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N.N.Negulescu 

FILIGRAMA DOR DE 

BUCOVINA 

Cu noua sa ediţie „Dor de 

Bucovina”, Editura PIM, Iaşi 

2012, eroul narator, Marian 

Malciu, continuă să-şi persona-

lizeze experienţa printr-o aborda-

re temerară a practicii textuale, 

aflată la frontiera dintre normele 

reportericeşti şi stilistica româ-

nească. Perseverenţa reconstitui-

rii tematice, seriale, pluridimens-

ionale, exhaustiv ordonată pe 

reţele cronologice, din câmpurile 

succesive de imagini, vivante, 

trasează cu dezinvoltură noi di-

recţii tehnice în ţesătura suverană 

a autorului, menite să confirme o 

depăşire a formelor epuizate ale 

naraţiunii convenţionale.   

Conţinutul lucrării nu este cople-

şit de excesul voluptoasei depozi-

tări de împrumut psihologico/in-

fantile - ca în atâtea nefericite ca-

zuri -, ci demonstrează cum poate 

fi stăpânită şi folosită cheia pu-

terii relevante de caracterizare pe 

întinderea relatării obiective. 

Permanent dinamizată de elanul 

scriitorului, materia narativă se 

amplifică, generând fuziuni uniti-

ve de cunoaştere a conştiinţelor 

umane în circumstanţe genuine. 

La nivelul ansamblurilor structu-

rale, trăiri auctoriale, fenomene şi 

evenimente, sunt distribuite în ad-

mirabile, captivante configuraţii. 

Geneza artistică este impulsionată 

de un ferment nostalgic, rămas în 

mentalul creatorului din vremea 

primei treceri prin ţinutul 

bucovinean cu bogate confluenţe 

istorice. Abia de aici, vasta 

regiune jurnalieră a operei se 

pune în mişcare. Dar, fiind operă 

a limbajului, textul pus în mişcare 

provoacă sensuri, iar sensurile 

textului trec mai întâi printr-un  

un filtru selectiv şi nu se consacră exclusiv 

mecanismului reproducerii reprezentative, a 

entităţii antecedente numită Lume ci, 

urmează dominanta expresivă a entităţii 

antecedente numită Eu.   

Itinerarul epic se deschide cu un preludiu 

retrospectiv, extras din arborescenţa 

temporară: „Am traversat o parte din 

ţinuturile Bucovinei, aflându-mă într-un 

vagon special, în urmă cu aproape cincizeci 

de ani. Imi amintesc că am trecut prin Vatra 

Dornei . Ce puteam vedea din mersul 

trenului? Toate imaginile s-au perindat cu 

viteză şi nu am avut timp suficient pentru a le 

memora aşa cum aş fi dorit. Până la 

Ungheni, unde am schimbat trenul, trecând 

pe o cale ferată cu ecartament diferit de cel 

din România, pentru a-mi continua călătoria 

ce avea să se încheie undeva în stepa 

Calmucă, aproape de munţii Ural, am dus 

dorul acestor locuri” ( Cap. I, „Din amintiri 

spre realitate). Astfel este prefigurată linia 

seducătoare a suitei de texte, ce vor urma să 

ramifice discursul realist, din care se va ivi 

un univers inepuizabil.   

Despre inima primitoare a Bucovinei, 

Marian Malciu vorbeşte solemn. Frazele se 

impregnează cu o savoare durabilă, dar, 

uneori, intensitatea lor este domolită de un 

viguros temperament liric. Însă, ritmul viril 

al scrierii, ocupă un centru privilegiat odată 

cu spontana captare a tumultului de viaţă în 

care prozatorul nu neglijează nici un detaliu 

menit să dea relief tablourilor închinate 

omenirii adevărate. El se află pretutindeni 

pentru a descifra taina comuniunii. Întru 

această animaţie invocată se produce şi 

atomizarea cuvântului, vrednic să degajeze 

un pronunţat contur melodic. În continuarea 

actelor anticipative întâlnim discrete ilustrări 

monografice, portretizări, interogări adânci, 

aderări frecvente la explorarea genealogiei 

sentimentelor. Personajele festive sunt 

înzestrate scenic cu un rafinat fast 

ceremonial, de un hieratism bizantin, 

sporind, aşadar valoarea iconografiei 

estetice.   

Am înfăţişat şi comentat în sinteza de până 

acum doar aspectele majore ale artei 

narative a prozatorului Marian Malciu, 

caracterizând-o sub raportul cadrului, al 

construcţiei şi tehnicii, al modalităţii de 

expresivitate. Voi reveni cu analize 

cuprinzătoare despre creaţiile sale într-o 

exegeză viitoare.   

Prin filigrama „Dor de Bucovina”, autorul 

îşi dovedeşte din plin talentul nativ, dar şi 

vocaţia pentru o angajare responsabilă pe 

dimensiunile genului epic. 

 

Roni CĂCIULARU 

  

PREZENTARE 

DE CARTE 

ISRAELIANĂ 

LA ORADEA 

 

La sfârşitul lunii septem-

brie, la Oradea a avut loc 

şedinţa de deschidere a noii 

sesiuni a Cercului cultural 

local denumit  "BARBU 

ŞTEFĂNESCU DELA-

VRANCEA". Cu această 

ocazie a fost prezentată lu-

crarea de doctorat în ştiinţe 

juridice a conducătorului 

cercului, avocatul Paşcu Ba-

laci şi totodată a fost pre-

zentată cartea publicistului 

israelian de limbă română 

(colegul nostru de ziar), 

Ivan Lungu, intitulată  

 "MAIMUŢELE DE DIN-

COLO DE AMINTIRI".   

 

La această reuniune din 

capitala bihoreană au luat 

parte aproximativ 50 de 

persoane, printre care s-au 

numărat personalităţi din 

viaţa culturală locală, 

jurişti, politicieni, oameni 

de litere, artişti plastici, un 

publicist australian de 

origine română, George 

Roca. precum şi un fost 

coleg de facultate al 

autorului, dl. Ioan Creţu, 

din Oradea.  

 

Haifa, Israel   

 

Luând cuvântul să-şi prezinte 

cartea, Ivan Lungu a făcut o 

scurtă trecere în revistă a 

trăirii sale în România şi în 

Israel, după care a citi un 

capitol din carte intitulat 

„Maimuţele", în care este 

vorba de copilăria sa la 

Oradea, la bunici (care, în 

1944 au fost  deportaţi  la 

Auschwitz). Apoi la 

propunerea sa, soţia lui, dna 

Stela Lungu a citit un alt 

capitol (mai vesel), intitulat 

„Câinele care vorbeşte".  

 

Pe marginea prezentării cărţii, 

ziaristul australian, dl. Roca, a 

apreciat conţinutul şi forma 

cărţii, cât şi prezentarea plină 

de emoţii a autorului, 

subliniind totodată 

interpretarea dată de dna Stela 

textului citit. Totodată a spus 

că „...dl. Lungu este atent, 

afectiv, foarte precis şi 

dichisit... ca orice israelian... 

dovedind talent ... mână de 

scriitor şi un umor rafinat"  şi 

a mai adăugat că „... deşi 

vorbeşte mai multe limbi, dl 

Lungu se exprimă într-o limbă 

română foarte frumoasă". 

Australianul George Roca a 

mai menţionat că ştie că în 

Israel se desfăşoară o intensă 

activitate literară în limba 

română, apărând ziare, reviste 

şi multe cărţi.  

 

În cuvântul său, poetul şi 

scriitorul, dr. Lucian 

Munteanu a apreciat cartea 

drept „interesantă şi 

emoţionantă", subliniind că 

scriitorul „are condei, deci 

talent scriitoricesc", apreciind 

şi el „corectitudinea şi 

curăţenia limbii române pe 

care o vorbeşte familia 

Lungu". 

 
Cristian Petru Balan- Pădurea de la 

Scăieni 
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 despre ... 

 Gabriela PACHIA 

 
Editura Waldpress, 2012 

Iar ca sentiment un  

cristal… 

 
 La anii când vârstele decan-

tează elevat/ teandric, de o for-

ţă expresivă unică, patosul ar-

derilor la focul alb al erudiţiei, 

suprasaturată de mitos şi li-

vresc sceptic, introspective şi 

alhimic, poezia Gabrielei Pa-

chia este de descoperit cu 

mensura propriei semiotici, de 

înaltă măiestrie….Versul ei 

este incantatoriu redefinit în 

modernitate, colorând specta-

culos “ dincolo de năzăriri”, ( 

gorgonice !,n) o simfonie de 

oglinzi care aud şi văd, 

scânteiază şi fascinează. “ 

Chei ale paradisului”, într-o 

lume gorgonică, desfridizările 

– irepresibile, propun o para-

digmă revelatorie prin cuvân-

tul- mantric, psihedelică, exo-

tică şi uluitor de lucidă: pe re-

gistre deopotrivă aforistice şi 

eseiste, polemice: versul tăios 

respinge misitica şi delirul 

mistagogic, jubilând un raţio-

nalism de actualitate; plasti-

cizarea este instrumental ei cel 

mai rafinat şi sugestiv, discur-

sul revalorificând spontan 

substanţa poieion a Cogito-

ului: 

“ Avem atâtea chei şi-un 

singur rai, dar oamenii 

cumpără tot felul de uşi să închidă 

dincolo de năzăriri- oţel netot- foşninde 

iluzii cireşii contuzii – aproape simt cum 

creşte Titirezul magalomanniilor sub 

priitoare deşte”…” Cordialul 

diuretic”.“ Îmi vine-bine acest sofism? 

La poalele avântulurilor se vor lamenta 

meşterii cei mari.. Ne moare livada-n 

trup şi se va tupila sub brazdă armonica 

diftongilor, triftongilor”… 

  

 O atare cultură  a spunerii prin volute 

imprevizibile, este a îmbrobodirii, a 

ornamenticii 

ce izbucneşte şi se metamorfozează în 

poeme, ca un recurs al patosului 

suspendat în  

hieratismul plurisemantic al unei 

învăpăiate empatii….Fierbinţeala 

polemică atinge uneori ca un cuţit 

acetilenic, falsitatea şi decadenţa în 

retorici pseudo- cratice- sau interminabil 

divergente, privind noima existenţei, cu 

ţinta histrionismul, ( care ţopăie) – a “ 

morelismului”… O academie- labirinth 

de roiuri semantice face vraja unei cărţi 

unice, de esenţe tari, deşi mătăsoare ca 

velurul :  “Recunosc o durere de calitate/ 

caravelă ghemuită în butade” ( pag. 

132). În sprinţare distihuri, dar şi în 

alboarea contrapunctică a versului liber, 

Gabriela Pachia este aceeaşi, o poetesă- 

filosof, o încântătoare LUDICĂ, o 

poeseistă, o “magiciană” a limbajului 

românesc, cu stratificările cele mai 

tezaurizate ca poesie/ semnificată,  

transsubstanţială, revalorificând melosul 

miriadelor de irizări ce redau 

nemărginire marelui mister: Cuvântul ca 

motor de căutare al Fiinţei. Adrian 

Botez o defineşte pe această plurilingvă 

în athanorul românesc, “ rafinată şi 

seismo- sensibilă”…Ceea ce arde în 

această epopee întreruptă  de titluri “ 

explicitare”, este strălucitor şi rece, ca 

scânteierea stelară, într-o vălurire ce nu 

îşi mai regăseşte acalmia… Întru totul, 

travaliul poezic al Gabrielei Pachia este 

al dezgreunării Memoriei telurice şi al 

unui catharsis exemplar, al unei 

înduminicări sufleteşti de o unică 

feminitate.  

PS.  Versiunea engleză aparţinîndu-i 

autoarei – printre cele mai avizate din 

România- sunt convins ca depăşeşte 

dificultatea echivalenţelor lexicale, mai 

ales că terminologic, originalul neo-

latin ca fond, impregnate de influenţele 

ramificate în spaţiul European,  este de 

o bogăţie intimidantă…În acest “ 

ciclotron semantic”- poerta este implicit 

un semiotician şi un psiholog de 

admirabilă cultură. 

 Elitis ar spune “ iar ca sentiment, un 

cristal”…Care curge melodios…Rar am 

citit o poezie în care rezonanţele astrale 

să răsune atât de monadic, într-o atât de 

mirabilă regăsire prin scrutare vcasi- 

filologică!  a Sinei, în sfericitatea 

Textului. 

 

    

Poezie italiană în traducerea lui 

Alban Voka 

 

ROSINE NOBIN 

 

Se naşte în anul 1958 la Pointe a 
Pitre, în Guadalup. Stabilită la Paris, 

lucrează la o societate ca operator, în 

sectorul lucrărilor publice. În anul 
l987 are oportunitatea de a-l cunoaşte 

pe marele Rudolf Nureyev. Locuieşte 

în Recanti (Marche), oraşul natal al 

lui Giacomo Leopardi. Este 

deţinătoare a mai multor premii. 

 

IMPRESIE 

 

Strada îşi înşiră calea lent  
mărginind maniere şi imense câmpii 

Tăcută pasageră 

al acestui laminat cubic 
observ curgerea 

tăcutelor peisaje 

verdele păşunii 
se aseamănă unui pat întins 

de neatins 

suflă un vânt uşor: 
pieptenul său invizibil 

dezmiardă nesfârşita 

unduioasă coamă, 

sub lumina cerului 

împestriţat de brume 

În ochii mei se reflectă 
delicate umbre – culori pastel 

de verzi smaralde 

 

GÂNDURI 

 

Rămân închise 
înlăuntrul sferei mele cerebrale 

încercând în mod disperat 

o cale de ieşire, un mâine. 
 

Se comprimă 

sărind aici şi acolo, 
readucându-mi 

în faze fracţionate 

imagini, sunete, parfumuri 
care, în momentul naşterii 

dispar precum bulele  

insesizabile de săpun. 
Mă surprind, deci, 

într-o stare fericită de inocenţă 
în timp ce fixez cu ochi uimiţi 

puncte imaginare 

ale unui prezent deja străbătut. 

 

 

       
Poezie albaneza din Macedonia 

 
DOAMNA MOARTE M-A ATINS IN 

CEAFA 
 

(Zonja Vdekje më preku në Qafë) 
 
Eu de două ori m-am întâlnit cu 
Doamna Moarte 
Odată la Voskopoia şi în Ceafă, mi-au 
spus. 
I-am declanşat iubire, dar ea n-a vrut. 
Bărbat rău eşti, mi-a spus, deloc fidel 
Pentru o doamnă, precum sunt eu 
Curtezană! 
Şi iată, nu m-a dorit Doamna Moarte 
Mare lucru! Mă iubesc Vinul şi 
Femeile. 

 

Cu buzele aprinse 

                                     Ioan Grigoras 
 

La ușa ta las un sărut să bată 

Cu buzele aprinse de iubire 

Și uit în urmă, undeva la poartă, 

Trecute ploi și amintiri străine. 

  

Să nu deschizi la trecători cu viză, 

La emigranți cu suflet de maree, 

La jucători care te văd doar miză 

Și nu regină într-o epopee. 

  

La ușa ta, eu am să las o floare 

Și versuri care plâng când te alintă 

Cu fulgi mărunți din ultima ninsoare 

Ori din poeme ce nu știu să mintă, 

  

Dar îți șoptesc cuvinte cu aromă 

Culese dintr-un vad cu poezie 

Unde iubirea noastră prinde formă 

Ca un sonet pe-o coală de hârtie 

 

 
PICTURA PE PÂNZĂ ÎN ULEI:  

 

       Vieru Galina-Gavril, Republica Moldova 
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ACUM SĂ DISCUTĂM SERIOS DESPRE STATUL DE DREPT 
 
 

Nu cu acest scop am făcut un „fine dell primo tempo” la suita de articole despre sensibilităţile democratice ale 
momentului; dar trebuie să recunosc faptul că rezonanţele cu care vor rămâne în istorie (dacă vor rămâne!) 
discuţiile publice din România lunii trecute, sunt cele ale unui „ba p’a mă-ti” permanent rostit baritonal şi cu 
specificul accent pe labiale al glasului prezidenţial care, numai în ultima zi s-a oprit pentru ca să spună cu mintea 
românului cea de pe urmă: „cetăţeni de etnie maghiară, mergeţi la vot!”... 

 
 Aşa că  nu e rău să ne delimităm de tot ce a avut provocator şi neproductiv campania electorală pe care, toţi în unul şi unul prin 
toţi, a purtat-o ARD-ul cu glas strict băsescian, demonstrând  exact ceea ce trebuie apreciat la cei confirmaţi acum a fi opoziţia de 
care avem nevoie şi care au dat dovadă de bun simţ rămânând discreţi, poate chiar retraşi ruşinat şi lăsându-l doar pe el să latre 
în interesul unui partid din care spunea că nu face pate. Tăcerea celor din activul de partid a fost un fel de dezicere faţă de 
mahalagismul bine cunoscut, de care s-or fi săturat şi ei; o precizare, o subliniere, o atenţionare venind din partea unor oameni 
care voiau să arate electoratului că au şi o faţă mai frumoasă decât cea pe care le-o arăta fostul lor preşedinte de partid: „Fiţi 
atenţi, oameni buni, nu ne confundaţi cu ăsta; spre deosebire de el, noi avem şi intenţii bune!”... Din  punctul acesta de vedere, 
toate felicitările mele pentru fondul de bun simţ de care a dat dovadă domnul Blaga, tocmai prin apariţia sa ezitantă, încurcată, ce-l 
arăta a fi un om căruia nu-i convine să mintă cum i s-a cerut până acuma, fiind considerat un caporal care trebuie să execute 
ordinele amiralului. Tot respectul pentru bâlbâiala sa sinceră prin care nu mai voia să facă demagogie, nu mai voia să apară în 
postura de a sfida prin neadevăruri, cum se-ntâmplă de la pupitrul prezidenţial. La fel şi pentru domnul Cezar Preda, care şi-a 
declinat pe faţă rostul de şef de campanie mânat mereu din spate de gura spurcată a unuia care nici măcar nu face parte din 
partidul său. 
 
 Avem prin aceasta o primă constatare pozitivă, încurajatoare prin două faţete la fel de importante: Prima ar fi ca, prin asemenea 
oameni de caracter, cărora le-a fost jenă să vorbească în cheia lui Băsescu, s-ar putea realiza o redresare sau chiar o 
revoluţionare a bunului simţ în interiorul acelui partid; şi, a doua, că opoziţia pe care ei acum o constituie, va fi una de oameni 
raţionali, cu scop politic convergent, refuzând mahalaua despre care am vorbit, ca să poată aduce o contribuţie utilă ţării de pe 
foarte importanta şi responsabila poziţie pe care o au opoziţiile în politica echilibrată, demnă şi făcută cu profesionalism. 
 
Aşa cum s-a văzut la unii pedelişti care au arătat în aceste zile că vor să facă parte dintr-un partid reprezentat cu obraz, aş fi de-a 
dreptul liniştit dinspre partea cum se formează noua opoziţie, dacă aş ajunge să văd, reacţii asemănătoare din partea unora care 
au ieşit câştigători la lozul în plic ce se vindea cu preţ corespunzător la OTV. Adică să-i văd măcar că-şi pun întrebarea unde s-au 
dus voturile electoratului PDL în acea  disputată circumscripţie electorală din Târgu Jiu  şi ce altceva decât transfer prin suport de 
Big Brother cotrocenian înseamnă cifra derizorie de voturi obţinută în colegiu de candidatul PDL. Chiar dacă s-ar încerca să fiu 
manipulat cu procentajele false pretinse de o gură mincinoasă, tot m-aş gândi la faptul că prea suntem sfidaţi cu minciunile care 
susţin dedesubturile unei asemenea formaţii şi a intereselor pernicios populiste în slujba căreia ea este de fapt.  
 
Şi, dacă la titlul acestui articol s-ar putea să mi se pună întrebarea: Dar ce, până acum ai discutat neserios? -  dau certe asigurări că, eu, nu. 
Reacţia mea de a intra în discuţie, a fost în faţa accentelor totalmente neserioase, dovedind nepricepere în cauză şi uzitarea unor chichiţe 
avocăţeşti procedurale de atac, numai şi numai în lipsa, nu neapărat a unor probe de fond,  ci a cunoştinţelor elementare despre legităţile 
instituţiei statului de drept  la care se referea preşedintele ţării. Iar, dacă atunci, într-un „primo tempo” când discuţia noastră se desfăşura pe 
fondul campaniei electorale în care, prin modul comic în care ne-am obişnuit cu exagerările, se mai  justifică oarecum accentele false sau 
demagogice, acum cred că nu mai merge. Aaşa cum nu i-a mers nici preşedintelui cu campania pe care şi-a permis-o, sau la care l-a luat gura 
pe dinainte. 
Când scriu aceste rânduri, nu am încă rezultatele votului,  dar putem medita la semnificaţiile procentajului participării la vot de 41,7% care a fost 
făcut public. Raportat la cele peste optsprezece milioane înscrise în listele electorale, calculul conduce clar spre consecvenţa celor 7.400.000  
care l-au respins pe preşedinte la referendumul de astă vară, făcându-l pentru o vreme să înţeleagă că, în acest stat, el are statut de „ciocu-mic”. 
 
Din păcate, numai pentru o vreme. Până acum două săptămâni când s-a trezit din nou cu ciocu mare, făcând caz tocmai de un lucru pe care nu-l 
cunoaşte prea bine:  STATUL DE DREPT CA FORMULĂ DE FUNCŢIONARE A UNUI REGIM DEMOCRATIC. 
 
Să sperăm că revine acum la cel mic, dând dovadă de normalitate măcar  în faţa unui asemenea calcul, care-i scoate din nou în evidenţă cifra de 
şapte milioane şi vreo patru sute de mii de români grav nemulţumiţi de nevoile proprii pe care nu li le reprezintă,  dovedindu-se a fi şi cu ochii pe 
el în permanenţă pentru a-i amenda prin vot repetat modul  demagogic cum vede el un asemenea regim.  

 
Acum câţiva ani făcuse o idee fixă cu cei 322 de parlamentari pe care-i reclama la popor. Acum, ar trebui să ia în serios poporul de  7.400.000 de 
români pe care nu-i poate reclama unor parlamentari care nu sunt ai lui. 
 
Singura cale ca să nu-i mai sufle-n ceafă şi să nu mai viseze noaptea cifra 7.400.0000,  ar fi să înveţe ce-i acela statul de drept măcar aşa, de 
ambiţie intelectuală, dacă nu va mai avea vreme să înveţe şi cum trebuie condus un asemenea stat.  
Din acest motiv, propun să deschidem o rubrică de meditaţii, ca pentru cei care anul ăsta n-au luat Bacul. 

 
Meditaţii gratuite pentru preşedinţii falimentari, cu condiţia să spună de fiecare dată, înainte de rugăciunea de seară, doar atât: 
 
 „Doamne iartă-mă, împreună cu cei şapte milioane patru sute de mii!”  
Amin! 
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CONCEPTELE DE 

SPIRIT ŞI  LOGOS, 

ÎN 

 POEZIA 

EMINESCIAMĂ 

  

a. CURAJUL ŞI 

RESPONSABILITATEA SPIRITULUI ŞI 

LOGOS-ULUI EMINESCIAN 

În illo tempore al românilor, domneşte 

Eminescu. Christosul românilor este Eminescu.  

Eminescu şi Christos au în comun faptul 

că sunt recunoscuţi reali tocmai când sunt 

consideraţi în anistoria arheilor. Normele morale ale 

lui Christos sunt percepute ca singurele desăvârşite 

în orice zonă a temporalităţii umane. La fel, 

Eminescu este perceput ca lumină a supremei 

purităţi şi demnităţi, a (re) învierii româneşti, 

indiferent faţă de vreo circumscriere temporală. 

Cu cât este cunoscut mai profund 

Spiritul-Christos, cu atât sunt cunoscute mai esenţial 

iubirea, adevărul, binele, frumosul. Cu cât este 

cunoscut mai profund Spiritul-Eminescu, cu atât 

sunt mai exact cunoscute esenţele semnificative 

(metafizice) “om” şi “român”. 

Amprenta Spiritului eminescian este mai 

puternică decât oricare forţă, în modelarea şi 

recunoaşterea adevăratului spirit românesc, profund. 

