: Deo 

> Dio „al lui Dumnezeu“; „obiect posedat“: Sîg (Sâg / Sig) „sâgul“ („sâgul Dumnezeului“; într-o alcătuire ca dinspre 

secolul nostru: Sâgul Domnului); 2) Ciorogârla – localitate din judeţul Ilfov – „posesor“: Cioara / Cioro „a ciorii“; 

„obiect posedat“: Gârla „gârla“ („gârla ciorii“; într-o alcătuire ca dinspre secolul nostru: Gârla Ciorii, evident după 

aceeaşi regulă ca şi în alte compuse din valaha circuitului contemporan: Poiana Ţapului, din jud. Prahova; Ocna 

Sibiului, Câmpul Cerbului – platou din satul Floreşti-Gorj, rămas în memoria autohtonilor de la Eminescu încoace“, 

adică de prin aprilie 1879, când această constelaţie a Valah-Pegasului a poposit pentru câteva luni la conacul boierului 

junimist Nicolae Mandrea; etc.; ori ca în compuse-nume-de-plante: coada-calului, floarea-soarelui etc.).  

 Pe radicalii / temele apelativelor din această pereche „zalmoxian-logosabilă“, sâg (sîg) / sig – sâgă (sîgă) / sigă 

(> sică) – ori cu alternanţă oclusiv-postpalatală în perechea „sonoră – surdă“, -g- / -c- (> sică) – s-au altoit nenumărate 

sufixe lexicale (formându-se cuvinte noi prin „revectorizări semantice“, ori prin schimbare de clasă lexico-gramaticală a 

vocabulei de bază), multe dintre acestea conservate bine în toponimia Daciei, în întreaga arie pelasgofonă > valahofonă: 

-ac / -ace (săgac / săgace), -an / -ancă (sâgan / sigan, sâgancă / sigancă), -ar (sâgar / săgar, săcar > secar > sicar), -

aş (sighinaş), -ăraie (sigăraie), -ărie (sâgărie), -ău (săcău > săgău / sâgău, pl. săcăi > săgăi / sâgăi), -cior, -cioară / -

şor, -şoară (sâgcior / sâgcioară, sâgşor / sâgşoară), -el (sâgel), -esc / -escu (sâgesc, săghiesc > săbiesc; în onomastica  
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valahă de azi: Săgescu, Sâgescu, Săghescu, Săbiescu etc.), -eşti (sâgeşti, săghieşti > săbieşti, sâgeşti / sigeşti), -

et (săget / săghet > seget / seghet > siget /  sighet > sîget / sîghet), -ică / -ice (sâgică / sâgărică), -ilă (sâgilă), -ime 

(sâgime), -in / -ină (sigin, sigină, sîgin > sîghin, sicin), -iş (sâgiş), -işce / -işte (sâgişce > sâgişte, sâgărişce > sâgărişte, 

secărişte), -iţă (sâgiţă, sicăiţă), -oi / -oaie (sâgoi, sâgoaie), -on / -oane (sâgon / sâgoane), -os (sâgos), -ucă (sâgucă), -

ui (sâgui, segui, secui, sicui), -uică (sâguică, sicuică), -uş (sâguş ) etc.  

 

1. BOCSIG / Bocsîg (< pelasgo[>valaho]-dac. *Deossig,  format prin compunere, din Boc < Bog 

„Atoatecreatorul“ + sig < sîg, „sâg“, „lespede“, „stâncă“; elementul prim-formant, Bog < Bog, este tâlmăcirea de 

cancelarie evmezică, făcută de preoţii ortodocşi, în limba slavonă, a pelasgo[>valaho]-dacului Domine-Deu[s] / 

Dumnezeu, din care a rezultat în prima fază *Bogosig > Bocsig; vectorizarea semantică a toponimului: „sâgul / sâga,  

 
sau lespedea lui Dumnezeu“) – comună din judeţul Arad (cf. CPLR, 13).  

2.              CIGARISCE (< pelasgo[>valaho]-dac. Sîgărişte < sigă + suf.-I -

ărie + suf.-II -işte şi cu constrictiva dentală surdă, S-, secundată de vocala 

nerotunjită, anterior-închisă, -i-, transformându-se în africata prepalatală 

surdă, Č- / Ci-, ceea ce a determinat, în mediu sârbofon / croatofon, şi 

alternanţa constrictiv-prepalatal-surdă / constrictiv-dentala-surdă: -ş- / -s-; 

toponimul pelasg > valah conservat-a două etape de derivare: [I] sâgă + 

sufixul topo-colectiv -ărie > Sâgărie, desemnând „locul cu mulţime de sâgi“, 

„cariera cu sâgi mărunţite de sigini / sâgari pentru extragerea / prelucrarea 

minereurilor, pentru construcţii, pentru obţinerea pietrei de var şi a prafurilor 

folosite la zugrăvit, ori în tăbăcărie“; după milenii, după fârâmiţarea Daciei 

de Vest, prin programele imperial-romane, apoi prin cele de după migraţiile 

vizigote / ostrogote, avaro-slave etc., dar mai ales în ultimul secol de 

administraţie habsburgico-ungaro-slavă / sârbă din Peninsula Istria, pe când 

cuvântul valah-arhaic, sâgărie, nu mai era perceput în nucleul său topo-

semantic colectiv, acesta a înregistrat – pleonastic – o secundă derivare; 

altfel, toponimul ar fi fost Sâgişte – Sîgişte – / Sigişte, căci apelativele 

sâgărie şi sâgişte sunt sinonime; [II]  sâgărie / sîgărie  + suf. topo-colectiv -

işte > Sâgărişte / Sigărişte > Cigarisce  – potrivit cercetărilor etnolingvistice 

istriene efectuate de acad. Sextil Puşcariu, când topinimul a fost înregistrat şi 

pe harta întocmită în orizontul anului 1925, supra, fig. 3) – localitate 

pelasgo(>valaho)-dacă, din Dacia Sud-Vestică, amintind vremea siginilor / 

sighinelor, din Istria-Peninsulă, azi, în Croaţia. 

 

Fig. 20. Babe de Sâgă din Bucegii Daciei 

(României)  – „megalitic monument“ (Carte 

poştală – foto: F. Dobrescu –, Bucureşti, Ed. 

Meridiane, 1973). 

 

 

3.          COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA SARMIZEGETUSA – numele „amplificat-imperial-

roman“ dat Sarmizegetusei „Mari“ în cinstea cuceritorului celor trei provincii faimoase în bogăţiile subsolului, 

îndeosebi, în cupru, fier, aur, argint, sare etc., din Dacia Nord-Dunăreană, împăratul Traian (v. infra, Sarmisegetusa 

Mare, Sarmisegethusa Regală, Zαρμιζεγέθουσα βασίλειον). 
 

4.        DIOSIG (< pelasgo[>valaho]-dac. *Deossig,  format prin compunere, din Deo „Atoatecreatorul“ + sig < sîg, 

„sâg“, „lespede“, „stâncă“; vectorizarea semantică a toponimului: „sâgul / sâga, sau lespedea lui Dumnezeu“); mai mult 

ca sigur, această localitate viticolă din judeţul Bihor (CPLR, 35), vestită prin vinurile ei, înainte de Reforma 

Zalmoxianismului din orizontul anului 1600 î. H., s-a numit ca şi azi, Diosig (< pelasgo-dac. Dio[nis] „zeul pelasgo-

thrac al orgiilor / vinului“, bineînţeles, prin apocopa silabei -nis, + sîg „sâg“ / „sâgă“; un astfel de toponim nu se putea 

forma în nici un caz, după apariţia Legii pentru scoaterea viilor, dată de regele Burebista, 82 – 44 î. H., şi pusă în 

aplicare, sub controlul atent al acestuia, în toată Dacia; dacă aşa stau lucrurile, atunci vectorizarea semantică 

prezalmoxiană / precreştină a toponimului Diosâg / Diosig este aceasta: „sâgul [înfăţişării] lui Dio[nis]“).  

 

 5.           RĂPSIG (< pelasgo[>valaho]-dac. *Rapsâg / Răpsîg,  format prin compunere, din Râp[ă] „râpă“ + sig < sîg 

„sig“ / „sigă“; vectorizarea semantică a toponimului: „sâgul râpei“) – „sat de pe Crişul Alb, component al comunei 

Bocsig, din judeţul Arad, care are, într-adevăr, o vale cu lespezi mari, cu pietroaie, aduse de puhoaie“ (informaţie 

obţinută în 17 februarie 2012, de la Nicolae Zopotă, profesor de matematică din Timişoara, născut la 6 aprilie 1949, în 

Răpsig-Arad). 
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  6.         ROŞIA DE SECAŞ ( Roşia + de + Secaş  < pelasgo[>valaho]-dac. Sec- < Seg- „sâg[ă]“ + -aş „secaş[i]“ / 

„sâgaş[i]“; vectorizarea semantică a întregului toponim compus pelasgo[>valaho]-dac: „roşia [humă pentru zugrăvit] de 

[la] sâgaş / sâgaşi“, sau „localitatea Roşia de la râul Secaş > Sâgaş“) – localitate din judeţul Alba (cf. CPLR, 84). 

 

 7.        SACA (< pelasgo[>valaho]-dac. Săga / Sâga „sâgă“, cu alternanţa vocalică â > -ă- / > -a-, sub influenţa 

articolului hotărât-feminin, singular, -a, şi cu alternanţa oclusivelor velare din perchea sonoră [-g-] – surdă [-c-]; 

vectorizare semantică: „la sâgă“; toponimul nu poate proveni de la vreo „Vale Seacă“ / „Seaca“ pentru că întemeietorii 

de sate, cetăţi / dave etc., nu-şi aşezau neamul / clanul, tribul etc., decât dacă locul respectiv le asigura sursa vitală de 

apă: izvoare, lac, baltă, pârâu, râu, fluviu, mare etc.) – localitate din judeţul Bihor (cf. CPLR, 86). 

 

8.       SACALASĂU (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgălăţău/ Sâgălătsău „droaie / mulţime de sici / sâgi late“, cu 

alternanţa vocalică a nerotunjitelor mediale, â > -ă- / > -a-, şi cu transformarea constrictivei dental-surde, -s-, sub 

înrâurirea poziţiei intervocalice – între cea de maximă apertură, -a-, şi cea de deschidere mijlocie -ă-, în semioclusivă, 

tot dental-surdă, -ţ-, dar şi sub „presiunea“ administraţiilor imperiale în Dacia bihoreană: vectorizarea semantică a 

toponimului: „locul sâgilor lătăreţe / clivate“, „sâgălăţău“) – localitate din judeţul Bihor (cf. CPLR, 86). 

 

 9.        SACALASĂU[L] NOU (< pelasgo[>valaho]-dac. compus: Săgălăţău/ Sâgălătsău „droaie / mulţime de sici / 

sâgi late“ + Nou – acest determinativ adjectival se iveşte dinspre „alcătuirea perechii“ cu Sacalasăul / Sâgălăţăul Vechi 

– localitate din judeţul Bihor (cf. CPLR, 86). 

 

 10.      ACIDAVA (< pelasgo[>valaho]-dac. Saci- < Sagi / Sâgi-  „sâgi“ + -dava „cetate-oraş“, cu alternanţă vocalică, -

a- / -ă- < -â-, şi cu alternanţa oclusivelor velare din perchea sonoră [-g-] – surdă [-c-]; vectorizarea semantică a 

toponimului pelasgo[>valaho]-dac: „dava sâgilor / lespezilor“, sau „dava de gresii / andezituri“) – azi, pe ruinele acestei 

dave de pe malul drept al sacrului fluviu din Dacia Dunăreano-Pontică – provincia Dunogaetia / Dynogeţia (toponim 

pelasgo-dac tâlmăcit dincoace de secolul al X-lea d. H., de preoţii slavonizanţi-creştini, în Dobrogea < dobro- < dobrâi 

„bun“ + -gea / Gea „pământ“, nu „gae“, ori „gaeti / geţi“), se află localitatea Dunăreni (de coordonate: 44°12′16″N – 

27°47′26″E), din judeţul Constanţa-Dacia / România (CPLR, 39). Pe vremea cercetărilor / descoperirilor făcute de 

arheologul / istoricul Vasile Pârvan (în punctul Muzait), localitatea avea numele Mârleanu. Cu privire la important-

strategicul port / fort dunărean, V. Pârvan certifică: «Şi vorbind de Sacidava moesică, din părţile Durostorului [...] , am 

accentuat prezenţa până pe timpul chiar al lui Decebal, în nordul Mării Negre, a acelor Sacae nationes de care e vorba 

la Aurelius Victor, Caes. 13, şi care n-au încetat, încă de pe vremea agathyrsilor, a trece şi pe la Oituz în văile 

Ardealului Meridional [...]. Mai mult: chiar din vremea mai târzie, de după a. 200, saci[i] apar [...] activi în Imperiu, 

dând armatei de auxiliari soldaţi cum cei din cohors II Aurelia nova Sacorum, constatată în Moesia Superior...» (PGet, 

159); „...nova Sacorum“ angajează logic / semantic şi „o nouă Sacidavă“, cea „tânără“ / „recentă“, faţă de „străvechea“ 

Sacidava, raportată la Sacidava „bătrână“, ceea ce ar trimite, după atâtea misterioase confuzii, chiar şi la Sucidava de 

Celei-Corabia, conectată în pereche pelasg(>valah)-zalmoxiană, la Sucidava de Bucovina / Moldova de Nord (după 

cum documentat susţine istoricul J. F. Neigebaur, într-o lucrare din 1854 – cf. MIMS, 73), adică la Suceava de astăzi. 

În celebra Hartă Peutingeriană – care prezintă situaţia davelor / oraşelor-cetăţi din Dacia anilor 261 – 271 (cf. 

Fontes, I, 737) –, pe drumul fluvial-dunărean şi maritim-vest-pontic, de la Siggidun (Belgrad) şi până la Constantinusa 

(„fortul lui Constantin“ > Constantinopol – toponim grecizat / Istambul – toponim turcizat), de la numele ctitorului-

împărat-pelasgo[>valaho]-dac, Constantin cel Mare, aşadar, până la Constantinusa dacilor buzaţi (Dacibyza / „Buza 

Dacică“ / Buzantină > Bizantină, „Buza Bosforului“ – cf. PGet, harta «II») –, scrie, în vectorizarea precizată, că 

Sagadava şi Sucidava (nu Sacidava) se află pe malul Dunării, între Durostor (adică Silistra de azi) şi Carsium (adică 

Hârşova de azi): «Transmarisca XII... / Nigrinianis XIII... / Tegulicio XI... / Durostero XVIII... / Sagadava XII... / 

Sucidava XVII... / Axiopolis XVIII... / Calidava XVIII... / Carsio XXV...» (Fontes, I, 739 / MIMS, 8 – v. «Dacia [harta 

întocmită conform coordonatelor precizate de Ptolemeu în „Geografia“]», supra, fig. 18). Arheologul / istoricul 

Constantin Daicoviciu consideră că «originalul-model al „Hărţii lui Peutinger“ nu poate fi decât o hartă sau un itinerar 

al Imperiului Roman întocmit între anii 251 – 271, deoarece numai în acest răstimp Dacia romană a fost lipsită de partea 

ei orientală prin cedarea ei goţilor de împăratul Treb. Gallus» (Revue de Transylvanie, VI, 1940, p. 54 sq.); învăţatul 

italian, Eug. Manni, susţine – «pe baza unor detalii din regiunea renană» – că „modelul“ Hărţii-Peutinger «nu poate fi 

anterior anului 260»; «astfel, exemplarul folosit de desenatorul „Hărţii lui Peutinger“ prezintă situaţia dintre 261 şi 

271/2, când Dacia, părăsită de Aurelian, nu mai putea figura pe nici o hartă a Imperiului Roman» (Fontes, I, 737). 
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Fig. 21. Dacia – a) Sacidava (Dunăreni, jud. Constanţa)– epitaf din secolul al IV-lea d. H. b) Zid de sâgi din Sacidava / Dava Sâgilor. 

 
În Itineriul lui Antoninus, din vremea împăratului Diocleţian (284 – 305), dar întocmit după un model din 

vremea împăratului Caracalla (212 – 218 d. H.), nu mai apare Sagadava: «Transmariscam / m. p. XVI... / Candidiana / 

m. p. XIII... / Teclicio / m. p. XII... / Dorostoro leg. XI Cl. m. p. XII... / Sucidava m. p. XVIII... / Axiupoli m. p. XII... / 

Capidava m. p. XVIII... / Carso m. p. XVIII...» (Fontes, I, 746). 

În Notitia dignitatum..., mai exact, în Lista tuturor funcţiilor, atât a celor civile cât şi a celor militare în părţile 

răsăritene ale Imperiului, din orizontul anului 425 d. H., se consideră că-i prezentată situaţia de după ultimul an de 

împărăţire a lui Constantin cel Mare (306 – 337); în acest document, privitor la Sacidava, aflăm: «Or. XXXIX. [...] 12 

Cuneus equitum scutariorum, Sacidava.» / «Or. XXXIX. [...] 12 Escadronul de cavalerie al scutierilor la Sacidava.» 

(Fontes, II, 208 sq.).  

Dacă se are în vedere că locuitorii din Dunăreni (sau Mârleanu – unde s-au descoperit în perioada interbelică 

zidurile anticei cetăţi-oraş din Dacia, Sacidava) îşi mai amintesc că peste Dunăre, adică pe malul stâng al sacrului fluviu 

dacic, până nu demult, exact în dreptul localităţii lor,  exista o „localitate geamănă“ (un „dublet“ cum zic alţii), dacă se 

are în vedere tradiţia „aşezărilor perechi“, de-o parte şi de alta a Dunării, de cele mai multe ori în perfectă simetrie faţă 

de coloana vertebrală a Pelasgimii > Valahimii constituită de Dunărea Daciei, recurgându-se strategic la „omonimie“, 

mai mult ca sigur, şi binomul toponimic pelasgo-dac, Sacidava – Sagadava, trimite la o zalmoxiană pereche 

„toponimic-paronimică“. Analiza atentă a documentelor istorice elimină confuziile semantice între Sacidava şi 

Sagadava, pe de o parte, şi, pe de altă parte, între Sacidava / Sagadava şi Sucidava / Sukidava. Şi din această 

perspectivă – încă neconfirmată de arheologi până în prezent – în ariile desemnate de anticul binom toponimic-dacic-

dunărean, Sacidava – Sagadava, se relevă astăzi comuna Dunăreni-Constanţa (avându-şi în temelie antica Sacidavă) 

şi, în dreptul acesteia, peste cele două braţe ale zalmoxianului fluviu, fireşte, satul Pietroiu (adică „sâgul“, avându-şi în 

temelie antica Sagadavă / Sâgadavă) din comuna Borcea-Călăraşi (de coordonate: 44º25' N – 25º26' E, comună ce, în 

prezent, are şi un primar ce poartă un dacic nume: Marcel Zăgărin < Sâgărin). 

 

11.     SACIOVA (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgi / Sâgi „sâgi“ + sufix. -[d]ova [< dava, cu -a- închis în -o-, ca în antic-

evmezicul Moldadava > Moldova], cu alternanţă vocalică â > -ă- / > -a-, sub influenţa articolului hotărât-feminin, 

singular, -a, şi cu alternanţa oclusivelor velare din perchea sonoră [-g-] – surdă [-c-]; vectorizarea semantică a 

toponimului pelasgo[>valaho]-dac: „dava sâgilor“, „Sâgiova“) – sat din comuna Reci, judeţul Covasna (supra, fig. 22 

a), situat la o altitudine de 565 m, în poalele nordice ale munţilor Întorsura Buzăului (cf. CPLR, 86), având coordonatele: 

45°47′3″N – 25°57′27″E. În raza satului s-au descoperit urme ale culturilor Coţofeni şi Cucuteni; pe dealul Saciovei, de 

la Izvorul Sâgos / Pietros, se află zidurile unei dave care şi-a menţinut funcţiile strategice şi în evul mediu. 
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Fig. 22. a) Saciova („sâgiova“, infra) – pe harta judeţului Covasna; b) Biserica din Saciova cu temelie de sâgi şi cu stâlpi trunchiuri-de-

piramidă lipite-n baze aidoma Coloanei credinţei fără sfârşit de C. Brâncuşi.  
 

 

 

12           SACOŞU MARE (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgosu[l] / Sâgosu[l]  > Săcoşu[l]„sâgos“ [cu alternanţă vocalică 

â > -ă- / > -a şi cu constrictiv-dentala-surdă, -s-, prepalatalizată în -ş-; adjectivul s-a substantivizat prin articol hotărât, 

masculin-singular -l, apocopat în secolul al XX-lea] + adj. pelasgo[>valaho]-dac, Mare „care întrece măsura obişnuită 

ca înălţime şi întindere“ [cf. REtn, 344 sq.]; vectorizarea semantică a toponimului pelasgo[>valaho]-dac: „Sâgosul-

sâgoşilor > Sacoşul Mare“) – localitate din judeţul Timiş (cf. CPLR, 86).  

Istoricii / arheologii au găsit la Sacoşu Mare urme de locuire ce ţin de cultura Turdaş-Vincea; în anul 1772, satul 

avea 521 de familii, numai de valahi-rtodocşi. În 18 martie 2002, Sacoşul Mare are „1093 locuitori – 1074 valahi şi 19 

de alte etnii“ – ce se disting în domeniile agriculturii, viticulturii, creşterii animalelor, industriei casnice etc.  

Dar Sacoşul Mare se mai distinge (după cum grăieşte şi numele-i) şi printr-o carieră de sâgă / piatră, Văruina, 

şi prin Izvorul Sfântul Petru / Izvoru-Ăl-Mare etc.  

Ţâşnind dintre sâgi, „fără de moarte“, puternicul, marele Izvor al Sfântului Petru din Sacoşul Mare permite şi 

conectări verosimile – pe anumite segmente temporale din istoria evmezică a localităţii – ca, de pildă, cea privitoare la 

transportul apei cu săcaşul / „burduful“, ori cu săcaşele – din piele, pe când Imperiul Otoman / Turc a ocupat din 

Imperiul Habsburgic, Banatul – inclusiv Sacoşu-Mare –, Voivodina, Ungaria etc., transformându-le în paşalâc mai mult 

de un secol şi jumătate (1526 – 1683). Armatele de ocupaţie au suprasolicitat atât transportul de cereale cât şi pe cel de 

apă, cu sacul / săcaşul adesori confundat cu burduful de apă. În limba turcă, termenul saka, cu sensul de „sac“ / 

„săcaş“, „burduf“, „butoi“ „cu / pentru apă“, a pătruns fie din fondul pelasgo-/valaho-frigian, la stabilirea turcimii în 

Anatolia, fie din spaţiul valahofon de la Dunăre, pentru că radicalul sak-, constelaţia de familii de cuvinte nu arată vreo 

înrudire cu saka, dimpotrivă, angajează „disjuncţii semantice“: sak = treaz, lucid, vigilent; sakal = barbă; sakamet, -ti = 

defect, cusur; sakat, -ti = invalid, mutilat, deteriorat; saksi = glastră etc.; deşi sunt limbi înrudite, maghiara nu 

înregistrează decât sakk = şah şi familia acestui termen (cf. BGDic, 284 sq.).  

După retragerea armatelor imperial-otomane / turceşti, a revenit Imperiul Habsburgic şi peste bogatul Banat – cu 

Sac, Sacaş / Saca etc. –, trimiţându-şi administrativii scribi / notari unguri / şvabi, şcoliţi, ori foarte puţin şcoliţi, 

necunoscători ai limbii autohtonilor, scribi / notari ce au înregistrat – pentru impozite / biruri – şi numele satului 

pelasgo(>valaho)-dac, Sacoşu-Mare, rareori aşa cum se pronumţă în limba valahă, de cele mai multe ori tradus în 

maghiară / germană, total sau parţial: Magior Sagosch, Magir Sagosch, Nogzekes – < Nagy- = Mare + -Zekes = 

Sacaş –, Sagos, Sakos, Zakos etc. (LunS, 107 sq.).  

Cu toate că autorul monografiei Sacoşu-Mare (2008) este de profesie „filolog“ / „lingvist“, pentru „etimologia numelui 

Sacoşu-Mare“ a apelat, din păcate, la doi lexicologi universitari formaţi în perioada stalinismului politic / cultural, ce 

„n-au mai citit nimic, în specialitate, de la terminarea facultăţii“, stalinişti, ori mai exact spus, neostalinişti, că-s autori 

de recent «dicţionar geografic-istoric şi toponimic…», chiar din anul 2007, dar mai cumpliţi decât părintele lor stalinist 

din studenţie, fostul prim-ambasador al României la Moscova, în 1948, lingvistul universitar Iorgu Iordan; mai cumpliţi, 

zic, pentru că ei au trăit bine-n comunism, nu formând, ci „deformând“, nenorocind, cu „lexicologia“ / „etimologia“ lor 

falsă, generaţii, aşa cum fac şi în prezent, chiar şi indirect, pentru următorii 300 de ani, cât „trăi-va  monografia de faţă“, 

prin autorul nostru ce, cu bună credinţă îi citează: «Sufixul „-oş“, de origine maghiară, contribuie şi la formarea altor 
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 toponime bănăţene: Bârcoş, Dogoş, Torloş. După părerea celor doi autori, etimologia oiconimului Sacoş ar fi 

următoarea: „Acest nume provine din Isac – cu afereza lui I – cf. oicon. Sacu, jud. Caraş-Severin – + sufixul -oş + 

determ. adj. mare…» (LunS, 107). Este imperios a combate aserţiunile celor doi pseudolexicologi în ordine: 1) limba 

pelasgo(> valaho)-dacă (dacoromână) nu a aşteptat cu cuvântul sâg / săgă (supra) câteva milenii, până au venit 

maghiarii / ungurii, în orizontul anului 896 d. H., ca să aducă pe cai, din Altai, toponimicul sufix -oş; acest sufix era 

activ în pelasga > valaha antichităţii (Sagarios / Saggarios „sâgăros“, Samos, Scios, Tearos, Timagetos etc.), de unde a 

fost împrumutat şi de limba elină / greacă; elementul prim-formant, pelasgo(>valaho)-dacul Sacoşu < Săgosu < Sâgosu, 

nu poate proveni din latinescul sacc[us], + suf. -as >  -aş, chiar dacă sacul era, la începuturi, în urmă cu nouă milenii, 

confecţionat din piele de animale vânate, apoi, în ultimele milenii, şi din pânză de cânepă, chiar dacă sacul mai mic, 

săcaşul, şi, „perechea“ lui „de genul feminin“, de azi, sacoşa, confecţionate din piele, „burdufuri din piele de caprine / 

bovine“, serveau atât la transportatul cerealelor cât şi la transportatul apei la distanţă, neputându-se eterniza decât 

„printr-o industrie latinească“, inexistentă pe aceste meleaguri din Dacia; 3) Sacu, toponimul din jud. Caraş-Severin, la 

care s-a făcut referire (supra), nu are vreo legătură cu Isac-ul biblic / ebraic, ci cu sâg-ul pelasgo-dac (infra). 

 

13.          SACOŞU MIC (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgosu[l] / Sâgosu[l]  > Săcoşu[l]„sâgos“ [cu alternanţă vocalică â 

> -ă- / > -a, cu constrictiv-dentala-surdă, -s-, prepalatalizată în -ş-; adjectivul s-a substantivizat prin articol hotărât, 

masculin-singular -l, apocopat în secolul al XX-lea] + adj. Mic „mărunt“, realizându-se astfel o pereche zalmoxian-

toponimică de mare – mic) – localitate din judeţul Timiş (cf. CPLR, 86).  

 

14.         SACOŞUL TURCESC (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgosu[l] / Sâgosu[l]  > Săcoşu[l]„sâgos“ [cu alternanţă 

vocalică â > -ă- / > -a şi cu constrictiv-dentala-surdă, -s-, prepalatalizată în -ş-; adjectivul s-a substantivizat prin articol 

hotărât, masculin-singular -l, apocopat în secolul al XX-lea] + adj. Turcesc „adică format din turcii din vremea 

paşalâcizării nord-dunărenilor Europei Centrale, mai exact, din Banat, Voivodina, Ungaria etc.“) – localitate din judeţul 

Timiş (cf. CPLR, 86).  

 

15.           SACU[L] (< pelasgo[>valaho]-dac. Săg[ul] / Sâg[ul] „sâg“, cu alternanţă vocalică â > -ă- / > -a, cu alternanţa 

oclusivelor velare din perchea sonoră [-g-] – surdă [-c-] şi cu apocopa lui -l) – localitate din judeţul Caraş-Severin (cf. 

CPLR, 86). 

 

  16.        SAGADAVA  (< pelasgo[>valaho]-dac. Sâga „sâgă“ + dava „cetate-oraş“; privitor la grafia cu -a- / -â-, 

precizăm: latina prin care ni s-a transmis toponimul nu avea litere pentru sunetele ă şi â specifice numai limbii pelasge 

[>valahe], centrului / nucleului ariei sale lingvistice, constituit din bazinul Dunării; aşadar, toponimul, în pronunţia 

imperial-romanilor era Sagadava şi în pronunţia autohton-valahilor: Săgădava, ori Sâgadava; vectorizarea semantică a 

toponimului: „Dava Sâgăi“) – se relevă în localitatea Pietroiu (adică „satul de la sâg / pietroi“, din comuna Borcea, de 

coordonate: 44º 25' / 44º 12' N – 25º 26' / 25º 21' E, din judeţul Călăraşi), de pe malul stâng al Dunării, simetric, în 

pereche toponimic-zalmoxiană cu Sacidava (Mărleanu / Dunăreni, judeţul Constanţa, de pe malul drept, supra). 

Săpături arheologice de la Sagadava / Pietroiu-Borcea – poate sub patronajul / grija primarului cu nume pelasgo > 

valaho-dac, Marcel Zăgărin (< sâgar + suf. -in „sâgărin“), primar al acestui anotimp sâgodavist – rămân să confirme 

ipoteza noastră, de vreme ce folclorul zonei grăieşte şi peste milenii despre un „toponimic binom“, despre „gemeni 

toponimici“, despre „dublet toponimic“ (atunci când vine vorba despre prezentele şi străvechile denumiri ale localităţilor 

Sacidava / Dunăreni – Sagadava / Borcea).  

17.        SAG[G]ARIS (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgar / Sâgar „dintre sâgi“ + -iş, cu -â- / -ă- readuse, în mediu 

lingvistic latinofon, la vocala maximei aperturi, şi cu constrictiva prepalatală surdă, -ş, readusă la „statutul pelasg-

arhaic“ al constrictivei dental-surde, -s; vectorizarea semantică a toponimului: „râu cu mulţime de sâgi sparte“, „râu cu 

sâgăriş“) – hidronim pelasgo(>valaho)-dac / thrac, desemnând un râu ce izvorăşte din pelasgo-thracica Frigie, trece prin 

Capadochia („extremitatea / capul Daciei“), prin Bithinia, şi se varsă în Marea Getică / Neagră («numit [de latinii / 

romanii imperiali] şi Sagaris / Sangarius» – GDlr, 1083), azi în Turcia.  

 

18.            SAG[G]ARITI (< pelasgo[>valaho]-dac. Săgar / Sâgar „dintre sâgi“ + -it / -iţi, „sâgăriţi“ / „de la râul 

Sagaris“, cu -â- / -ă- readuse, în mediu lingvistic latinofon, la vocala maximei aperturi, şi cu constrictiva prepalatală 

surdă, -ş, readusă la „statutul pelasg-arhaic“ al constrictivei dental-surde, -s, ce, intervocalică fiind, se africatizează apoi 

tot în consoană dental-surdă, -ţ-; vectorizarea semantică a toponimului: „locuitori din Valea râului Sâgăriş“ – cf. GDlr, 

1083). 

 



 

 

Fig. 23. Dacia de Est – provincia Moldadava / Masagaetia, ţărmul Mării Getice / Negre: Saggariu, golful „sâgăriu“ şi insula ce-a 

impresionat marinarii ultimelor două mii de ani prin droaia de sâgi, cunoscut azi sub numele de  Berezan, din Ucraina. 
 

 
19.         SAGGARIU (< pelasgo[>valaho]-dac. Sâggăriu[l] cu -â- / -ă- readuse, în mediu lingvistic slavofon, la vocala 

maximei aperturi, şi cu apocopa articolului hotărât, -l, prin care adjectivul a fost substantivizat; vectorizarea semantică a 

toponimului: „loc plin de sâgi“, „golful sâgăriu“) – azi, Berezan-Ucraina.  

Despre pelasgo(> valaho)-dacicul, anticul, „sâgăriul“ golf , Saggariu, de la Marea Getică / Neagră, din Dacia de 

Est – provincia Moldadava / Tyragaetia („Gaetia / Geţia de Tyras / Nistru“) –, ne grăieşte peste milenii Pliniu cel Bătrân 

(n. 23 d. H. – m. 79, „la erupţia Vezuviului“), în celebra sa lucrare, Naturalis historia / Istoria naturală («în 37 de cărţi, 

dedicată în anul 77 viitorului împărat Titus»): «(26), 82. Verum ab Histro oppida Cremniscoe, Aepolium, montes 

Macrocremi, clarus amnis Tyra, oppido nomen imponens ubi antea Ophiusa dicebatur. In codem insulam spatiosam 

incolunt Tyragetae; abest a Pseudostomo Histri ostio CXXX. Mox Axicae cognomines flumini, ultra quos Crobyzi, 

flumen Rhode, sinus Saggarius, portus Ordesos et Tyra CXX flumen Borysthenes lacusque et gens eodem nomine et 

oppidum ab mari recedens XV passum, Olbiopolis...» / «Iar de la Dunăre înainte se află oraşele Cremniscoe, Aepolium, 

munţii Macrocremni, vestitul fluviu Tyras, care dă numele şi oraşului, numit odinioară Ophiusa. Tot acolo este o insulă 

întinsă, locuită de tirageţi [supra, fig 22], la o depărtare de o sută treizeci de mii de paşi de braţul Falsei Guri 

(Pseudostom) a Dunării. Urmează apoi cei numiţi după râul Axice şi, dincolo de aceştia, crobizii, fluviul Rhode, golful 

Saggariu, portul Ordesos şi – la o sută douăzeci de mii de paşi de Tyras –, fluviul Boristene, lacul şi neamul cu acelaşi 

nume...» (Fontes, I, 404 sq.). 

 

20.     SAGGIDAVA (< Saggi / Săghi „sâgi“ + dava „zalmoxiană cetate-oraş“; vectorizarea semantică a anticului 

toponim: „Dava / Cetatea Sâgilor“; Σαγγίδαυα – „geminarea“ -γγ- ptolemeică a lui γ / g, în toponimele Daciei, încearcă 

să redea palatalizarea africatei prepalatale sonore, -ğ-, în oclusivă palatală sonoră, -g’-: Saghidava).  
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Fig. 24. Biserica reformată din Sighet 
 

Compusul toponim pelasgo(>valaho)-dac, 

Saggidava / Saghidava, „renunţă“ la elementul 

formant-secund pe măsură ce funcţiile zalmoxian-

administrativ-militare ale davei „se înceţoşează“ 

datorită treptatei treceri de la monoteismul tetradic al 

Zalmoxianismului la monoteismul triadic al 

Creştinismului, datorită schimbării epocilor istorice, 

„se frânge“, râmânând „în circuit“ doar primul 

element formant, Saggi- „sâgi“ > Saghi- > Seghi- / 

Seghe-, pe care, în ultimă instanţă, „se altoieşte“ 

sufixul colectiv -et, rezultând Seghet > Sighet, spre a 

exprima astfel starea de ruină a davelor, mulţimea / 

droaia de sâgi sparte din dave / temple, cu 

târnăcoapele, de armatele imperial-romane, ori de 

hoardele de migratori euroasiatici la Dunăre, în 

Dacia, sau mulţimea de maluri de sâgă sparte de 

puhoaie, din vâile muntoase / deluroase ale râurilor.  

 

 

Comunităţile de pelasgo(>valaho)-daci 

reînfloresc în fostele antice dave, ori în 

evmezice sighete, fac schimburi economice şi, 

într-un intens circuit de valori, simt nevoia de 

distincţie toponimică, davele / sighetele Daciei 

adăugăndu-şi (acolo unde era cazul) 

determinative toponimice respectând cultul 

sacrei perechi din Zalmoxianism. Si în 

zalmoxienele perechi de mare – mic, de sus – 

jos, de faţă – dos (aşa cum se vede în tradiţia 

specific-valahă şi azi), cum, de pildă, în 

perechea Saggidava / Sighetul Mare – 

Saggidava / Sighetul (Mic[ă] / Mărunt[ă]), se 

arată imperioasă apariţia unor determinative 

„exacte“, „fixând“ şi mai bine zona / regiunea; 

astfel, Sighet[ul] Maramarisiei > Marmaţiei 

nu mai poate fi confundat în vreun chip, fie el 

şi „strategic-antic“, desigur, cu Sighetul 

Silvaniei. Reamintim că marele râu al Daciei, 

Maramaris, adică Mureşul Mare, încă de pe 

vremea lui Burebista, s-a numit Patissia 

(latinizat: Pathissus), unde lucrarea legilor 

lingvistice (inclusiv legea economiei de 

semnificant) a făcut să se ivească spre 

anotimpurile noastre, mai întâi Tissia, apoi 

(prin sincopă) Tisa. „Istoriile“ / informaţiile lui 

Herodot  

 

Fig. 25. Sighetul Silvaniei Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.  

 
despre hidronimica pereche zalmoxiană de mare – mic, Maramaris (Mureşul Mare) / Tisa – Maris[ela] / Mureş[el] au 

considerat imensul râu al Daciei drept fluviu. De la râul ce-l străbate („Mureşul Mare“ / Tisa) vine şi numele vestitului 

ţinut nord-dacic, Maramureş, iniţial, Maramarisia – toponim pelasgo[>valaho]-dac ce, prin sincoparea penultimei 

silabe, a devenit Maramasìa, formă în care constrictiv-dentala surdă, -s-, secundată de -i- anterior-închis, devenit-a 

semioclusiva dental-surdă, -ţ-, rezultând Marmaţia, element formant secund făcând să se distingă Sighetul „mare“, din 

Maramureş / Tisa, adică Sighetul Marmaţiei, din judeţul Maramureş,  de celălalt depresionar Sighet, Sighetul „mic“ 

(deşi arheologia-l atestă ca şi pe celălalt, tot din neoliticul de sâgă), adică de Sighetul Silvaniei, din Sălaj.   

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_din_Sighetu_Silvaniei.jpg
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Saggidava (Σαγγίδαυα – a nu se pierde din vedere faptul că scribii / copiştii Îndreptarului geografic, de 

Ptolemeu, au confundat primul -γ- [-g-] din Σαγγίδαυα, cu -ν-, de unde s-a tot ivit prin documente Σανγίδαυα – v. fig. 

15-I,18), zalmoxiana cetate-oraş din Dacia, are coordonatele ptolemeice: 51
0
30’ – 47

0
30’, coordonate ce se ivesc lângă 

exactitatea celor ultramoderne, ale arhaicei perechi de localităţi: Sighet / Sighetul Marmaţiei, având coordonatele: 

47°55′N / 23°53′E / 47°55′N / 23°53′E, şi Sighetul Silvaniei, având coordonatele: 47°20′58″N / 22°52′34″E / 

47°20′58″N / 22°52′34″E.    

 

 

 

 

Fig. 26. a) Sagna < Sâgoana şi împrejurimile-i din judeţul Neamţ; b) Biserica Ortodoxă 

Sfântul Nicolae din Sagna, monument istoric din 1512; c) Cetatea cu ziduri de sâgă de la Sagna-

Gădinţi, ctitorită de domnitorul / regele statului valah-medieval al Moldovei, Ştefan cel Mare, în 

anul 1466, la confluenţa râurilor Moldova şi Siret.   

 

21.  SAGNA (< 

pelasgo[>valaho]-dac. Sâgoana 

„sâgă mare peste măsură“; când 

pelasgo[>valaho)-dacul binom 

sâg – sâgă pierde competiţia cu 

binomul pietroi – piatră, reîntors 

după anul 106 d. H., la „centru“, 

pe via Roma – Sarmisegetusa, 

vorbitorii „s-au îndepărtat de sfera 

semantic-originar-augmentativă“, 

fapt ce a permis în prima etapă 

monoftongarea lui -oa- în -o-, 

după care cares-a petrecut sincopa 

vocalei mijlocii, bilabial-

posterioare, spre a se ajunge – sub 

influenţa articolului hotărât, 

feminin, singular, de la Sâgna la 

Sagna) – localitate din judeţul 

Neamţ (cf. CPLR, 86; supra, fig. 

26, a, b, c). 

 

22. SANGARI[US] (< 

pelasgo[>valaho]-dac. Sagaris 

„râul cu sâgăriş“, cu „epenteza“ 

lui -n- după prima silabă, 

adăugându-i-se totodată „spre 

deplină latinizare“, desinenţa -us), 

desemnând, după cum s-a mai 

spus (supra) râul de sâgăriş ce 

izvorăşte din Frigia, trece prin 

Capadochia („extremitatea / capul 

Daciei“), prin Bithinia, şi se varsă 

în Marea Getică / Neagră.  

23.  SANGIDAVA (< 

pelasgo[>valaho]-dac. Saggidava 

– Sighetul [Maramarisiei > ] 

Marmaţiei / Sighetul Silvaniei, 

supra; -n- ce apare ca „epentezat“ 

de latinofoni, aici este o greşeală 

de transliterare a copiştilor antici, 

confundând – în manuscrisele 

greceşti – „prima“ din grupul 

consonantic-geminat 

pelasgo>valaho-dac, -γγ-, cu -ν-).* 

 

C

) 

b) 

a) 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Sighetu_Marma%C8%9Biei&params=47_55_N_23_53_E_type:city&language=ro
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Sighetu_Marma%C8%9Biei&params=47_55_N_23_53_E_type:city&language=ro
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Sighetu_Silvaniei,_S%C4%83laj&params=47_20_58_N_22_52_34_E_type:city&language=ro
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Sighetu_Silvaniei,_S%C4%83laj&params=47_20_58_N_22_52_34_E_type:city&language=ro
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a) 
b) 

Fig. 26’. Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences..., Londra, nr 7 / 1985: a) – copertă (f-1) şi b) pagina 44. 

 

* Prima variantă a acestui studiu, însă cu titlul „Sâga“ şi practicile magic-homeopatice, a apărut în revista 

Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen (revistă 

de cultură şi civilizaţie românească) – Londra –, nr. 7, februarie, 1986, pp. 44 sq. – cu o erată în nr. 8 / 1986, p. 30).** 

** Bibliografia de sub sigle comunica-se-va – Distinsului Nostru Receptor – o dată cu publicarea ultimei părţi / 

secţiuni a amplului studiu.  
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Adrian Erbiceanu 

Printre silabe 

 

 
Sumar al prezentării făcute de prof. Ortansa Tudor, sâmbătă 21.04.2012, cu ocazia lansării volumului 

poetului Adrian Erbiceanu, Printre silabe, lansare organizată de Asociația Scriitorilor de Limbă Română 
(ASLRQ), la Centrul Socio-comunitar, 6767 Côte-des-Neiges, Montréal) 
 
 

Spunând Adrian Erbiceanu, ne gândim, în primul rând, la cofondatorul şi Preşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Limbă 

Română din Québec şi la Directorul executiv al Editurii de limbă română (ASLRQ) din metropola canadiană Montréal. 

Dar de data aceasta Adrian Erbiceanu ni se prezintă cu un volum de poeme, carte ieșită proaspăt de sub tipar datorită 

efortului Editurii SINGUR din Târgoviște. 

Talentul poetic al dlui Adrian Erbiceanu, dublat de instruirea specială de care s-a bucurat în ţară – ca elev al unor 

şcoli de elită: Liceul Militar din Breaza, Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri din Piteşti şi ca absolvent al Facultăţii 

de limbă și literatură română la Institutul Pedagogic din București – și-au pus amprenta asupra operei  sale  literare. 

Recitindu-i poemele, descoperim o stare originală de poezie, o stare ce se degajă din versuri armonioase, scoţând în 

evidenţă virtuţile expresive ale limbii române, muzicalitatea ei. Melodicitatea discursului liric dovedește stăpânirea 

artei scrierii poetice clasice, ordonate, disciplina unei scriiturii îndelung studiate, dar și farmecul ambiguităţii 

moderne.  

 

 

Volumul – o creație lirică deschisă, sinceră 

și luminoasă, ascunzând  "printre silabe" 

ecouri ale unor seisme sufletești proprii 

autorului dar și condiţiei emigrantului – 

reprezintă însăşi  modernitatea versurilor 

« clasice »  pe care nu toţi o înţelegem sau o 

înţelegem cu greu. Poetul îşi deschide 

sufletul celui care ştie să-l citească. El știe 

cum să transforme în "marea poezie" 

propriile meditaţii, sentimentele, acele 

"gânduri ilicite", cărora le sunt supuse toate 

vârstele. El urcă trepte după trepte (v. 

Treceai, În calea ta, Și tot alerg, Bat 

caldarâmul vieții), purtat, parcă, de un 

nestăvilit dor, Dorul-dor devenit concept 

filosofic la LucianBlaga, reflectat în poezia 

lui Goga și împământenit de Grigore Vieru. 

Poetul nu s-o fi gândit, poate, la aceste 

apropieri, dar cititorul le face pentru că 

împreună aparținem aceluiași spațiu al 

inconștientului, spațiu care, parcă profetic, a 

fost numit  « spațiul mioritic ». 

 

CANADA 

 



 

 

 

Vreți să știți cât de român este 

Adrian Erbiceanu, care este 

contribuția sa la dezvoltarea 

limbajului poetic românesc? Citiţi-i 

atent acest ultim volum! 

La niciun poet din Diaspora  nu am 

găsit atâta romantism evocator ca în 

Poezia lui. Am întâlnit, e drept, 

tablouri nostalgice ale plaiurilor 

natale presărate cu intraductibilele 

cuvinte românești: dor, plai,… ce ne 

apar ca scăpărări de stele pe 

firmamentul peisajului poetic al țării 

de origine, dar la Adrian Erbiceanu 

am descoperit  constelații; expresii 

întregi transformate în simboluri.  

El îi dă cuvântului intraductibil 

românesc, conotații noi, 

traumatizante. Pentru frumusețea și 

tragismul ei, îmi permit să reiau în 

întregime poezia intitulată, pur și 

simplu  

"Dor": "Jos la răscruce, gata de 

ducă  / Ce mă mai ţine, mă tot 

hurducă. // Dorul atârnă frunză 

săracă, / Dragostea vine, 

dragostea pleacă... //  Prind, ca din 

palme, să se răsfire / Cioburi 

păstrate în amintire... // Ca o 

minciună consolatoare, / Vremea 

mă ninge, clipa mă doare... 

"Poezia lui Adrian Erbiceanu e 

învăluită în taină, în doruri ce 

transpar în boare folclorizantă, în 

starea eminesciană; de aici și 

polarizarea atenției către "marea 

trecere", cu toate interjecțiile și 

semnele ei de exclamare. Și 

poezia sa are : "un nu știu ce, și-

un nu știu cum", adică un farmec 

aparte. 
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Nr. 5(6), Mai  

Rătăcitor, el suie din treaptă în treaptă, piramidal. Ajuns în vârful ultimului  modul al coloanei infinite, imaginează o 

spirală din care năzuiește să cuprindă infinitul, căci asta ne este soarta celor care ne-am născut pe plaiurile lui 

Eminescu și Brâncuși. Să năzuim mereu spre altceva, tot mai sus, dar care veşnic "va rămânea departe". Și, conchide 

poetul în poezia "Mă-ncearcă, uite-așa":  "Mă-ncearcă, uite-așa, un dor… / …Și iar mă-ntorc la poarta ta și bat… " La 

poarta cui? – ne întrebăm noi, cititorii – LA POARTA POEZIEI! 

Volumul Printre silabe, prin varietatea, profunzimea și modernitatea materialului expus, este o carte grea de sensuri 

care ne invită să o citim cu mare atenție.Cele 60 de poeme cuprinse în acest volum constituie un florilegiu. Nu ne 

rămâne decât să mulțumim Editurii SINGUR pentru această neașteptată oportunitate.  
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"Lucrarea de fata, ce apartine psihoterapeutul britanic Fran Wills, face parte dintr-o serie SAGE care isi propune 

promovarea, in randul cititorilor, a proiectelor centrate pe folosirea in a practica a abilitatilor analizate. Ea este, cu alte 

cuvinte, un instrument util, concis, cu valoare explicativa si focus pragmatic, dedicat specialistilor (sau aspirantilor in 

domeniu) in terapia cognitiv-comportamentala. Pornind de la premisa ca rolul acesteia nu trebuie sa fie unul 

fundamental directiv, persuasiv - raportul dintre terapeut si cel care apeleaza la el fiind unul de colaborare - autorul 

urmareste, dupa cum el insusi subliniaza, urmatoarele chestiuni relevante pentru aceasta abordare: aspecte teoretice 

fundamentale, consideratii privind schimbarea interpersonala, cognitiva, comportamentala sau afectiva, procesul ce 

determina evolutia terapeutica in sfera gandirii, comportamentului si emotiei dar si locul terapeutului cognitiv-

comportamental astazi. Wills sustine ca un element important pentru specialistii acestei arii este promovarea ideii de 

<<descoperire ghidata>> in procesul terapeutic, ca opusa <<schimbarii modului de gandire>>. El ofera, astfel, 

modalitati creative pentru facilitarea procesului. Wills afirma, de altfel, ca acest principiu, alaturi de cel al colaborarii, 

constituie cei doi piloni de baza ai lucrarii sale."  

Irina-Gabriela Buda, "Romania libera" 

 * 
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Descrierea bibliografica a cartii: Frank Wills, Psihoterapie & consiliere cognitiv comportamentala, Traducere din limba 
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Frank WILLS  
 
a fost intre 1988 si 2003 seful Departamentului de 
Consiliere al Universitatii Wales Newport. In prezent este 

practician, supervisor si trainer in domeniul terapiei 
cognitiv-comportamentale in Bristol. Carti (selectiv): Skills 

for Cognitive Behaviour Counselling and Psychotherapy 
(Sage, 2008), Bek's Cognitive Therapy (Routledge, 2009)... 
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CANADA Gheorghe Zincescu 

Romanul ca viaţa 
 Când m-am trezit cu cele 70 de pagini „letter size, no space“ am fost cumva 

intimidat de posibila povară a unei citiri anevoioase, unde autorul nu-i oferă 

graia unui popas între paragrafe sau, cel puin între capitole, nu-i dă şansa de 

a te agăa cel puin de un titlu... „Oh, nu!“ îmi ziceam,  un Franz Kafka din 

nou? Ba, mai mult, tot felul de gânduri şi de posibile scuze îmi treceau prin 

cap gândindu-mă la oferta redusă a timpului meu pe piaa liberă a vocilor de 

toate felurile care tind să se interfereze cu setea, tot a mea, de linişte... Apoi 

mi s-a năzărit aşa, să aplic regula de aur în privina câştigării şi reinerii de 

prieteni sau, mă rog, a convieuirii într-o cel puin relativă armonie într-un 

haos creat (!!!) cu preponderenă de chiar limitata mea putere de a mă  

 
armoniza cu mine însumi... 

Dar Gigi imi e prieten deja şi sunt sigur că m-ar fi iertat dacă aş fi găsit o scuză credibilă pentru că, ştie Domnul, el 

însuşi şi-a proptit pleapele cu chibrituri (sau nu?) deseori sub imperiul principiului „ce voii să vă facă vouă oamenii...“  

După ce am citit însă primele pagini eu însumi nu m-aş fi iertat dacă nu aş fi citit acest fragment al romanului în lucru. 

Hmm, când posteritatea va vorbi despre despre această „Joi seara“ de după Sfântul Gheorghe, la Semenicul, va vorbi, 

trag nădejde, şi despre ucigătorul de balauri din mine care a biruit asupra lenei şi a citit... Oh, da, voi pune în fişierul 

meu portativ cu numele „citit“, printre numeroasele scrieri ale prietenului meu John Steinbeck, şi acest pui de roman, în 

plină creştere. Voi striga astfel posterităii: „Hei, am fost acolo, l-am citit când era doar atâtica...!“* Tot acolo păstrez ca 

trofeu manuscrisul Vara Leoaicei al Melaniei Cuc... 

 

Deci înapoi la text! Chiar la început m-am izbit de pragul abrupt al primei fraze: „Mi-am propus să nu mai scriu şi iata 

că scriu.“ Of, Gigi, fie-i milă de mine, dă-mi măcar o umbră de context, ajută-mă! Dar apoi mi-a venit în minte acel 

prim vers din Cireş: „Mînca pe buza şanului cireşe...“ şi mi-am zis: „El e Gigi şi în raport cu ceea ce ştiu despre el, mi-a 

format in minte şi în inimă un context care i se potriveşte ca o mănuşă şi se numeşte Gheorghe Zincescu. Mi se pare 

puin ciudat că, aşa prieten cum imi este, nu mi-l pot incadra în memorie prin altceva scris de de el întrucât, aşa a gasit cu 

cale el, nu am nici măcar o frântură din cele scrise de el mai înainte. Dar mi-l amintesc tot intr-o Joi seara la Semenicul 

cu un vers care mi s-a întipărit adânc în memorie: „Țipă o pasăre a nimănui...“  Deci, ia să vedem ce se ascunde în felul 

acesta abrupt de a începe ceva, ceva nobil cum ar fi poezia sau proza sau fiece altceva menit să atragă atenia unui cititor.  

 

http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=20&mailid=50&subid=22503
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http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=7&mailid=50&subid=22503
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http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=7&mailid=50&subid=22503
http://www.libraruliscusit.ro/vmag/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=205&mailid=50&subid=22503
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Imediat mi-a venit în minte gândul despre ceea ce este înregistrat în memoria noastră despre propria noastră viaă 

percepută de conştientul nostru. Interesant, şi poate vei spune nedrept, noi nu ştim cum începe... Alii mai în vâstă decât 

noi ştiu şi ziua în care ne-am născut şi detalii ale copilăriei noastre timpurii de care noi habar nu avem... Și nici măcar 

nu avem vreo idee dacă vom ştii, conştient, clipa ultimei noastre suflări... Deci zece bile albe pentru măria sa Taina! 

Viaa, deci, pe care credem că o stăpânim şi o inem sub control pare să nu fie de acord cu noi, cel puin în această privină. 

Am spus „Viaă“? Oh, da, aici cred că am găsit un mic refugiu logic în privina „creaiilor“ literare şi cred că tot aici este 

şi testul acid al valorii: este vie? La această primă întrebare, privitoare la acest fragment literar prezentat de Gheorghe 

Zincescu, pot răspune răspicat: da! Este aşa pentru că are chipul şi asemănarea creatorului în primul rând. Nu este, cum 

deseori se întâmplă în literatura uşor vandabilă, un colaj de organe moarte într-un monstru viu frankesteinian. Acest 

fragment de roman al lui Gigi respiră uneori lin, ca în somn, dar de cele mai multe ori sacadat, sub trauma izbirii de o 

realitate ostilă. Cuvintele par să se dea la o parte de sub ochii cititorului care este dintr-o dată copleşit de avalanşa de 

imagini atât de detaliate, atât de vii încât ai impresia că eşti la un cinematograf 3D şi urmăreşti cu sufletul la gură chipul 

deosebit de felurit al ploii, al singurătăii şi al divorului de sine. Într-o realitate în continuă desmebrare, realitatea satului 

românesc, mai apare din când în când metafora ancorând în fărâme de timp un rost care să-i dea energie pentru 

următorul pas, apoi încă unul şi încă unul... Peisajul şi privitorul devin una prin contemplare. 

”Fulgerase la un moment dat, peste toată câmpia oarbă lumina s-a împrăştiat ca un pumn de orez nichelând băli 

întinse şi şanuri serpuitoare dar numai pe abureala parbrizului meu adunase într-n col pentru o fârâmitură de timp 

ceva ca un chip.” 

Acest roman este viu, respiră de unul singur, independent... Ai impresia că dacă scriitorul şi-ar retrage mâna, romanul ar 

continua prin sine însuşi în deplină conştiină de sine dar totuşi inconştient de începutul lui şi de ultima lui suflare. Aici 

este graia scriitorului! El  crează un context prielnic progeniturii sale, apoi dăruieşte libertatea ca însemn al dragostei 

sale. El, scriitorul, suferă precum tatăl fiului rătăcitor în aventura scrierii unde paşii sunt hotărâi nu de el dar se bucură 

de bucuria revederii creaiei sale care a crescut şi s-a maturizat conform chipului său şi pentru care el a tăiat vielul 

îngrăşat pentru ospăul de astăzi la care, cu umilină, particip şi eu. Personal, de când cu experienele mele cu John 

Steinbeck şi Fructele Mâniei, cred nu într-o creaie ca o cultură de laborator, supusă tehnicilor inginereşti ci în naşterea 

ei cu durere, un fruct al dragostei creatorului pentru inta dragostei sale, cititorul. Romanul de faă răspunde cu brio 

acestui test. 

Refuz să poposesc la greseli, inevitabile într-o aventură ca aceasta; editorii trebuie să-şi merite pâinea câştigată, dar pe 

măsură ce citesc acest fragment de roman îmi dau seama de un alt act de graie al autorului: libertatea pe care mi-o dă 

mie şi poate ie de a cola imaginile generos revărsate peste pagini în ceva nou şi proastpăt înlăuntrul nostru, ca o carte 

nouă cu propria ei viaă şi conştiină. Acesta este un alt test la care acest roman răspunde cu brio: capacitatea de a se 

reproduce (nu râde, domnule că te văd!). 

Personal, această scriere rezonează cu una din corzile mele cele mai sensibile. Și eu privesc cu durere spectacolul 

descompunerii satului, deci al unui neam... Observai imaginile desintegrării din acest roman, drama desprinderilor şi a 

alunecării în haos...  

”Erau patru oameni pe trei străzi şi deşi fiecare dintre ei se mişca mânat de propriile interese, în virtutea propriului 

liber arbitru adică, arbitru lăsat lui ca răsplată pentru cumsecădenia funciară a strămoşilor săi primi, pentru cineva 

care ar fi analizat şi extrapolat tendinele mişcarilor lor oarecum browniene şi care ar fi avut posibilitatea de a-i privi 

de undeva de sus, ar fi devenit treptat foarte clar faptul că, mai devreme sau mai târziu,  într-un fel sau altul, cei patru 

aveau să se întâlnească. Aveau să se întâlnească pe undeva prin dreptul unei băli întinse oglindă dintr-o parte într-alta 

a unei ulii săteşti.” 

Voluntar sau nu, autorul a surprins singurătatea nu ca pe o izolare ci ca pe o disperată lipsă de comunicare; dialogurile 

devin ipete, poi atrage atenia cuiva numai dacă îl superi. La dragoste nu se răspunde iar nuditatea feminină este asociată 

cu... revolverul(!!!). Doar undeva, ca o ironie, câinele Câine, negru şi docil răspunde omeneşte omului de la ziar şezând 

pe coadă cuminte şi repectuos la pragul bucătăriei.  

Aştept cu nerăbdare continuarea romanului, aştept apariia lui pe rafturi dar mai ales aştept, nu din curiozitate, să văd ce 

primire i se dă la Semenicul în primul rând şi mai apoi în Reşita şi în ară. Cât despre mine şi aceste gânduri: luai-le ca 

venind din inima unui cititor care nu se dă în vânt după nimicuri... 
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Na nona edição do IndieLisboa (Festival Internacional de Cinema 

Independente), que terá lugar entre 26 de Abril e 6 de Maio de 

2012, o cinema romeno será representado por duas produções: a 

curta metragem House Party de Adrian Sitaru foi seleccionada 

para a secção Cinema Emergente, e a longa metragem Everybody 

in our family de Radu Jude participará na secção Competição 

Internacional-longas metragens. 

Ao convite dos organizadores do festival e com o apoio do ICR Lisboa marcarão presença no IndieLisboa 2012 o 

actor romeno Gabriel Spahiu (membro do júri internacional de curtas metragens), a produtora Ada Solomon 

(Everybody in our family) e o jornalista Andrei Rus (Revista Film Menu). 

 

House Party de Adrian Sitaru 

Ficção, Roménia, 2011,  

Cinema Emergente – Curtas 3 

 

Dan, 17 anos, organizou uma festa na sua casa, enquanto a mãe se encontrava fora. No seu regresso, Neli é recebida 

pelas vizinhas com histórias sobre os problemas causados pela festa que o seu filho organizou. Dan, no entanto, tem 

uma versão diferente dos factos. Será que o barulho foi assim tão incómodo? Neli apercebe-se que não conhece os 

seus vizinhos tão bem como pensava… 

 

Domingo, 29 de Abril, 21h30, São Jorge 3 

Quinta-feira, 3 de Maio, 16h00, São Jorge 3 

 

Everybody in our family de Radu Jude 

Ficção, Roménia, 2011, 108’ 

Competição Internacional 

 

Para além da ressaca matinal, dos seus pais, da batalha com a nicotina e dos problemas com o carro, o factor que 

causa maior stress a Marius Vizereanu é a iminente visita à família onde vive a sua filha Sofia com a avó, a ex-

mulher e o novo namorado desta. Apesar da visita não ser fácil, ele quer pegar em Sofia para levá-la num passeio de 

fim-de-semana. Mal ele entra em casa daquela família, é como se a imagem se tivesse transformado num dispositivo 

de medição. A câmara regista, quase em tempo real, cada aumento da pressão arterial, cada emoção, cada 

observação sarcástica numa escalada imparável. Um filme que põe à prova a máxima “fugir ou ficar”, especialmente 

quando se trata de assuntos de família que não têm solução. O regresso de Radu Jude à competição internacional do 

IndieLisboa depois de The Happiest Girl in the World. 
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Terça-feira, 1 de Maio, 18h00, São Jorge 1 

Sexta-feira, 4 de Maio, 16h00, São Jorge 3 

 

Cinema São Jorge 

Avenida da Liberdade nº 175, Lisboa 

Metro: Avenida (linha azul) 

Tel: 213 103 400 

 

Preço bilhete normal: 4€ 

Preço bilhete com desconto: 3,5€  

 

: CINEMA 

 

Vídeo 

 
 

  

 

  

http://www.icr.ro/pt/index.phplisboa/cinema~79.html
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SUA 

Ceremonia de primire a navetei spaţiale Discovery 

la Smithsonian Air and Space Museum 
 

misiune - marturia realizărilor omenirii în spaţiul cosmic 

şi sursă de inspiraţie pentru generaţiile viitoare de 

exploratori. 

Discovery este vedeta flotei de transport spaţial NASA. 

A efectuat 39 de misiuni între 1984 şi 2011, a petrecut 

365 de zile în spaţiu, a orbitat în jurul Pământului de 

5.830 de ori şi a călătorit 148.221.675 km. Discovery a 

plasat pe orbită trei telescoape Hubble în 1990, 1997 şi 

1999; a fost pilotată de primul comandant afro-

american, Frederick Gregory în 1989 şi de prima femeie 

pilot spaţial, Eileen Collins, în 1995. Printre pionieratele 

Discovery se numără  şi prima întâlnire fără andocare cu 

staţia spaţială MIR, în anul 1995; transportul celui mai 

mare echipaj (14 persoane) şi lansarea sondei Ulysse, 

care a explorat pentru prima zona polara a stelei noastre, 

Soarele.  

 

 

Zborul de adio al navetei Discovery a marcat finalul programului ameri-

can de transport spaţial pe orbite joase. Zborul de adio pe deasupra capi-

talei Americii, a avut loc în data de 17 aprilie 2012. Două zile mai târziu, 

naveta Discovery a devenit piesa centrală a colecţiei aerospaţiale a Insti-

tutului Smithsonian din Chantilly, Virginia. Ultima lansare a navetei Dis-

covery în spaţiul cosmic  a avut loc în data de 24 februarie 2011 la Ke-

nnedy Space Center din Florida. 

 

Un portavion de transfer Boeing 747 (SCA) a zburat la 1.500 de picioare 

altitudine, cu Discovery montată deasupra, timp de 90 de minute, în zona 

metropolitană Washington D.C. Transportorul SCA a aterizat la Aero-

portul Internaţional Dulles. Zborul programat între orele 10:00 şi 11:00 

am, a fost prelungit cu o jumatate de oră datorită interesului sporit al pu-

blicului, care a blocat arterele de circulaţie şi căile de acces spre aeroport 

pentru asista la eveniment. Discovery a survolat punctele cheie ale capi-

talei - Washington National Mall, Reagan National Airport, National 

Harbor, Pentagon, Departamentele de Stat, Legion Bridge şi Muzeul 

Smithsonian Udvar - Hazy din Chantilly, Virginia, noua sa casă. Naveta 

Discovery este expusă permanent la muzeul Smithsonian pentru ultima sa  

 

 

 

Dintre cele trei navete retrase din activitate, Discovery 

este prima care a fost transferată de la Cape Canaveral în 

noua sa locaţie. În luna septembrie, naveta Endeavour va 

pleca la Los Angeles, iar naveta Atlantis va fi rămâne la 

Cape Canaveral şi va fi expusă permanent pentru turişti. 

Discovery este orbiterul cel mai longeviv în flota de 

transfer spaţial a NASA. 

 

 

Smithsonian National Air and Space Museum a organizat festivalul „Welcome Discovery” cu durata de patru zile, pen-

tru a celebra sosirea Space Shuttle Discovery în noua sa casă. Festivalul a debutat cu zborul de adio din 17 aprilie şi a 

cuprins activităţi legate de misiunile spaţiale ale navetei şi ale agenţiei NASA, spectacole, apariţii publice ale astronau-

ţilor de la Kennedy Space Center; filme şi o ceremonie emoţionantă de instalare a navetei Discovery la Smithsonian. 

Transferul navetei din Dulles International Airport în colecţia Smithsonian s-a produs pe roţi, pe o pistă auxiliară ce 

leagă aeroportul de clădirile muzeului. Ceremonia din 19 aprilie, desfăşurată în aer liber, a fost deschisă pentru public. 
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Aflat în vizită la Washington cu ocazia sărbătorilor de 

Paşte, astronautul român Dumitru Prunariu (cosmonaut în 

misiunea Soyuz 40 din 1981) a asistat la ceremoniile 

„Welcome Discovery” de la Washington. Românii au 

contribuţia lor unică în explorarea spaţiului cosmic prin 

Henri Coandă - inventatorul motorului cu reacţie care 

propulsează navele în afara atmosferei terestre; Herman 

Oberth - părintele zborului spaţial; inginerii români 

constructorii de sateliţi de la NASA şi din alte ramuri hi-

tech, space & defense.  

 

Festivităţile Welcome Discovery au fost organizate în colaborare cu NASA. Un sprijin generos pentru ceremonia de bun 

venit a navetei Discovery la Washington au oferit Companiile Boeing şi Lockheed Martin. La toate activităţile accesul 

publicului a fost gratuit. Space Shuttle Discovery a înlocuit prototipul Enterprise, care se afla la muzeul Smithsonian din 

1985. Enterprise a efectuat 13 zboruri test de intrare în atmosfera terestră înainte să devină piesa centrală a colecţiei 

Smithsonian, dar nu a avut niciodată misiuni spaţiale. Enterprise va fi relocată la muzeul aerospaţial din New York şi va 

ajunge pe aeroportul JFK în data de 23 aprilie.  

 
Printre locatarii celebrii ai muzeului Smithsonian din 

Virginia se numară avionul Enola Gay; modulul spaţial 

Apollo; sonda spaţială Orbital; costumele astronauţilor din 

expediţia pe Lună din 1969; sonda spaţială Viking; primul 

avion Boeing din flota comercială americană; capturi de 

război japoneze şi germane; drone; rachete Tomahawk şi 

un avion invizibil. Frank Mc Nally, specialistul PR al 

muzeului, a declarat luni,16 aprilie, pentru presa locală că 

sunt aşteptaţi circa 30.000 de turişti şi localnici la 

festivităţile de primire a navetei Discovery, dar numărul 

participanţilor a depăşit cu mult cifra estimată pentru 

zborul de adio din 17 aprilie, care s-a prelungit cu 30 de 

minute datorită interesului deosebit al publicului.  

 
 

 

 

Mii de oameni şi-au luat liber de la serviciu pentru a vedea zborul de adio al navetei Discovery, un spectacolul unic în 

viaţă. "A fost un zbor uimitor şi plin de semnificaţii. A fost copleşitor să văd naveta deasupra mea, foarte aproape ", a 

declarat John Penderville din Purcellville, Virginia, căpitanul unui avion de linie al United Airlines, care a aterizat la 

aeroportul Dulles cu puţin timp înaintea navetei Discovery.  

 

Mulţi dintre cei care au participat la ceremonii au 

călătorit în Florida în anii anteriori pentru a vedea 

lansarea navetei de la Centrul Spaţial Kennedy. Ei au 

dorit să o vadă în zbor pentru ultima dată. La eveniment 

au participat persoane de pe toată Coasta de Est. Copiii 

au fost îmbrăcaţi în costume de astronaut, iar adulţii au 

purtat tricouri de la lansările anterioare ale navetei de la 

Cape Canaveral, la care au fost martori. "Am făcut un 

drum pentru a asista la ultima lansare în Florida a 

navetei Atlantis, misiunea ST-135", a declarat Jennifer 

Grover din Tolland, Connecticut "Când eram copil am 

visat să fiu un astronaut. Este un moment istoric foarte 

trist... Am asistat la debutul programului  spaţial în 

1981, când aveam 10 ani, iar astăzi am venit să văd cu  

ochii mei sfârşitul programului." 
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Zona de ceremonie din afara muzeului a fost deschisă între orele 9:00 am şi 6:00 pm, iar muzeul a fost deschis o oră în 

plus. Angajaţii au fost nevoiţi să ridice barierele în zorii zilei, cu trei ore înainte de programul stabilit, deoarece maşinile 

care  aşteptau la rând riscau să blocheze traficul pe Route 28, principala cale de acces spre aeroport şi muzeu. „Este 

pentru prima dată când un vehicul spaţial de 83 de tone ajunge într-o zonă atât de populată. Interesul pentru Discovery 

este mult peste aşteptările noastre ” a declarat directorul muzeului Udvar-Hazy, generalul JR „Jack” Dailey, în 

dimineaţa zilei de 19 aprilie.  

 

Copiii de la şcolile din Ashburn, VA (situate în nordul aeroportului Dulles) au urmarit zborul navetei pe Internet şi au 

ieşit din clădiri când aceasta s-a apropiat de zona lor pentru a saluta orbiterul. Pilotul le-a răspuns prin mişcări ale 

aripilor avionului transportor, iar copiii au aplaudat şi au strigat entuziasmaţi „Welcome Home Discovery! Pe scările 

Capitoliului se afla un grup de elevi de clasa a 6-a din Georgia, care au călătorit 600 de mile pentru a o vedea pentru 

ultimul dată pe Discovery în aer. 
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Un mesaj emoţionant a transmis directorul 

Air and Space Museum, Generalul JR 

"Jack" Dailey, care a prezentat 

comandanţii, echipajul şi misiunile navetei 

din cei 27 de ani de activitate. La orele 

16,00 pm naveta Discovery a fost mutată în 

hangarul James S. McDonnell, dedicat 

spaţiului cosmic, pentru afişare 

permanentă, iar publicul a fost invitat să 

vizualizeze Discovery în interiorul 

muzeului. Festivităţile Welcome Home 

Discovery au continuat până duminică, 22 

aprilie 2012. 
  

 

 

 

John Glenn a zburat pentru prima dată 

în spaţiu în urmă cu 50 de ani, în 1962. 

În final a luat cuvântul doamna 

cercetător ştiinţific France Cordova, 

Preşedinta Consiliului Regenţilor  de la 

Institutul Smithsonian, care a amintit 

progresele tehnologice ale umanităţii 

datorate programului spaţial american. 

Ea a dat exemple de produse şi servicii 

high – tech, care ne-au schimbat viaţa 

definitiv şi care astăzi sunt la îndemâna 

noastră datorită astronauţilor, eroii care 

şi-au riscat viaţa în spaţiu timp de 30 de 

ani, în programele NASA Space 

Shuttle.  

Între orele 11,00 am - 2,00 pm şi-au facut 

apariţia 14 dintre cei 31 de comandanţi ai 

transportorului Discovery şi membri ai 

echipajului.  La ora 11:00 am naveta Discovery 

a sosit la Smithsonian pe roţi pentru ceremonia 

de transfer. Naveta a fost însoţită de fanfara 

Drum & Bugle a US Marine Corps şi a fost 

întâmpinată de  către membrii echipajului 

Discovery. A urmat reuniunea „nose to nose” 

cu prototipul spaţial Enterprise, iar mezzo 

soprana Denyce Graves a intonat Imnul 

Naţional. S-au semnat documentele de transfer 

şi au ţinut discursuri directorul Air & Space 

Museum Udvar - Hazy, Generalul JR "Jack" 

Dailey; administratorul NASA, Charles 

Bolden; secretarul Institutului Smithsonian, 

Wayne Clough; fostul senator şi astronaut John 

Glenn, comandant al navetei Discovery şi 

veteran al zborurilor spaţiale.  
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 Benissa -Spania 

 

Amadeo 
Fragment din cartea în pregătire „Aproape tot ce ştiu despre Eli” 

 

 Nu se poate interzice studenţilor contactul cu colegii de prin alte 

ţări. Cu toate acestea, prin anii optzeci riscam mult, invitându-i la noi acasă. 

Pretextul unei petreceri cu grupa de la facultate era cam transparent. Ştiam 

dealtfel că vecinii erau obligaţi să ne observe atenţi şi că sectoristul era 

îndreptăţit să controleze la orice oră din zi şi din noapte zona de care 

răspundea. Pe peretele din bucătăria noastră era agăţat un bloc notes cu file  

 

 

de răsfoit. Îl poreclisem „Ghiulănel” pentru că întruchipa un fel de hopa-mitică, cu cap şi picioare care se balansau. În 

fiecare dimineaţă începeam o pagină nouă. Apoi aşteptam să vedem ce va aduce ziua. Uneori apărea o expresie sau un 

banc, alteori mesaje de-ale musafirilor sau reflecţii umoristice legate de te miri ce. „Ghiulănel” reflecta destul de bine 

cam tot ce se întâmpla în anturajul nostru. 

 Ghinionul nostru era că sectoristul blocului, care avea obiceiul să ne viziteze şi să ne mustre anemic pentru 

serile cam gălăgioase, deprinsese obiceiul de a răsfoi notiţele în mod regulat. Abia după ce ne-am oferit să-i îndrumăm 

fiica la pregătirea pentru admiterea la ASE a mai rărit întrebările. Aşa că ne-am putut continua viaţa normal, bucurând-

ne de vizitele colegilor, îndeosebi de cele ale lui Amadeo. 

 Venezuelanul era cam cu cinci ani mai în vârstă decât noi, un timp zâmbitor, foarte plăcut. Destul de înalt şi 

solid, nu bătea la ochi la prima vedere. Abia la o privire mai atentă se distingeau trăsăturile de sudamerican, cu tenul 

măsliniu, ochii mari, uşor oblici, părul negru, creţ, şi gâtul scurt, de „aztec”. Vorbea româneşte cu un accent spaniol 

haios, dar stăpânea foarte bine nuanţele limbii şi, mai ales, o colecţie impresionantă de expresii de argou. 

 Se pricepea să cânte la chitară ca un profesionist. Dacă mă gândesc bine, semăna şi la voce şi la alură cu 

interpreţii de la Gipsy Kings. Cântecele pe care le interpreta erau ritmate, antrenante. O parte din ele ne sunau cunoscut, 

de pe unele discuri care circulau printre noi (Cielito Lindo, Guantanamera ş.a.). Atâta doar că Amadeo era mult mai bun 

decât ei toţi laolaltă. Când punea mâna pe chitară - putea să fie şi o amărâtă de diblă spartă – parcă îi insufla viaţă. Cu 

degetele puternice de la mâna stângă ţinea acordurile ore în şir, fără să obosească. Adevăratul secret îl deţinea însă în 

mâna dreaptă, cea  cu care bătea ritmul, ciupind şi mângâind corzile cu o dexteritate şi o viteză drăcească. Tabloul se 

completa cu vocea lui bărbătească, perfectă, sonoră, capabilă să intoneze scări întregi de tonuri, de la un 

„Porompompom” baritonal până la „Cibiribiri”-ul cel mai cristalin. Când cânta, Amadeo se transforma pentru noi în nici 

mai mult nici mai puţin decât Dumnezeu în persoană. 