Nu trebuie considerat că “spiritul românesc” l-a 

conformat, prin acţiune exclusivă, pe Eminescu: ci 

Eminescu a descoperit, prin forţa clarviziunii sale şi 

a decantat, din Logos-ul Sintetic Românesc, exact 

ceea ce sunt dimensiunile Logos-ului Specific 

Românesc
 

(creator şi ordonator) românesc. 

Eminescu a ales, a adunat şi a topit împreună, a 

“copt” (în sens alchimic) plămada-spirit ce s-a 

numit şi se numeşte acum “spiritul românesc”. El a 

intuit, a scormonit, a extras din unghere de nebănuit, 

a cântărit şi a potrivit forţe spirituale (anistorice) 

care, datorită lui, s-au conjugat, s-au armonizat - şi 

astfel, s-a alcătuit, prin Eminescu. Logos-ul 

Românesc. 

Eminescu, apercetiv şi intuitiv totodată, 

intră în stare de revelaţie a fiinţei sale - intrând în 

comuniune cu fondul spiritului arhaic al acestor 

pământuri. Hiperboreean, dacic şi christic, în 

acelaşi timp - Spiritul-Eminescu, spunând, adică 

intrând în starea de Logos, creator şi ordonator, se 

spune pe sine, pentru a re-crea lumea conform 

viziunilor din adâncuri, din anistorie. 

*** 

 

Eminescu nu poate fi surprins (nici măcar o singură dată) şovăind sau greşind 

în problemele care ţin de latura justiţiară a Spiritului: în termenii budhismului, Spiritul-

Eminescu înseamnă dao - calea cea mai dreaptă (Mihai Eminescu, Poezii şi 

proză, Cartea Românească, Buc., 1978, I-355: “Vei afla mai lesne oameni 

ce pun la vot existenţa lui dumnezeu, decât suflete înamorate în limba şi datinele 

străbunilor lor … Divorţul … adulteriul îmblă cu feţele bolnăvicioase, spoite gros, 

măşti vie, pe stradele noastre … Cât despre inteligenţa noastră - o generaţiune de 

amploiaţi… de semidocţi… oameni care calculează cam peste câţi ani vor veni ei la 

putere (…) arată-mi un om care să scrie romanul Mizeriilor acestei generaţiuni, şi 

acel om va cădea ca o bombă în mijlocul pustiitei noastre inteligenţe, va fi un semizeu 

pentru mine, un mântuitor poate pentru ţara lui”. Curajul eminescian nu şovăie în a 

căuta adevărul în zone care sunt socotite de spiritele comune, tabu-uri spirituale: cauza 

tabu-izării este cimentarea prejudecăţilor, în jurul conştiinţei şi senzorialităţii noastre. 

Eminescu discută despre problema divinităţii în termenii, egal semantizaţi, ai luminii 

divine şi ai satanismului - sau dizolvă spatio-temporalitatea şi limitarea corporalităţii 

într-o geografie psiho-cosmică, marcată de etapele evoluţiei Spiritului. 

El parcurge, cu o impetuozitate absolut unică, un drum sufocant, asemeni lui 

Arald  (“… pe un cal negru zbura… prin nouri joacă lună…/ Iar steaua cea polară i-

arată a lui cale…” I-71) prin noaptea vămilor simţurilor şi sufletului, spre lumina după 

care tânjeşte, dureros, Spiritul. Eminescu simte (intuitiv), ştie (mistic) că este 

răspunzător de Spiritul său, în cel mai înalt grad - că Spiritul îi este împrumutat de 

Dumnezeu, sub condiţia victoriei în bătălia cu expresivitatea existenţială-Logos, sub 

condiţia Revelaţiei expresive (a sinelui colectiv) a evoluţiei Spiritului (I - 291: 

“Deasupra-ăstui munte… deasupra de lume, deasupra de nori, / stă Magul…”). 

Această atitudine de nepăsare suverană şi impetuozitate a urmării căii (dao) spre victoria 

Spiritului prin Logos (Spirit care nu este al său decât sub rezerva victoriei - deci este 

spirit divin) marchează un aristocratism al atitudinii spirituale. Eminescu este 

Monarhul Ascuns al Spiritului Omenesc (despre care vorbeşte V. Lovinescu în 

studiul său). 

Cea mai aleasă sensibilitate, dar fără nici o urmă de sentimentalism (în sensul 

slăbiciunii, slăbire a tensiunii spirituale). 

O luciditate titanescă, înfricoşătoare pentru cititorul neiniţiat. Insuportabil de 

puternic, Eminescu trăieşte până la capăt supliciul oricărui sentiment, supliciul creaţiei 

şi de-creaţiei oricărei idei-lumi (orice idee este transgresată, mitic, în lume) - până când 

obţine dreptul la sentimentul totalităţii, al împlinirii-autodistrugere (subtilă şi absolută): 

dreptul la Nirvana. 
 Dincolo de Eminescu - este Nimicul (în sensul atotîntemeietor, heideggerian). Crucea 

de pe Golgota existenţei spirituale (umane şi româneşti) a fost umplută, irevocabil, de supremul 

supliciu, dătător de totale, supreme sensuri (I - 292: “Prin noaptea bătrână, ursuză, voinică… 

Feciorul de rege trecea fără frică… Sub el vijelia cea neagră, turbată… Deasupra-i pe bolta 

albastră senină, / Cald soare luceşte…”). 

Atunci când Eminescu vorbeşte, în Andrei Mureşanu, (I-212-213), despre ce 

vrea el pentru naţia sa, el nu acceptă (pentru acest popor român ales prin iniţierea-vijelie 

istorică, popor de sacralitate unică) fericirea - ci măreţia sau moartea. La fel, pentru a 

se reda pe sine sieşi - în Odă (în metru antic), trece prin chinurile supreme ale lui 

Nessus, dar având ca scop re-învierea ca “PASĂREA PHOENIX”. În Rugăciunea unui 

dac, fericirea vieţii o acceptă doar prin umilirea, chinuirea absolută a cărnii, până la 

dispariţia absolută: “Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă”. La Eminescu nu există 

jumătatea de măsură. 
Eminescu-Logos-ul obligă pe oricare cititor-discipol să se purifice pentru re-

sacralizare, pentru dobândirea stăpânirii supreme: asupra chinului suprem şi asupra dispariţiei 

formale – ca victorie, prin revitalizarea forţei-Logos, a Spiritului. Eminescu nu acceptă ca 

discipoli decât pe potenţialii zei. 

Şi neamul care l-a născut (sau poate Eminescu a născut, prin sinteza spirituală, adevă-

ratul neam românesc?) trebuie să accepte această unică clauză a contractului - victoria iniţierii, 

sau, cum spune însuşi Eminescu: “Mai bine stinge, Doamne, viaţa ginţii mele” - I-213 . 

Eminescu este numele profilului moral, al matricei de comportament 

arhetipal, de la care trebuie să se revendice oricare om (în sensul invocaţiei iniţiatice 

indiene, OM, de fapt AUM, triada personificării elementelor fundamentale: 

A=Agni=Focul, U=Uaruna=Apa, M=Marut=Aerul). Şi oricare român este un 

creuzet-Eminescu, în care dacul, nordicul-hiperboreeanul, indicul… şi … Valahul 

Etern, adică tradiţional şi modern totodată, sincronic şi diacronic, echilibrat şi egal cu 

sine însuşi, fuzionează într-un miraculos elixir, cu funcţie soteriologică. 

 

 -Ioan Slavici, Amintiri, Minerva, Buc., 1983, p. 86:”…el se înduioşa şi era 

răpus de dorinţa de a lua asupra sa durerile tuturor oamenilor şi a da tot ceea 

ce avea ca să fericească pe toată lumea”. 

 -Idem, p. 33:”Dispreţul lui faţă cu unii era manifestarea iubirii lui către toţi” 

şi p. 29:”Eminescu nu era în stare să mintă, să trecă cu vederea reaua-

credinţă a altora(…)”. Iar la p. 99:”Doi duşmani primejdioşi avem în faţa 

noastră, zicea Eminescu: RĂUTATEA ŞI PROSTIA OMENEASCĂ (s.n.). 

ÎN  LUPTĂ CU ACEŞTI DUŞMANI N-AVEM SĂ DISCUTĂM, CI SĂ 
LUCRĂM ŞI SĂ MERGEM ÎNAINTE”( s.n.). 
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Eminescu, ca şi oricare geniu poetic, depăşeşte disperarea individuală, intrând în convenţia metafizică a umanităţii: glasul nu este 

un glas identificabil în fenomenologic, ci glasul (care transcende şi sunet, şi sens) profetului, al celui care revelează confruntările adâncului 

metafizic al Spiritului: imperfecţiunile acestui glas nu sunt vini individuale, ci expresii ale imperfecţiunii voinţei soteriologice, a voinţei de (re) 

iniţiere ale omenirii istorice. El cheamă ceea ce omenirea cheamă: cuvintele nu trebuie judecate după formă şi circumstanţe, după înrudiri de 

sens şi perturbări prin înrudire; ele trebuie judecate în funcţie de starea de disperare a Spiritului omenesc, după gradul de expresie religioasă la 

care a ajuns Spiritul uman prin Eminescu (re-ligios în sensul cel mai profund, mistic, al re-legării întru Unul)
*
. 

Poetul de geniu este, mereu, un Samson care simte că templul se prăvale peste el - şi el trebuie să-l ţină încă sus prin cuvinte - singură 

forţa Logos-ului poate ţine sufletul în lumină. El le-a provocat (cuvintele), tot el trebuie să le insufle, iarăşi, forţa verticalei divine a creaţiei. 

Între viziunea eminesciană şi viziunea populară românească, pare a fi o diferenţă destul de mare, în unele privinţe. Dar Eminescu, pe 

de o parte, exprimă posibilitatea unei viziuni de adâncime şi mult mai veche decât cea valahă (getico-indică sau/şi gotico-getică, daco-

hyperboreeană) - pe de altă parte, Eminescu pre-simte (intuieşte) profunzimile adevărate (neperturbate de paraziţii istoriei) ale Logos-ului 

românesc (ca ordine adâncă a lumii) şi îl exprimă. El exprimă acest Logos (imperceptibil şi profund), iar noi îl simţim, doar. Şi simţim că 

expresia lui deşteaptă în noi un sine nou, adevărat: oricât ne-am împotrivi, dacă suntem de bună-credinţă, trebuie să mărturisim că, atunci când îl 

citim pe Eminescu, abia în acel moment ne recunoaştem a fi noi înşine: spusa lui ucide lenea de spunere a noastră - şi simţim că tocmai aşa am 

fi spus şi noi, dacă el nu ne-o lua înainte cu un efort: efortul-Logos. 

Eminescu ne-a impus Logos-ul? Poate. Mai curând, el a luat pulsul Logos-ului naţional mai corect, mai abisal, mai aproape de inimă. 

Inima sa. 

*** 

Logos-ul acestui pământ, Logos-ul eminescian, are, ca specific al verbului, CURGEREA. O parte dintre verbe sunt ale stopării 

(momentană sau transcendentală). Extrem de rar este, la Eminescu, verbul a avea. Nu se acumulează, ci se scurge, întru a fi. Este o bucurie 

tristă a transformării ceţii, scurgerii formelor înşelătoare (Māyā), până la avertismentele stopării (scapără, răsai, apui, rămâi - acum, dar 

pentru totdeauna!). 

A fi - este, la Eminescu, verb al privirii şi al transcenderii. Nu avere, ca depozit-depozitare (al imaginilor Fiinţei), ci trecere, necesară, 

prin blestemul purificator al Māyei. Totul se lichefiază, se transformă în picuri, unde, valuri, ceţuri - până ce TOTUL îşi află MUNTELE. 

Infernala scară a Luminii. 

Vălul-ceaţă, vălul-umbră au natură dublă (aici-acolo, divin-profan: acoperă, tocmai pentru a incita la descoperire-Revelaţie). 

Natură dublă are şi intimitatea-suflet: suspinul este aer-respiraţie şi plâns-lichefiere: interiorizarea a plânge trece în cosmicitatea 

aerului-ceaţă, a visării-luminare. La fel, firul:   (I-85) “toarce firul duioaselor poveşti” - este natură dublă: între stagnare solidă şi scurgere 

lichidă - este deschis spre scurgere (s-a smuls neclintirii divine şi trage după el profanul-forme-sorţi, spre revenire în moarte-divin). 

A smulge - marchează acţiunea de separare în două zone-stări cosmice: curgere-nemişcare. 

Bătrâneţea (magului) este eternitate, moartea este curgere lină: mai dură este hotărârea bătrâneţii, care înseamnă continuă voinţă 

de a fi, ca sustragere de la a face (I-85: “Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit…/ Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!”). Moartea e 

mult mai puţin tensionată, căci nu e împotrivire la fire, este curgere (vers-cântec) - supunere la ritmurile descinderii (infernale) şi transcenderii 

(celeste, sau subacvatice - I-242, Odin şi Poetul: “O, mare, mare, îngheţată…/ Tu mi-ai deschide-a tale porţi albastre, / Ai, răcoreşte-mi 

durerea în focată/ …Aş saluta cu aspra mea cântare,/ Pe zeii vechi şi mândri ai Valhalei”). 

Poezia-pustiu (I-84, Singurătate), cântec-vers, este continuitate lichidă (cu vânt, adaptare la valuri). Plutire. Cădere, pâlpâire, 

curgere în stoluri: “Focul pâlpâie în sobă…/ Stoluri, stoluri trec prin minte/ Dulci iluzii. Amintiri… cad grele, mângâioase/ Şi se sfarmă-n 

suflet trist,/ Cum în picuri cade ceara/ la picioarele lui Crist”. Oprire în Piscul smereniei creatoare, Crist. 

Opus: mersul, pasul (rupere, segmentare), ducând la sustragere (“Şed la masa mea de brad”, I-83). Şed, stau, înseamnă îmbătrânire, 

ca încăpăţânare de a se sustrage unui flux propus dinafară, îmbiat. Dar şed pentru a privi-medita (pentru a crea dinăuntru, pentru a umple 

dinăuntru spre înafară: “Îmi ridic privirea-n pod [podul este eterna rezervă mistică a trecerii şi ascunderii, depozit al stării, pentru a putea 

trece dincolo]…/ Deşarta casă [prin Eros] Dintr-odată-mi pare plină”). 

Eminescu este cel mai intens (întru Duh!) poet al curgerii-trecere, spre marea şedere/ek-stasis a/al cântului-icoană: “În privazul 

negru-al vieţi-mi/ E-o icoană de lumină”. Piscul de foc al Iniţiatului. 

În mijlocul curgerii-trecere, stau (stăvilitor?  - sau, mai degrabă, iniţiator, alfa şi omega, la care vin şi dinspre care vin toate): 

cununa-nimbul (ca atmosferă energetică a Muntelui), Muntele - Regele, Magul, Împăratul. Soarele şi Luna - principiul dualităţii şi unităţii 

(pp. 110-111 - Scrisoarea III), străbat şi (se) statornicesc (în) cerul eminescian. 

 

*** 

Expresiile (şi expresia) sunt (este) întrutotul româneşti (românească). Viziunea, însă, se construieşte foarte personal-eminesciană. 

(deci, abisal, ocult românească). 

Împletirile de vorbe româneşti conduc la viziuni shakespeare-ene, antice greceşti, indiene, medieval-germanice: dar, în primul rând, 

profund eminesciene. Expresia conduce la viziune (de fapt, viziunea cheamă expresia, iar expresia, prin autosacrificiu, revelează viziunea). 

Viziunea este esenţa, dar apărată de expresie, căreia viziunea îi promite (sacral) fiinţa vie (eternitatea-arheu). Alimentată de viziunea eminesciană, 

fiinţa limbii aduse la cel mai înalt rang al folosinţei ei este limba eminesciană (adevărata limbă română, limba “duhului neamului”, cântecul cel 

mai adânc). Limba este română ca virtualitate, dar limba e eminesciană ca împlinire adâncă. 

Limba unui popor nu se supune poporului, ci folosinţei ei de către Gândul-Spirit al poporului respectiv. Cea mai înaltă 

folosinţă înmoaie şi supune limba către Om-Spirit, şi graţie Acestuia transcende poporul. Eminescu este demiurgul şi strămoşul absolut al limbii 

române, al mişcărilor ritualice de împlinire a Spiritului Neamului. Noi trăim în Eminescu, în orânduirea sensurilor la modul eminescian (deci, 

abisal românesc, ritualic românesc). 

Eminescu ne-a înlocuit, ca Arheu, pe toţi trăitorii întru Logos românesc: noi ne des-fiinţăm şi ne re-înfiinţăm întru Eminescu. 

Gradul de intensitate al manifestării energetice, la Eminescu, transcende substanţa în esenţă. 

 

9                              Regatul cuvântului , Anul II,III, NR 12-13(14-15) Decembrie 2012, Ianuarie 2013 

* Cf. I. Negoiţescu, Ist. lit. române, Minerva, Buc., 1991, p. 108: “Eminescu este unul din cei mai fabuloşi iluminaţi din literatura universală, dacă acordăm vocabulei iluminării aura religioasă…” 
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Violenţa şi vehemenţa manifestării spirituale sunt maxime: dulcele este vehement, atingând extremitatea amărăciunii. Blândeţea şi 

calmul ating durerea şi neliniştea metafizică. 

Aceasta nu este o caracteristică personal-eminesciană, decât în măsura în care este o caracteristică demiurgic-genială: o întâlnim la 

Shakespeare şi Dante - renascentiştii, precum şi la, aparent, aplollinicul Goethe - şi, mai ales, la romanticii sfâşiaţi de contradicţiile interioare ale 

geniului: Byron, Schiller etc. 

Vehemenţa subtilităţii este manifestarea subtilului până la durere, până la dorinţa de autodizolvare (ca în Rugăciunea unui dac, dar şi 

ca la Euthanasius: patetism există şi în cea mai blândă discreţie). 

Vehemenţa-hybris demiurgic este a viziunii, nu a expresiei: expresia este smulsă-înviată din inform de către vehemenţa viziunii. 

Vehemenţa viziunii selectează expresia pentru vehemenţă. Cuvinte ale fascinaţiei, pentru că nu există expresie vie, expresie pentru viziune, 

fără fascinaţie. Adică, fără implicare, incitantă şi decisivă, a laturii transcendental-soteriologice, a Fiinţei-Spirit. Un permanent altceva al stării 

de poezie: se simte mereu starea de spirit, până când nu mai simţi că eşti altundeva, ci că, acolo unde eşti, este aici, iar aici nu mai înseamnă 

nimic. Nimicul plenar. Stare demiurgică şi genială, stare de Ritual - continuu. 

Eminescu selectează gestul magic, căruia îi dă, spre sacră nuntire (ca la Facerea Lumii), Cuvântul-Logos, mitul. De aici, rezultă 

Poezia-Ritual eminesciană. 

*** 

b. SPIRIT ŞI LOGOS  

Pentru începutul discuţiei sistematice despre Spirit şi Logos, ne vom sluji, din nou, de o replică a lui Toma Nour, din Geniu pustiu 

(M. Eminescu, op. cit., II-356): “Spiritul public este fapta puţinor oameni. O singură frunte unsă cu mirul lui Dumnezeu e în stare să 

formeze din oceanul cugetărilor omeneşti o singure volbură gigantică, care să se-nalţe din fundul abisului mărei până sus în nourii 

gânditori din ceriul luceafărului ce se numeşte geniul …” 

În primul rând, spiritul este cu totul altceva decât cugetarea, de altă esenţă - dar se va servi de cugetare, pentru atingerea scopului său 

final. Oceanul cugetărei este, în viziunea eminesciană, informul fără lumină şi fără dinamism: e starea de haos, de non-relaţionare şi desemantizare, 

de la începutul lumii. E nevoie de fruntea unsă cu mirul lui Dumnezeu, e nevoie, deci, de punctul de mişcare, de intervenţia unei esenţe 

dinamice şi divine, pentru ca oceanul in-formului şi al non-voinţei şi non-dinamismului să fie determinat şi stimulat, spre a plănui şi a-şi impune 

revolta formei, voinţei şi sensului. Ceea ce pare, la cugetare, spiritualitate directă şi esenţială, este, de fapt, spiritualizare, acţiunea indirectă, 

sugerată şi preluată, ca impuls şi orientare plănuitoare, dinafară. Volbura gigantică este răzvrătirea împotriva propriei stări de haos non-volitiv şi a-

semantic, dar conţine, în sămânţă-proiect, într-o istorie concentrată la maxim, povestea şi potenţele tuturor plănuirilor, planurilor şi realizărilor 

viitoare, prin revelarea, de către cugetare către propria esenţă (care este aşteptarea de spiritualizare), a voinţei şi sensului. 

Oceanul cugetărilor sugerează dispersia infinită (despletirea infinită a undelor-valuri), căci lipseşte germenele sacru al coerenţei prin 

finalitatea unică. Volbura gigantică este singură, unică, deci conţine finalitatea, imprimată, dinafară, de spiritul divin, fruntea unsă cu mirul 

lui Dumnezeu. Finalitatea este unirea potenţionalităţii-haos cu suprema revelare a divinităţii cosmicizate: ceriul luceafărului ce se numeşte 

geniu. De fapt, spiritul divin ridică, până la sinele său esenţial, ceea ce era substanţă pregătită şi predestinată imensei răzvrătiri pentru creare şi 

cosmos. Fruntea unsă cu mirul lui Dumnezeu şi geniul, josul şi susul, sunt acelaşi lucru, în esenţă - dar trecute prin filtrul răzvrătirii. Acest 

filtru va transgresa imaginea oceanul cugetărilor în nourii gânditori: deci, de la dezangajarea placidă la angajarea dinamică, apropriindu-şi 

sugestia din partea Spiritului (până la a se auto-convinge că este identică stimularea cu rezultatul stimulării, stimulul cu stimulatul): adjectivul 

(cu sens dinamic) gânditori. În plus, nourii, faţă de ocean, sunt realităţi de gradul II, sublimate din/de realităţile de gradul I (oceane). Faţă de 

monotonia valurilor oceanelor sau de placiditatea absolută a calmului oceanic - nourii sunt proliferanţi de forme. Formele sunt, însă, versatile, 

inconstante şi inconsistente, ameninţând cu o veşnică întoarcere, circulară, la originaritatea acvaticului placid sau monoton: din nou, nourii să 

devină apă. Din nou, cei oglindiţi (nourii, emişi de oglinda-ocean) să re-devină oglindă-ocean, indistincţie, desfiinţând expresia: sus-jos, 

dobândită prin revoltă împotrivă inerţiei originare (oceanele cugetării). 

Şi totuşi, este o deosebire de esenţă între oceanele cugetării (informul şi inerţia originară) şi oceanele cugetării după singura volbură 

gigantică: informul a luat cunoştinţă de sinele său, a trecut prin proba expresiei de sine / a sinelui, a atins stadiul ceriul luceafărului / geniu. S-a 

spiritualizat. A devenit cugetare sacră (Epigonii, I-31) adică poezie-ca-stare-de poezie: cugetarea care ştie de sine şi ştie de finalitatea sa, 

cugetarea Revelaţie-creată, pentru a-şi dovedi sieşi că este şi opusul ei, şi altceva decât ea: esenţa ei este, deci, înafara manifestării ei. Prin 

esenţa ei a trecut - şi abia trecând prin sinele său sublimat şi alter-izat, ea poate exista: a trecut prin ceriul luceafărului, prin starea de geniu, 

prin starea de frunte cu mir divin. 

Acest prin este Logos-ul: finalitate prin expresie, conştientizare a sinelui divin, prin expresie. 