 Era dornic să înveţe şi cântece româneşti, ba chiar avea preferatele lui printre ele. Cel mai mult îi plăcea 

„Cântec şoptit”,  pe versuri de Zaharia Stancu. De cum ce începeam cu „Odată am ucis/ O vrabie. / Am tras cu praştia-

n ea/ Şi-am lovit-o./ Pe urmă o zi/ Şi-o noapte întreagă/ Am tot plâns-o/ Şi-am tot jelit-o”, i se umezeau ochii de emoţie. 

La încheiere, ni se împleteau vocile în cor, cântând soarele care dispărea „după nişte măguri”. Cu deosebirea că Amadeo 

nu putea nicidecum să pronunţe „măguri” şi cânta consecvent „maluri”, lucru care nouă ne provoca râsete cu lacrimi.    

 Era clar că toţi eram mai mult sau mai puţin sclavii lui, indiferent dacă eram fete sau băieţi. Amadeo însă era 

mai în vârstă şi mai matur decât noi şi nu uza niciodată de puterea de atracţie pe care o exercita asupra noastră. În fapt, 

n-a avut decât câteva scurte accese de tandreţe cu puţine dintre colege.Ne trata un pic ca pe protejatele lui. Venea ades 

pe la noi, pentru o pauză. Cum cafeaua nu se găsea decât pe pile, mai aducea câte un pachet de „Mocca” de la 

magazinul diplomaţilor. Pachetele acelea roşii, de un sfert de kilogram n-am să le uit niciodată. Nu ştiu dacă era ceva 

deosebit, dar pentru mine a rămas gustul cafelei aceleia ca o amintire supremă. 
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Tot ce ştiu e că am simţit cum mi se aşează un bloc greu de gheaţă pe torace şi m-am trezit în poziţie şezând, pe podea. 

Prietena mea mă privea ciudat; se pare că mă prelinsesem pe perete cu viteza melcului, ca o picătură de apă. Nicidecum 

nu erau „lejere” ţigările manufacturate de Amadeo! 

 De dragul lui, dar şi pentru că programa de limbi străine nu oferea decât rusa ca alternativă, am ales cu 

entuziasm spaniola ca limbă secundară. Graţie dicţiei excelente şi exerciţiului continuu pe muzică acompaniată la 

chitară, prindeam totul din zbor. Noi, „fetele” lui Amadeo, presăram deja cuvinte spaniole prin conversaţiile private. 

Luam cursurile de spaniolă mai abitir în serios decât cadrele didactice, care mai simpatizau cu chiulul, că doar nu eram 

la filologie. La rândul ei, profa ne tachina ocazional, pe motiv că uzam sudamericanisme (ziceam „gio” în loc de „jo” şi 

„plata” în loc de „dinero”). 

 Şi pentru că veni vorba de „dinero”, când ieşeam cu gaşca la o bere, mai venea şi vremea să dispărem la 

toalete. Amadeo avea obiceiul să ne întrebe făcând cu ochiul: „ai cu ce?”. Avea întotdeauna prin buzunare o monedă, pe 

care ne-o ceda galant, ca să putem intra. 

 Celebră a rămas şi confuzia cu checul (sau cake-ul). În timp ce, împreună cu prietena mea învăţam de zor 

pentru lecţia cu titlul „De que color es...?”, a sunat Amadeo la sonerie. Când i-am deschis uşa, ne gândeam la răspunsul 

pe tema gamei coloristice a obiectelor înconjurătoare. Ademenit de miros, Amadeo se descălţase deja şi ne soma 

pofticios „Dă checul ăla!”. La care noi îi răspundeam din ce în ce mai nedumerite „de que color .... queeé?!”   

 În ciuda jovialităţii sale, prietenul nostru emana uneori o melancolie misterioasă. Dacă îl întrebam detalii, se 

încăpăţâna să tacă. Ştiam şi noi, fireşte, că avea o prietenă, tot studentă, care rămăsese însărcinată, dar nu era motivul 

neliniştii lui. Avea şi un cântec aproape tabú, o melodie extraordinar de mişcătoare, pe care n-o interpreta decât dacă îl 

rugam aproape în genunchi. Cu imaginaţia mea romantică, îmi închipuiam că lăsase la vatră vreo inimă zdrobită, de care 

îşi amintea când cânta. Acum cred că era mai degrabă un imn revoluţionar, ceva nevinovat în aparenţă, interzis ca şi 

imnul nostru „Deşteaptă-te Române”, sau „Trăiască Regele”. Probabil că interpretarea acelui cântec se pedepsea în 

Venezuela, cam la fel cum la noi era interzis să spui „Domn” sau „Doamnă” în loc de „tovarăşi”. 

 Trăiam izolaţi în lumea noastră ermetică, de stat socialist, meşter în dezinformare. Habar n-aveam că, pe plan 

internaţional, un alt venezuelan cu aspect inofensiv teroriza occidentul. Carlos, absolvent îndoctrinat la Moscova, 

supranumit „şacalul” plasase recent o bombă, aruncând în aer o parte din sediul unor posturi de radio anticomuniste, 

inclusiv îndrăgitul nostru „Europa Liberă 

 

 De multe ori apărea la ore târzii, cu braţul 

„înfăşurat” în covrigi calzi, cu mac, care se găseau la o 

brutărie deschisă noaptea, de lângă Foişorul de Foc. Puneam 

de-un ceai şi ne-aprindeam o ţigară, cântând apoi toată 

noaptea, ca bezmeticii. Ţin minte că o dată,  când iarăşi 

petrecusem până la trei dimineaţa, ne-am întâlnit în lift cu 

un vecin ciufulit şi nedormit. Ne-a rugat foarte politicos, 

dacă nu ne deranjează, să dăm noaptea radioul ceva mai 

încet. „Radioul” eram de fapt chiar noi şi Amadeo, dar 

bietul vecin, care stătea la etajul patru nu ştia asta. Noi 

locuiam la etajul nouă! Mă mir şi azi cum de n-am avut mai 

multe probleme legate de neuitatele noastre nopţi albe. 

 La fel ca noi, Amadeo fuma ţigări fără filtru, dar 

marca „Ligeros”, care nu se găseau în România. Alteori îşi 

învârtea singur tutunul în foiţă, cu o dexteritate care deja nu 

mă mai mira, dat fiind talentul lui de prestidigitator dovedit 

la chitară. O dată, pe holul facultăţii, atâta l-am pisat să-mi 

dea şi mie să „gust” un fum din ţigările lui până a cedat 

insistenţelor mele şi mi-a oferit una.   
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”. Se pare că era animat de idealuri revoluţionare 

anticapitaliste şi colabora strâns cu serviciile 

secrete de la Bucureşti, acceptând să se „ocupe” de 

ziariştii indezirabili. La Berlin, Budapesta şi 

Bucureşti activau mici celule de colaboratori de-ai 

lui, sub acoperire, adesea trecând drept studenţi pe 

la facultăţile cu profil economic (culmea!). Primul 

măcel comis de Carlos s-a produs în Franţa, unde a 

fost surprins pe picior greşit de poliţiştii francezi, 

în timp ce cânta la chitară la o petrecere 

studenţească. Repertoriul lor pe chitară nu se 

deosebea prea mult de al nostru. 

 Despre tradiţia revoluţionarilor sud-

americani am aflat câte ceva abia după căderea 

Cortinei de Fier. Am înţeles târziu că yankeii – pe 

care noi îi simpatizam – erau pentru ei duşmanul. 

Întruchipau ceea ce pentru noi erau ruşii: nişte 

imperialişti brutali, care se amestecau din afară în 

treburile statelor mai mici, exploatându-le fără 

milă şi finanţându-le dictatorii nepopulari. În acele 

vremuri, Venezuela deţinea un rol-cheie în 

opoziţia antiamericană, pentru că  tocmai ieşise 

învingător în alegeri un preşedinte dispus să 

împartă avuţia naţională cu poporul. Cam prea 

dispus, ziceau unii, care ajunseseră să se teamă că-

şi vor pierde şi puţinul pe care îl agonisiseră. 

 Mă uit acum la mişcările tinerilor din lumea arabă şi din fostele republici sovietice şi mi se strânge inima când 

îi văd trecând prin aceleaşi experienţe dure, prin care am trecut şi noi: sunt asupriţi, nemulţumiţi, aşa că se întrunesc, 

elaborează planuri de schimbare, le propun politicienilor. Sunt refuzaţi. Apoi se revoltă, sunt din nou respinşi şi 

contracaraţi cu forţa, nu se dau bătuţi şi o parte din ei se sacrifică, aparent fără succes imediat. Cândva, într-un târziu, se 

instalează un calm relativ, pe o subţire zonă de demarcaţie „mijlocaşă” şi jocul se reia mai târziu, perpetuându-se din 

generaţie în generaţie. Cumva previzibil; totuşi, mereu periculos.  

 Se spune că, dacă până la vârsta de treizeci de ani nu eşti revoluţionar convins, înseamnă că nu ai suflet. Dar, 

dacă după vârsta treizeci de ani, rămâi în continuare de orientare stângă, înseamnă că nu ai minte. Mai trebuie să 

menţionez că prietenul nostru din studenţie, Amadeo se îndrepta pe atunci cu paşi siguri spre hotarul celui de-al treilea 

deceniu din viaţa sa?  

 În fine, nu ştiu ce îl apăsa pe Amadeo şi n-am discutat niciodată pe teme politice cu el. Pot spune că l-am 

cunoscut suficient de bine pentru a şti că inima îi bătea pentru o cauză justă. Judecând după dedicaţiile pe care ni le scria 

prin caietele de cântece – „ánima, corazón y adelante juventud!” -  e foarte probabil că-l venera pe Che Guevarra, ca 

mai toţi conaţionalii săi. Nu trebuie să fii sângeros pentru a face asta. 

 Amadeo a dispărut abrupt din ţară, la scurt timp după evenimentele din decembrie 1989. Facultatea de la 

Bucureşti nu a mai absolvit-o. Destin său e calchiat parcă după istoria frapant de asemănătoare a temutului său 

concetăţean „Carlos”, care ulterior s-a retras într-o ţară musulmană prietenă. Despre Amadeo nu s-a mai ştiut nimic clar. 

Tranpirau doar zvonuri vagi, precum că ar trăi pe undeva prin Elveţia. Dar va rămâne neuitat, împreună cu seratele 

noastre studenţeşti pline de inspiraţie şi de har. 

 Pentru că revoluţiile sunt de două feluri: cele din stradă şi cele din noi. Primele îşi atenuează impactul odată cu 

trecerea timpului. Cele din a doua categorie sporesc în înţelesuri, cu timpul. Le descoperim, uimiţi, la a doua privire, 

când dezlegăm conexiunile paralele, insinuate subtil prin urzeala atemporală a lumii.   

 



 

 
 

  
 

 

ARIZONA 

 

 

„Arizona este un loc pe tabla de joc a copiilor!"   

  

Sofi Oksanen, născută în 1977 în Finlanda, este considerată cea mai importantă nuvelistă, în viaţă, din Finlanda. 

Cărţile ei au fost traduse în 38 de limbi. A studiat dramaturgia la Academia de Teatru din Helsinki şi literatura la 

universitatea din oraşul natal, Jyväskylä. Prima ei carte, „Vacile lui Stalin” a scris-o în 2003, nuvelă care a propulsat-

o pe scena literară a Finlandei. De asemenea a scris romanul „Purificare”, pentru a fi pus în scenă de către Teatrul 

Naţional Finlandez. Un an mai târziu a dezvoltat această lucrare, devenită bestseller în Europa. Înzestrată cu abilitatea 

nativă de-a povesti, Sofi a avut amabilitatea să-mi răspundă, în mod degajat, la câteva întrebări:   

  

Octavian CURPAŞ: În momentul de faţă eşti în topul mai multor liste de bestseller din ţările nordice ale Europei, 

iar cărţile tale au fost remarcate de mass-media internaţională. Ai dobândit mai multe premii de anvergură, cum 

ar fi „The Finlandia Award” şi „Premiul Comitetului de Literatură” din ţările nordice, în 2012. În acelaşi timp, 

eşti cel mai tânăr autor care obţine astfel de premii. Care este cheia acestui succes?   

  

Sofi OKSANEN: Scrisul.   

 

Octavian CURPAŞ: Ce limbă se vorbea în familia ta, tatăl tău fiind finlandez, iar mama estonă? Apropo, câte 

limbi cunoşti?   

  

Sofi OKSANEN: Finlandeza şi estona. Vorbesc limba engleză, de asemenea, puţină franceză şi suedeză şi pot să citesc 

ziarul în limba germană. Engleza, franceza şi germana le-am învăţat la şcoală. De asemenea, şi suedeza, care este 

obligatorie.   

  

Octavian CURPAŞ: Am citit câteva statistici care dezvăluiau faptul că Finlanda are una dintre cele mai joase 

rate de emigrare din lume. Cum a fost să creşti într-o familie mixtă în Finlanda?   

 

Sofi OKSANEN: Atitudinea faţă de emigranţi diferă în diverse părţi ale ţării şi în diferite cercuri. Avem şi oameni 

toleranţi. Şi este total diferit să locuieşti în Helsinki, unde sunt mai mulţi emigranţi decât în alte părţi ale ţării. 

Findandezii nu sunt obişnuiţi cu finlandeza stâlcită, aşa că orice accent atrage atenţia.   

  

Octavian CURPAŞ: Care este atitudinea finlandezilor faţă de educaţie?   
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Sofi OKSANEN: Dacă nu provine de la şcolile finlandeze, nu este apreciată, în general. Prin urmare, pentru un emigrant este 

destul de dificil să obţină un job mai bun, chiar dacă vine din Statele Unite, Anglia sau alte ţări vest-europene.   

  

Octavian CURPAŞ: Am aflat recent că romanele tale au fost traduse în 38 de limbi. Spune-mi, te rog, ceva despre prima ta 

carte, „Vacile lui Stalin”. Cât timp ţi-a luat să o scrii?   

 

Sofi OKSANEN: Mi-a luat doi ani să o scriu. Cartea este despre emigraţie în Finlanda, dubla identitate, a doua generaţie de 

emigranţi. De asemenea, este o nuvelă „post Gulag”.   

  

Octavian CURPAŞ: Prin ce se diferenţiază ţările scandinave de celelalte ţări din Europa?   

  

Sofi OKSANEN: Ţările din Europa de Vest sunt diferite de cele din Europa de Est, aşa că se poate face o comparaţie între 

Scandinavia şi ţările est-europene şi Scandinavia şi ţările vest-europene. În Scandinavia, noi avem mare libertate de exprimare, 

nivel de corupţie scăzut, conştientizare a nevoii de protecţie a mediului înconjurător, iar nivelul de „egalitate” este mai mare decât 

în multe alte ţări.   

  

Octavian CURPAŞ: Te rog acum să-mi spui câteva similarităţi şi diferenţe între ţările scandinave.   

  

Sofi OKSANEN: Suedia, Norvegia şi Danemarca aparţin aceluiaşi grup lingvistic. Finlanda este ca o fiică vitregă a ţărilor nordice. 

Finlandeza este o limbă foarte diferită şi nu e o limbă oficială în Consiliul Nordic (spre deosebire de suedeză, norvegiană şi 

daneză). Cu toate acestea, împărtăşim aceleaşi valori, cum ar fi: nivel înalt de libertate de exprimare, egalitate etc.   

  

Octavian CURPAŞ: Ce anume este unic în Finlanda şi la finlandezi? Ce locuri merită văzute în ţara ta?   

  

Sofi OKSANEN: Îmi place Helsinki, capitala ţării. Turiştii, de obicei aleg Lapland. De asemenea, unii turişti se bucură de faptul 

că avem patru anotimpuri.   

  

Octavian CURPAŞ: Ce fel de cărţi citeşte de obicei omul de rând din Finlanda?   

  

Sofi OKSANEN: Cel mai mult romane. Multe romane pe teme istorice, mai mult de ficţiune decât non-fiction, şi mai mult scrise 

de autori indigeni decât de autori traduşi. Finlandezii citesc. Finlandezii vizitează bibliotecile mai mult decât orice altă naţionalitate 

din lume.   

  

Octavian CURPAŞ: Ce anume presupune să devii un scriitor de succes?   

  

Sofi OKSANEN: Nu există nicio „cărare” pentru aceasta. Toţi autorii sunt diferiţi.   

  

Octavian CURPAŞ: Ce state ai vizitat în Statele Unite? Ai vizitat Statul Marelui Canion? Ce anume îţi vine în minte când 

te gândeşti la Arizona?   

  

Sofi OKSANEN: Arizona este un loc pe tabla de joc a copiilor! Este foarte popular în Finlanda sau cel puţin a fost, când eram 

copil. Nu am vizitat Arizona, încă. Am vizitat New York City, Pittsburgh, Buffalo, Washington D. C. şi alte câteva oraşe.   

  

Octavian CURPAŞ: Recent, ai vizitat România. A fost prima ta vizită în această ţară? Cu ce impresii ai rămas despre 

români?   

  

Sofi OKSANEN: Românii sunt oameni ca toţi oamenii din lume. Îmi dă de gândit însă situaţia politică din România, o ţară 

marcată de corupţie şi cu tradiţie de corupţie. Lumea politică este coruptă „la greu”. Oamenii nu votează, pentru că găsesc că e 

inutil 

 să voteze. Votul nu are nicio însemnătate. Doar 20% din populaţie a votat la alegerile prezidenţiale şi acel 20% este mult spus.   

  

***   

Interesul Sofiei Oksanen pentru ţările postcomuniste din Europa a început cu mulţi ani în urmă. Fiind jumătate finlandeză şi 

jumătate estonă, ea s-a situat undeva la graniţa dintre Vest şi Est. În anul 2009 a fost declarată „Persoana anului” în Estonia. 

Sofi Oksanen este, probabil, singura scriitoare din Vestul Europei care accentuează faptul că Europa de Vest nu înţelege istoria 

Europei de Est pentru că nu a experimentat anii de guvernare totalitară. Evidenţe incredibile despre acele timpuri odioase sunt 

descrise de către scriitoarea scandinavă în romanul ei de succes „Purificare”, care a apărut în aproape 40 de ţări. 
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O filă de istorie literară 

 

Australia 

MINULESCU Ion - ROMANTA TINERETII 
 

 

 

Necunoscuta care se vindea 

N-a vrut să-mi spună-n prima zi cine era, 

Dar fiindcă ea aflase cine sunt - 

Poetul poreclit "Fluieră-vânt" - 

Şi fiindcă mă ruga stăruitor 

Să-i fiu şi eu, din când în când, cumpărător, 

Sinceritatea ei m-a-nduioşat 

Şi-n cadrul preţului fixat - 

Un preţ absurd, 

Ridicul 

Şi meschin, 

Cu care-aş fi băut un kilogram de vin - 

M-am îmbătat de gura ei 

Şi-am adormit 

Pe laurii idilelor lui Teocrit... 

 

Necunoscuta care se vindea 

N-a vrut să-mi spună-n prima zi cine era, 

Dar fiindcă ea aflase cine sunt - 

Poetul poreclit "Fluieră-vânt" - 

Şi fiindcă mă ruga stăruitor 

Să-i fiu şi eu, din când în când, cumpărător, 

Sinceritatea ei m-a-nduioşat 

Şi-n cadrul preţului fixat - 

Un preţ absurd, 

Ridicul 

Şi meschin, 

Cu care-aş fi băut un kilogram de vin - 

M-am îmbătat de gura ei 

Şi-am adormit 

Pe laurii idilelor lui Teocrit... 

 

Şi totuşi, Eu 

Am întâlnit-o iar, 

Dar nu ca altădată, pe trotuar, 

La cafenea, 

Sau în tramvai... 

Am regăsit-o-n ziua de-ntâi de mai, 

Ascunsă de un sfert de veac într-un sertar, 

În care sta de veghe cuminte, 

Şi-aştepta 

O zi să-mi mai aduc aminte şi de ea!... 

 

Dar ce păcat 

Că regăsirea ei m-a-ndurerat... 

Şi-n loc s-o mai sărut - 

Cum aş fi vrut - 

Am început să plâng cu-adevărat!... 

 

 

Necunoscuta care se vindea 

De data asta, nu mai era Ea - 

Era doar vechea ei forografie, 

Pe care mi-o dăduse numai mie!... 

 

Şi-acum, 

Cred c-aţi ghicit cine era 

Necunoscuta care se vindea... 

Era chiar tinereţea mea!... 
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LELIA MOSSORA 

SAU 

„NUMAI LACĂT/ DE TĂMÂIE” 
MOSSORA, Lelia 

Vrăjitorul cuvintelor / Poezie  Editura Pim, Iaşi, 2012   209p. 

1. 

 „Muzica sângelui ne cheamă din nou/s-o  cânt, s-o cântăm pe corzi de neant”. Aceste două stihuri din „Atingere de 

înger” ar putea dejuca irizările unei clepsidre cu cenuşa încă fierbinte. 

2. 

Febra continuuă, un rest de lacrimă („din vise ruptă”), şoapte trecute „prin urechi de ac”, osânda căznită din corp 

afluează descântecul sentimental al perechii imaginate: l’amant (sufletul) şi l’amante (trupul) în agonie de agavă 

nedeschisă. E invocat abrupto „gerul în doi”: ecou din nopţi ce nu mai au căderea a tângui iertarea „păcatului neferecat”. 

Trezirea?, „în palma culcată pe asfinţit”. 

3. 

Fără panică, se închipuie în „femeia de fum” aureolă fiindu-i  „corola de sânge.” Dacă nu greşesc, un volum al uitatului 

suprarealist C. Nisipeanu se intitula „Femeia de aer”. Şi a fost onorabil comentat în revistele vremii. Foarte agreatul 

personaj „naviga” (liric) între naivitatea simulată şi ambiguitatea imobilă. Asociaţiile anatomice izolau (stilistic) la 

marginea plăcerii fizice o muzicală angoasă. Nu ştiu dacă i-a căzut în mână convulsivul în frumuseţe poem, în care 

descopeream (demult) „ chor du coeur”. Lelia Mossora în „Vrăjitorul cuvintelor” (antologie?)  turbură pasional „gusturi 

amare” fabulând supunerea cărnii „cu un sărut neizbăvit”. 

 
4. 

În ton (de la grecescul tonos = încordare, tensiune, accent) quasi 

retoric, transcrie un intim „jurnal” liric: zăpadă/ poveste de 

„multă durere/ şi multă dorinţă”. Poate? (mă întreb) visează la 

ieşirea fiicelor Evei din apatie. Se sprijină în imagini ce nu 

ignoră greul rafinamentului, aspirând la inocenta transfigurare. 

Zice: „fiecare cuvânt/ să-l aştern în eter/ să uit să mai mor,/ să 

uit să mai cer“ („Femeia de fum”). Prea multă ezitare a 

gravitaţiei. Altcum, lamentaţiile pot deveni “arhivă” de oftată 

tandreţe, zbucium eclipsat“  în sâmburi de cireşe amare”, gol 

sonor de violă „în scorburi de întuneric”, târâş de „umbre 

călătoare”. Când ochiul neliniştit vede „dincolo” infamia  fără 

măsură şi se întoarce în cearcănul cât o umbrelă, inspiraţia 

petrece peste orgoliul rece şi capriciul rigid. 

5. 

Lelia Mossora nu este un temperament vulcanic. Se 

autoportretizează (cu un dram de ironie) fără complexul 

limbajelor ce dezmiardă şi ceartă, „la capăt de dorinţă”, pe 

iconiţe metaforice, misterul prins în „năvod de dor uscat.” O 

binevenită terapeutică (temperată). Această  voce torturată de 

teama de a nu fi luată în seamă, îşi are “secretul” invitaţiei 

sincere la o lectură discretă, ştiind că deasupra capului stă sabia 

verbului. Sau, cum ne învaţă Vicente Huidobro: „adjectivul, 

care nu dă viaţă, omoară”. 
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O Dia da Europa será celebrado pelo Instituto 

Cultural Romeno em Lisboa através da apresentação 

de dois concertos interpretados pelo Trio Brâncuşi. 

Os espectáculos integram a 5ª Edição da Temporada 

Musical Romena em Portugal. O público está 

convidado nos dias 8 e 9 de Maio de 2012, para dois 

espaços emblemáticos da capital portuguesa: Museu 

Nacional do Azulejo / Basílica Madre Deus (8 de 

Maio, às 18h30) e Palácio Foz, na somptuosa Sala 

dos Espelhos, no estilo Luís XV (9 de Maio, às 

18h30). A entrada será livre. 

 

O Trio Brâncuşi (composto pelas jovens Satenik 

Khourdoian – violino, Laura Buruiană – violoncelo e 

Mara Dobresco – piano) propõe um recital com a 

apresentação de algumas das composições de 

George Enescu do mais recente álbum do grupo, tal 

como de peças para o trio de Johannes Brahms, 

Dmitri Shostakovitch e Claude Debussy. 2012 é o 

ano Debussy, comemorativo dos 150 anos sobre o 

nascimento do compositor francês.  

A pianista Mara Dobresco, que vive há 10 anos em França, estudou no Conservatório de música de Bucareste e 

Conservatório de Paris nas aulas do professor de piano Gérard Frémy. Mara é laureada de vários concursos 

internacionais, organisados pelas fundações Yamaha, Meyer, Tarazzi e Nadia et Lili Boulanger. Concertou na Europa, 

E.U.A., Austrália, Argentina e Japão. Em França tocou em salas de renome como Théâtre Mogador, Cité de la Musique, 

Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Grand Théâtre de Provence. A pianista participou igualmente em vários festivais : Aix 

en Provence, Nohant, Chopin, “Classique au Vert”, “Chartres en plein chant”. 

 

A violoncelista Laura Buruiană começou a estudar o violoncelo com 10 anos. Entre os anos de 1999 e 2004 estuda na 

Universidade de Música de Bucareste, e depois tira o seu mestrado na Hochschule fur Musik Köln. Após ter ganho o 

concurso internacional Young Concert Artists de Nova Yorque em 2003, a carreira de Laura Buruiană goza de um 

reconhecimento a nível mundial, sendo ela descrita como „uma verdadeira virtuosa, que consegue tirar do seu 

instrumento um tesouro de cores, emoções e fluidez” (New York Times). No mesmo ano vence o concurso internacional 

Arturo Bonucci de Roma, e vêem-na como „uma artista com uma intuição musical excepcional, dotada de uma técnica 

perfeita” (La Gazzetta del Mezzogiorno). Foi solista de várias orquestras importantes da Europa, Estados Unidos e 

China. Laura tocou em vários festivais internacionais: Festival „George Enescu”, Festival Due Mondi de Itália, Festival 

Young Euro Classic Berlin, Festival Mostly Ceaikovski de Pella, E.U.A. 



 

Satenik Khourdoian, violonista de origem arménia que nasceu na Marselha, tirou aulas de violino e música de câmera 

no Conservatório de Paris e colaborou com artistas de renome mundial. A artista é laureada de vários concursos 

internacionais como: "Révélation Classique de l'Adami 2009", Concours Long Thibaud e YCA de Neva Yorque. Tocou 

em grandes palcos como Concertgebouw d’Amsterdam, Jerusalem Music Center, Salle Pleyel, Cité de la Musique à 

Paris, Théâtre du Châtelet, Radio France, Sala Puccini din Milano, Philharmonique d’Erevan. 

 

 

Trio Brancusi (www.triobrancusi.vpweb.fr) 

Satenik Khourdoian (www.satenikkhourdoian.com) 

Laura Buruiana (www.laura-buruiana.com) 

Mara Dobresco (www.maradobresco.com) 

Imprimir  
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OCTAVIAN CURPAŞ 

ŞI 

EXILUL ROMÂNESC 
 
O nostalgie şi o chemare a patriei cuib.  

O călătorie si o regăsire a sinelui în străinătate. 
 

Fascinaţia povestirilor din cartea „Exilul românesc la mijloc de  secol XX” (Paşoptişti  români în Franţa, Canada şi Statele Unite), 

Editura Anthem, Arizona, 2011, aparţinând scriitorului şi publicistului Octavian Curpaş, cade sub incidenţa darului povestirii, 

originalitătii şi genialităţii spiritului artistic autohton, specific românesc, revelând ecouri din universul nuvelelor lui Caragiale, cât 

şi din universul povestirilor lui Ion Creangă, Mihail Sadoveanu. 

 

Prin harul povestirii, prin intuiţia psihologiei oamenilor, scriitorul întemeiază ontologic destine, universuri biografice, care sunt 

rezultatul relatărilor ample ale „povestitorilor” care, ca şi în Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu, vin, la „hanul” de suflet al lui 

Octavian Curpaş, să-şi istorisească propriile vieţi din existenţa lor în lumea exilului pe meleagurile exotice ale făgăduinţei promise, 

ale aspiraţiilor împlinite, să-şi mărturisească dorul de patria-cuib, de ţara natală păstrată cu sacralitate în „casa” sufletului. 

 

Cartea „Exilul românesc la mijloc de secol XX” se constituie, metaforic vorbind, ca un „HAN”, ca o naraţiune – cadru, ca o 

povestire în ramă, deoarece naraţiunile de sine stătătoare, subcapitolele, sunt încadrate înt-o altă naraţiune, prin procedeul inserţiei. 

Cartea este un fel de centru al lumii, loc de întâlnire al diferitelor destine care nu se izbesc însă de zidurile hanului-cetate din 

povestirea sadoveniană, ziduri care au valoarea simbolică a graniţelor dintre lumea realului şi lumea povestirii. 

 

 

Toamna aurie din Hanu Ancuţei a devenit toamnă târzie în 

jurnalul nostalgic al pictorului Nea Mitică, pe numele adevărat Dumitru 

Sinu: „Nea Mitică, pe numele său Dumitru Sinu, părăsise România în 

1948. Avea să îmi povestească însă, mai târziu, despre plecarea sa din 

ţară. Dacă tot trebuia să vorbească despre trecut, ce altceva îi era mai 

aproape de suflet decât satul în care văzuse lumina zilei, într-un sfârşit 

de toamnă  târziu, chiar de ziua  Sfântului Andrei, 30 noiembrie 1926” 

(Cap.1. subc. Satul meu, grădină dulce). 

 

Spaţiul povestirii, la Octavian Curpaş, nu mai este mitic, nu mai 

este o imagine a paradisului pierdut din opera sadoveniană, ci cade sub 

incidenţa realităţii, sub semnul paradisului descoperit, „regăsit”, în 

lumea exilului. Spaţiul e bine precizat chiar din titlu: Franţa, Canada, 

Statele Unite. Aici s-au exilat şi de aici vin „paşoptiştii” - povestitori 

care, spun fiecare, ca şi la Sadoveanu, „o poveste cum n-am mai auzit” 

(după cum promite, la Sadoveanu, Comisul Ioniţă), originală, personală, 

reală: „La ora stabilită am sosit la locul de întâlnire, unde nea Mitică 

mă aştepta  deja. Ne-am aşezat la o masă şi am comandat câte ceva. 

Ne-am antrenat într-un dialog plăcut, deschis, care parcă prevestea că 

vor mai urma multe astfel întâlniri între noi. Aşa a şi fost! Din vorbă în 

vorbă, am ajuns la vremurile de demult. (…) Intuiam că ceea ce voi afla 

va fi interesant şi pentru mine, dezvăluirile sale vor fi inedited. (…) 

Aveam în faţa mea un român, care vieţuia de mulţi ani dincolo de 

graniţele României, şi căruia îi simţeam dorinţa sinceră de a-mi 

dezvălui lucruri, poate neştiute de nimeni, despre viaţa şi experienţa sa 

din exil” (Cap1. subc.Un prânz cu nea Mitică). 
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Povestirile au valoarea unor documente, fiecare povestire este echivalentă cu un jurnal autobiografic care cuprinde istoria unor 

vieţi. Timpul povestirii nu mai este magic, nu mai reconstituie o lume care stă sub semnul vârstei de aur, ci este real: „la mijloc de 

secol XX”. Nu mai este utilizată tehnica homerică a ascunderii unor date spaţio-temporale relativ precise îndărătul unor imagini 

care par să ţină de fabulos.  

 

Faptele epice din cartea autorului Octavian Curpaş evocă experienţe profesionale, de familie, de dragoste, de căutare a sinelui, 

experienţe reale relatate cu bucuria  împlinirilor în universal exilului. Personajele nu sunt fictive, ci sunt ipostaze epice ale 

oamenilor reali cu o viaţă personală autentică. Nea Mitică pare a fi un personaj caragialian metamorfozat într-un erou cu o 

biografie complexă în lumea americană. În istoria vieţii sale apar „prieteni” care din oameni reali, cu propria viaţă autentică, devin 

personaje de poveste. Legăturile  de prietenie ale lui Nea Mitică par să se explice  caragialian „Las'că rezolvă domn Mitică!”. 

  

Exilul nu înseamnă pentru nici un personaj o înstrăinare  de ţara de suflet şi din suflet, de România.  Exilul din secolul XX nu este 

un exil propriu-zis, dar, poate,  aminteşte de diaspora românească din timpul lui Mircea Eliade , Nae Ionescu, Petru Dumitriu. Nu 

poate fi vorba nici de o „autoexilare” din spaţiul cultural mioritic, nici de o „părăsire” a patriei-cuib, ci, mai degrabă, de o „plecare” 

din plaiul însufleţit de dorul românesc purtat  peste oceane în inimile românilor. Îndepărtarea de România  îmbină dorul de ţară cu 

dorul, sau, mai exact, cu dorinţa de afirmare a personalităţii zămislite în spaţiul doinei, spaţiu ondulat mioritic-în accepţia lui 

Lucian Blaga - între deal  şi vale, cu voinţa a ceea ce Mircea Eliade numea „aflarea de sine” nu te poţi întrece fără compromitere. A 

fi compromis înseamnă a fi  viu, tânăr, harnic, neliniştit cu ochii fascinând a ţintă, cu pumnii strânşi, cu genunchii palpitând în 

aşteptarea semnalului de fugă.(...) Compromiterea e rezultanta celor două linii cardinale de forţă din câmpul magnetic  al 

Republicii noastre: libertatea şi originalitatea.  

 

E cel dintâi pas către aflarea de sine (…) „Dacă în suflet se frământă acel aluat al personalităţii, dospit cu acel prea plin care 

izbuteşte întotdeauna să înspăimânte mediocritatea, oricâte negaţii te vor epuiza, pentru că negaţiile izvorate dintr-un efectiv 

omenesc, sunt ele înseşi afirmaţii, creaţii pozitive” (Mircea Eliade - Profetismul românesc, vol.I., Editura Roza vânturilor, 

Bucuresti, 1990, p.84) 

 

Modele ale  avântului profetic eliadesc, personajele cărţii lui Octavian Curpaş mărturisesc acest prea plin sufletesc care i-a 

determinat să plece, împlinind profetismul românesc,  dintr-o ţară în altă ţară.  Pentru Mircea Eliade, scrisul reprezintă o 

posibilitate de a reveni, pe calea imaginaţiei, în ţinutul miraculos al copilăriei şi al adolescenţei. Aducând un elogiu limbii române, 

scriitorul afirma: „pentru orice exilat, patria e limba maternă pe care continuă să o vorbească. (...) Nu este vorba, deci, numai de 

o patrie exclusiv interioară, onirică.” (Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1990, p.43). Din 

perspectiva acestei afirmaţii, se poate vorbi de o prezenţă veşnic vie a patriei în imaginaţia istoricului religiilor, patrie pe care, prin 

această prezenţă, nu a părăsit-o niciodată. Limba română a devenit un substitut al patriei-cuib. Eliade motivează conştiinţa 

apartenenţei la neamul românesc, dar şi dorinţa sa de integrare în cultura poporului român: „Cred că nu puteam să scriu literatură 

decât în româneşte. (...) N-am vrut să mă simt deloc un exilat, un om rupt de neamul lui, un om care începe o nouă carieră.” (apud 

Adrian Păunescu, Sub semnul întrebărilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979). În Occident, Eliade se consideră a fi „un 

fragment”. 

 

La Octavian Curpaş, parcă, prin povestire, exilul se anulează. Rămâne o fiinţare a povestitorilor pe tărâmul sacru al patriei-cuib. Ca 

şi la Eliade, povestitorii trăiesc „nostalgii fericite”, revelând un mit al patriei. Confesiunile amintesc de ceea ce, prin trecerea de la 

o religie la alta Steinhardt numea „Primejdia mărturisirii”: „Să vorbeşti despre trecerea de la o credinţă la alta, să lămureşti prin 

semne sau semnificaţii ceea ce ţine de har, inefabil şi taină este oare cu putinţă? Să spui de ce, să dai un răspuns precis şi clar? 

 (...) S-ar  zice că e o chemare încă nedesluşită, încă îndepărtată, care totuşi se face din ce în ce mai perceptibilă mai descifrabilă, 

mai urgentă, pană ajunge a se preschimba în goarna  mobilzării generale.” (Nicolae Steindhardt, Primejdia mărturisirii, cap. 

Mărturisire, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002,p.171). 

 

Cred că primejdia constă în înţelegerea raportului dintre aspiraţii şi împlinirea lor, între cerere şi ofertă sau ,mai degrabă, în 

înţelegerea  a ceea ce criticul Paul Cornea numea raportul dintre „modele mentale” şi „iluzii cognitive” (Paul Cornea, Interpretare 

şi Raţionalitate, Editura Polirom, 2006, p.438). 

 

„Aflarea de sine” demonstrează că experienţa plecării  din ţară nu este o dezamăgire, nu este o „iluzie cognitivă” ci întâlnirea cu 

„modelul mental”, o împlinire a prea plinului sufletesc, o regăsire a sinelui. Personajele demonstrează, în variatele lor confesiuni, 

că orizontul aşteptării a fost pozitiv, că experienţa exilului nu e o aruncare în neant, ci o „chemare” în labirintul existenţial, în 

sensul căutării acelui centru care să dea un sens real vieţii, să anuleze hazardul, nonsensul, să facă din viaţă un potenţial de 

neogeneze, de noi semnificaţii care să aducă existenţa emigranţilor la adevărata ei lumină şi valoare. Exilul  românesc în secolul 

XX devine o regăsire a sinelui „paşoptistului” - mărturisitor care rămâne cu nostalgia şi „chemarea”, „patriei-cuib” şi care înţelege 

că „Dumnezeu s-a născut în exil”. 
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Atempus 

 

(premiile Helion, 2007) 
 

 

— Cum stăm cu faza de terraformare? 

— Bine, totul pare să fie în conformitate cu planul. 

— Există riscul efectului de seră? 

— Cu timpul, dar colonizarea este posibilă. 

— Te trimit să te ocupi personal de planetă. Îţi faci o bază pe Lună, de unde vei controla fenomenele. 

— Cât crezi că va dura procesul? 

— Mii de ani, ai altceva mai bun de făcut? 

— Depinde… şi ce obţin de pe urma acestei misiuni? 

— Vrei o promovare? 

— Da, nu ar fi rău… 

— Îţi dau Infernus. 

— Planeta aia ostilă? De ce nu-mi dai Eden? 

— Atâta timp cât sunt conducătorul sufletelor înaripate, Eden îmi aparţine. 

— Şi mie când îmi vine rândul? 

— Fiecare conducător al sufletelor are de îndeplinit cerinţele lui Celestus. Ştii câte planete am salvat de sub dominaţia 

lui Obscuris? Să nu mai vorbesc de Infernus, cât de greu a fost… Aşa cum o vezi tu, ostilă, este un mediu propice pentru 

sufletele neînaripate. Numai un lider trecut prin muncile celeste poate conduce Eden. Aşadar, tu fiind următorul pe listă, 

îţi propun misiunea. O accepţi? 

— Hm, să zicem, dar nu pot avea până atunci măcar o parte din Eden? 

— Pentru ce? 

— Refacere. Am nevoie de atâţia eoni pentru a rezista lui Obscuris. 

— Te poţi reface pe Lună. Celestus te va înveli în Umbra atunci când Obscuris se va trezi. Te va ocoli şi Soarele îţi va 

reface eonii. 

— Bine. Facă-se voia lui Celestus. 

— Însă cu o condiţie. Trebuie să ştiu tot ce se întâmplă acolo. Sufletele neînaripate vor fi în legătură mentală cu mine 

prin rugăciune. Tu le vei inocula credinţa, sistemul. Cu cât vei obţine mai mulţi înaripaţi, cu atât vei obţine mai rapid 

favorurile lui Celestus. Şi astfel vei avea Eden după care eu voi trece liniştit în Atempus. Deci? 

— Mi se pare rezonabil. 

— Aici ai genomul. După terraformare, Celestus va accelera procesul evoluţiei cu suflul său. Implantezi genomul şi îl 

laşi să crească. Vor lua naştere neînaripaţii. Toţi vor fi după chipul şi asemănarea noastră. Îi vom numi bărbaţi. Se vor 

înmulţi prin reproducere cu suflul celest. Vor naşte alţi bărbaţi. Prin rugăciune, viaţă şi apoi moarte, vor deveni înaripaţi. 

Vor ajunge la Celestus şi vor primi misiuni ca şi noi. Asta e menirea noastră în drumul spre Atempus. 
  

 Lucifer găsise că e mult mai avantajos să fie în graţiile lui Obscuris. Noapte de noapte se 

 

CANADA 
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— Ei, şi acum…, îţi aduci aminte? 

— Da. Totul s-a petrecut ca şi cum ar fi fost ieri. 

— Şi… ce mai fac oamenii? 

— Ce să facă… Sînt tot aşa de curioşi, dar nu vor afla niciodată nimic. 

— Asta e bine. Povesteşte-mi! 

— Primii care m-au învăţat să mint au fost părinţii mei. Mi-au zis că nu le pot spune oamenilor ceea ce gîndesc. Este tot 

ceea ce au. O dată lăsaţi fără secrete, vor muri. Şi eu voi muri o dată cu ei. La început nu prea înţelegeam. Dar erau 

sinceri. Chiar le era teamă pentru mine. Nu îi puteam face să sufere din pricina încăpăţînării mele… Eu ştiam şi 

examinam lumea. Îmi plăceau teribil jocurile copilăriei. Cele în care trebuia să ghicesc în care mînă se află piatra 

norocoasă, cele în care mă jucam de-a v-aţi ascunselea, spînzurătoarea şi cîte şi mai cîte. Însă o făceam cu prudenţă, 

mereu atent la vorbele părinţilor mei. Ceilalţi nu aveau dreptul să afle. Trebuia să fiu un simplu norocos… 

— Ai procedat foarte bine. Şi după aceea? 

— Lucrurile s-au agravat mai tîrziu, cînd m-am îndrăgostit. La început ea mă iubea. De ce mă iubea? Aici mă loveam 

mereu de un sentiment confuz din partea ei, un amestec de curiozitate şi plictis. Însă şi ea ştia unele lucruri care îmi 

plăceau. Şi pentru asta nu trebuia să fie ca mine, pur şi simplu era ceva natural, fiziologic, intuitiv. Din păcate, la un 

moment dat, a început să mă mintă. Dar, spre deosebire de părinţii mei, ea era egoistă. Şi-atunci m-am decis să-i fur 

secretele. Am scris toate lucrurile pe care le-ascundea, toate intimităţile, toate perversiunile, toate abuzurile pe care le 

suportase din partea tatălui ei… I-am spus că le voi face publice dacă nu repară ceea ce a greşit. A doua zi s-a sinucis. 

Nu era capabilă să suporte adevărul, nu era capabilă să se schimbe. 

— Nu aşa trebuia să procedezi. Ţi-am zis de atîtea ori că răzbunarea este o cale distructivă. Cîte drumuri mai trebuie să 

faci ca să-nţelegi? 

— Nu ştiu. Acolo-i atît de diferit… 

— Lasă că mai vedem. Şi mai departe? 

— După aceea am cunoscut şi alte persoane. Iubiri, prietenii… ca să aflu că toţi minţeau, ca şi cînd minciuna era ceva 

extrem de preţios, necesar, indispensabil. Ştii ce pretext aveau? O minciună spusă bine face mai mult decît un crud 

adevăr. Şi-atunci m-am întrebat: eu de ce nu le spun oamenilor ceea ce gîndesc? 

— Iar ai făcut totul de capul tău! De ce te-ai grăbit? 

— Ştiu, ştiu. Dar dacă nu-mi dai niciodată şansa… 

— Le-am dat-o altora şi-au vrut să stăpînească lumea. Peste tot e plin de religii şi războaie. Of, îmi daţi numai dureri de 

cap! Continuă! 

— Mai tîrziu am ajuns în cele mai sofisticate laboratoare. Voiau să mă folosească drept armă de spionaj, drept detector 

de minciuni. M-au şi clonat, însă clonele mele nu ştiau absolut nimic. Cu toţii credeau că trebuie să fie ceva la mijloc, 

ceva ce poate fi măsurat, cuantificat. Făceau tot felul de teste, mă chinuiau, îmi scoteau unghiile şi dinţii, îmi amputau 

mîinile, picioarele, apoi le puneau la loc. Îmi făceau transplant de organe… dar fără folos. Într-un final au decis că 

trebuie să mor. Credeau că răspunsurile se află dincolo. Nu m-am împotrivit. Eram sătul de teste, de minciuni, de 

ipocrizie, de suferinţă. Eram pregătit să mor. Însă voiau să mă readucă la viaţă. M-au închis într-o 

cameră, m-au legat fedeleş de pat, mi-au făcut o injecţie… 

— Şi iată-ne din nou împreună… 
— Mda. Ţie îţi este uşor… 

— De ce crezi asta? 

— Am făcut atîtea drumuri, am avut atîtea trupuri şi chipuri. Nu te-ai plictisit? N-ai altceva mai bun de făcut? 

— Nu mai durează mult. O să provoc şi apocalipsa. 

— Ai ceva planuri după aceea? 

— Ce-mi sugerezi? 

Se privea şi nu ştia ce să răspundă. Universul era frumos aşa cum îl crease. O oglindă în care să-şi vadă nefireasca 

proiecţie. Dar avea dreptate. Lovi şi oglinda se sparse într-o puzderie de cioburi. Îşi privi palma. Avea o tăietură adîncă 

prin care se vedea o altă lume. Un nou început. 

 
 

The human game 
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  Perechea de rezervă 

(premiile Helion, 2009) 

 

 

Missionary Generation, Interbellum Generation, G.I. Generation, Silent Generation, Boom Generation, 

Generation Jones, Baby Busters, MTV Generation, Echo Boom, Internet Generation, Second Life Generation…  

Alarma suna deja de cinci minute. Ţinea ochii închişi. Întinse mâna după ochelari. Intră în panică. Nu erau acolo. 

Unde îi pusese? Inima îi bătea cu putere. Tremura. Realitatea nu aştepta decât o mică greşeală. Începu să pipăie 

obiectele. Ceasul rece. Era un ceas sau o bombă cu ceas? Lângă el, paharul. Oare ce conţinea?… Veioza, ah, nu! Ar 

însemna sinucidere curată! Atingerea familiară a ochelarilor îl linişti. Totul reveni la normal.  

— Bună dimineaţa, domnule Jones. Este ora 6.07 a.m. Indicele Second Life este de 97%. Temperatura mediului 

ambiant: 23 grade Celsius. Factorul luminozitate: 5. Factorul umiditate: 32%. Nivelul de puritate al aerului: 6. Care 

este traseul dumneavoastră?  

— Acelaşi ca şi ieri. Însă te rog să reduci numărul de voci. Iar când trec pe lângă vânzătorul de hamburgeri, 

pâinea să fie mai rumenă. M-am săturat de culoarea aia. Şi nu uita domnişoara de la magazinul de dulciuri. Ridică-i 

un pic fusta. Şi surâsul să fie mai larg…  

— Programul a fost încărcat. Vă urez o zi minunată, domnule Jones.  

Închise uşa şi făcu primul pas. Holul strălucitor şi curat. Liftul coborî silenţios. Ieşi în stradă. Vântul bătea uşor şi 

legăna frunzele palmierilor. Maşini de lux. Acum trebuia să apară motocicleta. Blonda avea nişte fese superbe. 

Tatuajul de deasupra îl scotea din minţi: Kiss me! Se opri două minute. În fiecare dimineaţă se oprea. În fiecare 

dimineaţă încerca să se apropie. Însă implantul îl împingea mereu în cealaltă direcţie.  

Ajunse la vânzătorul de hamburgeri. De ce nu schimbase un pic şi mirosul? Oricum, pâinea era mai rumenă. Şi 

gustul parcă era diferit. Ajunse în dreptul magazinului de dulciuri. Roşcata îi zâmbi larg. Apoi se întoarse şi se 

aplecă după nişte produse. Fusta i se ridică dezvelindu-i coapsele perfecte. Zbrrr!  

Ajunse la muncă. Se aşeză pe scaun. Îşi slăbi nodul de la cravată. Intră primul client. Probleme cu nevasta. Pro-

grame diferite. El o înşelase. Şi ea pe el. Cu cine? Nu ştia exact. Pur şi simplu schimbaseră programele. Divorţul era 

iminent. Al doilea client avea probleme de implant. Probleme emoţionale. Era mereu în întârziere. Îi prescrise să 

rămână în casă şi să aştepte. Câte două pastile de Torex din patru în patru ore. Sună la Second Life Corporation. Îi 

făcu o programare pentru operaţie.  

Îl durea capul. Fusese o zi obositoare. Deschise fereastra. Kilimanjaro. La poalele muntelui nisipurile calde de la 

Costa Blanca. La doi paşi, Las Vegas. În aer mirosea a ceai chinezesc. Da, era bun un ceai. Pauză. Ajunse acasă. 

Pauză.  

— Bună dimineaţa, domnule Jones. Este ora 6.07 a.m. Indicele Second Life este de 97%. Temperatura mediului 

ambiant: 23 grade Celsius. Factorul luminozitate: 5. Factorul umiditate: 32%. Nivelul de puritate al aerului: 6. Care 

este traseul dumneavoastră?  
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— Acelaşi ca şi ieri. Însă azi voi coborî pe scări. Vreau să o văd pe Marleen. Te rog să schimbi mirosul hambur-

gerilor. Şi să fie un pic mai picanţi. Nu uita domnişoara de la magazinul de dulciuri. Când se apleacă, să fie cu faţa 

la mine. Să i se vadă sânii…  

— Domnule Jones, articolul 5 din legea dreptului de intimitate prevede că…  

— Bine, bine, am înţeles. Să i se vadă sutienul. Să aibă culoarea roşie. Am o poftă nebună de roşu. Să-mi facă cu 

ochiul.  

— Programul a fost încărcat. Vă urez o zi minunată, domnule Jones.  

Închise uşa şi făcu primul pas. Holul strălucitor şi curat. Se împiedică şi căzu pe scări. Ochelarii i se făcură praf. 

Implantul încerca să se adapteze. Avea doar câteva zeci de minute. Panică. Alarma suna undeva. Inspectorii erau 

deja pe drum. Vaporizatorii erau pregătiţi în caz de urgenţă.  

Ieşi grăbit în stradă. Implantul îi juca feste. Imagini suprapuse. Vântul bătea uşor printre construcţiile metalice. 

Roboţi. Ba nu, maşini de lux. Roboţi. Acum trebuia să apară motocicleta. Blonda avea nişte fese superbe. Roboţi. 

Fesele metalice îl scoteau din minţi: Looser! Se opri două minute. Îşi frecă ochii. În fiecare dimineaţă se oprea. În 

fiecare dimineaţă încerca să se trezească la realitate. Însă implantul îl împingea mereu în cealaltă direcţie.  

Ajunse la vânzătorul de hamburgeri. Roboţi. O pastă lipicioasă. Un gust oribil. Pâinea era mucegăită. Ajunse în 

dreptul magazinului de dulciuri. Roboţi. Roşcata. Zâmbetul metalic îi îngheţă sângele. Roşcata se întoarse şi se 

aplecă după nişte produse. Fusta i se ridică dezvelindu-i coapsele metalice. Looser!  

Ajunse la muncă. Se aşeză pe scaun. Îşi slăbi nodul de la cravată. Cravată? Implantul îl strângea de gât. Inima îi 

bătea cu putere. Tremura. Deschise sertarul. Perechea de rezervă. Intră primul client. Probleme cu nevasta. Programe 

diferite. El o înşelase. Şi ea pe el. Cu cine? Nu ştia exact. Pur şi simplu schimbaseră programele. Divorţul era imi-

nent. Al doilea client avea probleme de implant. Probleme emoţionale. Era mereu în întârziere. Îi prescrise să 

rămână în casă şi să aştepte. Câte două pastile de Torex din patru în patru ore. Sună la Second Life Corporation. Îi 

făcu o programare pentru operaţie.  

— Bună dimineaţa, domnule Jones. Este ora 6.07 a.m. Indicele Second Life este de 97%. Temperatura mediului 

ambiant: 23 grade Celsius. Factorul luminozitate: 5. Factorul umiditate: 32%. Nivelul de puritate al aerului: 6. Care 

este traseul dumneavoastră?  

— Au reparat scările?  
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CU SUFLETUL PE BUZE 

 

(Poezii de dragoste) 
 

SĂGEATĂ 

 

Dulce lumină de pământ 

Buzele tale mai sunt 

Zmeuri de munte 

Şi de câmpie 

 

Ochii tăi de copil 

Mai sfredelesc un tril 

Prin lucerne şi trifoiuri de munte 

Mai eşti înmiresmată punte 

Peste râul umil 

 

Ne vom duce tot mai departe 

Buni ca sarea-n bucate 

Sau vom trage cu arcul de vânt 

Până când se va-nfige-n pământ 

Săgeata ce-aleargă spre moarte 

 

MURMUR 

 

Cu sufletul pe buze 

Trebuie să fie fiinţa 

Sau buzele să caute 

Sufletu-acela 

Care fuge de ele 

Ori sufletul să afle 

Buzele-acelea 

Care să spună  

Stai liniştit 

Noi murmurăm pentru tine  

 

SĂRUT 

 

Prima oară prima oară 

Erai pui de caprioară 

Miroseai a domnişoară 

Mai încolo către seară 

Erai zână 

Când la margine de lună 

Un cercel se furişa 

Cu un zâmbet în fântână 

 

 

EROTICĂ 

 

Cum să te laud Femeie 

Când te alinţi pe divan 

Te răsuceşti ca o cheie 

Şi te-apleci ca un lan 

Şi te-arunci în oglindă 

Şi te-neci tot mai goală 

Şi nu-i nimeni să-ţi prindă 

În agrafa din poală 

Părul tău greu ca o beznă 

Tremurând lăngă gleznă 

 

BUZE ÎNFLORITE 

 

Floare tăcută erai  

Florile mor dacă tac 

Lujerul tău de multă vreme ştia 

Cum buzele mele repetau 

sărutările 

Până şi ele ameţeau 

Când înfloreai 

 

Floare tăcuta erai  

Simţeam lipsa ta 

Chiar şi atunci când dragostea ta 

Din nou se-închidea în boboc 

Şi venea clipa aceea  

De care ne temeam amândoi 

 

 

 

ATÂT DE DULCE 

 

Eşti atât de dulce 

Încât buzele tale 

Pun două amprente 

Cu zmeuri de miere 

Pe buzele mele 

 

Albania 

 

MIERE 

De ce mă vrei 

M-ai întrebat 

Pe buzele tale  

Erau polen şi nectar 

Nevăzute albine  

Îţi desenau pe buze o inimă. 

De ce mă vrei 

M-ai întrebat 

Nevăzute albine  

Se trudeau să poarte prin aer  

Tremurul inimii tale 

 

BLESTEM CU 

MIRESME 

 

Numai zeiţele se pot 

lăuda  

Cu acelaşi cutremur 

Al sânilor 

Atunci când păşesc 

O, ce vârtej 

De dorinţe şi magice 

arte 

Ale descopcierii 

Diafanului veşmânt de 

mătase  

Ce cade la picioarele 

tale 

Nici un blestem 

Nu-i mai puternic 

Decât al miresmei 

Cu care mă-nfăşoară 

Golul tău trup 
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LIED  

 

Nu vezi iubito 

Că ne-am rănit 

De aceasta sfântă 

Lumină 

De a fi din nou acolo 

Unde muream 

Când tu înfloreai 

 

INAMORATO 

 

Unde este Valea Luminii 

Acoperită de săruturi 

Care curg prin cărarea 

Drumului spre Rai 

 

Poezia este Regina 

Lumii 

Cu metafore coapte 

Precum vocea ta 

Care mă cheamă 

 

Vino-ncoace 

Sărută-mă 

Si nu te opri 

Fiindcă vreau să te gust 

Intreaga noapte 

 

PERLA POETULUI 

 
Eşti ca boara cea uşoară 

Ca o poftă legănată 

La un piept de dumnişoară 

Eşti oricând ca niciodată 

Niciodată nu ştii când 

Eşti ca pasărea furată 

De văzduhuri pe pâmânt 

Eşti aripa care-n ceruri 

Lasă-n urma ei un rand 

Din poemul care zboară 

 

PUTEREA IUBIRII 

 

Cu pielea ta luminezi stelele 

Cu gasul tău sorbi izvoarele 

Cu buzele tale încălzeşti iernile 

Cu gura ta rosteşti rugăciunile 

Cu ochii tăi orbeşti zorile 

Cu numele tău albeşti zilele 

Cu sângele tău înroşeşti rodiile 

Cu sânii tăi străpungi nopţile 

Cu pântecul tău roteşti soarele 

Vezi: 

Cu pântecul tău roteşti soarele 

 

SĂRUTUL 

 

Spune-mi, Laura,  

Maica-ta cu ce te-a 

alaptat,  

În ce odai te-a încuiat 

De mirosi atât de frumos 

A trup leganat 

Si a pustii mângâieri? 

 

De unde furi oare pofta 

Pe care ti-o simt 

Pe sânul amar sarutat 

De norul descopciat 

La camasa lui de 

bumbac? 

 

Buzele tale sunt fragi? 

Vai, Laura,  

La amiaza când a 

fulgerat,  

De la fulger s-au 

înmiresmat. 
CÂNTEC POPULAR 
 

Prin Rai alergând 

Coborând 

Pe asternutul de vânt 

Sânii tăi tremurau 

Undele lor mã loveau 

Mã trânteau la pãmânt 

 

PASTEL  

 

Scoica sânilor tăi 

Era sfăntă ca luna 

Culoarea lor albă 

Era precum spuma 

La marginea mării 

 

VECINII LUMINII 

 

Vino iubito 

Să devenim vecinii 

luminii 

Tu nici nu ştii 

Că în faţa ta 

Există biblioteci 

neguroase 

Vino am şoptit 

Deschide aceste 

antice cărţi 

Şi lasă-mă 

Să-ţi mângâi trufia 

 

JOCURI DE 

CUVINTE 

 

Mă vei căuta 

Şi te voi căuta 

Eu am să spun 

Te tot caut 

Tu ai să zici 

Eşti căutat 

Eu te întreb 

Tu te joci 

Tu mă-ntrebi 

Nu ştii de joacă 

Diferenţa  

Între mine şi tine 

E diferenţa dintre 

Sensul iubirii 

Şi sensibilul sens 

Al căutării de sens 

 

CÂNTEC NAIV 
 

Când pe trupu-ţi 

Setos ca o plajă 

Arsă de secetă 

Se pune miza cea mare  

Anii, casa şi averile toate 

Cum să mai pot ajunge la tine 

Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi 

Fructe divine  

 

VIS 

 

Eu visez 

Insule pline de lumină 

Pe vârf de munte 

Desfăşor steagul                       

Neamului meu 

Şi visez 

Rafturi cu cărţi 

Sub cer înstelat 

Şi în toate aceste contururi               

Eşti tu, ca o lumină 

Înmiresmată de tot 

 

EŞTI CÂNTEC 

 
Spicul cântecului 

Între sânii tăi 

Cu mireasmă de trandafir 

Se ascunde. 

Împodobită de frumuseţe 

Stai precum un boboc 

În mijlocul grădinii 

Te gândeşti 

La un sfârşit înflorit 

Eşti cântec 

Sau moarte 

După un cântec 

 

 

ARGUMENT 

 

Pentru nevinovăţie 

Nu găsesc 

argumente 

Sunt doar un maestru 

Care te-a ales 

Devorându-te 

Într-o noapte 

Doar zorii zilei 

Pot să aducã 

La picioarele tale 

Argumentul luminii 

 

DE LA PRIMA VEDERE 

 

Înainte de toate 

Şedeam între cărţi 

Într-un punct prin excelenţă 

Al aşteptării şi-al dragostei 

Te chemasem în această 

cetate 

De foşnete şi cu greu 

Îmi venea să cred 

Că trupul tău înflorea 

Lângă mine 

Şi, o, cum se pârguiau 

Şi cum culegeam printre 

Foşnetele cărţilor 

Pădureţele fructe ale buzelor 

tale 

Ce toamnă, înainte de toate 

Şi noi printre cărţi       

De la prima vedere 
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acestea Doamne voiam să Ţi le 

spun 

cu părere de rău că poate 

am mai bătut un piron 

că poate 

Ţi-a mai curs o lacrimă 

acestea voiam să Ţi le spun 

chiar dacă Tu toate 

le ştii 

 

Spovedanie 
 

O ştiu prea bine 

şi n-am nicio îndoială 

cu mine sau fără 

Pământul rămâne la fel de rotund 

şi îşi exercită sfidător mişcarea de revoluţie 

cu aceeaşi exactitate enervantă 

cu mine sau fără 

oamenii îşi trăiesc la fel 

dramele 

sau fericirile 

acelea mărunte ori cele 

de pe muntele lor 

şi totuşi Doamne 

eu nu pot trăi fără mine 

(cum nici fără de Tine) 

îmi sunt prea necesară (nu şi suficientă) 

destul de dragă şi uneori 

mi-e dor de mine aşa cum sunt 

un pic zevzecă 

o ţâră plecată 

călătorind cu juma’ de bilet 

dintr-o iluzie-n alta 

(nu n-am crescut de ajuns 

cât să merit bilet întreg 

nici aripi nu mi-au crescut  

cât să-mi iau zborul din mine) 

 

în rest 

cum mă ştii 

nu mai iau lecţii 

nici de iluzii nici de 

singurătate 

(paharul acesta l-am tot băut) 

îmi pun mănuşi de catifea 

atunci când umblu cu mine 

nu cumva să mă zgârii 

nu cumva să mă vatăm 

mă laud nemernic că Te iubesc 

dar n-aş fi în stare să urc pe Cruce 

în locul Tău 

(eu Crucea o port la gât 

mi se pare 

mult mai rezonabil) 

nici să-Ţi privesc  

răstignirea în ochi 

la primul cui aş leşina 

sau m-aş lepăda ca Petru 

nu de trei ci de zece ori 

apoi aş plânge 

la fiecare cântat 

al cocoşilor 

 

acestea Doamne voiam să Ţi le spun 

 

 

Cântec pentru Iuda 

Iscarioteanul 
 

Plângeau narcisele-n grădină, 

Zambilele strângeau din dinţi, 

Când tu plecaseşi de la Cină 

Şi ţi-ai dat viaţa pe arginţi. 

 

Era atât de noapte-afară, 

Iar stelele, de sus, vesteau 

O nefirească primăvară 

Şi lăcrămioarele plângeau. 

 

Tot Universu-a tremurat 

(N-ai înţeles, n-ai priceput!) 

Când El, cu-amar, te-a îndemnat: 

„Fă iute ce ai de făcut!”. 

 

Când sufletul ţi l-ai pierdut 

În schimbul unui fals sărut, 

Plângeau şi florile-n grădină. 

De-ai fi rămas atunci la Cină! 
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Ideea de natura nu reprezinta un tratat sistematic despre cosmologie; are mai degraba un caracter istoric si interpretativ, 

incepand cu perspectiva lui Thales si terminandu-se cu perspectiva lui Whitehead despre natura. Cartea este impartita in 

esenta in trei sectiuni: (1) conceptia greaca despre natura, (2) conceptia renascentista despre natura si (3) conceptia 

moderna despre natura. Collingwood arata ca, incepand cu perspectiva greaca asupra naturii, filosofii naturalisti greci si-

au fundamentat stiinta pe supozitia potrivit careia "lumea naturii este saturata sau patrunsa de minte" si ca mintea este 

cea care explica ordinea din lumea naturala. Conceptia renascentista despre natura, in general vorbind, compara natura 

cu un mecanism lipsit de viata si de inteligenta. Originea ordinii din natura era explicata de ganditorii Renasterii prin 

postularea unui Creator divin. Atat cosmologia greaca cat si cea renascentista sunt bazate pe analogii: analogia dintre 

lumea naturii si fiinta umana si, respectiv, analogia dintre mecanism si fauritorul acestuia. Cosmologia moderna este de 

asemenea bazata pe analogie: analogia dintre procesele lumii naturale pe care le studiaza omul de stiinta si 

"vicisitudinile vietii umane studiate de istorici". In acest sens, el scrie: "Cosmologia moderna nu ar fi putut sa apara 

decat in urma unei familiarizari generale cu studiile istorice si in particular cu studiile istorice de genul celor care asezau 

ideea de proces, schimbare si dezvoltare in centrul preocuparii lor si o recunosteau drept categoria fundamentala a 

gandirii istorice". Astfel, dupa Collingwood, conceptia moderna despre natura presupune doctrina potrivit careia 

schimbarea este "progresiva" si nu "ciclica", asa cum era la greci, conceptia ca teleologia este prezenta in natura si ca 

structura trebuie sa fie transformata in functie. Ideea de natura, aparuta la Universitatea Oxford in 1954, trebuie sa fie 

considerata o opera remarcabila.  

Frederick C. Dommeyer 
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Lucrarea lui Collingwood - filozof si istoric britanic de secol XX - reprezinta un demers remarcabil ce vizeaza tratarea 

ideii de natura prin prisma cosmologiei. Pornind de la ideea potrivit careia au existat trei mari perioade in care filosofia 

si stiinta au fost in special interesate de acest subiect - Grecia clasica, Renasterea si epoca moderna -, autorul intreprinde 

o incursiune detaliata, comparativa, bogata informational, prin marile momente ale cosmologiei. De la ganditorii ionieni 

la cei renascentisti, de la cei premoderni la cei contemporani, Collingwood se apleaca asupra unor concepte 

fundamentale precum materie-minte, spatiu-timp sau miscare-nemiscare. El puncteaza, de asemenea, ecoul paradigmatic 

peste timp al unor nume precum Pitagora, Aristotel, Copernic, Newton, Kant, Hegel, Einstein sau Whitehead. Filosoful 

isi incheie lucrarea cu propria sa teza asupra studiului cosmologiei: orice demers de intelegere si abordare a stiintelor 

naturii trebuie sa fie strans legat de cercetarea istorica. Aceasta pentru ca orice fapt care intra in sfera cosmologica nu 

poate fi cu adevarat inteles independent de tesatura de fapte istorice care il presupun. Asadar, viitorul cosmologiei este 

cel al "trecerii de la ideea de natura la ideea de istorie".  

Irina-Gabriela Buda, "Romania libera" 

 * 

Descrierea bibliografica a cartii: 

Robin G. Collingwood, Ideea de natura. O istorie a gandirii cosmologice europene, traducere din limba engleza: 

Alexandru Anghel, Editura Herald, Colectia Mathesis, Bucuresti, 2012, 304 p. 
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Despre autor:  

Filosof si arheolog britanic, renumit pentru opera sa din domeniul esteticii si filosofiei 

istoriei. Profesor de metafizica la Magdalen College, Oxford. A fost influentat in 

principal de idealisti italieni precum Croce, Gentile si Guido de Ruggiero, cu ultimul 

fiind de altfel prieten apropiat, precum si de figuri ca Hegel, Kant, Vico, Bradley si 

J.A. Smith. In timpul anilor '50 si '60 filosofia istoriei formulata de el a ocupat un loc 

central in dezbaterea referitoare la natura explicatiei in stiintele sociale si la faptul 

daca acestea sunt reductibile la explicatii din domeniul stiintelor naturii. In urma 

eforturilor interpretative ale lui W.H. Dray, contributia lui Collingwood in domeniul 

filosofiei istoriei ajungea sa fie considerata un antidot puternic la ideea de unitate 

metodologica a lui Carl Hempel. Collingwood este autorul unuia dintre cele mai 

importante tratate de metafilosofie scris in prima jumatate a secolului al XX-lea, An 

Essay on Philosophical Method, care reprezinta o incercare sustinuta de explicare a 

motivelor pentru care filosofia este o disciplina autonoma cu o metoda si o tematica 

diferite de subiectele abordate in stiintele naturii si in cele exacte. 

El este deseori descris ca fiind unul dintre idealistii britanici, desi aceasta eticheta nu 

reuseste sa surprinda tipul sau specific de idealism, care este mai degraba conceptual 

decat metafizic. In corespondenta sa cu Gilbert Ryle, Collingwood insusi respingea 

eticheta de "idealist" fiindca nu era de acord cu asumptiile rationaliste extreme, care 

au format o mare parte din idealismul britanic de la inceputul secolului XX. 

Opera (selectiv) 

- Speculum Mentis, or The Map of Knowledge;  

- An Essay on Philosophic Method;   

- An Essay on Metaphysics;  

- The New Leviathan;  

- The Idea of Nature; 

- The Idea of History etc. 
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De La Schönbrunn în Marmaţia 

 
Gastlektor la Universitatea din Viena, George Achim revine (după o tăcere 

tipografică de 15 ani în plan poetic) cu un nou volum, Dulceţuri din fructe târzii 

de pădure, apărut în anul precedent la Editura Brumar din Timişoara. Lansat 

aproape simultan la Bucureşti (Târgul de carte Bookfest) şi la Viena (Primăria 

sectorului 18), tomul – ilustrat de tânărul grafician Valer Sasu şi postfaţat de Ion 

Pop – are parte de o critică de întâmpinare elogioasă. 

 Itinerarul editorial de până acum al autorului înglobează texte lirice (Dinspre ieri spre nicăieri, Dacia:1995), 

sinteze exegetice, critică literară, eseuri, cursuri universitare (Iluzia ipostaziată – Utopie şi distopie în cultura română, 

Limes: 2002, Revolte şi consimţiri – Scriitori români din secolul XX, Dacia: 2004, Răsfăţuri şi melancolii, Limes: 

2007, Experimente şi formule poetice româneşti din secolul XX, Editura Universităţii de Nord Baia Mare: 2009), 

precum şi o traducere din limba engleză (România sub jugul sovietic, de Reuben Markham, Editura Fundaţiei 

Academia Civică: 1996). 

Echinoxistul poliglot trenează publicarea volumului, explicitând, într-un interviu acordat jurnalistei Anca Goja 

în revista „Familia română”, an 12, nr. 2 (41), cauzele acesteia: „Am avut, în acest răstimp, alte preocupări – am scris 

critică, eseu – care m-au îndepărtat de poezie. Se adaugă şi o anume autoexigenţă, drept care am amânat apariţia 

acestei cărţi până când am fost convins că are un profil bine diferenţiat şi stabilit şi că lumea ei interioară e foarte bine 

articulată”. Cartea are o structură duală, atât în ceea ce priveşte reţeta estetică şi timbrul poetic asumat, cât şi la nivelul 

limbajului. Dacă primul ciclu, Minunile vin înainte de înserare, traduce o respiraţie dionisiacă, încărcată de patmosuri 

revelatorii, gnomice, trăiriste, cel secund, Marmaţia denunţă o falie surprinzătoare a eruditului romanist, care plonjează 

într-un mediu ancestral, alcătuind o galerie mitopoetică, izvorâtă din arhetipal, ceea ce angrenează simultan o 

metamorfoză lexematică a discursului liric. Volumul posedă şi cinci poeme tălmăcite în limba germană, realizate de 

poetul şi profesorul Hans Dama, originar din România, stabilit în prezent la Viena. 

Traseul devenirii tipografice al Dulceţurilor… este rememorat textual, în cheie ludică, autoironică şi 

condescendentă cu sine în 374 de greieri pe-o creangă de frasin, în iarbă. Cadenţa aparent prozaică este brodată cu 

inflexiuni livreşti, într-un lanţ de echivalenţe aflate sub spectrul unui sau-sau kierkegaardian, disjuncţii şi 

complementarităţi ale plicului de 187 de grame, expediat par courier, lui Robert Şerban, de la Viena. Făcând apel 

persiflator la doctele tratate care cuantifică, matematic, până şi interioritatea, separarea spiritului de materie în 

momentul expierii, când sufletul pare a cântări doar 0,5 grame, poetul se erijează în contabil demografic al habitanţilor 

tomului. Paleta amplă de locatari fructifică diversitatea lor temporală, geografică, etnică: „iubite, prieteni, autori 

reprezentativi şi canonici, rude îndepărtate şi veri, moşii mei din Ardeal/ stând agreabil de vorbă cu umbra incredibil 

de albă a poetului Chichere,/ marmaţieni, mittel-europeni şi iberici”. Aceştia ar putea crea o confrerie nordică („un mic 

sat cosmopolit şi autarhic”), abstrasă mercantilismului lichidator ce produce – vorba Beatles-ilor un ins crippled inside. 

În Republica sufletească demiurgul textual este congruent descendenţilor moşiţi, aspect marcat printr-o intruziune 

explicită, egalitaristă a regizorului poetic. Petiţia sumisivă a liderului fiinţial este succedată, ironic, de o variantă „infinit 

mai pragmatică”, de reciclare, de transfigurare melodică a travaliului scriptural – re-construcţia virtuală a unei crengi 

de frasin, „lipsită de frunze”, implicit de viaţă, „pe care, în iarbă, să cânte timid în fiecare noapte 374 de greieri/ ori la 

rigoare să facem din ele un instrument de suflat, de pildă duduk sau caval”. 

Textul care tutelează şi onomastica primei secţiuni, Minunile vin înainte de înserare configurează o poetică a 

miracolelor revelatorii, proliferate într-un perimetru citadin. Fără a eluda posibilitatea contaminărilor ideatice cu 

predecesorii, George Achim ţese o topografie luminescentă, în care tronează simbolurile siderale. Confluenţa dintre 

diurn şi nocturn încurajează reveria şi insinuarea progresivă a oniricului, creaţiei, erosului: „e un vacuum cosmic de 

nimic disturbat şi timpul fertil când plantezi/ imponderabile grăunţe de vis pe hipnotice păşuni vesperale”. Misterioasa 

prezenţă feminină este portretizată prin imagini cinetice, melodice şi tactile, ca o făptură deificată şi imponderabilă 

parcă ce tutelează interioritatea, afectul, prin fulguraţii multiple. Diafană, învăluită într-un nimb feeric, ea acumulează 

virtuţi analgezice şi se metamorfozează într-un panaceu sufletesc al eului. Ipostazierea femininului este realizată 

contrapunctic faţă de atmosfera hibernală.  
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Glacialitatea exteriorului este contrabalansată de incendiul 

sufletesc. Scena-riul mental, rememorativ al întâlnirii cu ea, 

penelată de estetul atent la detalii, se converteşte într-un îndemn 

hedonist, al debarasării de convenienţe sau platoşe sufleteşti („e 

vremea îţi spui să te lepezi de pielea zgrunţuroasă a unei vârste 

confuze/ de crusta închis sângerie năclăită cu spaime şi vagi 

tresăriri a rutinei”), anunţând invazia unui „nou anotimp”.  

Zăpada pare a funcţiona, ca şi în cazul lui G. Bacovia, drept un 

agent camuflant, protector al cuplului. Poemul Dulceţuri din 

fructe târzii de pădure concentrează semantica simbolică a 

întregului tom. Cadenţa discursivă debutează ipotetic, ca un joc al 

hazardului din care este recrutată, aparent aleatoriu, reţeta uneia 

„dintre experienţele secrete ale extazului”.  

 

 

Autoscopia trece de la deducţie la inducţie, de la casta privilegiată a iniţiaţilor/cuplului, marcată gramatical prin 

pronume de persoana I plural, la descrierea intimistă a experienţei proprii. Seismele sufleteşti, reflectarea lor în implozii 

afective ce conduc la o metamorfoză ambientală sunt relevate în serii ascendente, comparative şi asociate ciclurilor 

naturii. Gustativul este asimilat trăirilor, iar paleta cromatică a simţurilor conjugate în acest indian summer este similară 

„dulceţurilor din fructe târzii de pădure”.  

Sinuosul traiect al împlinirii, survolează „debaraua de sentimente uzate, printre convenienţe şi felonii”, 

materializându-se într-un început continuu, imortalizat pe retina aducerii-aminte. Prezenţă ubicuă, translucidă, 

inefabilă, cuantificând miresme elevate („mirosul de castană coaptă”, „sonoritatea/ stăruitoare de fado când în aer 

nostalgia se face densă şi albăstrie ca fumul”), felină senzuală şi gheişă, femeia este un dublu complementar al eului. 

Fuziunea flamboiantă a cuplului fascinat de miracolul simbiozei sufleteşti creează anxietăţi în privinţa dislocării clipei.  

Aflat în proximitatea textuală a Dulceţurilor…, Winter Report înregistrează senzaţiile ulterioare întâlnirii cu 

ravisanta Ea, în dense imagini olfactive şi tactile, într-un areal electrizat încă de parfumul unui trup care se contopeşte, 

pătrunde epidermiologic, indelebil în fiinţa eului masculin, dezarmându-l cu „un val de tandreţe”. Femme-géante, ea se 

doreşte imortalizată prin act scriptural, oferindu-se creatorului ca o nouă Ană: „Aş vrea să intru în poemul tău”, „aş 

vrea să mă zideşti acolo/ […] şi să rămân imolată definitiv”. Orgoliul durabilităţii este privit cu condescendenţă de cel 

pentru care ea surclasează net „toate tratatele de poetică.” O ipocrită penitenţă urbană propune „Un simplu exerciţiu 

de mistificare”, transformând mental locaţiile. Permutările topografice fabulative  înlocuiesc „mansarda ta luminoasă, 

promiţătoare de fericiri” cu „o lojă austeră dar blândă a cerului”, punct de veghe care facilitează vizualizarea 

obiectivată, aparent autenticistă a interiorităţii, clivaj septic realizat în tuşe chimice. Actul de epurare al sinelui vizează 

atât reprimarea dubitaţiilor care dislocă văzul cerebral, cât şi o salubrizare morală, o debarasare de „vinovăţii refulate,/ 

alibiuri precare, jumătăţi de adevăr, laşităţi şi tăceri doar în parte asumate”. Igienizarea ataraxică pulverizează 

angoasele, „fumul înecăcios al derutei”, „pelicula densă opacă de fade ipocrizii acceptate”, conservând însă, 

autoprotector, o doză de „spaime abia reprimate,/ de mistificări şi minciuni inocente aproape, pentru necesitate, pentru 

primejdie şi uz personal/ un limb străveziu de îndoieli şi crispare”. Ideea e reluată în Reparaţie generală, inventar al 

carenţelor interioare şi estetice, reflectate ludic. 

Ipostazierea femininului este relevată prin racoursi făcând apel la intermediari. Portăreasa atestă estetica 

vizitatoarei, iar portretul ei se concentrează asupra intensităţii irisurilor. (O femeie frumoasă cu ochi verzi obosiţi.) 

Poetul reflectă imposibilitatea cuantificării efectului fascinator propagat de ea, într-un registru cu tentă colocvială, în 

care Cerberul imobiliar funcţionează ca martor şi garant al unicităţii misterioasei trecătoare: „eu nu mă pricep la de 

astea la descrieri şi alte asemeni”.  

Breviarul beatitudinii este relevat în Mic inventar de clipe sublime, text care continuă seria imaginilor feminine 

anterioare. George Achim recrutează simboluri zoomorfe sau vegetale, pentru a etala mai persuasiv portretul acesteia: 

„pinguin alb”, „felină arămie cu adâncimi fabuloase”, „tigresă cu colţii de sidef sclipitori” (construcţii care amintesc 

de Nichita Stănescu în volumul O viziune a sentimentelor), „straniu mac roşu”, „fum aromat”, „cristal de onix atente 

şlefuit”, „melancolie/ sonoră de Astor Piazzola”, „animal hăituit”. 

 Proliferarea ipostazierilor metamorfozante converge înspre configurarea unui topos domestic, învăluitor, în 

care el are de astă dată atribute analgezice, protectoare. Jocul sclavă-stăpân imaginat ludic de femeie, nu capătă 

inflexiuni carnale, ci mentale, afective. Libertatea (pozitivă) îi este oferită ipotetic (altruist) doar ca talant al necesităţii 

prezenţei  Lui: „Ţi-aş reda magnanim libertatea/ şi apoi aş număra răbdător orele, zilele, anii, până când/ ea ţi se va 

părea o îngrozitoare povară”. 
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O incursiune în catacombele interiorităţii descoperim în O a treia ureche pentru nu sunet de taină. Pretextul afonizării 

şi apelul simbolic la orelist se concretizează într-un portret al eului solitar, imun la manifestările exteriorităţii. Detaşarea 

de lume plonjează înspre o egolatrie mefientă, iar descrierile simptomelor recluziunii adâncesc frontiera „între mine şi 

lume”. Explicaţia complezentă a medicului este suprasaturaţia, reacţia de recul a fiinţei în faţa bombardamentului fonic 

şi etic exterior, într-un univers behaviorist balcanic, tutelat de logoree, „discursuri perverse/ şantaje, clişee, bârfe, 

invidii, cleveteală, insinuări şuierate, plictis, resemnare”, sedimente care contaminează (chiar involuntar) fiinţa. 

Itinerarul biologic de „aproape 50 de ani” este redat în note sceptice, negativiste, ale futilităţii. Scribul solicită fantast 

garanţii ştiinţifice ale existenţei unei a treia urechi, filtru fonic care să înregistreze doar ceea „ce e într-adevăr de auzit”. 

O eterică scară de urcare la cer are un iz mnemotehnic, valorificând imaginea trecerii de la vârsta juvenilă la 

maturitate. Voiajul aminteşte de Controversa bacoviană. Asistăm la reduplicări evenimenţiale, nepotul reluând, în cheie 

contemporană, destinul predecesorului. Libertango clamează „partea de paradis cuvenită”, în vreme ce E-mail reflectă 

picătura chinezească a epistolei electronice, aşteptată cotidian cu ardoare, drog mental care întreţine combustia erotică. 

Despărţirea de lucruri ori Un întuneric fierbinte şi blând, ars poetica facilitează intruziunea într-un laborator de 

creaţie, relevat gradual, fie prin poetica nocturnă a ambientalului, fie prin semne ale sacrificialului. Asimilarea 

progresivă a recuzitei textual-demiurgice traduce transfigurări, anamorfoze estetice, cuantificări ideatice 

incomprehensibile neiniţiaţilor, într-un clivaj semantic sortit posterităţii: „scrii cu degete de lumină un text neînţeles, 

pentru mult mai târziu,/ ca un pergament al smereniei, care în sfârşit a văzut şi-nţelege.” Reverberaţii thanatice se 

resimt în textul La Schönbrunn, o lebădă neagră, o insulă a morţilor (Arnold Böcklin) imperială, aflată sub 

hegemonia unui Charon anonim. Strofe finale pentru domnişoara Ping amintesc de cadenţa melodică din În dulcele 

stil clasic, iar dilemele reflectate ludic par a fi întemeiată pe vetusta alegere a lui Ienăchiţă Văcărescu.   

 

În ciclul secund, Marmaţia, timbrul poetic se metamorfozează. Marmaţia este un topos virtual, „o provincie 

imperială din inima mea”, similară ideatic satului-idee blagian sau Meccăi macedonskiene. Poetizarea acestui El 

Dorado spiritual autohton debutează cu dilatări topografice, şi încetăţeniri permisive („Se învecinează cu cine doreşte, 

hotarele ei sunt numai de fum.”) Elementul recognoscibil al Marmaţiei este aducerea-aminte, „Nostalgia”, paşaport al 

vieţuirii într-un mediu în care cronologia lineară este abolită. Pelegrinajul prin secoli, democraţia lexematică, clima 

prietenoasă, lipsa stratificării sociale, preeminenţa ţăranilor care prin etate (experienţă) capătă blazon nobiliar, rezidenţă 

obţinută „strict pe baza unui certificat de candoare”, vidată de manifestări patriotarde sau de „veleităţi autonomiste” 

sunt notele definitorii ale acestei republici aflată sub patronajul lui Oneiros. George Achim imaginează un dialog fictiv 

cu habitanţii exponenţiali ai acestui spaţiu, recrutând consangvini, într-un liant de superstiţii, tare, rituri, preumblări 

dinspre ancestral pe contemporan, într-un remarcabil halou portretistic. Asistăm la crochiurile biotice şi spirituale ale 

tatălui, Rozaliei, Moşu' Grigore, Gheorghe, Baba Onica, Achim Ana, născută Lazăr, Niculae, Baba Ilca, Ioan, Mitru, 

Todor, Moş Simion, Victoruţ Hossu, Anişca, Domnişoara Letiţia, Schnellenberger Andrei, Ileana, Naşa plăcintelor, 

Onisim Paşca, Pintea Văsuţ, Ieronim Ursa, Indrei, superioare numeric fiind ipostazierile masculine. Întâlnirea cu tatăl 

este mediată prin intermediul oniricului, iar monologul celui plecat prematur e învăluit într-un nimb elegiac. Părintele 

tentează să contabilizeze genele descendentului, întemeiându-şi supoziţiile pe experienţa personală sau pe cea a tatălui 

său. Inventariindu-i trecutul fără dojană, instanţa paternă îl avertizează asupra degenerescenţei universului, insuflându-i 

robusteţe: „ţine-te tare de torţile lumii, că mi se pare că a luat-o cam la vale”. Incursiunile genealogice, descendente, 

continuă cu „bună-mea Rosalia”, vădană înainte de vreme, care conştientizează cu luciditate proximitatea morţii. 

Tranziţia dinspre popular spre literar se realizează armonic, cu dexteritate. Hâtră foarte, Rozalia este agasată de 

cântecul cucului, contabil geriatric, funest, dorindu-şi în schimb „mierla cea neagră”, să-i „cânte duios şi tânguitor şi 

nostalgic/ a dragoste”, din pricina destinului feminin frânt înainte de vreme. Sub imperiul dorinţei, femeia se 

metamorfozează eliadin, basmic, devenind „tânără de tot, femeie înaltă, blondă, subţire”. Moşu' Grigore, personaj 

pitoresc, cazon cu „musteaţă neagră, tăiată-ngrijit, de veche cătană, pedantă şi fercheşă”, hălăduind dezinvolt prin 

capitale imperiale, eludează interogatoriul tradiţional al nepotului care-i impută părăsirea domeniului conjugal, trăieşte 

alienat într-o altă epocă, mândru de isprăvile belice din trecut. Cartea de vizită a trecutului îl arată posesor de distincţii 

„cum lauda magna” şi imortalizări iconice la Leopold Museum. Lipsit de inhibiţii, nonşalant, acesta vorbeşte cu 

competenţă despre Secession. Voiajul, testamentar, făcut ultimului dintre descendenţii direcţi, marchează plonjarea în 

demoralizanta realitate. Gheorghe, bunicul, mai puţin în etate decât nepotul, răpus în război înainte de a-şi cunoaşte 

copiii, rememorează momentul întâlnirii cu moartea, dorind să-i disloce şi aprofundeze cerebral mutaţiile asupra 

sinelui. Aparent naiva întrebare „ce-i roua”? consolidează liantul sufletesc dintre cei doi, nepotul promiţând elucidarea 

tainei marii treceri: „Deci, nu ştiu ce e roua, îi zic jovial ca un tiz mai tinerel, ba chiar încerc să-l bat/ cu afecţiune pe 

umăr./ Dar fii tu pe pace, când o să aflu, îndată dau o fugă să-ţi spun.”  
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Un statut aparte are Baba Onica, uitată de vreme, „un fel de moaşa totemică a întregului neam”, întâmpinată cu 

reverenţă în fiecare familie. Intervenind în discursul liric cu strategii estetice specifice prozei postmoderne şi inflexiuni 

ce amintesc de formulele mediane basmice, poetul brodează destinul acestuia, explicitând totodată funcţiile 

limbajuluiLocvace, vigilentă la reacţiile naratarilor, măiastra povestitoare captează atenţia anturajului, după verificarea 

empatiei acestuia. Mărcile oralităţii însoţesc fabula care se încheie printr-o perifrază a exit-ului tradiţional şi repetiţii: 

„Şi a fost cum a fost. Cât a fost./ Da' bine n-a fost.” Linia genealogică se întregeşte cu Achim Ana, născută Lazăr, 

străbunica maestră într-ale cusătoriei, posesoare de Singer, puericultor rasat care pricepe unicitatea nepotului preocupat 

prematur de „dulceţurile de flăcări şi miresmelor înserărilor fragede”, interlocutor oniric al lunii.  

 

Intruziunea directă a instanţei auctoriale este marcată gestual, prin tresăriri tactile sau prin rebeliuni verbale la 

adresa povăţuitoarei, descoperind îndărătul lecţiilor de viaţă ale acesteia, ecouri livreşti. Baba Ilca, ţesătoare esoterică, 

este o ştiutoare apriorică a cărţii sfinte, stârnind perplexitate şi anxietate lui Rabi Herşcăl în momentul decodificării 

ipostazierilor biblice. Anişca pare construită pe refrenul din Viaţa lumei. Domnişoara Letiţia capătă atribute de ghid 

erotic al suratelor, cărora le înfăţişează reţeta unui cămin ferice, în care flacăra simţurilor trebuie încurajată cotidian. 

Bovarică, nostalgică, relevă Evei labilitatea aparenţelor estetice, reabilitând dreptul la senzualitate al bărbaţilor urâţi sau 

a celui „bărnăcuţ şi-ndesat”. Frânturile biografice dezvăluie, prin intermediul Bunei, destinul Ilenei, frumoasa 

vrăjitoare rurală, care „citea în apă”. Pythie abilă, aptă de clarviziuni ale sinelui, diagnostichează prob anturajul, 

relevând lingori, maladii, ură, „ceasul cel rău sau farmece”, „blesteme şi-orândă”, „fatum şi moarte”. Bun psiholog, 

aceasta nu reflectă proximităţile mortuare. Fantasmagoreic este momentul întâlnirii cu Alois Strepel, „căpitan de 

husari”, iar această Eliza Doolittle autohtonă accede social şi capătă tabieturi vestimentare elitiste, escamontând 

aprehensiunile funebre printr-o splendidă alegorie. Naşa plăcintelor e construită ca un breviar culinar care înglobează 

toate delicatesele încercatei Lucreţia, maestră a festinurilor. Cognomenul îi reduce expresionist, la o singură tuşă 

îngroşată, destinul. Simetric faţă de aceasta e penelat Schnellenberger Andrei, apelat familiar Bandi,  fiu de „măcelari 

renumiţi de tei generaţii”, extravertit, dornic de degustări bahice.  

 

Veritabilul dialog se realizează cu exponenţii masculinităţii, prin experienţe care întregesc tezaurul spiritual al 

poetului. Modelele etice ale antecesorilor sunt focalizate gradual. Modestia lui Nicolae emerge din conştientizarea 

faptului că viaţa lui n-a adus vreo bulversare care să-l facă demn de titlul de „erou tragic.” Ajuns la 92 de ani, îşi 

rememorează molcom trecutul subsumat clarităţii: orfan în 1915, combatant 4 ani, spoliat de comunişti, încarcerat, 

bătrânul consideră că „toate s-au întâmplat cum trebuia să se întâmple”. Melanjul lingvistic dintre arhaic şi neologic 

fac din predecesor un avatar al mai junelui său consangvin – spiritul ludic, autopesiflarea, cerebralitatea, sagacitatea, 

daimonul vituperării – , căruia, de altfel îi încredinţează în final sarcina cosmetizării itinerariului său biografic: „Dar 

dacă vrei, ca scriitor ce te afli, suspans şi aventură, mai inventează şi tu puţinel”.  

Moş Simion „ceteraşul vestit”, „stră-strămoşul” relevă momentul venirii pe lume, în regim nocturn, de unde şi 

predilecţia pentru acest moment fast, al reuşitelor depline. Orfeu popular, el reuşeşte să persuadeze până şi moartea să-l 

mai întârzie. Victoruţ Hossu, „vărul cel bun al bunicului” este captivul unui timp vitreg, al colectivizării forţate, episod 

care-i face traiul indigest. Pauperitatea amplifică aria insignifianţei, inutilităţii vieţii, iar insul recurge la o autoflagelare 

simbolică, o recluziune vegetativă alături de dobitoace: „se mutase în grajd şi dormea pe gubă, în iesle”. Onisim Paşca, 

bărbat robust cu mustaţă „Tăiată-n furcă”, pare un Don Juan rural, „un bărbat de plăcere” care provoacă ravagii 

afective anturajului feminin, îşi conservă celibatul, după o dramă cu aport mortuar. Ieronim Ursa este un ins 

policalificat, meşter de cuptoare, constructor, opincar, lămpaş, „holoangher, hoţ şi tăinuitor de pepite de aur”.   

 Structura binomică a volumului nu încurajează „La querelle des Anciens et des 

Modernes”, ci un univers poetic întemeiat pe complementarităţi şi fuziuni ale contrariilor. 

Urban/rural, neologic/arhaic (regional), criptic/explicit se conjugă într-un instrumentar liric al 

unui estet care glisează erudit prin galerii cronologice, topografice, autoscopice oferind senzuale 

Dulceţuri sau antrenând ritualice recuperări ale arhetipalului.  
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TRADIŢII RĂSTĂLMĂCITE 

 

 

PAŞTELE BLAJINILOR 

 ŞI  

SEMNELE NATURII RENĂSCUTE 
 

Mult aşteptata domnişoară Primăvară a poposit, în sfârşit şi pe strada noastră. La răscrucea curenţilor fluviali, aflată pe 

malul Dunării , la Mila 80, strada se lungeşte, se lăţeşte, se întortochează, coteşte spre largul Bulevard Brăilei,  care taie 

fără milă, orice  străduţă perpendiculară. Primăvara a venit, spuneam, cu surle şi tobe, zorită şi capricioasă, 

schimbătoare şi cât se poate de încântătoare, aşa cum îi stă bine unei femei adevărate, misterioase şi seducătoare. A 

trimis copacii–solii s-o vestească. Ei s-au şi grăbit să-şi împodobească falnicele coroane. Plopi, tei, arţari, molizi, tisa şi 

tuia şi, prin preajma blocurilor, în grădiniţele amenajate de locatari şi de edili, pomi fructiferi: vişini, cireşi, caişi, pruni, 

nuci, piersici. Colţuri de paradis. 

 O încântare. O explozie de ninsoare albă, parfumată. 

 Nimic nu i-a mai stat în cale de astă dată: nici furtuni, nici aerul rece de la munte, unde au căzut iar ninsori, nici 

ploile reci, cu iz autumnal, mărunte şi dese. 

 Cu cât orgoliu a învins natura şi s-a instalat, confortabil, sigură de sine! 

 Semnele naturii renăscute sunt certe. 

 Primăvara a venit cu Lumină, cu ÎNVIEREA DOMNULUI, cu bujori explodând în căldările ţigăncilor. Cu 

lăcrimioare. Cu multe lalele în toate nuanţele, dar şi împestriţate, precum ouăle roşii, fierte în  foi de ceapă, într-un 

ciorap de nylon, cu frunze de pătrunjel sau rostopască, aşa, ca să rămână modelul. Fala gospodinelor care s-au şi grăbit, 

de Paştele Blajinilor să le aşeze pios, în coşul de răchită, alături de cozonac, pască, sticle cu vin şi fructe, acoperite cu un 

mileu brodat, alb, scrobit ca hârtia. Ofrandă celor plecaţi în ceea lume, care vor să guste şi ei, împreună cu noi, Sfintele 

Paşte. 

 Prin cimitirele oraşului, preoţii sunt căutaţi precum sfinţii de altădată. Să citească la morminte bucatele. 

 Puradeii se bulucesc să „apuce” şi ei câte o felie de cozonac şi câte un ou. Fac colecţie de ouă. De cozonac s-au 

săturat şi-l aruncă printre morminte. 

 Doar banii îi mai tentează pe micii proprietari de castele cu turnuleţe colorate, de mâine. 

Mai nou, în cimitir, se încing dansuri îndrăcite pe muzica deşănţată a manelelor. Printre morminte, balaoacheşii frig 

mititei, pulpe şi fleici şi fumul îţi ia nările din loc şi-ţi umezeşte ochii. Se distrează, rromii. Principala lor îndeletnicire. 

Nici urmă de cruce, de mătănii, de curăţat morminte. Vin la cimitir cu lăutari, să mai petreacă o zi. Chiar dacă alături, 

tocmai se îngroapă un mort şi familia aruncă pumni de ţărână pe sicriu. „Tatăl nostru carele eşti în ceruri”...se aude 

Cântarea Domnească, printre frânturile de melodii lăutăreşti: „Cu lăutarii după mine/ iar mi-e bine iar mă-mbăt/ iar o iau 

de la-nceput!” Sau: „Of, viaţa mea!” 

 Se cântă, se boceşte, se dansează, se împarte pomana, cine mai ţine cont?  O dată intrat în horă, trebuie să joci. 

Chiar şi ţigăneşte. 

 Stau şi mă întreb: s-au schimbat într-atât tradiţiile religioase? Nu se mai ţine cont de pietate, de reculegere în 

cimitir. Cimitirul, mormântul, crucea, sunt sacramentalii. Parte din sfintele sacramente. O continuare a Sfintei Liturghii. 

O formă de evlavie populară, izvorâtă dintr-una din legile Bisericii, aceea de a-i cinsti pe cei morţi! 

 Cum? Dându-le băutură? Chiuind şi dansând? Încingând certuri şi uneori bătăi în toată regula? Fiindcă ţiganii îşi 

aduc şi arsenalele complete: cuţite, săbii, iatagane. Să fie, în caz de nevoie. 

Cine se duce în cimitir de Paştele Blajinilor are parte de spectacole gratuite, pe cinste. 

 Poate ca să nu-şi mai aducă aminte de cei dragi, cu ochii căscaţi la circul care se desfăşoară, fără precedent, sub 

ochii lor, încă îndureraţi de pierderea fiinţelor iubite? 
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 Eu cred că ar trebui, măcar în biserică şi în cimitir, să se păstreze o anume decenţă şi pietate. Aşa se cuvine. Aşa 

am apucat din strămoşi, din părinţi, care ne luau de mici, în zilele însorite, la mormintele bunicilor şi ale străbunicilor, să 

le curăţăm, să le îngrijim. Mama ne învăţa, cu literă de lege, să nu luăm nici măcar o floricică de cireş din cimitir, că e 

mare, mare păcat. Nici măcar o floricică de liliac care te îmbăta cu parfumul şi culoarea. Noi ne jucam cu melcii, aflaţi 

din belşug sub tufele de liliac. Mai strângeam şi buburuze şi fluturi şi le dădeam apoi drumul. Ne era frică să nu 

păcătuim, dacă le prindeam în cimitir, pe o crenguţă răsfirată. 

 Cel mai mult îmi plăcea primăvara să merg. Atunci toate florile se trezeau la viaţă. Răsădeam panseluţe, crăiţe, 

flori de gheaţă pe marginea mormântului bunicii. Intram în curticica făcută dintr-un grilaj de fier forjat, vopsit în alb, 

atât cât se întindeau două morminte, ne aşezam pe băncuţa de lemn, fără să ne murdărim pe hăinuţe şi ne jucam cu  

melcii, buburuzele şi fluturii. Mama ne spunea, mie şi fratelui meu, să nu facem gălăgie şi să-i deranjăm pe răposaţi. 

Aşa că vorbeam în şoaptă. Şi să călcăm doar pe cărărui. Nu aveam voie să păşim pe morminte. Aveam o  frică tainică şi 

evlavioasă, să ating un mormânt cu piciorul. Mi se părea că-l pângăresc.  Mergeam pe de lături şi uneori, aproape că 

baletam, de la un mormânt la altul. 

 Mi-era tare drag să merg în cimitir, dar nu ca într-un loc de joacă, de distracţie, de circ, ci într-unul de taină, 

unde dormea bunica şi noi trebuia să facem linişte. Era un cer atât de înalt şi limpede, un parfum suav de iasomie şi 

liliac, florile de pe morminte surâdeau proaspăt udate, noi priveam cu drag la cruce unde bunica, într-o fotografie ovală, 

sepia, ne zâmbea şters, cu înţelegere. 

 Plecam acasă bucuroşi.  

 Pe drum, mama împărţea pachete şi covrigei cui se întâmpla să-i întâlnească. Toţi ziceau cuviincios: 

„Bogdaproste!”  

„Să fie de sufletul Olimpiei, al Alexandrei, al lui Filip şi al Leonidei! Dumnezeu să-i ierte! Să fie primit”... 

 Poate le era şi lor foame. Aşa gândeam eu.  

 Mama nu gusta nimic din bucate, niciodată, mai înainte de a da de pomană. Nici din primele fructe: cireşe, 

vişine, caise. Ieşea pe poartă şi dăruia primului drumeţ un pumn de cireşe sau de zarzăre coapte. Apoi ne dădea nouă şi 

la urmă, gusta şi ea. 

 Până şi aerul se sfinţea, atunci când dădea mama de pomană, de sufletul morţilor. 

 Astăzi îi dau eu Ariondei de pomană, dar aerul nu mai e atât de înmiresmat, florile nu mai sunt atât de intens 

colorate, vinul nu mai are acelaşi gust. De ce oare? Ce s-a pierdut şi ce s-a câştigat în toţi aceşti cincizeci de ani, de când 

mergeam la mormântul bunicii?  

Crucea mamei e cea mai înaltă de pe Parcela 17. Se vede de la distanţă. Mormântul pietruit, cu crucea de marmură, e 

îngrijit. Grilajul s-a furat. Banca a putrezit. Din ghivecele de piatră, zâmbesc panseluţe. În felinarul de la capul mamei, 

arde o candelă. Are trei îngeraşi de bronz pe ea. Mama şi-a scris singură epitaful. Cu vreo 30 de ani înainte. Ca să fie. 

 Doar dorul de bunica şi mai cu seamă de mama, a rămas, la fel de intens, de atroce. 

 În fine, cu trecerea anilor, nimic nu mai e la fel. 

 Numai somnul morţilor e acelaşi. Veşnic. 

 Dumnezeu să-i aibă în paza Lui dreaptă. 

 Amin! 
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The Colonel’s Love Letters 

Scrisorile de dragoste ale colonelului 

Chapter I   

Do you remember? 

 

 

 

Do you remember 1953 the year Stalin died? The year when the Orthodox priests’ calculations brought the holy Easter 

before the lambs were born?  

 Do you remember the Sovrom trains? Mile long trains with Cyrillic labels and locked freight, on the wide especially 

built Russian railway track! Freight trains with a message of friendship…Sovrom wood, Sovrom meet, Sovrom grain, 

Sovrom cement, Sovrom pipes… 

Can you hear the busy signals of the Sovrom train convoys: Sovrom wood, Sovrom oil, Sovrom wool, Sovrom meat, 

Sovrom dairy. Slow, heavy loaded trains from - to: Braşov - Kiev/ Bucureşti - Odessa/ Bacău - Moscow/ Suceava - 

Leningrad; fast empty trains from - to: Kiev - Braşov/ Odessa - Bucureşti/ Moscow - Bacău/ Leningrad - Suceava. 

Can you see the streets with broken pavements and poplars scratching the sea of blue in the sky? Silent streets with rows 

of villas with blue paper at the windows? 

Can you understand the old and the young people looking shrivelled… ghosts, who had not moved on with the new 

times…  

Can you sense how all must watch over their shoulders for informers amidst themselves? 

Can you smell the queue of people snaking in front of the baker’s.  

Can you taste the limp cabbages and onions at maximal prices set by the economic police? The vegetables on the market 

stalls sternly looked down by giant boards with the coloured portraits of Marx, Engels, Lenin and Comrade Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, looking sternly into immortality. 

Can you touch the silhouette of the beggar who was daily rummaging into the open dustbin? 

Chapter II  

Do you remember that afternoon? 

‘I don’t feel like having lunch with the bulldog!’ 

Elena gets her chair nearer to Victor’s whose face brightens. He touches her lips as reels of rain are striking the bow-

windows. 

‘We’ve got to, love.’ 

‘We don’t have to hurry, Victor.  One of these Sundays, I’d like to have a lie in. It’s like steel outside.’ 

‘We need to talk!’ Elena shelters her heaps of blonde curls under Victor’s dimmed arm. 

 

UK Roman în lucru 
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‘Let’s get real! I’m not going back there! No way! Not after this morning! She keeps bossing me around! All her rules in 

this house!’ She loses herself in his knitted jumper. 

‘Then we’re left with a problem! One more hour until lunch.’ he scans the bridge of her nose through his glasses. 

‘You’re getting cross. I believe we need to view the situation with a detached mind.’ He takes the orphan biscuit left in 

the biscuit tin from her dressing table and crunches it heartedly. 

‘Ouch! I believe my filling has gone.’ 

‘You’ve got to get real, Victor. We need to move. As soon as possible. She tramples on everyone’s dignity. She treats the 

Colonel as a valet.’ 

‘I am fully aware we need to make a decision, love.’ 

‘Victor, her words have passed. Let’s get real. We need to get out of here. To be free from her Sunday lunch! Have you 

seen her? She looks like a shroud in bas relief on a stele.’ Elena’s voice tight-ropes the air. 

‘…a broken egg spilled in a time capsule, I get it, love.’ 

‘She’s wired with interruptions. Let’s get real! I cannot jump to her every wimp, only because we are her paying 

lodgers! I am too tired at the end of each day! What are you suggesting, Victor?’ 

‘The trouble is…we’re so short of time with the long shifts at the hospital! I am certain! …I am certain we shall be able 

to find something suitable.’ 

‘Victor, with this shortage of housing?...it must be at least an en-suite room with a view…a place where we could sleep 

until noon on Sunday!’ 

 ‘I want to have a life after her, Victor! She’s so possessive and demanding! She frightens me with her so…many caged 

memories…’  Elena’s words clot in her throat. 

‘I am glad I did not have her as a headmistress! I want to return to Iaṣi! 

‘Unless she suddenly dies…so, we’ll all be saved…’ Victor’s eyes of steel burn the wallpaper. 

‘Don’t talk like this, Victor! We are doctors; we are supposed to be compassionate! I am going to pretend I have not 

heard that! This morning, when I went to the bathroom, she cornered me on the landing…the Colonel was already 

scrambled at the cooker, hidden inside a shroud of tea towels, a pile of saucepans climbing like a pyramid in front of 

him …’ 

‘She always makes everybody feel consumed with guilt!’ 

‘Elena, Victor…Elena, Victor…!’ shrieks a sandpapered voice from outside their bedroom. 

A hard knock resonates on their bedroom door. 

‘Elena, Victor…Come down at once…it’s the Colonel…hurry, hurry…’ shouts a starched deep voice from behind the 

oak bedroom door. 

Elena and Victor jump and look at one another. They rush downstairs. The Colonel, sparked out on the settee, his face 

squashed, is panting like a dog at midday in summer. Mrs Ghervescu is holding his hand. 

‘Elena phone for an ambulance at once.’ Orders her husband. 

‘Colonel, Sir, are you in pain?’ Victor takes his left hand and checked his pulse. 

‘Yeh…’ he is struggling to utter as his tongue is sliding and melting outside his mouth.  
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‘Colonel, can you hear me? Can you smile please?’ Asks Victor. The Colonel’s mouth remains rigid, the corner of his 

lips swamped to his left side. His mind is swamped by sharp dreams about hunting the bear, the bear hiding in the tall 

bushes. He dreams a dream about the bear, about the bear of the night, about a harlequin bear he cannot see in the thick 

bushes of his night. It’s coming and going, it’s a dream about hunting the bear. Is he dreaming about dreaming of the 

fox, bearer of bad omen? Is it a dream about the woodpecker, the woodpecker pounding the home? Or is it a warning 

dream of death? 

Authority stops radiating from Mrs Ghervescu’s person. Her confused gaze moves from her husband’s face to George’s 

as if she is watching a silent movie. She feels an inner tightness and a churning in her stomach. Her face is chiselled in 

marble. Inside she feels wired and her brain is in destruction mode. 

Elena re-arranges the cushion on which the Colonel rests his limp head, with inflamed skin. She takes his shoes off and 

rubs his feet as Victor lifts his head slightly and tries to make him swallow an aspirin tablet. The Colonel’s eyes remain 

close surrendered to his condition. 

‘What’s happening to the ambulance?’ Victor whispers. 

The Colonel’s body churns in deep fermentation as his entrapped soul escapes stealthily in front of their eyes. 

Mrs Ghervescu claws at the Colonel’s hand and tries to whisper in his ear. 

‘I have no pulse here.’ 

‘Where is that ambulance?’ 

‘Mrs Ghervescu, I am afraid there is nothing we can do for the Colonel. I am so sorry.’ 

Heart in overdrive, Mrs Ghervescu lifts her angular face towards George, takes a deep breath, and utters in a deep voice, 

‘His life was sliced in well-defined sharp and crisp hours. It’s the letter he got yesterday…’  

She utters this as she recovers her composure. 

‘Mrs Ghervescu, would you like some tea?’ Florica asks with tears in her eyes. 

‘If you want to make it, please’ Mrs Ghervescu replies, her face chiselled in marble. 

‘He looks handsome, don’t you find it?’  

The rain continues to contaminate the grass outside. Its wet message is pushed inside and lingers on the oak parquet 

through the open French doors.  

Chapter III 

Do you remember our home?  

Dressed in black silk, Mrs Ghervescu is sitting in her rocking chair. She is watching the entrance to the municipal park 

through the open French window. Wrinkles encircle her stony face. Heavy drops of rain cling to the window panes.  

Their pre-war Mercedes car has got its wheels removed and is propped on two railway sleepers.  

She is sitting in her rocking chair, a large leather album on her lap. Her veined hands clench to its weight. As she rocks 

herself, she begins to turn its pages. ‘My life is stacked in these pages, Elena.’ The young woman nods and remains 

silent. 

‘Do you remember? Our house stood on the right hand site to the entrance to the municipal park. That’s where the 

Colonel bought the land and paid for the house to be designed by a firm of architects who managed the project and had 

our red brick house built.  

It did not resemble others in Bacău. The Colonel had it built in the English style. 

Do you remember it? Before it was turned to dust by the communists and their cronies? Built on the model of an English  
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red brick house, with two stories. The ground floor with a drawing room on one side of the oak staircase and a dining 

room on the other. At the back of the stairs, with  the kitchen, a cloakroom, and a boiler room. 

Can you remember the upstairs, with the three bedrooms and the large bathroom with copper bath and black and white 

tiles on the walls and on floor.’ 

‘Of course I remember all, Mrs Ghervescu, what a handsome house, in the Art Deco Style.’ 

‘The Colonel thought of everything. It was his wedding present to me. He knew I was sensitive to cold. He had ordered 

chunky cast iron radiators for the central heating... 

…and the mellow walnut furniture that garnished each room!...I had to sell most of it…for peanuts!... 

I am stuck in one bedroom flat…’ 

‘Nevertheless with a view!’ uttered Elena without thinking. 

‘Is this what you are thinking? You are lacking compassion more than I thought. What did they teach you at the medical 

school?’ 

Elena knew better and kept her other thoughts to herself. 

‘We went to Bucureṣti to choose the furniture and had it handmade.’ 

‘You see, Elena, our union was blessed in middle age… amongst unsettled times. We had promised nothing to each 

other …our step into the aspects of love and matrimonial bliss came with the baggage of ripeness… 

The Colonel was a poet of heart in his youth…I had to be the strong party in our union…the more demanding I was, the 

more fascinated he found me… I subdued him and tamed him as one tames a wild animal, Elena.’ 

‘He was a true gentleman, Mrs Ghervescu. He is greatly missed.’ 

‘By whom? We are sinking in the quick sands of the new order, Elena.’ 

‘Mrs Ghervescu, I would not repeat this statement outside this flat. These are challenging times…’ 

‘Yes…of empty shops and empty shopping bags.’ 

Elena places her finger over her mouth and shakes her blonde locks, 

‘Mrs Ghervescu, you must be careful of what you are saying. We are all in a trap. You know what has happened to 

Professor Constantin!’’ 

‘What are you saying? He used to be a career officer, younger than the Colonel, schooled at boarding schools abroad, 

of course, Elena. What do you know?’ 

‘Just that he had to experience the long arm of the Securitate. Well…Colonel Ciofu from the Securitate told George 

before he took his appendix out last week… 

‘Get dressed!’ Professor Constantin was ordered in the middle of the night. He had just finished listening to the Voice 

of America on the radio. A few minutes earlier and they would have found him. They drove him in a lorry to the 

Securitate headquarters. 

‘Your watch!’ asked his guard and Professor Constantin handed in his Doxa watch. He was led into an interview room 

with no windows, with two chairs and a table in the middle. 

‘Pen and paper…write down your autobiography. Confess!’ a man in a black suit asked him harshly. 

Professor Constantin wrote his autobiography on one side of A4 paper in shopping list format, beginning with his birth 

in the bungalow and ending with his foundation of the Radio Club Bacău, whose first and only president he had been. 

YOR-EL that had been his identifier code. 

He had a photograph of him smiling broadly at the camera, taken with an exploding flash at the Radio Club Bacău 

office headphones on top of his head, sitting on a chair in front of a desk on which were displayed several microphones 

and apparatus – They asked him to explain himself regarding the photograph… 

After Professor Constantin had finished his list of ‘I was’ and ‘I did’, he climbed onto the table, covered himself with his 

coat tailor-made by Mr Lebegioară and fell asleep. 

‘Wake up!’ the officer in charge shook Mr Constantin. 

‘Sign this’ and he handed Professor Constantin a document which stated that he was never to divulge any details  
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regarding his investigation. 

‘Free to go for now’ he was told by his guard.’ 

‘Like the Colonel, he was trained as professional officer! Drills in the middle of the night, drills at dawn, drills in the 

snow, drills in the rain, drills in the summer heat…Since he was nine…studying multifaceted drills at the military 

academy at Cernovitz…’ and her stringy muscles of her neck becomes tighter. 

‘That was then; this is now, Mrs Ghervescu.’ 

I cannot put up with all these interdictions…! Elena, you must understand I cannot wipe out my past! We are swamped 

with interdictions!...’ 

 ‘Elena, a crevasse has opened in my heart since the Colonel died.’ She unknots the pink ribbon and searches in the 

bundle of letters.  

Chapter IV 

Do you remember the month of June 1932? 

 I remember I was in charge of the Baccalauréat exams in Bacău. The exams were a very rigorous affair, not like now. I 

recall the postman arriving just as I was about to the gate. The Colonel and I lived in lodgings as our English style 

house was being built. I saved the letter until the evening, when I was on my own, before supper…though I was getting 

more and more eager to open it. It was to be my treat that evening. I resisted temptation. This is what a good education 

does to one. You wouldn’t know…brought up the communist way!’ 

‘Mrs Ghervescu, you should not make this kind of statements in public. Not everything is what it appears to be! There 

are so many informers amidst us!’ 

‘So you tell me, Elena. I am well too aware. I hope I can trust you. Can I trust you?’ 

‘Of course, you can, Mrs Ghervescu. Of course you can.’ 

‘You see Elena, the Colonel courted me. We met after I was appointed headmistress at the high-school for girls. I found 

the building unsuitable in size and I made my aim to collect funds and built a big, modern building, suitable for a town 

in full development. I wanted the high-school to be prestigious, with the best teachers educating and instructing 

impressionable young ladies in a modern environment.’ 

‘It certainly is one of the most imposing buildings in the town.’ 

‘I realised that I couldn’t collect enough from the taxes I introduced for each pupil, so I wrote to the Commandant of the 

Regiment headquartered in the district over the railway.  

They invited me to talk to the officers and their wives and fiancés. You understand, everything was done prim and 

proper in those days.’ 

‘A three winged building that must have cost a lot of money.’ 

‘It did. The Regiment had several balls and dinners. The officers had families and daughters. Some were pupils at the 

high-school. I co-opted them in fund raising.’ 

Chapter V 

Do you remember that night in 1931? 

As the belt of darkness sweeps over the sky the officers, wives and debutante daughters begin to arrive for the banquet. 

The building with hanging baskets on both sides of the oak double door is lit a giorno. Hired carriages and a few 

motorcars stop in front of the hall. The aide-du-camps on duty open the door and let the guests off their transport and 

show them into the hall. The entrance hall leads to the Regiment no.10 officers’ dining-room on the left within range of 

the kitchen and to the Conference room and the Library onto the right.  

 



 

109                     Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
The General, Commanding Officer of the Regiment no.10 stationed in Bacău has his wife and daughter on his left and a 

visiting General from the Queen’s Barracks from the capital on his right. The two of the married colonels are there with 

their spouses, as well as Ion Ghervescu, the only bachelor colonel of the Regiment. Other officer ranks line up the grand 

marble entrance hall.  

As the guests enter the hall, they check their reflection in the ancient ceiling to floor mirrors. The hosts welcome their 

guests with “Delighted to see you again” or “Wonderful you could make it.” or “Great to meet you.” Black and pink 

silk, blue taffeta, cream rich cotton, yellow and green embroidered linen dresses, all handmade enhanced by strings of 

pearls, earrings and brooches. Voices and steps, laughter and smiles, whispers and low tones, raised pulse and throbbing 

hearts. 

‘Welcome, Miss Iliescu-Dângă. Welcome!’  

Dressed in full military uniform with medals, the General, a bold and very slender short man in his mid-fifties, with an 

open smile who had experienced the horrors of the First World War at Mărăṣeṣti, shakes hands with each one of his 

male guests and kisses the hand of his female guests with a suave expression. His wife, a curvaceous lady twenty years 

younger and over one foot taller than her husband, makes everyone at ease with her sparkling laughter. 

Cocktails are being and the guests mingle and check their seating arrangements on the display board.  

In the humming of excited voices, the dinners walk into the dining room. The air is drunk with the mixture of perfumes, 

pomades and eau-de cologne of good quality. Uniforms and dresses underline the high-spirited mood.  

The General and his guests sit down. The Chaplin of the Regiment stands up and says grace as those assembled bow 

their heads. 

 The General raises a glass and toasts, 

“To their Majesties, King Ferdinand and Queen Marie”  

The gathering stands and raises their glasses. Then they sit down and the dining-room is overwhelmed by the humming 

of voices. 

The Headmistress has been placed at the long table between the General and the visiting general.  The General of the 

Regiment stands up once again. 

‘Our guest of honour is Miss Iliescu-Dângă, the newly appointed Headmistress of the girls boarding high-school. As 

you all know, we are collecting funds for the construction of a new building for the high-school. I thank you all for 

gracing this table.’ The headmistress looks at him and at those assembled with a smile and she bows slightly. 

She measures the stetting and scrutinises everything in detail. 

On its high ceiling walls the dining-room displays rural scenes by the local painter Nicu Enea, freshly returned from 

Paris where he was awarded the Silver medal at the Grand Salon des Peintres and in great demand by the local elite. 

 The carpet covers the entire room and is hand-made at the nearby nunnery of Agapia. The wooden stoves have been 

replaced by solid cast iron radiators, following the previous year major renovations to the building. At the end of the 

room stands a huge walnut sideboard with the regiment silver, on one side, and on the other side, a vitrine from the same 

wood shows Sèvres porcelain. Opposite, French windows open into the landscaped gardens with climbing roses gusting 

over the glass. 

In the middle of the ceiling hangs a massive crystal chandelier made in Bohemia. The centre table with, at a good 

squeeze, eighty matching chairs with leather seats are made in walnut, which took Mr Platon, the local carpenter and 

occasional cabinet maker, two years to carve all the pieces of furniture from walnut trees fallen in his orchard. The floor 

is of oak parquet tiles, very well polished by the new recruits with bee-wax from the regiment beehives. 

 ‘What beautiful weather we are having, Miss Iliescu-Dângă!’ utters the General. 
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‘Indeed. I hear they are harvesting the rape already!’ Sylvia says smiling and the red on her cheeks intensifies. She 

delicately sips from the glass of water in front of her. 

Gloved aides-de-camp are serving as waiters. 

As the General turns towards the head waiter and gives him the signal for the food to be brought in, Sylvia turns towards 

her other side. 

The visiting General senses her stare and addresses her in a high-pitched tone, 

‘Are you from Bacău, Miss Iliescu-Dângă?’ 

‘I am afraid not. I was born in Bucureṣti. I came here after being appointed headmistress this September. I was born 

and educated in the capital. With one year off in Rostov, when my father, the director of the Agricultural Bank, 

accompanied the national treasure to Russia…’ 

‘That must have been before the German armies occupied the capital. Of course. I took part in that battle. It killed so 

many of our brave young men…unfortunately, we did not have the right weapons!...The roads were full of blood… 

When we had to retrieve to the East of the country…the government with King Ferdinand and Queen Marie…’ 

‘General, a toast to our Great Romania and to our brave soldiers who made the supreme sacrifice!  Their souls rest in 

peace!’ Utters the General of the Regiment and all the guests stand up and raise their glasses, take long sips from the 

champagne glasses. They sit down on their seats. Loud noise and laughter radiate their tentacles like ivy over brick and 

roof. 

The conversation is animated with sounds of busy knives and forks pronging into salad and a fish terrine, roast beef with 

vegetables and choice of chocolate cake, fruit flan, fruit salad and sorbets. The wines from Cotnari, Dealu Mare and 

Dealu Mare bought from the Regiment’s cellars stamp a rosé complexion to those present. 

 Desert and liqueurs are brought in. 

I feel a deep dark pair of eyes have been watching me since the chef d’œuvres and on during the main course. His eyes 

are burning my face and my black silk evening gown with velvet stole. I feel wired with emotion, which travels at speed 

from head to toe. I am also observing the Colonel seated opposite me at the table. I select the right fork for the hors 

d’oeuvre. Our eyes are toughing.  We cannot keep our eyes apart. I let myself drown into his gaze. He seems to be 

swimming into mine. I am observing this young Colonel seated opposite me at the table, as I select the wrong fork for 

the hors d’oeuvre. What am I doing? We cannot keep our eyes apart. I let myself drown into his gaze. He seems to be 

swimming into mine. Maybe I am not so much on the shelf, as my doctor married sister cynically implies every time 

when I visit father in Bucureṣti. 

Like all the officers in the room, he is wearing his parade uniform with medals.  The General, who is sitting on my right, 

tells me he intends to introduce one of his colonels to me. He signals to the opposite table and the deep dark-eyed 

officer, who had been studying me from his seat, with well brushed blond hair stands up and walks in our direction. 

‘Miss Iliescu-Dângă, may I introduce Colonel Ion Ghervescu to you.’ 

‘How do you do!’ I utter my voice lost in my throat. My made-up face becomes redder, which is out of character. 

‘Very glad to make your acquaintance, Miss Iliescu-Dângă.’ He bows and he gallantly kisses my gloved right hand. He 

is so close. I can smell his tobacco. My ankles and wrists shake slightly.  

‘Colonel, are you enjoying yourself?’ I find myself asking as I deeply sense that he unnerves me as he continues to stare 

at me. My eyes dart from his eyebrows to the central chandelier. 

‘Very much so! A fine dinner! A good mixture of business and pleasure! He says his face turned to mine as he smiles 

widely, his eyes shining from the champagne. 

‘Indeed isn’t it wonderful that the General has organised this fine dinner to collect funds for the construction of the new  
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building for the high-school? You see…I don’t know if you know? The foundation of our high-school was laid three 

years ago in 1929.  It all stagnated with the Wall Street Crush. According to a Ministry of Education ‘recommendation’, 

the Mayer – imagine that! - even considered closing our girls’ high-school down for good.’ I find myself utter softly as 

my face is gleaming with pride. 

‘Indeed, indeed!’ he utters in his deep voice. 

 ‘Many of our girls are the daughters of officers from your Regiment. It’s very rewarding to see how dedicated and 

interested their parents are! How much money they are raising for our building! Councillor and Lawyer Mircea 

Cancicov has supported us every step of the way. We are on target to finish all three wings by 1935. Eight classrooms 

are functioning in one wing already open. It saddens me I have to raise the school taxes every autumn. Though I have to 

consider each family’s means.’ I go on touching my auburn hair parted in the middle and tied at the back in a chignon. ‘I 

always insist that all my girls wear their hair parted in the middle under a net.’ 

 ‘One expects so much from our young today.’ He replies in his quiet deep voice, his eyes shining.  

‘As an educator, I must instil values into my young ladies whose education I’ve been intrusted.’  

‘It requires dedication and self-sacrifice, just like in the army. I am…’ 

She gets interrupted by the maître-de-cérémonies, a young officer with curly fair hair, 

‘Ladies and gentlemen, I invite you onto the terrace for ice-creams and sorbets’ 

‘Shall we…? The Colonel stands to attention, offering me his right arm. 

I stand up, rattled with emotion. He is almost as tall as me and very handsome. Just a touch shorter. One can barely 

notice, if I don’t walk with my back too straight. I am used to being in control. I lead my life with my head. Tonight, my 

heart is taking over. I hope… momentarily.  

We walk out of the open French windows into the terrace. I take the Colonel’s arm. I must keep the distance as I am 

shaking. I breathe in the fresh smell of the wild climbing roses. I feel on show within the walls of a dream. The air is 

humming in the glossed light of the oil lamps placed on the tables scattered on the terrace. Starched souls in that 

courtyard place themselves onto rattan settees and armchairs. The Colonel’s moon eyes bathe in the ancient light of the 

night.  

My gloved hand still claws the Colonel’s arm in tight anaesthetic. 

‘Where did you live in Bucureṣti?’ I hear him ask me, still holding my hand on his arm. 

‘I was born in the capital at home in my mother’s dowry house on Strada Buzeṣti no. 57.  I was ten when father bought 

a large  bungalow with a vast garden on 225 Calea Moṣilor. There we lived mother, father, elder sister, and I. As well as 

a housekeeper and a gardener cum chauffeur. My sister, who is a doctor lives there now, with her husband and father, 

the governor of the Agricultural Bank. It still has a landscaped garden. They still have the old grumpy gardener and a 

young lad, they use as jack-of-all trades. What about you, Colonel? Are you familiar with our capital?’ 

‘Only from the occasional manoeuvres near the capital and the occasional leave. Some improving galleries and a few 

bear pubs.’ 

‘I am more for the art galleries, museums and high-life… Good organization for a provincial dinner tonight.’ 

‘…and many more through the year… I’d be delighted if you would allow me to escort you to other of our festive 

dinners and balls that are organised through the year. Our regiment, under the present General, is famous through the 

forces.’ 

‘In principle, I shall be delighted, though I’ll have to consult my diary…you see. With this entire fund raising and the 

exams at the school…Do you like going to the theatre or the philharmonic? I never miss a première or a concert... 

though most of my spare time is dedicated to the building of the girls’ high-school.’ 

 



 

112                     Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
‘That must be most rewarding…to have a vision! I am more of a cinema goer. I go to all the films to both cinemas every 

week.’ 

‘Well, I seldom go to the cinema, though I saw all of Greta Garbo’s films to date. Scandinavian sophistication.’ 

‘Would you do me the honour to allow me to escort to the cinema, or any show or concert?’ he asks in a soft lower 

register of voice. 

‘Delighted’ I feel myself utter and our eyes are touching again and melting into the shadows of the night. 

‘How may I contact you?’ he asks me in that honey deep voice of his, which crosses my body like lightening. I suddenly 

shiver. 

‘Are you cold? Would you like to go indoors?’ 

‘No ,no! It’s like in ‘a midsummer night’s dream’ Colonel, have you read Shakespeare or seen his plays performed on 

stage?’ 

‘No, I am afraid I have not. We spend most our free time on manoeuvres or training in the courtyard of the Regiment. 

That’s why I live in the Barracks.’ 

‘Not very comfortable, I assume.’ 

‘On the contrary, it is very homely. Each officer has his own room and wash room, as well as the services of an aide-de-

camp, who I can call 24/7. We have two chefs and the meals are all free. We have to pay for the drinks, of course, 

except on official functions, like tonight.’ 

‘That sounds impressive. Well, it’s getting late. I must take my leave from the General and his family. It has been very 

nice meeting you. Thank you for the company.’ 

‘May I escort you indoors? Will it be bold of me to call on you at the weekend?’ 

My heart is leaping in and out of the colours of the rainbow. I lean on his stretched arm. I can feel my hands humid 

inside my gloves. 

‘That will be wonderful. We could take a stroll in the park on Saturday morning, if that is OK with you.’ 

‘Yes, absolutely. I shall be looking forward to it.’ 

We walked inside, unable to wipe the smile out of our faces.  

I said good night to my hosts and got in the general’s car. On the way home, Colonel’s Ghervescu face juggled amongst 

class furniture, lists of books for the teacher’s and the pupils’ libraries, equipment for chemistry, physics, geography, 

nature sciences, materials for drawing and calligraphy, as well as all the equipment for gymnastics. 
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Ieri la 12:00 mă prezint la Rotonda MNLR, invitat de poeta Eugenia 

Ţarălungă la un simpozion despre literatura pe internet. Acolo lume deja 

adunată, însă nu cine ştie ce, ca să folosesc un eufemism; iar între timp mi-

am dat seama că o bună parte dintre actanţi veneau de la Universitatea din 

Iaşi.În fapt este vorba despre o manifestare mai complexă, aceasta fiind 

deja a 6-a sesiune anuală cu invitaţi din toată ţara, iar dezbaterea noastră se 

desfăşoară sub titlul incitant: „Straturile" creaţiei literare - scriitori, 

forumişti, savanţi în hăţişul Internet.'  

UN COMENTARIU LA 

SIMPOZIONUL DE LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ ROMÂNĂ PE 

INTERNET 
 

Fiind în chestiune o temă fierbinte pentru de-alde noi, nu zăresc totuşi decât prea puţini scriitori: Ioana Sandu, Lucian 

Gruia, Genoveva Logan, Mariana Şipoş, poate şi vreun scriitor necunoscut mie. Iar dintre cei trecuţi în program, lipsesc: 

Lucia Verona, Cornelia Maria Savu, Adrian Kuciuk... Participând pentru prima dată la un simpozion despre internauţi, 

sunt numai ochi şi urechi. Mă văd cu scriitorul Radu Voinescu, de care mă leagă o lungă prietenie literară, ambii 

bucuroşi de întâlnire, căci ale vieţii valuri (şi curenţi) ne poartă încolo şi-ncoace, în dezunire, fără voia noastră, care, nu-

i aşa? am vrea să adăstăm, să ne tragem suflarea, să stăm de taină... 

 

Cu o mică amânare, pentru interviuri la Radio şi televiziuni, începem. La pupitrul de comandă al dezbaterilor, Eugenia 

Ţarălungă, Rodica Zafiu şi Radu Voinescu. Ni se spune că avem la dispoziţie cca 2 ore pentru cele vreo 7 subpuncte ale 

discuţiei, ceea ce la debut părea cât de cât acoperitor, dar după 3 ore şi jumătate am convenit că ne-ar mai trebui încă 

multe ore pentru a tranşa lucrurile. Discuţii extrem-extrem de incitante, imediat după prima rundă a celor de la prezidiu 

(R. V. despre explozia internet în 1992, despre o răscruce în 2002, despre era comunicării online, despre marile firme ce 

s-au impus pe piaţa mondială; dna prof. R.Z. despre marile progrese şi facilităţi create prin accesul direct la Dicţionare, 

Enciclopedii, gramatici etc etc, inclusiv la acea realizare de excepţie a Bibliotecii metropolitane: DacoRomanica 

www.dacoromanica.ro/, cea mai mare bibliotecă online din ţară, care înseamnă scanarea unui număr de 3 milioane şi 

jumătate de pagini de tipăritură românească, făcând accesibile colecţiile de ziare şi reviste din secolul trecut etc, aspect 

pe care, mi-am dat seama cu surprindere, nu toată lumea din sală îl cunoştea); au vorbit de la Iaşi dnii Dan Cristea 

(despre o anumită încetineală şi despre imensul consum de energie pentru progresele ce s-au făcut în aceşti 35 de ani de 

când activează în domeniu), dl Dan Stoica (despre proiectele iniţiate, aflate în aşteptare, în derulare), dna Adriana Vlad 

despre multa muncă pentru constituirea unor corpusuri lingvistice, pe domenii, despre competenţe, greutăţi, drepturi de 

autor; dl acad. Dan Tufiş, director al Institutului pentru inteligenţă artificială din Bucureşti, despre aceeaşi problemă a 

corpusului, cu nenumăratele dificultăţi ce stau în calea cercetării, inclusiv cele decurgând din dreptul de proprietate 

intelectuală; de exemplu, pentru o anumită lucrare au utilizat date de la o firmă străină - nu intru în detalii - iar după 

prelucrare, când să publice rezultatele, au cerut acordul firmei, care i-a lăsat în ceaţă...; aflăm că rezultatele cele mai 

performante s-au înregistrat în constituirea corpusului juridic (un domeniu în care specialiştii au reuşit să se pună de 

acord) şi tot dintre cercetători Daniela Gîfu, care a exemplificat cu cazuri de folosire anapoda a limbii în schimburile de 

mesaje dintre forumişti/internauţi. În privinţa drepturilor de autor pentru textele pe care ar dori să le folosească în 

studiile iniţiate şi în alcătuirea mult doritului corpus lingvistic, din partea cercetătorilor de la Iaşi ni se spune că s-a 

încercat sensibilizarea unui parlamentar, care ar fi de acord să iniţieze o lege a dreptului de autor, dar nu prea curând, 

din lipsa unor jurişti versaţi, capabili să redacteze textul legii respective. Dl Radu Enache, consilier la Ministerul 

Culturii se arată dipus să sprijine acţiunea, dar se plânge la rându-i de lipsa juriştilor chiar la minister. Nu intru propriu-

zis în detalierea problemelor discutate, ele fiind de strictă specialitate, abordate cu vădită implicare de cercetători. 

 

Şi, din aproape în aproape s-a ajuns la subpunctul "scriitorii în hăţişul Internet". E.Ţ. m-a invitat să-mi spun opinia. 

Redau pe scurt, străduindu-mă să nu uit esenţialul. Am afirmat că scriitorul are o misiune, o menire, aceeaşi din  

http://www.dacoromanica.ro/
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totdeauna, de la descoperirea scrisului. Lucrurile în ce-l priveşte nu se pot schimba decât în aspectele secundare. Iar în 

fapt, misiunea scriitorului ar trebui să înceteze la capătul muncii de redactare a textului prin care el se adresează 

cititorilor. Scriitorul n-ar trebui să fie nici editor, nici impresar, nici distribuitor al propriei opere. (O făcea Ion Heliade 

Rădulescu, dar în condiţiile începutului de secol XIX în Principatele române, când totul trebuia luat de la zero - vezi mai 

sus, rubrica Scriitorul zilei). Dar ne adaptăm, de nevoie, constrânşi de împrejurări. A trebuit să învăţăm digitalizarea 

textelor noastre (pe care le-am migălit de mână, pe care le-am bătut apoi la maşina de scris, ca în a treia fază să le 

digitalizăm..., căci de-o vreme editurile nu mai primesc texte decât sub această formă. Şi de fapt, situaţia cărţii, a 

produsului literar nu este defel explozivă în era exploziei informaţionale şi a satului planetar. Cărţile nu apar decât în 

tiraje modice, de 3-500 exemplare - şi nu e doar situaţia de la noi - , pe care difuzorii se feresc să le preia, idem librarii, 

practic există puţine şanse ca o carte editată în Bucureşti să ajungă în librăriile de la Suceava, Oradea, chiar Constanţa. 

Şi invers. Câte exemplare poate să dea „din mână" autorul? S-a petrecut acelaşi lucru cu revistele literare, care nu sunt 

difuzate corespunzător, aşa că s-a trecut la postarea lor pe internet. Dar, repet, performanţele internetului, care în mod 

teoretic fac posibilă citirea imediata a unui text în orice loc de pe glob, este doar o virtualitate, iar nu un fapt 

real/împlinit. Scriitorul îşi postează textele sale pe site-ul personal, sau pe blog. Îl munceşte cu credinţă, străduindu-se să 

dea texte la cel mai înalt nivel valoric.  

 

Dar iată ce mi se întâmplă. După ce am lucrat timp de 2 ani şi jumătate pe un blog cadorisit de un prieten, acel blog, 

afiliat unei firme canadiena, a dispărut în neant, fără nici o posibilitate de recuperare. Nimeni nu mi-a spus că un blog e 

un lucru fragil, că trebuie să-mi salvez pe DVD, periodic, munca. Ar trebui să existe această atenţionare din capul 

locului. Dar multe alte aspecte am/avem de reproşat celor care alcătuiesc programe online, dar de fapt nu duc lucrurile la 

capăt. De ani şi ani primesc mesaje în engleză, ceva de genul: "Poate vă interesează acest mesaj". Nimic mai simplu, 

chiar elementar. Însă traducerea automată în română e catastrofală. Nu se înţelege nimic, sunt 4-5 cuvinte ce nu au nici o 

legătură logică între ele, practic nu poţi deduce ce ţi se cere/oferă/sugerează. Or, aici nefiind vorba încă despre 

traducerea automată a unor texte, de orice fel ar fi ele, cu atât mai puţin a celor literare, aici avem a face cu o propoziţie 

simplă, o informaţie dată în engleză şi care chiar din primul moment ar fi trebuit tradusă corect, de un cunoscător, nu 

lăsată la cheremul traducerii automate. Asta dovedeşte superficialitatea/suficienţa/aroganţa celor ce au lansat un aşa-zis 

nou program, fără să-l ducă la bun sfârşit. Ieri, postând 3 poeme ale unui autor român, copiate de pe internet, fără 

diacritice, am pierdut 10-15 minute să le pun diacriticele. Am salvat lucrarea; însă redeschizând blogul, am constatat că 

munca mea dispăruse fără urmă. (Dl Cristea, din apropiere, nu pare să-mi dea crezare. Dar astăzi, văd la TV o emisiune 

cu probleme de ecologie; însă subtitrării îi lipsesc diacriticele, vă daţi seama cât de anapoda e totul; fără îndoială că s-a 

subtitrat cu diacritice, dar ele au dispărut în neant - iar în mod paradoxal, totuşi litera â a supravieţuit dezastrului. 

Nostim, nu, pe cât de autentic. Să numim asta doar lipsă de profesionalism?) Şi sunt nenumărate exemple că 

programatorii lucrează în dorul lelii. Aici nefiind vorba despre confidenţialitate, despre dreptul de proprietate, ci despre 

neglijenţe greu de înţeles, dacă nu cumva este vorba despre lipsa de răspundere a manipulatorilor respectivi, ascunşi în 

spatele anonimatului (aşa se poate explica de ce preşedintele unei ţări  este convocat la NATO ca prim-ministru. De ce? 

Nu ştim, aşa figurează în calculator... Sau factorii de decizie se ascund în spatele formulărilor echivoce.. De ce nu i s-a 

răspund dlui acad. D.T. prin da sau nu, ci cu o formulare de tipul: "pentru aceasta consultaţi termenii contractului"? 

 

Fiindcă am fost întrebat ce postez pe blogul cel nou (pe care singur mi l-am constituit), am spus că în fiecare zi postez 

un medalion de scriitor, după data naşterii sau a decesului, asta însemnând: un portret, 2-3 coperţi de cărţi, o notă 

biografică, o listă privind opera autorului, o evocare a împrejurărilor în care ne-am cunoscut; folosesc fragmente din 

volumul Scene din viaţa literară, sau din jurnalul meu ce se întinde pe trei decenii, nepublicat, sau din volumul Himera 

literaturii, sau din textul Odiseea plăcilor memoriale, de asemenea în manuscris. Cu imaginea imobilului unde a locuit 

scriitorul. Sau a plăcii memoriale, dacă nu cu autograful obţinut cândva de la autor. Şi postez zilnic poezii personale, 

comentarii ale unor evenimente culturale, concerte, expoziţii, târguri de carte, lansări, însemnări de scriitor, cronici 

literare, etc etc. Şi 5-10 fotografii din imensa mea arhivă. Cam asta ar conţine postarea dintr-o singură zi pe blogul meu. 

De ce fac asta? Pentru că este o modalitate de a valorifica şi a pune ordine într-un material scriptural acumulat în decenii 

dar şi ca să valorific notele şi comentariile ce ţin de jurnalul meu în desfăşurare. Un scriitor îşi munceşte textele, aceasta 

ar fi ideea, indiferent de condiţiile de difuzare, indiferent dacă impactul asupra cititorului este instantaneu sau 

dimpotrivă,  se va produce peste ani sau deloc. 

Eugenia Ţarălungă mă roagă să spun câte ceva despre "acţiunea plăci memoriale". Da, am iniţiat acest proiect, aprobat, 

însuşit şi finanţat de USR, dar de care apoi am înţeles că trebuit să mă ocup pas cu pas: întocmirea listelor, aflarea 

adreselor, obţinerea aprobărilor de la locatari, confecţionarea plăcilor, fixarea lor pe faţada imobilelor. Ca  apoi să  
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edităm la MNLR şi un Album cu case de mari scriitori. Practic, în 70 de ani USR fixase 70 de plăci memoriale. În 

cadrul acestui proiect, în decurs de 2 ani am fixat plăci memoriale pentru mai mult de 200 scriitori din Bucureşti. Sunt 

rugat să spun dacă am avut greutăţi. Iar în fapt, poeta ştie bine că am predat editurii MNLR cu 3 ani în urmă textul unei 

relatări a numeroaselor peripeţii legate de proiectul plăci memoriale, manuscris care şi azi aşteaptă să fie publicat... Am 

dat câteva exemple de refuzuri: Mihail Dragomirescu, Paul Zarifopol, Păstorel..., fără să intru în detalii. Am dat şi 

câteva exemple de plăci memoriale care în ultimele două decenii au dispărut: Sadoveanu, Cezar Petrescu, Maria Banuş, 

Perpessicius, Al Rosetti... 
 

(va urma) 

 

Ion LAZU: Un comentariu la simpozionul Limba şi Literatura pe internet, II. 

 

...Cum spuneam, nu intru în detalierea discuţiei, caut doar să redau sensul celor afirmate de actanţi. Dna M. Şipoş, ambasadoare în 

Columbia, traducătoare de multă literatură hispanică, inclusiv M.V. Llosa cu Sărbătoarea Ţapului, ne vorbeşte despre realizarea 

unor impresionante corpusuri în aria columbiană; despre capcanele traducerii automate. I-a dat cineva textul unei alocuţiuni pe care 

urma să o rostească la o întrunire în străinătate. Tradus automat. Afirmă dna MŞ: de-ar fi fost vorba să-l traduc eu însămi în 

spaniolă, mi-ar fi luat zece-douăzeci de minute; încercând să ajustez reaua traducere automată, mi-a luat de trei ori timpul necesar. 

Şi aminteşte spusele lui Umberto Eco în legătură cu nostimada traducerii unui text dintr-o limbă în altele, la rând: se ajunge la 

rezultate de toată minunea, practic fără vreo legătură cu textul de la care s-a pornit. Dar şi în cazul mai simplu, când se traduce din 

nou în limba de origine.  

 

Dna Genoveva Logan mărturiseşte că nu a făcut încă pasul spre lumea digitală. Scrie acum la un roman pe o temă ce porneşte de la 

scrierile de dinaintea scrierilor propriu-zise. Probabil în ideea că mesajele importante pot şi trebuiesc să-şi găsească forma de a 

ajunge la public. Din sală, completez cele spuse, exemplificând cu cazul de-acum ştiut al poetei Nora Iuga, preacunoscută şi ca 

traducătoare a unor nume ce au luat Nobelul. O persoană binevoitoare i-a instituit un blog "ca să fiu trendy", însă poeta nu a reuşit 

să posteze mai nimic. Eu însumi, vizitându-i chiar ieri blogul, din curiozitate şi în vederea  acestui simpozion, constat că acolo 

apare un fragment din textul "medalionului" pe care i l-am postat de ziua naşterii, 4 ianuarie. De ce doar a patra parte din text, 

ultima, încât nu se mai înţelege despre ce ar fi fost vorba? Vreau să trimit un text şi după ce-l postez mi se atrage atenţia: să nu aibă 

mai mult de 4500 caractere! Se trimite doar un fragment; sau pierd tot textul... 

 

Pentru că s-a menţionat că există dificutăţi în alcătuirea corpusului lingvistic din cauza drepturilor de autor, am precizat că la noi 

doar câţiva autori şi-au cedat drepturile unor mari edituri precum Humanitas, de numărat pe degetele unei singure mâini, iar în rest, 

contractul cu editura expiră după 5 ani de la publicarea cărţii, aşa că se poate apela la scriitori care pot pune la dispoziţie operele 

lor. 

 

Despre literatura pe care ar facilita-o difuzarea online am afirmat: sunt destule reţele literare, pornite cu cele mai bune intenţii şi 

premize. În scurt timp ni se anunţă că există deja 5.000 de membri, apoi 7.500 şi tot aşa... Însă doar faptul în sine că orice posesor 

de internet are posibilitatea să posteze texte, asta nu înseamnă defel că de aici ar apărea scriitori fără număr şi o literatură de 

valoare. Nicidecum. La lansarea reţelei, au fost scoşi în faţă câţiva scriitori cunoscuţi, dar se constată că de ani buni ei nu au mai 

postat nici un text. Semn că şi-au dat seama că se risipesc într-o lume a veleitarismului. Textele postate dar şi comentariile sunt la 

un nivel ce descurajează orice aşteptare onestă. Iar în fapt, literatura se scrie după ce ai trecut şcoala marilor clasici. Generaţiile mai 

vechi au mai beneficiat de exemplul marilor scriitori, cei ce se ridică acum nu au şcoala scrierii literare performante pentru că nu se 

citesc decât între ei. Nu mulţimea postărilor contează, ci sunt de luat în seamă acele câteva fraze scrise pentru totdeauna. A se 

vedea facsimilul primei pagini din Moromeţii, II de Marin Preda. Ştersături, reveniri, adnotări, completări, stilizări... este o muncă 

fără sfârşit, pentru a aduce fraza la strălucure, sau mai nepretenţios spus: la maxima expresivitate.  

 

În literatură problema nu se reduce la a transmite nişte informaţiimesaje, cât a modului cum acest lucru este făcut, a artei prin care 

ele se transmit, a stilului. Mai la începutul discuţiei, dl acad. Dan Tufiş afirmase că s-a prezentat studenţilor textul unui studiu 

tradus automat şi s-a constatat că au înţeles. Nu mă mir, i-am replicat, fiind în cauză un text ştiinţific. Eu însumi, ca geolog, aş 

putea înţelege o locrare din specialitatea mea chiar dacă textul este tradus rău. Cu totul altfel se pun problemele în cazul unui text 

literar, arta fiind o modalitate de cumunicare mediată, ţinând de stilistică.  

 

Câteva lucruri pe care le-am spus sau aş fi vrut să le spun la simpozionul despre limba şi literatura pe internet. Şi, schimbând cărţi 

de vizită cu actanţii simpozionului, cum se şi cuvine între oameni civilizaţi (anume spre a nu se rătăci în hăţişul Internet), am pornit 

în mare grabă spre cel de al doilea subiect al comentariilor mele din ziua respectivă: O sărbătorire a lui Ion Minulescu, la muzeul 

ce-i poartă numele. Se va citi mâine... 



 

116                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

 

 

 

Spre difuzare imediată                                                                                   

                                                                                

                                                            Bruxelles, 17 aprilie 2012  

  

Magia balcanică a lui Ovidiu Lipan a cucerit publicul din Bruxelles 
  

Ovidiu Lipan, Stelu Enache şi fanfara Zece Prăjini au cucerit publicul palatului Bozar din Bruxelles, în cadrul 

festivalului Balkan Trafik, cu un exploziv cocteil balcanic. Ritmurile româneşti, folclorul aromân, o premieră în cadrul 

festivalului, influenţele balcanice au electrizat cei 700 de spectatori. Ovidiu Lipan a fost de altfel intervievat de canalul 

Euronews, iar presa locală a acordat o atenţie deosebită evenimentului. Prezenţa românească a fost una masivă şi de 

calitate. Acordeonistul Roberto de Braşov, trioul Zmei Trei, Taraful Haiducilor, ţambalistul Relu Merişanu au incendiat 

atmosfera, alături de ceilalţi aproape 200 de artişti din zece ţări. 

“Diversitatea muzicilor din România, dialogul fericit între tradiţiile diverselor comunităţi au fost ilustrate perfect de 

concertul lui Ovidiu Lipan cu Stelu Enache şi fanfara Zece Prăjini. România şi-a expus tezaurul multicultural într-un 

cadru excepţional, graţie ICR Bruxelles, care este probabil cel mai activ şi inspirat institut cultural străin din capitala 

Europei”, spune Nicolas Wieers, producătorul general al Euronews.  

ICR Bruxelles este partener al festivalului Balkan Trafik de la prima sa ediţie, în 2007. Palais des Beaux-Arts este una 

dintre cele mai prestigioase instituţii de artă din Belgia. Prezenţa românească în festival a fost completată de proiecţia 

filmului Loverboy de Cătălin Mitulescu. 

  
  

Sfârşit 

  

Informaţii suplimentare despre festivalul Balkan Trafik puteţi găsi la www.balkantrafik.com , 

www.bozar.be/balkantrafik şi pe pagina de facebook a ICR Bruxelles    

  
Notă pentru jurnalisti: pentru informaţii suplimentare, foto sau cereri de interviu, puteţi contacta Serviciul de presă 

1001 Valises (comunităţi şi presa internaţională) : Iris Maas – iris.maas@gmail.com  Tel. +32 (0)476 349 314 

 

 

X.
/,/.

Poezioară pentru 

tine 
 

Cei care iubesc mult 

Mor mai mult.  

Îşi mor moartea 

Altora. 

 

EUGEN EVU 

http://www.bozar.be/
http://www.balkantrafik.com/
http://www.bozar.be/balkantrafik
mailto:iris.maas@gmail.com
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Toronto 
 

FAŢA  FRUMOASĂ  A ROMÂNIEI 
    

         Motto:  

                 E mai important să trăieşti frumos, decât să trăieşti bine. 

 

 

La fiecare vizită făcută în România, la primele contacte, ai un sentiment tulbure. 

Se bat cap în cap bucuria revederii pământului drag cu mâhnirea că România nu 

e cea pe care am visa-o după căderea comunismului. Dar pe măsură ce te apropii 

cu dragoste şi înţelegere de toţi oamenii, dincolo de spectacolul de bâlci al 

politicienilor şi îmbogăţiţilor vremii noastre, descoperi oameni care dau 

frumuseţe ţării, chiar dacă ei nu ies în faţă pe scena ţării. 

 

Există o lume care îşi vede de rosturile ei, cu temeinicie, în linişte şi pace, ducând carul vieţii înainte, după 

puterile fiecăruia. Sunt mulţi oameni buni şi harnici, cu profundă credinţă în Dumnezeu, păstrători de tradiţii şi de 

morală din străbuni care ajută la anularea efectelor unor mari prefaceri devastatoare de acum, care purifică aerul în 

preajma noastră, îl fac mai respirabil. Aceşti oameni  mi-au hrănit sufletul cu faptele lor. Atingerea cu viaţa lor te face 

mai bogat sufleteşte. Sunt oameni buni care niciodată n-au ieşit din adâncul convingerilor lor, oameni cu puternic crez 

lăuntric, cu caractere puternice, care işi poartă valorile morale cu simplitate şi aleasă modestie.  

Mulţi oameni simpli  sunt  de o inimaginabilă maestate în ţinuta lor, oameni formaţi mai mult prin voinţa lor, 

decât prin darul primit de la Cel de Sus sau ale înaltelor şcoli. I-am întâlnit risipiţi pe toate meleagurile ţării, oameni care 

trăiesc fără să ştie cât sunt de aproape de ceea ce ne cere Domnul să fim. Acestia  echilibrează balanţa şi lor le datorăm 

mult, chiar dacă ei trăiesc aproape neobservaţi în preajma noastră, într-o adevărată risipă. Ei construiesc oricât de puţin, 

dar realizează ceva în momente de cumpănă existenţială, strecurându-se printre atâtea lucruri nefireşti, un adevărat 

contrapunct al atâtor inumane nedreptăţi. Ei au învaţat să ţină piept furtunilor devastatoare, să lucreze în tîcere, să 

găsească semnificaţii profunde frumuseţilor vieţii, să descopere mereu noi izvoare de viaţă şi de bucurie. Împlinirea 

unor fapte, ţinuta demnă, dau dreptul la lumină ca model.  