Spiritul este forţa nevăzută, dar atotputernică, prin capacitatea de-a impune conştientizarea dinamică. Formele dinamice impuse, formele 

conştientizării de sine impuse, sunt Logos. Atunci când Logos-ul a parcurs, circular, drumul de la oceane ale cugetării, cuprinse de / în volbura 

gigantică şi unică, până la ceriul luceafărului - atunci când Logos-ul-nori gânditori înseamnă, totodată, conştiinţa întoarcerii necesare şi / dar 

circulare, în oceane ale cugetării, Logos-ul devine Mythos, sacralitate în suspensie eternă. Starea de Logos-Mythos (confundabilitate prin 

suspendarea istoriei şi spaţiului, prin suspendarea contingentului, prin suspendarea a tot ce este impuritate a fixării în necesitate, determinare, 

dualitate, contrarial etc.) este starea de recuperare a esenţei-Spirit, prin Logos-ul-expresie supremă, suspendată în forme necomentate mental: în 

extaz, în ieşire înafara oricăror norme ale cugetării şi intrare în domeniul strict sacral. Logos-ul ca cer al luceafărului este soluţia soteriologică a 

Spiritului înstrăinat în lume formelor-nouri, a versatilităţii necesare pentru expresie (cunoscătoare de sine, dar alienantă, depărtând, incontinuu, de 

esenţial). Spiritul se exprimă, dar nu se pierde în / prin exprimare. Logos-ul este calea ordonată, cu finalitate inclusă, de auto-negare în Logos-

Mythos. Logos-ul este expresie mediocrizată, în sensul că are conştiinţa propriei spiritualizări, deci implicit, a necesităţii propriei salvări: ca 

urmare, renunţă la particularizări care l-ar fixa în efemer şi l-ar obliga la condescendenţă faţă de versatilitatea lumii reale - şi se înscrie într-o linie de 

echilibru, între in-cantaţie (vrăjire a cugetării care prea a luat în serios şi a absolutizat ieşirea din starea de ocean) şi des-cântec (desfacerea vrăjii, 

căci convinge cugetarea in-cantată, desprinsă de versatilul realităţii, să accepte aerul tare al sacralităţii). Logos-ul, în această fază, este relativ, - 

până când convinge cugetarea să se resoarbă în nivelul determinant al Spiritului spiritualizant. Atunci, Logos-ul se absolutizează şi, prin forţa 

orfică a cântecului, care depăşeşte (prin ritm şi semantică atotînglobatoare, tinzând spre absolut) sunetul, silaba, cuvântul - trece în confuzia-

hieroglifă Logos-Mythos: este şi nu este, spiritul devine simbol al Spiritului, fruntea cu mir s-a simplificat la mir: forţă pură, expresie suspendată, 

 



 

implicită. Conştiinţă de sine dobândită şi adormită. Visare a visului. 

Suspendare a sinelui şi vehemenţă maximă a sinelui, în acelaşi timp. 

*** 

Poezia este nu ceea ce apare, ci ceea ce dispare în noi. Poezia este 

Logos-ul-conştiinţă a re-întâlnirii, re-găsirii Spiritului. 

*** 

c. INTERMEZZO: DESPRE SPIRITUL MIORITIC 

Problema rezolvării ecuaţiei mioritice, în sensul considerării 

morţii ca formă integrantă şi integrabilă a vieţii, se pune nu în planul vieţii 

material-pământeşti. Problema trebuie inversată, transferată şi rezolvată în 

celălalt plan: al metafizicii vieţii. Viaţa nu e considerată ca o sumă de 

gesturi AICI, ci ca o sumă de gesturi ritualice, care repetă gesturile 

demiurgice, ACOLO, gesturi în care nostalgia după viaţa etern-paradisiacă 

şi, pe de altă parte, convingerea fermă că, prin aceste gesturi şi doar prin 

ele, se trăieşte (nu iarăşi, ci mereu!) în eternul (întru eternul) paradisiac - 

se confundă. 

Trebuie renunţat, cu fermitate, la concepţia că românii ar avea o 

filozofie materialistă, “realistă” (ce va fi fiind asta!), pragmatică - spre 

deosebire de nordici, care au o viziune metafizică. Nu: spiritul românesc 

aparţine Hiperboreei. 

În primul rând, goţii şi geţii, se pare, chiar dacă nu vor fi format 

acelaşi neam, s-au întâlnit şi întrepătruns, între Baltica şi Istru, pe câmpii, 

între lacuri şi munţi. Modul de viaţă, credinţele, istoria chiar, sunt 

convergente, cel puţin până la un punct, în partea centrală şi est-europeană, 

atât pentru goţi, cât şi pentru geţi. Sunt opinii (de la Iordannes Gotul 

încoace, deci din sec. VI e.n.) bine argumentate, precum că get şi got nu 

sunt decât două cuvinte în care cineva a rostit-schimbat doar o vocală, dar 

a gândit acelaşi lucru, atunci, în adânca vechime (tracologul Adrian 

Bucurescu, în studiul de mitologie românească Blestemele, şi apoi, în 

studiul “Goţii-Geţii”, publicat în nr. 258/1995 al revistei Strict Secret, 

afirmă chiar că întreaga aristocraţie a goţilor era getică …). Este, de fapt, 

şi viziunea lui Eminescu, cel care întâlneşte, în halele mării, pe Odin cu 

Decebal (Odin şi Poetul, I-241). Sau: lui (H) Arald
*
, pornit spre Magul lui 

Zalmoxis dinspre (N)Istru, “STEAUA POLARĂ i-arată a lui cale”. 

Românii, situaţi spiritual între Zalmoxis şi Christos, au fost nu 

doar rafinaţi metafizicieni, ci au fost cei mai stabili, mai fideli faţă de 

metafizică. Poate că această stabilitate credincioasă, acest echilibru 

desăvârşit între duh şi trăirea întru duh să fi născut, în mintea unor 

răuvoitori sau insensibili cercetători, ideea pragmatismului românesc, 

adaptării cameleonice la istorie. Practica românească este, însă, 

tradiţională, adică an-istorică, în primul rând - deci, este metafizică: ea nu 

se leagă de această lume, ci de valori moştenite (încremenite esenţial), 

deci, de o eternitate promisă şi în care (se) crede în mod neclintit. Practica 

românească este Ritualul. (De aceea, Poezia-Eminescu este, evident, 

Ritualul-Logos). Chiar şi în plin secol XX, românii se despart înşelător şi 

nostalgic, şi iar se întorc la ce au apucat. Nu este o mişcare a istoriei, ci o 

afirmare a Spiritului, exprimat în Logos naţional românesc. 

Românii sunt cel mai conservator, deci, în esenţa lor arhetipală, 

cel mai metafizician neam al Europei. De aceea, considerăm a fi o 

exagerare retorică a lui Emil Cioran, întrebarea acestuia, referitoare la 

“excepţia inexplicabilă”- Eminescu: “Ce a căutat pe aici acel pe care şi 

un Buddha ar putea fi gelos?” 

 

                                                                          prof. dr. Adrian Botez 

*** 

NOTĂ: Trimiterile la versul eminescian s-au făcut către ediţia 

Petru Creţia (M. Eminescu - Poezie şi proză, Cartea Românească, Buc. 

1978), ca fiind nu cea mai erudită şi completă, ci cea mai operaţională. 

Au fost consultate şi ediţiile Perpessicius şi D. Murăraşu. 

 

 

Je vous Souhaite une BONNE ANNEE 
2013 !!! 
 

Pour bien Commencer l'Année !! 
 

VERNISSAGE ce soir "Masques et 
Carnavals"  
18h00-21h00 

 

J'expose deux de mes oeuvres 

 

Galerie Béatrice Bellat 
103, rue Lamarck 

75018 PARIS 

 

Exposition du 3 janvier au 2 mars 2013 

du Mardi au Vendredi de 14h00 à 19h00  
le samedi de 11h00 à 19h00 

 

Cordialement, 
Raluca Vulcan 
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* Poate Harald Haarfagre (= Cel cu frumoase plete) Norvegul (cf. una dintre supoziţiile lui G. Călinescu, Opera lui M. 

Eminescu, II, Minerva, Buc., 1985, p. 202, Istoria). 

 Cf. Eminescu  - Opera esenţială (cu zece comentarii de C. Noica şi E. Cioran), ed. Dionysos, Craiova, 1992, p. 239. 



 

Winnipeg – Canada 

 

P A M F L E T  

’’Vladimir Tismăneanu este cel mai excepţional produs al spaţiului cultural românesc, şi insist, este 

al spaţiului cultural românesc … cel mai … poate, cel mai  important produs universitar de origine 

româneasca pe care-l avem…’’ a spus Horia  Roman Patapievici  

 (HRP)  la Târgul de Carte ’’Gaudeamus’’ – în 25 Noiembrie 2012    

 

UNIVERSITATEA  S-A  SCREMUT  ŞI  A  IEŞIT  UN  ŞORICEL  

 
Vă daţi seama ca un asemenea titlu e complet aiurea, un nonsens fiindcă nu există nici o universitate care să scoată şoricei titraţi pentru simplu motiv că ei şi-ar 

roade diploma imediat. Totuşi, când spui scremut şi şoricel prima sinapsă mintală se face cu o zicere populară , veche şi cu tâlcuri, pe care o ştim mulţi şi o folosim în tot 

felul de situaţii şi sensuri subversive: un munte s-a scremut şi a fătat un şoricel , aşa zicem noi, urmaşii geto-dacilor, dar marele poet Horaţius a scris un vers pentru 

posteritate: Parturient montes, nascetur ridiculus mus – se vor screme munţii şi va naşte un şoricel ridicol .  Chiar şi aşa, lucrurile par fără legătura între ele, încerc, printr-o 

fabulaţie, să le cârpesc. Se spune ca la  o universitate din Bucureşti unde, după august 1944,  mulţi profesori valoroşi au fost daţi afară şi înlocuiţi cu noii veniţi pe tancurile 

ruseşti, dintre care unii nici nu aveau diplome universitare adecvate sau deloc, au început să iasă  şoricei  foarte importanţi, dintre care unul a fost cel mai important. Veste 

s-a dus departe, departe, până în Carpaţi unde  un munte, îmi scapă numele, atât a fost de impresionat, în acelaşi timp, invidios  pe universitate încât s-a scremut şi s-a 

scremut până a fătat un şoricel caraghios.  Deci, pentru a pune lucrurile în ordine; întâi  universitatea a făcut excepţia asta şi pe urmă un munte invidios a vrut sa facă şi el 

pe cel mai important. Mult scremet pentru nimic !!  

 Acum, fiindcă veni vorba de excepţii de la universitate bucureşteană, am aflat câteva din volumul ’’Marele Manipulator’’ al profesorului universitar Ion Coja. 

De exemplu Ion Vitner, care l-a alungat pe George Călinescu de la catedra de literatură română, era stomatolog, Crohmălniceanu era inginer constructor iar Paul Cornea nu 

era nimic, dar ei conduceau literatura română. Frumos, nu am să spun că toţi erau evrei, fiindcă cunosc un schizopat cu halucinaţii vizuale care vede numai antisemiţi în 

jurul lui  şi eu nu suport acest senseless word,  un fel de flit ce se dă la nasul românilor, de la un timp, să-i bage în spaimă, obidă şi tăcere. În plus, îmi aduc aminte de un 

caz de la stagiul de Psihiatrie, unde era un pacient care cum mă vedea în secţie striga: Te-am prins, eşti un marţian ! Fusese miliţian dar în loc să vadă şi să prindă duşmanii 

clasei muncitoare începuse să vadă numai marţieni în jurul lui, care, după mintea lui veneau de la Mărţişoara.  Săracul schizofren, la început m-a speriat, pe urma am 

zâmbit trist : ce dureros e când cineva îşi pierde raţionamentul şi e bântuit de halucinaţii. Mai bine schimbăm subiectul şi secţia lui cu Târgul de Carte ’’Gaudeamus’’. 

Lume multă, curioasă , interesată de diferite cărţi, care abundă şi acoperă toate preferinţele, gusturile .  

HRP vorbeşte liber despre volumul ’’Lumea secretă a nomenclaturii’’ semnată de Vladimir Tismăneanu, autor pe care îl prezintă celor de faţă drept poate cel 

mai important produs universitar, al universităţii bucureştene, unde a terminat Sociologia şi fiind fiul lu’tata, nomenclaturist comunist, i-a călcat pe urme. Toţi fac la fel, 

considerându-se cei mai importanţi produşi universitari. HRP a vorbit aproape 25 de minute dintre care câteva minute despre VT şi tot atâtea despre carte, iar restul, minute 

şi minute în şir, cu aplomb de neo-politruc despre recrudescenţa antisemitismului în societatea românească, de tot auditoriul a lăsat capul în jos simţindu-se vizat şi vinovat. 

Şi-a susţinut intoxicarea cu exemple puerile. Unul vechi, pe care-l tot spune ca o flaşnetă: ieri în târg am fost izbit de un om care mă considera insuficient de român şi ce 

caut eu aici, printre oamenii de cultură români.  Ce să comentezi, că Bucureştiul e un târg fără alte produse intelectuale importante, unde se târguieşte identitatea şi 

demnitatea naţională, ca omul era liber să-l întrebe ce caută în cultura românească, după ce HRP a  scris şi semnat: Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai 

vorbim  sau … să o folosim numai pentru înjurături, sau că România are o cultură tip second hand şi Cu o educaţie pur românească nu poţi face NIMIC ( e destul cât face 

Vladimir Tismăneanu, cel mai important produs universitar )  Eu, Doamne fereşte, nu-l ating nici cu o floare, dar l-am întrebat aceleaşi lucruri, în scris, pe Băsescu Traian, 

care a tăcut  fiindcă nu are nimic în comun cu cultura românească, doar cu flota a avut ce a avut. Alt exemplu de  recrudescenţă antisemitică  a fost cazul unei profesoare 

universitare, care a scris într-un articol Volodea în ghilimele şi Tismăneanu fără ghilimele. Ei da, acesta este cel mai grav act de antisemitism ce mi-a fost dat să-l aud  din 

1492 încoace. Insist, vorba lui HRP, din 1492 şi tam-tamul pe care l-a făcut mi s-a părut de mahalagiu din secolul trecut, din Groapa lui Oatu, nu a unui important produs 

universitar din târgul lui Bucur. Dar, după asta, se prea poate ca profesoara universitară, ce a intrat în mare panică,  să aibă  o carieră profesionala subminată de acum 

înainte, deşi, după mine, nu Volodea trebuia pus în ghilimele ci Tismăneanu, având în vedere ca pe tatăl lui, nomenclaturist comunist, l-a chemat Leonid Tisminetski  nu 

Tismăneanu şi după psihiatrice precepte cei ce îşi schimbă numele dovedesc ca nu au avut personalitate şi nici nu câştigă  vreuna.  

  Apoi, HRP s-a întors la el însuşi, pozând în victima antisemitismului, de m-au trecut toate lacrimile când a repetat, a nu ştiu câta oară retragerea sa de la ’’Evenimentul 

Zilei’’ pentru că acolo era unul, care în fiecare miercuri noaptea îl urmarea cu: mori jidane şi mă chiş  în freza lui. Mulţi marţieni pe lumea asta şi necuviincioşi !  Dar nu 

acesta e de luat  în seamă ci ceea ce debita şi susţinea el în acele articole era, de multe ori, para-raţional, nu folosesc termenul consacrat. Era atât de ridicol încât crea 

momente de ilaritate, de clovn la curtea regelui băsescu,  pentru toţi ce îl citeau, mulţi fiind incitaţi să-l critice cu argumente pertinente, să-l zeflemisească, câteodată 

usturător, şi unii chiar lipindu-i epitete ! Deh, gura lumii slobodă, scrie şi în Declaraţia Universala a Drepturilor Omului semnată la ONU şi de România şi de Israel. În 

paranteză, din 1998, când am început să-l critic decent si cu argumente pe HRP multe etichete şi injurii s-au abătut asupra mea de la zisele elite bucureştene – A. Pleşu, C. 

Stanescu, Alex  Ştefănescu - ce îl idolatrizau grotesc pe HRP mai ales după ce acesta a ajuns preşedinte pe bugetul culturii româneşti de tip second hand !  Acum, în 

sfârşit, adepţii şi idolatrii lui şi-au dat seama de adevărata personalitate a lui HRP şi el face ultima sforţare să se menţină strigând în gura mare ca este victima 

antisemitismului. Cât despre manipularea lui cu recrudescenţa antisemitismului mă amuză cât dă în gropi şi-mi aduce aminte de Moses Rozen, care numai după 1990 a 

pus în faţa Templului Coral o placa pe care scria că  românii sunt responsabil de un holocaust a 400.000 de evrei. Până atunci nici o acuzare atât de directă şi gravă, şi 

slavă, armatei roşii eliberatoare, care ne-a adus pe Ana Pauker, Nikolski, Brucan, Walter Roman,  Leonid Tismeniski, Dionisie Patapievici şi mulţi alţii de acelaşi sânge, 

dar nici unul dintre ei sau, de ce nu, toţi în cor nu au acuzat România de holocaust până în 1990 !! După cincizeci de ani, din 1990, Moses Rozen, Jean Ancel şi Elie  

Wiesel au  început să scrie scenariul şi să regizeze  holocaustu din România cu puţine şi şterse personaje reale dar mulţi figuranţi plătiţi. 
Şi aşa au ajuns contribuabilii români după 50 de ani să fie acţionari  obligatorii  la Holocaust Industy, cum l-a numit profesorul universitar Norman G. Finkelstein, evreu 

american, în cartea sa. În paranteză, în 2001 l-am rugat, în scris, pe Gabriel Liiceanu să publice la ’’Editura Humanitas’’ cartea profesorului american, să afle şi românii cât sunt de 

manipulaţi cu holocaustu din România. Altum silentium !! Aşa ca astăzi ştafeta holocaustului din România  este preluată de la Rozen, Wiesel  şi Ancel de către fiii nomenclaturiştilor 
evrei Tismăneanu, Oişteanu, Patapievici . Succes băieţi, aveţi cale deschisă !!  Intelectualitatea bucureşteană şi provincială, cu excepţia câtorva, tremură  ca nu cumva  HRP să-i arate 

cu degetul său, detector de antisemiţi !!   

Dar şi mai penibile sunt elitele bucureştene şi  provinciale  de astăzi, jurnaliştii şi scriitori, ce nu au nici o reacţie vocala sau scrisă la elucubraţiile lui HRP, motivându-şi 
laşitatea cu aşa zisa ignoranţa de om mult superior. Aiurea, sunt poltroni în toată regula. Dar, unii dintre aceştia  coboară şi mai jos pe scara demnităţii, mimând ascultarea cu interes, 

cu gura căscată, dând din cap aprobativ şi aplaudându-l la sfârşit. Unul dintre aceştia, Mircea Cărtărescu, a fost de faţa, şi el prezentând cartea lui Vladimir  Tismăneanu. A început 

patetic, cum cel mai important produs universitar bucureştean îi este mai mult decât prieten, îi este un frate mai mare şi cu o scurtă evocare din 1990. Atunci, a fost paraşutat (?!) 
direct în miezul marelui măr, Big Apple  şi  fratele cel mare l-a întâmpinat la telefon cu : Ce faci, bă !  Am ascultat de trei ori înregistrarea pentru că vroiam să fiu sigur de mai multe 

lucruri. Întâi, scriitorul de pe lista suedeză a nobililor a spus: în sensul acestei prime fraze de-o familiaritate şi căldură extraordinară s-a desfăşurat în continuare perioada cât am stat 

… Pentru mine nu este nici o frază, ci o propoziţie simplă de mahala, care demonstrează cât de important produs universitar bucureştean este Vladimir Tismăneanu sau Volo cum îi 
spune Mircea Cărtărescu,  căruia îi trage un periaj de mic lacheu, ca să nu folosesc expresia obişnuită în asemenea situaţii. Încă odată m-am mai lămurit de anvergura personalităţii  

cărtăresciene  care în scrierile sale foloseşte Românica în loc de România şi cât de nesuferită i-a devenit această ţară, dar nu o părăseşte, cum nu o părăsesc nici cei ce urăsc românii, 

limba română şi statul lor unitar de aproape o sută de ani …  
Mi-am comandat cartea lui Vladimir ’’Tismăneanu’’, dar până ce o voi primi am să mă adresez universităţii bucureştene cu propunerea să înlocuiască una din statuile din faţa ei 

cu statuia celui mai important produs universitar pe care l-a dat iar la picioarele lui să pună două statui mai mici, de-o şchioapă, ale lui  HRP şi MC    
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Associazione Artistico Culturale 

L'Arca dei Folli 

www.arcadeifolli.com 

Sede e sala d'Arte via Trento 6-10-12 

63064 Cupra Marittima AP 

  

5 gennaio Gran Galà del Rolf al Teatro  Mercantini 

7 Gennaio Omaggio a Caravaggio mostra e presentazione del  libro “Caravaggio o della Vulgata” 

Museo Venanzio Crocetti Roma,  

Fine Gennaio pubblicazione dell’Antologia Sfumatura dell’Amore, (Gustul Iubirii, Shija e Dashurisë) 

  
 

 

Danilo Tomassetti, Antonella Spinelli, Nazzareno Tomassetti, Annunzia Fumagalli 
I maestri dell'Arca dei Folli Nazzareno Tomassetti, accademico di San Lazzaro, Annunzia Fumagalli e Antonella Spinelli, sono stati invitati all'evento: Omaggio 

a Caravaggio tra Epifanie e Epifenomeni presso il Museo Venanzo Crocetti, Via Cassia 492, Roma Periodo Espositivo: 7-17 Gennaio 2013, una mostra d’arte 

contemporanea a cura del M° Gianni Dunil Varie saranno le opere presentate, molte delle quali presentano una rivisitazione in chiave moderna dei temi 

caravaggeschi; dall’astratto al figurativo, dalla pittura alla scultura fino alla fotografia 

In questo ambito il 7 gennaio, con appuntamento alle 17.30, verrà presentato il volume edito da poco “Caravaggio o della Vulgata” di Daniele Radini Tedeschi, 

edito De Luca Editori d’Arte. Radini Tedeschi con Stefania Pieralice presiedono l' Accademia di San Lazzaro di Roma e Associazione La Rosa dei Venti, 

prestigiose realtà della cultura e dell'arte italiana, i quali agiscono in stretta collaborazione con l'università La Sapienza di Roma. Nell'anno 2012, le due 

istituzioni hanno riconosciuto Tomassetti, Fumagalli e Spinelli maestri dell'Arte, inserendoli nel libro Manent, il libro d'oro dell'arte Contemporanea, dando poi 

allo scultore Nazzareno Tomassetti, l'ambito riconoscimento di accademico benemerito della compagnia di San Lazzaro. 

Nella mostra si darà spazio, quindi, a quei movimenti di avanguardia e di sperimentazione, espressione artistica più innovativa, a confronto con il figurativo 

classico. 

Il tema sarà la risultanza tra le spinte innovatrici attuali e quelle tradizionali, di cui Caravaggio fu al contempo portatore e distruttore, creando una 

contrapposizione tra rivoluzione e evoluzione nell’arte. 

In questo contesto il M° Nazzareno Tomassetti presenterà due opere vicine ai modelli di caravaggio La deposizione e L'Angelo custode, anche se non possiamo 

dire che la sua scuola sia classica ma novecentesca. Il M°Annunzia Fumagalli invece la flagellazione, opera in carboncino, che rielabora il capolavoro di 

Caravaggio, con estrema raffinatezza. Il M° Antonella Spinelli mette in rilievo, con magistrale opera digitale, due genialità quella di Caravaggio e quella del 

fondatore della Apple Steve Jobs 

 
Opere dei maestri dell’Arca Nazzareno Tomassetti, Annunzia Fumagalli, Antonella Spinelli 

Gli altri artisti in mostra sono: Giordano Ernesto Sala, Marcello Sassoli, Giovanni Iovene, Emanuela 

Fera, Maria Rita Ridolfi, Wanda Nazzari, Silvana Abram, Laura Longhitano Ruffili, Donata Lombardi, 

Gabriela Costachè, Aurora Mazzoldi, Lucia Ida Viganò, Francesca Guetta, Mario Caddeo,, Alessio 

Serpetti, Luigi Di Santo, Jucci Ugolotti, Barbara Pazzaglia, Antonella Scaglione, Marzio Andreucci, 

Ivana Castelliti, Margherita Piccioni, Giovanni Puledda, Giovanni Muccitelli, Silvia D’Onorio, Giovanni 

Angelo Solinas. Patrizia Murazzano, Adriana Montalto. Maria Carletti. 
 

Menù musicale a Ripatransone. 

Sabato 5 Gennaio dalle ore 19, Gran Galà del ROLF, Ripatransone Opera Leonis Festival, al Teatro 

Mercantini di Ripatransone protagonisti dell'evento il mezzosoprano M° Ambra Vespasiani e il baritono 

M° Ettore Nova, fondatori del ROlF e dell’Arca dei Folli. 

Parteciperanno il pianista Domenico Romano, Roberto Vespasiani,, Giampaolo Corradetti flautista, Betty 

Ciotti accompagnerà i cantanti al pianoforte , tra cui allievi dei due maestri della lirica. A seguire menù 

musicale brindisi e cibo, che si terrà in altra sede che sarà annunciata durante il concerto.  

                                                                          Poesia  

Antologia Sfumatura dell’Amore, 

(Gustul Iubirii, Shija e Daschurisë) 
 

 

Copertina del libro, anteprima 

A gennaio uscirà l'Antologia Sfumature di Amore, (Gustul Iubirii, Shija e Daschurisë) 

edita in Romania edita dalla casa editrice Amanda Edit in rumeno, albanese e rumeno. 

L'antologia pubblica opere di alcuni poeti che hanno partecipato al Festival Internazionale 

“Ditët e naimit” Tetovë in Macedonia. La parte italiana è stata curata dal socio onorario 

dell'Arca dei folli Ismail Iljasi, tra i fondatori del Festival, il quale volle tra i partecipanti il 

pota Danilo Tomassetti, Presidente dell'Arca dei Folli e il poeta Serafino Sargentoni, 

anche lui socio onorario. L'anno successivo partecipò altra socia onoraria Maria Adele 

Giommarini, commediografa.  

Quella di “Ditët e naimit” fu esperienza molto profonda, sia dal punto di vista letterario 

che umano, come sovente ricorda Tomassetti, il quale  ha testimoniato lo stupore e la 

gentilezza della popolazione della Macedonia, in quell'anno di dopoguerra il 2003, dove 

ancora erano visibili le ferite della guerra civile, case crivellate e guerriglia alle porte della 

cittadina. In questo clima sorgeva la festa della poesia, la quale coinvolgeva tutta la 

nazione e poeti provenienti da tutto il mondo, alla ricerca di una ritrovata unità al di là 

delle etnie diverse e della lingua. La poesia in quei luoghi è unità unificante e fluidificante, 

autentica regina della cultura, il Festival è seguito in diretta dalla televisione nazionale di 

macedonia  e le maggiori testate giornalistiche dedicano pagine e pagine sui poeti e le loro 

opere. Nell'edizione del 2003 furono chiamati a rappresentare l’Italia oltre a Tomassetti e 

Sargentoni  i poeti  Catia Zuccaro e Mario Bellizzi, facenti parte delle antiche enclavi 

albanesi in Italia, maestri nella loro arte, testimoni delle vicende balcaniche.  
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Prof.Dr.Ion Pachia 

Tatomirescu 

Paradoxismul lui Vasile / Vasko Popa în poemul din 16 decembrie 1947, „La masă cu 

tristeţea“ 

 
– se relevă ca reacţie antifascistă / antihitleristă şi 

antistalinistă, ca expresie estetică irepresibilă 

împotriva dictaturilor comuniste de orice tip, ca 

expresie estetică angajând reacţia de cel mai înalt 
rafinament stilistic / semantic la cenzuri (stalinist-

comuniste, ceauşiste, neostaliniste etc. – cf. PTGrp, 9 

– 61; 229 – 261). 
Încă din anul 1947, se poate afirma cu 

certitudine că valahul poet-întemeietor al unui foarte 

original teritoriu liric, Vasile / Vasko Popa – fireşte, 
în limba-i maternă, pelasga > valaha / dacoromâna, 

mai întâi, şi, apoi, în limba sârbă (limbă în care s-a 

afirmat pe deplin, prin majoritatea volumelor sale de 
poeme, scrise „direct“ în această limbă pe care-o duce 

la apogeul întreagii lirici de după al doilea război 
mondial din Iugoslavia > Serbia / Europa) –, cultiva o 

nouă estetică, admirabila estetică a paradoxismului, 

după cum certifică, între altele, şi poemul La masă cu 

tristeţea, ce datează din 16 decembrie 1947 (infra – 

în manuscris, lipseşte punctuaţia): «Dacă vinul 

plânge, / dacă vinul râde, / tu taci / şi florile mint. // 
Pleacă cu vioara, / cu ochii închişi: / nu te mai 

’napoia, / pleacă ! // Afară ninge, / visul lasă urme: / 

nu visa ! // Şi cerul din pahar – / şi el are stele...! // 
Dacă vinul cântă, / tu taci... // Cu cine dansează / 

zâmbetul meu ? // Te rog să le spui / să uite că sunt 

cântec. // Zici că are grâu verde / între gene... // Afară 
nu mai ninge – / cine-i vinovat / dacă vinul se duce: / 

tu, nu-l chema...!» (Lum-2002, 11).  

În vârstă de numai 25 de ani la data 
caligrafierii poemului, Vasile / Vasko Popa, din 

orizontul hibernal al anului 1947 – aşadar, imediat 

după cea de-a doua conflagraţie mondială şi către 
sfârşitul unor cumpliţi ani de secetă de la Dunărea de 

Jos / Mijloc – paradoxizează cu vibrant rafinament, 

gradat-polidirecţional: de la „oximoronizarea“ vinului 

ce plânge (dinspre o realitate dură ce scoate lacrimi 

pentru „cel drag“, mort pe frontul secundului război 

mondial“ – părinte, frate, soţ, prieten) / râde (la 
reîntoarcerea „celui drag, viu şi teafăr din tranşee“), 

de la „plânsu-râsul“ din versul prim şi din cel secund, 

„oximoronzare“ a „adevărului din vin“ (din 
arhicunoscutul dicton latin, In vino veritas !), liricul 

erou trece la săgetarea partenerului / partenerei de 

pahar (din planul complementar) cu o aserţiune 
privind „comunicarea prin tăcere“ în vreme ce „şi 

florile mint“. 

 

Marele poet al 
secolului al XX-lea, Vasile / 

Vasko Popa (Grebenaţ-

Serbia, 29 iunie 1922 – 5 

ianuarie 1991, Belgrad), este 

unul – chiar primul –dintre 

întemeietorii 
paradoxismului, operând / 

voltaicizând, într-un mod 

neasemuit de original, 
„direcţia“ paradoxismului 

limitelor tragic-

existenţiale, ce ilustrează 

macrotema labirintului, cu 

lirosoficul raport: 

macrocosmos / „cutie-

mare“ – microcosmos / 

„cutie-mică“, ori cu 

„greşirea cerului“ (cf. 
PTDgc, 23 – 28 / 167 – 171) 

etc., alături de Ion Miloş (16 

februarie 1930, Sărcia / 
Sutjeska – Serbia), cel ce 

„construieşte“ poemul ca 

„orgasm“ abisal al 

materiei, alături de Nichita 

Stănescu (Ploieşti-România, 

31 martie 1933 – 13 
decembrie 1983, Bucureşti), 

ctitorul paradoxismului 

ontologic al Limbii / 

Logosului, alături de  Marin 

Sorescu (Bulzeşti-România, 

19 februarie 1936 – 8 
decembrie 1996, Bucureşti), 

făuritorul paradoxismului 

cosmologic, alături de 

Mircea Ivănescu, Anghel 

Dumbrăveanu, Ion 

Gheorghe, Cezar Baltag, 

Ioanid Romanescu, Emil 

Brumaru, Slavco Almăjan, 

Mihai Ursachi, Ioan 

Alexandru, Adrian 

Păunescu, Ion Pachia-

Tatomirescu, Ioan Baba, 

Mircea Dinescu ş. a. (cf. 

PTGrp, 262 – 452).  

După cum bine se ştie, 
paradoxismul – curent literar 

ce are în panoul central al 

principiilor sale estetice, 
într-adevăr, conjugarea la 

moduri lirice, epice, 

dramaturgice a 

paradoxurilor lumii  (în 

primul rând, ale „lumii 
geopolitice“, „conjugare“ 

confundată adeseori cu 

crearea / culegerea de 
paradoxuri) de după cel de-

al doilea război mondial 

 

Tensiunea „neputinţei / incapacităţii de a comunica / exprima“ din 

prima strofă, angajează paradoxist a doua strofă, cea a „ieşirii“, a „alungării 

bifurcate“ a cântăreţului / violonistului (artistului), fără întoarcere („nu te mai 

’napoia...“): (1) de a părăsi – el / eroul liric spaţiul vinului / cântecului – cu 

instrumentul producător de cântare (vioara, ori lira / harpa); (2) de a ieşi „cu 

ochii închişi“ într-un spaţiu purificator, ori în curs de purificare, graţie 

ninsorii. Pentru cel ce pleacă / iese din „cutie“ / „labirint“ se aude ca ecou, 

desigur, cea de-a treia strofă – de fapt, un sfat ca pentru călătoria fără 

întoarcere a Dalbului-de-Pribeag –, sau strofa ninsorii şi a visului ce lasă 

urme, strofa-îndemn: Afară ninge, / visul lasă urme: / nu visa ! Odată ieşit 

din spaţiul vinului de râde / plânge, în purificatoarea ninsoare, eroul liric – ca 

un Iona postbelic-secund – „se lăuntrizează“ (dacă un astfel de verb poate fi 

îngăduit de Distinsul Receptor) prin „oglindire“ / „simetrizare“: Şi cerul din 

pahar – / şi el are stele... ! Se face firească o „sacră treime“ ipostaziată – 

după „vinul [ce] plânge“ şi după „vinul [ce] râde“ – în vinul ce cântă (fie 

cuprinzător de adevăr artistic, fie de non-adevăr): Dacă vinul cântă, / tu 

taci... De data asta eroul liric, identificându-se în Poetul din faţa „vinului“ 

cântător / cântăreţ, dedublându-se – ca sorescianul Iona de mai târziu –, 

„închide“ cercul de secţiune-labirintică, prin interogaţia căutătoare a 

arhimedicului punct de sprijin: Cu cine dansează / zâmbetul meu ? Pentru ca 

imediat să plonjeze în „baia de miteme“ – ce-şi află cristalizare în valah-

fundamentalul mit al armonizării omului pur, drept, viteaz, ca „parte“ 

divină, în sacrul întreg cosmic – şi să se releve testamentar-mioritic, după 

legea Gurii de Rai. Şi eroul-poet de la masa de brad a tristeţii lui Vasile / 

Vasko Popa – aidoma unui epopt-nemuritor al Zalmoxianismului, 

îndeplinindu-şi misiunea de mesager celest, aceea de a împăca Pământul-

Mumă şi Cerul – se rosteşte în antepenultima şi în penultima secţiune / strofă: 

Te rog să le spui / să uite că sunt cântec. // Zici că are grâu verde / între 

gene...  
„Ieşirea prin cer“ a Poetului / Eroului liric (metamorfozat în cântec 

/ operă) din terestrul labirint nu trebuie să fie „adevăr cunoscut“ celor ce nu 

înţeleg Geniul; lor, „muritorilor“, să li se spună – pe înţeles, verosimil – „că 

are grâu verde între gene“, evident, la distanţă apreciabilă de nunta cosmică a 

protagonistului mioritic, spre a nu fi iritate / stârnite stihiile Mumei-Pământ. 

Mişcarea eroului din poemul de tinereţe al lui Vasile / Vasko Popa trebuie să 

se facă în direcţia din care vine lovitura, mai ales când «afară nu mai ninge» şi 

când, ca adevărul, «vinul se duce» în reliefuri infinit-paradoxizate.                

În „închiderea“ textului, reamintim Distinsului Nostru Receptor că 

„setea de cunoaştere“ ca „ieşire prin cer“ a ens-ului uman, mai ales a Poetului 

/ Eroului liric (metamorfozat în cântec / operă), din terestrul labirint, „nu este 

absolut necesară“, de vreme ce, mai târziu, desigur, Vasile / Vasko Popa – 

abordând dintr-alt unghi al paradoxismului macrotema labirintului, cu 

lirosoficul raport: macrocosmos / „cutie-mare“ – microcosmos / „cutie-

mică“, ori cu „greşirea cerului“ – ne încredinţează că „în mica noastră 

planetă-cutie“ se află tot universul: «Cutia mică în care e lumea întreagă / S-a 

îndrăgostit de sine / Şi a născut / Încă o cutie mică // Cutia mică a cutiei mici / 

S-a îndrăgostit şi ea de sine / Şi a născut / Încă o cutie mică // Şi astfel la 

nesfârşit // Lumea întreagă din cutia mică / Ar trebui să fie / În ultima cutie a 

cutiei mici // Nici una dintre cutiile mici / Aflate în cutia mică îndrăgostită de 

sine / Nu este şi ultima // Căutaţi acuma lumea» (Ultima ştire despre cutia 

mică, poem tradus din limba sârbă în limba valahă de Ioan Flora; Lum-2002, 

35). 

 
 

Sigle: 

 

 Lum-2002 = Lumina („revistă de literatură, artă şi cultură“, 
fondată la 12 ianuarie 1947, la Vârşeţ-Serbia, de cercul literar condus de Vasile / Vasco 

Popa), anul LV, seria nouă, nr. 4 – 5 (35 – 36), 2002. 

 PTDgc = Ion Pachia Tatomirescu, De la „greşirea cerului“ la 

paradoxism ontologic (în poezia lui V. Popa şi a lui N. Stănescu), în Anuarul de 

martie (Timişoara), anul III, nr. 3, martie, 2008, pp. 23 – 28; şi în revista Familia 

(Oradea), nr. 11 – 12 / noiembrie – decembrie, 2008, pp. 167 – 171. 
 PTGrp = Ion Pachia Tatomirescu, Generaţia resurecţiei poetice 

(1965 – 1970), Timişoara, Editura Augusta, 2005. 

 

Lumina, anul LV, seria nouă, nr. 4 – 5 (35 – 36), 2002, p. 11. 

 



 

 
Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului 

Internaţional Poetry PRO, coordonat de Lidia Vianu, 

Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar 
Contemporan - Universitatea  din Bucureşti, http://mttlc.ro 

 

 

Poeme  
 Traducere de Miruna Iacob 
 

 

Poeta contemporană Angela Kirby locuieşte în 

Londra. Are doctoratul în Scriere Creatoare, 

obţinut la Universitatea Sussex. Poemele sale sunt 

publicate în reviste din toată lumea, Angela Kirby 

câştigând şi numeroase premii. Cele două colecţii 

de poezie ale scriitoarei,  Mr Irresistible (2005) şi 

Dirty Work (2008), sunt publicate de Editura 

Shoestring, urmând ca următoarea colecţie să 

apară în 2013. 

 

Angela Kirby 
 

Charmeuse 
E felul în care i se prelinge printre degete, şuvoiul 

fluid; 

lichefierea, strălucirea, scânteierea, prefirarea 

şi luciul său. La început el îi cumpără pentru ea, 

apoi îi fură, unul câte unul, mereu pe cei negri, 

îi apropie de chip, îi atinge de piele. 

Constrângerea se fortifică, răvăşeşte frânghiile cu 

haine, 

alegând nopţi monolite şi riscul dezvăluirii, 

tentaţiile parafiliei accelerează primejdios. 

Ferestrele luminate îl atrag; femeile se îmbracă, 

se dezbrăca, jocul lor de umbre îl stârneşte. 

Colecţia i se îmbogăţeşte; falduri ondulate-i cuprind 

şoldurile, 

vintrea şi coapsele, excitându-l. Când materialele 

pălesc, 

studiază cu atenţie Recondiţionarea ţesăturilor de 

mătase neagră. 

Băcanul se pune la fiert, se cufundă ţesătura în apa 

clocotită, se scoate, se 

Pune în vopsea puţin vitriol albastru sau vitriol verde. 

Se înlocuieşte 

ţesătura, se fierbe încă o dată. Sau se foloseşte un 

decoct din frunze de smochin. 

Alegându-şi momentul şi un decoct din frunze de 

smochin, 

înmoaie şi mestecă până ce tenebra strălucire reapare. 

În fiecare zi alege o altă pereche pe care o poartă pe sub 

costume sobre şi respectabilitate. Soţia lui nu ştie, 

nici măcar nu bănuieşte şi nu ar înţelege niciodată. 

(poezie care urmează să fie publicată în 

revista Ambit, în primăvara anului 2013) 

 

Noul tablou 
El îl numeşte Lalea – 

vopsea  împroşcată 

de-a lungul pânzei groase  

picură şi să-ncheagă –  

dar cu cât îl privesc mai mult 

cu atât mi se pare imposibil 

să fie o lalea, 

ci o lună roşie arzând 

într-un bulgăre alb de gheaţă 

sau o lumină de avertizare 

sau, cel mai probabil, 

inima frântă a cuiva, 

pentru că astă-noapte palpita 

în toate visele mele 

şi astăzi bate cu înverşunare 

într-un colţ al încăperii. 

(poezie publicată în The Company of Poets, 

Hearing Eye,  2003) 

 

Prerafaelit 
A dormit prost, a visat 

virgine roşcate 

cu pielea lor albă, 

mistuită de micile focuri  

care le pâlpâiau în vintre 

şi sub braţele lor, 

imortaliză gheaţa verde 

din ochii lor arctici, 

se trezi devreme, le sugrumă 

cu nuferi 

şi le pictă pe toate 

afară din gândurile sale. 

(poezie publicată în revista Rialto,  2002) 

 

Păstrând timpul 
Muzica se scurge prin camera de pictură 

si învăluie ferestrele din depărtare. 

 

Înainte să apară ceilalţi, tatăl meu îmi ia mâna,  

după care pornim, unduindu-ne pe valurile muzicii, 

 

rotindu-ne deasupra parchetului vălurit,  

cu braţu-i ferm, de-a lungul taliei când mă-nclin pe 

spate, în siguranţă 

 

pentru un timp,  muzica reiterează monoton, 

un`-doi-trei, un`-doi-trei, un`-doi-trei – 

 

Trebuie să izbutesc pentru că astea sunt vremurile bune 

când el e fericit, de neclintit, chipeş în costum, 

 

fredonând bucăţile pe care nu prea şi le aminteşte, 

Dunărea albastră curge, pam pam, pam pam –  

 

şi mă simt matură în rochia neagră din tafta, 

un rebut al unei surori, mult prea bătrânească pentru 

mine 

 

în timp ce lângă un gramofon învechit, un bloc de-un 

metru 

din mahon, mătase zdrenţuită şi alamă, 

 

stă mama mea, zâmbindu-şi zâmbetul ei trist 

învârtind de mânerul încovoiat, cât noi valsăm în juru-i, 

 

cu râul clocotind de jur împrejur, învârtindu-ne 

şi învârtindu-ne până ameţesc – înapoi, înainte, înapoi. 

         (poezie publicată în The London Magazine, 2012) 

 

 

Valeriu D. POPOVICI-URSU                                                     

 ADEVĂRUL ISTORIC DESPRE 

AŞA-ZISUL POPOR TRAC 

 

 
    Semnalăm faptul că în cărţile de 

istorie recente române şi mai ales în 

toate dicţionarele, enciclopediile române 

şi străine, cît şi în cărţile de istorie a 

naţiunilor care ne înconjoară, apar erori 

istorice şi mai ales cele privind obârşia 

unor popoare din antichitate şi din 

primul mileniu al erei noastre. Se repetă 

erorile strecurate în timp, printre care şi 

cele de pe linia pan-slavistă din 

comunism, în istoriografia română. 

    Ne vom limita numai la eroarea ce se 

perpetuează în domeniul aşa-zis-ului 

popor trac. 
    În Enciclopedia Antichităţii1 Horia 

C. Matei (şi la a 5-a ediţie!) scrie: 

Tracii (gr. Thrakes, lat. Thraces) 

populaţie indo-europeană constituită în 

mileniul II î.Hr. într-un spaţiu 

geografic cuprins între Carpaţii 

nordici, rîurile Tisa, Vardar şi Morava, 

Marea Egee şi Marea Neagră. Din 

marea masă a tracilor se delimitează, 

în mileniul I î.Hr., în spaţiul carpato-

danubiano-pontic, o ramură nordică 

distinctă, formată de triburile geto-

dacilor. Din Pen. Balcanică migrează 

către 1.500 î.Hr. spre Est, în Asia Mică, 

triburile trace ale misilor, în sec. 13 

cele ale frigienilor (sau brigilor), iar în 

sec. 6-7 cele ale bitinilor... Autorul 

enciclopediei de mai sus, cu toate că 

nu-l menţionează pe Herodot şi 

Istoriile lui în Bibliografie (citând 

doar cărţi apărute după anii 1960!) 

scrie despre un popor trac, aşa cum a 

afirmat Herodot în Istoriile sale. 

    Afirmaţia autorului că „o populaţie 

indo-europeană constituită în mileniul 

II î.Hr. într-un spaţiu geografic ....”nu 

are nici-o bază ştiinţifică şi o vom 

dovedi prin scrierile mai multor 

autori credibili din antichitate şi până 

astăzi. 

    Dio Cassius (c.155-c.235), refugiat la 

tracii din Hellespont (Dardanele), 

remarca în legătură cu geţii (şi nu tracii 

n.n.) : „Numesc aceste populaţii după 

cum se numesc ei înşişi, deşi nu sunt 

neştiutor, că anumiţi autori greci îi 

numesc pe geţi, pe drept sau nu; în ce 

mă priveşte, eu ştiu că geţii sunt 

populaţia care locuieşte la nord de 

Haemus, (Munţii Balcani n.n.) în 

Paris 
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apropierea malului Istrului”.2 Tot el constata: „Cei de 

dincolo de Istru poartă numele de daci, fie că sunt daci, fie 

că sunt geţi, fie că sunt traci, din neamul dacilor; eu îi 

numesc daci, cum le zic romanii, (deci nu cum se numeau ei 

înşişi n.n.) măcar că ştiu bine că unii dintre greci îi numesc 

geţi”. 3  

    Tot de la Dio Cassius aflăm (C. L. I, § 22):  

    Dacii ocupă ambele maluri ale Istrului (după cum veţi afla 

mai departe, Herodot se contrazice afirmând că: dincolo de 

Istru pare să fie un pustiu fără sfîrşit), cei care se află spre 

miazănoapte de fluviu se numesc „daci”, unii îşi zic şi „geţi” 

sau „traci”, căci aparţin neamului dac care odinioară a 

populat cu aşezări împrejurimile muntelui Rhodope. A se 

reţine: cei care îşi zic geţi sau traci aparţin neamului dac, care 

a populat cu aşezări împrejurimile muntelui Rhodope, spaţiu 

numit Tracia. Şi autorul, dl. G. Gheorghe după care am citat 

cele de mai sus (GETICA nr. 5-6) afirmă: Deci, şi după Dio 

Cassius, „tracii” lui Herodot provin din daci, o ramură a 

geţilor, naţiunea matcă în spaţiul euro-asiatic (pînă-n India 

şi China)4 (s. G.G. şi ale noastre) 

    Savantul german Julius Klaproth, localizează Tracia tot în 

sudul Dunării concretizând despre expediţia perşilor în 

Balcani. „Darius Hystaspes, după ce eşuase în expediţia lui 

împotriva sciţilor din Europa, a făcut tributare Tracia şi 

Macedonia”5 După cum se observă, Tracia cît şi Macedonia 

erau considerate ca state, populaţia fiind getică, pe care 

grecii de lângă ei îi numeau pejorativ traci.  

    B.P. Haşdeu, într-o lucrare a sa aprecia: „Tracia este o 

vorbă foarte vagă, sub al cărui nume se cuprind: dacii, geţii, 

bistonii, trauşii, doboni, poeni etc., până şi o mare grămadă 

de alte popoare (neamuri) ce aparţin toate uneia şi aceleaşi 

colosale ginţi”.6 

    La toate aceste afirmaţii reiese clar că numele de Tracia şi 

de traci sunt generice, date de greci neamurilor străine de ei 

şi din imediata apropiere de graniţele lor, neamuri care aveau 

alte trăsături, invidiate de ei, întrucît denumirea de Thrakios 

însemna cutezător, obraznic, înfumurat, ...deci epitete, 

virtuţile specifice unei etnii sau ginte şi nicidecum o etnie.7      

    Numai din cele expuse mai sus, se întelege clar că: o etnie 

tracă nu a existat nicicînd şi că Tracia a fost denumită doar 

o mică porţiune din Balcani, vecină cu populaţia de limbă 

greacă. Nu ne vom opri numai la sursele citate până acum, ci 

vom expune în continuare şi     alte surse, în care nu se scrie 

nici de o etnie tracă nici de un popor trac.  