Un astfel de model se impune familia Vărzaru din Pietroşiţa, oameni care au ştiut să împletească într-un mod 

armonios munca intelectuală, cu munca fizică. Ei sunt acum la a doua tinereţe şi trăiesc o viaţă frumoasa. Munca şi viaţa 

trăită în rosturile ei le-au asigurat o prospeţime a vieţii care curge prin trupul lor ca o sevă menţinându-le tinereţea, 

păstrându-le vigoarea şi pofta de viaţă. Au plecat din Bucureştiul sufocant la Pietroşita, localitate în care hărnicia şi 

cinstea oamenilor te întâmpină cu inimă largă. Aici au cumpărat o cladire mare, aflată în ruină, dar declarată monument 

istoric. Au schimbat total şi interiorul şi exteriorul. Au dat jos totul, până nu au mai rămas decât pereţii în cărămidă 

roşie. Din mâna şi priceperea lor, după o muncă plină de pasiune, timp de mai mulţi ani, au realizat o casă de o 

frumuseţe particulară, dar mai ales o casă care îţi vorbeşte cu fiecare colţişor aparte. Este incorporată viaţa stăpânilor în 

ea, ca Ana la Curtea de Argeş. Simţi prezenta stăpânilor ei şi atunci când ei nu sunt acolo. Le simţi mişcarea gândului şi 

a faptelor. Te urmăreşte multă vreme admiraţia pentru aceşti oameni care au ştiut să cuprindă în mâinile lor ziua de 

mâine, oameni cu inteligenţă armonioasă, cu caractere puternice, care au învăţat să-şi croiască singuri drumul prin viaţă 

şi au înţeles că fericirea vine din interior, din fericirea clipei trăită intens. 

Model se impune şi colectivul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură din Ştefăneşti-

Argeş. Am întâlnit acolo oameni de o dinamica aparte, de neoprit.  Numai 27 de persoana duc tot greul acestui institut. 

Ei au realizat totul în modul cel mai firesc cu putinţă, cu o voluptate greu de descris în cuvinte. S-au întâlnit aici puterea 

biruitoare a faptei cu gândul şi sentimentul. De cum păşeşti în institut, ai o stare de bine, de împlinire, de ceva care este 

temeinic orânduit, de curăţenie şi sfinţenie a muncii, de calm, te pătrunzi de frumuseţea şi de firescul muncii zilnice şi 

mai presus de orice, le admiri pasiunea muncii fără răgaz, care se opune orgoliilor ucigaşe şi vanităţilor reductibile la 

nimic. Au învăţat să lucreze în tăcere şi mânaţi numai de o chemare interioară de neoprit. Au luptat din răsputeri pentru 

soiuri noi, pentru performanţă, dar au rămas modeşti. “ Vă admir, le-am zis eu, că mergeţi în profunzime, pe verticală”.  
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“Să ştiţi că mai mergem şi de-a buşilea” a venit răspunsul cu modestie învăluită în umor, ca nişte oameni de 

spirit cum s-au dovedit pe deasupra. Le-am admirat un frumos servici de cafea. “Ceşcuţele astea au şi o altă frumuseţe şi 

o valoare deosebită pentru noi, am primit răspunsul. Sunt făcute cadou de inspectorii care au venit în control. Le-a 

plăcut ce au văzut aici şi, impresionaţi de greutăţile materiale cu care ne luptăm, încercând să facem totul prin puterile 

noastre şi uneori din banii noştri, ne-au făcut ei cadou acest serviciu de cafea”. Iată, mi-am zis, în România, deşi este 

destul de activă captarea bunavoinţei inspectorilor prin “atenţii”, aici inspectorii au scos bani din buzunarul lor  ca să le 

facă un frumos cadou în care s-a incorporat mărturia aprecierii valorii muncii făcută cu pasiune.  

Model se impune şi figura luminoasa a călugărului Prodromos Bele, venit din ţinutul Maramureşului cu mâna 

goală, dar cu sufletul plin de dorinţa de a ridica o sfântă mănăstire împreună cu sătenii şi câţiva ctitori în comuna mea 

natală Ţigăneşti-Teleorman. “Părinte, l-am întrebat eu, cum de aţi lăsat aerul curat al ţinuturilor de basm din nordului 

ţării şi aţi căutat aerul cu praf din apropierea Dunării”? “Aici sunt mai puţine mănăstiri, mi-a venit răspunsul şi 

necesitatea acestei mânăstiri o dovedeşte tocmai faptul că, deşi Dumnezeu binecuvântează în fiecare an grânarul ţării – 

câmpia Burnasului – cu roade din belşug, totuşi este atâta secetă duhovnicească în rândul celor ce adună recoltele. 

Oamenii, pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu, au nevoie de modele, ori ştim că aceasta este tocmai menirea mânăstirilor – 

de a da sfinţi. După cum spune un Sfânt Părinte, ‘îngerii sunt lumina călugărilor, iar călugării sunt lumina mirenilor’.  

Consider că aici m-a trimis Duhul cel Sfânt să înălţăm cu ajutorul lui Dumnezeu această mânăstire închinată  Sfantului 

mare Mucenic Gheorghe,  purtător de biruinţă. Trebuie să spun că acest înălţător lucru nu-l puteam înfăptui dacă 

Dumnezeu nu mi-ar fi scos în cale pe domnul inginer Florinel Andrei, ctitorul a mai multor biserici şi mânăstiri, care din 

multă modestie preferă să rămână un anonim”.  

Dar ce este mai înălţător, este că această frumoasă mănăstire s-a înalţat ca o adevarată catedrală a spiritului 

superior, mărturie a vieţii interioare în care se vede că bunul Dumnezeu nu şi-a luat mâna de pe neamul nostru. 

Apropiindu-ne de mănăstire simţi în aer adierea unor noi trăiri. 

Model pentru generozitatea lor pot fi şi bunii mei prieteni din Bucuresti, pensionari, care au luat-o în îngrijire, 

fără niciun fel de răsplată, pe prietena mamei lor, aflată în suferinţă şi rămasă într-o situaţie precară după ce o nepoată a 

deposedat-o de apartament şi a lăsat-o fără îngrijirea la care se angajase. Mă gândesc, nu de puţine ori, oare ce a scris 

bunul Dumnezeu în catastiful Lui în dreptul numelui prietenilor mei? 

Sunt mulţi oameni care au reuşit să iasă de sub strivirea vremurilor, oameni ai bunăvoinţei, ai luptei cu sine 

însuşi, ai stării pozitive, ai împlinirii şi ai demnităţii, ai frumuseţii drumului din viaţă lor. Aceştia vor face ca în viitor 

România să renască în frumuseţi. Aceştia merită reverenţa semenilor lor, căci ei formează faţa cealaltă a României, faţa 

ei frumoasă de care nu te poţi desprinde, pe care o duci cu tine oriunde te-ai afla şi care te recheamă să o vizitezi pe 

calea aerului când poţi şi cel mai adesea, pe calea dorului.  
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LINIŞTEA LUMII SAU 

CĂUTAREA CERULUI LA 

 ADRIAN BOTEZ 

 Liniştea lumii este un titlu neobişnuit pentru Adrian Botez
2
, spirit 

tumultuos, energic şi revoltat pentru mersul spre haos al lumii în care 

trăieşte, o lume care a uitat valorile curate ale creştinismului, o lume a căderii 

în gol… E un popas în mişcarea sufletului spre infinitul spre care tânjeşte 

poetul, oprirea care se regăseşte în psalm, pentru că există psalmi în care 

apare brusc acest semn – oprire! Cuvintele se prefac în peisaj, în cântec, în 

imn, în vis, în speranţă, dar sunt acolo, cu adevărul lui Dumnezeu în 

consoane sau vocale… 

Adrian Botez este un scriitor aplecat spre rânduială, îşi organizează 

volumele în cicluri care să reziste, anotimpuri ale poeziei, iată că şi acest 

volum are mai multe părţi, legate între ele, simbolice, cu deschidere spre 

vibraţiile lumii: 

 

Cartea I: LINIŞTEA LUMII; 

Cartea a II-a: VÂRTEJURI; 

Cartea a III-a: DINCOLO DE ZARE. 

Volumul mai cuprinde OPINII CRITICE şi secţiunea PERSONALITATE ŞI OPERĂ, toate legate de mesajul 

poeziei lui Adrian Botez, aducând explicaţii, argumente, texte, pretexte şi bucuria lecturii şi a scrisului. 

Un volum complex în care autorul pune accentul pe valorile creştine, pe mărturia lui Dumnezeu în lume, pe 

rezistenţa creştinului, pe revelaţia personală, particulară, pe literatura ca şoaptă în cetate, şoaptă care pentru alţii, 

necunoscători, pare ţipăt, ţipătul zimţat de la miezul nopţii… 

Brusc, în poezia lui Adrian Botez apar temele care pot aduce liniştea unui suflet ce tânjeşte să vadă dincolo de zare, 

prins în vârtejurile lumii, în valurile care zguduie lumea şi timpul în care trăim, pentru a produce netimp! 

Aşteptând florile, mântuirea, zăpezile, primăvara, sărbători de primăvară, metamorfozele, Visul Grădinii  - toate 

devin elemente ale aşezării lumii în matca iniţială, cele care susţin posibilitatea existenţei ca realitate prin cuvinte, în 

Cuvânt. Dar lumea e prinsă în tentaculele aruncate de tsunami în această parte de univers, pentru că apar umbrele: 

singurătatea de acasă, instabilitatea, vremuri fără ceas, jocul leprei în lume, spasmul cosmic, paştele orbilor (!!), 

conversaţii cu un asasin. Dar speranţa se coagulează în posibilitatea vederii cu inima dincolo de zare: iubirea ca valoare, 

Hristos ca stâncă în vârtejurile lumii, mustrarea Domnului, supraidentitatea.  Pendulând între poezia lirică a lui Octavian 

Goga, între cuvintele potrivite ale lui Arghezi sau metafora lui Nichita Stănescu, volumul lui Adrian Botez este unul al 

căutării echilibrelor posibile într-o lume care şi-a pierdut orizontul, iar oprirea pare o soluţie… 

 

          Adrian Botez, Liniştea lumii, Editura „Dacia XXI” – Cluj-Napoca, 2011, versuri, Colecţia Poezie şi muzică creştină. Cartea apărută în 

colaborare cu Primăria Gura Humorului. 

          
2
 Scriitor român, autorul cărţilor:  POEZIE - 1-Jurnal din marea temniţă interioară (Axa-Botoşani, 1998); 2-Rog inorog (Salonul 

literar-Focşani, 1998); 3-Povestea unui colecţionar de audienţe (Corgal Press-Bacău, 2003); 4- Epopeea Atlantică (Corgal Press-Bacău, 2003); 

5- Eu, barbarul (Casa Scriitorilor-Bacău, 2005); 6- Crezuri creştine - 70 de sonete cruciate; Van Gogh – perioada Borinage (tumorile artei), 

Casa Scriitorilor, Bacău, 2005. 7-Nu mai ridicaţi din umeri! (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007); 8-În contra demenţei de astăzi în cultura română 

(Ed. ProPlumb, Bacău, 2008); 9-Aici –  la-ntâlnirea tuturor câinilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2009; Cartea Profeţiilor, Ed. Rafet, 2010, Liniştea 

lumii, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, Obârşii, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2012. PROZĂ: volumul Basme- pentru copii, pentru oameni mari şi 

pentru foarte mari oameni  (Corgal Press-Bacău, 2004). CRITICĂ/HERMENEUTICĂ:1- Prigoniţii cavaleri ai Mielului  -  despre poezia 

cultă aromânească (Ed. Dimândarea părintească, Buc., 2000); 2- Spirit şi Logos, în poezia eminesciană  -  pentru o nouă hermeneutică, 

aplicată asupra textului eminescian (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2005); 3–Loja Iohanică Românească – ION Creangă, ION Luca Caragiale, 

IOAN Slavici  - pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici (Ed. Rafet, Rm. 

Sărat, 2006) –; 4-Cei Trei Magi ai prozei româneşti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) – şi Epoca Mihaelică :  pentru o 

nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi Mircea Eliade (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007); 5- Opera 

scrisă a lui Corneliu Zelea Codreanu – între vizionarism şi alchimie naţională, Criterion Publishing, Bucureşti, 2009. ESEURI: 1-Ruguri – 

România sub asediu, Carpathia Press, Buc., 2008 (postfaţă de dr. Artur Silvestri); 2-Cartea Cruciaţilor Români, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2008; 3-

„Cazul Dacia...”, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011etc. 
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Autorul, într-un moment de împăcare cu sine, dedică volumul soţiei, Elena, ca semn al reîntoarcerii în matricea 

familiei… 

Prezenţa Grădinii în construcţia volumului este tânjirea poetului după raiul pierdut, dar posibil a fi visat, gândit, 

trăit prin imnul dedicat munţilor, anotimpului, florilor… 

Îngerii sunt bolnavi de roua dimineţii, iar Hristos visează într-o stea, raiul e aproape şi totul e promisiune sau clipă 

captată de poet în poemele sale. Dumnezeu cu barba în palme priveşte dincolo de orizontul mării, apa botezului curge 

spre noi rădăcini, trupul poate fi de rază, animale ucise de prea multă blândeţe… Prezenţa lui Hristos în peisajul lumii, 

Duhul Sfânt mişcând poemul: „a fâlfâit Duhul Sfânt peste mine/de-am simţit - …o, în sfârşit – că e bine…!/ nu există 

frică-nici moarte: să ştii//numai om Dumnezeu vrea ca iarăşi să fii/…va trimite - la tine – alai cu făclii:/povesti-vei – 

tihnit – ce durere-i în glii…/” – A TRECUT DUHUL SFÂNT. 

Atâta linişte declanşează delirul în primăvară, ca posibilitate a salvării: „o Doamne – Ţi-ai deschis comoara-

n/ceruri/nu se mai văd arhangheli la creneluri:/nu merit izbăvirea – dar mă simt izbăvit/în tot arde frăţia – deşi toţi m-

au hulit!” – DELIR DE PRIMĂVARĂ. 

 

 

Dar luciditatea poetului îl prinde în oglinda ei: partea corectă 

câştigă din ce în ce mai rar, trebuie să se schimbe ceva în lume din 

temelii, demnitatea umană a  pierdut ritmul în faţa vârtejurilor de 

toate felurile… (Balada şi rugăciunea lui Joan Sala I Ferrer 

Serrallonga). Dumnezeu poate să mântuiască, Dreptatea e Mireasa de 

Taină a lui Hristos, crima e legea celui tare, Hristos lăcrimează pe 

frunţile noastre uscate. Paralela bine-rău demonstrează că răul poate 

fi învins prin binele pe care omul îl poate face în lumina divină, e o 

baladă a celui care tânjeşte după reformă, după schimbarea  cea mare, 

după liniştea lumii care poate da roade în fiinţele noastre. Poetul e 

neîndurător cu negustorii burtoşi care au scos lumea la mezat, e 

prezent şi şmecherul cu aureolă în buzunar, patronul de stele,  

paiaţele lumii. Privind din perspectivă divină, Adrian Botez vede clar 

nevoia lumii după Dreptatea lui Dumnezeu, pentru că dreptatea 

oamenilor nu mai are efect, dreptatea oamenilor s-a stins pe un munte 

care s-a topit.  

Străinătatea de acasă pare semnul depărtării de sine, pierderea 

identităţii, câinele mort în şanţ, copaci scheletici care cerşesc milă 

într-un secol al maşinăriilor de toate felurile, maşinării care imprimă 

viteză fenomenelor, e un „suflu al aroganţei”! Metaforele poetului 

sunt sugestive: spinările cerului se ating, se freacă una de alta, masa 

la care scrie are mereu alte dimensiuni, nici un lucru nu e la locul lui!  

Luciditatea se mişcă în liniştea lumii, spiritul omului atras de miracole, de mântuire lucrează prin cuvinte, prin 

rugăciune, prin apropieri… Sunt vremuri fără ceas: „păsări vremuiesc cu glasuri sure/vremea nu mai ştie cum să 

fie/vântul bate parcă stă să-njure/ o lume lividă – vineţie/” sau „ Dumnezeul lumii e cenuşă/n-a lăsat pe nicăieri vreo 

uşă/” – VREMURI FĂRĂ CEAS. 

Sfârşitul de vremuri fără de timp se vădeşte  prin prezenţa Păsării Cenuşii, care îl priveşte pe poet în ochi, e moartea 

care are îndrăzneala să arunce fulgere cenuşii într-o lumea a culorilor căzute din curcubeu şi este o dungă, fizic, 

inexplicabilă, căderea perspectivelor, orizontul care s-a topit în moarte. 

Poate că imaginea cea mai dură şi care depăşeşte durerea fizică e prezenţa fiinţei alunecate în moartea cea de toate 

zilele: „trag după mine un cadavru,-n salturi/nu mă trezesc – nu ştiu unde-l ascund:/nu-s vinovat – ci blestemat de–

nalturi…/şi lepra-ncape-n timpul tot mai scund/. – ADVERSARUL. 

Speranţa, însă, e după zare, acolo, în aproapele din inimă: „aerisind luminile în păsări/ne sprijinim de cer spre-a 

trece-n linişti:/acolo nu-s recolte şi nici mirişti/ doar cântec de incendii hialine/”- ACOLO.  

Dincolo de zare e un pisc de rugăciune, un munte care se poate urca prin stăruinţă sau încăpăţânare, munţii dau 

argumente pentru o altă viaţă, curg pâraiele din cer, muntele visa un om… E, desigur, Muntele Dreptăţii lui 

Dumnezeu! Muntele acesta a fost văzut de proorocul Isaia (vezi Biblia), a fost urcat de Iisus, e motivul poemelor lui 

Adrian Botez, care se topeşte, după considerente divine, într-o lume în faliment.  
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Natura e parte a speranţei, natura e parte a creaţiei şi puterii lui Dumnezeu de a reforma cele văzute: verdele plin al 

grădinilor, albastrul sever al cerului, grădina, boarea din grădină, păsările cântă prin copacii din rai, lumina cerului, 

mările lumii, porţi enigmatice, cirezile faptelor, ploaia de rouă ca o ploaie spirituală, aer sfânt, o lume proaspătă ce 

trimite la un alt cer şi un alt pământ din Apocalipsă (vezi Biblia).  

Despre sine Adrian Botez mărturiseşte: „n-am fost bun - nici/rău: un oarece/ om// am văzut ape-n amurg/ le-am 

înfruntat – am văzut/ munţi în răsărit – şi/ m-am înălţat/” – MĂRTURIA LUI DISMAS.  

În ultimul poem al cărţii care poartă un titlu frust şi mărturisitor – C.V. DE CIOBAN AL CERULUI, autorul se vrea 

un biruitor, un luptător, unul care ştie sensul bătăliei spirituale şi care are argumente la înaintaşii săi, purificaţi de un foc 

divin. Se poate observa şi o anumită oboseală la poet, viaţa e un joc în care energiile se strivesc, se duc: „Doamne – 

stinge-mă undeva/între ape mari – cu ţărmuri ameţitor/depărtate – ţărmuri pline de/ lacrimi”. – DOR DE STINGERE.  

Dar lumea tânjeşte după liniştea dintâi, e o lume în care Paştele s-a modernizat, care vrea altceva, dar nu găseşte: 

„nu-L mai plânge – astăzi – nimeni pe Hristos/ nimeni nu-i mai simte dorul Lui de noi/ Crucea-I grea n-o îndurăm – 

direct – pe os/ nici hidosu-i strigăt – horcăind în toi/ … nevinovată carne să înghită/ în vina lui mereu deschisă-i poftă/ 

oricine-i pregătit – smerit – să mintă/ să cumpere privata lui Golgotă…/  - MODERNIZAREA PAŞTELUI.  

Poet incomod, dar pregătit să se ierte pe sine şi să-şi recunoască limitele, Adrian Botez recunoaşte că nu poate evada 

din această lume în care îşi cântă şi cântă nedesăvârşirea, ca etapă spre omul de dincolo de zare. Versurile sunt dure, 

cuvinte aparent nepoetice strivesc corola poemelor şi aduc mirare cititorului clasic de poezie, dar cel care citeşte 

Scriptura ştie că sunt acolo cuvinte mult mai dure şi că Dumnezeu vrea să ne recunoaştem ticăloşia.  

Stilul său pendulează între clasic şi modern, virgulele sunt înlocuite de linia care desparte cuvintele, ideile capătă 

astfel putere, versurile sunt sentinţe pentru cititor, uneori cuvintele curg simplu, cadenţat, alteori se caută complicat şi 

simbolic, e un simbolism creştin, cu pecetea lui Hristos, vocalele strigă, consoanele caută liniştea nopţii, vechi linii ale 

literaturii române se regăsesc în scrierile acestea tulburate de vis şi dorinţe neîmplinite, lumea se deschide în faţa poeziei 

ca o carte a Privirii Extatice… Poate că poetul ar trebui să-şi cenzureze uneori discursul liric pentru a lăsa aurul din gând 

să iasă la suprafaţă, prin versul cercetat de şapte ori… 

Luminiţa Aldea scria despre Adrian Botez: „Întâmplarea a făcut să citesc poezie scrisă de domnul Adrian Botez şi 

să exclam fericită: Iată Poetul! … Tema dominant-esenţială a poeziei domnului Adrian Botez este credinţa – raportare 

la divinitate. Toate celelalte teme pălesc sau sunt mici, prin comparaţie cu tumultul şi vibraţia înălţător – sfâşietoare a 

căutării căii spre Cer.” – Luminiţa Aldea, Cornul Luncii/Suceava – Scrisul ca destin. 
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This series of specialized dictionaries is the first systematic attempt ever to put together, and begin to coordinate the 

research done over many years on the languages in Finnegans Wake. And when we say 'languages', we include English.  

 

For James Joyce is a very peculiar language user and had been so from his earliest years. When he speaks of himself as 

a child, it is clear that he was giving the child Joyce the rare ability to see the magic of words. The child Joyce 

wonders, wide-eyed, at how magical a single word, standing all alone, can be! That is why, the teen-ager Joyce was 

reading dictionaries "by the hour". The mature Joyce takes a Gulliver step further, and proceeds to teach us all — his 

readers — that the only Magic worth the notice in this wide world of ours is neither the Sun, nor God, nor Einstein... but 

it is indeed Language. All Language.  

 

In addition, English is different just because it is the only Open Language worth the notice. (Emil Cioran makes the 

forceful point that Romanian is open too!) The present volume — number Seven in the Series — discusses, 

spellingswise, the openness of English as a great quality of it. For it is on the strength of that very feature that it has 

become a world language today. And openness and tolerance go hand in hand.  

 

In our view, FW is untranslatable, for its Forty Languages are the really real characters in the book. And they carry 

Magic — many of their words — very much like the stories of The Wizard of Oz, andSnow White and the Seven Dwarfs, 

and Little Red Riding Hood. Joyce calls that kind of genuine Magic "epiphany", and the Author himself is the Language 

Wizard of the Whole of Europe: not of Dublin, or of Trieste, or of Zurich, or of Paris. Or of, lately, the inevitable 

"Copenhagen".  

 

In the last analysis, we are here trying to take you with us into a universe of children, though, unfortunately, it has to be 

treated with all the seriousness of the Vatican Swiss guard. (We hope to God you do know that Oz means 'Australia', 

and the Pope's army are all 'Swiss'.)  

 

This book is dedicated, with gratitude, to Clive Hart, the only man alive who dared to make the FW Concordance by 

hand. It was long before computers appeared on our desks. And he was also the man who used to stand closest to the 

James Joyce Estate for a long time.  

 

Remember that dogmas could never swallow FW: for there is too much fun in it! So, read everything carefully: you are 

in danger of roaring with laughter... particularly if you attend to the languages there of course!  

 

 

The volume A Lexicon of UnEnglish English in Finnegans Wake edited by C. George Sandulescu is officially 

launched on 27 April 2012, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the 

following internet address: 

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-one.html 

 

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or 

suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro. 
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Comunicat de Presă 

București, 27 aprilie 2012                                                 Ediție online 

Contemporary Literature Press, 

sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român  

 

Anunță publicarea volumului 

 

A Lexicon of UnEnglish English in  
Finnegans Wake  

 
de C. George Sandulescu.  

(ISBN 978-606-8366-23-4) 

 

Seria de dicționare Finnegans Wake publicată de noi reprezintă prima încercare sistematică de a organiza rezultatele 

privind cercetarea limbilor străine în textul lui Joyce. Includem între limbile "străine" în viziunea prozatorului și limba 

engleză.  

 

Limbajul este pentru Joyce magie - lucru care se vede limpede în felul cum se descrie pe sine în copilărie. Personajul 

Joyce-copil are priceperea rar întâlnită de a se mira de puterea Cuvântului. Mai târziu, adolescentul Joyce citea 

dicționare pe nerăsuflate. Scriitorul Joyce a ajuns astfel la credința că nimic nu e mai presus de limbaj — prin acesta 

înțelegând toate limbile pământului.  

 

Dintre limbile lumii, singura deschisă către toate este engleza. Emil Cioran adaugă la această afirmație că și româna este 

aproape la fel de deschisă. Al șaptelea volum al seriei de Lexicoane se ocupă de marea flexibilitate ortografică a limbii 

engleze, care a dus la statutul ei actual de limbă a lumii întregi. O limbă deschisă și tolerantă.  

 

Suntem de părere că FW este o carte intraductibilă tocmai din cauză că cele 40 de limbi sunt adevărații ei eroi. 

Cuvintele au putere magică, la fel ca povestirile Vrăjitorul din Oz, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, Scufița Roșie. 

Acest fenomen este numit de Joyce "epifanie". Scriitorul este astfel Vrăjitorul Limbajului pentru toată Europa: nu doar 

Dublin, Trieste, Zürich ori Paris. Ori, mai de actualitate în ultima vreme, "Copenhaga".  

 

De fapt, ceea ce încercăm să facem este să vă călăuzim pașii către un univers al copilăriei, care, însă, trebuie tratat cu 

seriozitate.  

 

Cartea este dedicată, cu mulțumirile noastre, lui Clive Hart, singurul care a îndrăznit să alcătuiască o FW 

Concordance cu mult înainte de folosirea generalizată a computerului. Și tot el a fost multă vreme reprezentantul legal 

al moștenirii literare Joyce.  

 

Să nu uităm că Finnegans Wake este o carte plină de haz. Dacă citiți atent, veți cădea pradă râsului... mai ales atunci 

când descoperiți cum se îmbină limbile străine între ele!  

 

Volumul A Lexicon of UnEnglish English in Finnegans Wake de C. George Sandulescu se lansează oficial la 

data de 27 aprilie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:  

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-one.html 

 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări 

atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați 
Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-one.html
http://editura.mttlc.ro/
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poem cu liliac alb 

 

Dumnezeu a deschis larg 

fereastra 

şi a pus atâta soare-n 

geamul meu 

a presimţit că 

dimineaţa încă mi-e frig 

 

de când n-am mai văzut  

atâta cer deschis 

ştiam de-o vreme doar 

singurătatea 

ca pe ceva ce mă 

răstignea 

şi întunericul în care 

urlau lupi 

când eu nu aparţineam 

nimănui 

 

şi nu m-aş fi întors acasă 

pentru că nu mai sunt 

aşa cum 

ai mei m-au crescut 

învăţ drama porţilor 

închise 

învăţ mersul pe sârmă 

acolo unde poţi avea 

totul  

sau nimic 

acolo unde trebuie să-i 

fii prieten morţii 

şi vieţii curvă 

 

şi ce greu mă întorc 

acasă 

când mama se închină 

întâi pentru mine 

şi-apoi pentru ea 

iar Dumnezeu deschide 

larg ferestra 

şi mă mângâie 

ca pe un liliac alb 

de parcă nici nu-i pasă 

că nu merit 

 

 

 

poem pentru bărbat 

 

am visat lebede negre 

o mie de nopţi 

duceau depărtarea noastră 

pe aripi 

 

când toţi ne erau împotrivă 

când noi nu ne mai ştiam 

drumul 

pentru că niciodată nu afli 

precis 

răutatea lor 

şi n-am vrut să-i ascult 

am fost cea nesupusă 

cea care trăia cu sufletul pe 

buze 

ca o mireasă uitată 

la ora amiezii  

 

mi-am învăţat singurătatea 

pe de rost 

am trăit iubirea  

până în ultimul hal 

şi pentru asta 

niciodată n-am să 

îngenunchez 

iar dacă am să plec capul 

o voi face doar pentru 

a săruta 

tălpile bărbatului meu 

 

 

tot ce rămâne 

 

mai simt adânc la mine-n 

piept cum fierbe 

cuvântul înţelept, cuvântul 

sfânt, 

şi dintre toate câte-s pe 

pământ 

iubirea Ta îmi va rămâne-n 

verbe 

 

nepreţuită taină murmurând 

despre copilul slab rămas în 

mine 

în tânărul ce caută să-ngâne 

tăceri pe care le înveţi 

plângând 

 

când mama îşi aşază cald sărut 

în seri târzii de rugă, pe icoane 

despre iubirea aceasta-Ţi 

spun, Doamne, 

că-i tot ce-a rămas după ce-am 

căzut 

 

că-i tot ce mă ţine azi în 

picioare 

în ea mă încred să-mi ţin pasul 

drept 

şi am s-o pun în sipetul din 

piept 

pentru atunci când vor rosti 

sudalme 

 

cei ce nu ştiu că mama 

trecerea mea 

 

am să învăţ trecerea mea 

prin cuvinte 

până la marginea lumii 

 

până la ultima ninsoare 

ce are să cadă de bună 

voie 

fericită cuminte 

ca un descântec 

pe care mama mi-l aşeza 

pe frunte 

la plecarea de acasă 

cu gând ca fata să i se 

întoarcă cu bine 

 

am să învăţ zborul înalt 

până am să uit 

de mine 

 

iar când am să uit de voi 

atunci voi şti că trebuie 

să-mi învăţ căderea 

 

 

 



 

125                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
atunci vom râde ca doi nebuni 

 

când ţin ochii strâns închişi 

simt că am în ce crede 

ca atunci când cred nebuneşte în 

vise înalte 

înalte de tot 

 

de parcă ar fi trecut durerea 

de când s-a smuls din mine carnea 

cu plecări şi necuvinte 

ţi-am spus şi atunci că din mine  

nu pleci 

eram mai albă decât dimineaţa 

când am rămas mult lângă uşă 

ghemuită acolo 

apoi câte zile în care aerul dintre 

noi îl simţeam déjà vu 

ca mirosul balsamului de rufe 

şi de câte ori aş fi spus cuiva 

 

tot ce contează 

nu oglinzile cu mine 

nu cărţile mele lăsate aiurea 

nici creionul meu negru de ochi 

doar dimineaţa aia 

în care o să arunc cafeaua de ieri 

şi fără să descărcăm bagajele 

o să râdem ca doi nebuni 

 

 

 

hai să ne povestim vieţile cât fumez o 

ţigară 

 

iau singurătatea cu mine  

în toate lucruşoarele 

pe care mi le împăturesc cu grijă în 

troller 

apoi mă aşez la geam 

mă ascund mă înalţ 

pornim spre un capăt de vânt 

înspre munţi 

 

tu mă priveşti ca pe cea mai neclară 

femeie 

şi îmi spui 

hai să ne povestim vieţile cât fumez o 

ţigară 

mă simţi rece-albastră 

nu ţi-am spus dar mi-e teamă de 

oameni care pleacă 

de-o umplere dulce-amară 

de-o iluzie somnoroasă într-un 

nescafe strong. early morning. 

 

ajungem târziu şi e frig 

un fotograf nebun îmi cere să schimb 

rochii negre şi stări 

din pricini necunoscute am să-ţi spun 

despre un tatuaj pe gât şi-un poem 

scris pe drum 

şi-n răstimpuri de zâmbete lucrate-n 

obiectiv 

am să te las să mă priveşti în ochi 

 

sunt cea mai tragică femeie 

când tu mă crezi bestial de frumoasă 

 

 

 

cu viaţa prin viaţă  

 

ia-ţi, Ainafety, viaţa pe umeri 

ca şi cum ar fi de caşmir 

şi poart-o prin anotimpul nimănui 

când tăcerea se uită la ceas 

cu ochi de culoarea nimicului 

 

când Dumnezeu stă la marginea 

timpului 

şi nu mai răspunde 

iar în tine sapă un gând ascuţit 

că ai putea să ghiceşti clipa surpării 

pe linia întreruptă din palmă 

 

ori în cafeaua cu gustul păcatului  

apoi dai naibii tot pentru că luna 

trece la fel de despuiată 

şi-n biblioteca nebuniilor tale 

şi-n bordelul în care se vând noapte 

de noapte 

ţigănci obeze cu ciorapi fini 

 

ca mai apoi să doară lumina 

dimineţii 

da, Ainafety, lumina doare… 

când Dumnezeu te mângâie pe 

frunte 

şi-ţi răspunde blând 

măăă, fatăăă…! 

 

 

când golul se umple 

 

poemul acesta respiră 

îl simt 

mă ţine într-însul uimită 

dimpreună cu mine tăcând 

într-un ceas nebătut 

al toamnei 

în care nu se mai vede drumul 

pe înserat... 

dar se simt paşii 

 

paşii ce or să vină 

şi-atunci voi avea 

din nou braţe 
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Apolinic şi  dionisiac 
 

 

Apolinic şi dionisiac  sunt Categorii estetice formulate de Nietzsche în 

lucrarea Die Geburt der trag die au dem geist der muzik - Naşterea tragediei 

din spiritul muzicii – (1872). Ele reflectă, pe plan estetic, opoziţia dintre cei doi 

zei ai artei la greci: Apollo, un dintre cele mai mari divinităţi ale mitologiei 

greceşti, zeul muzicii, al poeziei, al lumini al artelor frumoase, al fanteziei, 

visului şi profeţiei, era identificat adesea cu soarele; Dionysos, tumultosul zeu al 

beţiei extatice (extatic de la extaz), patronul muzicii şi poeziei lirico-ditirambice, 

sărbătorit în cântări şi dansuri cu caracter orgiastic, reprezintă principiul 

sumbru şi iraţional, dominat de instincte. Dionysos, ca zeu al extazului, al 

misterelor, personifică tulburarea, zbuciumul plin de fervoare, bahic. (Mircea   

 

Angelescu, Cristina Ionescu, Gheorghe Lăzărescu – Dicţionar de termeni literari, Editura Garamond, Bucureşti) 

Cu alte cuvinte, creatorii de artă, poeţii, muzicienii, pictorii etcetera, se manifestă în spirit apolinic sau dionisiac, 

realizează opere care pot fi încadrate în unul din aceste curente. Există şi situaţii când scriitorul, muzicianul, pictorul pot 

exprima în operele lor atât spirit apolinic cât şi spirit dionisiac, o demarcaţie definitivă în modul lor de manifestare nu 

există, poate fi visător, gânditor, căutător de adevăruri în stele, dar se poate găsi şi într-o ipostază bahică, a beţiei 

extatice, manifestându-se  în cântări şi dansuri orgiastice. Din starea momentană, unii zic momentală, sau generală a 

creatorului rezultă şi caracterul operei de artă.  

Aceeaşi autori,  citaţi mai sus, ne dau ca exemplu  de  creaţie apolinică poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu 

iar de creaţie dionisiacă o poezie de Lucian Blaga. Eu citind cărţile mai multor scriitori, gândesc că în unele opere   sunt 

apolinici iar în altele dionisiaci. Şi opera lui Ion Creangă poate fi privită prin prisma acestor categorii estetice. În 

Amintiri întâlnim accente apolinice, în Moş Nichifor coţcarul este de-a dreptul dionisiac. Pe postmodernişti mi-i greu 

să-i încadrez într-un curent sau altul, atât de  sofisticate le sunt versurile de nu mai ştii ce vor să spună: că le este dor de 

casă, de o Ileană, că le este foame, că vor să schimbe lumea, să se schimbe pe ei, că le plac munţii şi marea…, nu-i uşor 

de descifrat 

De semnalat că  spiritul apolinic şi spiritul dionisiac coexistă şi  în afara artelor. Orice individ se află în 

asemenea ipostaze,  uneori visează, alte ori acţionează ferm pentru a realiza fapte pământene, sau pur şi simplu se află în 

stare bahică. Interesant că după un chef, după o stare euforică la început, unii devin melancolici, visează vrute şi 

nevrute, şi o pot termina dramatic, într-un şanţ sau la urgenţa spitalului. Sunt şi cazuri când o stare normală, să-i zicem, 

forţat, lirică, devine comică, apoi dramatică şi se termină tragic. Aş concluziona că genurile literare, creaţii subiective, 

nu sunt decât o reflectare obiectivă a ceea ce este omul. Se poate vorbi, însă, şi  în spirit platonic, să admitem că 

genurile literare, categoriile estetice au o existenţă de sine stătătoare, sunt idei înnăscute, aflate undeva într-un spaţiu 

celest, iar creaţiile oamenilor nu sunt decât copii, umbre ale acestor idei: dramă, tragedie, poezie lirică sau epică, etc. O 

asemenea ipoteză este mai greu de admis  de omul obişnuit, doar filosofii caută să despice firul de păr în patru sau în 

mai multe părţi, pentru a le reuni apoi, spunând că este altceva. Din fericire, filosofi sunt destul de puţini, oamenii sunt 

strâns legaţi de pământ, mai aproape de gândirea lui Aristotel şi mai departe de a lui Platon. 

Dar să trec de la expunerea de tip eseu, să zicem a criticului de artă, calitate pentru care nu emit pretenţii,  la cea 

de gazetar, de reporter, prezentând fapte reale, mai aproape de  spiritul cititorului obişnuit, preocupat de treburile 

zilnice, banale. Fără să mă laud, meseria de observator al cotidianului, de gazetar, o mai păstrez în sânge, cândva am 

mâncat pâine dulce-amară de pe urma practicării ei, făcându-mi mulţi prieteni, dar şi mai mulţi duşmani prin scrisul ce 

îl făceam.  Trebuia să fiu mai mult dionisiac, să scriu şi să militez pentru drepturile oamenilor, drepturi care, după cum 

ştie fiecare, nu sunt celeste, ci pământene.  

 Majoritatea scriitorilor, în special a celor începători, după apariţia unei cărţi încearcă să se facă cunoscuţi publicului 

prin aşa-zisa Lansare de carte. Nu zic toţi fiindcă sunt şi din cei care nu o  preferă, motive sunt multe împotriva unei 

asemenea acţiuni. Poate din zgârcenie, poate din modestie, sau poate din pesimism, că orice-ar face, cartea tot nu se 

vinde.  
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Sunt şi din cei care cu această ocazie caută să obţină şi ceva bănuţi, să-şi scoată o parte din cheltuieli. 

Consacraţii au şi alte posibilităţi, participă la târguri de carte, au relaţii cu editurile, sunt colaboratori pe la edituri, pe la 

televiziuni. 

Lansarea unei cărţi, cu mici excepţii, cuprinde două părţi, ambele importante, care se desfăşoară după un anumit 

tipic, hai să-i zicem canon, că doar ne aflăm în sferele literaturii. Întâi, pe nişte scaune, cu masă sau fără masă în faţă, se 

aşează prezentatorul, autorul şi criticii, de regulă cam aceeaşi. Depinde de localitate, de numărul subiecţilor preocupaţi 

cu scrisul şi de cei care trăiesc de pe urma scrisului. Se spun mai multe sau mai puţine cuvinte despre carte, despre 

autor, de cele mai multe ori sunt laude urmate de aplauze. Din motive, lesne de înţeles, nici nu poate fi altfel. Doar n-ai 

să-l inviţi, uneori să-l şi plăteşti, pe critic să te înjure. La sfârşit vorbeşte şi autorul, mulţumeşte publicului, 

prezentatorilor cărţii, se mai laudă şi el şi… invită  pe participanţi la  a doua parte a activităţii. Autorul oferă, după 

posibilităţi, după propriile lui pretenţii, o gustare din plăcinte poale-n brâu (dacă fenomenul are loc prin Moldova; la 

ardeleni s-o fi dând  pită şi slană iar la olteni praz cu… nu ştiu ce), sendvişuri cu muşchi rromanesc, prăjituri de la 

cofetărie, biscuiţi, alune americane, udate, tot după posibilităţi, cu vin, uneori făcut în propria gospodărie,  apă minerală, 

sucuri, coca-cola. Prima parte este liniştită, publicul ascultă ce spun vorbitorii, participanţii mai vorbesc între ei, unii 

mai vorbesc cu ei înşişi despre grijile zilei de mâine. Alţii visează la figurat şi la propriu. Ca peste tot unde există 

adunări, de pildă, Parlamentul României. Toate acestea le ştiu de la televizor, din cele citite prin ziare şi din cele văzute  

cu proprii ochi, auzite cu propriile urechi, prin participarea la asemenea manifestări culturale în propria urbe. Cred că şi 

alţii le cunosc tot aşa de bine ca şi mine.  

Oameni de artă, din cei care n-au ce face, care cam trag mâţa de coadă, deşi nu prea este voie, eşti pasibil de  o 

pedeapsă din partea celor de la protecţia animalelor,  adică scriitori, de ordinul câtorva zeci,  sunt şi în judeţul Neamţ. 

Muzicianul cu vioara lui mai cântă la o nuntă, pictorul mai face un tablou, dar poeţii, scriitorii în general, nu-şi prea 

găsesc  un derviş în societate, mai ales acum în timp de criză. Poate criticii mai bagă ceva în buzunar, pentru o cronică, 

o prefaţă sau postfaţă, cuvânt înainte, cuvânt înapoi. Sunt şi din cei care câştigă, patronii de edituri, nu toţi, numai unii 

mai de soi.  Veniturile pentru un Cip, un ISBN, nu sunt de ici de colo. Dar, să nu fim cârcotaşi, văzut-aţi ce s-a 

întâmplat cu unul din ei, şi să revenim la apolinic şi la dionisiac. Mai mult la dionisiac. 
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La Piatra-Neamţ, oraş turistic zic unii că este, ba chiar că ar fi perlă a Moldovei, nu ştiu dacă este vorba de o 

perlă naturală sau una artificială de pe care, după ce este purtată la gât câtva timp, se duce o pojghiţă de pe ea şi rămâne 

ca un câine care năpârleşte, la Piatra-Neamţ, repet locaţia,  există ca în toate judeţele o  bibliotecă judeţeană (nu ştiu 

cum se va numi după ce se va face reîmpărţirea administrativa gen Băsescu) şi şeful ei, managerul  cum se zice acum cu 

ifose de capitalism postmodernist, este domnul Constantin Bostan. Acest domn, foarte simpatic şi priceput, oferă 

găzduire literaţilor de toate soiurile fără discriminare de ochi dulci, de sex, preferinţe sexuale, de vârstă, de culoare, 

apetenţă gastronomică, starea sănătăţii, că sunt membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor sau altor organizaţii de acest gen, 

mai pe scurt, într-o democraţie perfectă,  pentru a-şi lansa gândurile scrise pe hârtie indiferent de format, A5 sau A4, 

cursiv sau drept, aldin (Bold) sau normal. Pentru aceste activităţi sunt două săli, una mai mare, mai comodă ce se află la 

etajul trei sau patru, precis nu ştiu, în orice caz la cucurigu, Sala Teatrului de Joacă (De ce se numeşte aşa drept vă spun 

că nu ştiu. Biblioteca are în încadrare un regizor şi o formaţie de teatru de copii dar nu ştiu dacă există teatru  în care nu 

se joacă sau dacă teatrul este o joacă. Poate pentru copii, da.) şi Sala Cupola. Numele acesteia îmi este explicabil. 

Biblioteca din Piatra Neamţ  are o cupolă mare din sticlă, sală în care vara este cald şi iarna frig. Sala de fapt este un hol 

mare din care se intră  în birouri şi nişte săli de lectură. 

În aceste săli cu trei dimensiuni, a patra intelighenţia, sau talentul, nu o discut, au loc lansările de cărţi cu cele 

două părţi despre care am făcut zicere. Eu semnatarul de mai jos, sau de mai sus, după vruta secretarului de redacţie, am 

participat la multe asemenea activităţi, culturale desigur, asistând, sau participând numai în parte, cu de la mine voinţă 

de putere, la multe momente apolinice şi dionisiace. O anumită structură stomacală m-a făcut ca în momentele  cu 

manifestări dionisiace de care erau cuprinşi participanţii eu să devin apolinic, să meditez  la condiţiile existenţiale al 

omului modern, nu fără ciudă însă de propria mea stare a firii. O observaţie  pe care am receptat-o şi care consider că 

trebuie cunoscută şi de alţi hominizi, nu numai nemţeni ci şi din alte colţuri de ţară, şi mie mi se pare interesantă, este 

trecerea rapidă de la apolinic la dionisiac, parcă am fi fost după Revoluţia din Decembrie când trecerea  comuniştilor la 

democraţi s-a făcut într-o singură noapte. 

Asemenea treceri de la apolinic la dionisiac, La Piatra-Neamţ, nu se întâmplă numai  la Biblioteca judeţean  ci şi 

la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, la Casa Memorială „Calistrat Hogaş”, la Casa Învăţătorului sau Muzeul de Istorie. 

După cum am afirmat, am participat la multe lansări de carte  sau vernisaje  de pictură, una mi s-a părut însă cea mai de 

soi în ceea ce priveşte momentul dionisiac. 

Renumitul profesor de limba şi literatura română Mihai Emilian Mancaş şi-a lansat în toamna care a trecut, 

blândă şi bogată, la Biblioteca judeţeană  a judeţului Neamţ, desigur, instituţie ce poartă numele   lui Gh.Th. Kirileanu, o 

carte care poartă titlul: „Mămăliga”. Autorul, într-unul din capitolele volumului, prin multe fapte povestite şi multe 

argumente, susţine că mămăliga este un brand al României (eu aş zice mai ceva decât frunza doamnei Udrea), 

personalizează poporul român şi trebuie să fim mândri  pentru că suntem…mămăligari. Un ultim argument al susţinerii 

cu aplomb a afirmaţiilor sale a fost că în partea a doua a activităţii, adică partea dionisiacă, după cum am denumito, 

domnul Mancaş, sa prezentat în Sala Cupola cu  o mămăligă mare, adusă de doi voinici pe o targă trainică, şi cu o cratiţă 

din cele care se folosesc pe la praznice, plină cu tochitură de porc (bucăţi de slănină amestecate cu  bucăţi de carne 

macră prăjite în suc propriu). În jurul acestor bunătăţi se îngrămădiseră fraţii ca la ajutoarele date de edilul Constanţei. 

După ce burţile au fost puse la cale, fiecare  cu cât a apucat, bucatele au fost udate cu vin din acela negru, puterea 

ursului. Ce-a urmat?  Pe unii i-a cuprins melancolia, pe alţii o stare euforică, conform structurii psihice a fiecăruia. 

 

 



 

129                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

 

REÎNTRUPAREA 
 

 Există de multa vreme o dispută acerbă între cei care susţin existenţa 

reîntrupării şi cei care o combat, deseori cu vehemenţă şi câteodată chiar 

cu multă violenţă în limbaj - dogmaticii extremişti. 

 Dacă mă veţi întreba acum sau altădată care este poziţia mea în 

aceasta problemă vă voi spune cât se poate de clar : da, există reîntrupare. 

Până la urmă nu văd nimic rău în asta şi vehemenţa unora, atunci când îi 

atacă pe toţi cei care au acest crez ( mă vor ataca cu siguranţă şi pe mine) 

mi se pare uneori un pic exagerată. 

 Observ de mai multă vreme şi încerc să analizez în linişte atacurile 

dure lansate de unii la adresa celor  care au, în general, alte crezuri decât 

ei. Sunt oameni care văd şi interpretează Învăţătura Hristică la un alt 

nivel şi în orice caz, în unele aspecte tainice ale Ei, diferit de modul în 

care este ea interpretată de mediul religios. 

 
Oare când vom învăţa că Adevărul nu poate fi monopolizat de nimeni ? Oare când vom învăţa că Ştiinţa infinită a  lui 

Dumnezeu nu poate fi cuprinsă într-o carte, nu poate fi cuprinsă în toate cărţile care s-au scris vreodată ? Oare când 

vom trece cu adevărat la respectarea Învăţăturii ? Oare când vom trece de la calitatea de păzitori aprigi a unor principii 

izvorâte din ea ( înţelese de multe ori la un nivel destul de limitat )  la cea de truditori ai Ei ? Oare nu făceau asta şi 

vechii farisei şi saduchei? Oare când vom înceta să ne mai judecăm unii pe alţii? Oare când vom învăţa din fermitatea 

blândă a Mântuitorului Iisus Hristos ? Oare când vom învăţa respectul şi iertarea de sine precum şi a altora ? Oare 

când vom învăţa să deosebim forma de esenţă, să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al Lui? 

Oare când vom învăţa să respectăm prima poruncă a Legii care spune,   „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 

toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi” Luca 10:27, poruncă din care se trage cea de a doua „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu  v-am iubit pe voi, 

aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”. ?   Ioan 13:34. 

 Cam multe întrebări şi mult prea puţine răspunsuri corecte veţi primi la ele, de la cei care pun mai mare preţ pe 

parada credinţei decât pe trăirea ei.  

 Mă intrigă de asemenea şi un alt aspect pe care l-am mai scos în evidenţă cu anumite ocazii. Oare ce este mai 

important: cât de mult Îl iubesc oamenii pe Dumnezeu, cât de mult Îl iubesc pe Hristos, cât de mult iubesc Creaţia, cât 

de mult îşi iubesc fraţii şi surorile sau ce cred ei spre exemplu despre întrupare? Este important modul în care văd ei 

fenomenul spiritual religios sau faptul că, cred cu toată fiinţa lor în  existenţa lui Dumnezeu şi că se străduiesc să 

respecte Învăţătura Fiului Său ?  

 Nu voi intra niciodată în polemică cu nimeni şi nu voi răspunde, în general la nici un fel de atac nici pe această temă 

şi nici pe alta. Mi-am propus să am o atitudine hristică în orice situaţie în general şi mă voi strădui ca lucrurile să se 

desfăşoare în acest fel. Aşa înţeleg să slujesc şi să sprijin Biserica cea adevărată şi binecuvântată de Dumnezeu, 

Biserica Domnului Hristos.  

 Respect opiniile opuse celor pe care le am asupra fenomenului spiritual, religios, dar conform Legii Liberului 

Arbitru nu voi ezita sa-mi exprim propriile opinii, iar „noua inchiziţie” nu are de cât să mă „ardă pe rug”. Ceea ce cred 

oamenii despre noi nu are nici o importanţă. Important este în ce relaţie suntem cu propria noastră conştiinţă, cea pură şi 

adevărată, aflată în zona de manifestare a naturii noastre divine. 

 Credeţi că la „judecata de apoi” vom fi analizaţi în funcţie de părerea unora sau a altora despre noi? 

 Cu siguranţă, nu. Vom răspunde însă pentru modul în care am  urmat Calea, pentru felul în care am înţeles 

Adevărul  şi l-am propovăduit şi pentru cum am trăit Viaţa. 

 Am socotit că este necesar să fac acesta introducere pentru lămuri din start anumite aspecte înainte de a aborda un 

subiect atât de sensibil al reîntrupări şi nu reîncarnării cum greşit o numesc unii. 

 Nu voi apela pentru prezentarea acestuia la vechile tradiţii egiptene, hinduse sau tibetane, la nenumărate lucrări şi 

experienţe ale lor din  acest vast domeniu al spiritualităţii.  

 Voi apela însă, spre surprinderea multora, la Biblie la Sfânta Scriptură mai precis la Evanghelii şi voi încerca să arăt 

că Însuşi Domnul Iisus Hristos cunoştea existenţa reîntrupării. 

 Cineva mi-a spus într-o zi : 

 - Măi omule dacă reîntruparea există de ce un ne-a vorbit explicit Iisus despre asta? 
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Oameni buni. În primul rând că Mântuitorul nu prea a vorbit în „clar” decât în foarte puţine ocazii. El  a vorbit cu 

deosebire celor care au „urechi” de auzit adică, celor doisprezece apostoli ai Săi şi tuturor iniţiaţilor vremurilor.  

 În al doilea rând de ce să le vorbească Iisus ucenicilor Săi despre lucruri care în acea vreme erau cunoscute şi 

răscunoscute. Nu e de mirare faptul că nu s-a menţionat nicăieri, în mod explicit, reîntruparea, într-o timp în care 

oamenii credeau în ea, iar evangheliştii nu au considerat necesar să insiste în scrierile lor asupra acestui fenomen repet, 

extrem de cunoscut în acea vreme. 

 Dar, să mergem pe firul Evangheliilor şi să vedem ce spune Iisus în această direcţie.  

 Într-o zi i-a întrebat pe discipolii Săi: "Cine spun oamenii că este Fiul Omului?"  Matei 16:13. 

 Iar ei I-au spus:  „Unii Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre profeţi”. Matei 16:14 

 Dacă întrebarea era legitimă şi prin ea Iisus dorea să vadă dacă apostolii Săi au intuit cine este El răspunsul acestora 

a fost cât se poate de edificator în ceea ce priveşte credinţa lor în reîntrupare. 

 Este clar că ei vorbeau de fapt despre duhurile lui Ioan Botezătorul, Ilie sau Ieremia care ar fi putut, după unii, să 

fie în trupul lui Iisus. 

 Adică, unii dintre cei la care au făcut atunci  referire apostolii, Îl identificau practic cu unul din cei trei. 

 Într-o zi au întâlnit în drumul lor un orb din naştere şi L-au întrebat destul de derutaţi pe Învăţător: 

 “Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”, iar El le-a spus:  

„Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”.  Ioan 9:2,3. 

Este cât se poate de limpede aici că apostolii nu numai că aveau cunoaşterea reîntrupări dar o aveau şi pe aceea a 

cauzei şi efectului, adică a „plăţilor” pentru greşelile comise, credeau deci în existenţa Legii Karmei sau Legea 

destinului după cum o numim noi cei din Şcoala Focul Sacru.  

Întrebarea apostolilor, dacă lucrurile nu ar fi stat aşa, ar fi avut un mare grad de absurditate. Păi, când să 

păcătuiască bietul om? În burta mamei sale? Este clar aici că ei se gândeau la faptul că într-o altă existenţă acesta 

păcătuise şi acum plătea pentru asta. 

Mai mult, Mântuitorul nu îi ceartă, nu îi dojeneşte pentru gândul lor, nu le spune aşa cum a mai făcut-o de altfel, 

că diavolul vorbeşte prin ei ci, le spune că de fapt acel duh s-a întrupat ca să fie orb şi astfel opera lui Dumnezeu să se 

manifeste prin El. Adică,  prin vindecarea sa de către Domnul Iisus Hristos, oamenii să vadă şi să conştientizeze că El, 

Creatorul a tot şi a toate există şi că mare este Puterea Lui. 

Duhurile vin la trup în această lume cu diferite misiuni. Vin să plătească pentru greşelile lor dintr-o altă existenţă 

terestră, vin să sufere pentru alţii şi să le fie astfel ajutor în evoluţie sau vin pur şi simplu ca prin faptele lor hristice 

oamenii să vadă că Dumnezeu există. 

O altă dovadă a existenţei reîntrupări este şi  episodul redat de evanghelistul Matei în Capit.16:10,11 

După tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, apostolii, la un moment dat,  Îl întreabă pe Iisus: 

”Pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?”  

Iar El le răspunde imediat : “Ilie într-adevăr va veni şi va aşeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit 

dar ei nu l-au cunoscut ci au făcut cu el câte au voit.” Iar evanghelistul adaugă: ”Atuncea au înţeles ucenicii că Iisus le-

a vorbit de Ioan Botezătorul.” 

Din textul de mai sus reiese clar faptul că într-o primă fază Iisus le proroceşte ucenicilor Săi că Ilie va veni şi într-

adevăr asta s-a întâmplat apoi nu după multă vreme pe muntele Tabor, când S-a schimbat la faţă.  

A fost momentul în care printre altele Ilie şi Moise împreună cu El au făcut ultimele pregătiri pentru ceea ce avea 

să vină. 

În continuarea frazei Iisus arată limpede că Ioan Botezătorul a fost de fapt Ilie sau mai precis duhul acestuia. Încă 

o dovadă absolut clară pentru oricine are urechi de auzit şi ochi de văzut şi nu numai.  

De altfel, Evanghelia menţionează şi că atunci când un înger s-a arătat lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, 

pentru a-i anunţa că soţia lui, Elisabeta, va da naştere unui fiu, el i-a spus: “Va merge înaintea lui Dumnezeu cu spiritul 

şi cu puterea lui Ilie.” Luca 1:17 

Am spus  şi repet, respect opinia Bisericii în legătură cu acest subiect controversat, sunt creştin ortodox şi voi 

rămâne aşa până la sfârşitul acestei existente. Iubesc Biserica, iubesc religia mea ortodoxă.  

În mod cert liderii ei socotesc faptul că omul nu a ajuns încă la nivelul în care să înţeleagă acest lucru şi chiar cred 

că unora, din păcate majoritari,  aceste aspecte ale reîntrupării le-ar dăuna serios, dacă Biserica ar oficializa asta. 

Numai că, nu majoritatea a fost hotărâtoare în evoluţia spirituală a umanităţii ci întotdeauna cea care a dat tonul şi a 

determinat practic acest lucru a fost întotdeauna minoritatea. Exemple sunt nenumărate şi redate chiar şi în Sfânta 

Scriptură. Este suficient să ne amintim de Sodoma şi Gomora. În cazul celor două cetăţi credinţa unei minorităţi le-a 

salvat de la pieire. Dar de ce să mergem aşa de departe.  
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Vom fi cu toţii martori în acest an de răscruce 2012 la trecerea umanităţii, trecerea acestei Planete într-o fază de 

evoluţie superioară: faza solară. Credeţi că asta se întâmplă datorită gradului de elevare al majorităţii? Nici vorbă. Se 

întâmplă datorită unei minorităţi care prin tot ceea ce a făcut de mii şi mii de ani a determinat evoluţia spirituală a 

Terrei. 

Ei bine, pentru această minoritate este bine să spunem adevărul de dragul Adevărului: reîntruparea a existat , există 

şi va exista indiferent că noi credem sau nu în ea. 

Mai mult, este cunoscut din zeci de cronici ale timpurilor trecute faptul că până în sec.IX creştinii au crezut în 

reîntrupare alături de ceilalţi pământeni. Strămoşii noştri, dragii noştri daci, despre care nimeni nu mai vrea să ne 

vorbească, credeau în nemurirea laturii spirituale umane precum şi în reîntrupare. 

De ce totuşi Biserica a renunţat după sec. IX să mai predice reîntruparea? Răspunsul este simplu. 

Unii Părinţi ai ei au socotit în acele vremuri că această credinţă tărăgănează şi frânează drumul oamenilor spre 

desăvârşire spre îndumnezeire şi prin măsura scoaterii ei în afara dogmei, a canoanelor biserici, îi vor determina pe 

aceştia să se perfecţioneze într-o singură viaţă şi astfel, la sfârşitul ei să cunoască Împărăţia lui Dumnezeu. 

A fost o greşeală plină de intenţii bune dar tot o greşeală este. Asta făcând referire la Părinţii bine intenţionaţi. 

Pentru că în sânul Bisericii au existat şi există  lideri mai puţin bine intenţionaţi care s-au folosit de prilej pentru 

manipularea, grosolană aş spune, a enoriaşilor. Nu voi dezbate acest subiect acum şi aici .     Şi-aşa lucrurile sunt destul 

de încinse. 

În încheiere îi voi da cuvântul unuia dintre cei mai mari Iniţiaţi ai secolului trecut, un om care nu poate fi învinuit în 

nici un caz de  rea credinţă sau de necredinţă, nu i se poate imputa de către nici un om lucid faptul că nu L-a iubit pe 

Hristos, nu a iubit oameni, nu a iubit Creaţia , nu L-a iubit pe Dumnezeu . Numele său este Omraam Mikhael 

Aivanhov. Iată ce spune el despre reîntrupare 

 

„V-am arătat că, deşi cuvântul “reîntrupare” nu este scris în Evanghelii, anumite pasaje arată că această credinţă 

aparţinea tradiţiei. Pot să vă dau un alt exemplu în acest sens. Într-un pasaj, Iisus spune: ”Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, 

precum Tatăl vostru Cel ceresc este.” Ce putem gândi despre această frază? Sau Iisus vorbeşte fără să chibzuiască 

cerând unor oameni atât de imperfecţi să ajungă în câţiva ani la perfecţiunea Tatălui ceresc sau atunci nu-şi dă seama 

de măreţia lui Dumnezeu imaginându-şi că este foarte uşor să devenim ca El. Ambele cazuri vorbesc în favoarea lui 

Iisus.  

În realitate, chiar şi această frază subînţelege reîntruparea. Iisus nu gândea că omul este capabil să devină perfect 

într-o singură existenţă, nu, dar el ştia că datorită dorinţei de perfecţiune şi eforturilor de a o obţine, după un şir de 

reîncarnări, omul va sfârşi prin a atinge acest ţel. 

Vedeţi, reîntruparea este înscrisă peste tot. Unde încă? în fenomenul evaporării apei. Apa din ocean se evaporă şi 

urcă în aer; apoi ea recade mai departe sub formă de zăpadă sau de ploaie şi se reîntoarce în ocean. Picătura de apă 

nu dispare, ea face o călătorie pentru a explora lumea: mai întâi urcă la cer, cade pe munţi, coboară în văi şi se 

infiltrează în straturile subterane unde se colorează, ba în galben, ba în roşu, ba în verde... Apa care urcă şi coboară, 

iată încă un fenomen în care este înscrisă legea reîncarnării: ca şi picătura de apă, fiecare spirit călătoreşte pentru a se 

perfecţiona şi a se instrui. 

Pentru a crede în reîntrupare, unii aşteaptă ca Biserica să se pronunţe oficial. Dar când, oare, o va face? Am avut 

deseori ocazia să vorbesc cu membrii clerului şi am văzut că mulţi dintre ei cred în reîntrupare dar nu îndrăznesc să o 

spună; dacă nu acceptaţi reîntruparea, nu veţi avea niciodată o înţelegere a situaţiei voastre (de ce sunteţi întotdeauna 

urmăriţi, maltrataţi, sau de ce sunteţi întotdeauna ajutaţi, susţinuţi), şi nu veţi şti cum trebuie să acţionaţi în vederea 

unei vieţi viitoare. Când nu cunoşti adevărul, unde poţi să ajungi? 

Credinţa în reîntrupare este unul din fundamentele moralei. Atât timp cât făpturile umane n-au fost puse la curent 

cu această lege a cauzei şi a consecinţelor, care continuă să acţioneze de la o existenţă la alta, putem să le ţinem toate 

predicile de pe lume, aceasta nu va servi la mare lucru. 

 Câţi oameni cred încă că vor arde în veci în Iad din cauza păcatelor lor? Bineînţeles, întâlnim oameni care, fără 

să creadă în reîntrupare, sunt buni şi cinstiţi din firea lor, da, dar nu putem fi siguri că aceasta va dura, în anumite 

împrejurări, instincte ca frica, pofta, dorinţa de răzbunare, etc... pot să învingă şi aceşti oameni nu mai rămân nici 

buni, nici cinstiţi. Ei da, pentru că moralitatea lor nu era construită pe o bază solidă: cunoaşterea legilor. 

Îndată ce admiteţi legea reîntrupării, voi începeţi să înţelegeţi că fiecare eveniment din viaţă (căsătorie, naştere, 

întâlniri, accidente, succese) are raţiunea sa de a fi, fiindcă totul are o cauză mai mult sau mai puţin îndepărtată. 

Această înţelegere va influenţa desigur sentimentele voastre, pentru că în momentul când aţi priceput că totul are un 

sens, nu vă veţi mai revolta şi nu veţi mai încerca să vă rezolvaţi problemele prin ură şi violenţă. Când ştiţi că tot ceea  
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ce aveţi de îndurat este rezultatul unor greşeli trecute, veţi accepta, nu veţi mai acuza pe alţii de nenorocirile voastre. 

În fine, credinţa în reîntrupare vă împinge a vă consolida voinţa: deveniţi puternici şi tari, evitând să comiteţi acte 

regretabile pentru care ştiţi că veţi avea de suferit şi vă veţi da osteneala de a vă construi un viitor luminos. 

În momentul în care cunoaşteţi legea reîntrupării totul este clar, înţelegeţi mult mai bine. Aveţi căldură, sunteţi 

fericiţi, mulţumiţi la gândul că veţi reuşi mai devreme sau mai târziu să obţineţi perfecţiune pe care o doriţi. Dar mai 

ales, aveţi viaţa: deveniţi activ, întreprinzător pentru a vă făuri viitorul”. 

Noi, oamenii vom avea tot timpul chiar şi în faza de evoluţie solară care va venii, opinii diferite, înţelegerii diferite, 

vederi diferite,  asupra fenomenului spiritual, religios. 

Este însă extrem de important să reuşim ca prin strădanie, prin Iubire şi Iertare, să facem cele de trebuinţă astfel 

încât numitorul nostru comun să fie întotdeauna Domnul Hristos, Iubirea şi Învăţătura Sa.  

Dacă vom proceda aşa vom conştientiza, din ce în ce mai profund, un lucru minunat: suntem de fapt fraţii mai mici 

ai singurului Învăţător al acestei Planete şi împreună cu El, copiii lui Dumnezeu. Amin! 

  

INTERVIU CU 

 

JURNALISTA CARE A 
REPREZENTAT FRANŢA LA 

BICENTENARUL STATUII 
LIBERTĂŢII DIN NEW YORK 

 

 

Laurence Lemoine este născută în Franţa, la Paris, în 
anul 1969. La vârsta de 12 ani visa să devină 
jurnalistă. La 16 ani Laurence participă la bicentenarul 
Statuii Libertăţii din New York alături de Nancy 
Reagan, reprezentând astfel tineretul francez, în urma 
unui concurs organizat de Ambasada SUA din Paris. 
Câţiva ani mai târziu, visul său de a deveni jurnalistă 
s-a împlinit. A studiat Ştiintele Politice la Paris,  
 
vorbeşte patru limbi şi e interesată de toate problemele mondiale. Laurence a călătorit în multe ţări, unde a şi 
locuit, lucrând la fel de bine pentru presa scrisă, radio sau televiziune. Din Orientul Mijlociu în Africa, unde l-a 
intervievat pe Yasser Arafat, în Caraibe, unde a lucrat pentru un post de radio, Laurence Lemoine a acoperit 
toate domeniile de jurnalism şi comunicare. 
 
Octavian CURPAŞ: Sunteţi născută la Paris. Îmi puteţi spune câte ceva despre familia 
dumneavoastră? 
 
Laurence LEMOINE: Sunt cea mai mică (având un frate geamăn) dintr-o familie creştină cu şase copii. Am 
primit o educaţie foarte strictă, dar părinţii ne-au dat tot ce e mai bun pentru a fi fericiţi în viaţă: dragostea, 
încrederea în sine, abilitatea de a ne adapta şi independenţa. 
 
Octavian CURPAŞ: Ce v-a determinat să vă îndreptaţi spre jurnalism? Ce a declanşat interesul 
dumneavoastră pentru această meserie? A existat cineva, la acel moment, în viaţa dumneavoastră, 
care v-a influenţat să deveniţi jurnalistă? 
 
Laurence LEMOINE: În perioada de preadolescenţă, în anii ’80, la ştiri, nu se vorbea decât de Orientul 
Mijlociu (Liban, în ’82, cu invazia israeliană, conflictul israeliano-palestinian, luarea de ostatici, deturnări de 
avioane etc.). A fost momentul în care am început să citesc ziarele şi să ascult la radio. Am fost fascinată 

Phoenix, Arizona – SUA 
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 de toate aceste lucruri şi vroiam să înţeleg mai mult (ceea ce de 
fapt era imposibil!). Mi-am dorit să devin jurnalistă pentru a 
cunoaşte şi a descoperi lumea, pentru a atinge realitatea fără 
vreun intermediar între mine şi faptul în sine. Am vrut să 
experimentez direct ceea ce se întâmpla în lume. A fost clar şi 
natural că trebuie să devin jurnalistă. Apoi am început să mă 
pregătesc. De exemplu, când aveam 15 sau 16 ani, înregistram în 
camera mea buletine de ştiri de la postul de radio France-Info, le 
scriam pe hârtie, ca mai apoi să le pot rosti pe un ton profesional. 
Câţiva ani mai târziu, am trezit lumea cu ediţii de ştiri şi interviuri 
realizate de mine. 
 
Octavian CURPAŞ: Va consideraţi norocoasă? 
 
Laurence LEMOINE: Trebuie să spun că în general am fost foarte 
norocoasă în viaţă, nu numai pentru că m-am născut într-o ţară 
minunată şi liniştită (Franţa) şi într-o familie bună, dar şi pentru că 
uneori am fost în momentul potrivit la locul potrivit, de fapt, spun 
adesea că norocul se cultivă ca roşiile! Am vrut să fiu jurnalistă,  

deoarece pentru mine a fost un mod de a trăi mai multe vieţi în acelaşi timp. A face reportaje despre alte ţări 
sau persoane, a fost, de asemenea, o modalitate foarte bună de a învăţa! Este, în egală măsură, un fel de 
putere, pentru că ceea ce spunem şi raportăm şi maniera în care o facem, este importantă şi poate influenţa 
oamenii. De aceea, aceasta este o profesie foarte serioasă, ce poartă cu sine o mare responsabilitate. 
 
Octavian CURPAŞ: În 1986 aţi câştigat un concurs pentru participarea la bicentenarul Statuii 
Libertăţii din New York. Cum s-a întâmplat acest lucru? 
 
Laurence LEMOINE: Unul dintre cele mai importante momente din viaţa mea a fost în 1986, când am 
reprezentat tineretul francez la New York, pentru redeschiderea Statuii Libertăţii, cu Nancy Reagan. Am fost 
acolo pentru că am câştigat un concurs, datorită tatălui meu. El m-a ajutat să scriu un frumos poem despre 
libertate şi îi sunt recunoscătoare pentru asta. A fost absolut uimitor pentru mine. Am întâlnit mai multe 
personalităţi ale SUA şi am fost un VIP timp de 15 zile. Nu aveam atunci decât 16 ani. Lectura poemului în 
faţa camerelor de filmat şi a aparatelor foto a decurs fără probleme, din fericire nu sunt o timidă. 
 
Octavian CURPAŞ: Cum a influenţat acel eveniment decizia dumneavoastră de a deveni jurnalistă? 
 
Laurence LEMOINE: Un an mai târziu, am petrecut o săptămână la un post de radio francez, RTL, cu toţi 
ziariştii şi reporterii. În decursul acestei săptămâni am văzut totul despre ştiri şi despre jurnalism şi, mai mult 
ca niciodată, a fost evident pentru mine că îmi doresc să fiu jurnalistă, dar eram încă prea tânără pentru a 
începe. 
 

Octavian CURPAŞ: Vorbiţi-mi despre competenţele şi aptitudinile naturale care sunt necesare pentru 
a fi jurnalist. 
 
Laurence LEMOINE: În ceea ce priveşte competenţele, aş spune curiozitatea, în sensul larg al cuvântului. 
În cazul meu, prietenii şi familia mi-au spus întotdeauna că am „un cancer al curiozităţii”. Un jurnalist trebuie 
să fie deschis şi dornic să înţeleagă şi să explice totul. El nu poate fi timid, trebuie să îndrăznească să 
adreseze întrebări care pot stânjeni oamenii, în special politicienii. Am fost cunoscută pentru acest gen de 
interviuri. Deseori, ele erau ca o luptă de cuvinte între intervievaţi şi mine. 
 

Octavian CURPAŞ: Când aţi fost în Liban, aveaţi intenţia să vă întoarceţi la Paris pentru un masterat 
în jurnalism? 
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Laurence LEMOINE: Libanul a fost prima mea experienţă veritabilă, ca jurnalist. Eram foarte tânără (20 de 
ani) şi un pic novice. Era în timpul războiului cu Siria („războiul de eliberare”), tatăl dictatorului actual, Haffez 
Al Assad, vroia să termine cu creştinii libanezi. Pentru mine, „spectacolul” era incredibil, dar am învăţat multe 
despre oameni şi capacitatea lor de a fi buni sau răi şi despre adaptarea la situaţiile extreme. A fost mai bine 
pentru mine decât să merg la facultate, pentru că acolo era viaţa reală şi concretă. Am avut noroc, pentru că 
l-am întâlnit pe generalul Michel Aoun, care era prim-ministru la acel moment. Am avut un interlocutor care 
mi-a dat o oarecare notorietate, pentru că ceea ce a spus el a fost un pic neplăcut pentru Franţa, iar 
preşedintele francez al acelei perioade, François Mitterrand, a trebuit să reacţioneze. Jurnaliştii din întreaga 
lume au vorbit despre acest interviu! Câteva luni mai târziu, sfătuită de colegul şi prietenul meu, Christian 
Malard (France 3/CNN), am plecat la Tunis, la sediul central al OLP, pentru interviul cu Yasser Arafat. 
 
Octavian CURPAŞ: Cum au trecut cele două ore de întrevedere cu Yasser Arafat, la Tunis? 
 
Laurence LEMOINE: Eram fascinată de acest om şi am vrut să fac un interviu. Am petrecut două ore cu el 
în plină noapte. Din motive de securitate, nu am avut voie să ştiu când şi unde va avea loc întâlnirea. A 
trebuit să stau în camera mea de hotel şi mai mulţi colaboratori ai săi au venit să mă caute. Legată la ochi, 
am fost dusă într-o locuinţă. Odată ajunsă acolo, am fost dezlegată la ochi. Trebuie să spun că a fost ceva 
exotic pentru mine. A fost un moment foarte interesant atunci când, în 1990, Yasser Arafat a încetat să mai 
fie un terorist, pentru a putea fi un om de stat, având contacte directe, dar secrete cu israelienii. I-am adresat 
multe întrebări, iar la final m-a întrebat, în glumă, dacă vreau să mă căsătoresc cu el. În presa franceză, 
acest interviu nu a avut prea mare succes, dar eu am apreciat sejurul meu la Tunis, întâlnirea cu Arafat şi 
numeroasele ore petrecute cu consilierii săi pentru a discuta despre acel conflict major. 
 
Octavian CURPAŞ: Într-una din conversaţiile noastre, aţi menţionat că aţi lucrat pentru Radio Mont 
Blanc timp de şase ani, în apropiere de Geneva. De asemenea, în această perioadă aţi lucrat pentru o 
televiziune (Canal C), făcând interviuri politice. 
 
Laurence LEMOINE: M-am întâlnit cu un celebru jurnalist francez (Jean-Pierre Elkabbach) pentru a-l întreba 
cum să-mi planific cariera de jurnalist. El mi-a spus să merg mai întâi în afara Parisului, în provincie, pentru a 
învăţa şi a mă maturiza (nu aveam decât 21 de ani). El mi-a explicat că aceasta este cea mai bună şcoală 
pentru un tânăr journalist, şi e adevărat! Aşa că, am plecat în Haute-Savoie (aproape de Chamonix şi 
Geneva) şi am început la Radio Mont Blanc. Aveam, de asemenea, o emisiune lunară la TV, Canal C, în 
care realizam interviuri cu oameni politici sau celebrităţi, dar numai despre viaţa lor privată. După aceea, am 
decis să părăsesc Franţa din nou. Iubesc Franţa (ţară fantastică), dar traiul în ţări diferite îmi permite să văd 
lucrurile din unghiuri diferite şi să mă îmbogăţesc spiritual. 
 
Octavian CURPAŞ: Aţi lucrat în Haiti pentru un post de radio care avea nevoie de un jurnalist francez. 
Aţi lucrat pe teren sau în studio? 
 
Laurence LEMOINE: Radui Vision 2000 din Port-au-Prince era în căutarea unui jurnalist francez pentru a se 
ocupa de informarea şi instruirea jurnaliştilor lor. Când am ajuns acolo, am realizat cât noroc am avut să mă 
nasc într-o ţară liberă, în care poţi avea tot ce-ţi doreşti. Am rămas să lucrez pe teren şi în studio, timp de un 
an. Nu era uşor, dar am învăţat multe în fiecare zi. Haiti e o ţară fascinantă ce mi-a rămas în suflet. Sunt 
recunoscătoare acestei ţări, pentru că acolo l-am întâlnit pe soţul meu. El a venit la Port-au-Prince în 
vacanţă, pentru o săptămână, cu un prieten, diplomat, şi este acum tatăl fetiţei mele de 11 ani, Anouck, şi al 
fiului meu, Alvaro, de 8 ani. El este avocat de afaceri, astfel că am trăit împreună la Londra, Paris, Valencia 
(Spania), locul său de baştină, Banjul (Gambia în Africa de Vest) şi Lisabona (Portugalia). În Gambia (o ţară 
mică şi foarte agreabilă, frumoasă, pentru un prim contact cu Africa) l-am născut pe fiul meu, într-un spital 
public. Aceasta a fost alegerea mea, deoarece monitorizarea mea medicală era realizată de o echipă 
medicală extraordinară, formată din medici cubanezi. A fost amuzant, pentru că naşterea primului meu copil 
a avut loc în cel mai modern spital privat din Valencia, cu numeroase aparate şi tehnologii, după care am 
preferat medicii cubanezi din Banjul, dintr-un spital public, foarte sărac, dar al cărui nume, cel puţin, este 
elegant: The Royal Hospital Victoria! De fapt, în timpul operaţiei de cezariană, s-a oprit şi curentul. După  
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naşterea celui de-al doilea copil, am început să editez şi să public ghiduri turistice. Primul a fost despre 
Gambia, câteva despre Spania şi ultimul despre Saint-Gervais Mont Blanc, Franţa. 
 
Octavian CURPAŞ: De ce Saint Gervais? 
 
Laurence LEMOINE: Saint Gervais Mont Blanc este un loc magnific pentru vacanţe, pentru schi sau 
drumeţii. Ştiam acest oraş, pentru că am fost acolo de multe ori atunci când lucram ca journalist, la Radio 
Mont Blanc. Să fac un ghid turistic pentru acest loc a fost un bun motiv să mă reîntorc aici. 
 
Octavian CURPAŞ: Unde locuiţi acum şi cu ce vă ocupaţi? 
 
Laurence LEMOINE: În prezent, trăiesc în Spania, la Valencia, un oraş frumos, de pe Marea Mediterană. 
Lucrez cu compania americană Reliv. Ea produce şi vinde suplimente alimentare naturale. Am fost 
interesată de aceste produse atunci când într-o zi am văzut-o pe mama mea că le ia. Am fost întotdeauna 
interesată de nutriţie şi sănătate. În Europa, mulţi oameni iau suplimente, deoarece acestea le îmbunătăţesc, 
realmente, sănătatea. Şi noi ne confruntăm cu o gravă criză sanitară aici. Hrana noastră de astăzi nu are 
suficiente vitamine şi fitonutrienţi, privându-ne organismul de substanţe nutritive esenţiale, înlocuindu-le cu 
produse alimentare transformate genetic sau chimicale, iar noi devenim vulnerabili la oboseală, alergii şi cu 
tot felul de boli sau disfuncţionalităţi. Noi ştim acum că suplimentele alimentare pot umple acest gol nutritiv. 
Vara trecută, am participat la Conferinţa internaţională de la St. Louis (Missouri, SUA), unde l-am întâlnit pe 
fondatorul Robert Montgomery. Graţie produselor sale i-am ajutat pe mulţi dintre prietenii mei sau membri de 
familie în a-şi rezolva problemele de sănătate. Bineînţeles, şi eu iau aceste suplimente, chiar dacă nu am 
acuzat niciodată probleme de sănătate. Dar, datorită lor mă simt şi mai bine. Am mai multă energie, o 
capacitate de concentrare mult mai mare şi un somn mai bun. Sunt norocoasă că lucrez pentru această 
companie, pentru că pot ajuta oamenii şi mă pot ocupa şi de copiii mei. 
 
Octavian CURPAŞ: Nu v-aţi gândit să vă mutaţi în Statele Unite? 
 
Laurence LEMOINE: Mi-ar plăcea să locuiesc în Statele Unite, pentru că am fost acolo de multe ori, dar 
niciodată sufficient şi pentru că am o relaţie specială cu America. Consider că pot cunoaşte o ţară şi cultura 
sa, dacă locuiesc acolo cel puţin un an. Sperăm că într-o zi vom avea această şansă. 
 
Octavian CURPAŞ: Ce ştiţi despre România? În călătoriile făcute aţi întâlnit români? 
 
Laurence LEMOINE: Soţul meu lucrează acum în România, la un proiect de turbină eoliană în munţi. Lui îi 
place România. Singura mea legătură cu România a fost o tânără care mă ajuta cu treburile casei atunci 
când am locuit în Portugalia şi cu care m-am împrietenit un pic. Aş vrea să pot merge în România cu soţul 
meu în acest an, pentru că el nu încetează să-mi spună că merită vizitată. 
 
Octavian CURPAŞ: Ce hobby-uri aveţi? 
 
Laurence LEMOINE: Mai întâi de toate, îmi place să călătoresc! De asemenea, îmi place să fiu alături de 
prieteni şi de familie. Îmi place sportul: squash, schiul, alpinismul, tenisul. Odată, am urcat pe Mont Blanc pe 
schiuri, mi-a luat opt ore să ajung în vârf şi şase ore să cobor. A fost fantastic! 
 
Octavian CURPAŞ: Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitorul apropiat? 
 
Laurence LEMOINE: Mă ocup de dezvoltarea Reliv-ului aici, în Spania, şi am început o carte despre nutriţie 
şi sănătate, care urmează să fie publicată în Franţa. 

                                                                         TUT[ 
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 Through Sparkling Eyes  
 

God does not hide away 

in every word that echoes 

lives a World of His Own 

of a pure and silent 

genesis 

I’ve learnt its godliness 

made peace with all ages 

through the sparkling eyes 

of one life born out of seven 

universes. 

 

 I Read in Stone  
 

I read in the stone 

that grew along 

with the rocking 

of the first Sky: 

“Change the flight of  

your words 

onto the languages 

of earth!”; 

the diving eyes 

incense them with the 

butterflies 

of the fiery light; 

allow your soul  

to first drink 

the nectar of the 

spheroids 

from the branch 

of the Christ Name 

full of universes”… 

 

 

Heaven of Signs  
 

I might find out 

from the heaven of signs 

how the caves came to 

close 

in the ear of the stag 

and the stag inside a 

wedding 

of spirals 

and I 

in the runes of snow. 

 

 Born into Truth  
 

I see myself 

through the Moon  

between my 

eyebrows 

it draws signs into 

the Heavens… 

oh, how we mirror  

each other 

the moon into me 

and into us 

sublime! 

 

 

Translated by Alina Popa 

MTTLC, Universitatea București 

 

Man and Universe 
 

Feel free 

to rest your shadow 

listening to the gentle 

breeze 

of my soles 

under the silverware 

of star branches. 

You may dream  

on mountains of the 

falcons 

of all the paths 

drawn in my eyes’ 

eternity. 

Hold in your mouth 

the moon 

sprinkled with eyes 

and let it kindle  

pious signs 

for the world to see. 

 

 If the Man Could See  
 

If the man could see 

the entire Earth of thoughts 

sliding through the clear 

Sunday 

the light would burn 

the light 

the fish would drown 

the water 

and the crowds of angels 

would leave traces. 

 

Quinta Essentia  

 

More than  

the rumor of the living body 

are the images 

of far away lands 

the ones I ignite 

with the light of my tear 

to cure myself 

from my own 

burnt from all around 

soul. 
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Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional Poetry PRO, coordonat de Lidia Vianu, Director al 

Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan - Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro  

 

 

 

 

Buruieni 

Supravieţuiesc sau nu. Singura lor alegere  

ţine de cum îşi fac drumul în jurul grăuntelui de pământ. 

Rădăcinile decid. Ele hotărăsc direcţia de creştere, 

de vecini nu se ţine seama, între foşnituri agresive. 

 

Au un scop de atins, hrană de găsit. 

Ca ele să crească, altele trebuie să se înghesuie. 

Sau bogate fiind, îşi îngroaşă tulpina şi evită intruziunile. 

Rădăcinile sunt oarbe şi fără nevoie de raţiune. 

 

Ele dau culoare câmpului. Violet aici, 

galben, ghimpi şi zimţi; o turbulenţă de verde. 

Deasupra pământului, tot ce se poate simţi şi cunoaşte 

e doar gustul aprig al aerului; vântul bate. 

 

Cu toate acestea, unele cresc 

acolo unde roşul e din plin. 

Rămâne de ales pe unde-i de păşit şi de ce-ţi place.  

Anne Stewart este fondator al site-ului poetry p f şi consultant de limbă engleză în cadrul proiectelor 

de traducere ale editurii online Contemporary Literary Press şi ale revistei online Translation Café.  

În anul 2000, s-a înscris în programul masteral de scriere creativă al Universităţii Sheffiled Hallam, 

pe care l-a absolvit cu onoruri în 2003. A câştigat în 2008 premiul Bridport cu sonetul “Apă plată, 

portocală, măr, ceai”. 

 Sâni 

 

Într-o zi, când sânii mei nu se hotărâseră încă 

şi mi-am trezit sora mai mare de dimineaţă 

am întrebat-o dar unde-i aşezi noaptea? 

Mi-a spus - Nu-ţi face griji. Se aşează singuri. 

Mi i-am imaginat ferindu-se de braţele ei când se 

foieşte-n pat, 

cum ies cuminţi să-şi găsească locul când ea se-ntoarce 

pe-o parte. 

Curând îi purtam pe-ai mei, apăraţi de scutul, credeam 

eu, braţelor încrucişate, 

transformându-le şoaptele-n strigăt. 

 

Ce vieţi minunate au dus! 

Ai ei au avut patru copii. Geamăna ei  

are patru fiice şi între ele au şase copii. 

Atâţia sâni şi atâtea sărutări! Ce de sărutări! 

Toată dragostea şi anii care-au zburat şi eu încă nu 

ştiu… 

Cum se ţin în siguranţă? Pe und’ se-ascund? 

 

http://mttlc.ro/
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Davide. Nu pentru că… 

 

zâmbetul lui stârnea o furnicătură în tălpile mele, 

care se ducea direct la creier, apoi sărea, 

zăngănind sălbatic ca o maşină de pinball, 

pe fiecare nerv şi fir de păr găsit în cale.  

 

Nici pentru că al meu calm superior alegea să mă 

părăsească; 

imagini ce încă mă fac să roşesc: un poznaş, ştiam, 

pliuri în jurul ochelarilor, un balon cu heliu. 

Un briceag Swiss Army deschizându-se încet. 

 

Cum ai mai râde! Cum am mai râde amândoi! 

Dar e-un şir de gânduri ce-a obosit demult 

Ce poate fi rău în a admira cu detaşare? 

Mi-am deschis picioarele cu dorinţă şi ţi-am întors 

zâmbetul. 

 

 

 

Adevărul despre mama 

 

Odată, când capul meu prost nu era  

bine aşezat pe umeri, beat şi aruncând înjurături 

în stânga şi-n dreapta, mă-ndreptam  

spre o bătaie, sau cu siguranţă  

ceva mult mai rău, o femeie 

a fost trimisă 

să m-aducă înapoi, bărbaţii erau  

prea beţi. 

Prins 

între natura recompensei 

şi ameninţarea unei datorii veşnice, 

n-am văzut altceva în faţa ochilor decât 

o mare de îndoială: 

pretenţii nesfârşite 

şi acuzaţiile unei salvări 

nemeritate. 

Un bărbat care pierde totul 
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DUMNEZEU, SFÂNTU PETRU 

ŞI 

ROMÂNII 

 

 
- Ia du-te Sfinte Petre şi vezi ce mai e pe pământ, i-a zis Dumnezeu, ce mai 

fac noroadale mele, pentru că  aud prea multe jelete şi ţipete, şi mai mult 

decât toate mă asurzeşte zăngănitul de arme. I-auzi ce bubuie tunurile, şi 

ce mai plâng bietele mame şi bieţii copilaşi. Vezi ce mai fac popoarele 

ălea, Că le aud numai plângând şi gemând… 

- Bine, Doamne, mă duc, a zis Sfântul Petre, oftând, că era şi aşa destul de 

amărât şi obosit. 

 
Şi a coborât Sfântul Petre şi a luat-o el aşa cu toiagul în mână. Mergea, săracul cât era ziua de mare. Uneori, când mai 

întâlnea câte un amărât mai stătea de vorbă cu el, îl întreba  ce mai e pe la ei prin sat, cine a mai murit, cine s-a mai 

însurat, dacă oamenii s-au făcut mai buni, dacă se duc  la biserică, dacă se spovedesc... Când îi era sete se mai oprea pe 

la câte o fântână şi se uita lung la ea... Nu ştiu ce vedea el în fântâna aceea… Câteodată mai înnopta pe la câte un ţăran 

bun la suflet, care-l mai punea şi la masă: 

- Ia, omule călător şi mănâncă şi dumneata, că ai fi obosit de atâta drum... 

Îţi dăm ce avem şi noi, o strachină de făsui, cu o ceapă, cu 

O bucată de turtă ori de mămăligă... 

O bătrână i-a dat chiar şi o strachină cu zeamă de varză… Ba de câteva ori Sfântul Petre a înnoptat la marginea unui lan 

de porumb, că nu l-a mai adăpostit nimeni... ori la marginea unei păduri, cu maţele ghiorţăindu-i de foame, săracul. 

Dacă în ziua aceea nu avusese norocul să întâlnească un om milos, îşi punea săracul, sub cap traista goală, prin care 

sufla vântul şi se culca pe pământul gol, ca să se învelească şi el cu o bucată  de cer. Noroc că adurmea pe dată şi nu mai 

tremura de frig. 

 

Hai, hei, hei şi după ce a bătut el cu piciorul toate ţările, că i s-au tocit o mie de părechi de opinci şi a stat de vorbă cu 

oamenii prin sate şi prin târguri... şi a stat de vorbă cu popoarele, cât a putut şi el să stea de vorbă, că de acum Sfântul 

Petru era cam bătrân, a luat-o pe potecă în sus să ajungă la rai, să-i raporteze lui Dumnezeu ce a văzut pe pământ... Şi s-

a întors săracul Sfântul Petre la Dumnezeu, dar era şi mai trist şi mai amărât, aproape că îi venea să plângă. Piciorul 

drept îl cam târâia, că nu era sigur pe el deloc şi  mâna dreaptă abia mai ţinea toiagul… 

 

- Ei, ce e, Sfinte Petre pe pământ ?, l-a întrebat Dumnezeu, uitându-se la el foarte îngrijorat. 

Sfântul Petru s-a aşezat jos cu mare greutate, să-şi tragă sufletul, săracul, pentru că era obosit de atâta drum. Apoi şi-a 

şters o lacrimă cu mâna stângă, când şi-a întors Domnul capul într-o parte, ca să nu-l vadă cum plânge… 

 

- Ei, sfinte Petre ?, l-a întrebat Domnul din nou, ce ai văzut pe pământ, că văd că nu eşti în apele dumitale? 

- Mai aşteaptă-mă, Doamne, număi o ţâră, să măi îmi trag şi eu sufletul, a oftat Sfântul Petre. 

- Bine, a zis Domnul, privindu-l şi oftând şi el, te mai las… 

- Apoi, Doamne, a vorbit Sfântul Petre într-un târziu, după ce a tras o gură de aer în piept mare cât un văzduh, ce am 

văzut eu pe pământ nu este bine! Oamenii, în loc să se facă mai buni, mai miloşi, s-au făcut mai vicleni, mai pizmaşi, 

mai păcătoşi... E multă prostie şi răutate pe pământ, Doamne, multă lăcomie, multă hoţie, multă duşmănie… 

- Aşa este, a oftat Dumnezeu, lăsându-şi capul în jos de durere şi de supărare, mă aşteptam la asta, a mai oftat el încă o 

dată, că s-a stârnit un vânt în rai, mai să-l Ia pe Sfântul Petre pe sus,care era prea slăbit de la drumul pe care-l făcuse… 

- Auzi, Sfinte Petre, a vorbit domnul după ce a oftat de mai multe ori uitându-se cu durere la Sfântul Petru, da, care este 

cel mai amărât şi cel mai amărât popor de pe pământ? Măcar pentru acesta să mai facem ceva… 

- A, Doamne, a zis Sfântul Petru, după ce a oftat şi el o dată lung de tot... Cel mai amărât şi cel mai amărât popor de pe 

pământ, de departe este poporul român… 
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Domnul când a  auzit lucrul acesta a făcut o dată „hîîîîîî”, ca şi cum i-ar fi dat cineva cu parul în cap. Ochii i s-au făcut 

mari în orbite... . 

- Ai, Sfinte Petre, am auzit eu bine sau mi s-a părut? Şi Domnul a rămas aşa mult timp cu ochii mari privind la Sfântul 

Petru… 

- Ba nu ţi s-a părut, Doamne, deloc, a oftat iar Sfântul Petru, după ce Domnul mai oftase o dată lung de tot, asta este 

adevărul gol, goluţ! Ăl mai amărât şi mai amărât popor de pe pământ este poporul acesta, poporul român, Doamne! Şi 

Sfântul Petre a oftat din nou, uitându-se la Dumnezeu cu o milă sfâşietoare…. 

- Păi cum aşa, Sfinte Petre, şi-a revenit Dumnezeu după mult timp, păi nu le-am dat românilor pe Mihai Viteazul ca să-

i unească şi să facă din ei o Ţară mare şi puternică, să nu-i mai calce alţii în picioare? 

- Ba da, Doamne, numai că nu au avut grijă de el, şi l-au lăsat pe ticălosul acela de Basta să-l omoare. Acum zace pe 

fundul iadului, unde îl mănâncă şi îl chinuie viermii rozând din el… 

- Bine, dar după asta le-am trimis un Sfânt, pe Constantin Brâncoveanu? 

- Aşa este, Doamne, număi că unchiul lui, Stolnicul învăţat Constantin Cantacuzino, fratele mamei lui Brâncoveanu, 

unchiul lui, cum ar veni, l-a vândut turcilor ca să-l pună în locul lui Domn în Ţara Românească, per fiul său, Ştefan!  

- Aha, a zis Domnul icnind, după ce a oftat iar lung, clătinând trist din cap. Bine, dar apoi l-am trimis pe Tudor 

Vladimirescu să-i ridice la luptă şi să-i alunge pe turci, ca să poată să îşi pună domni pământeni... 

- Aşa e, Doamne, şi-a şters Sfântul pentru o lacrimă care-i aluneca pe obrazul stâng, dar aşa după cum ştii şi Sfinţia Ta, 

Doamne, căpeteniile lui Tudor l-au trădat şi l-au vândut vicleanului Ipsilante cu grecii lui, care l-au tăiat în bucăţele şi 

l-au aruncat într-o fântână lângă Târgovişte. 

- Şi unde este tâlharul acesta netrebnic de Ipsilante? a scrâşnit  Domnul din dinţi, mânios foarte. 

- Unde să fie, Doamne, a oftat iar Sfântul Petru, zace pe fundul iadului, băgat până la gât în smoala fierbinte, împreună 

cu asasinul lui Burebista, cu trădătorii lui Decebal, cu toţi trădătorii acestui neam nenorocit, Doamne, aşa cum se 

cuvine… 

- Şi pe Tudor Vladimirescu l-au trădat şi l-au omorât? s-a mirat Domnul, oftând şi clătinând a mare durere din cap… 

- Bine, dar l-am trimis apoi pe Bălcescu, un om învăţat ca să-i înveţe pe români, să-i lumineze, să le arate calea pe care 

să meargă? 

- A, Doamne, l-au băgat în puşcărie la Mărgineni, când era un copil, unde s-a îmbolnăvit de tuberculoză, săracul şi a 

murit tânăr de tot...  

- Bine, dar le-am dat apoi un domn bun, cu dreptate, care să unească Ţările Române, să fie şi  ei, românii, o ţară mare 

şi bogată, în rândul oamenilor? 

- Aşa e, Doamne, a oftat Sfântul Petre… Numai că bietul Cuza după ce a unit Ţările Române a căzut şi el în păcat 

Domane, iar prietenul lui Kogălniceanu şi liberalii l-au trădat şi l-au obligat să abdice…  

- Şi pe acesta l-au trădat!? a oftat Dumnezeu, acum şi mai întunecat la chip. Bine, dar după Cuza le-am dăruit 

românilor pe cea mai mare minte pe care a ivit-o pământul acesta, pe  marele poet şi ganditor politic, pe Mihai 

Eminescu! Cel care le-a arătat românilor calea pe care să meargă şi le-a arătat şi greşelile şi viciilor, ca să se 

îndrepte. Ce a mai biciuit el lichelismul şi demagogia politicienilor! 

- Degeaba, Doamne, l-au asasinat şi pe Eminescu… 

- Ăhă-hăăă, să fie Sfinţia ta sănătos... Doamne, cum l-au lucrat Titu Maiorescu şi francmasonii lui pe sărmanul 

Eminescu! Şi i-au înscenat cum că ar fi nebun, fără să fie săracul de el, iar apoi l-au omorât... făcându-i injecţii cu 

mercur. 

Domnul a făcut ochii mari, I-a venit să urle de durere, dar i s-a oprit urletul în gât şi a rămas aşa împietrit cu ochii mari 

cât roata carului… 

- Bine, dacă nici de la Bălcescu, nici de la Eminescu nu au învăţat nimic, o să le trimit atunci pe Caragiale, care va 

scrie o operă în care îi va beşteli în toate felurile! O să-i facă de râs cum nu i-a făcut nimeni. Or să se vadă în opera lui 

Caragiale ca într-o oglindă... şi oglinda asta le va arăta, în toate zilele şi în toţi anii, defectele pe care le au românii… 

S-a lăsat atunci o tăcere de moarte, care s-a auzit troznind ca gheaţa aia care se rupe, în tot raiul… Nu îndrăznea nici 

unui dintre ei să spună ceva…. 

- Şi dacă nici de la Caragiale nu or să înveţe nimic, românii, Doamne, şi nu o să le fie ruşine deloc? Şi or să rămână  la 

fel plini de defecte şi de păcate, ce te faci, Doamne, atunci? 

  

Domnul s-a  întristat deodată şi mai rău, căzând pe gânduri. Avea chipul  tare întunecat şi încruntat, şi pe obraji i s-au 

văzut lacrimile cum îi curgeau pe barbă. 

- Dacă nici după ce or să citească Opera lui Caragiale nu or să se schimbe, să ştii că le trimit românilor un război … 
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mondial ca să se înveţe minte 

Iar s-a lăsat o tăcere grea ca plumbul şi întinsă ca o câmpie gheţată… 

- Şi dacă nici după ce le dai un război mondial, Doamne, nu or să se schimbe românii? Ba chiar ar putea să 

pacatuiasca şi mai rău, să li se strice năravurile şi mai mult... Ce Te faci atunci? 

Domnul era aşa de cătranit şi de amărât că lui Sfântu Petru i s-a făcut milă de El! 

- Ce să fac, a oftat Domnul într-un târziu, negru de supărare şi de durere, o sa le mai dau iar un război mondial, că 

poate, de data asta, s-or invata minte... Or învăţa şi ei ceva din istorie. Atâta minte or avea! 

O linişte de mormânt s-a întins în tot Raiul că ziceai că e o Siberie de gheaţă sau un pustiu nesfârşit.. Şi liniştea asta 

neagră de mormânt a durat mult de tot... 

- Şi dacă şi după războiul asta al doilea, Doamne, românii nu or să se schimbe deloc? a  bâiguit într-un târziu, Sfântu 

Petru, plângand în barbă. Acum liniştea de mormânt care s-a lasăt era şi mai adâncă şi mai neagră... Sfântul Petre 

plangea de acum în hohote, muşcându-şi buzele ca să nu-l audă Dumnezeu... 

- Păi de, a oftat Tatăl ceresc într-un târziu, dacă nici după războiul asta al doilea românii nu or să se schimbe si nu or 

să înveţe nimic din atâta suferinţă şi pedeapsă câtă le-am dat, o să fiu obligat să-i rad de pe faţa pământului... Că aşa 

popoare stricate şi rele nu merită să rămână în istorie... 

 

Acum Sfântul Petru şi-a dat drumul la plâns şi mai tare... Plângea în hohote aşa de  rău că se auza în tot raiul, în tot iadul 

şi se auzea şi pe pamant... Domnul a oftat prelung, cât istoria asta, că nu se mai termina din oftat. Şi indurerat, săracul de 

El, a început şi Domnul să plângă...  

 

 

 

 

 

DE LA STÂNGA LA DREAPTA 
 Îşi începuse ziua sub imperiul plictisului. Ceaţa de pe drum îl 

obosise. Poleiul îi solicitase privirile peste măsură. Degeaba se freca 

acum la ochi, încercând să-şi limpezească privirile. Nici nu se aşeză 

bine la birou că telefonul începu să ţârâie.  

 - Maxoda la telefon! 

 - Vai dragă, ce sobru eşti! 

 - Eram aproape sigur! Trebuia să fii tu! Zi-i! 

 
 - Dacă era vreo fufă, rămâneai măcar sobru, dacă nu deveneai dulce… 

 - Hai, măi Ramona, zi-i odată! Arde! 

 - Arde dragă, arde! Că e vorba de mamiţica ta! Cică are treabă în zonă şi trece şi pe la noi! 

 - Ce treabă? 

 - Strânge fonduri pentru organizaţia aia, de salvat câinii! 

 - O caută moartea pe-acasă şi ea umblă teleleu tocmai prin cea mai zgârcită parte din ţară! 

 - Teleleu, neteleleu, dar diseară cinăm împreună! 

 - Şi cu ce vine? Că doar n-o să mă duc cu maşina după ea! 

 - Nici vorbă Maxi dragă! Se descurcă ea. Ce avem, doi kilometri până-n oraş?  

- Ramona fetiţa tatii, să ştii că nici taxi-urile nu circulă pe poleiul acesta! 

 - Poate până de seară se va topi şi se va ridica şi ceaţa! 

 - Nu cred şi uite că uitam să-ţi spun, dar merg cu băieţii la o bere! 

 - Vezi cum eşti? Dacă nu-ţi dădeam eu telefon, nu-mi spuneai nimic! 

 - Şi de aia nu mai poţi tu? Special nu ţi-am spus, să nu-ţi aduci vreun fuf! 

 - Vrei să fii mârlan! 
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 - Nu iubito, vreau să fiu exact ca tine, când în loc de bineţe, mi-ai tras-o cu fufele! 

 - Hai, gata, că te întinzi la caşcaval! La revedere! 

 Felul lor de a se tachina îi unise cândva. Le făcuse chiar plăcere, apoi deveni o povară. Maxoda aşeză telefonul 

în furcă cu aceleaşi mişcări lente, obosite, ca de om fără chef. Planşeta de lucru luminată de neoanele de deasupra  

capului i se păru de-a dreptul ostilă. Întinse calcul pe ea, îl prinse în pioneze, îşi desfăcu trusa de Rotring şi începu să 

traseze linii şi curbe asezonate cu cifre, numai de el cunoscute. Nici nu simţi când veni pauza de prânz. Îşi scoase 

sandvişul şi începu să muşte din el, neglijent cu atenţia îndreptată spre planşetă. Se săturase. Îşi dorise atât de mult să 

devină arhitect încât nu părăsise Institutul de Cercetări în Construcţii Civile nici măcar atunci când i se restructurase 

postul. Acceptase cu lejeritate un post de desenator tehnic ce se vacantase prin pensionarea bătrânului cartograf 

Venturică. Pierduse şi aproape jumătate din leafă. Noroc că îşi luase cu banii de la nuntă şi cu ce mai împrumutase de la 

părinţi un Renault 10 de toată frumuseţea. Numai că atât Renault înlocuit  cu Dacia cât şi arhitectul Maxoda trecut la 

planşetă nu însemnau altceva decât trecerea timpului peste orizont lipsit de perspective. Se mirase că ceilalţi arhitecţi îl 

mai invitau la câte o berică atunci când predau un proiect sau sărbătoreau ziua onomastică a unuia dintre ei. Cel mai 

mult îl durea că la achitarea notei de plată el era trecut cu vederea. Dar şi mai mult îl durea când unul dintre colegii de 

facultate, ajuns director îl pusese pe lista restructuraţilor. Fuma mult, ţinând între dinţi cartonul ţigării, de parcă ar fi 

muşcat din soarta vitregă cu ură. Chiştoacele lui puteau fi lesne identificate pentru că erau singurele filtre mursecate de 

te mirai cum de nu fuseseră de-a dreptul devorate. Mustaţa i se îngălbenise, ochii îi erau mai tot timpul iritaţi iar vocea 

era atât de joasă încât numai el ştie cum scăpase de insistenţele dirijorului de cor de a-l avea printre başii de care avea 

atâta nevoie. 

 - Salut Severine! Bă, n-ai uitat că după program mergem la groapă!  

 - Nu, nu! voi fii negreşit, îl asigură Severin Maxoda pe arhitectul al cărui nume trebuia să-l ude din belşug cu 

şampanie la sfârşitul programului, asta după ce mai întâi aveau să golească câteva sticle cu bere. 

 „Iar o să beau pişat de iapă? Îşi zise Severin cu amărăciune la gândul că trebuia să se urce la volan la întoarcerea 

spre casa din afara oraşului, unde-şi avea domiciliul şi unde va avea plăcerea să-şi întâlnească consoarta – Ramona – şi 

pe mama mult iubită. La acest gând faţa îi fu străbătută de un surâs autopersiflator. Nu despre iubire maternă dar nici 

despre indiferenţă nu putea fi bănuit. Avea un fel de respect liber-consimţit prin care el arhitectul, fiul învăţătoarei 

Hortensia Maxoda rămasă văduvă cam de timpuriu, fusese rând pe rând şi cap de familie dar şi copilul ei. Pe undeva 

Severin îşi reproşa la gândul că mama nu se recăsătorise. Numai atunci când îi dăduse un urmaş în grijă i se atenuase 

reproşul, pentru că toată maternitatea din sufletul ei se revărsă asupra lui Ciprian. Chiar şi astăzi când Ciprian era un 

student răscopt pe băncile facultăţii, Hortensia nu prididea să-i alimenteze buzunarele mereu flămânde crezând că fiul 

nu ştie ce face fiul. Şi uite aşa, din fiu în fiu, căci asta devenise şi Ciprian,  Hortensia se trezi angrenată în tot felul de 

activităţi caritabile, ce culminaseră cu asociaţia de protejare a animalelor, cu preponderenţă maidaneze. Şi cum pe 

meleagurile cam secătuiseră muşterii donatori, evadase cu peregrinările în oraşul lui Severin şi al Ramonei. Telefonul 

dat era de fapt o măsură de precauţie ca să-i găsească acasă, în vilişoara lor de la marginea oraşului de unde aveau 

obiceiul să evadeze adeseori, de parcă ar fi fost la prima tinereţe. Ceaţa îi estompase, îi temperase entuziasmul pornirilor 

filantropice dar n-o făcuseră clientă la renunţare. Avea îndârjirea de care de multe ori se folosise pentru a răzbate în 

viaţă. Două, trei eşecuri n-ar fi făcut-o să renunţe la ideea de a strânge fonduri pentru apărarea maidanezilor. Numai că 

pe meleaguri străine mai avea un handicap, acela de a nu stârni interesul donatorilor pentru maidanezii din altă parte a 

ţării în vreme ce maidanezii din preajmă erau lăsaţi la voia întâmplării. De aceea Hortensia îşi schimbă discursul 

promiţând donatorilor un adăpost pentru maidanezii din localitatea lor. Poate aşa avea să-i înduplece mai uşor.  

 - Severine, am plecat, îi strigă un coleg peste umăr, îndreptându-se spre ieşire. 

 - Vin şi eu, spuse Maxoda cu un glas blazat.  

 Dacă ar fi fost să fie sincer, dacă l-ar fi întrebat cineva cât de mult îşi doreşte, dar mai ales cum se simte el la 

aceste agape, ar fi răspuns cu sinceritate „ca dracul. Tot mai umilit. Tot mai plictisit. Fleoncănim, fleorţăim mereu 

despre aceleaşi lucruri. O să ajungem să regretăm comunismul”. Şi cum mai avea puţin până la pensionare, Severin se 

lăsă dus de val. îşi strânse calcul de pe planşetă, îl băgă în tub, iar tubul în fişetul mecanic pe care-l încuie cu grijă. 

Obicei din vremea comunismului, când funcţionarii de la biroul de documente secrete verificau pe nepusă masă 

siguranţa nemaipomenitelor documente, apoi cu un gest reflex îşi luă pălăria şi trenciul şi se îndreptă spre Renault-ul 

vechi ce-l aştepta în parcarea institutului. Ceaţa nu coborâse în el. era parcă mai groasă, mai pâcloasă, iar pe jos asfaltul 

devenise şi mai sticlos. Băgă cheia în contact şi după câteva încercări motorul vechi de câteva decenii porni strănutând 

gaze cu benzină nearsă pe ţeava eşapamentului. Fumăraie ca la Trabant. Asta devenise maşina franţuzească adusă ca 

prototip de Ceauşescu în România. Încă de pe vremea aceea se spunea că francezii lui De  Gaule au dat un model 

depăşit tehnic. Porni cu fereală de parcă ar fi mers în vârful picioarelor spre groapă.  
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Asta era bomba la care bătrânii arhitecţi se obişnuiseră să vină încă de pe vremea când erau stagiari, tineri şi naivi. Parcă 

cu roţile pe trotuar încercând să nu stea în calea nimănui, mai ales că era aproape sigur că dacă ar fi venit cei de la 

dezăpeziri în zonă i-ar fi zdrelit cu siguranţă şi la mişto antichitatea auto. Coborî pe treptele de la intrare în fostul beci 

evreiesc, devenit încă de pe vremea comuniştilor drept cramă şi desfătare a papilei gustative cu licori bahice alese. 

Grătarul sfârâia undeva într-un loc ascuns iar fumul era aspirat cu miros cu tot de ventilatoare puternice de nici nu te 

prindeai unde anume se află.  

 - A, bine ai venit excelenţă!îl întâmpinară cu o veselie prefăcută colegii.  

 - Salut tot poporul băutor, zise Severin Maxoda aruncându-şi pe un scaun pălăria şi trenciul.  

 - Pune-l mă la cuier, îl îndemnă unul dintre convivi! 

 - Tot aia-i! se încăpăţână el aşezându-se pe acelaşi scaun unde aterizase trenciul. Pălăria îi căzu pe jos. Când îşi 

umplu gura cu berea dezalcolizată, pe chip îi apăru o grimasă sesizată deja şi de convivi. 

 - Bă deşi are gust de pişat de iapă, e şi mai scumpă decât berea noastră! 

 - Ia şi tu una ca a noastră! Ce noi nu conducem?  

 - Da mă, dar voi nu conduceţi în afara oraşului, unde nu e iluminat public…  

 - Vacs albina, crema puca! Mare lucru doi kilometri! 

 - Nu ştiu! Treaba voastră, dacă-mi sare vreo orătanie în faţă din liziera ce-mi străjuieşte drumul către casă, 

automat că va trebui să suflu în fiolă, pe când voi mergeţi pe străzi luminate, cu participanţi la trafic civilizaţi… 

 - Ţine-mă Doamne, sunt mai civilizate animalele din pădurea ta decât animalele din urbea noastră! 

 - Gata, nu mai insistaţi! Eu beau fără alcool şi am să vă rog să  mă lăsaţi să şi plătesc, le tăie macaroana cu ţâfnă 

Maxoda.  

 - Beau direct din sticlă ca pe vremea studenţiei. Atunci se temeau să nu iau vreun sifilis de la pahare nespălate, 

acum se temeau de SIDA. Alte vremuri, alte pericole.  

 - Au venit fripturile! zise ospătarul, purtând pe vârful degetelor un platou de lemn pe care sfârâiau pe plitele 

încinse  tot felul de bunătăţi. Pentru că asta era ultima modă în groapa, să ţi se aducă friptura pe plite încinse. Dacă mai 

vroiai să-ţi fie pătrunsă bine friptura o mai lăsai să sfârâie încă o vreme desfătându-ţi nările cu mirosul dacă nu o făceai 

bucăţi pe fundul de sub plita încinsă şi o aveai în sânge. Tăcerea se înstăpâni o vreme peste capetele lor, înfulecau cu 

grăbire, împrumutându-şi unul altuia din porţile existente pe platouri, confirmând parcă zicala ce-i în curtea vecinului e 

mai bun. După câteva minute, înfulecătorii îşi aduseră aminte pentru ce veniseră în groapă. Mai precis, unul dintre ei se 

ridică în picioare tuşind semnificativ, adică dând de înţeles că are de spus ceva. Şi avea. Câteva urări pentru cel 

sărbătorit veniră apoi în cascadă către cel sărbătorit şi atmosfera se încinse tot mai mult. Atent, ospătarul puse câteva 

sfetnice cu lumânări aprinse, pe masa alungită special sau după cum ceruseră anterior domnii arhitecţi. Din separeul în 

care îşi sărbătoreau colegul cu frenezie, răzbăteau din când în când râsete generale, uneori în hohote stridente, alteori 

într-o vermuială sonoră difuză. Ceilalţi muşterii ai localului priveau cu îngăduinţă spre zona mai zgomotoasă, apoi se 

lăsau pradă muzicii, ce se auzea din  difuzoarele pitite prin  cine ştie ce locuri. Afară înserarea şi ceaţa se înfrăţiseră de-a 

binelea. Becul şi firma localului abia de se mai puteau citi că există. Nici circulaţia stradală nu mai era atât de prezentă. 

Arareori câte un trecător trecea orbecăind pe lângă zidurile caselor. Printre ei şi o femeie. Era Hortensia Maxoda, 

necăjită şi acrită de insuccesele pe care le înregistrase în demersurile ei umanitare. Aproape că îi venea să se întrebe, ce 

căutase prin acele locuri, unde fusese de altfel avertizată că nu se dădea lumea în brânci cu sponsorizările. Paşii o purtau 

dincolo de firma de la groapă. Trecuse pe lângă maşina lui Severin, fără s-o vadă. Era ca o bufniţă orbită. Din restaurant 

ieşi alene într-un târziu  şi Severin. Râgâi mulţumit, satisfăcut şi cu senzaţia că mai avea colegi lângă sufletul lui. Una 

peste alta se simţise bine. Trase de portiera maşinii neglijent şi după câteva chei, rânji cu satisfacţie la auzul motorului, 

care numai pocnea ci torcea de parcă ar fi fost recent scos de pe linia de fabricaţie. Când trase de volan să pornească de 

pe trotuar spre casă, realiză brusc că în faţa lui ceaţa devenise de fapt o cortină. Puse ştergătoarele în mişcare pentru a 

avea senzaţia că poate vedea ceva mai mult. Şi nu era o senzaţie. Ceaţa se aşezase pe parbriz într-un strat gros, mocirlos, 

în care ştergătoarele făcuse o spărtură. Porni cu trupul încordat şi cu ochii mijiţi de efort.  

 În vremea asta,Hortensia ajunsese deja la marginea oraşului. Drumul avea să-i fie şi mai cuprins de întuneric. Îl 

cunoştea. Mai fusese pe aici de mai multe ori, dar niciodată nu i se păruse atât de întunecat. Sentimentul de regret că nu 

luase un taxi se înstăpânea din ce în ce mai mult în cugetul ei. Las că nici nu se împiedicase de vreo unul cât colindase 

oraşul în lung şi lat. Aşa că o porni voiniceşte spre inima lizierei de unde ştia că nu putea să i se întâmple ceva 

neobişnuit. Pe asemenea vreme nici animalele nu ieşeau la iveală. „Ce bine ar fi dacă s-ar ivi vreo maşină”? se lăsă ea 

pradă unui gând încurajator pentru ce începuse să simtă în suflet faţă de pustietatea ce-o înconjura. De parcă i-ar fi ghicit 

cineva gândurile, de undeva din dreapta din spatele ei se auzi un zgomot de motor, apoi se zăriră farurile unei maşini. 

„Dacă fac din mână mergând pe stânga, pe întunericul acesta n-o să mă zărească, zise ea, hotărându-se să treacă pe  
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partea dreaptă şi să-i facă din mână automobilistului rătăcit. Făcu un pas, apoi încă unul şi încă unul până trecu dincolo 

de mijlocul şoselei gata să ajungă pe dreapta şi să facă din mână. Nu mai apucă. O izbitură îi frânse picioarele. Trupul 

zbură în aer şi se aşeză pe parbriz cu brutalitatea impactului. Şoferul frână târziu, deşi nu avusese decât jumătate din 

viteza legală, impactul fusese extrem de puternic. Buimac, Severin se izbi cu umărul stâng în portieră, reuşind să iasă 

afară din maşină. Corpul lovit era pe partea dreaptă a şoselei. Zvâcnea, horcăia, sângele începuse a inunda asfaltul. 

Severin îşi cuprinse capul în mâini. Era o femeie. De unde apăruse? Cum de nu o văzuse? N-ar fi putut să spună! După 

cum n-ar fi putut spune cine era. Se aplecă cu mari reţineri de chipul trupului doborât. Îi venise aşa deodată să ia capul 

femeii şi să-l sprijine cu braţele sale ca să nu moară. Ca să nu moară. ..     

 

 
Ucis 
 
Când am venit în paradis 

Pe sânii tăi ca două mere 

Mureau săruturile mele 

Pe ochii tăi ca mura 

S-a mai oprit,  

A câta oară? 

Gura  

Apoi inima 

Ca o tulpină fără flori 

Ţi-am dăruit ucis 

Din ochii mei 

Nemuritori 

Speranţa împlinită-n vis 

Când m-am lăsat ucis 

 

 Sunt  
 
Fremăta sărutu-n  mine  

Lângă pletele-ţi din lan  

Galbene şi-atât  de pline 

De-al meu sărut diafan 

Ochii tresăreau sălbatec 

Macii roşii în secară 

Trupul tău cădea molatic 

Prin văzduhul meu de pară 

Şi de-atâta fulgerare 

Macii roşii ţi-ridic 

Uite sunt ocean şi mare  

Şi-n săruturi  ridic. 

 

 Somn 
 
Sângeraţi de bice 

Caii de mucava  

Fug prin nori de sânge 

În inima mea  

Roiuri de albine  

Tremură în gând  

Şi îmi este bine 

Doar la tine-n rând 

Un pom de vise  

Trece fluturând  

Peste culmi de gând 

Paşi răniţi de vorbe 

Se ascund pe rând 

Între munţi de pietre 

Şi adorm plângând. 

 

Dăruiri 
 
Dacă spui că mă iubeşti 

Cu adevărat  

Redă-mi libertatea 

Şi-am să-ţi aduc în suflet 

Certitudinea că nu te-ai 

înşelat 

Că m-ai iubit  

Şi că ai vrut să faci din 

iubire  

O poartă de ieşire în sufletul 

tău 

Prin care chiar dacă voi 

pleca  

Mă voi întoarce când  

Voi fi văzut  

Că mă iubeai cu adevărat  

Iubirea adevărată  

Va rămâne ea însăşi 

Dacă-ţi va fi indiferent 

De-o dai, sau de-o primeşti 

 

Focul 
 
Când soarele-şi sărută mama 

De rămas bun 

Înainte de a se cuibări în patul 

înserării 

Îşi apleacă fruntea  

Roşie de spaimă şi furie 

Că a doua zi  

N-o va mai găsi 

Iar când luna palidă 

Îşi arată faţa brăzdată de gânduri 

Printre munţii bătrâni 

Eu, iubita mea  

Mă privesc odată cum pleci 

grăbită 

Spre alte lumi 

O niciodată n-am să pot vedea  

Marea fericită 

Cu soarele şi luna alături 

Şi de aceea am să port pentru tine 

Chipul aprins de dragoste al 

soarelui. 

 

Uitare 
 
Steaua mea de ieri a lăcrimat 

Şi s-a rătăcit atunci din pat 

Nu te plâng iubire, e-n zadar 

Ai durerea-n sufletul amar 

Nu re-ngrop în taină, n-am săpat, 

C-am să vin în noapte şi-am să dezgrop 

C-ai zidit în minte; cerul înstelat 

Şi-am adunat di picături de rouă 

Iubirea noastră pe din două 

Ai plâns atunci, mai plângi şi-acum 

Şi porii moi, îi porţi pe drum 

Din poartă-n poartă tot mai baţi 

Şi de la mine mai aştepţi 

Un semn, o mângâiere, un cuvânt 

Un gest din sufletul de vânt 

 
 

 

Amintiri 
 
Când tatăl meu mă duce de mână 

În livada părinţilor lui  

Era atât de sumar îmbrăcat 

Şi atâta de jerpelit 

Încât vântul îi şuiera la genunchi 

Şi-i cobora, risipind 

Urma tălpii goale-n ţărână 

Dar niciodată nu s-ar fi plâns  

Că n-avea pentru mine  

Un zâmbet frumos ca o lună. 

Era fericit de fericirea  

Copilului său nevinovat 

Ce-i săruta în joacă genunchii 

Luând pe buze tremurând  

Parfum de ţărână. 
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O AMPLĂ DIVERSIUNE DE 

SFÂRŞIT (/ŞI ÎNCEPUT) DE 

SECOL: DIVERSIUNEA 

„RROM-ROMÂN” 

 
Nici cei mai anti-naţionalişti dintre anti-protocroniştii noştri, nici cei 

mai naţionalişti dintre naţionaliştii noştri nu au visat că certurile 

dintre ei vor lua sfârşit odată cu sfârşitul secolului XX. Că toţi 

românii (din România sau din oricare altă ţară) vor fi scutiţi de 

problema existenţială «român sau cetăţean al planetei» numai după 

zece ani de post-revoluţionară diversiune. Ivită probabil din vremea 

când în Cadrilaterul devenit  bulgăresc  românilor le  era interzisă  

limba maternă cu apostrofări de genul „nu vorbi ţigăneşte!”, dar mult 

perfecţionată peste ani, la răspîndirea diversiunii „rrom-român” au 

pus umărul în principal străinii
(1)

. 

 

Din păcate însă, nu numai ei. Ci şi românii cretinizaţi de-mprejurări: tinerii români de la posturile de televiziune pentru 

că aşa li se cere şi pentru că au spectrul şomajului în faţă, cei maturi fiindcă aşa un ieşit din comunism. Ar mai fi de 

adăugat ruşinoasa categorie a românilor dispuşi la ţigănirea  propriei lor naţii
(2)

, spre a beneficia de fondurile puse la 

bătaie în acest scop
(3)

. Mediatizată pe tot mapamondul, găselniţa „rrom/român” scuteşte orice român de amintita 

problematică  existenţială, prin însăşi confundarea românilor cu «rromii». Adică cu ţiganii
(4)

. Împrăştiaţi în mulţime de 

ţări, din  momentul cînd şi-au lăsat meleagurile lor de baştină din nord-vestul Indiei şi au început să migreze prin toate 

ţările Europei, ţiganii au tot fost „cetăţeni ai planetei”. 

 

De dimensiunile unei adevărate tragedii a devenit pentru noi şi  faptul că toată vitejia fără de margini a românilor care în 

decembrie 1989 mergeau senini spre moarte (hotărîţi să-şi dea viaţa  în schimbul libertăţii), vitejie datorită căreia  mai 

apoi s-a instaurat democraţia după 45 de ani de totalitarism, vitejie despre care dubios de repede ne-a fost practic 

interzis să vorbim, nu a servit românilor decît extrem de puţin. În schimb a servit altora. Însăşi posibilitatea nestingherită 

de manipulare în ţară  a confundării românilor cu ţiganii a apărut în România vremurilor post-revoluţionare
(5)

. Nu în 

sensul că vreun ţigan ar fi uitat că este ţigan. Ci umblînd la scara lui de valori, pentru a-l convinge că „ţigan” ar fi o 

denumire peiorativă, că numele etniei sale ar fi ruşinos. Printr-o asiduă manipulare, ţiganii din România au fost aduşi în 

situaţia de a-şi spune neapărat „rrom”, căci „ţigan” ar fi, vezi Doamne, de ruşine. A-şi spune „rrom”,  prin mass-media. 

Fiindcă în tramvaie sau pe stradă,  ţiganii - la modul cel mai firesc -, continuă să-şi spună între ei ţigani, aici şi aiurea.  

Ei îşi spun «Zigeuner» în Germania, «tsiganes» în Franţa etc. În străinătate, respectiv în Austria, Germania, Franţa, etc., 

după decembrie 1989 a fost de asemenea prezentă diversiunea prin care se urmărea confundarea românilor cu ţiganii, 

prin frecventa prezentare pe posturile de televiziune a unor ţigani drept români. 

 

Dar încă şi mai tragice sunt implicaţiile culturale ale diversiunii „rrom/român”, prin care se pierde-n negura confuziei 

toată istoria românilor. Pe o astfel de pantă, academicele viziuni „subiective” asupra istoriei românilor, cu toate 

pretenţiile lor, ca şi viziunile „şcolăresc alternative”, devin simple jocuri de copii. Asta ca să nu amintim de o altă 

tragedie de sfîrşit de secol, petrecută sub ochii neputincioşilor noştri lingvişti. Anume furtul limbii române, la drumul 

mare şi în blândă lumină a zilei. Limba română  de peste Prut, odată cu incorporarea (după 23 august 1944) acelui 

teritoriu românesc în Uniunea Sovietică a devenit „moldovenească”  din, chipurile, alţi părinţi decît  limba  românească. 

 

Sau, iarăşi de amploarea unei drame pe care o trăim toţi românii - şi ea  consecinţă a diversiunii „rrom/român” -, este 

legitimarea raptului creaţiilor culturii populare române de către vecinii ucrainieni, maghiari sau bulgari, atunci cînd ei 

prezintă cîntece româneşti (uneori chiar cu versuri româneşti) drept ucrainiene, maghiare sau bulgare. 
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Despre comunismul care a debutat cu anii cînd ne erau arse dicţionarele referitoare la cultura română 

(v.soarta volumului al V-lea din Enciclopedia României, topit de ruşi la ocuparea ţării), ne era furată 

istoria, limba şi cultura, ne erau practic desfiinţate şcolile -lucrându-se, ca acum, la manuale -, nu doar 

la «cuminţirea» celor care se-ntîmplau să mai fie profesori prin şcoli şi nu prin puşcării, iată ce scria 

Lucian Blaga: „Revelaţia şi divinitatea au dispărut, dar a rămas organul Adevărului. Şi organul 

Adevărului este Comitetul Central al Partidului Comunist  din Uniunea Sovietică” (v. L. Blaga, 

Luntrea lui Caron, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p.129).  

 

La început de nou mileniu, oricine poate constata - fără nici o greutate -, că organul Adevărului a 

devenit mass-media, care transformă, prin repetare şi răs-repetare, orice „găselniţă” (orice  minciună) 

în  mare şi  indubitabil adevăr. Desigur, în indiferent ce avansată formă va ajunge mass-media, ea nu 

va înceta să fie organul „Adevărului”, ceea ce va fi la fel de dramatic pentru România. În covîrşitoarea  

prezenţă a unui atare organ al „Adevărului”, oare ce importanţă poate să mai aibă adevărul revelaţiei şi 

al divinităţii? Şi pentru cine altcineva decît, ca şi pînă acum, pentru cei retraşi din lumea minciunii 

atotbiruitoare? 
---------------------------------------  

Note şi consideraţii marginale  

             
(1) 

De pildă, în cadrul Festivalului Dunărean (Donaufestival) o echipă ungaro-germană a prezentat publicului  un film despre România în care 

subiectul era viaţa unor ţigani trăind pe depozitul de gunoi al oraşului Cluj-Napoca. Finanţarea proiectului de realizare a acestui film a fost 

făcută de Programul de televiziune german ZDF. Un alt memorabil exemplu de grosolană manipulare îl constituie enciclopedia franceză „Le 

petit Robert - Limbile Europei” (apărută în 2002) unde sunt două pagini despre România şi limba românească însoţite de o mare poză color 

înfăţişând o şatră zdrenţăroasă de ţigani nomazi. 

 
(2) 

Demnă de semnalat ne pare şi ţigănirea post-decembristă a muzeelor reprezentative pentru multi-milenara cultură românească: Muzeul  

ţăranului  român şi Muzeul satului românesc. Cum aflăm din Amintirile lui H.H. Stahl (Editura Minerva, Bucureşti, 1981), Muzeul satului 

românesc a fost realizat în 1936 după o concepţie a lui Victor Ion Popa, pictor scenograf, director de scenă, dramaturg, poet, publicist şi 

profesor la Conservatorul din Bucureşti. Iniţiativa construirii a aparţinut profesorului Dimitrie Gusti care a găsit terenul şi fondurile necesare. 

Pentru ducerea la bun sfârşit a proiectului, ideea lui Victor Ion Popa a fost aceea de a reproduce harta României Mari în spaţiul muzeal din 

apropierea Parcului Herăstrău. Dispunerea gospodăriilor ţărăneşti urma astfel un plan bine definit, pentru ca în Muzeul satului românesc să 

nu fie o amestecătură haotică între casele din Ardeal şi cele din Moldova sau din Dobrogea, între casele din Maramureş şi cele din Banat sau 

din Muntenia. Casele din Oltenia să nu se afle printre casele din Bucovina sau din Ţara Crişurilor, gospodăriile ţăranilor din Oaş să nu fie 

plasate între gospodăriile românilor basarabeni sau între gospodăriile din Tara Moţilor. E drept că azi nu a mai rămas mare lucru din 

splendida înfăptuire a omului de teatru Victor Ion Popa (1895-1946), integrat şi el Şcolii monografice de la Bucureşti prin însuşi faptul 

realizării Muzeului satului românesc. Dar - cum bine se ştie - chiar şi puţinul care a mai rămas din acest Muzeu a fost (şi este) cu o diabolică 

perseverenţă distrus. Fie  incendiat, fie ţigănit în fel şi chip. 

 
(3) 

De finanţarea programului de televiziune german (ZDF) a beneficiat şi regizorul Thomas Ciulei ca să poată realiza filmul artistic intitulat 

„Asta e”. În acest film realitatea românească este prezentată de dl. Thomas Ciulei (fiul lui Liviu Ciulei) prin intermediul unei familii de ţigani 

beţivi şi hoţi şi prin cîteva imagini deplorabile de pe malul românesc al Dunării. Căci filmul Asta e (producţie ZDF/2001-2002) a fost şi el 

difuzat în cadrul Festivalului Dunărean. 

 
(4) 

Efectele globalizării s-au resimţit şi în  privinţa diversiunii „rrom/român”. Astfel, românii din Australia au putut asculta muzică populară 

românească prezentată drept  ţigănească  la radio australian. La fel s-a întâmplat şi cu românii din America asistînd la spectacole de cântece şi 

jocuri populare româneşti prezentate publicului american drept ţigăneşti. Mai nou şi ţiganii lăutari - care până mai ieri executau cîntecele 

popoarelor în care se întîmpla să trăiască (muzică ungară în Ungaria, muzică bulgărească în Bulgaria, muzică românească în România etc.) - 

s-au trezit peste noapte să pretindă (doar în România, fireşte!) că atunci cînd execută bucăţi de muzică populară românească ei ar cânta, vezi 

Doamne, muzică ţigănească (autentică!). De altfel, încă din 1961 Cesar Teodorescu, în cartea sa intitulată „Pângărirea cântecului românesc” 

(Paris, 1961), semnala cum în Uniunea Sovietică şi în America se întîmplă un fenomen ciudat: „cântecele româneşti sunt date drept ţigăneşti 

sau ungureşti”. 

  
(5) 

O făcătură de cea mai jalnică speţă, în care cuvinte româneşti erau echivalate cu aceleaşi cuvinte româneşti scrise cu o grafie puţin diferită 

(lucrare dezonorantă pentru imaginea editurii la care îşi publică în general minoritatea maghiară cărţile), s-a publicat după numai un an de la 

Revoluţia din decembrie 1989 sub titlul de Dicţionar rrom-român (Editura Kriterion, Bucureşti, 1991). 
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CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE DE LA EDITURA HERALD 
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CREZ 

 

 

  

Tăcerea stă astăzi cu ispita la masă… 

Firida, setoasă de netrăita viaţă, 

  Îmi joacă la zaruri brocartul 

tăcerilor… 

Ce dacă moartea ia de mână  

Gloria foşnirilor de liliac! 

Desferec umbra, dorul neumblat, 

Răvăşiţii plopi îmbrăţişaţi de ploi 

Şi piatra întristată-n fildeşul 

aşteptărilor... 

Vino, vino, încolţind în hergheliile ce 

trec  

Spre Carul Mare! Arhanghelul  

Înmiruie zdrenţele întinse pe gardul 

trădării… 

Smintită roabă mă trezesc 

În ochiul amurgit al ambrei … 

Bea-mi, inimă, poftirea toată! 

Triumful cărnii candeli 

împresoară… 

Apropie-te, chihlimbar rănit! 

 Peltic arlechinul îndură 

Curcubeul însângerat… 

Nătânge silabe dospite şi triste - 

 pe buzele potirului … 

Cifrată în miile de ani, 

În cupe şi-n altare,  

Constelaţia ta, Femeie cu ochi de 

opal, 

Nelinişti mână pe arena virgină a 

bătăilor inimii… 

Nu mă plânge uitarea, nu mă strigă 

suspinul ,  

 Ca un lup rănit geme veninul - 

Mister fără simbrie…  

În surdină râd mirările. 

Doar la Duminica Orbului 

Strigoaicele înfruntă necuprinsul 

întâmplării 

Pe care nu ştiu cum s-o strig… 

În carnea trandafirului se răscoală  

Cumpăna de la fântâna cefarului… 

Nimeni, în afara Poetului, nu ştie 

Până unde se-ntinde rotund cerul 

Clipei din noi! 

 

CERCUL DE FOC 

 

De o viaţă 

Am un obicei ciudat: 

În fiecare zi intru desculţă 

În cercul de foc al inimii, 

La ora patru fix 

După miezul zilei… 

Îţi pipăi ochii 

De parcă aş mânca 

Din mirarea lor,  

Mă apropii de fruntea  

Lui Kronos… 

Colindând prin 

 măruntaiele cerului, 

Îmi citeşti flaminit 

Labirintul… 

Ieri mi-ai spus 

Că m-am născut 

Într-o zi de toamnă 

Şi că în jurul nostru 

Era doar pântecul mamei 

Golit de dorul meu albastru… 

De-atunci mi-e foame  

De măcelul iubirii… 

 

 

SUB ROATA CLIPEI 

 

 

Nu ştiu dacă am pierit de tot.. 

Dar câinele din lună 

Aţâţă căpăstrul greierilor 

La  răscrucea  

Strecurată în ochiul 

albastrului cernit 

Nu ştiu dacă am pierit de 

tot… 

Dar ştiu sigur că mor în 

fiecare vis 

Strivit de sângele zorilor… 

Dimineaţa conduc cortegiul la 

gară 

Şi nimeni  nu observă că 

strada 

Şi-a fisurat glezna dreaptă 

strigând: 

- Ava, unde e sufletul 

nopţii? 

 

 
CUM SĂ TE UIT, VIAŢĂ… 

 

Ce aproape eşti, toamnă! 

Aidoma pumnalului 

Răsfirat în inima florilor de 

siminoc 

Se scaldă cerul în  ochii 

Poemelor… 

Dintre firele de iarbă,  

Apari Tu,  

Pistolar cu buze de gheaţă, 

Nechemat în vara cuvintelor,  

Nedormit în hambarul 

strânsorii… 

Culorile amuţesc în inima 

şopârlelor, 

Inventând Netrăitele…  

Din dragoste mută, 

Solstiţiul de vară 

Binecuvântă 

Năvodul greu de 

neîncăpătoarea lumină… 

Cineva, 

Lângă fântâna potcovarului, 

Ne  vinde noaptea pe tăcute… 
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număr ascuns: 

,,Iubito,  

Am nevoie de tine  

Ca de aer!” 

Şi eu am crezut 

Şi eu cred 

În timp ce 

Un Adam fals îngână: 

,, Ai grijă, Doamnă, 

Adam pare el om, 

Dar este mai şarpe 

Decât şarpele ! 

Fii posesivă ! 

Încolăceşte-te în jurul lui 

Ca o liană fierbinte, 

Strânge-l  bine,  

Strânge-l ! 

Altfel, o să-ţi scape… 

Iar un bărbat 

Scăpat din strânsoarea 

dragostei, 

Odată scăpat… 

Se duce direct la gară .“ 

………………………… 

De la biroul de informaţii 

Ascult ultimul anunţ: 

,,De astăzi se desfiinţează 

Căile Ferate Române!” 

 

BIBLIOTECA DIN 

ALEXANDRIA 
 

 

Numele Tău: POETUL BĂRBAT, 

Liric, Seducător, Tandru, Original… 

- De ce tremur aşa? 

- O auzi, Doamne? 

Glasul ei citeşte în stele: 

,, Cu cât  soţul devine mai domestic, 

Cu atât soţia devine mai sălbatică!” 

Disperata blondă ( eu nu eram 

blondă), 

Ca o planetă în travesti, 

Cu verigheta la vedere, 

Nu ştie 

Ce vrea atracţia gravitaţională, 

Doar simte… 

Nici nu a citit 

,,Jocul dragostei şi-al întâmplării”… 

 

Sunt o stare, sunt STAREA, 

Înţelegi, 

Sunt numai FLACĂRA! 

Ard ca Biblioteca din Alexandria… 

Cămila cu doua cocoaşe 

Din Deşertul Corazon 

 

Râde în hohote! 

Are şi de cine, 

Are şi de ce! 

O femeie îmi smulge unghia  

De la degetul arătător. 

…  Ea nu cunoaşte 

Epistemologia iubirii, 

Numai El, Cuvântul,  

Descoperit târziu, foarte târziu, 

De ofiţerul de la evidenţa 

populaţiei… 

Dumnezeu parcă nici nu ştie 

Ce se întâmplă 

În bibliotecile noastre. 

Degeaba sunt critici literari, 

Ei nu iau niciun fel de atitudine. 

Poeţii îşi fac de cap 

Până la dorinţa sinuciderii, 

Uneori din dragoste mută… 

Domnule Poet, 

Circumferinţa dragostei mă strânge! 

Nu ştii cum m-am trezit 

În leagănul etno-genetic 

După cincizeci de ani? 

Simplu! 

În drum spre mănăstire, 

Pe telefonul de serviciu, 

Dumnezeu a sunat cu  
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MIRCEA CARTARESCU SE ÎNTÂLNESTE CU 
PUBLICUL BELGIAN SI OLANDEZ 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

  
  

  
Difuzare  imediată                                                                                                        Bruxelles 7 mai 2012  
  

                                                 
   MIRCEA CĂRTĂRESCU SE ÎNTÂLNEŞTE CU PUBLICUL BELGIAN ŞI OLANDEZ  

  
  

  
În perioada 15-16 mai 2012, scriitorul Mircea Cărtărescu se va întâlni cu publicul cititor la Bruxelles şi 
Amsterdam, în cadrul unui turneu literar organizat de ICR Bruxelles, cu prilejul apariţiei celui de-al doilea 
volum din trilogia ORBITOR, De Trofee, la editura olandeză De Bezige Bij.  
  
Turneul literar la care participă Mircea Cărtărescu include o seară literară la Casa Internaţională a literaturii 
din Bruxelles – PassaPorta pe 15 mai, ora 20.00, care va  fi moderată de cunoscutul jurnalist flamand al 
postului de televiziune CANVAS, William Van Laeken, urmată de două evenimente literare la Amsterdam. 
La invitaţia lui Margot Dijkgraaf, scriitoare, critic literar şi directoarea centrului academic-cultural SPUI 25, 
Mircea Cărtărescu va participa, pe 16 mai, la o întâlnire cu publicul cititor olandez, prilejuită de apariţia, 
special pregătită pentru această dată, a celui de-al doilea volum din trilogia ORBITOR, la editura De Bezige 
Bij, în traducerea lui Jan Willem Bos. 
  
Acest eveniment literar este urmat de participarea scriitorului Mircea Cărtărescu la Noaptea Literaturii 
Europene, ce va avea loc la Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), în prezenţa unor mari autori 
 europeni din Austria, Republica Cehă, Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Marea Britanie şi Ungaria.  
Noaptea Literaturii Europene este o conferinţă dedicată literaturii europene contemporane care se înscrie în 
seria întâlnirilor literare desfăşurate simultan în mai multe capitale europene, în luna mai, menite să pună în 
lumină cei mai importanţi autori europeni contemporani.  
Manifestarea este organizată de EUNIC în Olanda în colaborare cu Openbare Bibliotheek Amsterdam  
(Biblioteca Publică din Amsterdam). 
  

Sfârşit 
  

Informaţii suplimentare despre prezenţa lui Mircea Cărtărescu la Bruxelles şi Amsterdam sunt disponibile la 
www.icr.ro/bruxelles/, www.passaporta.be, www.spui25.nl   www.oba.nl  şi 
http://www.youtube.com/user/EunicNetherlands. 
  
Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare, fotografii sau cereri de interviuri la Institutul Cultural Român 
Bruxelles: crib@icr.ro. 
  

  

Romanian Cultural Institute - member of EUNIC in Brussels  

Phone: + 32 2 3444145 

Fax: + 32 2 3442479 

Email: crib@icr.ro 

www.crib.mae.ro 

  

http://www.icr.ro/bruxelles/
http://www.debezigebij.nl/
http://www.passaporta.be/index.php?q=passaporta/en/archives/event/732
http://www.passaporta.be/index.php?q=passaporta/en/archives/event/732
http://www.spui25.nl/spui25/programma.cfm/409E45D1-BE9C-4DFE-AFE4860262CBBD3E#p4
http://www.oba.nl/
http://www.eunic-netherlands.eu/en/leden.php
http://www.oba.nl/index.cfm/t/Facts_and_figures/vid/53CFB63C-DAA5-F06E-D7C6B196CB1D4AE4
http://www.icr.ro/bruxelles/
http://www.passaporta.be/
http://www.spui25.nl/
http://www.oba.nl/
http://www.youtube.com/user/EunicNetherlands
mailto:crib@icr.ro
http://www.eunic-brussels.eu/
mailto:crib@icr.ro
http://www.crib.mae.ro/
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Raluca Vulcan __Expose au "CERCLE DES ARTISTES DE PARIS" 
 

Bonjour, 

 

Vous trouverez en pièce jointe une invitation pour l'exposition à laquelle je participe  

en compagnie du "CERCLE DES ARTISTE DE PARIS"  ou j'expose 5 de mes peintures. 

 

Le vernissage où vous pourrez me rencontrer aura lieu le JEUDI 3 mai 2O12  à partir de 18h00 au PARC 

FLORAL, entrée Nymphéas pavillon 18. 

Dans le cas où il vous serait impossible de passer ce jour là, je serais également présente les Dimanches Apres-Midi 6 

mai, 13 mai, 20 mai  et 27 mai de 14h à 19h. 

N'hésitez pas de me faire savoir les moments de votre passage, je pourrais peut-être venir à l'exposition... 

horraires de l'exposition : 

 

tous les jours de 14h00à 19h00 

le week-end à partir de 10h30 

 

Si vous êtes dans l'impossibilité de venir, vous pouvez voir mes réalisations sur mon site internet  

www.artmajeur.com/vulcanexpo  

Vous pouvez également me joindre sur mon portable au 06.60.79.29.52. 

 

En attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir,   

je vous adresse mes amicales pensées,                                                                Raluca Vulcan 

 

 

http://www.artmajeur.com/vulcanexpo


 

152                     Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

DIN NOU ACASĂ  

 
Mă duc acasă... Doru-n 

piept mă roade 

Copilăria-n sufletu-mi se 

zbate 

Şi nu mai pot răbda, mi-

e peste poate, 

Când bate pulsul inimii-

mi, neroade. 

 

Aci, sunt oameni simpli, 

cumsecade, 

Cu-a lor nemărginită 

demnitate 

Cu strămoşeşti virtuţi 

înaintate, 

Şi-n vorbă dulce – 

cântec de balade. 

 

Văd uliţa copilăriei 

mele, 

Şi după lungul drum mă 

liniştesc 

Deasupra mea albastrul 

cer cu stele, 

 

Îmbrăţişează locul 

părintesc 

Când toţi ai mei cu 

bătrâneţe grele, 

Sunt bucuroşi şi-n casă 

mă primesc. 

 

BĂTRÂNUL DRUM DE 

ŢARĂ 

 
Bătrânul drum de ţară din satul meu 

străvechi 

Se întinde ca o apă ce-a curs din 

vremi uitate 

Păstrează-n albul colb poveştile mai 

vechi 

Ce-au fost în vremea scursă doar 

fapte-adevărate, 

 

De-atunci de când ţărâna călcată de 

strămoşi 

Se ridica deasupra ca să se-aşeze iar, 

De când şi noi în timp am mers cu 

paşi sfioşi 

Pe-acelaş drum ce poartă şi semne de 

hotar. 

 

E străjuit de plopi din sat şi până-n vii 

Ca un şirag de perle ce-alintă o 

femeie 

La fel ca şi-altă dată, pe când eram 

copii, 

Duioase amintiri mereu avea să-mi 

deie. 

 

Nu e un simplu drum ce te-apără de 

ploi, 

O cale care poartă doar un belşug de 

grâne 

El e o vatră-a noastră care-a trezit în 

noi 

O amintire scumpă ce veşnic va 

rămâne. 

 

Acum, când paşii mei, străbat eternul 

drum 

Copilăria vieţii mă-ntâmpină în cale 

Fiori de duioşie au năvălit acum 

Când lacrimi cristaline se prăvălesc la 

vale... 
 

 

 

 

 

                             AICI 

 
Aici, eu supt-am lapte în ziua cea dintâi, 

Aici, strămoşii mei, au lutul căpătâi 

Aici, copilăria mi-e undeva rămasă 

În pomii din grădină, în liniştea din casă. 

 

În nucul cel bătrân, în apa din fântână, 

În ochii mamei mele, pe faţa ei bătrână 

Aici, îmi e iubirea de oameni şi de sat 

De care niciodată nu m-am înstrăinat. 

 

Aici, şi cerul parcă e altfel, mai senin 

Iar luna blânda-i rază o tremură divin 

Se scaldă mii de stele în depărtări de ape 

Dar pentru mine, aici, le simt că-mi sunt aproape. 

 

Aici, este câmpia ce naşte mereu pâine 

Speranţa zilei de-azi şi-n zilele de mâine, 

Aici e vraja vieţii şi mă îmbăt de soare 

Ca nici într-un alt loc în marea mea mişcare. 

Aici, e neamul meu, de veacuri şi bătrân 

Şi unde gândul meu îmi spune să rămân. 
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GLOSSĂ  

 

 

 
Bate vânt de primăvară 

Peste mândra mea câmpie 

Prin codrul cu frunză rară, 

Ca o dulce armonie 

Ghioceii se răsfiră 

Printre arbori înfrunziţi 

Simţi cum codru-ntreg respiră 

De o vrajă învăluiţi. 

 

Primăvara încântătoare 

S-a gătit ca o mireasă 

Şi prin razele de soare 

Intră-n suflete şi-n casă 

Ea ne-aduce bucurie 

Într-un zâmbet de fecioară 

Iar în veşnica-i solie 

Bate vânt de primăvară. 

 

Soarele se scaldă-n raze 

Ca o binecuvântare 

Şi în mii de ipostaze 

Ne arată a lui splendoare 

Viaţă tuturor aduce 

Din izvor şi fantezie 

Acum iar destinu-şi duce 

Peste mândra mea câmpie. 

 

Vraja codrului mă cheamă 

Ca în fiecare an 

Cu plăcuta-i primăvară 

Aşternând covor persan, 

Pe poteca cu dantele 

Paşii mei mă poartă iară 

Doar cu gândurile mele 

Prin codrul cu frunză rară. 

 

Lângă-o margine de ape 

Murmură încet izvoare 

Vreau să fiu cât mai aproape 

De mirifica-încântare, 

De-mi aduce-n minte versuri, 

Visuri vechi şi poezie 

Cu atâtea înţelesuri 

Ca o dulce armonie. 

Pe covorul de verdeaţă 

Răsăriţi de sub zăpadă 

Ghiocei treziţi la viaţă 

Au ieşit ca la paradă. 

Peste tot în iarba verde 

Delicaţi la trup se-nşiră 

Şi-ncercând să se dezmierde, 

Ghioceii se resfiră. 

 

Mă îmbăt de frumuseţe 

Din frânturi de univers 

Muza mea îmi dă bineţe 

Şi-mi transformă gându-n 

vers, 

Farmec fără de hotar 

Prin stejari înlănţuiţi 

Mă duc paşii solitar, 

Printre arbori înverziţi. 

 

Timpul curge cu măsură 

De când Universul îl cerne, 

Rânduielile-n natură 

De demult le tot aşterne 

Frumuseţi nebănuite 

Ochii mei le tot adună 

În schimbări dezlănţuite 

Simţi cum codru-ntreg răsună. 

 

O privelişte divină 

În această lume-a noastră 

E scăldată în lumină 

Dovedind mână măiastră. 

Colţ de suflet şi Nirvană 

De stejari nebănuiţi 

Poartă-n nimb a lor coroană 

De o vrajă învăluiţi. 

 

De o vrajă învăluiţi 

Simţi cum codru-ntreg respiră 

Printre arborii înverziţi 

Ghioceii se resfiră 

Ca o dulce armonie 

Prin codrul cu frunză rară 

Peste mândra mea câmpie 

Bate vânt de primăvară. 

 

ÎNCHINARE PENTRU TALPA ŢĂRII 

 
M-am născut din Talpa Ţării 

Ce mi-a dat un chip de lut 

Şi în ea mă voi întoarce 

Aşa precum m-am născut, 

Lângă moşii şi părinţii 

Ce-au brăzdat acest pământ 

Pentru care satul este 

Şi a fost un lucru sfânt. 

 

Nici-o urmă n-au şters anii 

Iar pe drumul ce voi merge 

Câtă soartă-mi va fi dată 

Nici de-acum nu se va şterge. 

A mea inimă e-acolo 

Lângă vatră şi părinţi 

Unde-mi e copilărie 

Încărcată cu dorinţi, 

 

Cu lumina de la soare 

Cea văzută întâia oară 

În oricare zi trecută 

Dintr-un prag de primăvară 

Brazda neagră de câmpie 

Îmi miroase şi-azi a pâine 

Şi tot simt a ei chemare, 

De-aş putea m-aş duce mâine. 

 

S-o îmbrăţişez cu ochii 

Şi să sfarm pământu-n mână 

Scumpă vatră strămoşească 

Mamă sfântă şi stăpână. 

Trăinicia-i sufletească 

Stă din anii depărtării 

Ca iubire milenară 

A rămas tot Talpa Ţării. 

 

Eşti a mea din totdeauna 

Sunt al tău supus şi fiu 

Curge-n mine sânge dac 

Dintr-un timp de când mă ştiu, 

Din opinci brăzdând pământul, 

A rămas eternul drum 

Şi pe care eu cu gândul 

Îl străbat ca şi acum. 

 
Mă întorc pe vatra sacră 

Ce mi-a dat înţelepciune  

Cu speranţă şi durere 

Să-i aduc închinăciune. 
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Câştigătorii concursului Festivalului 

Internaţional „Lucian Blaga” 

May 8th, 2012 |  
 
La Sebeş s-au desemnat câştigătorii celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 
Internaţional „Lucian Blaga” (6-9 mai 2012).  
 
Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş şi 
Consiliul Judeţean Alba. 
 
Lucrările din concursul festivalului au fost cântărite atent de un juriu format 
din: 
Preşedintele juriului: Aurel Pantea, redactor şef al revistei „Discobolul”; 
secretarul juriului: scriitorul Ion Mărgineanu. Membrii juriului: Ioan Bâscă, 
consilier cultural Consiliul Judeţean Alba; scriitorul Ion Miloş; Oana Dubleş, 
reprezentant Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Gheorghe Maniu, 
preşedintele Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” Sebeş; Rodica Hăprean, 
Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş. 
 