    În această privinţă, dl.G.Gheorghe ne relatează 

următoarele: „Pe baza datelor şi dovezilor pe care le 

cunoaştem astăzi nu a existat niciodată o etnie tracă, chiar 

dacă la o lectură superficială a izvoarelor, mai ales după 

Herodot, se poate rămâne cu senzaţia că aceasta ar fi fiinţat 

cîndva..., Cine sînt aşadar cei cărora Herodot le spune traci? 

    a/ Mommsen8, în Istoria romană scrie: „documentul cel 

mai semnificativ al naţionalităţii este LIMBA, învăţătură pe 

care am găsit-o la numeroşi oameni de cultură”.(s.n.) 

    După această concluzie, în vol. IV, p. 102-103, Mommsen 

arată: „Numeroase şi indutabile mărturii demonstrează că  

populaţiile ţinutului numit Tracia, datorită împărţirii 

provinciale romane, ca şi cele mœsice, dintre Balcani şi 

Dunăre, şi, în aceeaşi măsură, geţii şi dacii, pe malul celălalt 

al Dunării, au vorbit cu toţii una şi aceeaşi limbă” (s.n.).  

    Şi autorul (G.G.), adăugă: Nota bene: nu scrie traci (o 

astfel de etnie ne putând fi găsită nicicând în istorie) ci 
populaţiile ţinutului numit Tracia, datorită împărţirii făcute 

de armatele Romei, ca şi mœsii, geţii sau dacii...(s.aut. G.G.).  

    b/ Şi Strabon, mai aproape de Herodot decît Mommsen, 

scrie:  

    „Doar şi în vremea noastră  Aelius Catus a strămutat în 

Tracia, din cealaltă parte a Istrului, 50.000 de oameni de la 

geţi, un neam de aceeaşi limbă cu tracii9 (s. aut. G. G). 

    Că în Tracia au existat întotdeauna geţi (şi nu traci n.n.), ca 

şi în toată Europa, (s.n.) nu poate fi nici o îndoială. 

 

C.I. Hyginus (c.64 î.Hr.-c.17 d.Hr.) în Astronomicon libri IV scrie despre Charnabon, rege 

al geţilor din Tracia.”10    

    Ştim cu toţii că în ştiinţă, nu e adevărat ceea ce nu-i dovedit. Or, pentru ceea ce scrie, 

Herodot nu produce nici-o probă, nici-o cronologie, ca în lumea basmelor. (s.n.) 

        De fapt, cele mai multe din relatările lui Herodot, nu pot fi categorisite decât BASNE, 

opera lui luată stricto sensu, se apropie mai curînd de religie (unde-i păcat să nu crezi tot ce 

se spune), decît de istorie (unde-i păcat să crezi orice afirmaţie, fără să cercetezi probele pe 

care se sprijină). ... 

   Deşi i s-a atribuit lui Herodot calitatea de istoric, aceasta nu se poate susţine. Se 

foloseşte pe seama lui formula „părintele istoriei” atribuită de Cicero (106-43 î.Hr.) care 

spune: În  timp ce în istorie se urmăreşte numai adevărul, scopul poeziei este mai ales 

plăcerea.  Cu toate acestea şi Herodot (c.490-c.420 î.Hr.) părintele istoriei, şi Theopompus 

(c.378/376-321 î.Hr.) relatează numeroase poveşti (De legibus, I, 1).  

    După părerea d-lui G. Gheorghe, de unde am preluat cele relatate, în textul de mai sus  

Cicero se referă numai la faptul că Herodot a folosit pentru prima dată ca titlu al lucrării 

sale Logoi şi Historiai (Istorii), iar nu că ar fi părintele istoriei adevărate, care chiar din 

textul lui, Cicero urmăreşte numai adevărul, în timp ce Herodot ca şi Theopompus, ca şi 

numeroşi alţi autori de istorii = pozne, întâmplări, poveşti, relatează numeroase poveşti. 

    După cum se vede, Cicero însuşi constata că Herodot, relatând numeroase poveşti este 

opus ideii de a urmări numai adevărul = scopul istoriei, astfel că titulatura acordată este 

determinată de circumstanţă, nu de caracterul scrierii sale. (s.n.) 

    Ca dovadă însuşi Aristotel (384-322 î.Hr.) îl consideră mitograf, iar Plutarh (c. 50-c. 

125) îl socoteşte de rea credinţă. 11  

    Herodot a mai afirmat despre traci ca fiind, după indieni cei mai numeroşi, într-o 

epocă când, nu se efectuase încă recensământul unei populaţii, ca la romani mai târziu!12 

(s.n.)  Numai din acastă afirmaţie putem deduce că: toate „poveştile” scrise de el nu sunt 

credibile. 
    În continuare relatăm ceea ce afirma şi Lucian din Samosata (c.125-c.195)13 : „Tucidide 

a statornicit minunat legile istoriei şi a hotărît cu înţelepciune ce vrea să însemne o bună 

sau rea scriere istorică. Văzînd admiraţia stîrnită în jurul lui Herodot, care ajunsese atît de 

departe încît cărţile lui primiseră numele muzelor, Tucidide ne spune despre sine că scrie o 

lucrare menită să înfrunte veşnicia, nu o declamaţie pentru desfătarea clipei de faţă” (s.a. 

G.G.), se subînţelege: ca la Herodot.  

    După părerea autorului (G.G.), observaţiile lui Tucidide, ajunse la cunoştinţa noastră 

prin Lucian, prezintă cea mai credibilă explicaţie pentru năstruşniciile textelor lui 

Herodot:  erau destinate declamării pentru distrarea mulţimii şi culegerea de aplauze.. .14  

    O altă confuzie constatată de mulţi eminenţi cercetători, este aceea între noţiunile de iliri 

şi traci. Profesorul italian Giacomo Devoto în „Storia della lingua romena e storia 

linguistica de la Romenia”, constată:   

    Numele de trac şi de ilir trebuie cu grijă evitate (s.a. şi a.n.). Istoria lingvistică a unei 

regiuni trebuie să fie fundată pe puncte de referinţă sigure: documente lingvistice, când 

acestea există, documente arheologice şi chiar curente lingvistice când documentele 

organice de limbă lipsesc. Numele etnice sînt utile când servesc ca sprijin, denumire şi 

încadrare în noţiuni lingvistice: nu când, ca în cazul ilirilor şi tracilor, au nevoie de alte 

fapte lingvistice, contradictorii şi neomogene, pentru tentative, de neînlăturat fără rost, 

chiar pentru o definiţie etnică.15 

    Aceasta rezultă fără putinţă de îndoială din cele scrise de Herodot însuşi: 

    Despre ţinutul care se află la miazănoapte, de această ţară, nimeni nu poate spune 

desluşit ce oameni îl locuiesc căci dincolo de Istru pare să fie un pustiu fără sfîrşit.  (C.V§ 

IX )  

    Să vedem care este originea populaţiilor din Tracia care la Herodot apar sub numele 

generic de Traci. 

- N.S. Derjavin  în Istoria Bulgariei arată:  

    „Potrivit teoriei indo-europeniştilor, tracii au apărut pe peninsulă, în al treilea mileniu 

î.Hr. de peste Dunăre, de pe pământul lor strămoşesc ... unde ocupau cu aproximaţie 

crestele de sus ale Carpaţilor şi tot masivul Semigrad (şapte cetăţi) – Ardealul (n. G. 

Gheorghe) cu părţile Siretului, Prutului şi Nistrului de unde Tracii s-au apropiat de 

Peninsula Balcanică”. 16 

    Deci cei care au populat Tracia vin din Carpaţi şi fac parte din marea masă a geţilor 

rămaşi pe loc. 

    - Trogus Pompeius (ap. abreviatorul Justin ed. Nisard, Paris, 1841, C.XXXII, II) : chiar 

şi dacii sunt mlădiţe ale geţilor. (s.n.) 

Dacă luăm în seamă informaţia lui Trogus Pompeius (sec. I î.Hr.- sec. I  d.Hr. istoric 

contemporan cu O. Augustus) în Spaţiul Carpatic nu era decât o naţiune – geţii – dacii fiind 

vlăstare ale geţilor. 

În  Dictionnaire Grec – Français al lui Alexandre, Paris Hachette 1877, în partea a II-a, 

Vocabulaire des noms historiques, mythologiques et geographiques, A. Pillon, se arată: 

Dacii popor din familia Geţilor. 
   În monumentala operă a Universităţii din Cambridge, The Cambridge History of India17, sînt 

menţionaţi ca migrând din Carpaţi (s.n.) spre sud: grecii, macedonienii şi albanezii, nici-o menţiune 

despre aşa-zişii traci. 

-  



 

    Joseph Mension18 menţionează: 

     Totul apare a indica de fapt că elenii, a căror ultimă 

migrare, cunoscută sub denumirea de invazia dorienilor 

desfăşurată cu puţin înainte de epoca istorică, sunt veniţi din 

Nord, urmaţi ca o ariergardă de iliri, de macedonieni şi de 

traci.. Între timp însă, faptele s-au precizat, iar Pierre 

Levêque, 19 (v. şi harta anexată), scrie: 

    Acest fenomen capital s-ar localiza în două regiuni de 

altfel puţin îndepărtate una de alta: una în stepele Rusiei 

meridionale, pe ţărmul Mării Negre (ipoteză pe care The 

Cambridge History of India, vol.I, p. 69 o consideră A popular 

view – o viziune populară şi arată că nu poate fi luată în seamă, 

n. aut. G. Gheorghe) cealaltă în Spaţiul Carpato-danubian 

(v. şi Fig.2 anexată la sfârşitul articolului). 

    Oricum, înainte de anul 2000 î.Hr., unitatea foarte precară, 

fără îndoială, a indo-europenilor (? N. aut. G. Gheorghe) este 

ruptă şi vedem începutul a o serie de migraţii care îi vor 

fragmenta în mai multe grupuri care vor evolua de-acum 

înainte în mod separat („tokharieni”, indo-iranieni, hitiţi, 

armeni, greci, italici, celţi, balto-slavi, germani) şi asigurând 

pe parcursul următoarelor trei milenii popularea Europei şi a 

unei părţi din Asia. Avem de-a face, fără niciun dubiu, cu 

unul din fenomenele cele mai importante din istoria 

mondială. 20  (subl. G.Gheorghe) 

    După cum se vede, şi asta la toţi analiştii care s-au ocupat de acest fenomen capital, sînt 

menţionate numai grupurile importante care au roit din Spaţiul Carpatic (v. The Cambridge 

History of India, vol. I, p. 69-71) cele mici (albanezi, iliri, macedoneni, „traci” etc.) nu sînt 

decît rar amintite. Şi dl. G.Gheorghe, concluzionează : 

     Oricum lucrurile, cel puţin azi, nu şi în vremea lui Herodot, sînt clare: din masa mare a 

geţilor, semnalaţi ulterior, pe parcursul milenilor, de la malurile de est ale Atlanticului pînă 

în India şi China, prin mileniul III î. e.n., datorită sporirii populaţiei pînă la depăşirea 

capacităţii de hrănire a leagănului comun, unele grupe de populaţii au trebuit să 

părăsească habitatul comun, după formarea drumurilor sării, ocazie cu care, din aproape în 

aproape, au ajuns în spaţiile în care au fost individualizate şi etnicizate, aşa cum le 

cunoaştem în prezent. 21 (v. Fig. 1) 

    Prof. Iosif Constantin Drăgan, iniţiatorul fundaţiei ce-i poartă numele, auzind informaţia 

prof. Eugène Oberheimmer de la Viena, că Tracii există şi astăzi dar sub nume diferite, a 

îmbrăţişat ideea existenţei Tracilor ca popor şi a editat Buletinul „Noi Tracii”. 

    Această revistă însă a fost suspendată în anul 1993 în urma convingerii iniţiatorului asupra 

erorii ce se perpetuiază cu aşa-zisul popor trac. 

    Un mare rol în această convingere l-a avut dl. G. Gheorghe, în urma unei convorbiri 

bazată pe argumente cu prof. C. Drăgan. 22 

 

    Părerea lui M. Eminescu în privinţa tracilor în „Românii din afara graniţelor Ţării”:: 

Coborîrea din traci o negăm pur şi simplu. Afirmanti obstat probatio. Dacă n-ar exista 

această regulă salutară a logicii elementare, ne-am bălăbăni vecinic cu sute de mii de 

păreri. Poate că am ieşi la urmă şi chinezi şi turcomani şi tot ce ar pofti cineva. Prin simpla 

afirmare nu se dovedeşte nimic.(subl. aut. G.G.) 23   

 

    În concluzie: din cele expuse mai sus, reese clar că: nicicând nu a existat o etnie tracă, 

independentă de geţi şi nici o limbă tracă. Aşa-zişii „Traci”, ca şi latinii, elenii, persanii, 

celţii, aşa-zişii germani etc., nu reprezintă decît vlăstare din geţi, naţiunea matcă a  

Europei (s.n.) 
 

     Este păcat că încă şi astăzi, scriitori români, persistă în a cita pe Herodot, cu Istoriile 

lui, tipărite şi retipărite fără nici-un sens, apărînd mereu apelaţiuni ca: traci, traco-

geţii, traco-dacii, traco-geto-daci, limba tracă, etc.!  
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Cred că de dragul mizanscenei alege femeia pentru 

rolul principal… pentru spectacol(ul amar al vieţii 

din realitatea concretă a cititorului) – că tot vorbeam 

de… dedublare), ca în Doctorul: Zâmbesc strâmb/ 

aşa cum stau dezbrăcată/ în camera de faianţă/ el 

îmi cercetează limba, albul ochilor/ îmi palpează 

sânul/ cu degete lungi, fine/ aplică pe pielea mea de 

găină/ stetoscopul/ pare prins cumva de ritmul/ 

organelor mele înnebunite/ de pulsul rebel/ faţa-i 

devine din ce în ce mai serioasă/ scrie ceva, 

ştampilează/ vântul de primăvară smulge din 

cornier/ perdeaua fluturând ca un steag alb/ niciun 

zâmbet pe chipul/ celui ţinut strâns în braţe ieri-

noapte/ nicio sclipire în ochii celui/ iubit cu 

fervoare/ o noapte întragă de-o canceroasă. 

Remarcaţi finalurile de poem (fie şi numai a celor 

citate aici): poemul/ fumează liniştit tot ce am 

scris…; brusc te trezeşti/ faţă-n faţă cu însuşi 

Dumnezeu;  femeie/ zăcând pe trotuar, îmbrăcată 

sumar/ cu trupul sfârşindu-se în coadă de peşte… 

sau iubit cu fervoare/ o noapte întragă de-o 

canceroasă. Finaluri în coadă de scorpion. 

Frumosul, inocentul poem pe care Victoria Milescu 

ni-l dăruieşte îşi întoarce coada şi ne înveninează 

dulce cu nelinişte, cu gând pentru altfel, altceva, 

pentru dincolo de… 

 

 

Marina Roman                                                             

 

E sub steaua câinelui ego 

 

Un volum (auto)biografic. Sau o carte despre istoria clipei; pentru că aici doar 

clipe există, nu Timp. Totul se petrece hic et nunc, doar pentru că se rosteşte. Şi cel care 

scrie, şi cel care spune, şi cel care le-a trăit pe toate acestea ca pe o obligaţie asumată, 

dar cu o altfel de implicare (ca pe o dedublare), este poetul. Notând cu acribie, smerit, 

sub atotputernicia poemului. Ca un patron, sub un neon rămas aprins/ puţin retras, 

puţin absent, poemul/ fumează liniştit tot ce am scris… (Cenaculum).  

Victoria Milescu ne spune, în acest cel mai recent volum al său, că a ales să trăiască Sub 

steaua câinelui. Nu vă lăsaţi amăgiţi de titlu! Nu este o metaforă. Steaua câinelui chiar 

există: este Sirius, care ar putea fi „perechea“ soarelui nostru, împreună cu care ar putea 

să formeze un sistem solar binar. Astronomic – o ipoteză, un fapt, o realitate. Poeta se 

plasează, aşadar, într-o realitate sui-generis, adresă exactă pe care o comunică cititorului 

încă din titlul volumului. De-acum încolo, citind, nu am niciun motiv să nu interpretez 

cele scrise –„ întâmplător“ poezie – ca fiind adevărate. Volumul are o dramaturgie 

solidă, trebuie citit filă cu filă, de la început până la sfârşit. De la Sub steaua câinelui – 

Tot bântuind din cameră-n cameră/ pe scările spiralate/ ce duc spre tavane inundate de 

corpuri cereşti/ traversând holuri, săli, coridoare/ cu umbre topindu-se în pereţi/ 

încurcându-te în draperii, sonerii, panoplii/ agăţându-te de balustradele cu geamătul 

lor omenesc/ brusc te trezeşti/ faţă-n faţă cu însuşi Dumnezeu –, la Cenaculum – Pe 

arşiţă, pe zloată/ venim din cartiere prăfuite/ în casa marelui dispărut/ unde citim 

poeme lungi, ardent/ cu o sprânceană ridicată/ şi mâna lopătând uşor.  Răzleţele 

poeme fac, de astă dată, corp comun şi alcătuiesc un univers concret-fantastic.  

Concret-fantastic? Iată: străzile colcăie: oameni, câini, atelaje/ maşina salvării încearcă 

să înainteze/  urlă cu disperare dar nu se mai aude decât/ bubuitul unei inimi de femeie/ 

zăcând pe trotuar, îmbrăcată sumar/ cu trupul sfârşindu-se în coadă de peşte… 

(Aplaudând existenţa). Sau: în altă zi, a bătut la uşă administratorul/ ţinând în mână 

un hârleţ ca pe un sceptru/ de ce nu ies să dau zăpada din faţa blocului,/ ăilalţi sunt 

cum sunt, dar de la mine are pretenţii/ asta aud de când sunt/ să fiu mai puţin eu şi mai 

mult ei, cei de afară/ icnind, cu lopeţi, târnăcoape, cazmale/ dând zăpada de pe 

trotuare/ în plină vară… (De ce n-am scris ce-am promis). Concretul care glisează în 

fantastic. Cealaltă faţă a lumii. Ca atunci când spunem „când o face plopul pere şi 

răchita micşunele“, iar asta nu însemnă, cum greşit se mai foloseşte, „niciodată“, ci 

„într-o altă ordine existenţială, într-un alt timp, într-o altă realitate“. Pentru că 

fantasticul nu este non-real, imaginar… Fantasticul defineşte o altă realitate.  

O altă realitate, aflată între Pământ şi Cer, pe drumul spre Dumnezeu. Căruia I se roagă 

cu mintea, cu inima, dar încă jucându-se cu forma cuvântului, încă păstrând tentaţia 

concretului, a materiei, ca în Limitania: Acelaşi soare/ dar nu toţi suntem luminoşi/ 

acelaşi aer/ dar nu toţi îl respirăm la fel/ acelaşi timp/ dar nu toţi mergem în direcţia/ în 

care merge el/ acelaşi pământ/ dar câte pământuri încă de cucerit… Rămâne vocaţia 

desăvârşirii. Viaţa morţii de aici, la schimb cu moartea morţii. Mântuirea: Motociclişti, 

maşini/ un preot în negru/ cu umbrela deschisă/ mergând ţeapăn/ pe mijlocul drumului/ 

pe linia albă punctată/ dintre viaţă şi moarte…/ ca să vedem/ din ce e alcătuită 

moartea/ trebuie să o demontăm/ să o facem bucăţele/ pe spinarea unei vieţi/ ca la 

carte… (Blitz). Fără concesii făcute metaforei, discurs concentrat. . Până la monadă. 

Blitz! 

Blitzpoem. Sau haiku. Cu Ecoul clipei, placheta publicată în 2003, Victoria Milescu are 

exerciţiul acestui gen. Rigoare. Şi doar două exemple din volumul de faţă: Cineva îţi 

arată carul mare pe cer/ cineva îţi arată carul mic/ cineva te duce să vezi aurorele 

boreale/ cineva te învaţă să scrii, să citeşti/ cineva te ajută să recunoşti plantele, să 

pescuieşti/ cineva îţi dăruieşte iubire/ mai nimic nu poţi face de unul singur... (Aerul 

plin de aer) şi Îmbătrânim împreună/ pacient şi medic/ în aceeaşi boală/ insistent, fără 

speranţe/ îmbătrânim împreună/ autor şi cititor/ în aceeaşi limbă/ în acelaşi poem/ scris 

în piaţa cu fumigene… (Făcuţi pentru moarte). Demonstraţie de poet cu structură dură.  

Structură dură, numită –  îndeobşte şi inutil – restrictiv, masculină. Pentru că Victoria 

Milescu nu face, sub nicio formă, paradigmă cu poetesele veacului. Victoria Milescu are 

versul asexuat, curăţat de tropi, şlefuit până la albul osului, coloană vertebrală a 

gândului şi aripă inimii. Doar întâmplător acordul gramatical îl face la feminin. 
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LIGHIOANĂ CVASI-UMANĂ 

CONTEMPORANĂ 

 

unii – privind tulburea baltă numită azi 

lume  –  se tot întreabă cum există o 

lighioană umană 
contemporană: dar – dar! 

 

înafară de a 
exista – mai face oare 

ceva? 

 
cel mult – se poate ca 

respirând – să se mai solidarizeze c-un 

vânt... 
 

arată uneori c-ar putea eventual fi 

ceva – dar imediat se şi opreşte din 
a arăta – nu cumva să se închege – 

printr-o  

nedorită kabală - şi 

să-nceapă-a se  

păstra 

 
...aşa că – decât să pierdem timpul 

care deja s-a spânzurat de brazi – mai 

bine să ne vedem – orbi 
pe altădată – care e numele oricărui 

azi 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

ÎNSINGURARE 

 

prin bogătaşi şi târfe ai pus accente-n lume 
nici moartea nu-Ţi dezice penibila scandare: 

putea-a cadavru - straşnic - până şi-n seri de 

glume 
înmormântarea însăşi devine depravare 

 

nobleţea nefiinţei e decretată nulă 
iar templul e o piaţă de vânzolire-a fierii 

...n-am unde pune capul – visând la animulă 
degeaba caut bezmetic un clopot al tăcerii 

 

se zvârcolesc şi sfinţii – pierduţi de-aureole 
se vestejesc pe ruguri mii flori cu-arse corole 

...stejaru-ncearcă orga – prin crengile-nlunate 

 
e gata să-nfieze – ori crucii s-aibă-şi frate: 

doar muntele mai ştie – sub patrafir de umbre 

să-mi ierte fericirea singurătăţii sumbre 
*** 

 

POETUL 

 

golit de-orice filosofie – caut 

să-mi amintesc ceţos cum sună-un 
flaut 

să dau – aşa - din întâmplare – peste 

mistici vecini - culegători de creste 
 

nu-s rob oglinzii şi nici serv ideii 

cascadele de rouă mă îngroapă 
şoptesc lui Iosif al Arimateii 

să-mi scurgă în potir sânge şi apă 

 
am plâns destul misterul Învierii 

palmele-mi sunt străpunse amândouă 

sub coastă simt înţepătura sfânt 
puterii 

 

roşesc în picuri – la picioare-mi – 
ouă: 

am dat Golgota-ntreagă pe-un poem 

şi iar răsare stea la Bethlehem... 
*** 

 

VARIANTE ALE POETULUI 

 

 
Nicoleta Milea 

 

Sonetul I 

 

Colindă-mă, iubire, pe-

nserate, 

Împodobeşte-mi sufletul cu 

vise, 

Soliile cuvintelor nescrise 

Nu le lăsa uitării să se-arate! 

 

Colindă-mă, iubire-n miez de 

noapte, 

Spală-mi cu foc fântâna 

părăsită, 

Înrourează trista mea ursită, 

Descântă-mi cu seninul ceru-

n şapte! 

 

Încătuşează cruda amăgire, 

Deschide-mi calea spre 

nemărginire… 

Vrei să împarţi cu mine tot 

înaltul 

 

Sonetelor născute la 

răscruce? 