I.Premii pentru creaţie literară şi plastică: 
MARELE PREMIU al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, acordat de Consiliul 
Judeţean Alba lui Deniz Otay (Suceava) 
Premiul I, acordat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş: Delia Marilena 
Grosu (com. Comisani, jud. Dâmboviţa) 
Premiul II, acordat de Fundaţia Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: Aida Hancer 
(Suceava) 
Premiul III, acordat de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba Iulia: Dana Daea 
(Drobeta Turnu Severin) 
Premiul revistei „Discobolul” din Alba Iulia: Miruna Ştefana Belea (com. Ulmi, 
jud. Dâmboviţa) 
Premiul revistei „Acasă”: Radu Niţescu (Bucureşti) 
Premiul revistei „Familia” Oradea: Irina Roxana Georgescu (Medgidia, jud. 
Constanţa) 
Premiul acordat de Ziarul „INFORMAŢIA” Alba Iulia: Any Drăgoianu (com. 
Ţânţăreni, jud. Gorj) 
Premiul revistei „Târnava” Tg. Mureş: Andrei Velea (Galaţi) 
Premiul acordat de Ziarul „Unirea” Alba Iulia: George Baciu (localitatea 
Domneşti, jud. Argeş) 
Premiul revistei „Poesis” din Satu Mare: Ion Maria (Craiova) 
Premiul acordat de Clubul Rotary: Marilena Anda Voican (Sighişoara) 
Premiul pentru eseu, acordat de Fundaţia Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: Adina 
Voica Sorohan (Sebeş, jud. Alba) 
Premiul pentru eseu, acordat de Editura „Ardealul” din Tg. Mureş: Lucian Gruia 
(Bucureşti) 
Premiul pentru debut editorial în poezie: Teodor Laurean Tătaru (satul Meşcreac, 
comuna Rădeşti, jud. Alba) 
Premii pentru creaţie plastică 
Premiul II: Adina Romanescu (Bucureşti) 
Premiul III: Alexandru Andrei Mărcuş (Bucureşti). 
 
II.În afara concursului au mai fost acordate alte premii şi distincţii, devenite 
tradiţie în cadrul Festivalului Internaţional Blaga: 
Premiile festivalului (trofeele „Mirabila Sămânţă”)Premiul „Lucian Blaga”: 
Gheorghe Grigurcu 
 

 

http://www.informatiadealba.ro/2012/05/08/castigatorii-concursului-festivalului-international-lucian-blaga/
http://www.informatiadealba.ro/2012/05/08/castigatorii-concursului-festivalului-international-lucian-blaga/
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Premiul „Alma Mater”: Ioan Mariş 
Premiul pentru exegeză-Filosofie: Mihai Cimpoi 
Premiul pentru exegeză-Poezie: Vasile Fanache 
Premiul pentru exegeză-Dramaturgie: Lucian Bâgiu 
Premiul pentru traducerea operei blagiene: Adam Puslojic 
Premiul „Biblios”: Mioara Pop 
Premiul pentru editarea operei blagiene: Consiliul Judeţean Alba Premiul 
Fundaţiei „Lucian Blaga” Sebeş: Dorli Blaga 
Premiul „Ex Aequo”: Ironim Muntean 
Premiul „Lucia Mureşan” pentru interpretare artistică: Elena Anghel. 
Alte premii: 
Premiul pentru promovarea valorilor culturale româneşti: Felicia Colda, Monica 
Avram, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, Arcadie Suceveanu, Ilie Luceac. 
Cărţi premiate în festival: 
D. Vatamaniuc: „Lucian Blaga. Contribuţii documentare la biografia sa şi a 
operei” 
Constantin Cubleşan: „Lucian Blaga dramaturgul” 
Eugeniu Nistor: „Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga” 
Mircea Popa: „Lucian Blaga şi contemporanii săi” 
Ion Mărgineanu: „Ceremonia paginii. Ceasul care nu apune” 
Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu” 
Luminiţa Cebotari: „Fermentul expresionist în teatrul blagian”. 
Membrii juriului care au acordat premiile tradiţionale ale festivalului au fost: 
Radu Totoianu, directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş; Mioara Pop, 
directorul Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; Gheorghe Maniu, 
preşedintele Fundaţiei Culturală „Lucian Blaga” Alba;  
poetul Ion Mărgineanu, reprezentantul Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor din România; 
Ioan Bâscă, consilier cultural al Consiliului Judeţean Alba. 
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Cunosc îngerii  
  

au părul de foc în 

inimi temple 

oglinda spartă îşi 

trimite cioburile în 

cuvintele arse erezie 

se năşteau din ţărână 

mâinile mele 

peste trupul tău 

bolnav 

eşti posedat de iubire 

îţi măsor sufletul cu 

săruturi  

în amurgul târziu 

două palme la 

dreapta de pădurile 

moştenite 

un greier în călcâiul 

crăpat 

 de zorii unui 

anotimp 

sunt ca soldatul 

trimis în căutarea 

 unor mine capcană 

explozii în artera 

principală 

adevărul pulsează 

într-un ritm constant 

îngerii trec deasupra 

stelelor 

îşi construiesc palate 

şi le decorează cu 

sfinţi vii 

mă închin prea târziu 

cenuşă 

 

 

“CU ACESTE CREAŢII AM CÂŞTIGAT UN PREMIU LA 
FESTIVALUL LUCIAN BLAGA DE LA SEBEŞ ALBA,  

PREMIU OFERIT DE ZIARUL INFORMAŢIA” 

 

Capcana timpului 
tău 

  
treci prin vis ca un 
ecou atingându-mi 
sufletul  
ai pielea tatuată cu 
griji   
în serile cu lună cânţi 
simfonia regăsirii 
  
am străbătut atâta 
cale prin spirala 
timpului  
mereu legaţi de alte 
mâini  
ne blestemam destinul 
 ninge cu flori de cais 
în partea mea de cer 
  
cad în ţărână 
aşteptând un întreg ce 
părea imposibil  
tu pe treapta a noua  
eu scăpată din cel de-
al şaptelea inel 
  
pregătiţi să ne fim 
totul  
când zmeii se înalţă în 
inimile noastre  
albastrul colorează 
puţina fericire 

 am lutul în palmele 
tale nearse 

  
rugăciunile vin să 
închidă tunelul 
 iubire atemporală 
 

Cu mama în 
tomberon 

  
mă născuse târziu într-un 
spital din provincie 

 legase două trei scutece 
peste zilele care ne forţau 
să rămânem 

 eu eram un punct în 
universul coşmarurilor ei 
 mă pregăteam să zbor 
peste spinarea 
pământului 
 din ochiul stâng îmi 
curgea irisul 
 pe faţă aveam o hartă în 
şapte colţuri 
 lângă pat se cuibărise o 
ciudăţenie  
 îşi freca botul şi mirosea 
ca naiba 

 un medic bătrân a spus 
că viaţa depinde numai 
de mine 

 priveam în gol cu celălalt 
ochi  
 pe tavan desenase 
timpul câteva linii perfecte  
mama se aşezase între 
prima secantă 

o figură destul de întâlnită  
marginea universului meu 
era trasată cu puncte de 
suspensie 

un tub imens străbătea 
sudul inimii 
 

Mă destăinui nopţii  
  

se zvonise că viruşii sunt 
programaţi să ne intre în 
oase 

  
vor cripta fiecare canal 
colector şi rezidurile se vor 
strânge în pupile 

  
ziua vom circula ca 
lăcustele cu mâinile 
transparente  prinse de 
stâlpi 
  
noaptea ne vor toca până 
la ultimul centimetru de 
calciu 

  
în vene circulă submarinele 
cu traficanţii de rugăciuni 
  
aseară explodase ombilicul 
vecinului de la etajul patru 

  
nu şi-a plătit impozitul 
pentru gargara cu muşeţel 
  
eu nu cred că m-am 
infectat vreodată cu politica 
ieftină de cartier 

  
am ţinut pe tălpi două fire 

de nisip ca să pot completa 
puzzelul 

  
copiii râd când îmi leg 

baticul bunicii sub bărbie 

  
poveştile nu mai au 
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Creşteai din mine 

Cuvânt  
  

Dumnezeu m-a văzut 
lângă fântână 

  
aveam părul murdar de 
păcate şi inima plină de 
spini 

  
alunecasem în 
prăpastie ţinând 
Cuvântul în braţe 

  
ca pe unicul meu fiu 
străbătând universul 

  
mă împiedicam de colţul 
stelei Polare 

  
eram prietenă cu 
noaptea pe atunci 

  
şi-a găsit să mă întrebe 
de colţul pietrei 

  
două  mii de ani lumină 
către apusul închipuit 

  
se rostogolea în 
plămânul stâng veşnicia 

  
copilul cu ombilicul 
înfăşurat de gâtul vieţii 
strângea turmele 
rătăcite 

  
i-aş fi dat o candelă să 
treacă prin deşert cu 

fruntea sus 

  
poate în iernile grele o 
creangă de măslin face 

minuni 
  

El mă legase la gură să 
nu mă aud când 
vorbesc 

  
animalele nu îşi 

părăsesc bârlogul 

  
ele stăpânesc pământul 
 

Unghiul morţii 
  

el era trecut de a 
doua tinereţe  

  
se plimba prin 
timpan cu o 

maşinărie veche 

  
îi transpirau palmele 

de atâta lumină 

  
învăţase trucuri 

ieftine  
  

în cristal sculpta 
femeile cu aură 

purpurie 

  
avea un defect de 

vorbire  
  

se născuse cu o 
întârziere de cinci 

nanosecunde  
  

unghiul din care 
privea culorile îi era 

favorabil 
  

detectase toate 
vibraţiile  

  
îţi ascultă inima de 
la mii de kilometrii 

distanţă 

  
are o autostradă 
suspendată în 
plămânul drept 

  
nu se dă bătut 
încearcă toate 

spiralele  
  

face viraje prin 
sunete şi dă 

explicaţii zvonurilor 
ieftine 

  
mă gândeam să îl 

denunţ  
 

O pagină din 
istoria cărnii 

  
la marginea satului 
avea unul priponite 
vieţile muritorilor de 

rând 

  
le planifica orele de 
masă şi îi ştergea cu 

un burete uscat 
  

din memoria 
cârciumii 

supraaglomerate 

  
deasupra fânarului 
ascunsese câteva 

cipuri 
  

cum treceau 
numărând ulucile 
albe de var el îi 

trezea cu implantul 
  

femeile se repezeau 
la fântâni să îşi 

cureţe magia de pe 
feţe 

  
aveau şorţurile pline 

de tăciuni nearşi  
  

de copii uitaseră cu 
toţii 

  
băteau cuie în 

obloanele negre şi 
aşteptau ziua 

următoare  
  

să primească biletul 
pentru viaţă 

  
pustiul se întinsese 
pe tot cercul fiinţei  

  
în miezul rotund şi 
catifelat dormea 

sămânţa 

 

Pe frigul promis  
  

se auzea de la o inimă la alta 
cum zboară 

  
n-ai fi zis că te macină ca pe 

zidul bisericii 
  

în tunel e frig şi cercurile se 
amestecă mereu cu 

piramidele 

  
între piramida lui Keops şi 
lună nu e decât un răsărit 

sublim 

  
lansez rachete în timpul meu 

liber visând cruci şi îngeri 
  

dacă aveam o ţintă precisă  
  

aş fi ochit în sistemul de 
gânduri al omenirii 

  
nu tremuram eu era parazitul 

imens care mi-a vărsat pe 
scalp 

  
două miligrame de 

seriozitate consistentă 

  
fereastra nu scârţâie numai 
secundele au blocat frigul 

  
îmi aranjez privirea ca să par 

desfigurat 
  

cerşesc la staţia de metrou 
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Despre carte:  

 

Daca este adevarat ca soarele si moartea nu pot fi privite in fata, nu e mai putin adevarat ca in toate timpurile si pe intreg 

pamantul muritorii au fost fascinati de misterele dublului abis - ultralumina-infraumbra - si le-au scrutat nelinistiti. 

Adevarurile de dincolo (in speta, de dincolo de mormant) nu pot fi cucerite fara rataciri sau violenta; ele incep prin a se 

disimula sub mastile superstitiei, si, mai inainte de a-si dezvalui tainele, isi iau masuri care sa previna descoperirea 

deghizarilor sub care se ascund. 

Lucrarile lui J. T. Addison asupra cultului stramosilor in China sau asupra budismului si islamului marcheaza etapele 

progresului sau pana la cuprinzatoarea sinteza pe care ne-o ofera in lucrarea de fata. 

Aici el incearca sa prezinte diferitele raspunsuri la eterna intrebare: "Ce se intampla dupa moarte cu sufletul omenesc?". 

Inainte de a concepe un destin postum al sufletului, nu poti sa nu te intrebi cum s-a facut de-a aparut. Dar daca se admite 

ca acest suflet supravietuieste mortii trupului, cum sa nu intereseze relatiile acestuia cu ceea ce continua sa traiasca 

dincoace de mormant? Autorul isi manifesta hotarat obiectivitatea, deoarece, abordand problematica pe care o ridica 

cele doua lumi, el isi refuza orice libertate de apreciere, orice drept de a judeca valoarea ce decurge din evidenta 

faptului moral sau social. Aceeasi impartialitate domneste si in paginile consacrate invierii trupului si eventualitatii unei 

judecati - morale sau nu; sau in cele care evoca pedepsele si rasplatile din infernuri sau ceruri, fara a prejudicia "starea 

intermediara" (purgatoriu sau altceva) cu tot ceea ce implica previziunile de durata si finalitate legate de modul de a trai 

dincolo de mormant... 

Acestea sunt cateva din problemele a caror tentativa de solutionare constituie, la popoarele primitive si, mai apoi, in 

marile religii istorice, edificiul credintelor legate de lumea de dincolo; aceasta este materia studiului in care J.T.Addison 

cauta sa prezinte cel mai grav si mai tulburator subiect. Fiecare din semnele sale de intrebare, dupa cum se va vedea, 

ridica altele. Este un motiv in plus pentru a le examina pe cele mai presante 

 * 
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Despre autor:  

Renumit profesor de istoria religiilor, J. T. Addison a scris 
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budismului. La acestea se adauga cercetari si studii de 

specialitate asupra cultului stramosilor la diferite popoare 

(in special China si Indochina). Fara indoiala, Life Beyond 

Death este lucrarea sa cea mai cuprinzatoare, autorul 

conducandu-si cercetarea asupra conceptiilor referitoare la 

viata postuma nu cu intentia "de a cantari argumentele de 

ieri sau de azi cu privire la adevarul ideilor concepute de 

unii oameni", ci doar de a expune aceste credinte "oricui 

este dispus sa creada intr-o asemenea problema". Aceasta 

intentie a fost realizata deruland, printr-o vasta si lucida 

"panorama", imaginile zugravite de lumea celor vii despre 

lumea celor morti. El a preferat deci "punctului de vedere 
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La 7 aprilie 2012, Amza Pellea ar fi împlinit 81 de ani 

 

AMINTIRI DESPRE 

AMZA PELLEA  

UN ACTOR CELEBRU ŞI INEGALABIL 

 

(continuare) 

 

 

Odată cu darea în folosinţă a noului local de teatru, respectiv actualul Teatru 

Naţional din Craiova, autorităţile judeţene şi municipale au socotit necesar ca 

director al teatrului să fie Amza Pellea. 

Pentru a discuta această propunere şi a-l convinge să vină la Craiova, la conducerea teatrului, mi-a revenit mie plăcuta 

misiune de a discuta cu el. În acest scop m-am deplasat la Bucureşti şi am avut o discuţie plăcută şi agreabilă, de o zi. 

Eram prim-vicepreşedinte al Consiliului Popular al judeţului Dolj. 

În întâlnirea cu Amza Pellea, ne-am amintit de zilele frumoase ale tinereţii, de anii când împreună cu o echipă de 

colegi, talentaţi, veniseră la Teatrul Naţional din Craiova, ca noi angajaţi.Îl aveau în frunte pe regizorul Vlad Mugur, cu 

care au făcut o serie de stagiuni extraordinare. 

Era anul 1957, când Amza Pellea, aşa cum am mai spus, venise la Craiova cu Silvia Popovici, Sanda Toma, 

Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Dem Rucăreanu, Victor Rebengiuc. 

- Îmi amintesc, am intervenit eu, de punerea în scenă la Naţionalul craiovean a pieselor „Bunbury" de Oscar 

Wilde, „Ultima generaţie” de Vasile Niţulescu, „Ani de pribegie" de A. Arbuzov, „O chestiune personală" de 

Al. Stein, „Tudor din Vladimiri" de Mihnea Gheorghiu, „Gâlcevile din Chioggia" Carlo Goldoni ca şi altele. 

- - Ce vremuri! Ce vremuri! a zâmbit dând din cap Amza Pellea. Parcă era o întrecere în a interpreta cât mai bine 

rolurile 

- - Da, da. şi un public extraordinar. Cu greu se putea găsi un bilet. Uneori unii mai aşteptau la „N-aveţi un bilet 

în plus?” am continuat iar eu. 

Amza Pellea a oftat, nu de supărare, ci de nostalgia acelor ani, care i-a dat lui şi colegilor săi aripi şi înălţimi. 

Şi am continuat, pe tema vremurilor de atunci, gustând agale un pahar de bere. 

Dar, altceva, vroiam eu să povestesc acum. Amza Pellea, mi-a amintit că, cu aceşti colegi a făcut şi nişte turnee 

memorabile prin ţară. 

- Într-o iarnă, povesteşte el, eram la Cluj. Când am ieşit de la spectacol, afară am găsit o mantie de zăpadă, de o 

frumuseţe neasemuită. Ninsese cu fulgi mari. Şi la ieşirea noastră de la teatru, mai ningea, dar ceva mai rar. 

Era feeric, ca într-o poveste de iarnă, din basmele copilăriei. 

Am plecat, cu colegii mei spre hotel, unde eram cazaţi. Mergeam parcă aevea pe covorul de zăpadă strălucitor, sub 

razele de lună. Ne simţeam excelent. 

La un moment dat am trecut printr-un mic părculeţ, unde erau amenajate jocuri pentru copii. Erau câteva scrâncioburi, 

care parcă, ne invitau să le folosim. La un moment dat Rucăreanu ne invită: ,,Hai să ne dăm în scârci". Ca la o 

poruncă lăuntrică, a unei dorinţe din copilărie, ne-am urcat în ele. Ne făceam vânt şi cu toţii atât fetele, cât şi băieţii, 

făceam o zarvă ca nişte veritabili copii. Ne distram de minune. La un moment dat vine la noi un miliţian, care îşi făcea 

rondul de noapte. Privindu-ne, scoate fluierul, suflă în el şi la strigătul strident ne-am oprit din joc. Se apropie de noi şi 

ne spune: ,,Păi se poate! Oameni în toată firea şi vă daţi în scârci. Ce fel de exemplu daţi voi la cei mici?” 

Un moment parcă, ne-a luat piuitul. Ne-am oprit în loc. Nu ştiam ce să facem. Atunci, eu, i-am spus, pe tonul cel mai 

candid posibil: „Aşa este. Dar vedeţi dumneavoastră?! Noi nu am avut copilărie”. 

La un asemenea răspuns, miliţianul a rămas descumpănit. Nu ştia ce poziţie să adopte în continuare. După câteva 

minute de gândire, ni s-a adresat, în modul cel mai serios cu putinţă: „Bine, bine.., Atunci mai daţi-vă în scârci încă 

zece minute”. 



 

161                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
Şi a plecat ta treburile sale. Se înţelege că, la un îndemn atât de uman, am izbucnit în râs, dar şi în admiraţia 

bunăvoinţei de care a dat dovadă”. 

M-am amuzat de această întâmplare, povestită cu hazu-i caracteristic lui Amza Pellea şi am mai servit încă, câte o halbă 

cu bere. 

Teatrul Naţional din Craiova, în noul său edificiu, îl doream ca director pe cunoscutul actor Amza Pellea, care 

reprezenta o personalitate de seamă a teatrului românesc. 

Sarcina de a-l convinge să primească această funcţie mi-a revenit mie, fiind însărcinat de către Gheorghe Petrescu, 

preşedintele Consiliului Popular al Judeţului Dolj de a sta de vorbă cu acesta, eu fiind prim-vicepreşedinte al 

Consiliului. 

- Dumneata îl cunoşti bine şi fiind băileştean ca şi soţia dumitale, cu care a fost coleg de şcoală, poţi să-l 

convingi mai uşor. Ar fi o cinste, pentru noi, ca Amza să conducă destinele Teatrului Naţional din Craiova. 

Mărturisesc că această „misiune” mi-a făcut mare plăcere, în acest scop, la începutul lunii martie 1973,      m-am 

deplasat la Bucureşti şi m-am cazat la hotelul din strada Tolstoi. Aci, am stabilit cu Amza Pellea să ne întâlnim şi să 

stăm de vorbă. 

În acea zi, la ora 10 dimineaţa, în camera de la hotel, a intrat Amza Pellea cu zâmbetul său sincer şi prietenesc. 

Ne-am îmbrăţişat prieteneşte. 

- Nea Petrică, mi-a zis el, iată-mă prezent la întâlnire. Îmi face mare plăcere să ne revedem şi să stăm de vorbă. 

- - Bine te-am găsit. De fiecare dată când ne vedem, bucuria mea se împlineşte cu emoţia revederii. 

Ne-am aşezat confortabil în fotolii. Amza Pellea, a scos pacheţelul de ţigări şi cerând „voie" din ochi, a aprins o 

ţigară. Era fumător pasionat. 

- Fumezi mult? l-am întrebat eu. 

 Marele actor a zâmbit amar: 

- Din păcate, cam... 60 de ţigări pe zi. E mult prea mult... dar n-am ce face. Nu reuşesc să fumez mai puţin. 

- - Ar mai trebui încercat, am mai zis eu sfătos ... 

- Ca răspuns, a mai tras de două ori cu putere din ţigara pe care o aprinsese. 

- L-am consultat dacă doreşte să luăm micul dejun împreună, cu care a fost de acord. Am convenit ca acesta să fie 

servit în cameră pentru a nu ne deranja nimeni la discuţiile ce le aveam. 

Chelnerul care ne servea era bucuros că poate fi în „slujba" marelui şi popularului actor. Ne-a adus ce credea el că are 

mai bun şi îşi făcea de lucru, pe lângă noi, ca să-l poată privi şi să-i asculte îndeaproape. Eu parcă nu contam pentru el. 

Din când în când, îi mai venea în ajutor şi o frumoasă picoliţă, servindu-ne în pahare şi menţinând o curăţenie 

exemplară pe masa unde serveam micul dejun. Aş menţiona că acest „mic dejun'' s-a prelungit până seara, servind în 

continuare şi masa de prânz, aproape fără întrerupere. 

- Dragul meu Amza Pellea, am intrat eu în subiect. Autorităţile judeţene şi craiovenii însăşi m-au însărcinat să te 

conving ca să primeşti funcţia de director al Teatrului Naţional din Craiova. La teatrul nou, director nou. Noi, 

oltenii ne-am simţi onoraţi cu un asemenea celebru director. Ce părere ai?! 

Marele actor, a roşit de plăcere, aşa cum îi stă bine unui om sensibil şi de bun simţ şi mi-a răspuns: 

- Eu, nea Petrică, sunt onorat pentru această funcţie. Nu m-am aşteptat la o propunere atât de onorabilă pentru 

mine. 

A mai tras de câteva ori din ţigară şi mi-a spus cu sinceritate: 

- Desigur, doresc să fiu director al Naţionalului craiovean cu nespusă bucurie. Ştiu însă ce răspundere apasă pe 

umerii mei ca director. Doar eu mă ştii că sunt legat sufleteşte de Craiova şi de olteni. Aci, eu mă simt ca acasă... 

Ştii, de ce nu pot să renunţ să vin la Craiova? 

- Cred că sentimentele olteneşti, am răspuns eu în glumă ... 

-  Nu,   numai asta...   Eu aici, în Bucureşti, nu mă simt ca acasă... Drept să-ţi spun, eu cum trec Oltul cum... ,,piş" 

ochii ... Parcă intru într-o altă lume, care este mai aproape de inima mea. 

Nu ştiu dacă mi s-a părut sau nu, dar parcă Amza Pellea şi-a şters o lacrimă fugară... Aşa cum îl cunosc eu de-o 

viaţă, ca un om sentimental, cred că a fost cel puţin o lacrimă. 

- Îţi mulţumesc pentru sinceritate, i-am zis eu. Aceasta pledează în favoarea propunerii mele. Deci, nu este nici un 

inconvenient. 

Amza Pelea a mai aprins o ţigară. 

- Ba da, ar fi o serie de inconveniente care îmi spun că n-ar trebui să merg la Craiova. În primul rând, am o serie 

de angajamente cu cinematografia românească. Şi este ştiut că un actor este în „vogă" şi este solicitat pentru a face 

film, până la vârsta de 50 de ani, aşa cum se întâmplă cu mine în această perioadă. După 50 de ani, actorii fiind  
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consideraţi bătrâni, sunt ocoliţi cu politeţe. Ori eu vreau să mai joc în câteva filme.Am şi necazuri materiale, pentru 

că eu sunt singurul care câştig în familia mea şi care depinde, astfel, exclusiv de mine.Mai am şi unele angajamente 

la televiziune şi la teatru, aci, în Capitală.Ori, funcţia de director al Teatrului Naţional mă leagă cu obligaţiile sale 

de Craiova.În aceste condiţii, nu aş vrea să vă încurc. Aşa că, nea Petrică, vezi în ce dilemă mă găsesc... 

Am zâmbit, întrerupându-l să mai continue: 

- Nu este nici o problemă ... Prezenţa dumitale la Craiova nu trebuie să fie chiar permanentă. Acolo este un 

colectiv închegat şi Alexandru Dincă, directorul adjunct, va şti cum să te suplinească în lipsă. Va trebui numai 

să vă înţelegeţi împreună. 

Amza Pellea s-a uitat cu blândeţe la mine. 

- Ar mai fi ceva, a zis el.. Ştii eu am un câine lup la care ţin foarte mult. Suntem legaţi unul de altul. Eu trebuie 

să-l plimb pe stradă. Când voi apărea cu el pe strada Unirii din Craiova, lumea o să spună: „Uite pe nea Mărin 

cu câinele la plimbare”. 

- Sunt sigur că n-o să zică „uite pe domnul director al Teatrului”... Asta în nici un caz, şi atunci ... s-a zis cu 

autoritatea teatrală... Ei, ce zici ?! 

- Am izbucnit în râs: 

-  Asta nu e o problemă care să te preocupe. Mai sunt oameni care iubindu-şi câinii, îi plimbă pe stradă. 

Deci să trecem peste asta... 

Discuţia noastră, din vorbă în vorbă, a durat până către seară. În acest timp, masa nu s-a ridicat, spre bucuria chelnerului 

care se dosea mai mult timp în preajma marelui actor 

Amza Pellea cunoştea bine colectivul Teatrului de la Craiova. Cu mulţi dintre ei era prieten şi bun coleg. 

A expus apoi câteva planuri pentru viitorul teatrului craiovean. Se gândea şi la o colaborare cu regizori şi actori 

bucureşteni, precum Toma Caragiu şi Olga Tudorache, instituirea la Craiova a unui festival al teatrelor naţionale, 

matinee şcolare şi altele. 

În final, a acceptat să vină la Craiova. 

Ne-am despărţit prieteneşte, îmbrăţişându-ne, cu dorinţa revederii la Craiova. 

A doua zi, la Craiova, am informat autorităţile judeţene, bucuroase de rezultatul pe care l-am obţinut. 

După aceea, la 23 martie 1973, Amza Pellea a fost detaşat la Craiova şi încadrat în funcţia de director al Teatrului 

Naţional. 

Am multe momente de evocat. Dar mă opresc acum la două dintre ele. Din păcate, acestea sunt triste. Le voi reda aşa 

cum le-am consemnat eu în însemnările mele. 

 

3. Actorul Ion Besoiu îmi aduce o veste cutremurătoare despre boala lui Amza Pellea. Stăm de 

vorbă până după miezul nopţii mâhniţi şi îndureraţi. 

 
Era o zi ca oricare alta, la început de iunie 1983. Apusese soarele şi încet întunericul se aşezase peste lume şi peste case. 

Un amurg de vară. 

La ceas de seară, uşa casei mele din Bucureşti se deschide şi palid intră în casă popularul actor Ion Besoiu. 

Doar venisem de la minister (eram ministru de Finanţe al României) şi schimbam câteva cuvinte cu soţia mea Marieta. 

Primindu-l în casă pe Ion Besoiu, îl îmbrăţişez cu prietenie şi observ că lacrimi mari, mărgăritare, se scurgeau din ochii 

mari, frumoşi şi luminoşi ai săi. 

- Ioane, ce s-a întâmplat? De ce plângi, l-am întrebat pe prietenul meu care-mi intrase în casă. 

- Îţi dau o veste tristă, dragul meu Petrică. 

-  Ce este? Spune-mi, am insistat 

- Ne-am aşezat pe o canapea. S-a apropiat şi soţia mea să audă ce ne spune... 

- Prietenul nostru comun, Amza Pellea, este bolnav de cancer. Are cancer pulmonar. Doctorii i-au dat maximum 

şase luni de viaţă. Nenorocire mai mare decât aceasta nu se poate. 

-  Cum aşa? a intervenit soţia mea, care fiind din Băileşti, a copilărit cu "Amzulică" şi erau foarte apropiaţi 

sufleteşte. 

O tristeţe s-a lăsat pe feţele şi în sufletele noastre. Ni se părea că ascultăm un vis urât,... că nu poate fi vorba despre 

minunatul şi dragul nostru Amza Pellea. 

Să fie adevărat?! Dar, dacă s-au înşelat doctorii?! Ce, ei sunt Dumnezeu?! 

Dar Ion Besoiu, care cunoştea trista realitate, a început cu glas stins şi îndurerat. 
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- Cu câteva zile în urmă, Amza Pellea s-a dus la Spitalul Fundeni pentru un "certificat medical", i-a zis 

directorului: „Domne doctor, daţi-mi un certificat medical, ca să nu mă pot duce la Institut, unde sunt 

profesor..." "Păi, de ce?! S-a interesat directorul spitalului, crezând că face o glumă aşa „a la nea Mărin". "Nu, 

nu, vorbesc serios, a zis Amza Pellea". Eu sunt profesor la "Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie" şi m-

au desemnat şi preşedinte al Comisiei de examinare, pentru admitere la anul I. Sunt doar 5 locuri şi 25 de 

candidaţi. Pentru fiecare dintre candidate a intervenit unul sau mai mulţi prieteni şi cunoscuţi. Vă închipuiţi în 

ce situaţie sunt. Pe cine să servesc mai întâi. Cum aş face, cum aş drege, douăzeci de candidaţi rămân pe 

dinafară. 

Vă închipuiţi pe câţi voi nemulţumi eu. Să treacă unul "mai tare" eu sunt sentimental, sunt slab. De aceea, vă cer 

certificatul medical, ca să mă înlocuiască din comisie. 

Aci, Ion Besoiu se opreşte din povestit. Soţia mea ne pregăteşte la repezeală o gustare, răcoritoare, un whisky, apa 

minerală. Aşteptăm să ne spună deznodământul şi parcă am vrea să nu fie nimic adevărat. 

- Spune mai departe, l-am îndemnat noi. Besoiu continuă cu trista lui povestire. 

- - Bine, a zis directorul spitalului, rezolvăm noi asta... Dar, fiindcă tot aţi venit la noi la spital, nu vreţi să vă 

facem şi un examen radiologic la tomograf? Pentru că văd ca în timpul ăsta scurt aţi fumat multe ţigări şi aţi 

tuşit mereu. Cât fumaţi pe zi, l-a "împuns doctorul ..." Păi, 40-50 de ţigări pe zi." "E monstruos, i-a răspuns 

doctorul”. 

Apoi, s-au deplasat la un aparat modern, un tomograf, care foloseşte şi raze laser. Fusese adus din R.F.G. 

Amza Pellea se supuse disciplinat examenului. Se uită radiologul odată, de două ori, ...iar se uită,  îl mişcă în 

stânga, în dreapta, aşa cum se obişnuieşte ... Apoi zice: "domnule director, ia priviţi şi dumneavoastră aici" . 

Se uită amândoi, schimbă priviri ...Amza Pellea iese de la aparat şi-l întreabă: "E grav? Aţi găsit ceva în neregulă? 

Spuneţi-mi deschis, eu pot privi adevărurile în faţă”. 

Radiologul însă este diplomat şi răspunde politicos, rar, cu glas scăzut: "Nu, nu mă pot pronunţa cu exactitate. Dar 

în orice caz, este ceva ce trebuie să-l examinăm cu seriozitate. Vă propun să veniţi mâine dimineaţă din nou, să 

facem un nou consult". Apoi adresându-se dr. Oproiu, directorul de spital: "Vă propun să facem o comisie de 

medici. Să fie şi cutare ... şi cutare ...şi a înşirat încă patru medici specialişti în boli canceroase „. 

Amza nu ştia ce să creadă. Aşa din când în când o tuse şi uneori cam deasă avea. Dar asta a da-o pe seama 

tutunului de care nu putea să scape. În plus şi Dominica, soţia lui, voi ştiţi, fumează şi ea la fel, iar Oana s-a 

molipsit şi ea. Când fumează toţi trei este un fum de să-l tai cu cuţitul”. 

Dacă este aşa cum ziceţi dumneavoastră, povesteşte Besoiu, a zis Amza, mâine dimineaţă sunt prezent aci. Să-mi 

faceţi analizele necesare... 

- S-a dus a doua zi? întreb eu. 

- Bineînţeles, a răspuns Besoiu. La ora nouă, medicii şi cu directorul spitalului Fundeni, l-au luat în primire.  L-

au supus examinării la noul tomograf pentru depistarea cancerului; adus aşa cum v-am spus, din R.F.G., l-au 

sucit, l-au răsucit în toate felurile. Au privit rezultatele date de aparatul medical şi arătau că sunt îngrijoraţi. 

Amza începuse să devină nervos, deşi se abţinea, dând dovadă de o mare voinţă. La un moment dat, pierzându-

şi răbdarea fiindcă trecuseră două ore de când îl tot examinau, îi întrebă pe medici care este situaţia sănătăţii 

sale. 

- Din câte mi-a spus Amza, chiar acum, fiindcă de la el vin la voi, a intervenit o discuţie serioasă şi responsabilă 

cu medicii specialişti. 

-  Domnilor doctori, a zis Amza, cu mine vă rog să vă purtaţi cavalereşte şi să-mi spuneţi exact, adevărul în faţă. 

Voi suporta cu stoicism, indiferent care este rezultatul.Eu nu vreau să fiu amăgit. 

Doctorii au schimbat priviri între ei. Unul, vorbind în numele celorlalţi, a intervenit: 

- Cum să vă spunem noi, dumneavoastră, domnule Amza Pellea. Nouă ne sunteţi drag şi vă iubim.. Vrem să facem 

pentru dumneavoastră tot ce omeneşte se poate face. Dar ...pentru că este un "dar",  situaţia nu nu este deloc uşoară. 

- Cât de gravă? a mai întrebat Amza. 

- Ca să fim sinceri, până la capăt, situaţia este destul de gravă ... credem că dumneavoastră aveţi un cancer 

pulmonar. 

Informaţia, a mărturisit Amza, a căzut ca o lovitură de trăsnet, ca o sentinţă de condamnare la moarte. A rămas fără 

glas. Doctorii i-au spus că a devenit palid, alb ca varul la faţă. Privirea era îngrijorată, iar ochii se stinseseră din 

strălucire. Nu-i venea să creadă. 

- Este sigur? a mai insistat el. 

- Da, din păcate, asta e cruda realitate. Trebuie să faceţi tratamentul adecvat. 
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- Se vindecă? a mai întrebat Amza. 

- E greu de spus, a răspuns diplomatic unul dintre doctori. Dar trebuie încercat. Este de datoria dumneavoastră, 

ca şi a noastră. 

Amza era tot mai frământat, mai întunecat. În sinea sa era speriat. Se uita la doctori, ca la Dumnezeu. Poate că ar 

putea să vindece această cumplită boală, de care aflase cu câteva minute mai înainte. La toate s-ar fi aşteptat, dar la 

această nenorocire în nici un caz. 

- Domnilor doctori, le-a vorbit Amza. Eu vă mai întreb ceva, la care vă rog să-mi spuneţi deschis: "Cât mai am 

de trăit?!” 

- Pentru că, de ce va întreb ...Să-mi fac şi eu socotelile ...Eu sunt singurul care câştig în casă. Soţia mea nu 

lucrează, iar fata este studentă. Am o casă mare, care se ţine cu cheltuieli mari. Dacă va fi să mor, să-i las 

aranjaţi...... cu o casă mai uşor de întreţinut, să-i găsesc soţiei o slujbă, iar fata se va descurca pentru că 

termină în curând cursurile de actorie.Deci, vă rog să mă înţelegeţi...Spuneţi-mi adevărul. Credeţi că voi muri? 

Dacă voi muri cât mai am de trăit? Aşa cum v-am spus să nu las de izbelişte familia...Vă rog să mă înţelegeţi.” 

Ce situaţie grea pentru toţi. Pentru medici, era o situaţie de neinvidiat. Cine îşi asuma răspunderea morală să dea 

verdictul? Era bine să spună adevărul? Să spună că nu se va mai vindeca? 

- Vă rog, din toată inima mea, dacă mă iubiţi, spuneţi-mi adevărul, a insistat Amza . 

Unul din medici, totuşi îi răspunde. 

- Noi vă vom spune adevărul, deşi nu ne este uşor. Cancerul pulmonar, în forma în care este acum la 

dumneavoastră, nu este vindecabil. Trebuie totuşi urmat un tratament pe care îl vom indica. 

- Da, dar cât mai am de trăit? 

Iar au schimbat priviri între ei cei cinci medici. Apoi primeşte răspunsul: 

- Noi credem că maximum şase luni de zile. Ne cerem iertare că suntem cruzi dar acesta este adevărul şi noi vi l-

am spus pentru că ne-aţi rugat...” 

Amza Pellea a căzut pe scaun. Parcă nu mai avea suflet în el. Era livid şi parcă plutea în altă lume. Le-a mulţumit 

doctorilor, le-a strâns mâna, s-a urcat la volanul maşinii cu care venise şi s-a dus acasă. 

Soţiei sale i-a spus că este bolnav, dar atunci nu i-a destăinuit că mai are de trăit şase luni de zile. Avea să găsească 

un alt moment, mai potrivit. 

Besoiu ne-a spus acest trist adevăr, venind la noi, direct de la Amza Pellea, cu care vorbise, în acea seară de vară, la 

mine în casă. 

Atmosfera era apăsătoare. Nu ne venea să credem că acesta este adevărul. Cum, Amza Pellea va muri până la 

sfârşitul anului? Doamne, cum este posibil? De ce Doamne nu faci o minune şi să-l salvezi? 

Cum poţi lăsa să moară un om atât de minunat, de bun şi plin de omenie?! 

E nevoie pe "lumea cealălaltă" şi de oameni buni ca e!?! Mai lasă-l, Doamne, aci pe pământ că este prea tânăr. Nu 

are decât 52 de ani. Este în plină putere de muncă şi de creaţie. 

Dar ce putem face noi, cei trei, în acea seară de vară? Ce putere avem noi, decât de a-l plânge, de a ne ruga de 

sănătate pentru el? 

Toată seara, până noaptea târziu, n-am vorbit altceva decât despre Amza Pellea. Ne-am amintit de ei, de discuţiile 

avute cu el, de marea lui omenie şi personalitatea sa artistică. 

Ne-am despărţit după miezul nopţi, când Besoiu a plecat spre casa lui. 

L-am condus o bucată bună de drum ca să mai putem discuta. O amărăciune îşi pusese amprentele pe sufletele noastre, 

şi o neputinţă. Ne-am îmbrăţişat cu ochii înlăcrimaţi. 

 

* 

*         * 

 

Cât a zăcut Amza Pellea, ne-am mai întâlnit cu el, vizitându-l acasă. 

La 11 decembrie 1983, exact la şase luni, cum spuseseră doctorii, marele actor Amza Pellea a trecut în lumea 

drepţilor. 

Eu, cu familia, respectiv soţia mea, Marieta, Irina, fiica şi Petricuţă, nepot i-am aprins lumânări, am adus flori 

şi ne-am plecat în faţa lui, aşezat într-un sicriu de culoare maronie. Marele actor Ion Besoiu a fost tot timpul prezent, a 

făcut de gardă lângă sicriu. 

Zilele acestea am dat peste o ilustrată în care apăre figura luminoasă a voievodului Mihai Viteazul, dar implicit 

şi a lui Amza Pellea. Este înconjurat de şase apropiaţi ai săi, luptători în războaie.  
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Pe verso, este o scurtă notiţă biografică a actorului. Aci el a scris: "Familiei Gorun de la un băileştean, cu toată 

dragostea. Amza Pellea 1979...” 

Mi-a dat, mie şi soţiei mele Marieta, originară ca şi el din Băileşti cu care a copilărit şi a urmat aceeaşi scoală 

elementară. Era într-o vizită la noi acasă, unde am depănat multe amintiri. 

Dacă toţi cei care l-au cunoscut şi-ar depăna amintirile în care a fost şi Amza Pellea prezent, s-ar scrie tomuri. Şi 

ce bine ar fi. Ar putea fi cunoscut în marea lui complexitate. 

Amza Pellea a interpretat roluri importante precum: Jack din piesa "Bunburyde” Ocar Wilde, Horaţiu din 

"Hamlet" de W. Shakespeare, Hlebnikov din "O chestiune personală” de Al. Stein, Vedernica din "Ani de pribegie" de 

A. Arbuzov, Dodoloi din "Ultima generaţie” de Vasile Niţulescu, Cioran şi Vlădica Hariton din "Tudor din Vladimiri" 

de Mihnea Gheorghiu, Bepe din "Gâlcevile din Chioggia" de Carlo Goldoni, Comandantul vasului din "Tragedia 

optimistă" de Vsevolod Vâşnevschi, Colonelui Dobre din "Ecaterina Teodoroiu" de Nicolae Tăutu, Brabete din 

"Colivia cu sticleţi" de Lascăr Sebastian, Farfuridi din "O scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale, Sava Zapao din 

"Arcul de Triumf" de Aurel Baranga, Esteban din "Fântâna turmelor" de Lope de Vega, Otto Kartz din "Soldatul 

Svejk" de Haşek etc. 

A jucat în multe alte roluri pe scenă, la radio şi televiziune amintind doar piesele "Interesul general", "Azilul de 

noapte" ,"Coana Chiriţa în provincie", " Coana Manda", „Vlad Ţepeş" şi bineînţeles în nemuritoarele apariţii în timpul 

anului, dar mai ales de revelion în stilul minunatului oltean „nea Mărin”, plin de tandreţe şi umor. 

Amza Pellea a fost prezent în cinematografie în roluri importante, care au marcat o epocă de peste un sfert de 

veac, pe care el a simţit-o, cât şi după aceea. 

Amza Pellea rămâne în cinemateca naţională cu roluri de excepţie în filmele: Tudor, Răscoala, Haiducii, 

Neamul Şoimăreştilor, Dacii, Camera albă, Columna, Mihai Viteazul, Puierea şi Adevărul, Săgeata Căpitanului Ion, 

Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte ş.a. 

Într-o serie de ziare şi reviste, Amza Pellea s-a bucurat de cronici cu aprecieri elogioase despre modul 

interpretativ al rolurilor sale. 

Repetându-mă, o fac pentru rememorare. 

Închei, cu câteva aprecieri semnate de marele actor şi om de cultură Radu Beligan, Artist al Poporului, care a 

reuşit să-l caracterizeze admirabil pe Amza Pellea: 

"Artist mistuit de nelinişti şi incertitudini, de o mare fineţe şi o mare nobleţe sufletească, un prinţ al spiritului, o 

fiinţă de o delicateţe suavă, un om de care fiecare dintre noi avea nevoie; el aducea în dulcea prieteniei un umăr solid 

pe care te puteai sprijini în clipe grele, o înţelepciune care venea de departe, din străbuni, o cinste şi o curăţenie 

morală fără nici o umbră, generos şi bun ca o pâine de la ţară, scăpărător de inteligenţă, plin de fantezie şi de farmec, 

...unul din oamenii care nu ar trebui să moară niciodată. 

Amza Pellea rămâne permanent în memoria noastră ca unul dintre cei mai mari actori ai neamului românesc şi care 

acum, acolo în Paradis unde a plecat în nemurire, este o strălucitoare stea pentru lumea noastră trecătoare, vai, atât de 

trecătoare.... 

Aceste evocări le-am extras din memoriile mele publicate în volumul „Oameni şi evenimente craiovene". 

Le-am redat aşa cum le-am spus acolo, pentru că unii dintre cititori nu vor fi avut prilejul să le citească în volumul 

amintit mai sus şi m-am gândit să le fac şi eu acest prilej… 

După ce actorul Ilie Gheorghe mi-a mulţumit pentru intervenţia făcută, a dat cuvântul lui Constantin Gheorghiu, 

prezentându-l ca unul dintre cei mai documentaţi oameni în ceea ce priveşte teatrul craiovean şi actorii care i-au servit 

scena.De altfel Constantin Gheorghiu s-a ocupat în cadrul Teatrului Naţional din Craiova cu organizarea muzeului 

acestui teatru, adunând cu migală şi pasiune documente, fotografii, afişe, cărţi, articole, ziare, reviste şi diferite alte 

informaţii în legătură cu această prestigioasă instituţie. Este mentorul acestui muzeu. 

Constantin Gheorghiu, împreună cu Alexandru Firescu, a scris o excepţionala carte document intitulată „Istoria 

Teatrului Naţional din Craiova", care este o monografie de ţinută, precum şi „666 de actori craioveni”, prezentând tot 

atâtea biografii ale actorilor care au jucat pe scena craioveană. 

Referindu-se la Amza Pellea, în cuvântul său, Constantin Gheorghiu a amintit atât de perioada când a fost actor, dar şi 

aceea când a condus destinele Teatrului Naţional craiovean. 

El a povestit, în afară de datele cunoscute din biografia lui Amza Pellea, un moment inedit, care a emoţionat asistenţa 

prezentă la simpozion. Acest fapt de altfel, a fost confirmat şi de moderatorul simpozionului, Ilie Gheorghe: 

 

 Petre Gigea-Gorun: Oameni şi evenimente craiovene – Editura Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova, 2001, p. 246-255 
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"Deschiderea stagiunii 1973/1974 îl găseşte pe Amza Pellea ca director al Teatrului Naţional din Craiova. Se 

organizase un turneu în ţară cu comedia „Interesul general” de Aurel Baranga, unde îl interpreta pe Toma Hrisenide, 

eroul principal. Despre uriaşul succes de public vorbeşte o întâmplare pentru că în Lugoj, când, după epuizarea 

locurilor pe scaune şi în picioare, un spectator a strigat impresarului craiovean Leon Ovanesian, în aplauzele 

celorlalţi solicitatori: "Daţi-ne locuri în genunchi”. 

Ce extraordinară este această relatare, care vorbeşte atât de spectacol, dar şi de acel minunat public din Lugoj din 

acei ani. 

Apoi, mă întreb cu tristeţe: "unde eşti mărite public de teatru" ?! 

Adresând mulţumiri vorbitorului, actorul Ilie Gheorghe, aducând elogii lui Ilarian Ştefănescu, preşedintele Fundaţiei 

Enciclopedice „Amza Pellea" pentru organizarea "Zilelor Amza Pellea” şi pentru contribuţia sa esenţială în realizarea 

ediţiilor periodice „Festivalul Amza Pellea”, intrat deja în tradiţie, i-a dat cuvântul acestuia. 

Ilarian Ştefănescu, un om extraordinar de manierat muncitor şi serios, un admirabil om de cultură, iubitor al teatrului şi 

artelor, cu modestia care îi caracterizează, a vorbit cu pasiune despre manifestările acestor zile şi despre Amza Pellea. A 

făcut-o simplu ca şi cum munca ce o depune, este ceva firesc, normal. 

El este creatorul singurei instituţii Amza Pellea din ţară şi anume Fundaţia Enciclopedică "Amza Pellea" şi iniţiatorul 

manifestărilor dedicate acestuia. 

A vorbit cu emoţie despre marea sa admiraţie şi dragoste pentru marele artist. 

Mărturisirea sa este elocventă: "Am înfiinţat Fundaţia dintr-o raţiune de iubire. L-am iubit inexplicabil de mult pe acest 

om cu care am vorbit doar cinci minute în viaţa mea”. 

Eu confirm pasiunea sa pentru aceste manifestări, în condiţii deloc uşoare, cu spijin mult sau mai puţin primit, întrucât 

în ultimii ani, am fost alături de el căutând să-i dau un mic sprijin de fiecare dată, greul rămânând în sarcina sa. 

Ilarian Ştefănescu ţine legătura permanentă cu familia marelui dispărut, respectiv cu doamna Domnica Pellea, soţia şi 

actriţa Oana Pellea, fiica lor. 

Actorul Adrian Pintea a venit special de la Bucureşti ca să poată participa la acest simpozion. 

Ilie Gheorghe, moderatorul simpozionului, l-a rugat să evoce câte ceva din amintirile sale legate de marele actor 

omagiat, Adrian Pintea, a început intervenţia sa, astfel: 

"Eu nu am venit să-l plâng pe Amza Pellea, nu am venit să-l jelesc. Eu am venit să-i urez "La mulţi ani", acum la ceas 

aniversar. Dacă Amza nu este acum cu noi şi aici, ne putem imagina că urmează o scenă dintr-un film sau montează o 

piesă de spectacol. Mai ştiu că de acolo unde este, ne priveşte cu ochiul său critic zâmbind pe sub mustaţă. Ne este atât 

de dor de Amza, dar el a rămas adânc încrustat în sufletul fiecăruia dintre noi. 

Amza împlineşte 70 de ani. Nu este adevărat că a murit, doar forma lui de existenţă este alta decât cea biologică. 

Faptul că nu putem să-l întâlnim pe stradă, asta da, este trist; că o stradă nu poartă numele său este o mică greşeală, 

reparabilă însă, mai cred că Amza râde pe sub mustaţă în toate locurile unde se vorbeşte despre el. În bulibăşeala de 

aşa zise talente care sunt etalate astăzi pe toate scenele, am fi avut nevoie de Amza să ne mai dea peste mână. El este 

una dintre ultimele vedete autentice ale poporului român. Aşa cum spuneam şi la început, am venit la Craiova, aici, să-i 

spun: „La mulţi ani”, nu să plâng”. 

Adrian Pintea l-a caracterizat a fi fost actor-cetăţean, scriitor, om de cultură, profesor de teatru de care acum am fi avut 

mare nevoie. El a ajutat multă lume şi a sprijinit formarea de noi talente. 

În evocarea sa despre Amza Pellea, actorul Adrian Pintea a povestit o întâmplare de la filmările cu Mihai Viteazul, 

desfăşurate în localitatea Călugăreni. 

Se filmau scenele de luptă de la Călugăreni, aci unde s-au înfruntat armatele lui Mihai Viteazul şi ale lui Sinan Paşa. 

Totul a mers bine, în ziua respectivă, până când a început să plouă mărunt, mocăneşte. Atunci, repede, fiecare şi-a strâns 

lucrurile de care răspundea, recuzita, evidenţele, scaunele şi câte altele s-au îmbarcat şi au plecat la Bucureşti. Regizorul 

Sergiu Nicolăescu era grăbit că avea o întâlnire cu "mai marii culturii”. 

În învălmăşeala aceea, pe câmpia Călugărenilor plină de gropi şi de noroi, sub ploaia mocănească, după plecarea 

oştenilor români şi "turci", actori, regizori, scutieri, contabili şi alţii, un singur om al filmului a rămas, uitat, într-o mică 

văgăună. Acesta era Mihai Viteazul, întruchipat de Amza Pellea. 

Călare pe cal, îmbrăcat într-o armură grea care cântărea sute de kilograme. Pentru urcarea pe cal ca şi coborârea sa de pe 

cal, Amza Pellea era deservit de doi scutieri, din care unui îl împingea ca să se urce şi să se dea jos de pe cal, iar altul 

să-i desfacă şuruburile în care era prinsă armura de zale şi platoşa de fier. Până la această ploaie, Amza Pellea stătuse o 

săptămână de zile în şa, atât cât prevedea scenariul de film ca să realizeze secvenţele necesare. 

Acum, plecând cu toţii, în acea câmpie rămasă un călăreţ solitar în armură, tot aştepta să vină scutierii să-l ajute. Dar 

aceştia plecaseră şi ei la Bucureşti. A trecut un timp şi Amza Pellea a căutat să se descurce singur pentru a ieşi din  
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pustietatea Călugărenilor. A îndemnat calul să meargă încet către şoseaua principală, unde spera că va putea fi ajutat de 

cineva. Cu chiu cu vai, sub ploaia aceea deasă, de unde nu puteai vedea prea departe a ajuns la şosea. A pornit-o agale, 

încet, încet, la pasul calului, obosit şi el sub direcţia Bucureştiului. 

Ia închipuiţi-vă, pe şoseaua Giurgiu-Bucureşti, pe o vreme cu vânt şi ploaie, un călăreţ în armură grea de epocă, parcă 

pregătit pentru drum lung, mergând solitar în îndeplinirea unei misiuni. 

După un timp l-a ajuns din urmă un ţăran care avea căruţă şi cai şi se îndrepta spre satul vecin, să ajungă acasă. 

Văzându-l pe călăreţ, mirat, opreşte căruţa şi se apropie de Amza Pellea, întrebându-l cu curiozitate: 

- Cine eşti dumneata, domnule? 

Amza Pellea îi răspunde pe loc, fără a-i lipsi umorul său caracteristic: 

- Păi nu vezi.: Sunt Mihai Viteazul şi vin de la Călugăreni ... 

Ţăranul este din ce în ce mai mirat: 

- Cum, domne, eşti Mihai Viteazul, că săracu este mort de mult. O fi putrezit că nici cenuşa nu mai este de el. 

Dumneata glumeşti. La început am crezut că este vreo arătare, ceva, dar văd că eşti viu şi vorbeşti. 

Amza Pellea nu s-a putut abţine să nu zâmbească pe sub mustăţi; 

- Eu, de fapt sunt Amza Pellea, dar joc într-un film unde interpretez rolul lui Mihai Viteazul. 

- - Păi şi ce cauţi, pe-aici, l-a mai iscodit curios ţăranul. 

- Să vezi: Astăzi am filmat aci, pe Câmpia Călugărenilor nişte scene de lupte ... Când s-a pus ploaia, toţi au 

plecat ca potârnichile, numai eu am rămas singur, uitat în pustietatea aia. 

Nu mă pot da jos de pe cal decât ajutat, iar armura asta grea trebuieşte desfăcută din şuruburi cu cheia Franceză.Aşa 

că am căutat să mă descurc singur. De aceea m-ai găsit dumneata pe şosea, singur cu calul. 

Ţăranul s-a dumirit repede cum s-au întâmplat lucrurile. 

- Bată-te norocul să te bată, domnule Amza Pellea. Dumneata eşti de-al nostru, de-al poporului. Păi când apare 

"nea Mărin" te televizor, suntem cu toţii grămadă în faţa aparatului ca să nu-i scăpăm o vorbă. Ia Iasă-mă pe 

mine să leg calul de căruţă şi să ajungem în sat că acolo ne descurcăm noi. 

Şi aşa Amza Pellea, remorcat la căruţă, călare pe cal, a ajuns în sat, unde inimosul ţăran l-a dat jos de pe cal şi cu o 

cheie franceză i-a desfăcut armura. 

- O făcurăm şi pe asta, a mai zis ţăranul. Amza Pellea, mulţumindu-i pentru tot ce a făcut l-a îmbrăţişat cu 

duioşie. 

Acest episod mi s-a părut senzaţional.....după simpozion l-am abordat pe Adrian Pintea care povestise atât de frumos: 

- Este autentică întâmplarea, pentru că eu, dacă îmi daţi acordul, aş publica-o într-un volum cu "oameni şi 

evenimente”. 

- Strict autentic, mi-a răspuns pe loc actorul Adrian Pintea ... Puteţi s-a publicaţi, aşa cum am spus-o. Aş fi 

bucuros, chiar ...Drept pentru care, dumneavoastră dragi cititori, aveţi posibilitatea a o face, eu asigurându-vă că 

am redat, cred, cât mai fidel această întâmplare. 

În expunerea sa, actorul Adrian Pintea a amintit că Amza Pellea era şi un vânător pasionat şi avea o frumoasă  

colecţie de arme de vânătoare.Această relatare m-a determinat să scriu şi rândurile ce urmează. 

* 

*        * 

În luna noiembrie 1983, cu aproximativ o lună înainte ca Amza Pellea să treacă în nemurire, într-o zi de duminică, 

i-am făcut o vizită, acasă. Eram ministru de Finanţe şi şoferul meu mi-a amintit că-i spusesem că în această zi să mă 

ducă să-l văd în ce stare de sănătate se mai află, prietenul meu, actorul. 

M-a întâmpinat soţia sa, Domnica, bucurându-se că mă vede. Am intrat în casă în timp ce ea s-a dus în camera unde 

acesta era în pat, ca să-l anunţe că am venit să-l văd. În acest timp, am aflat că Amza Pellea s-a aranjat puţin, cu o 

anumită cochetărie, ca să nu mă primească oricum. 

Ne-am îmbrăţişat prieteneşte ... Am discutat de una, de alta, ne-am amintit de câteva amintiri comune .... 

Vorbea cu voce mai slabă, dar chipul său era impunător şi frumos, deşi slăbise puţin şi era nebărbierit. 

A stat, în continuare în pat, ridicându-şi trupul şi capul pe o pernă mal înaltă. 

Ca să-l înveselesc, i-am spus: 

- Ştii de ce-am venit? Să te văd şi să-ţi spun că peste o lună, două, prin ianuarie anul viitor, să mergem împreună 

la o vânătoare... 

Amza Pellea a zâmbit frumos, aşa cum ştia el să o facă şi mi-a spus: 

- Nea Petrică, dumneata glumeşti. Crezi că eu n-aş vrea să merg? Nu vezi că nu mă lasă boala? Eu iau 

medicamente în "doză de cal" în dorinţa de a mă însănătoşi .... 



 

- Păi vezi, până în ianuarie te faci sănătos ... 

-  Ar fi bine, mi-a răspuns el. Să te audă Dumnezeu şi să mă ajute  

Apoi, s-a prins în „jocul meu" cu vânătoarea. 

- Ştii ce, nea Petrică. Dacă vom merge la vânătoare, să ne ducem în pădurea Reşca, de lângă Caracal. 

Este acolo o poiană înverzită, şi este atât de frumoasă, încât pare ruptă din Paradis. Eu am rămas cu 

frumuseţea acestei poieni în minte ca fiind un colţ de rai. Când o fi să mor, i-am spus şi Domnicăi, 

acolo aş vrea să fiu înmormântat. 
- De aceea, aş mai vrea să merg la vânătoare acolo la  

Reşca, să revăd acele locuri minunate, de vis. Poate că vom merge dacă m-o ajuta Cel de Sus ...” 

Am abordat şi alte subiecte, informându-l şi eu l-a rândul meu ce mai este prin ţară. 

Între timp a venit şi actriţa Adela Mărculescu şi Oana şi ne-am făcut cinci persoane. 

Cu acest prilej, l-am rugat pe Amza să ne spună acele monologuri cu "nea Marin", care nu au putut fi spuse atunci 

în public, fiind cenzurate, unul dintre ele referindu-se şi la zborul în cosmos al lui Iuri Gagarin. 

Amza Pellea s-a prins în joc. Timp de trei ore ne-a făcut un "show", cu aceeaşi vervă cunoscută, cu umor şi 

desfăşurare, încât am râs cu lacrimi... La rândul său, acesta râdea mai puţin zgomotos ca noi, dar era vesel, iar faţa i 

se deschisese şi era luminoasă. 

                             
Discuţie între olteni: Petre Gigea, Amza Pellea şi Victor Parhon 
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Acest episod îl voi scrie în amănunt revăzând notiţele mele de atunci.... 

Împreună cu Ilarian Ştefănescu, ne-am gândit să identificăm acea poiană din pădurea „Reşca" şi să ridicăm acolo, 

un postament simplu cu o placă de marmură pe care să încrustăm dorinţa sa de a fi fost înmormântat în acel colţ de 

natură "asemănător Paradisului" cu următorul text: 

„În acest loc a dorit să-şi doarmă somnul veşnic AMZA PELLEA (1931-1983), actor de seamă al scenei româneşti, 

interpret strălucit al unor roluri memorabile în teatru şi film. 

A socotit că această minunată poiană a pădurii Reşca este asemănătoare raiului ceresc pe care şi l-a dorit ca 

leagăn al nemuririi. 

Această dorinţă a fost exprimată de marele actor cu puţin timp "înainte de a trece apa Styxului Fundaţia 

Enciclopedică "Amza Pellea”. 

 

4. Spectacolul extraordinar dat de Tudor Gheorghe 

 
Manifestările din cea de-a patra zi din cadrul "Zilelor Amza Pellea” au continuat cu spectacolul „Petrecerea cu 

lăutari”, realizat de actorul şi cântăreţul Tudor Gheorghe, acompaniat de un taraf compus din patru lăutari tineri din 

zona Piteştiului. 

Taraful este compus din doi instrumentişti la vioară, un ţambalagiu şi un contrabasist, toţi fiind nişte virtuoşi în 

redarea cântecului românesc tradiţional.  

Pentru prima oară într-un concert public, Tudor  Gheorghe a executat câteva melodii la caval, acel instrument 

care redă melodii grave şi duioase. 

Repertoriul realizat de Tudor Gheorghe, un actor de mare talent şi un cântăreţ de prestigiu, cu voce şi interpretare 

inimitabilă, a cuprins o serie de cântece bătrâneşti şi melodii populare dintre cele mai răspândite în satele româneşti, în 

special în Oltenia. La acest program de cântece, Tudor Gheorghe, după mărturisirea sa, a lucrat peste zece ani. 

Pentru generaţiile mai vârstnice şi mai ales cei care au trăit o perioadă de timp la ţară, melodiile cântate şi cu 

textele lor, răscolesc amintiri dintre cele mai duioase şi mai odihnitoare. Pentru mine, toate aceste cântece le-am ascultat 

în copilăria şi adolescenţa mea, şi-mi place să le ascult ori de câte ori am prilejul, cu aceiaşi plăcere ca şi atunci când mi 

s-au întipărit în sufletul meu. 

Spre deosebire de multe texte ale muzicii uşoare care fac concesii temelor abordare, cuvintele cântecelor populare 

în general şi mai ales cele selectare de Tudor Gheorghe, au filozofia şi claritatea lor, exprimarea sentimentelor fiind 

directă şi concisă. În aceste cântece, dorul este exprimat cu duioşie şi cu sinceritate. Dragostea este exprimată cu 

sentiment şi cu dorinţa de a fi înţeles de către iubită, supărarea şi ura este exprimată motivat ca o descărcare sufletească 

a omului.  

Dacă aş fi înregistrat textele, le-aş fi redat integral şi sunt sigur că cititorul meu nu se va fi supărat pe mine pentru 

că am lungit, oarecum, vorba.  

Concertul a început simplu. Tudor Gheorghe cu cobza sa, îmbrăcat în cămaşă cu râuri, alături de cei patru lăutari, 

s-au aşezat înaintea cortinei, având ca recuzită doar microfoanele. În spatele lor, o cortină simplă, transparentă pe care 

era proiectat chipul lui Amza Pellea, stând pe iarbă, cu mâinile sprijinite pe picioare, care odată apărută, spectatorii au 

putut auzi un text prin vocea atât de cunoscută a lui Amza Pellea. 

Publicul a aplaudat acest prolog. 

Apoi, Tudor Gheorghe s-a desfăşurat cu spectacolul său pe durata a unei ore şi jumătate, fără întrerupere.  

Actor dotat, el ştie să câştige sala şi să o stăpânească prin intervenţiile sale la momentul potrivit El ştie să 

liniştească un grup zgomotos, cu argumente şi seriozitate, să înlăture aplauzele inutile şi inoportune, să capteze atenţia 

spectatorilor. 

Ştie să râdă când trebuie, cochetând cu publicul, ştie să fie sobru şi tăios cu anumite obrăznicii venite ici şi colo... 

Totodată, el atrage atenţia tineretului amator doar de muzică uşoară şi de rock, că şi muzica populară românească 

este frumoasă, melodioasă şi mult mai instructivă decât altele.  

 

 

5. La Casa de Cultură "Amza Pellea" din oraşul Băileşti 
 
Ziua de sâmbătă, 7 aprilie 2001, zi în care Amza Pellea ar fi împlinit 70 de ani, a fost rezervată manifestărilor în 

oraşul Băileşti, localitatea în care s-a născut marele actor. 

În acest scop, autorităţile locale şi culturale ale oraşului s-au pregătit sărbătoreşte. 
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Cu o zi înainte, primarul oraşului, ing. Ion Săceanu, împreună cu treizeci de băileşteni s-au deplasat cu un autobuz 

la Bucureşti, unde au depus o coroană de flori la mormântul lui Amza Pellea, aflat la cimitirul Bellu, în spaţiul destinat 

artiştilor. Tot aci, au asistat la un parastas de pomenire, făcut de membrii familiei şi un grup de actori prieteni ai marelui 

dispărut.  

Aci, la Băileşti, în ultima zi din cadrul "Zilelor Amza Pellea", la Casa de Cultură care îi poartă numele, a fost  

inaugurat punctul muzeistic "Amza Pellea".  

Cu acest prilej au fost adunate o serie de documente şi fotografii în care actorul este reprezentat în evoluţia sa 

scenică şi cinematografică. Alături de el, sunt figurile unor alţi mari actori, colegi de generaţie, precum Silvia Popovici, 

Sanda Toma, Gheorghe Cozorici, Ion Besoiu, Dumitru Rucăreanu, ş.a. 

În micul muzeu, bustul expresiv al lui Amza Pellea scrutează timpul şi atrage privirile vizitatorilor către figura sa 

blândă şi impunătoare. 

O fotografie cu scena din filmul "Mihai Viteazul" în care marele Voievod este înconjurat de sfetnicii săi Buzeşti, 

se impune prin prestanţa chipului şi a interpretării pe care a dat-o actorul născut la Băneşti. 

Un merit deosebit îl are directorul casei de Cultură "Amza Pellea", care a depus suflet ca acest muzeu şi 

manifestările prilejuite de amintirea idolului băileştean să fie la înălţime. 

Această mulţumire şi frământare le-am văzut atât pe chipul său, cât şi al primarului băileştean Ion Săceanu. 

Pentru manifestările de la Băneşti, au venit de la Craiova pentru a aduce omagiul lor actorului Amza Pellea: 

Ilarian Ştefănescu, preşedintele Fundaţiei "Amza Pellea", Alexandru Flrescu, critic literar, secretar literar al Teatrului 

Naţional din Craiova, prof. Tudor Nedelcea, preşedinte al Fundaţiei "Scrisul Românesc" din Craiova, scriitorul Petre 

Gigea, vicepreşedinte al Fundaţiei "Scrisul Românesc" şi preşedinte de onoare al Fundaţiei "Satul românesc-Mileniul 

III”, prof. Alexandru Stuparu, directorul Casei de Cultură "Traian Demetrescu" din Craiova, Patrel Berceanu, 

directorul Teatrului "Colibri" din Craiova, secretar literar al Teatrului Naţional craiovean, Dan Lupescu, Inspectorul şef 

al Inspectoratului judeţean pentru cultură, Culte şi Patrimoniu, prof. Silviu Şomîcu, actorul Tudor Gheorghe, Liliana 

Hinoveanu, Dascălu Benone, Corina Dobrişan, Gheorghe Mertescu, ziarişti, reprezentanţi ai postului de televiziune 

"Terra Sat" şi "3 Tv" din Craiova. 

În Cartea de onoare a muzeului memorial "Amza Pellea" eu am scris următoarele cuvinte:  

"Cu emoţie, ne aflăm în faţa chipului lui Amza Pellea, actor, scriitor şi om de cultură, prieten al tuturor 

românilor. 

De acolo din Paradis, ne priveşte cu ochi blânzi şi iscoditori, bucurându-se că nu l-am uitat. Aci, alături, chipul 

său multiplicat prin personaje de teatru şi film ne urmăreşte cu prietenie şi bucurie, că astăzi când împlineşte 70 de ani, 

nu l-am uitat. 

Dar cum ar putea fi uitat un om ca el stabilit în memorie?! El este o prezenţă dulce şi odihnitoare în inimile 

noastre.  

Amza Pellea va trăi de-a pururi pentru noi şi generaţiile ce vor veni după noi.  

La ceas de aniversare, am venit aci, şi-i spunem sincer, La mulţi ani!"  

Am semnat: Petre Gigea, ministru de Finanţe, ambasador, prieten al său, băileştean (prin căsătorie).  

După ce s-a citit textul, au semnat alături, împreună: Dan Lupescu, Tudor Nedelcea, Alex. Firescu, Silviu 

Şomîcu, Patrel Berceanu, Ilarian Ştefănescu, Liliana Hinoveanu şi alţii. 

S-a scris şi momentul: 7 Aprilie 2001.  

La monumentul său din faţa Casei de Cultură care îi poartă numele, s-au pus flori şi ne-am înclinat în semn de  

omagiu adus personalităţii sale.  

Festivităţile au continuat în sala casei de Cultură unde cele patru sute de locuri au fost insuficiente pentru publicul 

băileştean venit în număr mare, ca să-şi sărbătorească idolul lor, cel care a creat faimă oraşului Băileşti. 

Personaje ca "nea Mărin" de la Băileşti, Veta, coana  

Reta, Sucă, Leana lui Zăpăcitu, al lui Porunghelu, ş.a. au intrat în legendă şi în umorul românesc.  

Gazdele şi respectiv Societatea Culturală "Amza Pellea" din Băileşti au tipărit un pliant de 4 pagini în care apare 

Amza Pellea în patru ipostaze diferite: în fotografie cu chip de cowboy, pionier al Vestului Sălbatic, într-o producţie 

Defa-Berlin: alături de marele actor american de origine română Edward G. Robinson; călare pe cal în peisaj cubanez 

şi împreună cu actorul american Kirk Douglas sub chipul marelui rege dac, Decebal.  

În faţa publicului local ca şi a invitaţiilor, în sala Casei de Cultură au făcut interesante evocări: Ion Săceanu, 

primarul oraşului Băileşti, prof. Alex. Firescu, critic literar, scriitorul Petre Gigea, Ilarian Ştefănescu, preşedintele 

Fundaţiei Enciclopedice "Amza Pellea" şi prof. Silviu Şomîcu.  

O interesantă şi documentată comunicarea a făcut Alexandru Firescu vorbind despre latura scriitoricească a actorului, 



 

intitulată: "Amza Pellea”, un Creangă al Olteniei, în încheiere, ca şi la Craiova, actorul şi cântăreţul Tudor Gheorghe a 

dat recitalul său extraordinar: "Petrecere cu lăutari" despre care am vorbit pe larg în capitolul precedent. 

Spectacolul a fost primit cu entuziasm şi duioşie de către băileşteni, răsplătind cu multe aplauze pe Tudor 

Gheorghe şi cei patru virtuoşi lăutari aleşi de pe meleagurile Argeşului.Aş mai face o remarcă. În seara aceasta, când 

Tudor Gheorghe a interpretat "Cântecul lui Amza", din ochii săi curgeau şiroaie de lacrimi, multiplicate cu alte lacrimi 

din sală. Melodia părea ca un strigăt ai disperării atunci când cuvintele sunau ca un refren întrebător: "Nea Mărine, nea 

Mărine, Ce a avut moartea cu tine?". După recitatul susţinut, Tudor Gheorghe a declarat ziariştilor: "Am venit în 

Băileşti cu mare plăcere şi bucurie. Mă bucur că băileştenii ştiu să trăiască astfel de momente. Fiind un slujitor al 

artei, mă închin cu respect în faţa Măriei Sale, publicul". 

Gazdele au oferit oaspeţilor craiovei, unor oficialităţi din Băileşti, un mic cockteil pe care l-au botezat "La un 

pahar de zaibăr în memoria lui Amza Pellea”. 

Zilele Amza Pellea s-au încheiat frumos.  

 
Presa locală şi televiziunea au relatat despre acest eveniment ca şi manifestările care au avut loc, sub semnăturile: 

Simona Lica de la ziarul "Cuvântul libertăţii", George Mitricof de la "Gazeta de Sud", "Curierul", primăriei 

municipiului Craiova", posturile de televiziune locale "Terra Sat" şi „3 TV". 

Un interesant articol, pe care eu îl consider şi document, este semnat de profesorul universitar, omul de cultură Ion 

Pătraşcu, în care aminteşte debutul în teatru al lui Amza Pellea, când avea 15 ani şi era elev la Colegiul Naţional Carol 

I. 

6. O casă memorială la Băileşti pentru Amza Pellea 
 

Am primit cu bucurie invitaţia ce mi-a fost adresată de autorităţile locale, ca să particip la „Zilele 

Băileştiului” (ediţia a VIII) şi a sărbătorilor „Acasă la nea Mărin” (ediţia I), când a avut loc şi inaugurarea 

Casei memoriale „Amza Pellea” desfăşurate în perioada 23-31 august 2008. 

Mă consider şi eu a fi jumătate băileştean, întrucât soţia mea Marieta s-a născut şi a crescut în oraşul 

Băileşti, aici unde a avut loc şi căsătoria cu această distinsă şi excepţională femeie, soţie, mamă şi bunică. 

Aci, într-o duminică însorită, ca fiind ultima zi din luna august, în casa părintească a lui Amza Pellea, 

construită cu peste o sută de ani în urmă, în care s-a născut marele şi celebrul actor, s-a inaugurat casa 

memorială care îi poartă numele. 

Era o recunoaştere a consătenilor săi, la 25 de ani de la trecerea sa în nemurire, fiind legat de locul natal 

cu mii de fire, dealtfel aşa cum şi mărturisise într-o discuţie: „oricât voi trăi şi oriunde va fi să mor, rămân 

băileştean până în străfundul sufletului”. 

Realizarea acestei case memoriale era o veche preocupare şi propunere a fiicei sale Oana Pellea şi a lui 

Ilarian Ştefănescu, preşedintele Fundaţiei Enciclopedice „Amza Pellea”, la care m-am asociat şi eu. 

Acum, a devenit o realitate, cu care  se mândreşte Costel Pistriţiu, primarul municipiului Băileşti, cu 

sprijinul căruia s-a îndeplinit acest vis, care a spus: „Fiecare a adus de acasă câte un obiect care să 

amintească de băileşteanul nostru. Eu de cinci ani mă lupt pentru acest proiect şi a trebuit să ajung primar să-

l duc la sfârşit”. 

Pentru aceasta, trebuie felicitat şi să-i oferim mulţumirile ce i se cuvin. 

Ceea ce m-a impresionat profund a fost mulţimea de băileşteni prezenţi la această manifestare. Întreaga 

curte şi uliţa principală gemea de lume. Parcă, întreg satul, din buna lui dorinţă, dorea să fie prezent. Cred că 

erau peste o mie de oameni. 

Tot timpul, înainte de omagierea marelui actor cât după aceea, prin difuzorul instalat la poarta casei 

memoriale, a fost cântată de zeci de ori melodia „Cântec pentru Amza Pellea”, de către interpreta şi 

compozitoarea Mădălina Amon, pe versurile mele create la începutul lunii Aprilie 2006. 

În înţelegerea mea cu Mădălina Amon, versurile şi punerea lor pe muzică, am realizat-o în zilele de 4-5 

aprilie 2006, iar ziua de 6 aprilie, melodia a fost interpretată, în primă audiţie, pe scena Casei de Cultură „Amza 

Pellea” din Băileşti, in ziua de 6 aprilie. 

Întrucât nu am posibilitatea de a reda frumoasa melodie şi vocea interpretei, mă simt obligat de a 

transcrie, în continuare, versurile ce i le-am dedicat, celui ce mi-a fost şi prieten: 
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A înmânat apoi Diploma prin care a fost atribuit înaltul titlu de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Băileşti”, Oanei 

Pellea, exprimând acordul deplin al Primăriei şi al Consiliului local al municipiului Băileşti ca şi al cetăţenilor oraşului. 

Au luat apoi cuvântul, în ordine, Petre Gigea-Gorun, fost ministru al Finanţelor, ambasador al României la Paris, 

prieten al lui Amza Pellea, Emil Boroghină, actor, fost director al Teatrului Naţional din Craiova, Ion Colan, actor, 

originar din oraşul Băileşti, Oana Pellea, actriţă, fiică a marelui omagiat şi Florin Piersic, actor, coleg şi prieten cu 

celebrul actor. 

Vorbitorii s-au referit pe larg, la viaţa şi activitatea lui Amza Pellea, subliniindu-se  marea lui personalitate, ca om şi 

actor, rolurile sale memorabile pe care le-a interpretat în film sau pe scena teatrului şi care au rămas în conştiinţa vie a 

românilor, fie că le-au văzut în rolul lui Decebal, Mihai Viteazul, Ipu sau popularul personaj „Nea Mărin”. 

O lungă intervenţie a avut-o actorul Florin Piersic, care cu harul său specific, a încântat auditoriul venit să-l omagieze 

pe „Amzulică” al lor şi redau în continuare gândurile lui legate de „plecarea în stele” a lui Amza Pellea: 

„Cântec pentru Amza Pellea 

 

Mărite Domn al scenei româneşti  

Noi te simţim cum astăzi ne priveşti  

De-acolo de unde eşti, nemărginit  

Iubirea noastră fără de sfârşit,  

Eşti neuitarea fiinţelor cereşti  

De-ai şti Mărite Domn cât ne lipseşti 

 

Refren: 

Dulce amintire  

Rază printre astre  

Eterna iubire  

A sufletelor noastre  

Vie întruchipare  

A neamului străbun  

Ai purtat cu tine  

Tot ce e mai bun 

 

Ti-aducem azi cu-ntreaga noastră fiinţă  

Cântec de dor şi de recunoştinţă  

Eşti tot cu noi deşi plecat departe  

Şi nici un gând uitat nu ne desparte  

Noi suntem azi cu tine-n Baileşti  

Mărite Domn al scenei româneşti. 

 

Refren: 

Dulce amintire  

Rază printre astre  

Eterna iubire  

A sufletelor noastre  

Vie întruchipare  

A neamului străbun  

Ai purtat cu tine  

Tot ce e mai bun” 
 

Aprilie 2006 

Localitatea Băileşti a devenit celebră prin povestirile şi 

vorbele lui „nea Mărin”, atât de hâtru şi înţelept cu faptele 

oamenilor. 

Actul de naştere al aşezării este datat la 4 ianuarie 1536 

semnat la Târgovişte de Radu Paisire, care aminteşte că 

Băileştiul exista încă din timpul domniei lui Mircea cel 

Bătrân. 

Această aşezare, a avut de înfruntat dealungul vremii, 

incursiuni de jaf şi prădăciune, fapt ce a obligat populaţia 

să se mute din „Valea lui Trăilă” şi de la „Nisipuri” 

denumit şi „Turţani”, pe actuala vatră care se întinde de-

alungul pârâului Balasan. 

În anii 1828-1829, teritoriul a devenit teatru de operaţiuni 

pentru războiul româno-ruso-turc. 

La finele anului 1828, moşia Băileştiului a devenit 

proprietate a prinţului Ştirbei, care prin măsurile luate 

pune bazele modernizării acestei localităţi, trasând 

personal străzile paralele şi largi, spunând că, peste ani, 

Băileştiul va deveni un oraş frumos. 

În anul 1925, a fost declarat comună urbană (oraş) iar în 

anul 2001, a fost declarat municipiu. 

Dar să revenim la solemnitatea declarării oficiale a Casei 

memoriale „Amza Pellea”. 

Au fost prezenţi, oficialităţile municipiului Băileşti, 

în frunte cu Costel Pistriţiu, primar care a deschis 

manifestarea, salutând prezenţa unor personalităţi precum 

Oana Pellea, actriţă, fiica actorului, Florin Piersic, actor, 

Radu Berceanu, senator, Gelu Vişan, senator, Petre 

Gigea-Gorun, ambasador, Marius Tucă şi Marian 

Râlea, ziarişti, Paul Mitroi, fost avocat al Poporului, 

actori de la Teatru Naţional din Craiova, ziarişti, profesori, 

alţi intelectuali şi cetăţeni ai oraşului.În cuvântul său, în 

continuare, a dat citire documentului, de înfiinţare a Casei 

memoriale „Amza Pellea” şi s-a referit la personalitatea şi 

activitatea prestigioasă a celui omagiat, exprimând 

dragostea de nestrămutat a băileştenilor faţă de marele 

dispărut. 

 

 Petre Gigea-Gorun: De-ai mei strămoşi cu drag mi-aduc aminte, Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, 2007, pp. 245-246 



 

173                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

„Între mine şi Amza Pellea a fot o mare prietenie, la care am adăugat respect, o formă de iubire mai complicată, în 

care artistul se căuta în oglinda omului. Rolurile sale de film, de pe scândura teatrului, i-au probat dimensiunea 

tragică, pe care au completat-o fericit umorul, acel geniu popular oltenesc, pe care-l ai sau nu-l ai”... 

Amza Pellea a avut har, substanţă şi dragoste de oameni, iar dincolo de aparenţe se afla o sensibilitate rară. Sunt 

aproape 25 de ani de la plecarea sa în stele şi mă întreb oare cum ne va primi, atunci când o să fie, de n-ar fi? Ca Nea' 

Mărin, ori înveşmântat cu flamida de principe valah? Atunci când a fost instalat director al Teatrului Naţional din 

Craiova şi noi (Teatrul Naţional din Bucureşti) prezentasem „Chiriţa", am avut plăcerea şi privilegiul de a-l anunţa 

spectatorilor că va fi noul director al teatrului craiovean. Şi a trecut timpul şi ne plimbam prin Herăstrău şi atunci mi-a 

încredinţat o poezie, Limba română de Mihai Duţescu, fostul director al teatrului craiovean, spunându-mi: te rog să o 

zici tu, pentru că eu cred ,.. şi aici s-a oprit, apoi a reluat cumva poticnit, cred că plec din lumea asta!. 

Amzo, tu ştii cât te-am iubit, şi află ca am învăţat acea poezie şi am spus-o de sute şi sute de ori, fără a uita niciodată 

să spun de la cine am primit-o şi cu ce misiune. 

Pe drumul de piatră din care nu te mai întorci niciodată se aud paşii lui Amza, tot mai tare şi mai apăsat. Cine poate 

zâmbi printr-o lacrimă, acela este nemuritor. 

Timp care curge, timp ce purcede / în urmă multe   n-or să rămână / Dar niciodată nu se va pierde / Doamnă frumoasă, 

limbă română /... (fragment din Poezia ,,Limba Română" de Mihai Duţescu). 

Printre cei prezenţi la această memorabilă întâlnire cu celebrul actor, a fost şi tanti Tanţa Zdrăngănici, acum 

la o vârstă încântată despre care ne-a vorbit într-un scheci „nea Mărin”, precum şi Sucă, nepotul lui Amza 

Pellea, care acum are 34 de ani (Mihai Dumitrescu) şi este nepotul lui Ionel Pelea, văr primar al actorului 

care îşi aminteşte: „Ne duceam la dânsul la Bucureşti cu plocon. Amza ne-a fost naş. Ne ducea la circ sau ne 

lăsa să ne jucăm cu Cif, un dog german”. 

Oana Pellea, a spus printre altele: „S-a întors acasă Amza! Este greu să vorbeşti despre tatăl tău, care nici 

măcar nu-ţi aparţine, pentru că este al tuturor”. 

S-a tăiat panglica. 

 

La Casa memorială „Amza Pellea” din Băileşti: Petre Gigea-Gorun, Florin Piersic, Costel Pistriţu, 

primar al oraşului Băileşti (Băileşti, 31 august 2008) 
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Vizitatorii, intră cu emoţie în Casa memorială „Amza Pellea”. 

Casa are trei camere, acum îmbrăcată doar cu lucrurile care amintesc de marele actor. 

La intrare, un bust reprezentându-l pe frumosul şi impunătorul Amza Pellea. În spatele său, pe-un perete, 

fotografii şi articole de presă. 

Un birou şi o bibliotecă cu obiectele personale ale actorului pe care le-a folosit în timpul vieţii sale, un tablou 

pictat reprezentându-l într-o postură serioasă, cu papillon, multe fotografii din care unele inedite, un pat, 

mobilier diferit. 

În hol, o masă, cu o carte de onoare, care îndeamnă la comemorări din partea celor care păşesc pragul casei. 

Am fost invitat să scriu şi eu şi m-am conformat cu plăcere, în acea zi de 31 august. 

Cotidianul „Evenimentul zilei” redă un aspect din acele clipe: „Oana Pellea se întoarce în pragul casei în care 

s-a născut marele actor, în faţa mulţimii venite să asiste la eveniment. Lângă ea Florin Piersic şi Marian 

Râlea, cel care ne-a bucurat copilăria cu „Abracadabra”. Câţiva oficiali senatori şi consilieri, printre care 

Radu Berceanu, stau în apropiere. La doi paşi de ei scriitorul Petre Gigea, fost ministru de Finanţe şi 

ambasador. Oana cu greu îşi găseşte cuvintele: De mai bine de 20 de ani aştept acest moment fericit. 

Completarea vine de la Petre Gigea, doljean din Goicea Mică, fost ambasador lasă câteva rânduri în cartea de 

oaspeţi: „Sunt fericit că am fost prezent aici şi că încă pot spune câteva cuvinte despre cel care a intrat în 

casele noastre ca Decebal sau Mihai Viteazul”. 

Un reportaj amplu a fost găzduit şi de „Jurnalul naţional”, prezent aci, cu reporteri şi cu Marius Tucă, 

redactor şef al acestui prestigios cotidian. 

* 

*       * 

* 

*   * 

Aş vrea să amintesc, cu acest prilej, o altă cinstire a celebrului actor Amza Pellea. 

În anul 2006, în Craiova, în Parcul Teatrului Naţional din Craiova, a fost creată „Aleea Marilor 

Personalităţi din Craiova”, unde sunt 24 de busturi în bronz, cu chipurile luminoase de personalităţi ştiinţifice, 

artistice, culturale. 

Aleea Marilor Personalităţi din Craiova, reuneşte pe această simbolică şi celebră alee pe Theodor Aman, 

Gheorghe Anghel, Tudor Arghezi, Constantin Brâncuşi, Gheorghe Chiţu, Henri Coandă, George (Gogu) 

Constantinescu, Traian Demetrescu, Elena Farago, Grigore Gabrielescu, Alexandru Macedonski, C. S. 

Nicolăescu-Plopşor, V. G.  
 

Paleolog, Amza Pellea, Petrache Poenaru, Aristiza Romanescu, Nicolae Romanescu, I. D. Sîrbu, 

Marin Sorescu, Maria Tănase, Nicolae Titulescu, Ion Ţuculescu, Ion Vasilescu şi I. P. S. Nestor 

Vornicescu. 

Se poate spune pe drept cuvânt că în Craiova s-a creat un muzeu în aer liber care va dăinui în timp. 

 

* 

*   * 

 

Despre Amza Pellea, actor de prestigiu şi de talent, voi scrie, mai pe larg şi în alte ocazii. 

Şi o fac cu sinceritate, cu emoţie şi cu dragoste 

 Evenimentul zilei: „S-a întors acasă Amza”, Ediţie specială, 1 septembrie 2008, nr. 2280 

 



 

175                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

 

 

Caragiale 160 de ani ... 
Despre înstrăinare ca monstru istoric 

 

 

motto 

 Amicii, sau uneori falşii amici, scriitorii, actorii, pictorii...Atât de mulţi, de tineri sau 

încă în vigoare, s-au dus...Măcar să învăţăm din ce şi cum au trăit, nu doar din ce au 

scris...Din ce au trăit şi ce au murit...(eug.evu) 
 

 

 

ACUM este necesar a reînţelege istoria, ca monstru”, 

determinare, fiind din nou la răscrucea neamului 

nostru care vine din Origini... Iată ce scria Mircea 

Eliade în 1949, în plin marasm stalinist- bolşevic „ 

impementat” aidoma sinistrelor „ colonii” de barăci, 

şandramale sub-urbane, în strigătul isteriadei cozilor 

de topor, ciocane şi secere, ( parafraza Zvasticii 

ghitleriste), hei-rupism „ Răsună Valea” din fosta 

regiune Hunedoara, aşa cum nicăieri în România nu 

a triumfat: Dr. Petru Groza, din Băcia, sau celebrul 

Zăroni, din Nădăştia ( Nadajdy( fost baron ungur (  i-

am văzut recent în Ungaria Castelul, n) - în imperiul 

bicefal, Nădejdea) de sus, spre Haţeg...  

erau  din seminţia  ruteană – bucovineană a lui GROZ- Groza, etimonul conceptului de groază, slavism,n)-  vezi  şi 

Groznîi, Grozoni, Ivan cel Groaznic)... În Ardeal, mai cu seamă pe Valea Jiului, dar şi pe Mureş,  Ţara moţilor, Crişul 

Alb, Cerna, Strei, Rusca, populaţia trans- bucovineană şi transnistreană, strămutanţii, implantaţii- colonizaţii, manipulaţi 

de Luca- Paukeriştii internaţionalismului proletar, s-a „ secularizat” ca „ operă” a stalinismului- paukeristo- dejist, dar şi 

a unor „ demnitari „ ai bisericii servile, saducheiste, operă mânărită de Komintern, KGB, comisari şi activişti roşii, mai 

ales acolo unde „ bărabele” – cum ardelenii i-au poreclit pe aciuaţi, au adus cu ei năravurile locuitorului- ocupant: „ îl 

iei în chirie, iar el îţi scuipă-n zeamă şi îţi fute nevasta”, zicea moş Ioachim despre „ tovarăşii ruteni”... Rutenii au fost şi 

încă sunt a doua populaţie din Ukraina( Bucovina şi Basarabia de azi)...  

           Krakadil- prapadil, prăpăd, prădălnicie ...Istoria ca o pradă. 

 

Iată ce scria marele  savant - istoric Nicolae Iorga despre biserica ordodoxă de tip rusesc-rutean ucrainean, ca şi despre 

cultura  vremii : „  Biserica din Bucovina e rutenizată ; cultura Românilor se prăpădeşte; în Bucovina elementul român e 

pierdut”.( Discurs al lui Iorga în Parlamentul Român. ( „ O ţară nenorocită, Luceafărul nr. 1, 1913; Biederman „ Die 

Bukowina, Lemberg, 1868, pag. 36, etc.) Vezi şi Gheorghe Stoica, Viaţa nouă, nr.53 din 22 Dec- 1912). „ Cu zdrobirea 

caracterului românesc al „ Arboroasei” lui Ştefan Vodă, s-a distrus cel mai puternic obstacol al năvalei potopului slav 

spre sud, primejduind graniţele etnice şi politice ale regatului Român, părăsit atunci de favoarea interesată a viclenei 

diplomaţii europene”( Ghe. Stoica,  1913, ibid). Că bucovinenii – azi rămaşi tot în „ vecina” Ukraina, au avut 

posibilitatea de a se afirma în cadrul organismului lor naţional,, e just, numai că hărţuielile lor politice şi un anumit 

dinasticism rău înţeles, care îi germaniza ori ÎI RUTENIZA” ( subl n), în loialitatea lor EXAGERATĂ ( ceteşte „ prea 

răbdarea, laşitatea indusă de „ capi”, culturnici ori habotnici duplicitari, n.) – faţă de Coroană, au nimicit încrederea în 

puterea de rezistenţă a rasei noastre. ( Ghe Stoica ibid). 

  Într-adevăr, astfel s-a explicat slăbirea tot mai devastatoare, destructurantă, a „ elementului românesc” şi preponderenţa 

„ clonelor – coloniilor” veneticilor din ţară, mai ales în Ardealul mereu TRĂDAT de histrionii monstrului „ istoric”. 

Zona largă a celei mai bogate provincii, Transilvania, Ardealul cel „ binecuvântat de Dumnezeu dintre toate! ( N.  
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Bălcescu) – avea ca stigmă ( determinare) – nu „ binecuvântarea” ci „ blestemul” analogic femeii prea- frumoase, rîvnită 

rapace de toţi, fie a deveni curvă, fie a fi cenuşăreasă, fără happy- end-ul sposului misticoid, al luiu...Negru Vodă! Iată 

ceea ce Roşca numi „ condiţia tragică”, ori altfel Mircea Vulcănescu ( Fiinţa istorică), ori Eliade, Cioran vs Ţuţea... 

 

                     Seminţe otrăvite...şi efectele stră-mutante 

 
Care era ( ascunsă ori făţişă)-  sămânţa otrăvirii acesteia panslavice, a unui Butuc ancestral al Arborelui Vieţii post- dacic? şi 

neolatin, realtoit scîrbavnic, cum zicea o cronicar ? „ Boierimea şi intelectualii – majoritatea lor,- sunt înstreinaţi, iar poporul 

orbecăie fără conducători” ... Iaca, boierii dvoastră, ce va să zică, din veac, „ rezistenţa prin cultură”, pledată încăî mai recent, în 

era ceauşistă, de careva, dezavuată de altcareva... Paradeigmele lui „ capul plecat sabia nu-l taie”, sau ale „ supravieţuirii” de tip 

meşterul Manole ( balcanic) – cu jerfta ( uciderea prin zidire a soţiei, cu orunc în ea !) – întru „ ctitorie” ??! Pentru CE ? Pentru 

Cine? Pentru închinare la ocupant, Negrul Vodă, întru înălţare de Monastire: cu turle răsucite ? Pare că suprapus codului Mioritic, 

un şi mai sinistru implant mito-epopeic dăinuie spre zdrobirea Arhetipului originar ? „ Boierimea şi intelectualii” ( elitismele re 

camuflate ori disimulate azi în Ţara binecuvântată”? Ca să nu uităm ( acest păcat originar al Scripturilor NOASTRE!) – 

     E necesar a reînţelege ce va să zică şi crunta înstrăinare a sudiştilor din Ţara Românească d’antan, vezi Paşalîcurile,  năravurile  

blamate irepresibil de Eminescu ( Satire) ., ori relevate de Dan Barbilian ( Ion Barbu), isarlîcurile toate, beizadismul,  

prevrersiunile „ adaptismului” ,turbănăria greco-turco- balgărimei, parvenitismul FANARIOTNIK, aşa cum îl pecetlui 

întemeietorul romanului românesc, Nicolae Filimon ( Ciocoii vechi şi noi”...). 

     La ce suntem blestemaţi a continua utopia din veac a unei reuniri a celor înstrăinaţi bicisnic, din Ţarism, via Bolşevism, până în 

„ ungurenismul” de azi, şi tragismul Maldaviei de peste Prut, ori al BOCovinei? Am aflat variante ale Mioriţei, în zona Haţegului, 

în care nu „ baciul moldovean”, cum a falsificat cultizând balada din secole, ţiganul înboerit Alecsandri ( ALICSANDREI! voila!) 

în care cel trădat- prădat- ucis a fost cel din Ţara Bârsei! Ce „ scîrbavnic madulariu” acest tip de „ intelectual”, ce străbate veacul şi 

lucră la mutaţia Pomului roditor, în tufă de spini?! 

 

                                                 Notariatele minciunii 

 
„ Preponderenţa ruteană  în biserica noastră istorică a fost şi este (!) dezastruoasă;rutinizarea elementului românesc, înstrăinarea 

şcoalelor şi ca urmare pierderea intelectualităţii româneşti şi a legăturilor noastre SUFLETEŞTI ( subl n)”(ibid Ghe S.)  – iată de 

unde ruina”. ...Nimic mai ruşinos, concept care, ertimologic, pare-se, tot de la RUŞI vine. În 1913 ( !), scrie Gheorghe Stoica, „ în 

faţa guberniei ţării, ( care îşi trădează mereu naţiunea !, n) – de către „ politicieni nesăţioşi”, faţă de elementul românesc din 

Bucovina ( apoi fapt implantat istoric şi în Patria Mumă, n) – cu drepturi istorice, nu mai joacă niciun rol”(ibid, Luceafărul 1913). 

Închei acste simple recitiri (...) ,  revăzînd date statistice ale recesământului de la 1775, an al încorporării- anexării Bucovinei în 

Ukraina ( Rusia): Români: 55.000;ruteni: 12.000; alte neamuri: 8000.Numărul rutenilor pare a fi fost şi el exagerat, guvernatorul 

militar de atunci al ţării, generalul Spleny ( la 1776) vorbeşte „ în afară de poporul băştinaş, numai de armeni, de ţigani şi de jidovi 

aflători în ţară,fără a aminjti vreun cuvânt de ruteni”...” „ Guvernul ţărei nu le-a dat nicio însemnătate şi în toate actele 

administrative este vorba numai de naţiunea română( moldauische Nation”) . 

de şcolile româneşti”. ( moldaucshe Schulen), de funcţionarii care trebuiau să cunoască limba naţiunii, adecă limba românească”( 

Rescriptul Imp. Iosif II, den 19 iunie, 1783). 

  La recensământul din 1910, în satele s-au scris următoarele cifre: Români, 273.000; ruteni, 305.101; jidani ( evrei, n.), 102.000 şi 

câteva alte neamuri( ibid, 1913, Luc.). Guvernul epocii a sprijinit slugarnic- abject- trădător,(!) falsificarea tendenţioasă, deşi 

lozinca politicei austruece era antislavică, iar a elementului lui Petru cel Mare, de aq deschide porţile năvalei slave, de la Marea 

Nordică spre Mediterana” – era un fapt nceum o iluzie” . 

 

                    Aşadar pătura lui Dinu Păturică ? 
 

  ( A se revedea  scrierile dr. Puşcariu, articol despreboierimea trădătoare din Galiţia...” Nici cavalerii şi baronii români, 

care sunt vinovaţi de a-şi fi înstrăinat multe din proprietăţile lor în mâini jidoveşti; dar vina o poartă toată pădura cultă 

deopotrivă”. 

Trebuiau luate devreme măsuri de apărare, trebuiau protestate dispoziţiile guvernelor, care favorizau pe fugarii şi 

dezertorii galiţieni, trebuia apărată biserica de inundaţia Rutenilor, care treceau fără să li se pună vreo piedică dela legea 

unită a papistaşilor la sânul ocrotitor al bisericii ortodoxe ” drept credincioase”...( Ştefanelli, Chestiunea bisericească în 

Bucovina). 

          Adaos emoţional: Bunicii mei au luptat în Galiţia; tatăl  meu Gheorghe, şi unchiul meu 

Ion,  foşti ţărani din Vâlcele Bune, pe Strei, Ţara Haţegului, au luptat în Basarabia, în războiul de întregirea cu Patria 

Mumă. 
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Traverse 

 

Nu din traverse se poate dura 

Fericirea acelor ce mâine 

Vor trăi, vor munci, vor spera 

Că vor mânca altfel de pâine 

 

Ci din traverse se poate dura 

Două fuioare de flăcări şi fum 

Pentru acei ce mai pot spera 

Să meargă vreodată pe-acelaşi drum 

 

Şi din traverse se poate trăi 

În paralel cu atâtea vieţi  

Unul aici şi altul acolo, să poată munci 

Departe de nopţile zbuciumate şi grele 

 

Şi din traverse se poate clădi 

Drum paralel durabil şi trainic 

Printre traverse se poate iubi 

Mult mai adânc şi mai tainic 

 

Străini sunt acei care-ntr-o zi  

N-au să mai aibă traverse  

Şi când credinţa eternă de-a fi 

Din suflete reci reculese  

Va pieri. 

 

Copil am fost şi mai sunt încă 

Şi-atunci când mirat ca o stâncă 

Mă mai preling lângă tine fără rost 

Ca cel ce ar fi trebuit să aibă un rost 

 

Tu vei pleca în lumea cea mai mare 

Aspră, lucidă, doborâtă de soare 

Eu voi rămâne prunc nehotărât 

Al celui ce-am fost atât de iubit 

 

Cu suflet de frunză căzută din pom 

În neagra genune ce zace în om 

Copil am fost şi mai sunt încă 

Iubirea ta, puternică  stâncă 

M-a fărâmat în zeci de iubiri 

Iar sufletul aspru în zeci de simţiri 

Unde sunt paşii zoriţi ca o şoaptă 

Ce-i aşteptam mereu să se-ntoarcă? 

 
Unde e braţul, lucidă liană 

Când tandru se culcă la mine  

Cu degete grele de lacrimi  şi ploi 

De trupurile noastre, goi de strigoi… 

Copil am fost şi mai sunt încă  

Iubirea noastră rămâne-va stâncă 

 

 
 

 

 

Realităţi?! 
 

Moto:O picătură de dragoste  

Valorează cât o tonă de dragoste 

 
Pământul e ca un O.Z.N. 

Iar trandafirul e o păpădie 

Raţa a început să latre 

Iar un pitic,  

A luat Ceahlăul în braţe 

Şi l-a turtit. 

O balerină a strivit o balenă în 

pumn 

Iar o muscă s-a dat cu parfum 

Tu n-ai minţit niciodată 

Tu n-ai iubit, ai fost fată 

Şi eşti atât de frumoasă 

Iar eu atât de fericit 

Suntem bogaţi, avem realizări 

Nici un necaz nu dezmiardă  

Frunţile noastre senine 

Şi eşti totdeauna cu mine 

Şi totu-i atât de firesc 

Pentru că te iubesc 

 

Iuda 
 
Cu mâna tu ai legat colţul alb 

Al întinderii albe 

Pe care zăceau risipite ca nişte 

păsări 

Speriate 

Toate visurile mele  

Moarte 

Şi ti-ai pus pe umerii  firavi 

Desaga plină de cioburi 

Apoi, cu migala cu care doar tu 

Eşti în stare s-o faci 

Ai  cumpărat de la tine din suflet 

Cu arginţi curaţi ai iubirii 

Fărâma de viaţă pentru  păsările 

mele  

Iar astăzi mă tem 

c-ai să mai găseşti arginţi să mă 

vinzi 

să-mi  risipeşti 

şi să-mi desfaci nodul cu care  

tu îl sufoci pe Iuda  

şi de aceea încă mai încerc 

să mai ţin 

punga  cu arginţi la mine.  

 

Candoare  
 
Seara pe deal  

Un tată îşi duce copilul de mână 

Luna-i priveşte cu spaima  

Celui ce ştie că-n  plină zi 

Va fi văzut furând  

Din toate tainele nopţii. 

Copilul primeşte senin la ultima 

răsuflare a zilei 

Cum cade liniştită 

La picioarele orizontului 

Cu un văl cernit pe umerii unei 

femei tinere 

Conturându-şi şi mai mult 

căutarea 

Tatăl îşi aprinde-o ţigară 

Urmărind rotocoalele de fum  

Slobozite spre baierele cerului 

Iar copilul 

Alunecându-şi privirea pe-

aceleaşi rotocoale de fum 

Vede cu groază că se transformă 

în nori  

Care se-ngrămădesc să-i acopere 

luna  

- O, tată! Ce-ai cu luna asta atât 

de curată 

îi spuse copilul plângând. 
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REVOLTA -” DINCOLO DE CUVINTE” 

ÎN POETICA LUI ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ 
 

 

Viaţa ”ca accident” 
În poezia Catedra fără învăţător ,  prin procedeul ingambamentului poetic,  

versurile curg unul după altul, ignorând semnele de punctuaţie. 

Textul poetic ”protestează” grafic, tot astfel cum, poetul protestează metaforic , 

considerându-se, parcă, un  condamnat la viaţa ca ”accident”, el însuşi fiind un 

”accident” damnat în lumea infernului prezent, care ascunde Raiul :”Cum 

Doamne-ai putut pune atâta ură / Cum crezi  că pot rămâne-un accident / Cum să 

fiu simplu om de legătură / Între un Rai ascuns şi-un iad prezent... “. 

Catedra e goală pentru că lipseşte adevăratul învăţător care să predea adevărata lecţie despre viaţă, lecţia despre evitarea 

„accidentelor” în viaţă:”Acest parbriz pe care m-am trezit  /Din accidentul vieţii mele iarăşi / De respiraţii duble aburit 

/ Parcă mă ia în braţe dragi tovarăşi…”. 

     Fără  călăuzirea adevăratul învăţător,  fără luntrea lui Caron, poetul este prins în ”capcana” accidentelor nesfârşite, 

aflându-se mereu întru devenirea lor. 

  Într-un manuscris din Fragmentarium, Eminescu scria : ”oamenii sunt accidente ale veşnicei deveniri”. 

Parbrizul e, poate,  realitatea – loc al accidentului - , care ”aruncă” poetul între ”Raiul ascuns” şi „iadul prezent”, 

transformându-l într-un ”accident” al devenirii lumii contemporane întru infernul actual. 

Exilul în credinţa din labirintul unui suflet ”răzvrătit”într-o lumea absenţei valorilor  sau despre întâlnirea, în 

închisoarea”inimii, 

cu Dumnezeu-Adevărul 

Eliberat de patima gloriei şi a celebrităţii culturale, scriitorul Ştefan Doru Dăncuş ne oferă revelaţia ”întoarcerii poetului 

risipitor”, care distruge, cu ”armele” cuvintelor din proză, toate zidurle legislative care încercuiesc oamenii şi le 

anihilează libertatatea. 

        Versul” .../nu desluşeam de pleci ori de veneai” din poezia „M- am uitat  dispreţuitor la cuvinte, vol. Casa 

memorială Dăncuş”(” Căci eram alb, Isuse, şi-n tăcere/ făceam cu vreascuri umede un ceai / Eram bătrân şi fără de 

vedere / nu desluşeam de pleci ori de veneai...”) pare să-şi ”ancoreze”  conotaţiile în cutremurătorul ”Jurnal de 

puşcărie”. 

S-ar putea spune că, pentru Ştefan Doru Dăncuş, Dumnezeu s-a născut în închisoare. 

Aici, scriitorul e singur fără singurătate, e singur  cu iubirea şi cu dorul de Gabriella, cu crucea lui IIsus pe drumul 

Golgotei, cu înseninarea suferinţei , căci ”infractorul”este fiul lui Dumnezeu.  Doru Dăncuş e singur cu scrisul şi cititil. 

Becul, care nu se mai stinge în celulă, poate fi un reflex al luminii interioare, de esenţă divină, din sufletul autorului. 

       Răzvrătitul din proză şi din poezie se gândeşte , aici, la o ”închisoare” pentru statul care aşază omul între graniţele 

legilor. Revelatorie este înâlnirea cu divinitatea. 

Imperfectul ”veneai”, din poezie,  are valoare durativă, evenimentele se desfăşoară prin faţa ochilor noştri ca pe pânza 

unui pictor, după cum  afirma Tudor Vianu, reflectând, aici, ”venirea” lui Dumnezeu în”raiul” închisorii, amintindu-ne, 

astfel, de afirmaţia Sfântului Augustin: ”Doamne Te-am căutat, pentru că Te găsisem deja în sufletul meu!”, dar şi de 

credinţa lui Arghezi din Psalmii în proză: ”Doamne, au  trecut peste mine 50 de primăveri şi 50 de toamne fierbinţi, ca 

să te găsesc în sufletul meu. Acum nu-mi mai este teamă de nimic…”. 

Poate că e aceeaşi credinţă din Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt. Ca şi Steinhardt, Ştefan Doru Dăncuş îşi asumă 

aceeaşi ”primejdie a mărturisirii‘‘ propriei credinţe despre sine, despre lume, despre Dumnezeul la care se ”întoarce fiul 

risipitor”. Intuim ”întoarcerea”la strălucirea Luminii Dintâi care-şi aruncase o rază - ”spiritual” spre becul care, de aceea  
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Zilele fără mâncare materială sunt substituite de ”ospăţul”spiritual al lecturii şi al scriiturii. ”Prezumţia de nevinovăţie” 

e lăsată în voia lui Dumnezeu a cărui prezenţă e simţită în universul izolat al închisorii, arătându-i neobositului şi 

nedreptăţitului scriitor , ”calea”: ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. 

 Acesta e răspunsul, acesta  e centrul labirintului întrebărilor ”răzvrătite” dintr-un suflet care-şi caută rostul şi mântuirea 

în lume prin ”ochiul structurant”( Jean Starobinski)  al cunoaşterii culturale şi al recunoaşterii propriei valori  în ”sinea” 

şi ”infinirea” culturii româneşti, cum ar spune Constantin Noica. 

Doru Dăncuş nu trebuie să fie albatrosul rănit ale cărui ”aripi de uriaş” sunt frânte  de judecăţile de valoare ale ”criticilor 

mei,” de  ”lopeţile” ”pescarilor” de autentice valori. 

”Dincolo de cuvinte”, întreaga operă a scriitorului Ştefan Doru Dăncuş  este ”un jurnal al răzvrătirii” şi revelează o 

poetică a revoltei fiinţei întru devenirea ei pe Calea Adevărului şi a Vieţii, întru recunoaşterea adevăratei identităţi 

literare şi  creatoare, întru integrarea meritată în spaţiul cultural românesc , în care, ca şi alţi scriitori de valoare, el este 

”Alesul”. 

 

 

 

Citeam zilele acestea Aşa grăita Zarathustra, traducerea şi introducere semnate de Ştefan Augustin Doinaş. O mai 

citisem şi  m-am apucat să fac o însemnare, pentru mine, despre controversatul filosof german Friedrich Nietzsche. 

Revin asupra introducerii, pentru elucidării în problematica filosofiei nietzscheene şi ceva intern mă împinge să aflu mai 

multe despre traducător, despre poetul Ştefan Augustin Doinaş. Aşa memorez că este născut cu  zece ani înaintea venirii 

mele pe lume şi moare la vârsta de 80 de ani. (n. 26 aprilie 1922 – d. 25 mai 2002). 

Optzeci de ani! Ce mulţi! vor zice unii. Ce puţini! spune un octogenar. Câte nu se pot face şi după această vârstă! 

Câte nu ar fi putut încă scrie Ştefan  Augustin Doinaş. Era în deplinătatea calităţilor, de excepţie, mentale. 

 Informaţiile mi-aduc în memorie şi un alt nume: Irinel Liciu. În anii cincizeci când era  prim-solistă  a baletului 

Operei Române eram student în Capitală. La spectacolele care le-am vizionat la Operă, desigur, am urmărit-o , am 

aplaudat-o  şi pe ea. La o zi după moartea soţului, Ştefan Augustin Doinaş, după o căsnicie de 42 de ani, a lăsat un bilet 

de adio: Domnul meu şi Dumnezeul meu, iartă-mă! Doinaş, dulcele meu, o prea mare iubire ucide.  Şi au mers împreu-

nă pe drumul fără întoarcere, la Cimitirul Belu  din Bucureşti.  (http.//enciclopediaromâniei.ro/wiki/silvia_Irinel_Liciu) 

O comemorare  a unui octogenar  pentru un alt octogenar are o semnificaţie aparte. În memoria lor am citit poezii 

de Stefan Augustin Doinaş, cu siguranţa scrise cu dragoste şi din dragoste şi pentru soţia sa Irinel Liciu. 

 

 

 

 

Ştefan Augustin Doinaş 
 

Irinel Liciu 

- In memoriam -  
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Astăzi ne despărţim  

 

Astăzi nu mai cântăm, nu mai 

zâmbim. 

Stând la început de anotimp 

fermecat, 

astăzi ne despărţim  

cum s-au despărţit apele de uscat. 

 

Totul e atât de firesc în tăcerea 

noastră. 

Fiecare ne spunem: - Aşa trebuie 

să fie ... 

Alături, umbra albastră  

pentru adevăruri gândite stă 

mărturie. 

 

Nu peste mult tu vei fi azurul din 

mări, 

eu voi fi pământul cu toate 

păcatele. 

Păsări mari te vor căuta prin zări 

ducând în guşă mireasmă, 

bucatele. 

 

Oamenii vor crede că suntem 

duşmani. 

Între noi, lumea va sta nemişcată 

ca o pădure de sute de ani 

plină de fiare cu blană vărgată. 

 

Nimeni nu va şti că suntem tot 

atât de aproape 

şi că, seara, sufletul meu,  

ca ţărmul care se modelează din 

ape,  

ia forma uitată a trupului tău ... 

 

Astăzi nu ne sărutam, nu ne 

dorim. 

Stând la început de anotimp 

fermecat,  

astăzi ne despărţim  

cum s-au despărţit apele de uscat. 

 

Nu peste mult tu vei fi cerul 

răsfrânt, 

eu voi fi soarele negru, pământul. 

Nu peste mult are să bată vânt. 

Nu peste mult are să bată vântul 

... 

 

Vânătoare de şoim  

 

în zori de zi când cea din urmă stea 

este sătula de isprăvi nebune 

un prinţ al vânătorii povestea  

şi-un gramatic nota ce i se spune 

 

"mai mare-n evul ce mi s-a predat 

o altă întâmplare nu există" 

- marite domn! am un condei 

ciudat: 

în loc de "mare"-a scris cu lacrimi 

"trista" 

"afară astrul zilei neclintit 

sună din bronzuri vechi ca o 

fanfară" 

- măria ta! condeiul meu smintit 

notează "înlăuntru" nu "afară" 

"la fel de-aprinsă-n învelişul ei 

simţeam bătaia sângelui în vine: 

o flacără sporindu-se-n ulei" 

- stăpâne! s-a notat aceasta bine 

"de patru zile şoimul aştepta  

flămând cu ochiul galben cum e 

luna" 

- să fim mai drepţi cu el măria ta! 

"de patru zile" nu: "dintotdeauna" 

"în colivia-i strâmtă fără somn 

lipsit de zari murea de trandavie" 

- sunt zari care se nasc mărite 

domn! 

şi scăpară cumplit în colivie 

"aidoma cu el tânjeam spre cer 

să-ndestulez vederile-mi auguste" 

- stăpâne! poftele măririi cer  

cât nu e-n stare limba ei să guste 

"atunci l-am scos din lat" - ba nu l-

ai scos! 

"ştiam simţâmd cum muşca din 

mănuşă 

ce patimi poartă-n pliscul fioros" 

aşa-i! dar nu ştiai ce poartă-n guşă  

"cuprinsu-ntreg părea ca scos din 

minţi 

deşi nu-l tulburau măcar zefirii" 

- stăpâne! nu se cade să te minţi: 

launtrul iscă tulburarea firii 

"haitaşii-aveau pe chip surâs felin 

de câini zeloşi care-şi confirmă 

faita" 

Ştefan Augustin Doinaş 
 

mărite domn! golanii simt din plin 

când ura de al curte-asmută haita 

"eram atât de mare" - un pigmeu! 

"ca un topaz întinderea măruntă 

lucea stropită-n inelarul meu" 

- dar doamne! nu era inel de 

nuntă. 

"visam o pradă mare mai presus 

de orice zvăcnet de aripi mortale" 

- visai să pui în locul stelei sus 

obscura stemă a domniei tale! 

"parcă vânam prin mine urmărind 

pe dincolo de orice cuviinţa 

o pasăre ce zboară, de pe-un grind 

ce mă răsfrange-n ape o fiinţă 

ce mă-ntrecea şi mă urma în timp 

şi valurea cu-o ritmică aripă 

oglinda unui aprig anotimp 

în care toate concentrate-n clipă 

mă proslaveau liturgic împrejur: 

câmpii şi oşti donjoane şi ducate 

veneau urlând în calea mea o! jur 

vânam prin clare zile spintecate 

de răsuflarea mea simţeam că sunt 

ca şoimul ce-şi găseşte-adevăratul 

destin fantoma unui prinţ mărunt  

în care se trezeşte împăratul  

eram prea exaltat ca să observ 

că şoimul meu pierise supt de zare  

dar simt acum că agerul meu serv 

el - vânătoru-a ce mi se năzare  

pe bolţi cu vulturi şi ereţi 

complici 

îmi răspândeşte numele-n tărie" 

- te-nşeli stăpâne! şoimul e aici 

pe mâna mea şi aripa lui scrie 

 

 



 

Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii 

cum stă în amurg, la izvor aplecat, 

veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii  

îl trase sălbatic prin colbul roşcat. 

 

- Ce fiară ciudată mă umple de sânge, 

oprind vânătoarea mistreţului meu? 

Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge? 

Ce veştedă frunză mă bate mereu?... 

 

- Stăpâne, mistreţul cu colţi ca 

argintul,  

chiar el te-a cuprins, grohăind, sub 

copaci. 

Ascultă cum latră copoii gonindu-l... 

Dar prinţul răspunse-ntorcându-se. - 

Taci. 

 

Mai bine ia cornul şi sună întruna. 

Să suni până mor, către cerul senin... 

Atunci asfinţi după creste luna 

şi cornul sună, însă foarte puţin. 

 

Mistreţul cu colţi de argint  

 

Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea 

prin inimă neagră de codru trecea. 

Croindu-şi cu greu prin haţişuri cărarea, 

cântă dintr-un flaut de os şi zicea: 

 

- Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse 

mistreţul cu colţi de argint, fioros, 

ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse 

copita şi blana şi ochiul sticlos... 

 

- Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,  

mistreţul acela nu vine pe-aici. 

Mai bine s-abatem vânatul cu coarne, 

ori vulpile roşii, ori iepurii mici ... 

 

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte 

privea printre arbori atent la culori, 

lăsând în culcuş căprioara cuminte 

şi linxul ce râde cu ochi sclipitori. 

 

Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte: 

- Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn 

mistreţul cu colţi de argint, nu departe: 

veniţi să-l lovim cu săgeată de lemn!... 

 

- Stăpâne, e apa jucând sub copaci, 

zicea servitorul privindu-l isteţ. 

Dar el răspundea întorcându-se: - Taci... 

Şi apa sclipea ca un colţ de mistreţ. 

 

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri: 

- Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher,  

mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri: 

veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!... 

 

- Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci,  

zicea servitorul zâmbind îndrăzneţ. 

Dar el răspundea întorcându-se: - Taci... 

Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ. 

 

Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre 

creste: 

- Priviţi unde-şi află odihnă şi loc 

mistreţul cu colţi de argint, din poveste: 

veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... 

 

- Stăpâne, e luna lucind prin copaci, 

zicea servitorul râzând cu dispreţ. 

Dar el răspunde întorcându-se: - Taci... 

Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ. 

Marea  

 

El cântă pe ţărm. Perfida,  

unda mării s-alintă.  

Ea zicea: Mă simt silfidă,  

prinde-mă - şi sunt a ta...  

Marea chicotea: - Ha! Ha!...  

Şi-a sărit în apă fata.  

Unda mării, înspumată,  

doar atâta aşteptă.  

Ca pe-o floare-n vânt o 

poartă  

valul viu şi apa moartă.  

El o caută-n zadar:  

trupul ei mereu îşi pierde  

în argint albastru-verde  

auriul chihlimbar.  

Iată - atingând nadirul  

sânii goi şi trandafirul.  

Dar cu mâna prin safire  

pescuitu-i o poveste  

fără margini, ca şi marea.  

Consumată-n strălucire,  

ziua nu le-a dat de veste  

să-şi consume-îmbrăţişarea.  

E târziu. Când - beat de dor 

-  

el o prinde şi-o sărută,  

unda mării scade, mută,  

tremurând în jurul lor.  

Unde-s ţărmurile?... Nu-s.  

Doar azurul jos şi sus,  

clatină pe valuri creţe  

tulburată frumuseţe, 

ani de fum, eoni de foc.  

Oşie de vis a lumii,  

ei - în linguşirea spumii -  

ard rotindu-se pe loc.  

Toate-n jur se sparg, se 

curmă, 

se desfac, se prăbuşesc.  

Numai ei nu mai sfârşesc 

sărutarea cea din urmă.  

- Prinde-mă şi sunt a ta, 

murmură apa lividă.  

Iat-o prinsă! Dar a cui e?  

Unde-i sprinţena silfidă?  

Unde-i cel ce-o caută?  

Joacă apa amăruie  

neagră-vânătă-verzuie. . . 

 

 

 

CĂRŢI PRIMITE LA 

REDACŢIE 
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Îţi vei atinge steaua! 
 

 

Ce soartă îl aşteaptă pe om? 

Ne ducem pe alei neştiute printr-un timp 

care  

când curge, când stagnează oprindu-se 

clipei fatal,  

când aprig îl simţi în zbatere-curgere!   

 

Nu toţi au acelaşi punct de aprindere, de 

sclipire, 

Avem acelaşi fond, doar reacţiile ne sunt 

diferite. 

Reacţii în funcţie de direcţia privirii,  

de stări, de cum acceptăm totul... 

Poate că  încă n-a sosit timpul, îţi vei 

atinge steaua! 

Dacă n-o ating înseamnă că a căzut,  

Eu stau mereu cu mana întinsă,  

dar cerul nu se apropie spre mine ca la 

alţii! 

Te aşteaptă acolo, păşeşte spre ea! 

 

Ea cade şi se aşează pe un suflet. Omul şi 

steaua lui! 

Cade atunci când sufletele deja s-au 

întâlnit dincolo. 

 

Fiecare scurtează drumul,  

pentru unii pare sa fie mereu prea 

devreme,  

pentru alţii mereu prea târziu.   

Se grăbesc să se atingă când este ziua 

lor,  

 

 

abia atunci putem spune - omul 

cu steaua lui, 

Omul vechi şi omul nou! 

În fiecare clipă decidem aleea pe 

unde vom păşi,  

                            - un labirint şi 

destinul - 

Să eliminăm barierele, lăsând 

doar lumina între noi! 

 

Aşa-s oamenii înainte de impactul 

cu soarta - 

ajung la jumătăţi de măsură. 

Suntem în căutarea  

celeilalte jumătăţi până murim. 

Soarta ne încearcă, dar nu e 

punctul final, 

                                    - 

vindecarea este în noi - 

Cu gândurile şi respiraţia noastră 

ne regenerăm, 

Poarta tainică nu se deschide 

tuturor, o clipă de lumină! 

 

Fiecare lucru îşi are vremea lui, 

Dincolo de perfecţiune nu mai 

există nimic, 

Căutăm privind, abandonăm şi 

căutăm iar. 

Ne căutăm şi ne privim în atâtea 

imagini! 

 

Va veni refluxul, 

Doar amintirile vor rămâne pe 

nisip. 

În curând voi căuta urmele pe 

ţărmul mării,  

printre nisipul înăsprit, paşii ei 

spălaţi de valuri,  

Nu ştiu ce-mi dezvoltă sau îmi 

anulează mângâierile! 

Priveşte urmele scăldate de 

valuri, 

Priveşte macul răsărit prin bariera 

gardului...  

 

 

 

Totul este făcut din bucăţi. 

Vrem sa le aşezăm  

să devină ceva  

fără crăpături, fără asperităţi,  

Avem impresia că  

bucata la care am renunţat odată  

era cea mai potrivită 

- acea perfecţiune fără denivelări  

 

Putem să ajungem lucrurile de 

mai sus, 

Spiritul omului poate să locuiască  

în două locuri - în inimă şi în 

minte - 

Începe reflexia noastră, începe 

alchimia noastră,  

         - în tine mă văd pe mine - 

De aici, căutările şi aranjarea 

pieselor! 

 

Eu sunt o piesă din ansamblul 

tău? 

Tu eşti Tu, tu eşti Eu, tu eşti şi 

semnul meu, 

Ne regăsim cuantele de lumină... 

 

În fiecare clipă,  

suntem nişte semne pentru 

altcineva, 

suntem fragmentul de text al unei 

cărţi infinite  

ce determină lumea să o citească 

integral, 

pentru a-i înţelege sensul, 

destinul.  

 

Avem pasajul potrivit înţelegerii 

noastre,  

doar efortul de citire şi înţelegere 

este necesar!   

 

182                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 



 

183                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

Inscripţie pe o piatră 
 

Cerul s-a înnegrit de atâtea 

deziluzii,  

frunzele nu mai zboară, timpul  

s-a plictisit de sine, de tine, de 

mine...  

   

Prea obosit să mai strigi, singur şi 

pustiu eşti,  

nu va mai fi nimic, doar morţii ce 

speră,  

nici iarba ce-ai atins, nici lacrima ta,  

nici amintirile noastre... Nu va mai 

fi nimic!  

   

Ochii tăi, ochii mei,  

această ploaie rătăcită din 

noiembrie  

într-o zi de primăvară...  

   

În geamuri, imaginea ta va fi 

spălată,  

surâsul meu la fel...  

   

Nu va fi mâine, nici ieri,  

În oarbe oglinzi, iubirea noastră va 

ţipa,  

copiii nu vor mai avea părinţi,  

nici cerul albastru nu va mai fi,  

doar Moartea senzuală ne va 

zâmbi...  

 

Tot ce construim şi tot ce scriem 

rămâne, 

în rest nişte cruci!  

Cruci şi pietre, inscripţii şi ceva 

litere, 

Ascultă timpul lor - picăturile ce 

curg pe clavirul anilor!  

 

Cruci de lemn, albite de timp, peste 

movile, 

pietre spălate de vreme şi lacrimi,  

multe pietre, în multe straturi! 

 

Pietre care zac pe inimi şi le apasă, 

fără repaos roţile Timpului se 

rostogolesc, 

Să spargem în două clepsidra  

ca din ea să iasă somnul adânc!  

 

Priveşte inima mea cu inima ta...  

 

La izvorul de lângă cruce  

   
 Acolo, pe un deal este o cruce lângă 

un izvor,  

 Acolo, caii obosesc şi omul îşi 

opreşte căruţa,   

 Se aşează, se odihneşte  

 şi priveşte întinderea vălurită, 

dealurile şi munţii...  

   

 Nu este singur!  

 În acea linişte se întâlneşte cu toţi 

cei plecaţi,  

 Acolo - un loc ales - omul îşi lasă 

gândurile  

 - un semn al învierii, locul unde este 

cu Dumnezeu -  

 Un drum parcurs la graniţa dintre 

lumi,  

 Un drum care duce spre cursul râului 

din zare.  

   

 Acolo, pe un deal este o cruce lângă 

un izvor,  

 O cruce care urcă spre Cerul deschis,  

 Un cer străbătut, în trecere, mereu, 

de nori...  

   

 Acolo omul se opreşte,   

 Se aşează şi este pentru un timp, 

undeva.  

 Îşi priveşte dintr-un punct libertatea - 

un loc   

 al privirii, un loc al opririi - şi-i 

înţelege esenţa 

 Un zbor, o plutire şi  eliberarea - 

fixarea, desprinderea  

 şi intersecţia timpului “prezent” şi-a 

gândului “a fi”-  

 în “a fi prezent”... călător aici şi pe 

cer... atât de firesc! 

   

 Acolo, pe un deal este o cruce lângă 

un izvor... 

 

 

 

EA S-A NĂSCUT 

 

Ea s-a născut 

pe muntele 

răsărit din apa întunecată. 

Ea s-a născut 

lumină şi lacrimă 

în inima 

florii de lotus 

ce a înflorit pe vârful muntelui. 

Azurul nu şi-a construit bolta. 

Seara, floarea s-a închis 

ascunzând în ea copilul, 

ca dimineaţa să se deschidă. 

Ea s-a născut frumoasă 

ca ea însăşi. 

Prin iubirea aerului şi ploii 

au apărut 

zeiţa Cerului şi zeul Pământului. 

Soarele i-a despărţit 

ridicând-o în braţe. 

De atunci Cerul şi Pământul 

au fost separaţi prin aer. 

Era aproape de potop, 

foarte puţin timp a trecut. 

Va trebui un alt potop 

şi o altă arcă 

pentru ca să se nască o altă 

poveste?  
 



 

Le vent, le cri 
 

Îmi place, acum, piesa lui Morricone! - îi 

spui 

într-o zi de septembrie... 

Acum i-a sosit clipa, un val ce-şi caută 

malul! 

 

Piesa asta parcă zice: “ Să nu te temi de 

valuri,  

se întorc în mare liniştite,  

scuturate de emoţii, calme, aşezate!” 

Ca după un timp sa revină cu  

noi emoţii, cu noi nelinişti, cu noi forţe.  

Un zbor, un dans, o căutare!  

 

În toate se aşează liniştea, 

cauţi sensuri lucrurilor ascultând-o,  

eu văd cum ma izbesc de stânci, doar! - îi 

spui. 

Încearcă să te înalţi puţin mai sus,  

Acolo alta e panorama. 

 

Acolo sunt albatroşii, pescăruşii! 

E cerul şi albastrul lui şi de acolo pluteşti. 

Sunt lângă tine, în lumea şi unda creată, 

O mângâiere vei simţi ca adierea sufletului! 

 

Fiecare cu partea lui, atât merit, poate! 

Meriţi mult, ştii bine! 

Nu mai mult decât mi s-a dat să am, 

Dacă voi gasi  

un sens intr-un sens ce nu are sens, 

am să-ţi spun dacă va mai urma ceva. 

Viaţa îţi va oferi multe surprize, 

uimirea-ţi va fi în multe! 

 

Piesa se termină cu un pui de albatros, 

Începe cu o pasăre matură, stăpână pe ea, 

şi se termină  

cu un pui de albatros fricos. 

Nu ştiu de-i fricos! Puiul îşi continuă 

zborul,  

Acolo, în zbor, albatrosul e stapânul 

mărilor, 

trebuie doar sa aibă încredere in el. 

 

Mi se închid ochii, vino aici! 

Eşti legănat de dulcea oboseală, 

Cât vei dormi, te voi privi 

ascultând şoapta vântului, tânguirea mării! 

 

O poveste e viaţa!  
 

Spre a se cunoaşte, omul are nevoie de provocări,  

Avem acelaşi fond,  

reacţiile ne sunt diferite - apogeul simţirilor! 

Fiecare primăvară e irecuperabilă, uşor rămâi 

de treci peste urmele rămase. 

 

Poate, asta ne atrage, privind sufletul,  

dincolo de imagine - dorinţe, bariere, 

cicatrice, vise - un spectacol! 

Cel de ieri e diferit faţă de cel de azi.  

 

Plusul de mâine e-un minus continuu! Din prima zi,  

asemeni vieţii de-o zi a fluturelui  

care nu ajunge să cunoască noaptea acelei zile. 

 

Posibil să rămâi în secunda clipei - perfecta secundă -  

Să respirăm clipa acum, inspiră adânc!  

Timpul e asemeni valului care va şterge castelele de nisip. 

 

Dincolo de perfecţiune nu mai e nimic! 

La marginea lumii e totul sau nimic.  

 

Când nu mai găsim  

perfecţiune, cui aparţine diferenţa privirii?  

Culorii, retina n-o distinge. Nu privim,  

ci căutăm privind, abandonăm şi iar căutam!  

Ne căutăm şi ne privim în atâtea imagini.  

 

Astăzi nu-i târziu, mâine e deja foarte departe, 

ieri e adevărata pierdere! Nu toate sunt la  

vedere. Din contopirea  

întunericului cu noaptea a apărut Lumina! 

 

Prin câmpul verde m-am plimbat,  

am fost adierea vântului, stea de pe cer!  

Voi numara macii noi răsăriţi sub clar de lună. 

 

O poveste e viaţa! Fiecare om are 

şi-un colţ negru  

de unde se alimentează râul.  

 

Puţini separă secundele de minute, 

să le oprească 

nici atât - un moment pe care 

nici divinitatea nu-l poate ascunde! 

Nu toţi reuşesc să găsească uşa tainică. 

 

Ca s-o găsesti trebuie s-o cauţi, 

ca să cauţi trebuie să ştii s-o faci. 

Acolo e taina, puţini îi cunosc cifrul! 
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Un sabot în drumul visului 
 

La marginea unei poieni care  

coboară-ntr-o pantă mişună căprioare cu puii,  

Doi tei imenşi străjuie întinderea 

- un sentiment puternic de contopire cu teii persistă 

- 

Prin formele senzuale ale dealurilor, 

parfumul florilor de tei urcă, imaterial, prin ceaţă. 

 

O ciocârlie cântul spre soare-şi înalţă, 

Orbită fiind de-apropierea lui prea tare, 

îşi continuă drumul spre soare chiar dacă 

nu va mai vedea nimic, căzând ranită. 

 

Visezi la iubire, ca soarele ce scaldă  

cu razele lui câmpul fundaţiei din care  

se va naşte o vie pasiune.  

O iubire liberă asemeni unui vânt nepotolit! 

 

Un sabot în drumul visului e raţiunea, 

Ne punem sufletele alături şi le învelim cu noi, 

În noi surprindem ceea ce ascund ceilalţi,  

în ceilalţi regăsim ceea ce ne ascundem nouă 

înşine. 

 

În oglindă ne uităm  - nu pentru  

a ne vedea imperfecţiunile – ca să ne vedem 

perfecţi. 

În oceanul de gânduri înotăm 

- undeva, acolo, adânc e cuibărită lacrima - 

Zămislit din speranţă şi neuitare,  

o ridici spre-naltul gândului fierbinte. 

Acolo sufletul se reîntregeşte din jumătăţile 

perfecte! 

 

În vis, în clipe, atingem culmi,  

alergăm, zburăm, murim, înviem. Aici, pe pământ,  

de câte clipe e nevoie să spui:  

“ Da, asta am vrut: să zbor, să alerg, să mor şi să 

înviez  

acolo unde am visat - în visul meu!” 

 

Prin imensitatea cerului călătorim printre stele,  

Modelăm visul în realitate, căldura  

topeşte zăpada. O primavară e-n suflet! 

 

Să ştii că cineva te aşteaptă dincolo de întuneric,  

Cineva care te ia de mână  

să descoperi lumea şi lumina iubirii,  

Acel cineva care trăieşte  

dorindu-şi a te întâlni, traversând totul... 

                         - două suflete unite în eternitate - 

 

POARTA SPRE CER 

 
Din palma întinsă fire de nisip se scurg în delta vântului,  
În orele clepsidrei, aluviuni de gânduri în zborul randunelelor,  
Sub povara trecutului neputinţa trăirii prezentului,  
Petale de iris şi-albastre frunze vibrează în proiecţia viitorului.  
 
Când zidul Uitării se prăbuşeşte, soarele-i mai puţin întins, vântul 
mai calm,  
Punte între Cer şi Pământ, stăpâni ai Timpului, dincolo de cuvinte,  
În oarbe oglinzi nu va fi mâine, nici ieri, din lumea umbrelor  
Peste flăcări lacrimile pietrelor vor dezlega taina lor.  
 
Acolo, pe ziduri şi-n iarba ruinelor şi-a scris numele de copil,  
Mici hieroglife încrustate de curcubeul vechiului timp,  
Se-ntoarce cu gustul vântului şi-al sării pe obraji, cu-aroma ploii în 
păr,  
Şi ea, fântâna înţeleaptă, ochi paşnic retras prin umbra deşertului 
sonor.  
 
Înconjurată de Lumină, Porţile-i deschid lotusul cu o mie de petale 
spre Infinit,  
Cu-a ei caldă privire, Teah întinde mâna să-i prindă pierduta-i 
suflare,  
Uniţi şi-au regăsit vibraţiile universului, a geometriei sacre,  

Ştie doar - Adevărata Lumină străluceşte în mijlocul Întunericului! 
 

Desprindere de primăvară 

 

Primăvara grădina trebuie curăţată, 

primenită, împrospătată, 

Noile flori vor colora perspectiva, 

Un aer proaspăt va reînvia natura, 

Depinde mult de seminţe, de substrat. 

 

Mi-ai spus să încerc desprinderea ramurilor noastre, 

motivul era boala ce a pătruns în tine, în noi. 

Ţi-am întins un cleşte perfect ascuţit 

să încerci tu tăierea rădăcinilor sau măcar a ramurilor. 

Încearcă, te rog, să nu laşi franjuri în urmă! 

 

Poate doar aşa seva se va dilua 

împrăştiindu-ne în neant petalele sufletului-geamăn! 

Poate doar aşa vei uita de dureri, 

de golul şi teama ce-a pus stăpânire pe tine! 

 

Deschid o fereastră, lumină şi soare 

În zare privesc un fluture albastru, 

Se-nalţă ameţit de suave astenii de primăvară 

Smulgându-se din vârsta unui timp secat...  
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Exodul 

cuvintelor  
   

  

Prin timp, orbit, omul aruncă în 

lume lanţuri grele. 

Un zeu plin de temeri!  

 

Pe norii gândurilor, o molimă 

grea împrăştie miasme,  

plăgi negre în adâncuri, în cer şi 

în ape,  

în sânge şi inimi,  

în vis, în iubiri, în cuvinte.  

 

Stâlpii şi uşile caselor cu sânge au 

fost însemnate,  

cu sânge de albi porumbei praguri 

de usi au fost însemnate.  

Tot mai pierdute, sleite, cuvintele 

pulsau  

                                                     

epilogul secundelor stinse.  

 

O ultimă respiraţie, un vuiet 

adânc, un geamăt prelung...  

Şi totul durere, ocean de durere!  

 

Sufocate, într-un salt disperat, 

cuvintele au ţâşnit  

din cărţi, din inscripţii, din 

gânduri, din lume,  

spre Tabernacolul din Muntele 

Luminii,  

Lăsând o întindere albă, uitată-n 

pustiu...  

 

Şi astfel o lume albastră împietrii, 

tăcută şi sumbră! 

 

Doar zborul de păsări şi fluturi 

luceau  

                                                 

semne vagi în priviri,  

Speranţa unei, cândva, viitoare 

lumini... 

 

La Început - Cuvântul 

 

La Început Cuvântul a fost  
şi Cuvântul s-a Luminat în Om,  
în floare, în stele, în lună, 
în piatră, fântâni şi în mare...  
Omul a luat cuvintele,  
e-a amestecat, 
e-a compus prin fulgii de nea,  
în stropii de ploaie,  
în vânt şi miresme de frunze,  
în floarea-de-colţ, în Steaua 
Polară,  
în suflet-pereche, în nu-mă-
uita,  
în gândul din vis,  
într-o caligramă.  
Cuvintele au început să 
zboare,  
Un dans  
spre cer şi spre soare...  
Din teamă, omul le-a smuls,  
le-a îndepărtat, le-a ascuns în 
adâncuri,  
formând noi cuvinte,  
mereu mutilate,  
psalmi de dor şi de jale,  
cuvântul durere, răni, boală şi 
moarte,  
noroi, întuneric,  
cuvinte udate în lacrimi din 
veşnica teamă. 
Treptat cuvintele s-au stins  
prin gări, în spitale, pe fronturi, 
războaie...  
Au mai rămas amintiri şi 
umbrele lor  
în inimi, în cânturi,  
în poveşti, balade şi doine,  
mici felinare  
în zboruri de fluturi,  
petale de lotus, priviri de copil,  
gânduri-poeme  
în muguri de floare, în raze de 
soare...  
 

Omul, doar omul... 

 

  

Sclipiri de raze prin ochiul dintre lumi, 

papirusuri înscrise în piele şi în suflet, 

la margine de noapte asalt de doruri, 

animate gânduri, 

dansezi cu cerul speranţe, regăsiri. 

 

Omul visează, omul te visează, 

Omul întâlneşte, omul te-ntâlneşte, 

Omul iubeşte, omul te iubeşte. 

 

Omul răneşte, omul te răneşte, 

Omul pierde, omul te pierde, 

Omul uită, omul te uită. 

 

Pisc şi abis, contrast lumină şi-

ntuneric, 

omul te-nalţă, te coboară, 

în depărtări imense, sub triste 

constelaţii, 

noian de-ntinse ape, refluxul din 

genuni, 

adâncul-ametist,pe margini de 

prăpăstii, pustiuri şi tăceri, 

frânturi de realitate, şoapte, imense 

ziduri, potop de suferinţi, 

prin oglindiri de umbre furtuni 

nenumărate. 

 

Din lacrimă de stea, călătorind prin 

ceaţă, oceanul de lumini, 

răsare-o albă floare, surâs purtat în 

suflet pe-aripă de vânt 

prin timpuri, lumina păcii este şi 

dincolo de moarte o viaţă într-un vis, 

El, Ea, Omul, doar Omul iartă, 

iubeşte, Omul te iartă, te iubeşte. 
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Greenwich 

 

Partea cea mai frumoasă din tine, e 

partea materială a monedei pe muchie 

înfrăgezindu-te printre suspine şi 

irizări; 

într-o zi pământul şi-a schimbat 

direcţia, 

 

din toate aceste lucruri pe dos 

ţi-ai făcut o corabie şi nu mai ştii 

încotro duce drumul soarelui, 

minunea unor tăceri fără schimb; 

cauţi disperat meridianul de 

Greenwich 

 

dar nu mai ştii ce-a zis pământul 

 

când a pornit-o la drum 

 

POEME BILINGVE 
Greenwich 

 

Ta plus belle partie, c’est 

la partie materielle de l’argent 

complant 

rajeunissant parmi des soupirs et 

irisations 

un jour la terre a changé de direction 

le toutes ces choses à l’envers 

tu t’es fait un navire et tu ne sais plus 

où mène le chemin du soleil, 

la merveille des silences uniques; 

tu cherche avec désespoir le méridien 

Greenwich 

 

mais tu ne sais plus ce que la terre a 

dit 

 

quand il c’est mis en route 

 

Farmec viu 

 

Ai pingelit drumul spre soare 

cu paşi vânzători de-ntuneric, 

clepsidrele răsar pe trotuare 

ca pietrele reci în amurguri, 

e-un gând mai absurd decât 

viaţa 

icnind în ungherele nopţii 

în clăi de fâneţe şi 

birturi cu unsoarea pe uşi 

şi firma ascunsă sub pat?! 

Leşinuri absurde-n tribune 

şi zâmbete vii în saloane 

tatuează zarea cu visuri, 

cu licori sângerânde 

şi amurguri întristate de zei. 

Ai pingelit drumul spre soare 

cu paşi vânzători de lumină, 

 

în farmecul ei viu nu se 

moare. 

 

Charme vif  
 

Tu as tassé le chemin vers le soleil 

à pas de commerçants de noir 

les clepsydres apparaissent sur les trottoirs 

pareilles à des pierres froides aux couchants du 

soleil 

c’est une pensée plus absurde que la vie 

gémissant dans les recoins de la nuit 

dans des meules et 

bistros à portes sales 

et l’enseigne cachée sous le lit?! 

Des évanouissements absurdes dans des 

tribunes 

et des sourires vifs dans les salons 

tatuent l’horizon de rêves,  

de boissons saignantes  

et de couchers de soleil attristés par les Dieux. 

Tu as tassé le chemin vers le soleil 

à pas commerçant le sombre, 

 

dans son charme vif on ne meurt pas 

 
 



 

Puterea junglei 
 

Cine-ar fi crezut că 

vorba ta 

va lovi acest câmp de 

ninsori 

şi cai înhămaţi la sănii 

bizare?! 

 

Cine ar fi crezut 

că stronţiul are un rost 

în această 

metamorfozare 

de ani fulguiţi cu 

priceperi infantile 

şi luceferi alergaţi prin 

ieslele nopţii, 

de tauri cu cornul de foc 

şi femei dezbrăcate şi 

ochii 

înroşiţi de nesomn  

şi fum de ţigară?! 

... 

Opriţi tigrul! a trecut 

peste linia reglementară 

a junglei 

şi răcneşte la noi cu 

nesaţ, 

înrotit în biroul fabricii 

de bani. 

... 

Opriţi trigrul, smulgeţi-i 

dinţii, 

acolo a ascuns părinţii şi 

chinurile serii, 

smulgeţi-i blana asta 

vărgată de Lună, 

 

- sub ea stă ascunsă 

puterea junglei! 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

 

De sub gheare 

însângerate, rasare 

felina! 

Femeia se strecoara din 

sangele cald 

ca un trandafir inflorit  

proptind 

ţepi in racoarea buzelor 

sale! 

 

Opriţi femeia! a trecut 

Le pouvoir de la jungle   
 

Qui aurait cru que ta parole 

va frapper ce champ par des 

chutes de neige 

et des chevaux attellés à des 

luges bizarres? 

 

Qui aurait cru que le”Sr” a 

son rôle  

dans cette métamorphose 

d’années arrosées à des 

habitudes enfantines 

et des Hypérions chassés 

dans les écuries de la nuit, 

par des taureaux à cornes de 

feu 

et des femmes nues et les 

yeux 

rougis  d’insomnie 

et de fumée de cigare?! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

Arrêtez le tigre, il a franchi 

la ligne réglémentaire de la 

jungle 

et mugit vers nous 

insatiable, 

en roué dans le bureau de la 

fabrique d’argent. 

 

Arrêtez le tigre, arrachez-lui 

les dents, 

c’est  là qu’il a caché  les 

parents et les tortures du 

soir, 

arrâchez-lui  cette fourrure 

rayée de Lune, 
 

au-dessous d’elle se trouve 

caché le pouvoir de la 

jungle. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

. . .  

Des griffes ensanglantées, la 

féline surgit! 

La femme glisse du sang 

bouillant 

comme une rose fleurie 

fixant 

des épines dans la fraêcheur 

de ses lèvres. 

 

Arrêtez la femme! Elle a 

frauchi  

la ligne  réglémentaire de la 

Gaj 
Numele tău sună a 

dragoste şi durere, 

a coastă de verb, a 

plânset de cerb; 

înaintezi prin hăţişul 

cuvintelor 

cu stele de mare, de 

cer,... 

pe umeri, pe braţe, pe 

tâmple, 

întorci strigătul în val 

de nelinişti 

şi în stamină de 

cântec,... 

 

nu vreau să murim în 

curcubee de-amurg 

purtându-ne centura 

visării pe pântec! 

 

cuvintele-s false 

cochete-n baston 

cu farduri albastre şi 

negre,... 

lăsându-şi iubirile 

drept gaj pe peron 

şi-n " buzunarul" 

poştaşului orb 

strecurându - se ca o 

cârtiţă 

.................................. 

printre copacii luminii 

Gage  

 
Ton nom résonne l’amour et la 

douleur 

la côte de verbe, les pleures du 

cerf 

tu t’avances dans 

l’agglomération des mots 

ayant des étoiles de mer, de 

ciel,… 

sur les épaules, les bras, les 

tempes, 

tu fais rentrer le cris en vague 

d’inquiétudes 

et en stamines de chant,… 

je ne veux pas qu’on meure eu 

arcs-en-ciel du soir 

en portant notre ceinture de la 

rêverie sur le ventre 

 

les paroles sont de fausses 

coquettes en bâton 

fardées bleu et noir,… 

laissant leurs amours en gage 

sur le quai 

et dans  „la poche” du facteur 

avengle 

se glissant comme une taupe 

. . . . . . . .. . . . . . . . . .  . .  . . 

parmi les arbres de la lumière. 

 

NOTĂ:     - Grupajul este din volumul EXTRAVERAL 

PENTRU IUBIRE,autor marinela Preoteasa, Editura 

CuArt, România 

- Traducerea în lb. Franceză, de Nicole Pottier, Franţa 
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PAGINI DE JURNAL 
           -Din caietele nr.22-23-24- 
  
  
 E incredibil la ce performanţe negative pot ajunge unii 

intelectuali,oameni de cultură în anumite circumstanţe istorice. 

 Cunoşteam cazurile de colaboraţionism ale scriitorilor 

Sadoveanu,Arghezi,Călinescu,exemple de dezerţiune morală. 

 Azi,însă,m-a cuprins o mare şi sfântă indignare,aflând din 

„Luceafărul” nr.13 despre cazul Al.Rosetti,despre vizita sa la 

Kremlin şi adnotările privindu-l pe Stalin. Când personalităţi de 

o asemenea anvergură fac dovada servilismului şi gudurării 

scandaloase în faţa inamicului,frizând iresponsabilitatea şi 

trădarea,e firesc să te întrebi despre morala şi etica acestora,câtă şi 

când s-au manifestat. 

 Revoltător este că tocmai aceştia,prin poziţia şi influenţa 

lor,fac jocurile în sfera culturii.Or,când se ştie bine în ce mod 

criminal a acţionat îndoctrinarea comunistă prin spălarea 

creierelor –fapte abominabile la care au participat fie şi numai 

prin acceptarea lor tacită,de pe poziţiile lor privilegiate –mai 

poate fi vorba de circumstanţe atenuante în faţa acestor ticăloşii ? 

 Niciun fel de judecată a celor ce au încheiat pactul cu 

diavolul nu poate cântări cât pierderea înregistrată de poporul 

român de pe urma îndelungatei nopţi totalitare.Şi aceasta,cu 

consecinţe pe termen lung.                                

 

 

14 aprilie 1998 

      -xxx-  

 E de la sine înţeles că viaţa unui pensionar „arestat la domiciliu”,ca mine,din cauza flagrantei sărăcii,devine atât 

de searbădă prin schematismul ei,că nu mai poate prezenta niciun interes pentru nimeni.Odată cu bătrâneţea,aceasta 

capăta noi determinări,ajungând să fie fantomatică,spectrală,tot mai specifică unei stranii entităţi dintr-o ţară a nimănuia. 

 Ceea ce se ignoră de obicei este viaţa lui interioară.Care,cu cât individul e mai cultivat şi mai rafinat,devine tot 

mai consistentă şi ajunge la dimensiuni fabuloase,asemenea unui univers insolit, în continuă expansiune. 

 Contradicţia dintre viaţa exterioară,aparentă,şi cea profundă,absorbantă e de netăgăduit. 

 Periplurile sufletului în cosmosul cultural sînt halucinante,libertatea zborului fără oprelişti poate provoca 

extazul,comuniunea cu astrele rătăcitoare poate stârni vertijuri de beatitudine,tocmai în momentele când umbra terestră 

zace încremenită într-un fotoliu,inspirându-ţi sentimente de samaritean. 

 Are loc un transfer de trăire crescând,ireversibil şi insesizabil,până la schimbarea totală a semnificaţiilor realului.                                     

15 aprilie 1998 

      -xxx- 

  

 Ce spune Constantin Ţoiu în „Prepeleac”-ul României literare nr.14/1998 ? 

„Unul care,din eşecuri,face tot atâtea „experienţe” şi care le înghite răbdător şi pe care apoi,în intimitatea lui,le preface 

în tot atâtea încercări capabile să-i sprijine caracterul de experimentator.Placet experiri ! exclamă de câte ori e la 

ananghie şi nu are cum să-şi scuze eşecurile.Din experienţă în experienţă,este convins că,în cele din urmă,însumându- 
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le,va dobândi victoria finală.Este,de fapt,un proprietar peste neant.E cum ai vrea să faci,din rumeguş,spade de 

oţel...”sau,zic eu,în termeni mai populari, „...din rahat,praştie”. 

 Să aibe d-l Ţoiu idee de corespondenţa mea cu d-na Buzea? Ca om cu rubrică permanentă în revistă,n-ar fi 

exclus. 

Aparent,aserţiunea d-sale mi se potriveşte ca o mănuşă.Dar,dacă iei lucrurile cu binişorul,din aproape în aproape,şi,în 

cunoştinţă de cauză,bine informat,vei vedea că,în ceea ce mă priveşte,realitatea e cu totul alta. 

 Perspectiva din care priveşti lucrurile e singura revelatoare. 

 Ceea ce unul ca d-l Ţoiu consideră  „eşec”,de pe platforma pe care se află,pentru mine,în mod cert,e o „victorie.” 

Şi-atunci,pas de mai înţelege ceva ! Întrucât,ştiut este că orice afirmaţie are ca revers,implicit,negaţia.                     

–xxx-                                   16 aprilie 1998 

  

 Nu mă pot sustrage curiozităţii de a observa cum agenţii morţii (entropiei),proteici şi de-o infinită 

varietate,freamătă de viaţă,în aceeaşi măsură fascinanţi şi distructivi,plini de seducţie şi de oroare. 

        -xxx-  

 M-am apucat să tai din corzile viţei nişte crâmpeie ce păreau uscate,ca să fiu martorul neputincios al unei 

dureroase surprize. 

 Pentru că nu executasem operaţia la momentul potrivit,iar primăvara se instalase cu drepturi depline,seva 

gâlgâitoare din fiinţa viei ajungând la capetele tăiate,se desprindea în broboane mari de lacrimi,prăbuşindu-se ritmic şi 

sonor-acuzator la pământ.                          –xxx- 

  

 Fiinţă în declin,crepusculară,cu sângele subţiat şi cu hipotermia crescândă,abandonam răcoarea din 

cămin,preferând să stau în bătaia vântului,doar să mă pot bucura reptilin de dulcile mângâieri ale soarelui scăpătând. 

      -xxx- 

 Iartă-mă,Doamne,că nu Tu ci oamenii şi-au întors faţa de la mine.Şi,prea mândri s-o recunoască,preferă să urle şi 

să profere cele mai abominabile blasfemii la adresa Ta.Sărmanii ! 

    -xxx-                                             16 aprilie 1998 

 N-a zămislit pământul românesc o fiară mai parşivă şi mai primejdioasă ca bestia comunistă ! 

 Pentru că,spre deosebire de legionari,care acţionau cu crucea într-o mână şi cu pistolul în cealaltă,comunismul 

îmbrobodea masele cu doctrina unei utopii,pe de o parte,în timp ce,cu o diabolică strategie,înfăptuia un 

genocid,surclasând cu mult crimele nazismului. 