Fantoma depărtărilor năuce  

Nu ştie cum lumină 

diamantul! 

SONETUL II 

 

Cum s-a-ntâmplat? 

Nici vântul nu mai 

ştie 

Doar zarea clipei, 

altădată neagră, 

Ar vrea din suflet 

gândul să mi-l 

şteargă,  

Şi să rămân cu Tine, 

pe vecie! 

 

Să haiducim 

nemărginit în 

noapte, 

Noi, doi nebuni, prin 

lună şi prin stele, 

Nimeni să nu mai 

fie-n ton cu  ele, 

Vestale-nmugurind a 

noastre şoapte! 

 

Lumină-mă lumină 

şi amână, 

Scălâmba nesătulă 

de ţărână, 

Îmbelşugându-mi 

dorul, bunăoară! 

 

Păzeşte-mi flacăra 

de la răscruce, 

Nu cumva câini 

turbaţi să o apuce, 

Golindu-ne-nflorirea 

într-o  doară! 

 

SONETUL III 

 

Eu nu sunt Ana, nu 

sunt nici Caiafa, 

De mult cu timpul nu 

mă iau la trântă… 

Îmi dau obolul unde se 

frământă 

Năvalnic foc, umplând 

cu jar carafa. 

 

Cu mine port a 

îndrăznelii cruce, 

Mă iartă, Doamne, de 

nimic n-am teamă, 

La Tine adăpost, de 

bună seamă, 

Găseşte orice val care 

mă duce! 

 

Un trandafir, albastră 

nostalgie, 

Plecat în lunga lui 

călătorie, 

Îmi face viaţa veşnic 

sărbătoare… 

 

Nimeni nu ştie dorul 

ce-i abundă 

Şi cum regalitatea-i se 

afundă 

Deplină-n amândoi 

înfloritoare! 

 

 

SONETUL IV 

 

Te  aşteptam în 

străvezia noapte… 

Târziu, străpunsă de-

o lumina oarbă! 

Nu-nţelegeam că 

luna vrea să soarbă 

Perla bolnavă-a 

lacrimilor toate… 

 

Ard crud în flăcări, 

dorul mă frământă… 

Nimic nu este cum a 

fost odată, 

Iubirea mea, de 

stele-mpresurată, 

Popasul clipei  cine 

ţi-l descântă?  

 

Oglinda-mi  taie 

calea diafană… 

Eu rătăcesc în lumi 

fără prihană 

Zidindu-mi cu 

credinţă jurământul! 

 

Doar ochii Tăi, de-

acolo, din vecie 

Îmi luminează calea, 

azi, pustie…. 

Şi tot ascult cum 

gâfâie pământul! 

 

SONETUL  V 

 

Celui plecat la Domnu, 

-n cumpănire, 

Suspinul meu pe-un 

trandafir îşi lasă 

Roua, hotar în noaptea 

nemiloasă, 

A despărţirii noastre 

fără ştire! 

 

Au amuţit Cuvintele-

ntristate 

De-atata rost 

nemaigăsit în lume 

Şi te-ai tot dus 

nemairostind pe nume 

Ce ai iubit în clipele 

bogate! 

 

Noi toţi credeam că tu  

eşti Neînvinsul… 

Dar cât de- aproape îţi 

era atinsul 

Acelui drum ce firul 

nu-şi mai toarce! 

 

Doar Rugăciunea, 

astăzi ziditoare, 

Duce cărarea-n cer 

biruitoare, 

De unde nimeni nu se 

mai întoarce! 
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Cristian Petru –Bălan  

SUA 

.     Și iată, acum către Tine strig tare, 

          Cât timp  încă am între ei”nvestitura: 

 

          Aprinde-Mi în toți bucuria-Mi deplină, 

14.    Căci Legea Ta nouă le-am dat-o anume, 

          Iar lumea-i urăște fugind de lumină. 

          Dar nici ei și nici Eu nu suntem din lume. 

15.    Din mijlocul ei Te rog nu-i culege, 

          Ci doar să-i păzești de cel rău Mi-este vrerea; 

16.    Deși stăm în lume, n-avem a ei lege. 

17.    Prin sfânt Adevăru-Ți, arată-Ți puterea, 

          Sfințește-i prin el,  c-Adevăru-i Cuvântul. 

18.    Cum Tu M-ai trimis în lumea cea mare, 

          Așa le-am dat și Eu spre lume avântul. 

19.    Pentru ei Mă sfințesc Eu Însumi mai tare... 

 

20.    Și Mă rog pentru cei ce prin ei cred în Mine, 

21.     Ca toți să devină, Bun Tată, doar una, 

          Precum ești Tu-n Mine și Eu sunt în Tine, 

          Ca și ei unească-se-n Noi totdeauna; 

          Iar lumea să vadă că Tu M-ai trimis, 

22.    Aleșilor slava-Ți le-am dat a deține, 

         Ca ei, ca și Noi, să se-mbie într-unul, 

23.    Precum Eu în ei, la fel Tu în Mine, 

          Iar lumea să știe cum ei Mă iubiră 

         Cu-aceeași iubire ce-o ai pentru Mine. 

 

24.    Tată, mai vreau ca în locul măririi, 

          Cu-ai Tăi fii aleși ei să fie-mpreună, 

          Să-mi vadă și ei slava nemărginirii, 

          Slava slavelor Mele cu marea-Ți cunună, 

          Căci Tu M-ai iubit pe când nu era viață; 

25.    Preasfântule Tată, nicicum omenirea, 

          Ea nu Te știa când stăteam Față-n Față; 

          Dar Eu Te-am știut; și istorisirea 

          Mi-o știu azi aceștia; ei știu că-Ți sunt Fiu, 

26.    Că Tu M-ai trimis să-Ți proclam existența; 

          Și-acum al Tău Nume ca Mine Ți-l știu, 

          Și-Ți vor ști și mai clar prin Mine prezența. 

 

         Pentru ca dragostea Ta să fie în ei, 

         Aceeași iubire ce-o ai pentru Mine - 

         Să fiarbă în sufletul lor cu temei, 

         Cum Ființa-Mi aș vrea toată-n ei să se-mbine!”     

 

 

DORINA Şişu, Irlanda 

Bani pentru o zi 

 
Nu ştiu de ce căutam să înţeleg mai mult privind 

aşa fix  la tristeţea oamenilor de pe stradă. De ce 

vântul ne încurcă paşii? Priveam la mine în vitrina 
magazinului de care am sprijinit picturile. Am nasul 

roşu. Sunt vânătă la ochi? Vânzătoarea mă priveşte de 

sus. Nu poate ea să coboare până la mine. Ce am 
spus? O aiureală. Mi-e foame. Ba nu, mi-e sete. Aş 

fuma. Aş dormi. Aş, ei aş, cam aş, de aş, de-aş, laş, 

caş, saş...ce mai e? Nu mai e. Ha. Ce minte am! 
Mâinile sunt reci. Încerc să le încălzesc suflând aer 

cald. Nu am în minte decât un gând. Sper să reuşesc. 

Sper. Doamne, de ce nu m-ai făcut fluture? Încă puţin 
mai stau şi dacă nu vine am să plec. E trist. Am crezut 

că pot vinde măcar un tablou. Banii oricum nu sunt 

suficienţi dar până mâine mi-ar ajunge. Să trec de 
noaptea asta. Măcar acum , până mâine. 

- Ce faci aici, coniţă? Cerşeşti? 

- Vând aceste tablouri, domnule. 
- Cui? Ai avut clienţi? 

- Sper că dumneavoastră sunteţi clientul meu. 

- Pe mine nu mă interesează tablourile tale. Astea ce 
sunt? 

- Cărţi cu poezii. Ale mele. Scrise de mine. Le dau 

gratis atunci când vând un tablou. 
- Cine dracu citeşte poezie? Vrei să vinzi picturi şi să 

te mai şi citească lumea? Ce naivă eşti! Ce căcat! 

- De ce domnule? 
- Nu mă mai domni atât. Mă irită domneala. Nu vrei 

să faci altceva? La dracu. E frig ca dracu. 

- Altceva? Ce anume? 
- Păi te văd fată frumoasă, talentată, poetesă dar totuşi 

nu reuşeşti aşa în viaţă, fată dragă. Ascultă aci la 

mine, hai într-un bar să îţi explic mai multe. Mi-au 
îngheţat dracu picioarele aici. 

- Nu pot să merg cu dumneavoastră pentru că... 

- Ți-am spus să mă laşi, în puii mei, cu domneala. Ce 
dracu băi, mă irită groaznic. De ce zici că nu poţi să 
mergi cu mine? 

- Pentru că aştept un client. 

- Pentru? 
- Pentru a vinde acest  tablou. 

Îi arăt un tablou la întâmplare pentru a scăpa de 

conversaţie. Tipul fuma şi avea un obicei de a privi tot 
timpul în stânga şi în dreapta de parcă s-ar feri de 

cineva. Mişca continuu din picioare. Se întorcea puţin 

şi scuipa în spatele lui de câte ori trebuia să-i răspund 
la vreo întrebare. 

- Mai degrabă ai aştepta clienţi să faci sex cu ei. Ce 

faci tu aici e lăbăreală, fată dragă. Nu se trăieşte din 
asta. Frecţii la picior de lemn. 

- Eu trăiesc. 

- Trăieşti pe dracu. Hai că plec la bar.  
Dacă te  răzgândeşti să faci pe artista, te aştept la 

barul ăla de peste drum cu farmacia. Mai vorbim noi. 

- Noapte frumoasă să aveţi! 
- Fie cum zici tu, la dracu de artişti idioţi şi proşti. În 

mă-ta....morţii...ptiu, să-mi bag în ea...ce frig e. 

Mai stau un sfert de oră şi dacă nu apare plec. Se lasă 
frigul şi mai tare şi pe stradă au început să mişune tot 

felul de oameni. Aş bea un ceai fierbinte sau un vin 

fiert, aş sta într-o cadă plină cu apă fiartă în care să 

pun un spumant roz. Să aprind câteva lumânări şi să 

Rugăciunea lui Iisus 

 
  (Versificare după textul de la Ioan 17: 1-26) 

 

       Având ucenicii în jurul Lui roată, 

       Iisus o povață le-a spus c-a primit-o: 

       „În lume necazuri v-așteaptă, dar iată, 

       Voi toți să-ndrăzniți, căci Eu-am biruit-o!” 

 

1.    Apoi, cu ochii spre cer, El grăiește: 

       „O Tată, sosit-a și ceasul măririi! 

        De-aceea, pe Fiul Tău drag proslăvește! 

        Ca și Fiul Tău, în focul iubirii, 

        Pe Tine de-a pururi să Te proslăvească. 

2.    Precum Tu I-ai dat puteri nesfârșite 

       Ca peste oricare făpturi să domnească, 

       El viață eternă la rându-I trimite 

       Acelor ce Tu I-ai predat ca să-i pască. 

3.    Și viața cea veșnică este aceasta: 

       Pe Tine Domn Unic să Te recunoască. 

4     Căci Eu proslăvirea Ți-am dat-o deschis, 

        Sfârșit-am ceruta-Ți lucrare cerească! 

5.    Și-acum proslăvește-Mă, Tată, la Tine, 

        Cu slava ce-aveam înainte de lume. 

6.     Acelor ce Tu Mi-ai ales din mulțime 

        Știut le-am făcut pe veci al Tău Nume. 

         Ai Tăi erau toți, primiți de la Tine, 

         Și ei, fiecare, Cuvântu-Ți păzise; 

7.     Acum văd cu toții că oricare bine 

         Și tot ce Mi-ai dat, de la Tine venise. 

8.     Căci datu-le-am spusele date de Tine, 

         Iar dânșii, simțindu-le forța divină, 

         Cu drag le-au primit în inimi senine, 

         Știind și crezând că e vreme puțină 

         Cu ei să mai stau; și că-al Tău sunt 

Trimisul; 

         Din Tine ieșit-am, din sânul Tău sfânt - 

         De-aceea doresc pentru ei Paradisul, 

9.      Și Ție Mă rog pentru ei, căci ai Tăi sânt. 

10.    Iar tot ce-i al Meu e-al Tău pe vecie, 

         Și tot cr-i al Tău e și-al Meu, cum Mi-ai zis. 

          În ei proslăvit sunt cu-a Ta bucurie, 

11.    Deși ei-s din lume, deși Eu nu Mi-s. 

          Dar azi vin la Tine, Preasfântul Meu Tată, 

          În Numele Tău, Eu Te rog: Mi-i păzește, 

          Unește-i prin Duhul ce strâns ne unește: 

          Să fie ei Una, cum Noi suntem Una. 

12.    Când stam lângă ei în dulce veghere, 

          În Numele Tău păzindu-i întruna, 

          Nici unul din ei n-a pierit în cădere, 

          Afară de fiul pierdut în trădare, 

          Ca el să-mplinească -ntru totul Scriptura. 

 

http://agonia.ro/index.php/prose/14006914/Bani_pentru_o_zi
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citesc o carte de Dostoievski. El zicea de 

semidoctism? Parcă da. Oare de ce îl citesc 

pe Dostoievski numai iarna? Pentru că 
regăsesc la el o tristeţe comună cu a mea? 

Pentru că suntem din aceeaşi zodie? Pentru 

că el a murit iarna? El vorbea la vremea lui 
de semidoctism ca fiind mai cumplit decât 

războiul, foametea sau molima că ar fi un 

despot care nu a mai existat până atunci. 
De parcă acum nu e la fel? Răul se 

hrăneşte din noi. El creşte iar noi ne facem 

mici. Of, aş scrie asta, aşa aş scrie asta 
acum. Dar cum? Nu am nimic de scris la 

mine şi dacă aş avea cred că am degetele 

prea îngheţate să mai pot scrie un cuvânt. 
Să nu uit ideea. Când ajung acasă am să 

scriu asta. Da, am să scriu. 

- Bună seara. Îmi cer scuze pentru 
întârziere. Eu sunt Vladimir. Tu trebuie să 

fii... 

- Do. Bună seara, Vladimir. Ei, de nu ar fi 
aşa de frig... 

- Hai să mergem într-un bar din apropiere. 

Ne mai încălzim şi aşa pot să văd mai 
multe lucrări ale tale. Ai adus şi poezii? 

- Câteva broşuri. Am crezut că mai vând 

până veneai tu, dar uite că nu am avut 
baftă. 

- Deci mergem? 

- Sigur. 
- Uite aici un bar, peste drum de farmacie. 

- Nu putem merge la un altul? 

- E cam departe şi nu prea cunosc alte 
baruri. La ăsta am mai fost. 

Sigur am să dau de individul care a fost la 

mine mai înainte. Sper să-şi vadă de treaba 
lui. Nu am dispoziţie de scandal mai ales 

acum când, în sfârşit, pot vinde din picturi. 

Vladimir părea un om serios. Avea un 
palton lung negru, bocanci cu talpă groasă 

şi barbă. Mai mult nu vedeam de întuneric. 

- Bine, mergem la barul acesta. 

- Să te ajut să strângi. 

- E ok, mă descurc. 

Le tot scăpam pe jos. Degetele erau aşa 

de îngheţate că nu simţeam că le târăsc 

practic de pământul îngheţat în speranţa 

că apuc cu grijă cartonul pictat. 

- Ai îngheţat şi e numai vina mea. Îmi 

cer scuze pentru că te-am făcut să 

aştepţi. Mă revanşez dacă îmi dai voie. 

- O să îmi revin. 

Oare la ce revanşă se gândea? Sper să 

fie un om bun. Dă Doamne să fie un om 

bun pentru că altfel sunt piedută. Am 

nevoie de banii aceştia. Ne-am îndreptat 

spre bar împreună iar eu simţeam că fac 

paşii pe cioburi de sticle. Când am intrat 

în încăpere gălăgia şi fumul din local 

mi-au atras atenţia în mod deosebit. 

Parcă eram într-o altă lume. Ce farmec e 

acesta să-ţi placă să trăieşti într-un 

mediu atât de aglomerat cu nimic mai 

frumos şi cu nimic mai presus decât 

singurătatea mea? 

- Să luăm loc aici. Parcă e mai multă 

lumină. 

- Desigur. 

- Să vedem ce lucrări ai adus. 

Încercam în zadar să desfac mapa în 

care el a introdus picturile. 

- Dă-mi voie să te ajut. Ce bei? 

- Mulţumesc frumos de întrebare, nu 

beau nimic. 

- Ei, cum nu? Nu se cade să stai cu mine 

aici şi să nu bei ceva. Vrei o cafea? 

 

- Nu, nu, insist să nu te deranjezi. Eu nu 

stau decât atât cât să-ţi alegi ce vrei să 

cumperi şi apoi am să plec. Trebuie să 

ajung urgent acasă. 

- Eu sunt vinovat că te-am lăsat în frigul 

cumplit de afară. Dă-mi voie, te rog, să 

îţi ofer ceva de băut atât cât să te 

încălzeşti. Te conduc eu până acasă. 

- O, dar nu e nevoie. Amabilitatea ta e 

destul de mare cumpărând de la mine. 

În fiecare om zace un călău. Pf, ce mă 

enerveză Dostoievski! De ce îmi vine 

asta în minte? Acum? Omul nu pare 

criminal. Are o barbă mare şi pare destul 

de calm. A venit în costum şi cravată. 

Poate are un loc de muncă foarte bun şi 

de aceea s-a îmbrăcat aşa de oficial. Dar 

dacă are un loc de muncă foarte bun 

înseamnă că şi bani are suficienţi şi 

atunci de ce ar cumpăra de la o străină 

un tablou fără valoare? E totul bine. O 

să fie bine. 

- Uite, acest tablou îmi place. Copacii 

aplecaţi de furtună, goi, fără frunze. Pare 

trist. 

- E trist. 

- Toate picturile tale sunt triste şi 

ciudate. Totuşi ăsta e vesel. 

Pusese mâna pe un tablou în care 

pictasem un fluture. 

- Da. Fluturii nu sunt trişti. 

- Ce frumos spui tu, Do, fluturii nu sunt 

trişti. 

- Cred că aşa e. 

Lângă masa noastră a venit individul 

care mă invitase la bar înainte să apară 

Vladimir. Îl priveam absentă iar el mă 

privea interesat cu un zâmbet ironic în 

colţul gurii. 

- Văd, fată dragă, că ai venit în bar cu 

altul. Sau ai venit pentru mine? Hă? 

- Îi cunoşti, Do? 

- Nu îl cunosc, el... 

- Cum să nu? Nu am vorbit noi acum 

câteva minute de clienţi? De poeziile 

tale, de picturi? Vezi câte ştiu de tine? 

Cum aş putea să ştiu dacă nu te-aş 

cunoaşte? Dar tu cine eşti? Clientul? 

Hă? 

- Domnule, vă rog frumos să ne lăsaţi în 

pace. Domnişoara e.... 

- Uite şi la ăsta, bă nene ce mă 

domneşte, băi, te pomeneşti că eşti şi tu 

din gaşca ei de artişti. Și ce zici că e 

domnişoara? 

- E cu mine. 

- Și cu mine nu? 

- Domnule... 

- Bă, mă laşi? 

Discuţia avea o aplecare dubioasă. 

Oamenii din jur începeau să devină 

curioşi. Ce să fac? Cum să aplanez 

scandalul? E târziu şi trebuie să plec. Mă 

ridic şi mă postez în faţa individului care 

nu suporta domnia. M-am apropiat atât 

de tare de el că doar un fulg încăpea 

între noi. Să văd ce fac. Nu ştiam sigur 

ce am să-i spun dar eu am nevoie să duc 

tranzacţia aceasta la bun sfârşit. 

 

- Ascultă la mine. Ascultă cu 

atenţie.  

Pleci acum de la această masă. 

Te faci că nu m-ai cunoscut în 

viaţa ta. Și mergi dracu la care 

masă vrei iar pe mine mă laşi 

să-mi închei afacerea acum, 

aici. Băi frate, e clar? Iar dacă 

vrei ceva de la mine, discutăm 

mâine fix în acest loc. În 

această seară eu am treabă. E 

în joc viaţa unui om. E clar? 

care ai fost nevoit să le 

înduri.- 

-Pe mă-ta... 

- Pe mă-ta. 

- Ai tupeu. 

- Am. 

- Mâine te fac bucăţi. 

- Bine. Mă faci bucăţi mâine. 

Hai pa. 

Dacă vrei să învingi lumea 

trebuie mai întâi să te învingi 

pe tine. A plecat înjurând. 

Simt foc pe faţă. Vladimir mă 

privea mut. 

- Nu pot să cred. Nu te 

credeam în stare. 

- Te rog să mă ierţi pentru 

cuvintele pe care ai fost nevoit 

să le înduri. 

- Nu, nu e vorba de acele 

cuvinte, sau poate că da, nu 

ştiu, dar tu nu pari să iei 

înfăţişarea unei alte persoane 

de la periferia oraşului. Pari 

atât de fragilă. 

- Hai să ne terminăm afacerea, 

Vladimir. În câteva minute 

trebuie să fiu acasă. 

- Da, de acord. Uite, cumpăr 

tabloul cu furtuna. 

- Mulţumesc din suflet. 

- Cât îmi ceri pe el? 

- Rămâne cum am stabilit pe 

e-mail, 250 de euro plus 

broşura de poezii. 

- Ok, batem palma. Mai am o 

rugăminte la tine, Do. Eşti de 

acord să ne vedem sâmbătă? 

- Nu ştiu ce fac sâmbătă. Ne 

scriem şi stabilim. 

- Desigur. 

Vladimir nu-şi mişcă ochii de 

la mine. De ce? Acolo unde 

mintea vede doar un fir firav 

de viaţă inima descoperă 

frumosul. Dar eu nu am timp 

să simt ori să ofer din timpul 

meu unui alt bărbat. Trebuie 

să fug. 

Fug. Trebuie să fug puţin 

altfel ajung prea târziu. Îmi 

curge transpiraţia pe faţă. Nu e 

nimic. Respir pe gură. Mâine 

iar o să mă doară în gât. De ce 

nu e nicio lumină aprinsă? 

Unde am pus cheia? Banii? 

Aha, bine că nu i-am pierdut. 

- La ce oră ajungi tu acasă? 

 

Mă aştepta în bucătărie pe întuneric. 

- La ora asta vin. De ce stai pe 

întuneric? 

- Ca să te văd pe tine mai bine. Pe 

unde îmi umbli nevastă? Sau pot să 

spun deja fostă nevastă? 

- Nu mai sunt cu tine de doi ani. Unde 

e fata? 

- Iar eu de doi ani am fost un fraier. 

Care fată? 

- Lasă-te de glume. Merg în cameră. 

Am să mă mut mâine. 

- Ai găsit un fraier? O să pleci de 

acum. 

- Nu am unde să plec de acum. 

Procesul e luni. Eu plec vineri deşi te-

am rugat să mă mai laşi să stau aici 

până luni. Nu am unde să mă mut cu 

fata acum. Eşti tatăl ei şi trebuie să 

înţelegi. 

De ce se apropie aşa de mine? Îmi 

cuprinde capul cu ambele mâini. 

Sângele îl simt deja în urechi. Ce are 

de gând? Nu cred că mă loveşte. 

Doamne ai grijă de mine. Mă sărută 

pe gură. Încerc să mă depărtez dar mă 

strânge de gât. Nu fac absolut nimic. 

Oare are de gând să mă omoare? 

Oricum nu aş avea puterea să-l dau 

deoparte. Aş vrea să mă pot mira de 

curajul meu sau măcar să nu realizez 

când trec de la un timp la altul. Când 

mă desprind de mine ca să devin un 

mort? Ce gând aberant! El vrea să mă 

omoare iar eu vreau să scriu. Sunt 

nebună. Poate că nebunia mea e 

câmpul de bătaie între diavol şi înger, 

între realitate şi vis. El îşi toceşte 

sufletul în băutură iar eu în suferinţă. 

Totul e firesc. Dureri mari, dureri 

mici. Suferinţă mare, suferinţă mică. 

Îmi curge sânge pe nas.Unde alunec? 

E răzbunarea cea care mă trage în jos? 

Ce lumină e asta? Cred că am leşinat, 

cred că mă agăţ de un mister. 

- Do, Do, ce faci? Trezeşte-te. Te rog. 

De ce mă strigă? Mă strângea de gât. 

Am visat? Seamănă cu celelalte 

leşinuri. Ăsta pare mai plăcut. Nu 

vreau să-mi revin. Dacă adorm în 

leşin şi dacă reuşesc să distrug orice 

cale de a-mi reveni din leşin? 

- Mami! Mami! Tată, de ce stă mama 

aşa pe jos? De ce doarme aici? 

- Nu doarme. A leşinat. Mergi în patul 

tău. De ce te-ai dat jos? Pleacă de aici. 

- Nu moare mami? Tată, nu moare? 

- Mergi domnule la tine în pat. 

De ce ţipă la fetiţa mea? Sufleţelul 

meu. Avem bani să ne mutăm. O să 

fim doar noi două şi am să-ţi cumpăr 

vată pe băţ şi cristale roz. 

Viaţa ne desparte de unele momente, 

de lucruri şi uneori de noi înşine. Nu 

justificăm logica şi poate că ducem 

alte încercări doar să devenim oameni 

mari trecând prin încercări mari. 
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Londra 

 

Mariana ZAVATI 
GARDNER 
 

 BILET DUS-ÎNTORS 

 
- Ce faci aici de una singură? El întinde mâna cu dege-

tele ca feliile de portocală. Ea simte aşchii din lemn în 
derivă în gâtul uscat şi-şi muşcă involuntar buza de sus. 

- Vrei să mergi la plimbare? Să vedem expoziţia cea 

nouă de la galeria din Holt? El îi zâmbeşte cu toţi dinţii 
armonioşi şi egali. Ea-şi simte stomacul sărind dintr-o 

gaură neagră în alta. 

- Iar o să fie o zi minunată! Hai să mergem la plimbare! 

Sunt sigur c-o să-ţi placă. Hai! … El îi leagănă mâinile. 

Ea îşi crispă faţa ca şi cum ar fi muşcat dintr-o măr 

pădureţ. 
- Mă duc să pregătesc micul dejun. El se înclină să-i 

atingă obrazul cu buzele umede. Ea îşi simte inima ca un 
zbieret fluid preschimbat în piatră. 

- Ceai sau cafea? El îi mângâie părul rebel. Ea se face la 

faţă ca alabastrul. 
- Cereale? El călătoreşte cu braţul pe după umerii ei 

aplecaţi. Ea-şi plimbă gândurile pe canale infestate de 

ceaţă. 
- Vrei să mergem la cumpărături? El o atinge-ncurajator 

pe spate. Ea, cu ochii ca luna plină, fixează peretele-

ngreuiat cu tablouri din colecţia Duduiei Iulica. 
- La o plimbare la şosea? El o atinge pe gulerul brodat de 

Cucoana Elisa. Ea se joacă de-a v-aţi ascunselea cu 

lampadarul de Murano, care atârnă tăcut din plafonul 
încăperii. 

- Hai să ne bem cafeaua în grădină? El o ia de mână şi-o 

conduce spre banca din lemn de sub bolta cu trandafiri 
urcători. Ea ţese o pânză de gânduri fugare. 

- Să şedem pe băncuţă. Ce parfum au trandafirii. El rupe 

cu grijă un boboc din trandafirul adus de la Mărăşti de 
Cucoana Elisa. Ea simte-alchimia dulceţei în podul de 

plante. 

- Uite, mierloiul rezident! El se uită galeş la faţa ei încor-
dată. Ea fuge cu privirea la motanul tărcat camuflat 

printre tufe de dafin. 

- Ce mere bune se vor face anul acesta. El o îndeamnă să 
şadă pe bancă. Ea se-nţepeneşte-n călcâie şi se-neacă-n 

tusea uscată. 

- Totul arată mai bine dimineaţa. Ce aer proaspăt. Îl 
simţi? El inspiră adânc. Ea închide ochii şi-şi acoperă 

urechile cu mâinile uscate. 

- Relaxează-te! Este ceea ce toată lumea ar trebui să o 
facă dimineaţa. El se apropie de ea cu ochi zâmbitori. Ea 

priveşte cu ochii sticloşi dincolo de orizontul grădinii. 

- Spune-mi că mă iubeşti! El o îndeamnă în braţe. Ea-şi 
află trupul îngheţat ca la dentistul de pe Strada Mare. 

- Totul va fi ca mai-nainte. El se-nfioară cu buzele pe 

gâtul ei cioturos. Ea simte un şarpe alunecând prin 
cioburi de sticlă. 

- Vreau să fim fericiţi! Cum am fost înainte! El îi prinde 

trupul ca lemnu-n derivă. Ea înoată-n ape la margine de 
timp. 

- Să fiu îngrijorat? El o eliberează din braţe. Ea păşeşte 

în visul ei absolut. 
- Îmi pasă enorm de tine. El îi zburleşte părul de pe gât. 

Ea se strânge în carapacea ei de broască ţestoasă. 

- Ne simţim aşa bine-mpreună. El îi atinge cu degete de 
pianist mâinile ei cu degete boante. 

- Rămâi în grădină. El o cuprinde în braţe. Ea îi scutură-

mbrăţişarea şi intră pe uşa de la grădină în încăperea cu 
icoane pe sticlă din colecţia Duduiei Iulica. 

Ea merge-n bucătărie, deschide dulapul de sub chiuvetă, 

alege cutia cu ceară de albine şi-o cârpă din bumbac şi se 

apucă să lustruiască ramele de la portrete. 

 

PLOAIA DE VARĂ  

 
- Nu vreau sa iau prânzul cu buldogul! 

Elena îşi trage scaunul aproape de cel al lui Victor, a cărui faţă se luminează. Îi atinge buzele. Mosoare de ploaie 

lovesc ferestrele  curbate. 
- Trebuie Elena! 

- N-are rost să ne grăbim,Victor. Una din duminicile astea, aş vrea să lenevesc în pat. E ca oţelul afară! 

- Hai să discutăm la rece! Elena îşi adăpostete buclele blonde sub braţul bronzat al lui Victor. 
- Să fim realişti! Nu vreau să merg nici in ruptul capului! Nici într-un caz! Nu după dimineaţa asta! Mă tot dirijează! 

Cu hotarârile ei de guvernare a casei! Elena se pierde în ploverul lui din bumbac. 

- Suntem faţă în faţă cu o problemă serioasă! Încă o oră până la prânz! Îi exploră absorbit rădăcina nasului prin 
ochelari. 

- Te simt enervată. Hai să considerăm situaţia cu mintea limpede. Victor apucă biscuitele orfan rămas în cutia din 

carton de pe măsuţa de toaletă şi-l ronţăie cu poftă. 
- Au! Cred ca mi-a căzut plomba. 

- Victor, trezeşte-te la realitate. Trebuie neapărat să ne mutam. Cât se poate de repede. Tropăie peste demnitatea 

noastră. Nu vezi cum se  poartă cu Colonelul ca şi cum i-ar fi valet. 
-Îmi dau perfect seama că trebuie să luam imediat o decizie, iubito. 

- Victor, am ajuns dincolo de cuvinte. Să fim realişti. Trebuie să scăpăm de aici. Să ne eliberăm de prânzul ei 

duminical! Ai privit-o cu atenţie? Arată ca un linţoliu în basorelief pe o stelă. Vocea Elenei strangulează strâns aerul. 
- ...un ou spart împrăştiat într-o capsulă a timpului...te  înţeleg perfect, Elena. 

- Îi conectată cu întreruperi. Să fim realişti. Nu pot să sar la fiecare moft al ei, numai pentru că-i suntem chiriaşi! M-am 

săturat! Sunt prea obosită la sfârşitul fiecărei zile! Ce sugerezi Victor? 
- Problema este că... suferim din lipsă de timp...după orele nesfârşite..cu pacienţii din spital! Sunt sigură!...Sunt 

convinsă că vom găsi ceva potrivit. 

- Victor, cu lipsa asta acută de locuinţe?... să fie cel puţin o cameră cu vedere la  gradină, într-o casă cu baie...un loc 
unde să putem dormi până la prânz dumineca! Ca aici, dar fără... 

- Vreau să-mi trăiesc viaţa fără Doama Ghervescu! E posesivă şi mereu nemulţumită! Mă bagă în boale cu atâtea 
amintiri întemniţate...Vorbele Elenei i se coagulează în gât. 

-Mă  bucur că nu mi-a fost directoare la liceu! Vreu să revin la Iaşi! Numai dacă nu se pierde subit...astfel...vom fi cu 

toţii feriţi...Privirea lui de oţel îi arde tapetul. 
- Nu vorbi aşa, Victor! Suntem medici. Trebuie să fim înţelegători! Pretind ca nu te-am auzit pronunţând aceste 

cuvinte. Cand am mers la baie dimineaţă, m-a încolţit pe palier...Colonelul se lupta deja cu maşina de gătit, camuflat 

strategic  de o grămadă de prosoape de bucătărie, iar un morman de crătiţi i se urcau în faţă ca o piramidă. 
- Ea ne face să ne simţim consumaţi de vină! 

- Elena, Victor...Elena, Victor...! ţipă strident o voce ca glaspapirul de partea cealaltă a uşii. 

Un ciocanit greu reverberează prelung. 
- Elena, Vicotor...Coborâţi imediat...este Colonelul!... repede, repede...strigă glasul apretat din spatele uşii din stejar 

bine lustruite. 

 

Elena şi Victor tresar. Se privesc vinovaţi. Ies din dormitor şi coboară scările câte două odată. Colonelul, lat pe 

canapea, cu faţa hâită, gâfâie ca un câine de curse. Doamna Ghervescu îi freacă mîinile şi încheieturile. 

- Repede Elena... ieşi în stradă şi strigă o birjă! ordonă Victor. 
- Domnule Colonel, unde vă doare? Victor îi ia mâna stângă şi-i caută pulsul. 

- Îîîî...Colonelul se luptă să pronunţe, dar limba-i alunecă şi se dizolvă în dantura falsă. 

-Domnule Colonel, mă auziţi? Puteţi să zambiţi, vă rog? Ii cere Victor. Gura Colonelului rămâne rigidă, colţul buzelor 
afundate spre stânga . Mintea-i este înămolită în vise muşcătoare despre vânătoarea ursului, un urs care se ascunde în 

tufişuri uriaşe. Visează?...despre ursul, un urs al nopţii, de tip arlechin pe care nu-l poate vedea printre tufişurile dese. 

Parcă vine şi se duce...într-un vis despre cum să vânezi ursul după manualul inginerului silvic.  Visează un vis despre 
un vulpoi prevestitor de rele? Sau este un vis despre sfârşit? 

 

Doamna Ghervescu nu mai radiază autoritate. Privirea-i confuză se deplasează de la faţa Colonelului la cea a lui 
Victor, ca şi cum ar privi un film mut. Se simte încordată şi tulburată. Fata ei este cizelată ca în marmură. Se simte 

pusă în priză. 

 
Elena aranjează perna pe care Colonelul îşi odihneşte capul fără vlagă, cu pielea inflamată. Îi scoate pantofii şi-i 

masează tălpile pe când Victor îi ridică capul usor şi încearcă să-l facă să înghită o tabletă de aspirină. Ochii 

Colonelului rămân închişi abandonat condiţiei sale. 

- Ce-o fi cu birja? Şopteşte Victor. 

Corpul Colonelului se frământă în fermentaţie intensă cand sufletul lui prins în capcană evadează pe furiş în faţa 

ochilor lor. 
 

Doamna Ghervescu apucă ca în ghiare mâna Colonelului şi încearcă să-i vorbească la ureche. 

- Nu am puls! Şopteşte Victor. 
- Doamna Ghervescu, îmi pare rău dar nu mai putem face nimic pentru Domnul Colonel. Îmi pare atât de rău. 

 

Cu inima chinuită, Doamna Ghervescu-şi ridică faţa unghiulară spre Victor, respiră profund şi pronunţă 

cu glas egal. 

- Viaţa Colonelului a fost ordonată în ore bine definite şi precise, ca feliile tăiate de un curţit ascuţit. 

Scrisoarea pe care a primit-o ieri este de vină. 

Spune aşa pe măsură ce se calmează.  

- Doamna Ghervescu, să vă fac o cafea sau un ceai? O intreabă Elena cu lacrimi în ochi. 

- Dacă vrei, un ceai, te rog. Îi răspunde Doamna Ghervescu cu faţa ca cizelată în marmură. 

- Nu-l găsiţi că arată foarte bine? 

 

Ploaia contaminează vegetaţia grădinii. Mesajul ei ud pătrunde înăuntru prin uşile deschise dinspre 

grădină şi zăboveşte pe parchetul din stejar. 

 



 

 

MEMORIA PENIŢEI 

CE NE ADUCE NOUL AN? 

 

George ROCA 
Sydney, Australia 

 

 
Iată că s-au terminat şi iluminatele serbări de revelion, sărbători prin care 

pământenii au vrut să demonstreze Universului că pot să facă Pamântul 

mai sclipitor şi  luminos. Aici la Sydney, în jurul Operei House, peste un 
milion de suflete au avut onoarea şi bucuria să participe la cel mai 

minunat şi organizat spectacol de întâmpinare a noului an, recunoscut ca 

fiind cel mai bun de pe mapamond. Focurile de artificii au costat mai 
mult de cinci milioane de dolari, alte cinci milioane cheltuindu-se pe 

serbările mării şi ale solului. Au fost construite animale, dragoni şi peşti 

uriaşi, adevărate opere de artă de mărimea unor ambarcaţiuni, care au 
evoluat pe apa golfului de lângă Harbour Bridge, parada acestora fiind 

insoţită de sunet şi lumină. Spectacolul a fost feeric, fantastic şi 

formidabil! N-am cuvinte! 
 

La sol, în Piaţa Operei s-au perindat cunoscuţi cântăreţi şi formaţii de 

muzică de toate genurile, dar cea mai minunată performanţă a fost cea a 
trupei de acrobaţi pe verticala care au transformat acoperişul minunatului 

edificiu, într-o scenă deschisă. Asemenea unor păianjeni uriaşi, aceştia au 

executat un dans care a fascinat şi a încântat ochiul, fiind ajutaţi de 
diferiţi instrumentişti, producători de muzică celestă, plasaţi în diferite 

colţuri ale faimosului acoperiş. 

 
Nici spectatorii (de seamă!) nu fost mai prejos. În golful Port Jackson, 

peste care trece faimosul pod numit de localnicii sydneyeni „Clothes 

Hanger” (Umeraşul de rufe), pe un spărgător de gheaţă - transformat într-
un palat plutitor contra a patruzeci de milioane de dolari - 

multimiliardarul australian, Kerry Packer, i-a avut ca oaspeţi de onoare pe 
John Howard, prim-ministru al Australiei şi pe Bill Gates. Patronul 

Microsoft-ului, care după cum spun ziarele, a ajuns, la sfârşitul anului 

1999, să aibă o avere personală de o sută de miliarde de dolari, mai mult 
decât venitul naţional al Greciei. Au mai fost prezenţi pe alte vapoare sau 

la sol, multimilionarii Lachlan Murdoch, Rene Rivkin si Christopher 

Getty, prinţul Pavlos al Greciei, prinţul Alexander von Furstenberg, 
faimosul cuplu de  actori hollywoodieni, Tom Cruise şi Nicole Kidman, 

jucătorul de tenis Pat Rafter, premierul statului australian Noua Galie de 

Sud (New South Wales – cu capitala la Sydney), Bob Carr, primarul 
oraşului Sydney, Frank Sartor… 

 

Publicul participant a fost cuminte, la masa de oameni mai-sus-amintită, 
făcându-se doar unsprezece arestări. A doua zi au fost colectate peste 

douăzeci de tone de gunoi. Nici morţi, nici răniţi, nici terorişti! 

 
Totuşi, nu numai Sydney a fost singurul oraş, de pe batrânul continent 

australian, care a sclipit în noaptea de revelion! Au mai fost şi Melbourne, 

Brisbane, Perth şi bineînţeles, după cum am văzut la televizor, şi alte 
metropole sau capitale ale lumii. Tot mapamondul a fost în sărbătoare! 

 

Diferenţa de fus orar dintre Sydney şi Bucureşti este de nouă ore, deci 
când aici s-a trecut în noul an, în emisfera nordică, era încă mijlocul zilei 

de 31 decembrie… şi acolo se întâmplau lucruri importante pentru 

viitorul omenirii. 
Scandal la Moscova! Tatiana, fiica preşedintelui rus, Boris Elţîn a fost 

acuzată de corupţie, trafic de influenţă şi luare de mită, pentru însuşirea a 

milioane de dolari de la firma de arhitecţi şi decoratori elveţieni care au 
renovat Kremlinul. Situaţie misterioasă, care seamănă aidoma cu 

înbogaţirea lui Gorbaciov, cel care a vândut România la Malta şi care 

după ce şi-a îndeplinit misiunea obscură a fost ajutat (de cine oare!?) să 
câştige milioane de dolari americani din reclamele pe care le făcea la 

televiziune pentru diferite firme occidentale, un exemplu fiind compania 

McDonald’s. Acestea or fi recompensele pentru knock-out-ul dat 
comunismului?  

 

Ţarul vodcilor, Boris Elţîn, cu lacrimi in ochi, a tras o cacialma (oare!?) 
stăpânilor noii ordini mondiale, predând, de bunăvoie şi nesilit de nimeni 

(oare!?), puterea statului rus şi preşedenţia, lui Vladimir Putin. Acestuia i-

se spune la Moscova „Jeleznîi Kulak”, adică „Pumnul de Fier”, poate şi 
pentru faptul că este un pasionat al judo-ului. Fără transparenţă, a 

demonstrat până acum aceeaşi culoare politică pe care o au zăpezile 

siberiene. După cum menţionează Agenţia France Presse, Dl. Putin a fost 
un necunoscut până în luna august a anului trecut, când a fost făcut prim-

ministru, rămânând şi până în prezent o enigmă a politicii. Născut la 

Leningrad, în 1955, îşi începe cariera ca spion în 1975, când este trimis 
de KGB, în RFG pentru a „învăţa” secretele companiei americane de 

computere, IBM.  

 

Mi se pare interesantă schimbarea de optică a comunităţii 

internaţionale faţă de România. Ne-am trezit dintr-o dată 

ajutaţi şi cu mult-doritele împrumuturi financiare în buzunar. 

Ajutorul dat ţării noastre să fi fost generat de premoniţiile 

schimbărilor recente de la Moscova? A vrut cumva occidentul 

să închidă ruşilor coridorul de trecere prin Balcani şi limitarea 

sferei de influenţa a acestora. Dacă e aşa, trebuiau să o facă de 

mult, atunci am fi intrat şi noi cu dreptul în Europa! 

 

Odată cu terminarea anului au intrat şi teroriştii în concediu. 

Mare a fost bucuria noastră atunci când am auzit că extremiştii 

islamici din Kaşmir, cei care au terorizat o săptămână întreagă 

pasagerii avionului companiei „Indian Airlines”, au eliberat 

toţi ostaticii. Chiar şi indienii au fost mai inţelegatori cu fraţii 

lor pakistanezi (şi vice-versa), nemaiameninţându-se unii pe 

alţii cu bombele lor atomice. În Orientul Apropiat s-a făcut, 

deasemenea, linişte de sărbători, palestinienii lăsând pietrele să 

se odihnească iar vecinii lor israelieni închizând în magaziile 

armatei grenadele lacrimogene şi gloanţele de cauciuc!   

 

Y2K, sindromul anului 2000 din microchips-urile 

computerelor, nu a lovit prea tare. În afară de câteva cazuri 

minore, s-a intrat în noul an fără incidente sau accidente. 

Totuşi îmi pun întrebarea, dece s-a făcut atâta caz de acest fapt, 

dece s-au cheltuit la nivel mondial atâtea miliarde şi în 

buzunarele cui au intrat aceste sume? Cui a folosit Y2K? Jale 

mare pe Wall Street ! Faimoasa bursă din New York  îşi pierde 

echilibru şi ajunge la cel mai scăzut nivel al ultimilor doi ani, 

trăgând după ea, conform principiului dominoului, şi restul 

instituţiilor de acest gen din celelalte ţări. Acţionarii sunt 

cuprinşi de disperare. Se discută reaşezarea dobânzilor 

bancare.                       

 

După atâtea surprize cu care a început anul 2000,  prevăd că 

acesta va excela în evenimente de primă mână, nemaiîntâlnite, 

care vor afecta viitorul omenirii. Nici în prezent, dezastrele şi 

calamităţile, nu ocolesc lumea! Din Australia până în 

Norvegia, vedem trenuri ciocnindu-se, din America până în 

Asia, vedem flora şi fauna distrusă de incendii, vedem 

inundaţii în Europa sau mareele neagre create de petroliere 

scufundate, vedem foamete în Africa, India, în Timorul de Est, 

vedem… trăiască zvonacii, răspândacii, presa, televiziunea 

şi… Internetul!  

 

Prevăd că marii comercianţi ai lumii vor avea o schimbare de 

optică după prima jumătate a anului, iniţiind noi pregătiri 

pentru celebrarea mileniului trei, care va începe in anul 2001! 

Parcă sărbătorile comerciale de Crăciun nu încep peste tot pe la 

sfâşitul lunii noiembrie. Banii să se mişte! Gândind pesimist 

am putea concluziona că odată cu terminarea anului 2000, se 

va marca şi multdiscutatul sfârşit al lumii.  

 

Încercând totuşi să gândim optimist despre viitor, trăim cu 

speranţa că noul mileniu al treilea ne va aduce şi lucruri 

pozitive, schimbări care vor afecta benefic viitorul omenirii. Să 

sperăm că va prevala pacea şi bunăstarea pe pamânt. Vor 

disparea oare teroriştii, extremiştii, luptele religioase 

ajungându-se ca toate popoarele să înbrăţişeze o religie unică? 

Robotizarea producţiei de bunuri ne va reduce timpul de lucru 

la zece ore pe saptamână, vom mânca pastile de friptura sau de 

îngheţată, vom purta îmbrăcaminte care se auto-curăţă, vom 

avea automobile pliante în valiza diplomat, vom conduce cu 

1000 de km pe şosea, ne vom face vacanţele pe Marte şi vor fi 

eradicate SIDA, cancerul şi… prostia! României îi doresc să 

devină cea mai dezvoltată ţară din Europa. Nu râdeţi! Avem şi 

noi dreptul la puţină fericire! 
-------------------------------------- 
*Articol a apărut in revista „OBSERVATOR” Nr.14 / 11 IAN 2000 

 

Îmi pun întrebarea, oare 

acest domn Putin o fi 

având intenţii bune faţă 

de pacea lumii, sau 

poate, o fi acel mult 

trambiţat anticrist care 

trebuia să-si facă 

apariţia cam în aceste 

vremuri? Semnul 

diavolului 666, îl avem 

deja, întorcând cifrele 

neterminatului mileniu 

al doilea, mileniu care a 

ţinut doar 999 de ani. 

Acesta nu a putut să-şi 

dea duhul până nu a 

desemnat un nou lider 

„marii puteri adormite” 

de la Răsărit!  Vom trăi 

şi vom vedea! 

Interesantă mi se pare 

coincidenţa de nume cu 

călugărul de tristă faimă, 

Rasputin, cel care a 

distrus monarhia rusă şi 

a impins ţara spre haos 

şi ruină ca să ajungă 

mai-apoi în mîinile 

revoluţionarilor roşii. 

Putin şi Ras-Putin 

(…parcă am zice 

„popit” şi „răspopit”!!!) 

crează enigme şi dau 

bătăi de cap celor care 

studiază evoluţia şi 

biografia acestor două 

personaje istorice.  