 Fapt cutremurător peste care se trece cu vederea în mod condamnabil,atât de cei ce l-au practicat cu folos,cât şi 

de societatea mancurtizată.Şi asta,la nouă ani după aşa-zisa prăbuşire a comunismului,când până şi 

Occidentul se trezeşte la realitate şi-i demontează sumbrele articulaţii în „Cartea neagră a comunismului”. 

 Tăcerea noastră e grăitoare ! 

    -xxx-                                                 17 aprilie 1998 

Căutând o carte în bibliotecă,am fost foarte bucuros să găsesc opul lui Al.George „Petreceri cu gândul şi inducţii 

sentimentale” (care mă „asasinase” în eseul „Cei care au cuvântul”) pe care-o consideram pierdută. 

Demonstraţia de forţă pe care a efectuat-o stimabilul, pentru a mă anihila,recitită cu atenţie, mi-a revelat faptul 

că d-sa n-a înţeles nimic,pornind de la premize absolut false. 

Poezia incriminată vehement „Adio,şi n-am cuvinte !” nu-i nici pe departe ceea ce consideră domnul Al.G.,ci 

doar un încrâncenat şi nevolnic protest solitar adresat securităţii atotputernice, pe care n-o puteam înfrunta direct decât 

cu preţul vieţii. 

 
Stimabilul a găsit însă de cuviinţă,având „pâinea şi cuţitul”,să-mi construiască,trudnic şi cu toată osârdia,un 

imaginar „portret-robot”,pentru a mă da gata şi a-mi pieri orice chef de a mai scrie vreodată. 

Cu afirmaţii grave,lipsite de orice fundament real,cu consideraţii aberante care să susţină imaginea constituită. 

Prin această scandaloasă execuţie d-l Al.George reuşea performanţa, nici prima,nici ultima în cultură,(amintindu-

mi de cazul procurorului lui Wassermann din „Cazul Mauritzius”) de a-şi făuri reputaţia şi ascensiunea pe soclul unei 

crime. 

Lăsându-l în pace pe d-l Al.George,cu reputaţia şi ascensiunea d-sale,şi revenind la ale mele păsuri,mi-am adus 

aminte de sentinţa „Dacă voi nu mă vreţi...” şi i-am găsit o parafrază perfect valabilă „Dacă voi nu mă vreţi,eu de ce să 

vă vreau?” 

 



 

Numai pentru că voi faceţi jocul şi manevraţi sforile ?Numai pentru că voi sînteţi tartorii de care depinde 

creşterea şi descreşterea imperiului liric românesc ? Vai,domnilor,cât puteţi să vă amăgiţi !Ce importanţă au aceste 

lucrături în raport cu infinitul ? Adică,precizând,cu veşnicia,cu durata artei şi literaturii ? 

Or,revenind la „execuţia” mea artistică,făcută cu atât vizibil năduf şi inexplicabilă încrâncenare,nu e greu de 

constatat că o poezie ca „Adio,şi n-am cuvinte”,decodată,poate deschide peste timp o fantă mai luminoasă şi mai 

cuprinzătoare decât toată literatura „bătăioasă” a d-lui Al.George.N-ar fi nici primul,nici ultimul caz în literatură. 

Între noi amândoi,nu ştiu cine crede mai abitir –confirmat de operă !-în „posibilitatea de existenţă a miracolului 

acceptabil” ! 

     -xxx-                    24 aprilie 1998   

  

Se ştie că Arghezi a debutat destul de târziu,la 47 de ani.Opinia sa despre debut o aflăm dintr-un interviu. 

„Debut ? dar cercetătorul de consistenţe şi arome,imitatorul în plan deosebit al naturii,artistul,nu debutează oare 

ori de câte ori începe,în fiecare desen şi construcţie ?” 

Carevasăzică,subscriind la aserţiunea d-sale,nu-i totul pierdut,încă mai pot spera (O,Doamne !),încă mai pot avea 

loc evenimente spectaculoase. 

Şi chiar dacă,prin absurd,acestea nu vor avea loc,-fie din lipsă de bani,fie de sponsori- în nici un caz destinul 

meu literar nu poate fi pecetluit de „sabia” unui Al.George sau a Constanţei Buzea.Întrucât,indiferent de aceştia,sau în 

pofida lor,cât voi trăi,sub pecetea tainei,nu voi înceta să mă manifestez miraculos.Chiar dacă,vai,am rămas la stadiul 

poeziei.Nu văd ce-i rău în asta ! 

    -xxx-      24 aprilie 1998 

  

Oare afirmaţiile lui Livius Ciocârlie din România literară nr.15/1998 nu vin să întărească propriu-mi scepticism 

şi sumbra viziune asupra realităţii momentului ? Citez:”Noi am ajuns atât de jos încât trebuie să ne dorim,fără să 

strâmbăm din nas,orice fel de paradis,fie el şi de mucava.” Şi,încă: „De aici înainte,orice se poate întâmpla.Până şi să 

pornim în căutarea unui dictator.” 

    -xxx- 

Dacă „lirica lui Mazilescu înfruntă mileniul trei doar cu câteva plachete subţirele sfidând zecile de volume scrise 

de confraţi” şi mă bucur astral de gloria lui postumă,am fost,doar,colegi de an în facultate!,lirica lui Diamant de ce nu l-

ar înfrunta cu o singură carte ? Apoi alta...şi-alta...şi-alta...? Că „nu vrea muşchii dumnealor”?Experţii sforăriilor ?

 -xxx-                                   26 aprilie 1998 

Căutând o formulare cât mai exactă a necesităţii scrisului,am considerat că trebuie să fii îmbibat de cultură –în 

sensul cel mai larg- ca un burete şi,numai după aceea,făcând totală abstracţie de existenţa ei,să te manifeşti,îndrăzneţ şi 

genuin în exprimare.Fără pretenţia absurdă de a fi şi realizat ceva consistent şi durabil. 

Abia-mi formulasem ideea în scris şi,ce găsesc într-un interviu acordat de Eugen Ionescu,reprodus de România 

literară nr.15/1998 ? 

„...pentru ca funcţia imaginativă a poetului să-şi reia o anumită valoare,va trebui să treacă un timp,ca poetul să 

asimileze lumea tehnicii care,în prezent,îl depăşeşte”. 

Ce-aş mai putea spune ? Trebuie neapărat adnotat şi citatul: „Este dezolant ca lumea să fie încă guvernată de 

către politicieni,atunci când politica este şi mai întârziată faţă de ştiinţă, decât literatura.Or,cel mai mărunt cercetător 

ştiinţific are infinit mai multă valoare decât cel mai mare dintre şefii de stat şi decât nu importa ce om celebru”. 

Ce gravă şi amară constatare,dar câte urechi sînt dispuse să audă ? 

    -xxx-                     26 aprilie 1998  

Îndrăznesc să afirm că niciun creator autentic nu s-a simţit excedat de creaţia predecesorilor până la ideea de a 

renunţa. 

Arta,sub toate ipostazele ei,n-ar mai fi existat,s-ar fi stins după fazele ei aurorale,conştientă de propria-i 

neputinţă. 

    -xxx- 

Cine m-ar putea nu condamna dar,cel puţin,contrazice,susţinând că Paradisul a existat în mine atâta vreme cât eu 

însumi am crezut în existenţa lui ?E acesta un gratuit sofism ?   -xxx- 

Oricum şi oricât aş suci-o şi răsuci-o,perfecţiunea ei n-ar putea fi cu nimic ştirbită.Doar agresiunea şi violenţa ar 

putea-o face să sufere. 

    -xxx- 

 

191                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 



 

192                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 
Precum viermele din carnea dulce a fructului,mă hrănesc din amara tăcere.Şi nu ştiu,nu pot întrezări frumuseţea 

efemeridei, desfăcându-şi aripile în lumină. 

    -xxx- 

Ca judecat şi osândit în contumacie,verdictul neiertător i-a retezat aripile în plină graţia zborului.Dar miracolul a surclasat 

execuţia,crescându-i noi aripi şi evoluând mai fascinant în periplu-i celest. 

    -xxx- 

Trebuiau consumate forţe mult prea considerabile şi costisitoare ca să moară.Aşa că se resemna să trăiască,în ignorarea 

totală a morţii. 

    -xxx- 

Cine poate stabili câţi ani,câtă experienţă îi trebuie omului de bună-credinţă, ca să realizeze că între adevăr şi dreptate,pe 

de o parte,şi revendicarea acestora,întotdeauna se naşte un raport invers proporţional ?  

    -xxx-                                     27 aprilie 1998 

N-ai de unde să ştii câtă bucurie-mi inundă sufletul când văd că dă Dumnezeu să mai cadă capul câte unui dinozaur de 

general.Şi nu din ură sau invidie pentru aproapele meu,dar teoria mea cu privire la nucleul caracatiţei şi la creierul ei coordonator 

se confirmă. 

Nici nu putea fi altfel într-un regim totalitar,când aceştia constituiau o castă discreţionară.   -xxx-  

  11 mai 1998 

 

-Ce mai faci,Akakie ? 

-Cum te mai descurci,Gregor ? 

Cine poate nega,fără să cadă în ridicol,infinita varietate a formelor în care se manifestă spiritul uman ? Şi cine şi-ar putea asuma 

capacitatea de a surprinde şi circumscrie întregul fenomen –miraculos!-fie şi pe durata unei singure clipe ? 

De pildă,chiar în acest moment matinal,când propensiunea spre răgaz şi destindere săptămânală a multora e stăvilită de ploaia 

mocănească începută din timpul nopţii. 

În timp ce unii se nasc şi alţii mor; unii se iubesc frenetic,alţii se duşmănesc de moarte ; unii trasează noi imperii financiare,alţii n-au 

nici după ce bea apă ;unii-şi alină spleenul pe transatlantice de agrement,alţii îşi caută hrana şi culcuşul în munţii de gunoaie ;unii 

sparg,violează şi ucid cu bestialitate,alţii,căzuţi într-un misticism habotnic,fac mătănii şi umplu bisericile ;unii duc o idee până la 

fanatismul actului,alţii,refuzati de idee,îşi irosesc viaţa în amăgire,înnegurând-o sinucigaşi cu ceaţa drogurilor şi alcoolurilor;unii pleznind 

de sănătate şi opulenţă,în mari palate sau pe terenuri de sport cu piscine,alţii devoraţi de boli fără leac,în singurătate sau prin spitale ;unii 

concepând şi aplicând noi gesturi caritabile,alţii urzind noi ticăloşii.Astfel am putea continua la nesfârşit. 

Doar eu,grafomanul,diletantul,veleitarul,ratatul rămân la masa de lucru,incorigibil.   -xxx- 

  

Ştiind mai bine ca oricare altul cât de zadarnică şi tragică,prin lipsa oricărei finalităţi,e obstinaţia mea ;această perseverenţă maniacală 

şi perversă într-un act atât de caduc ; această neobosită,sisifică încrâncenare,pe parcursul unei vieţi intregi,de a cuceri un munte 

inexistent,de a face credibilă o lume fantasmagorică,de a conferi grandoare unui monument îndelung cizelat,în spaţiul deşert al neantului. 

Şi nu ştiu dacă amploarea şi profunzimea tragediei resimţite de creatorul autentic poate fi egalată de o alta.Cum nu ştiu dacă sublimul 

acesteia poate fi depăşit,poate,doar,de miracolul Demiurgului. 

    -xxx-     17 mai 1998 

   

În faţa singurei alternative la care am acces –viaţa sau moartea – tu ce ai face,cum ai proceda ?Optând pentru viaţă,eu,unul,n-am altă 

posibilitate decât să-i confer un sens şi-o strălucire pe măsură.Împotriva tuturor vicisitudinilor,de orice natură,grad şi nuanţă.Vezi în aceasta 

mai mult decât o dorinţă firească ? O extravaganţă ? 

Că una-i dorinţa şi alta putirinţa,e deja altă chestiune,care trebuie discutată în alţi termeni şi-n alt registru.   

       –xxx- 
Ca să justificăm pretenţia trăirii plenare a vieţii,ar trebui ca în fiecare clipă să ardem la intensitatea maximă,cu-o luminozitate 

concretă,răsfrântă vizibil şi fecund asupra tuturor lucrurilor înconjurătoare. 

Ceea ce ,s-o recunoaştem,e de domeniul purei fantezii.Căci dacă arderea e comună speciei umane,torţele sînt numai 

excepţiile ce o confirmă. 

    -xxx- 
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Nimeni şi nicicând nu va avea resursele necesare şi viziunea adecvată,astfel încât să profileze în lumină adevăratul chip al ţăranului,în 

toată tragedia şi monumentalitatea sa.Şi nicio sinistră încercare de a-i diminua prezenţa benefică în lume nu va reuşi să-l răstoarne de pe 

soclul luminos şi binemeritat. 

    -xxx 
Ce mi s-ar mai putea face mai îngrozitor decât să fiu suprimat fizic ? Or,poate tocmai această abominabilă oroare m-ar 

scuti de orice suferinţă. 

    -xxx- 

Tocmai faptul că mentalităţile sînt profund viciate în întreaga societate românească,la toate nivelele,face imposibilă afirmarea reală a 

valorilor şi considerarea lor ca atare. 

Efectele ideologiei comuniste au fost devastatoare,pe termen lung.Eforturile întru asanare şi redresare sînt atât de firave încât te 

deprimă şi mai mult.Iar acolo unde se fac,fie că sînt ignorate,fie sînt boicotate zgomotos şi n-au nicio eficienţă practică.      

    -xxx- 

  

O simplă apăsare pe buton,urmărirea ştirilor de la ora 17 pe canalul ProTV,şi-a fost suficient ca să mă cutremur de 

grozăvia vremurilor în care trăim. 

Violul,tâlhăria şi crima constituie ingredientele nelipsite ale existenţei noastre cotidiene.Adăugând şi multitudinea celorlalţi factori 

stresanţi,se poate determina cu uşurinţă starea tot mai precară a individului în societatea contemporană. 

E de presupus că nu există refugiu care să-l poată scuti pe om de participarea,fie şi pasivă,la această tragedie planetară. 

    -xxx- 

Prezentând lucrurile atât de sumbru,minat de atâta scepticism,ce nu mi se poate reproşa ? Cred că buna-credinţă,sinceritatea. 

    -xxx-                                       18 mai 1998 

   Dacă viaţa îmi apare ca o farsă inegalabilă,moartea nu mi se pare decât o glumă de prost gust.  

                     -xxx- 

 Am un adevărat cult pentru infinita generozitate a naturii care,neavând în vedere anumite ţeluri,ca omul,nu face altceva decât să 

asigure perpetuarea vieţii.Chiar atunci când,în anumite ipostaze,ne dezvăluie violenţa,agresivitatea,acestea nu depăşesc niciodată 

ferocitatea omului. 

    -xxx- 

Să fie specia umană condamantă la autodistrugere ? Sau aceasta e posibilă numai pentru că-şi ignoră şi încalcă limitele ? 

    -xxx- 

Poate exista ceva mai sublim decât realizarea în spirit ? 

    -xxx- 

Să fii nebun în măsura în care poţi conferi maximum de relevanţă existenţei tale,nu mi se pare cu nimic condamnabil. 

    -xxx-                                   21 mai 1998  

Moment de graţie.M-am întâlnit,după nu ştiu câţi ani,cu actorul,prietenul şi consăteanul Ion Buleandră.A venit cu Teatrul Radu Stanca 

din Sibiu să prezinte spectacolul „Sinucigaşul” de Andrei Hardmann. 

Tot cum îl ştiu:bonom,disponibil,plin de vervă şi şarm,ceva mai îmbătrânit (66 de ani !),ceva mai pleşuv. 

Ne-am întreţinut la o halbă de bere, înainte de spectacol.Frumos ! 

-xxx- 

Dacă stai să priveşti atent lucrurile,toate au fost în defavoarea mea.Iar eu n-am făcut altceva decât să le înlesnesc acţiunea.Şi-atunci,de 

ce mă lamentez ? 

Cineva,al cărui nume mi-a scăpat când am făcut adnotarea,recenzând volumul „Scrisori către Tudor Vianu” în România literară 

nr.21/1998 şi încercând să pună în lumină partea pozitivă din „colaboraţionistul” incriminat de mulţi procurori din oficiu,scrie,printre 

altele:”L-a ajutat hotărâtor,în 1956,pe bunul nostru coleg,viitorul prozator Sorin Titel,exmatriculat din facultate,pentru a-şi putea continua 

studiile”. 
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Emoţionant ! 

O,dacă şi-n cazul meu,prof.Alexandru Balaci,care în 1961 era rectorul Universităţii Bucureşti,ar fi procedat tot atât de uman,cu totul 

alta ar fi fost curba evoluţiei mele ! 

Să fi fost vremurile mai neprielnice decât în 1956,teroarea mai prezentă,mai insidioasă ? 

Eu m-am izbit de refuzuri pe toată linia –cadre,decanat,rectorat- într-un mod de neînţeles,de parcă aş fi comis cine ştie ce 

crimă.Nimeni n-a avut măcar curiozitatea să mă asculte cu înţelegere şi să-mi dea un sfat în acele momente disperate. 

N-am să uit niciodată figura odioasă şi cinică a cadristului ! 

-xxx-                                       2 iunie 1998 

  

Perplex,stupefiat,mă întreb cum e posibil în Occident să debutezi la 60 de ani,să fii recunoscut şi chiar premiat cu Premiul american al 

criticii-vezi cazul Penelopei Fitzgerald  cu romanul „Floare albastră” !- în timp ce pe aceste meleaguri dâmboviţene poţi să crăpi,ducându-

ţi anonim calvarul până la capăt ? 

Mi se vor aduce o mie de argumente contra,dar niciunul nu mă va convinge de „aberaţia” susţinută de mine,atât timp cât 

nenumăratele-mi demersuri s-au dovedit a fi o luptă cu morile de vânt. 

Să ne caracterizeze într-atât obstinaţia împotriva afirmării valorilor ? Nu se vede ?    -xxx-                                       

5 iunie 1998 

  

Veşnicia de astăzi nu are nimic nou faţă de cea de ieri sau de acum un an.Poate doar faptul că am conştientizat-o,m-am bucurat cât am 

putut de graţiile ei şi am trecut-o pe „răboj”,spre veşnică pomenire. 

    -xxx- 

Paralizat de ideea că o sumedenie de produse tipărite,cu pretenţii artistice,îşi afla moartea la scurt timp după apariţia lor,neliniştea se 

insinuează şi mă cuprinde în momentul când realizez că altele au şansa succesului şi duratei.Până la disperarea,provocată de conştiinţa 

faptului că eu nici nu exist ca entitate creatoare recunoscută,e numai un pas,pe care îl fac de fiecare dată,cu o infinită amărăciune.  

   -xxx-                                         8 iunie 1998 

„Câmpia aceasta a Bărăganului...nu este un loc care să favorizeze spiritul.Cine face acum o călătorie la ţară în această zonă 

e îngrozit de densitatea de mârlănie pe metru pătrat”. 

Desigur,musiu Dan Stanca ştie el ce ştie,dar mă îndoiesc că ar fi putut scrie aşa ceva,cu atâta siguranţă şi năduf,înaintea 

nopţii totalitare venite peste biata naţie. Cum nu am temeiuri să mă îndoiesc că şi atunci,sub o formă sau alta,dar,categoric mai 

puţin izbitor,categoria incriminată exista.Şi atunci ? 

Şi recunoscând,într-un spirit pro domo,că dacă aceste meleaguri nu sînt favorabile spiritului,sunt nevoit să mă întreb,ca un 

Moromete,ce-au făcut domnii cei mari,ce-au făcut tovarăşii,în vremurile lor de glorie,pentru ca oamenii acestor pământuri să 

nu mai fie atât de oropsiţi ? 

Ce-au întreprins ei,în slujba propăşirii neamului,pentru ca niciun domn Dan Stanca să nu mai facă afirmaţii de-o asemenea 

gravitate? Şi niciun domn Al.George să nu mai scoată de la naftalină teorii răsuflate privind caracterul conservator şi reacţionar 

al clasei ţărăneşti ? 

O,Doamne,dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele,şi iartă-i pe cei ce nu ştiu ce vorbesc sau,cu atât mai mai grav,dacă ştiu !  
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CÂND AMINTIREA, CÂND MÂNA…  

   
A fost odată o curte, aproape pătrată –  

Cu nuci pe lângă garduri, frumoşi –  

Tu ai copilărit în ea toată, tată –  

Eu, în vacanţe, când călcam pe la moşi –  

   
Erau atât de departe de moarte  

Bunicii, vecinii, şi tu, mai ales –  

Îmi spuneaţi: învaţă, puiule, carte!  
O să ne bei odată seva, în vers –  

   
Ce soiuri de viţă ce nu se mai află,  
Ce roşii, gutui, corcoduşe şi nuci  
Creşteau în grădinile Orlei – odată –  

Cum azi, cocârjate, cresc rânduri de cruci –  

   
Atât de departe şi-atât de vândută  

Îmi este grădina în care-aţi trăit,  
Că iese din mine o pasăre mută  

Să cânte cu sângele ei, sub cuţit -  
   
Colind prin grădina din minte, şi-n casă  

Când intru şi trec din odaie-n odaie,  
m-aşteaptă familia din ceruri, la masă,  
robind pentru mine, un Rege de paie -  
   
pe unde-or fi fiii, copiii, nepoţii?  

Unde, cei ce-au ieşit din ţărâna  

În care intrară orlenii, cu toţii?  

Le sărut când amintirea, când mâna –  

   
Ce plin e pământul acesta de viaţă –  

Doar pe afară rămân tot mai singuri,  
Oltenii aceştia ce încă învaţă  

Să-şi numere timpul,  din  linguri …  

 

  

DESTIN DE DOI 

Nu mă mai lasă noaptea şi nu mă odihnesc, 

Un praf de stele îmi viscoleşte ochii 

Şi mă gândesc la tine să ştiu că mai iubesc 

Şi precum patrafirul, îţi mângâi tivul rochii. 

 

Că Dumnezeu mă-ncearcă să simt că mai 

trăiesc, 

Îmi dă un dor de moarte lângă singurătate 

Şi mă gândesc la tine să ştiu că mai iubesc, 

Clipirile din inimi sunt tot mai depărtate. 

 

Ne-apropiem de vară cu soarele-n priviri, 

Ne agăţăm de raze trimise ca săgeţi, 

Pe orişiunde mergem, vedem alte iubiri 

Şi paşii devin leneşi, se vor tot mai înceţi. 

 

Nu am iubit nici parte din tot ce-i de iubit 

Şi viaţa ni se duce ca ziua către noapte, 

Noi unul lângă altul am fi de trebuit, 

Cum gândurile stau, mereu pe lângă fapte. 

 

În sânge oxigenul parcă nu mai iubeşte, 

Dar inima ne bate, ne bate orice-ar fi, 

Să învăţăm că viaţa şi altfel se trăieşte 

Şi viaţa ni se duce ca noaptea către zi. 

 

Amarul se mai poate şi deveni dulceaţă, 

Soarta se poate face de noi, de noi, de noi ! 

Că ne iubim străini, cât mai avem din viaţă, 

Nu mai contează umbrei, dacă mai suntem doi. 
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CRACOVIENII AU 
INTRAT ÎN RÂNDUL 

IUBITORILOR 
LIMBII ROMÂNE 

 
Cracovia, Polonia 

 
Săptămâna trecută, o delegaţie a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu" din Baia Mare a inaugurat primul „Colţ Românesc” din lume, 

în Polonia, în cadrul Bibliotecii Publice Voievodale din Cracovia. Ideea directorului dr. Teodor Ardelean s-a pliat perfect pe o mai 

veche dorinţă a reprezentanţilor Societăţii Polono-Române din Cracovia, condusă de românul de origine bistriţeană Ignat Timar, de 

a avea un loc de unde să se poată împrumuta carte românească nouă.   

  

Delegaţia băimăreană, condusă de directorul bibliotecii, dr. Teodor Ardelean, a plecat la drum luni dimineaţă, o parte a zilei de 

marţi fiind dedicată amenajării „Colţului Românesc” în spaţioasa bibliotecă din centrul frumoasei Cracovii. Bibliotecarii au dus din 

Baia Mare peste 600 de cărţi noi (primite de Biblioteca "Petre Dulfu" prin donaţii), în special albume, dicţionare, literatură 

contemporană, colecţia revistei „Familia Română", care i-au impresionat pe polonezi prin frumuseţea lor. De asemenea, Colţul 

Românesc a mai cuprins o miniexpoziţie foto, cu lucrări realizate de Şcoala 9, coordonată de artistul fotograf Silviu Gheţie, două 

costume populare maramureşene, ceramică de Daniel Leş, materiale promoţionale (afişe, pliante, vederi, hărţi). Gazdele au 

organizat şi o reuşită expoziţie de fotografii din Maramureş şi Bucovina, realizate de o bibliotecară din Cracovia, Natali Figiel.  

 

Miercuri, la ora prânzului (după ce delegaţia românească a făcut un tur al bibliotecii amenajate într-o fostă cazarmă şi având circa 

800.000 de utilizatori anual), Teodor Ardelean şi directorul Bibliotecii Publice Voievodale Cracovia, Jerzy Woźniakiewicz, au tăiat 

cele două panglici inaugurale (tricoloră - românească şi bicoloră - poloneză). „Mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat acum 20 

de ani ideea de a face biblioteci româneşti în lume. În condiţiile contemporane, când şi polonezii, şi românii s-au împrăştiat în 

lume, necesitatea de a face biserici şi biblioteci este firească. Am făcut, până acum, 10 biblioteci în lume. Pentru această mică 

comunitate de vorbitori de limbă română din Cracovia trebuia făcut un gest special", a spus T. Ardelean, vorbindu-le, apoi, celor 

prezenţi, despre Papa Ioan Paul al II-lea, o personalitate foarte dragă polonezilor, care constituie subiectul mai multor cărţi expuse 

în Colţul Românesc, şi despre Nicolae Steinhardt, singurul român despre care a vorbit Papa în cuvântarea sa de la Bucureşti, din 

1999. Bineînţeles, dintre cărţile donate Bibliotecii Voievodale nu lipsesc nici cele dedicate lui Steihnardt.  

 

Numind Cracovia „capitală culturală permanentă a Europei", T. Ardelean a încheiat: „Domnule director, intraţi de acum în 

rândul iubitorilor limbii române. Dumnezeu să binecuvânteze Polonia! Dumnezeu să binecuvânteze România! Dumnezeu să-mi 

binecuvânteze vorbitorii şi iubitorii de limbă română!" Conform informaţiilor oferite de Ignat Timar, vorbitorii de limbă română 

din Cracovia sunt în jur de 70. În continuă schimbare, această comunitate este formată din românii plecaţi din ţară în anii '80 şi 

după revoluţie, polonezii care au urmat facultatea în România (în special la Petrochimie, în anii '70-'80, singura facultate cu acest 

profil din Europa de Est), refugiaţii polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, studenţii polonezi care învaţă limba 

română la Cracovia (unul dintre profesorii lor este, de aproape doi ani, dr. Cornel Munteanu, de la Centrul Universitar Nord Baia 

Mare, ale cărui articole în "Graiul Maramureşului" l-au determinat pe T. Ardelean să dorească deschiderea unui „Colţ Românesc” 

la Cracovia). 

Inaugurarea a fost urmată de o scurtă conferinţă, la care au participat români şi polonezi, şi în cadrul căreia s-au lansat două cărţi. 

Este vorba despre volumul de poezie în engleză şi poloneză al româncei din Sfântu Gheorghe Alina Alens, profesoară la 

Universitatea Jagellonă din Cracovia, volum intitulat „The Incomplete Fantasy We Call Love" ("Incompleta fantezie pe care o 

numim iubire"), respectiv despre cartea inedită de critică literară şi eseu literar „Eminescu - polimorfismul operei", de dr. Cornel 

Munteanu. Cartea a apărut la Editura Universităţii Jagellone şi se adresează, în mare parte, studenţilor filologi, fiind scrisă în limba 

română. 

  

Ziua s-a încheiat cu un picnic românesc, organizat de Societatea Polono-Română lângă lacul Bagry, străbătut de bărcuţe cu pânze 

şi raţe sălbatice, eveniment la care au participat şi români cracovieni cu familiile lor.  
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Fundaţia Academia DacoRomână 

 

DECLARAŢIA-APEL 
“BASARABIA 200” 

 
Către Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul României 
Către Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova 
Către Preşedinţia, Parlamentulşi Guvernul Turciei 
Către Preşedinţia, Duma de Stat şi Guvernul Federaţiei Ruse 
Către Preşedinţia, Rada  şi Guvernul Ucrainei 
De asemenea, către conducerea tuturor statelor lumii, 
Consiliului Europei, Consiliul European, Parlamentului 
European, Comisiei Europene, Organizaţia Naţiunilor Unite, 
Tribunalului Internaţional de la Haga 
 

Noi, reprezentanţi ai societăţii civile din România, membrii şi Senatul Academiei DacoRomâne, ne adresăm conducerilor şi 

instituţiilor de vârf ale României, Republicii Moldova, Turciei, Federaţiei Ruse şi Ucrainei cu rugămintea de a pune în discuţie, în 

mod fundamental (şi nu festiv!), de a aprecia critic şi a CONDAMNA TRATATUL DE PACE DE LA BUCUREŞTI DIN 16 (28) 

mai 1812, în urma căruia Imperiul Otoman a cedat Imperiului Rus mai bine de jumătate din suprafaţa teritorială a Ţării Moldovei 

(45.630 km.p din totalul de 83.860 km.p.) cu o populaţie preponderent românească: 419.240 români (86%), 30.000 ruteni (6,55%), 

19.130 evrei (4,2%), 6.000 lipoveni (1,2%), 1.207 găgăuzi (0,25%) şi 1.200 bulgari (0,25%). Prin acest act au fost încălcate toate 

drepturile internaţionale de convieţuire între naţiuni şi state, Rusia săvârşind un RAPT de teritoriu şi populaţie.  

 

La acel moment, Turcia deţinea doar un drept de suzeranitate faţă de Ţara Moldovei. Visul de veacuri al Imperiului Ţarist, cât şi al 

fostei Uniuni Sovietice, născută pe harta lumii prin lovitura de stat a bolşevicilor (cu ajutorul Germaniei) din octombrie 

(noiembrie) 1917 DE A PUNE STĂPÂNIRE PE GURILE DUNĂRII ŞI CHIAR PE ÎNTREG SPAŢIUL BALCANIC, conform 

testamentului lui Petru cel Mare s-a înfăptuit,  parţial în 1812, PRIN OCUPAREA BASARABIEI (denumire inventată de 

politicienii ruşi). După 22 de ani de libertate şi aflare în componenţa României (1918-1940), prin Pactul criminal Molotov-

Ribbentrop din 23 august 1939 (au mai existat şi alte “tratate”…), în 26-28 iunie 1940 au fost ocupate din nou prin forţa armelor, 

teritoriile României de Răsărit, dintre râurile Prut şi Nistru. Mai mult, în stilul clasic rusesc aplicat de la Ivan cel Groaznic încoace, 

au fost luate în mod brutal şi complet nemotivat, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care nu figurau în Protocolul adiţional secret 

al Pactului Molotov-Ribbentrop. Formarea R.S.S. Moldoveneşti (2 august 1940), REOCUPAREA TERITORIILOR ROMÂNEŞTI 

în 1944, confirmate prin Conferinţa de la Yalta şi DIKTATUL STALINIST al învingătorilor la Pacea de la Paris (1947) au fost 

nefericite evenimente istorice reparate întrucâtva, prin Declaraţia de Independenţă şi Suveranitate a Republicii Moldova din 27 

august 1991. Independenţă şi suveranitate faţă de URSS, şi nu faţă de patria istorică.  România s-a grăbit să o recunoască, în loc să 

pregătească şi să declare împreună şi simultan cu Parlamentul de la Chişinău REÎNTREGIREA ROMÂNIEI ŞI A NAŢIUNII 

ROMÂNE în cel mai potrivit moment oferit de Istorie, după condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, socotindu-l  nul „a b  i n i 

t i o”. 

Dacă Republicile Baltice şi-au redobândit independenţa şi suveranitatea, revenind la situaţia de până la 1940, iar Germania s-a 

reîntregit, destinul Republicii Moldova continuă să fie şi în prezent o rană deschisă, sângerândă a Europei, cu toată independenţa 

(tot mai dependentă de Moscova…), suveranitatea (tot mai încolţiţi de structurile separatiste de la Tiraspol…) orientarea 

europeană, pro N.A.T.O. etc. 

 
România, ca şi Germania, în urma celui de-al doilea război mondial, au fost dezagregate în două state: RFG şi RDG în locul 

Germaniei şi România şi Moldova în locul Regatului României. Germania se făcea vinovată împreună cu Rusia de organizarea 

celui de-al doilea război mondial. România a fost obligată, prin şantaj şi violenţă, împotriva voinţei sale, să participe la acest război 

pe care nu l-a provocat, nu l-a dorit şi l-a suportat cu preţul tratării ei ca agresor, deşi în realitate și-a exercitat dreptul la apărare ca 

urmare a agresiunilor premeditate ale Germaniei şi U.R.S.S. în deplină cooperare (pactul Ribbentrop-Molotov). 

 

În prezent, procesul Reîntregii României cu România răsăriteană este ireversibil. Nici o forţă din lume nu îl mai poate opri, iar dacă 

vreo forţă ar pune piedici, ar determina o accelerarea a acestui proces obiectiv într-o Românie europeană.  
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În baza dreptului istoric al României actuale, membră a N.A.T.O. şi a U.E., în conformitate cu normele dreptului internaţional şi a 

bunei vecinătăţi dintre naţiunile şi statele europene acestui început de mileniu trei, ne întemeiem următoarele propuneri  pe care le 

înaintăm actualei conducerii a României: 

 

 Revenirea la Patria-Mamă a Basarabiei (ocupată prin forţa armelor!) prin hotărârile Parlamentelor de la Bucureşti şi 

Chişinău şi prin tratative cu Ucraina (pe calea schimbului de teritorii şi populaţie: se va oferi raioanele de peste Nistru 

Ucrainei, în schimb pe actuala regiune Cernăuţi şi a fostelor judeţe româneşti Ismail şi Cetatea Albă, părţi din actuala  

Regiune Odesa). 

 

 Revenirea la Patria-Mamă a Ţinutului Herţa (ocupat prin forţa armelor!), prin tratative cu Ucraina.  

 

 Redobândirea Insulei Şerpilor (furată României), deoarece platoul continental este doar o reparaţie parţial, prin Tribunalul 

Internaţional de la Haga. 

 

 Recuperarea întregului Tezaur al României de la Moscova, prin Tribunalul Internaţional de la Haga (furt calificat!). 

 

Tratatul cu Ucraina din 1997 trebuie rediscutat și renegociat. 

 

Propunem ca discutarea și votarea problemelor menţionate în cele 4 puncte de mai sus să fie realizate printr-un referendum 

naţional general și simultan pe întregul teritoriu al României, al Republicii Moldova, inclusiv raioanele de peste Nistru, a regiunilor 

Cernăuţi, Odessa şi Transcarpatica din Ucraina, precum și cu votul electronic al românilor din întreaga lume. 

 

„Aşa să ne ajute Dumnezeu!” 

 

 

Bucureşti, mai 2012 

Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE 

 

-------------------------------------------------- 

 

 
FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin 

absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la 

Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi 

Românistică - INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la 

Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; 

apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este  

independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile  ştiinţei, culturii, 

artei şi  tehnicii, independentă în acţiunile ei.  

 

Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza:  „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea 

pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”  

 

A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: „Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, 

într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!”  

 

Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, 

pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de 

pretutindeni în contextul valorilor umane universale. 

 

Are cont CEC Bank S.A., Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455,  Cod fiscal nr. 4929150. 

Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULT IALOMIŢA”-  este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont  BCR S.A. Ialomiţa - Slobozia, cod 

fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001 

 

www.tempusdacoromania.ro 

www.academiadacoromana.ro 

www.partidulromanieieuropene.ro 

geostroe@gmail.com 
 

 

 

http://www.tempusdacoromania.ro/
http://www.academiadacoromana.ro/
http://www.partidulromanieieuropene.ro/
mailto:geostroe@gmail.com
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VISÂND PE MALUL MĂRII 
PRIMĂVARA (POEME) 

 

LACRIMA FLORII DE 
PORTOCAL 
 
Mă-mbată miresme sub cer de opal 

Şi-un gând răstignit de tăcere 

Când lacrima florii de portocal 

Mă umple de-a Ta mângâiere. 

 

Inundă-mă, Doamne, cu albul din 

flori 

Cărări de Lumină-mi deschide 

Şi-n roua ce scaldă privirea în zori 

Tristeţea-mi cu zâmbet ucide. 

 

De rupe din suflet destinul-şacal 

Şi-azvârle cu şerpii de foc 

Tu-n lacrima florii de portocal 

Găseşte-mi, sfielnic, un loc... 

 

Mă poartă-n iubire pe-un ţărm liniştit 

Şi-mi lasă-ntr-un cânt de vioară 

Un fir din norocul acum prohibit 

Să-l ţin-busuioc subţioară. 

 

Fă, Doamne, să cânte bobocul de mac 

Şi rozele-n straiul regal 

Mă-ndeamnă izvor de iubire să-mi fac 

Din gingaşa floare de portocal. 

 

VISÂND PE MALUL MĂRII 
 

Înmiresmate-amurguri şi marea-ndrăgostită 

De-a soarelui lucire sublim se-mbrăţişează 

Când îţi foşneşte gândul prin tâmpla vălurită 

Mătăsuri de speranţe - priveşte şi visează 

 

Te furişează-n valuri înfăşurându-ţi trupul 

În falduri de albastru, îmi prinde tandru mâna 

În mâna ta, recheamă-mi spre nemurire lutul 

Când roiul de luceferi şi doamna nopţii, luna, 

 

Răsfiră-n ape doru-n crâmpeie de lumină. 

Priveşte-mi ochii-n tihnă, redă-le iar sclipirea 

Încarcerată-n ţipăt de pescăruş, străină, 

Cu-eternul cifru magic dezleagă-le iubirea. 

  

 

Pribeag, printre ruine de suflet, visul zboară 

Se pierde-n zări, revine, se va-mplini odată 

În murmurul din umbre, pe strune de vioară 

O simfonie-a noastră-ntr-o lacrimă de fată. 

 

Lymassol, Cipru 

 

ÎN MAI, CÂND ÎNFLOREŞTE 
LILIACUL 
 
În mai, când înfloreşte liliacul  

Ciorchini de floare cu miresme 

fine  

Când de muşcate roşii-i plin 

cerdacul  

Iar fluturi albi valsează cu albine  

   

Visez să rătăcesc prin iarba grasă  

Să-mi ningă gândul floare de cireş  

Cu dulci miresme, sufletul să 

ţeasă  

Zănatec dor sub tufa de măceş  

   

Să curgă lin izvor de frumuseţe  

Culori sublime-n arc de curcubeu  

Concert de greieri răscolind 

fâneţe  

Şi-o lebădă pe-un val de eleşteu...  

   

Atâta dor într-un crâmpei de gând  

Inundă tainic prăvălindu-mi visul  

Într-un abis ce-nghite, rând pe 

rând,  

SĂRUTĂ MAREA-N DANS 
SĂLBATIC ŢĂRMUL 
 
Sărută marea-n dans sălbatic ţărmul 

Cu spuma-i albă-n sidefiu de perle 

Iar falduri de albastru-şi sapă drumul 

Spre-abis, în murmur de iubiri eterne. 

 

Se scutur’ pescăruşi deasupra-i, 

tandri, 

Cu-aripi de îngeri, însetaţi de zări, 

Plutind uşor, c-un gest de copilandri 

Văzduhul sărutând rostesc chemări 

 

În care ţipă doruri ce-au fost mute 

Ţinute-n mare taină de-un străjer. 

Se pierd în zări, ca un sobor de fluturi 

Ce-şi cată liniştea-ntr-un colţ de cer. 

 

Eu tac, din larg, o dulce briz-adie 

Şi amurgeşte-n freamătul din valuri 

Vrăjită, marea-ngân-o simfonie 

A dragostei ce-a-ncremenit pe maluri. 
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INTERVIU CU 
„UN MARE EVADAT”: 

SCRIITORUL AUSTRALIAN 
DE ORIGINE  ROMÂNĂ 

 

V.NICHOLS 

PREZENTARE: 
 

*V. Nichols (Viorel Nicolae), scriitor australian, de origine română, născut la 22 mai 1954 în Bucureşti. După 

terminarea studiilor la Şcoala de Aviaţie „Traian Vuia” din Mediaş devine inginer mecanic şi este angajat la 

aeroportul Băneasa din Bucureşti. 

  

În data 19 mai 1978, împreună cu George Florescu, prieten de încredere şi coleg de serviciu „evadează” din Bucureşti 

la bordul unui avion pe care îl conduc împreună spre... libertate. Cu toate că nici unul din ei nu avea studii de pilotaj - 

după câteva ore de neuitat, pline de emoţii şi de situaţii neprevăzute, fiind interceptaţi şi urmăriţi de aviaţia militară a 

României şi a Ungariei - aterizează pe o câmpie din Austria.  

 

După o perioadă de şase luni de detenţie - timp în care s-au luptat cu acuzaţii false şi cereri de extrădare din partea 

statului român - şi apoi încă o perioadă de două luni de triere în lagărul de la Traiskirchen de lângă Viena, cei doi 

camarazi, îşi caută şi găsesc libertatea în Australia, stabilindu-se pentru început la Melbourne.  

 

Ajuns la Antipozi, Viorel Nicolae, lucrează ca muncitor la diferite fabrici şi îşi dă silinţa să înveţe cât mai bine limba 

engleză, pentru a comunica profesional şi pentru a-şi găsi un „job” în aviaţie. Se căsătoreşte cu o unguroaică, 

Caroline, şi se implică în diferite afaceri cu produse electronice. Ştiind că nu se va mai putea întoarce niciodată în 

România, Viorel decide să îşi aducă în Australia familia rămasă în Bucureşti - părinţii, fraţii şi surorile. Între timp află 

că tatăl său a decedat în urma unui eveniment tragic, fapt care l-a afectat sufleteşte mulţi ani.   

 

Se înrolează la o şcoală de aviaţie uşoară, unde, după terminarea cursurilor devine pilot privat şi astfel începe o nouă 

aventură în viaţa sa. După sosirea rudelor din România şi reîntregirea familiei la Melbourne, Viorel nemaisuferind de 

înstrăinare, depune toate eforturile pentru a-şi continua visul de aviator.  

 

Nu după multă vreme, divorţează de Caroline şi se mută în orăşelul Ballina din nordul statului New South Wales, la 

peste 1300 de kilometri de de Melbourne. Îşi pune în valoare abilităţile de inginer mecanic implicându-se în construcţia 

de avioane sport şi participă totodată la mitinguri şi la concursuri demonstrative de aviaţie. Se recăsătoreşte cu Nikita, 

o  australiancă true-blue (get-beget), cu care are doi copii, o fata, Olivia, şi un băiat, Jerome. 

 

În timpul liber este preocupat de literatură, scriind poezii şi eseuri şi romane în limba engleză. Cartea „The Escape 

from Bucharest” (Evadarea din Bucureşti) descrie pe parcursul a 480 de pagini peripeţiile de care a avut parte înainte 

şi după plecarea din România. Cu toate că lucrarea este publicată un tot unitar, aceasta însumează de fapt două 

volume cu tituri diferite. Primul volum, „Once upon a time in Bucharest” (A fost odată... în Bucureşti) descrie copilăria 

şi adolescenţa autorului petrecută în oraşul natal. Un capitol aparte îl dedică dragostei sale pentru dans şi perioadei în 

care devine membru al trupei conduse de maestrul coregraf Gioni (Ion) Gubernicu, performând pe scenele multor 

lăcaşuri de cultură din Bucureşti. Partea a doua a cărţii, care de fapt ar putea fi segmentată în cel de al doilea volum, 

are titlul „Aviators most wanted” („Ce îşi doresc aviatorii” sau „Cei mai căutaţi aviatori”). De fapt titlul este un joc 

de cuvinte, prin care se înţelege că „toţi aviatorii doresc să zboare (să piloteze”) sau faptul ca după evadarea din 

România cei doi colegi de „zbor” au devenit „cei mai căutaţi/urmăriţi aviatori de către securitate!”. Aici sunt descrise 

cu lux de amănunte studiile la şcoala de aviaţie, munca la aeroportul Băneasa şi desigur evadarea. Partea a doua (sau 

volumul II) continuă cu viaţa autorului în nordul Australiei şi în insulele din Pacific.  



 

201                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 5(7), Mai  2012 

 

 

A fost terminată ca un omagiu al împlinirii a 31 de ani de la marea evadare 

din România (19 mai) şi a vârstei de 55 de ani a autorului (22 mai). Tot pe 

19 mai, domnul V. Nichols a avut programat examenul de legistaţie, examen 

final pentru obţinerea unei licenţe complexe de pilotaj australian. Printr-un 

e-mail m-a informat că l-a trecut cu bine. Să-i urăm mult succes în 

continuare!  
 
Notă: Pe 17 mai 2012, au plecat spre România ce doi „mari evadaţi”, Viorel Nicolae şi 

George Florescu. Vor ajunge în Bucureşti exact la 34 de ani de la fuga lor! Viorel, m-a 

sunat la telefon (la Sydney) şi mi-a spus că are emoţii extraordinare. În toată această 

perioadă lungă de exil nu şi-a revăzut ţara natală... Ce-o fi în sufletul lui!?  
George ROCA 

INTERVIU CU „UN MARE EVADAT” 
 
George ROCA: Stimate domnule V. Nichols, vă mulţumesc că aţi 

acceptat acest dialog. Care a fost motivul pentru care v-aţi izolat de 

comunitatea românească din Australia? Am auzit că sunteţi în Ţara 

Cangurului de mai bine de 30 de ani. Dece pâna acum nu s-a ştiut de 

dumneavoastră? 

   

V. NICHOLS: Plăcerea este de partea mea, mai ales că sunteţi român plecat 

din Bucureştiul meu natal, iar acum şi concetăţean australian. Motivul pentru 

care nu s-a auzit de mine a fost faptul că am locuit mulţi ani la Balina, oraş 

situat în partea de nord a statului Noua Galie de Sud (New South Wales) loc 

unde comunităţile de români sau de emigranţi erau aproape inexistente în 

aceea vreme şi poate şi acum... 

 

George ROCA: Totuşi care au fost „începuturile” dvs. pe continentul 

australian? 

  

V. NICHOLS: În primii 15 ani am locuit la Melbourne. Acolo, am luat 

contact cu alţi membrii ai comunităţii româneşti stabiliţi pe acele meleaguri, 

participând ocazional la adunări sociale româneşti, picnicuri, baluri, la 

slujbele duminicale sau la întruniri naţionale cu ocazia sărbătorilor religioase. 

După ce, împreună cu prietenul meu de suferinţă şi aventură, George 

Florescu - cel cu care am „evadat” din România - ne-am deschis propria 

afacere, am lucrat şapte zile pe săptămână, fapt care a făcut imposibilă 

menţinerea legăturilor cu comunitatea românească. În ciuda faptului că la 

firma noastră „Nichols TV Service” lucram cu public, pe parcursul 

funcţionării acesteia, nu am întâlnit decât un singur român, şi culmea, sau 

întâmplător, acesta lucra tot în aceeaşi breaslă de vânzare şi întreţinere a 

televizoarelor şi aparaturii electronice. 

 

George ROCA: Pentru ce motiv v-aţi schimbat numele în V. Nichols. 

Care este numele dumneavoastra românesc? 

 

V. NICHOLS: Numele meu românesc de familie este „Nicolae”. Deci, mă 

numesc Viorel Nicolae. L-am iubit şi îl iubesc în continuare, dar a trebuit să 

schimb „Nicolae” cu „Nichols” datorită faptului că era mai tot timpul mutilat 

în pronunţare de către vorbitorii de limbă engleză cu care eram în contact! 

Aceştia pronunţau „Nicolai” (nume rusesc) în loc de românescul „N-i-c-o-l-

a-e”. Eu sunt român (australian!) – nu rus! Am găsit deci, echivalentul 

numelui meu în limba engleză şi aşa am ajuns „Nichols”! Nu mi-a fost uşor  
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 sufleteşte... Numele mi l-am schimbat cu mulţi ani în urmă. De pronume nu m-am atins însă... „Viorel” am să... mor! 

Deci, numele meu australian este Viorel Nichols, aşa figurează şi în paşaport. Cel de scriitor îl folosesc deseori 

prescurtat: „V. Nichols”. Simplu!? 

 

George ROCA: Ce gen de literatură scrieţi? Nuvele, romane, eseuri, poezii? Daţi-mi câteva exemple. În ce limbă 

scrieţi mai mult şi de ce? 

 

V. NICHOLS: Ok! În primul rând să lămurim lucrurile... Până în prezent cărţile mele sunt în mare măsură, aşa cum 

zice englezul „the story of my life” - adică povestea vieţii mele, deci sunt lucrări autobiografice. Fiind bazate pe 

evenimente reale, inspiraţia a fost uşoară...  

 

Ceea ce a fost interesant, a fost faptul că am descoperit ceva în mine care mocnea ca un vulcan gata să erupă. Povestea 

„evadării” mele şi a prietenului meu a fost  spusă/povestită la multă lume. Aici, în Australia, într-o societate 

multiculturală, oamenii au obiceiul să te întrebe „cum ai plecat din ţară?”, mai ales când auzeau că vii de undeva de 

după „cortina de fier”. De multe ori am tăcut pentru a evita o poveste lungă şi dureroasă, dar de multe ori am spus 

adevărul, şi... de câte ori am spus adevărul mi s-a sugerat de „ascultători” să scriu o carte. Aşa a început dragostea mea 

pentru a scrie, pentru a mă exprima, pentru a face cunoscut evenimentele prin care am trecut. Scriind manuscrisul, 

emoţional, am fost afectat de multe lucruri, şi abia atunci am realizat că am avut o viaţă deosebită, diferită de ceilalţi, 

fapt care m-a determinat să o pun pe hârtie şi mai abitir. Mă refer nu numai la evadarea în sine dar şi la viaţa din 

copilarie, evenimentele şi motivele evadării, viaţa în detenţie şi viaţa în libertate din Australia.  

 

Trăind în mediul englezesc am hotarât să scriu în limba engleză deoarece inspiraţia a fost mai uşoară. Nu am uitat limba 

română dar neavând contacte de mulţi ani, limbajul meu românesc a ruginit puţin... De fapt, după terminarea primei 

cărţi am cerut unor prieteni auatralieni să îmi facă o „critică literară şi gramaticală” a lucrării în limba engleză şi mai toţi 

mi-au spus că le-a plăcut foarte mult cum scriu - atât stilul cât şi caracterul acesteia - încurajându-mă să scriu în 

continuare. Acest fapt m-a determinat să concep şi partea a doua. Deci, un punct important este să prezinţi subiecte 

inedite şi atractive care vor face ca scrierea să devină interesantă şi să aibă „trecere” la publicul cititor. În timp ce 

lucram la manuscris a trebuit să mă las deseori copleşit de amintiri, să-mi revăd cursul vieţii prin care am trecut, să mă 

duc înapoi în timp, să mă reîntâlnesc cu copilăria, cu adolescenţa, cu Bucureştiul meu natal. Toate acestea au revenit vii 

în memoria mea. În felul acesta, am avut inspiraţia de a scrie şi poemul „Sweet Bucharest” (Dulce Bucureşti) care s-a 

născut şi a început să crească cu fiecare strofă pe care o scriam... în paralel cu amintirile. „Dulce Bucureşti” l-am 

compus repede, respectiv în trei zile, iar când l-am terminat am avut lacrimi în ochi. Vă reproduc un fragment din acesta 

în cele ce urmează: 

Sweet Bucharest 

 

When I’m calling my old friends and we talking on the phone  

Când sun la telefon prieteni vechi şi vorbim 

I am told - I am missed - I am wanted to come home 

Îmi spun că le lipsesc, şi-acasă-mi zic să vin 

Then we talking and we talking  

Sporovăind întruna, şi vrute şi nevrute 

Memories are coming back, memories of yesterday 

Revin în amintire-mi momentele pierdute 

 

Memories of growing up in the county of big town 

Dulcea-mi copilărie şi acel măreţ oraş 

We remember every park, memories of playing hard 

Cu străzi, grădini şi parcuri şi glas de copilaşi 

We remember we were young, memories of working hard 

Revocând tinereţea, şi prietenii şi casa  

We remember everything we used to do… 

Inima-mi bate tare şi dorul mă apasă... 

........................................................... 

 
 



 

George ROCA: Frumos poem! L-am citit în totalitate în carte. În el se regăseşeste sufletul şi simţămintele 

dumneavoastră... dorul de casă, de locurile natale! Pentru înţelesul cititorilor noştri care nu cunosc limba engleză 

mi-am permis să fac printre rânduri o traducere versificată în limba română a primelor două strofe...  

 

V. NICHOLS: Aşa este! Aţi intuit bine! Aici, în acest poem şi în altele am încercat să mă exteriorizez, să comunic cu 

lumea, să le spun povestea mea... să le spun ce simt în suflet! Chiar dacă au trecut atât de mulţi ani de când am plecat, 

visele şi versurile mele se mai plimbă şi acum prin Bucureşti! Vă mulţumesc pentru traducere.  

 

George ROCA: Am citit cartea „The Escape from Bucharest” şi am rămas incântat de stilul literar clar pe care îl 

adoptaţi. Ce v-a determinat să scrieţi această carte? De ce aţi unit cele două volume într-o singură lucrare? 

V. NICHOLS: Mulţumesc. „Stilul meu literar” a existat până acum doar în vorbire, în povestirile pe care le spuneam 

prietenilor mei. După cum am afirmat mai sus, mulţi m-au sfătuit: „Viorel, tu relatezi fapte atât de interesante şi 

detaliate încât ar fi păcat să nu le pui pe hârtie!”. La început am fost sceptic, neîncrezător, dar mai apoi m-am apucat 

serios de treabă. Parerea mea este că dacă un om poate să vorbească, să povestească, acel om poate să şi scrie. 

Descrierile în detaliu bănuiesc că vin şi de la experienţa aviatică care te obligă să observi cel mai mic amănunt de teren 

sau de sistem... De câte ori descriu ceva, indiferent de cât timp durează, eu nu trec la stagiul urmator decât atunci când 

sunt satisfăcut cu descrierea stagiului prezent. Este ceva asemănător unui scenariul de film în care regizorul trebuie să 

urmărească cu precizie detaliile date de autorul acestuia. Motivele pentru care am scris cartea sunt multe. Am dorit să-

mi împărăşesc amintirile şi simţămintele atit cu cei lăsa-ţi în urmă cât şi cu alţi oameni, cu cititorii mei. Am vrut să le 

fac cunoscut şi altora povestea vieţii mele, aventurile şi evenimentele extraordinare prin care am trecut. Volumul doi l-

am alipit de ce cel dintâi, în primul rând pentru că sunt foarte corelate şi impreună formează o lucrare cu mai multă 

sustanţă - dâdndui astfel cititorului posibilitatea să facă cunoştinţă cu întreaga poveste - şi in al doilea rând,  oferind mai 

multă valoare pentru preţul de cumpărare.    

 

George ROCA: Mai aveţi traume de pe urma „evadării” din România? Aţi avut parte de ameninţări, aţi simţit 

atingerea acelei aşa-zise „mâini lungi a securităţii”? Cei rămaşi acasă, rudele, au avut de suferit de pe urma 

„evadării” dumneavoastră? 

V. NICHOLS: Cele şase luni de detenţie (detalii în carte! n.a.) şi alte trei luni de triere în Austria m-au bulversat şi mi-

au creat stres şi emoţii extraordinare. Extrădarea noastră nu ar fi fost asemănătoare cu cea a unui transfug „de rând”. S-

ar fi lăsat cu mulţi ani de închisoare şi poate am fi avut aceeaşi soartă nefericită precum alţi transfugi, care odată prinşi, 

au dispărut de pe faţa pământului la scurt timp după arestare. Securitatea română a făcut tot cea ce a putut (în timpul 

când eram în detenţie) pentru a fi returnaţi în România şi a pus presiuni extraordinare asupra statului austriac. Cererea 

de extrădare era ca un nor negru deasupra noastră... Soarta noastră a fost în suspance până în ultimul minut înaintea 

plecării spre Australia. Fiind tineri am învăţat să fim vigilenţi şi să ne adaptăm condiţiilor grele. În ceea ce îi priveşte pe 

cei rămaşi în urmă, da, mulţi au avut de suferit... La Aeroportul Băneasa unii colegi şi-au pierdut serviciul iar securitatea 

aeroportului a fost intesificată. Mai târziu am aflat că am fost condamnaţi de către statul comunist român, în contumacie, 

la ani grei de detenţie, atât eu cât şi prietenul meu George Florescu, nu numai pentru „evadare” ci şi pentru alte fapte 

născocite de securitate pentru a face dosarul să tragă cât mai greu! 

 

George ROCA: Cum a început „evadarea” din Bucureşti. A cui a fost ideea? Puteţi să ne faceţi o prezentare a 

acestei aventuri pentru cititorii nostri? 

 

V. NICHOLS: După cum am afirmat şi în carte, idea incipientă nu a fost a mea. Povestea a început simplu... dar 

consecinţele au fost extraordinare! Colegul meu George avea un văr grav-bolnav. Acesta a fost trimis prin „Crucea 

Roşie”, la tratament medical în Germania de Vest, la un spital special care vindeca sau trata cu succes asemenea cazuri. 

La întoarcere, George află de la vărul său, pe nume Titi, o mulţime de lucruri interesante despre modul cum a a decurs 

tratamentul dar şi despre viaţa din occident. La şase luni după reîntoarcere, medicii români îi comunică lui Titi că ar mai 

fi nevoie de o continuare a tratamentului în Germania. De data aceasta statul român îi refuză acest „privilegiu” şi nu-i 

acceptă plecarea. George este absolut iritat şi revoltat de pe urma acestui eveniment. Îndârjit de situaţia disperată a 

vărului său, are o idee extraordinară – aceea de a organiza o evadare la bordul unui avion al „Crucii Roşii Române”. Cei 

doi încep să îşi facă planuri de fugă, iar George îşi asigură vărul că va face tot posibilul să îl ajute să se reîntoarcă în 

Germania la spital pentru a se face bine.  
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Lucrând la aeroportul Băneasa, George pregăteşte foarte serios şi amănunţit planul de plecare, asigurându-l pe cel 

suferind că va încerca prin orice mijloc „să facă rost” de un avion. Iniţial Titi este entuziast şi optimist, dar mai apoi, 

fiind din ce în ce mai bolnav, îşi pierde curajul şi îi cere vărului său să renunţe la plan pentru a nu îşi crea neplăceri. 

George, care îşi făcuse o datorie şi un ideal din această acţiune, decepţionat de întorsătura luată, îi propune lui Viorel să-

l însoţească, sperând totuşi că Titi se va răzgândi!  

 

George ROCA: Ce s-a întâmplat cu cu vărul Titi? S-a făcut bine până la urmă? 

  

V. NICHOLS: Titi a murit la trei luni după evadarea noastră... cu inima înpăcată că vărul său a reuşit să ajungă în 

occident şi să fie liber... Dumnezeu să-l odihnească! 

 

George ROCA: V-aş ruga să ne povestiţi pe scurt epopeea plecări până când aţi ajuns în occident. 

 

V. NICHOLS: Epopeea plecări are două aspecte: unul - evenimentele reale reprezentate cronologic şi doi - aspectul 

emoţional - planificarea evadării şi despărţirea de cei dragi, familie, prieteni şi colegi... Din momentul în care am hotarât 

să evadăm, eu şi George, a trebuit să ne stăpânim emoţiile, să jucăm rolul unei vieţi normale. Între timp ne pregăteam 

temeinic studiind navigaţia aeriană. Desigur că am făcut tot posibilul să accesăm pe ascuns date esenţiale de la CIPA 

(Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic) unde eu şi cu George lucram. Într timp duceam o asiduă muncă de 

lămurire cu Titi, pentru a-i da curaj şi pentru a-l face să se răzgândească. Emoţiile despărţirii avute în ziua plecării au 

fost îngropate adânc în suflet, concentrându-ne asupra planului de zbor şi modului prin care puteam să trecem Munţii 

Carpaţi la bordul unui avion mic. Într-un asemenea zbor, în urmă cu 65 de ani de la aventura noastră, îşi pierduse viaţa 

marele pilot român Aurel Vlaicu încercând să treacă aceiaşi munţi! Deci temerile noastre erau întemeiate! Zborul a fost 

marcat de multe evenimente neprevăzute din momentul în care motoarele au fost pornite la sol şi pâna la aterizare 

(prăbuşire) în Austria. După cum am menţionat în carte, din momentul în care ne-am pus centurile la Băneasa până când 

am plecat din Viena spre Australia, am trăit multe momente asemănătoare serialului american „El Fugitivo”. Am fost 

urmăriţi continuu... Aviaţia militară a deschis focul asupra noastră. În felul acesta am descoperit senzaţii noi şi am 

realizat că de fapt curaj nu înseamnă lipsa fricii. Curajul este învingerea fricii! Curajul înseamnă că trebuie să fie mai 

puternic decât frica, iar motivaţia acestuia să fie întemeiată şi reală. Până în ziua de azi, când scriu sau vorbesc despre 

acest eveniment, inima îmi bate puţin mai repede. Idea de a fii urmărit şi prins, este suficient să te facă să simţi că 

trăieşti viaţa pe muchia cuţitului. Dar am avut încredere tot mereu în reuşita noastră fapt care ne-a ţinut tari şi lucizi. Am 

fost dezamagiţi însă de atitudinea autorităţilor austriece care au muşcat momeala securităţii şi ne-au supus emoţional 

unor suplicii şi unui proces lung de detenţie şi nesinguranţă. 

 

George ROCA: Ce va determinat să faceţi saltul la Antipozi? De ce nu Canada, sau Statele Unite? Ce v-a atras 

aici pe acest continent îndepărtat? 

 

V. NICHOLS: Statele Unite, Canada şi Australia au fost şi sunt principalele ţări de emigrare. Noi am depus cereri de 

viză la toate trei, dar am fost sfătuiţi să plecăm din Austria cât mai repede... Australia a fost prima care a răspuns cererii 

noastre,  iar noi am acceptat oferta cu braţele deschise. Când mă gândesc în urmă îmi dau seama că am fost norocoşi şi 

am făcut o alegere foarte bună... 

 

George ROCA: Ajungând Ia Melbourne cum aţi fost primiţi? 

 

V. NICHOLS: Făcând parte din primul val de emigranţi români de după război, Australia ne-a primit foarte bine. După 

noi au urmat multe valuri - români buni, sau mai puţin buni - unii ne-au adus faimă bună, alţii însă...  

 

George ROCA: Am citit în carte că în România aţi fost şi dansator profesionist... Trebuia să mergeţi şi într-un 

turneu la Amsterdam. Am auzit că aici la Melbourne aţi participat şi la un concurs de dans, unde aţi fost 

răsplătit cu un trofeu!!! Cum s-a întâmplat? Puteţi să ne povestiţi...? 

V. NICHOLS: Deoarece nu am făcut o carieră din această artă, consider că am fost doar un dansator amator. Primul 

meu instructor a fost Barbu Constantin, cel care m-a descoperit şi mi-a îndrumat paşii în arta dansului la şcoala militară 

de pe vremea când eram student la Mediaş. Ma târziu, reîntors acasă, m-am perfecţionat... Am făcut balet şi dans 

modern, fiind îndrumat de un profesionist, maestrul Ion Gubernicu. „Trupa lui Gubericu” era foarte cunoscută în  
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Bucureştiul acelor vremuri. Era formată din tineri talentaţi, entuziaşti, atraşi de miracolul dansului. Am fost parte 

componentă a ansamblului având chiar un rol principal într-un spectacol de dansuri tematice. Am performat pe scene de 

prestigiu din Bucureşti precum cele a Operei Române, a Teatrului de Operetă, la televiziune, cluburi... În sezonul estival 

dădeam deseori spectacole la Casa de cultura a studenţilor „Grigore Preoteasa” sau pe scena în aer liber din Parcul 

Herăstrău, spectacole care erau foarte apreciate de publicul plătitor. Ansamblul a fost invitat într-un turneu la 

Amsterdam, dar din păcate mie nu mi s-a aprobat eliberarea unui paşaport. Atunci, după acel eşec, mi-a comunicat 

colegul George de la Băneasa planul lui de evadare!  

 

Cât despre concursul de dans de la Melbourne, cel pe care îl descriu în carte, pot zice că am acceptat să particip numai 

de „fun”... pentru a-mi descărca energia interioară şi pentru demonstra celor prezenţi, prieteni şi prietene, că ştiu să 

dansez! Că s-a lasat cu un premiu a fost poate doar o întâmplare...    

 

George ROCA: Ştiu că după un timp aţi devenit împreună cu prietenul dvs. vechi George Florescu căutător de 

aur! Aţi găsit aur? V-aţi îmbogăţit? Mulţi australieni au suferit şi mai suferă de febra aurului! 

 

V. NICHOLS: Şi noi am fost printre aceştia... dar tot amatori! Cu toate că ne-am procurat echipament de detectare 

destul de performant, aur nu am găsit, dar am avut parte de privelişti frumoase în aceea călătorie gen safari prin 

Australia. Capitolul „Căutând comori”, din carte, descrie în detaliu toată aventura... Febra aurului la „noi” a început în 

urma unor descoperiri foarte mediatizate în presa australiana a anilor ’80. Atunci am aplicat proverbul românesc 

„Încercarea, moarte n-are!” împletit cu spiritul de aventură. Mult mai mult „aur”’ a descoperit însă mintea oamenilor de 

afaceri decât zăcămintele din mine sau în situri aurifere. Acum pot spune că „minele noastre de aur” au fost dăruirea şi 

munca grea de mai târziu de la shopul „Nichols TV Service”. 

           

George ROCA: Citind povestea dvs. fascinantă, aceasta ne duce la Melbourne... Cum v-aţi acomodat cu această 

mare metropolă? Aţi pus pe picioare afaceri? 

 

V. NICHOLS: Consider că fiecare emigrant trece prin două faze când vrea să cucerească „oraşul de pe râul Yarra”. 

Prima fază este asemănătoare sentimentului de plonja într-un ocean necunoscut. Dorinţa de-a explora şi de-a învăţa 

despre marele Melbourne durează până când „noul venit” începe să se mişte independent. Faza a doua survine atunci 

când acesta, înarmat cu cunoştinţele câştigate, începe să le experimenteze până când reuşeşte să se „pună pe picioare”. 

Deschizând o afacere de genul „TV service” în mod sigur ni s-a deschis o poartă spre noi oportunităţi, spre o viaţă 

normală, spre o integrare sănătoasă în societate.    

 

George ROCA: După Melbourne a urmat perioada Ballina. Alt oraş, alt stat, alt climat. Ce v-a determinat să vă 

(stra)mutaţi şi să faceţi acel salt de mai bine de 850 de mile spre nord?  

 

V. NICHOLS: Pilotând din când în când am întâlnit un constructor de avione, Mike Davis, care avea familia la 

Melbourne şi hangarul la Ballina. Mike mi-a făcut o ofertă de lucru pe avioanele lui – „Avionics”. Am acceptat-o cu 

plăcere şi am plecat „spre nord” pentru o schimbare de peisaj şi pentru a-mi satisface interesul în aviaţie. Între timp, 

într-o excursie pe „Gold Coast” în Queensland, am întâlnit-o pe Nikita; urmatoarea mea soţie şi viitoare mamă a copiilor 

mei. Şi astfel cu schimbarea locului a început o nouă aventură. 

 

George ROCA: Cum aţi obţinut până la urmă licenţa de pilotaj? Ştiu că aţi lucrat mai apoi în aviaţia utilitară... 

Ce alte realizări aţi avut acolo?   

V. NICHOLS:  Pentru cursul de calificare în „Avionics”, am studiat la Brisbane. După obţinerea unei licenţe superioare 

am făcut curse de zbor pe tot teritoriul australian. Am zburat deseori şi la Melbourne pentru a-mi revedea prietenii şi 

rudele proaspăt sosite din România. Atunci, cuprins de bucurie şi sentimentalism am scris şi poemul „Coming Home” 

pe care l-am publicat în carte. 

 

George ROCA: Şi după Ballina....? Cum aţi „aterizat” direct în Guam, un teritoriu american pierdut pe undeva 

prin imensitatea Oceanului Pacific? Pentru ce companie aviatică aţi lucrat acolo şi ce tipuri de aeronave aţi 

pilotat? După cât timp v-aţi reîntors în Australia?  
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V. NICHOLS: După Ballina, Gold Coast, Brisbane, între timp şi Perth, am primit un nou contrat de la Avionics, pentru 

zona Whitsunday Islands, de la companie de aviaţie din Mackay, oraş situat în partea centrală a statului Queensland, 

unde m-am şi mutat cu noua mea familie. După un timp a primit un contract şi mai atrăgător de la o companie 

australiană, numită „Tropic Helicopters”, care îşi avea baza în arhipelagul Guam! De data aceasta lucram pe elicoptere - 

marca Hughes 500! Am zburat de două ori înapoi în Australia, prima dată într-o misiune după atacul din 11 septembrie 

2001 de la New York. Am trecut prin Mackay la miezul nopţii fără să-mi văd copiii. A doua oară, după alte şase luni, 

atunci când am revenit „acasă” pentru două săptămâni de concediu.   

 

George ROCA: Prima dumneavoastră carte  se încheie lăsând cititorul curios în a afla urmatoarele 

dumneavoastră peripeţii. Volumul doi, „Aviators most wanted”, satisface aceste curiozităţi?   

 

V. NICHOLS: Chiar acesta a fost motivul pentru care le-am „unit”. Pentru a da o  continuitate a acţiunii şi pentru a nu 

lasa cititorului un sentiment de neîmplinire şi de curiozitate. „Aviators most wanted” începe cu viaţa din Bucureşti după 

Şcoala de aviaţie „Traian Vuia” de la Mediaş, din Transilvania. Este o încercare de pamfletizare a societăţii din care 

proveneau cei doi tineri absolvenţi, Viorel şi George, care îi implică şi îi confruntă cu contraste deosebite dintre teoria 

învăţată la şcoală şi realitatea vieţii de zi cu zi. Celor doi, cât şi colegilor studenţii de la şcoala de aviaţie, li s-a spus că 

la terminarea cursurilor vor deveni ingineri mecanici de bord pentru compania aviatică TAROM. La absolvire, însă, ei 

află că nu vor fii decât mecanici la sol pentru mulţi, mulţi ani. Evadarea de la Bucureşti a deschis celor doi „fugari” un 

orizont nou şi le-a schimbat întrutotul viaţa.  

 

George ROCA: Cum poate cititorul să îşi procure cartea „The Escape from Bucharest”? 
 

V. NICHOLS: Cartea este accesibilă şi pe internet. Pentru a fi citită căutaţi pe „Google”: „The Escape from Bucharest”. 

Este publicată „on-line” de Editura Lulu care oferă „print on demand”. Deasemenea cartea poate fi găsită direct la 

<lulu.com> căutând apoi „‚The Escape from Bucharest” de unde poate fi obţinută contra-cost în format electronic sau 

tangibil (tipărită).    

 

George ROCA: Am citit câteva poeme scrise de dumneavoastră. Care vă este motivaţia pentru a scrie poezie? 

Am să reproduc unul integral la sfârşitul acestui interviu. Chiar dacă este scris în limba engleză sunt convins că 

mulţi îl vor înţelege şi savura. 

 

V. NICHOLS: Experimentând stări emoţionale deosebite... precum desparţirea, frica, aventura, revederea, bucuriile, 

necazurile, simţi nevoia să te exteriorizezi într-un fel... şi atunci unii încercă să o facă prin poezie! Poezia este un mod 

de liniştire a sufletului, sau mai bine zis o emoţie tămăduitoare!    

 

George ROCA: V-aţi gândit vreodată să traduceţi cărţile dvs. în limba română pentru a putea fi cunoscute şi 

celor de-acasă? 

 

V. NICHOLS: Desigur. Cartea va fii tradusă în curând. Pentru românii care sunt stabiliţi în străinatate sunt convins că 

aceştia vor găsi cartea accesibilă (pe net) chiar dacă în prezent este scrisă doar în limba engleza. După cum aţi spus şi 

dumneavoastră mulţi români cunosc această limbă... internaţională!   

 

George ROCA: Şi acum o întrebare scurtă! Vă este dor de România? Aţi dat de înţeles că nu aţi mai vizitat-o de 

când aţi „evadat” de acolo, adică de mai bine de 30 de ani! 

 

V. NICHOLS: Simt în suflet ca e timpul să mă întorc şi să mă reconectez cu meleagurile pe unde am 
copilărit; să-i revăd pe cei cu care am crescut, prieteni, cunoscuţi, rudenii şi desigur colegii de la şcoala 
militară „Traian Vuia”. Din păcate nu m-am mai reîntors niciodată în România. Motivul? I-am scris 
preşedintelui României o scrisoare în care am cerut anularea pedepsei date de un tribunal comunist şi 
emiterea unui decret de graţiere. Mai aştept şi acum răspunsul afirmativ... 
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--------------------------------------------- 
 

COMING HOME 
 
Down the coast my plane is flying 
Taking me back to the place I once 
belonged 
Where the summers are so hot 
And the winters are so cold 
Where you get four seasons in a day 
And the river flows both ways 
In and out Port Phillip Bay, 
As my plane is touching down 
Now it feels like coming home 
And it’s nice to go around 
Nice to see everyone is doing fine 
Seeing you all felt real good 
I wish I had more time 
But my friends I must go back to the 
place 
I once escaped 
Where the twilights are so short 
And the beaches are so long 
Where the clouds are very high 
And the windows reach the sky 
Down below pelicans are landing by 
Ocean views are every where 
Sunny days 
And beautiful waves 
All the worlds have come together 
And it’s not just for the weather 
It’s the place I found my love? 
Where my sweet hearts have come into 
this world 
You may think is wonder land 
No my friends… this is Queensland 
I missed you I know that you missed me 
too 
But I must go back. 
 
Up the coast my plane is flying 
Taking me back to the place 
I once … Escaped! 

--------------------------------------------- 

Interviu:  

Viorel NICHOLS – George ROCA 

Waga Waga – Sydney 

New South Wales, Australia 

1 iunie 2009 
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Evenimente culturale petrecute in luna aprilie 

 

Am cunoscut-o pe draga mea prietenă, Cezarina ADAMESCU, 
maestru al cuvântului în proză, poezie, cronică literară, religie, etc., 
cu peste ZECE mii de pagini scrise şi publicate… 

 

 

Dialog cu poetul Paul Sân Petru – medicul de 

suflet al Galaţiului. 

 

Pentru a se înţelege unde, când şi de ce am fost...! Anunţul publicitar spune totul. 
 



 
 

 

©Toate drepturile de copyright aparţin redacţiei si autorilor semnatari 
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Domnul Ştefan Ion, autorul emisiunii "Vestea bună" la "Expres"-TV- Galaţi, 
moderatorul evenimentului literar - lansare carte, VERA CRĂCIUN - 
prezintă invitaţii speciali. 
 

 

Încărcat de emoţie, îmi susţin opiniile exprimate în prefaţa 
volumului de versuri "Doruri albe" şi adaug alte convingeri 
raportate la sensul noţiunii de prietenie, încântat că am trecut, 
aici, din virtual în real, cu unii dintre ei. 

 

  

Vorbind, mă deplasam la doamna Cezarina Adamescu pentru a-i oferi 
un buchet de flori... - nu ştiam că sunt şi pe ecran. M-am descoperit 
la... Slatina! 

 

Cezarina Adamescu prezintă o poezie de suflet din volumul 
"Doruri albe", după ce a vorbit impresionant de frumos...  

 

 
 

Pompiliu Comşa, autor de aforisme, memorialistică, eseuri, istorie, 
realizator de emisiuni radio şi TV, vicepreşedinte al Ligii 
Internaţionale a Românilor..., prezintă "cuvinte-cheie" adunate de la 
vorbitori... Deliciu expresiv!!  

 

Moment de rămas bun, imediat după finalizarea evenimentului 
literar… 
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