Ciudat este şi faptul că 

singurul război, de la 

începutul aşa-zisului 

nou mileniu, este cel dus 

de ruşi în Cecenia, 

avându-l ca arhitect tot 

pe domnul Pumn de 

Fier. Poate totuşi va fi 

un conducător bun şi va 

consolida relaţiile cu 

ţara noastră dându-ne 

înapoi Bucovina, 

Basarabia, Ţinutul 

Herţei, Insula Şerpilor, 

tezaurul, pe patriotul Ilie 

Ilaşcu şi  retrăgând în 

totalitate Armata a XIV-

a din Transnistria. 
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VALIZA CU BANI 

Fragment din romanul 

PRIVEGHIUL 

 

De la Bucureşti, nevasta lui Ionel al lui Duran primea 

veşti din ce în ce mai triste : Am făcut rău, femeie, că am 

venit aici, nici nu ştii tu ce iad este în acest oraş, am sărit 

din lac în puţ, venii din război să mor aici ! Vin ale 

dracului blestematele alea de avioane anglo-americane şi 

ne pisează ca pe iepuri. Eu ca eu,  c-am trecut prin viaţă, 

dar ce fac cu fata asta pe care-am rupt-o de acasă s-o 

aduc aici la şcoală. De bine de rău am înscris-o la 

Gimnaziul Unic Filipescu, dar trebuie s-o ţin mai mult 

acasă ,   mi-e frică s-o las să se ducă singură la şcoală 

tocmai din Militari, să trverseze Bucureştul cu tramvaiul. 

A venit eri un bombardament de a întors Bucureştul cu 

susul în jos, mi-a venit să şi râd  când striga un ţigan din 

Ferentari :,, mooo, american, mai acana cu bombardeaua 

că mi-ai stricat şandramaua !” şi cum s-a nimerit că 

tocmai pe casa lui a căzut bomba şi i-a făcut-o praf. Stau 

blocurile dărâmate cu gurile căscate spre cer şi liniile 

tramvaielor făcute armonică, ruine peste tot şi oameni 

înnebuniţi de frică şi maşini şi trăsuri aruncate peste 

clădiri şi crucea roşie nu mai pridideşte cu căratul la 

morgă; mor oamenii asfixiaţi în adăposturi, mor pe 

stradă, mor pe sub dărâmături, mor şi în tramvaie, aici 

târfa de moarte e peste tot. N-am hârtie să pot să-ţi 

povestesc ce este aici, noaptea asta sunt în post la 

Primăria capitalei că m-a mutat de la Patru- verde, şi-am 

să-ţi scriu mai mult şi să-ţi povestesc şi ţie una: alaltăeri 

eram în post la primărie şi pe la nimiezi era o căldură de 

curgea năduşala de pe om, ăştia marii şi-au luat valea cu 

bombardamentele astea. Bucureştiul a rămas pustiu şi eu 

stam pe scaun, mă gândeam şi eu aşa ca prostu cam ce zi 

este, se apropia leafa şi promisesem şi eu că vă trimit prin 

Păsărică ceva parale, nişte zahăr şi alimente. Că zicea 

Păsărică să vină acasă să vadă ce face cu pământul ăla, 

îl mai ia sau nu-l mai ia că i-a dat vorbă cocoana 

Câmpineanca să vină că mai lasă din preţ. Era zi întâi, 

leafa cam acu venea…şi cum stam eu aşa şi mă gândeam, 

mă pomenesc cu unu Praporică din Dudeşti: ,,Să trăiţi 

dom’ sergent!”, ,,Să trăieşti Praporică!”, zic eu şi tocmai 

mă întrbam de ce dracului n-o fi stând ăsta acasă pe 

zăpuşala asta. 

Și-i zic:,,Încotro Praporică pe vipia asta?” ,,Păi nu ştii 

dumneata, dom’ sergent, că pe ţigan nu-l găseşte moartea 

niciodată acasă?”-zice el. ,,Să nu furi Praporică din 

casele oamenilor că e păcat ,băă, e păcat de la Dumnezeu 

şi legea e lege, dai de dracu!” ,, Eu, dom’ sergent? Să fur 

eu ? Neam de neamul meu n-a avut obiceiul ăsta !”. şi 

cum termină el vorba, se-auzi din senin, întâi mai încet, 

apoi din ce în ce mai tare urletul sirenelor. ,,Iar fac ăştia 

exerciţii de alarmă !”- îşi dădu cu părerea Praporică.  

Mie parcă mi s-a înfipt un cuţit în inimă…şi mă întreabă 

Praporică :,, da’ ce dom’ sergent ţi-e frică de moarte ?” 

,,Mi-e frică, Praporică, eu am mai trecut prin prăpădul 

ăsta!”  ,,şi dacă vin,ce, dom’ sergent, o moarte are omu 

şi-o gaură-n c…”N-a trecut mult şi-au început să 

claxoneze maşinile, tramvaiele, trăsurile pline ciopor de 

oameni, goneau toate spre marginea oraşului, era o 

învălmăşală de nedescris. ,,Noi ce facem dom’ sergent ?” 

Eu n-aveam voie să-mi părăsesc postul, aveam un 

adăpost la subsol şi în caz de urgenţă mă băgam acolo. 

,,Păi ce să facem ? tu poţi să pleci, dar eu…”  

Praporică ăsta era un hoţ, după ce plecau toţi din oraş, el da iama prin locuinţele oamenilor 

şi le lua tot ce găsea şi le vindea în tancioc. 

Nu trecu mult după învălmăşala asta că începură avioanele să urle, un urlet greu de oţel, 

ieşit parcă din fundul pământului.       În tăcerea acelei zile de vară care se aşternuse peste tot, 

urletul lor era însăşi moartea strecurată în sufletul fiecăruia. Și Praporică trist cu capul în jos : 

,,Astăzi s-or duce spre Ploieşti, dom’ sergent ! ne-or ierta dom’ sergent”, -repeta el cu capul pe cer 

.,, Să te audă Dumnezeu !”- zisesem eu cu gândul acasă la voi şi la fata aia pe care o lăsasem acasă 

la cumnatu-meu… 

Și-ncepură primele salve de artilerie pe centură, scurte, înfundate, trăgând parcă în baloţi 

de vată, fluierau, piuiau ,urlau şi se spărgeau undeva pe cer. Apoi au început să cadă bombele, la 

Căţelu’ , la Spitalul militar, la Scoala superioară de război, pe Panduri…Praporică ieşise în stradă, 

jucând şi cântând : ,,La  Căţelu, la Căţelu/ S-a-mbătat aseară Mielu…” Juca şi cânta cum fac 

ţiganii de mahala în mijlocul străzii pustii şi eu priveam la el din uşa Primăriei şi-l strigam : 

,,Praporicăăă ! Măiii Praporicăăă !” Îmi venea să mai şi râd de el cu moartea în spinare. Că-mi 

povestise cum se-mbătase el de bucurie că-şi găsise iubita, pe Jeni Marmeladă, cică fusese arestată 

în Piaţa Matache pentru furt de la negustori, o cunoşteam şi eu, era o ţigancă durdulie, frumoasă, 

ocheşică, plină de aur din cap până-n picioare.,, Îmi dam viaţa pentru ea dom’ sergent !”-îmi 

povestea el. Mielu Praporică fugise la ea, o luase în braţe şi-o întrebase :  ,,Ai scăpat ?”  şi când 

Mielu Praporic cânta refrenul în mijlocul străzii a venit o bombă aşa din senin şi a căzut lângă el ; 

în clipa aceea eu am închis ochii şi-am tras uşa, mă năpădise praful, şi când i-am deschis, am văzut 

capul lui Praporică şi cu o mână agăţate de gardul Cişmigiului, rânja, rămăsese cu acel refren pe 

limbă şi rânja…Treba asta s-a petrecut aşa într-o fracţiune de secundă pentru că imediat a trecut o 

maşină în fugă prin faţa Primăriei şi-am văzut cu ochii mei cum a căzut o valiză din porbagaj drept 

în mijlocul străzii. Eu am coborât repede scările şi-am luat valiza, pierzând pe Praporică din 

vedere. Am pus valiza jos lângă mine şi ascultam urletul bombelor care acum trebuie să fi căzut pe 

Gara de Nord. După ce se mai potoli prigoria ce zic eu: ,,ia să dechid eu valiza să văd ce e în ea… 

-Și ce credeţi, fraţilor că era?- îi întreba el pe prieteni când se întâlneau la Carul cu bere.  

-Ce dracu putea să fie ?- îi lua Leu vorba din gură.  

-Bani, băăă, era plină cu lire italiene !- le spunea el încet, conspirativ. Lire italiene, da,da, era 

tixită cu lire italiene…şi aruncai puşca, fraţilor, cât colo, pusei chipiul pe masă, scosei batista din 

buzunar să mă şterg de sudoare că transpirasem tot. Mă luase aşa un tremurat la gândul că tot 

bănetul ăla o să fie al meu.  Ia , uite, Doamne, cum iese norocul în faţa omului,mă guduram eu pe 

lângă valiză, şi mă gândeam ca prostul ce să fac eu cu atâta bănet. Prima dată mi-a venit în minte să 

iau casa lui Traian Pisică, casă mare cu şase camere, apoi pădurea cocoanei Câmpineanca şi cu 

pământul…o sută, două sute de hectare, nu mai conta câte…De acum voi fi şi eu cineva acolo în sat, 

nu voi mai fi Ionel al lui Duran, voi fi domnu’Ionel, voi sta şi eu la rând cu Câmpineanca, cu Dinu, 

cu  Ilie învăţătoru’,cu Ghică Popescu, cu Nae Sterescu… Apoi ce-mi vine mie : să-l dau dracu de sat 

căci neam de neamul nostru tot cu râtul în pământ a stat, nimeni nu s-a îmbogăţit de pe urma 

pământului, boierii de ce-l vând ? simt ei ceva, nu se poate, că ei sunt oameni deştepţi,mă găsii eu 

mai cu moţ să cumpăr pământ… Cu banii ăştia aş  putea să mă duc în lumea mare, unde nu sunt nici 

războaie, nici lume rea…Auzise şi el de America, să se ducă-n America, nu pleacă toţi în America şi 

acolo se fac oameni ? Ce, el cu acest geamantan de bani nu s-ar face om? şi se văzu cu nevasta şi cu 

cei trei copii pe un transoceanic, alunecând pe ape, spre ţara fericirii. Toţi erau îmbrăcaţi în alb, 

nevasta lui, ţăranca lui de acolo din sat, într-o rochie de crep-saten, foşnind uşor în bătaia vântului, 

cu decolteurile largi ca demoazelele din lumea mare, şi copiii-ăştia cu băşti bleomaren şi uniforme 

albe de marinari, şi el la fel, într-un costum alb de camgăr englezesc, cum se putra  Câmpineanu , 

când era flăcău ; să umble chelnerii sau picolii pe lângă ei şi să le aducă fel de fel de mâncăruri şi 

băuturi şi lapte de cuc acolo în compartimentul lor…şi-apoi să vadă ţări şi oraşe şi lumea largă, mări 

şi oceane, California, sau Copa Cabana… 

Fulgerător îi trecu şi o idee năstruşnică prin minte : să se ducă şi el o dată la Crucea de piatră, 

Leu, al dracului, cu leafa mai mică  ca a lui şi se dusese ; frati-său, Ioviţă, la fel.  El mai prost i-o 

ducea toată Gigei, na , femeie, banii,uite-i… 

Se opri câteva clipe din gândurile lui. Bombele nu mai cădeau, nici avioanele nu se mai 

auzeau, o luaseră spre Ploieşti sau se descărcaseră şi-o şterpeliseră la casele lor. Tremura şi-i curgea 

întruna  năduşala de pe el, i se făcuse frică de atâta linişte…Privi pe uşă, capul lui Praporică era 

parcă o sperietoare de ciori pusă pe gard, mâna-i căzuse jos pe caldarâm şi era plină de moloz, restul 

corpului parcă intrase în pământ, se amestecase probabil cu pereţii dărâmaţi şi se făcuse chisăliţă. 

Apoi îşi reluă iar gândurile lui frumoase… 

Auzise de Coasta de Azur, îi povestse şi lui nevasta unui inginer care fusese acolo, se va 

duce şi el acolo să vadă şi să vină să le povestească ăstura, lui Leu, lui Ioviţă, lui Radu şi cu cine s-o 

mai întâlni el, ce minuni, să vadă şi ăştia că e om umblat, nu e un prost aşa cum îl cred ei. 

Iar privi pe stradă, din pământ şi din moloz ieşau nori de praf prin razele soarelui. Se auzi un 

sunet care-l trezi definitiv din gândurile lui. Era alarma, anunţa că s-a terminat bombardamentul pe 

ziua aceea. Apoi forfota de dinainte, în sens invers, căruţe, maşini , trăsuri, tramvaie se înghesuiau 

printre dărâmături să-şi facă loc, oamenii, ciorchini pe ele, înjurau, blestemau, plângeau, 

ambulanţele cărau la morţi, claxonând înnebunite printre mulţime… 

După acestă alarmă trebuia să apară şi ţiganu-ăla de Praporică, dar nu va mai apărea, capul 

lui va rânji ce va mai rânji sus acolo pe gard şi adio lume, oare Jeni Marmeladă o fi auzit ? o fi ştiind 

ea unde este el acum ? O s-o întâlnească el şi-o să-i povestească toată păţania…Mulţumi lui 

Dumnezeu că scăpă şi de data asta de nenorocire şi-l întreba pe Praporică: ,,mâine cine-ţi va mai lua 
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locul, domnule Praporică? Azi trec cioclii, te buzunăresc şi te duc la morga, 

te-amestecă cu toţi morţii şi te fac cenuşă, praf şi pulbere…” O lacrimă, 

apoi alta, căzură, lunecară pe obrajii lui încinşi, după care îl apucă un 

tremurat, ce era cu el, îl trăsese curentul, privi spre Cişmigiu şi îşi aminti de 

pădurea lui de acasă, cumpărată proaspăt de la Eliza Câmpineanu, ce bine 

ar fi fost acolo în răcoarea ei, pentru ea dăduse mahmudelele rămase de la 

bătrână-său, Duran, şi loturile de pământ din Tudoria…Scoase batista şi-şi 

şterse faţa…Ce căuta el aici în Bucureşti, în brambureala asta ?  De ce 

dracului nu rămăsese el acolo în satul lui să stea cu nevasta şi copiii ? 

Cineva îl apucă de mâneca vestonului şi-l trezi din visurile lui : 

,,dom’sergent !, dom’ sergent !” Se uită în dreapta lui şi văzu un om 

aproape nebun cu faţa desfigurată, părul vâlvoi şi ochii scoşi din orbite, 

hainele erau făcute praf pe el şi plângea şi se văicărea. ,,Ce-ai, omule, -âl 

întrebă el restit, crezând că e vreun nebun scăpat de la spitalul nouă- ce 

ai ?”  ,,Monsenioreee !- striga ăla cu ochii bulbucaţi- una valiza degli 

ambasada italiana, lire ,monseniore, leafa   la ambasada italiana…”  La 

început nu pricepu ce vrea străinul , dar când auzi de valiză, se schimbă la 

faţă ; deodată i se spulberaseră toate visurile lui… Ia, uite, domne, ce prost 

fusese, nu putea s-o pitească şi el undeva?... Se ferise de  aşa ceva că era 

pericol dacă te prindea cu lucruri dosite, legea era clară, îl mânca puşcăria, 

asistase la două astfel de procese la Tribunal când doi gardieni fuseseră 

condamnaţi pe viaţă… Sergentul îşi schimă trist privirea de pe acel om pe 

valiză şi tăcu. Necunoscutul, văzând valiza, a sărit ca un nebun pe ea, îl 

îmbrăţişă pe sergent, îngenunchease în faţa lui şi plângea în hohote de 

bucurie.   ,,La puşcărie, la mine dacă nu găsit- repeta el- la puşcărie, 

monseniore…eu secretarul la ambasada italiana…”     ,,…Tu-vă mumele 

voastre de secretari, înjură sergentul, de data aceasta scos din pepeni, …tu-

vă mumele voastre de căscaţi, de ce n-aveţi, mă, grijă de bani ? Aruncaţi 

banii pe străzi şi-apoi umblaţi după ei cu gura căscată ! Lăsaţi amărâţi de 

ăştia ca mine să viseze, le daţi speranţe, iluzii, şi-apoi vii tu cu ambasada ta 

Italiană…” ,,Graţia… graţia …”- repeat străinul… ,,Nici-o graţiere, eu n-

am nevoie de graţierile tele, ia-ţi valiza şi du-te dracului unde vei vedea cu 

ochii…”  Străinul desfăcu valiza, se  repezi într-un teanc de bancnote şi-i 

întinse sergentului ca drept mulţumire o mână de bani. ,,Nu-mi trebuie nici-

un ban !- sări sergentul ofensat- ia-o şi du-te, pleacă să nu te mai văd ! N-

am nevoie de lirele tale, striga el cât îl ţinea gura, lasă-mă sărac şi curat, dă-

i drumul de lângă mine mai repede, ai înţeles ?” şi luă teancul de bani şi i-l 

aruncă în valiză. ,,Graţia, graţia…” -repeta străinul cu valiza în mână, 

coborând scările primăriei. Sergentul puse capul în jos urmărind pe străin 

cum coboară şi tăcu minute în şir, închinându-se la Dumnezeu că-şi spălase 

sufletul de toate necurăţeniile pe care i le adusese acei bani, de toate 

gândurile rele şi de visele prin care trecuse. Când ridică ochii, Praporică tot 

acolo era, nu-l luase nimeni, sta pe gard agăţat ca o brezoaie pusă să sperie 

ciorile, rânjind la trecătorii grăbiţi… 

Sergentul se aşeză pe scaun obosit, îşi scoase bastista din buzunar, 

se şterse de năduşală şi rămase buimac clipe întregi. Rămăsese aşa ca o 

stană de piatră privind spre Cişmigiul înnegrit care de-abia se  zărea de 

praful ridicat în slăvi de bombele căzute peste clădirile din apropiere. Capul 

lui Praporică stătea ca un trofeu al ignoranţei şi-al absurdului înfipt în 

grilajul gardului cu ochii spânzuraţi pe cerul cenuşiu. Se făcuse linişte, 

parcă tot oraşul intrase în pământ…Ce căuta el aici? Să fie Leu al dracului 

că el îl pusese la cale să vină în Bucureşti! El , ţăranul care-şi muncea 

pământul liniştit, alături de nevastă şi de copii, să vină la Bucureşti să se 

pricopsească! şi dacă nu venea acum poate că lupta prin Tatra lângă rus 

până la victoria finală…Să fie al dracului şi Hitler când se sculă el să facă 

războiul ăsta! Că dacă nu era Hitler poate că trăia şi el fericit cu nevasta şi 

cu copii la casa lui… 

-Să trăiţi, dom’ sergent!- îl trezi un om din visele lui. 

-Să trăieşti şi dumneata! Ce doreşti de la mine? 

-Daţi-mi voie să dau un telefon de la Primărie că am nevasta moartă 

lângă Caru cu Bere…A atins-o suflul unei bombe şi-a dat-o cu capul de 

zid…! A murit săraca…Omul plângea. I se scurgeau lacrimile pe obraji şI 

tremura tot. 

-şi cui să-i dai telefon? 

-Are un frate prin Ferentari, să vină s-o ia cu vreun car mortuar…Eu 

nu pot s-o părăsesc! 

--Dă, măi, omule, vaide capul tău…Vaide capul nostru… 

 

 

 
Elena Buică 
Toronto, Canada 

 

 

“CIPRU, COROLĂ DE LUMINĂ VIE”  

- PUNTE CĂTRE ETERNITATE 
 

În peisajul literaturii noastre din ultimii 3-4 ani s-a simţit tot mai 

activă prezenţa unui nume, Georgeta Minodora Resteman. 
Creaţia ei este o mare revărsare de poezii cu un parfum îmbătător 

în care vibrează aspiraţia spre o lume ideală. Dar în acest an 

poeta debutează şi în proză, scrierile sale fiind, de fapt, o 
succesiune de imagini din perspectiva unui spirit apt de a 

cuprinde şi de a desluşi sensuri mult mai adânci.  

 

La început, autoarea face trecerea de la lumea tumultului de azi - în care tehnologia îşi 
spune cuvântul în ritm uimitor producând mirare doar atunci când nu şi-a făcut simţită 

prezenţa, precum dureros observa chiar autoarea în aeroportul Băneasa înainte de plecare 

în Cipru -,  la liniştea de vis, ca un cântec de leagăn în care recreează lumea ca la 
începuturile ei. În felul acesta, Georgeta Resteman se prezinta cu acest volum ca un 

mesager al Ciprului, marcând frumosul de-a lungul istoriei, cu izvoare în timpuri demult 

apuse şi aduse până în zilele noastre, vorbindu-ne despre geografia, economia, religia, 
mitologia, legendele, oamenii acestei ţări, în limpezimi ale cuvintelor care amintesc de 

cântecele sirenelor. Plină de încântare, Georgeta Resteman împleteşte tot ceea ce vede şi 

simte cu riguroasa muncă de documentare şi apoi aşterne pe hârtie cuvintele parcă ieşite la 
lumină din fondul adânc al sufletului ei, plămădit în frumuseţile Apusenilor noştri. Aceasta 

este cea mai frumoasă monografie pe care am citit-o vreodată, încât Cipru se poate mândri 

cu o astfel de realizare, iar România poate înregistra un succes de carte care ilustrează un 
petec de pământ pe care au ajuns unii dintre românii răspândiţi în lumea întreagă, 

sfinţindu-l cu prezenţa şi realizările lor. 

 
Ochii de culoare pădurilor din munţii Apuseni ai Georgetei Resteman, nu pot privi 

frumuseţile din Cipru fără să facă trimitere la frumuseţile ţării ei de suflet: "Soarele 
amiezii de februarie în Cipru poate fi asemuit cu blândul astru al zilelor de mai în 

România noastră, aşa că, în decorul absolut superb al munţilor care se desfăşurau ca o 

nesfârşită împletitură din stânci ornate cu ochiuri de verde crud, primăvăratic, rulam 
vesele pe şoseaua dăltuită în munte spre un loc în care, îmi spusese Mădălina, urma să mă 

bucur din toată inima, şi aşa a fost!" 

Cartea parcă se structurează de la sine, lăsând să curgă ca-ntr-un moment de visare, 
imagini şi elemente ale lumii pe care o descrie: cerul şi apa - "am păşit în momentul în 

care cerul dădea un ultim sărut mării, unindu-se apoi cu ea în îmbrăţişarea unui amurg al 

speranţelor şi-al viselor frumoase... "; drumul  "într-o armonizare perfectă a sufletelor de-
abia încărcate de binele şi frumuseţea trăirilor" sale, cu natura "râzând de-atâta verde", 

şoseaua "ce şerpuia a nesfârşire", munţi cu înălţimi "impresionante” sau   "variabile", 

valea "unde bătrânii cedri tronau ca nişte împăraţi printre pini şi alţi arbori",  câmpia "ce 
se deschidea în faţa noastră ca un evantai verde, picurat din plin cu lacrimi galbene, 

culturi de rapiţă înflorite în cel mai superb galben ce-l poţi vedea primăvara, pomii 

încărcaţi de floare - parcă în acelaşi timp în care s-a produs limpezirea sufletelor noastre, 
, livezi de portocali, lămâi şi pomelos plini de fructe coapte şi flori în acelaşi timp, 

umplând atmosfera din jur de miresme sublime, ne-au întâmpinat regeşte la coborârea din 

munţi. Sate cu o arhitectură aparte, cu străduţe înguste şi case placate cu piatră într-un 
mod cu totul şi cu totul specific... locuri minunate, încât mirajul insulei mă învăluia de-

acum, precum o vrajă". Toată cartea abundă în asemenea imagini şi în felurite bogăţii 

spirituale, care sub pana autoarei parcă respiră, prind viaţă şi ne trezim învăluiţi de aceleaşi 

trăiri transmise prin lucrătura meşteşugită a cuvintelor, cu un subtil iz ardelenesc.  
Întreaga lucrare pare un poem în proză, în care autoarea cântă frumuseţea lumii, ţesută în 

lumini şi umbre, din vechime şi până în zilele noastre. Cuvintele se înşiruie parcă în ritm 

de poezie, au acea muzică interioară care le face să curgă într-o plăcută simplitate, 
conferind textului limpezime de cristal. Niciun cuvânt nu este silit să stea într-un loc prea 

strâmt pentru el. Limpezimea aceasta a stilului ei îi dă forţa intrinsecă de a crea iluzia 

inefabilă a unui spaţiu destinat eternităţii, asemenea unui abur prin care poţi zări veşnicia, 
iar zeii, parcă îţi surâd în jocul umbrelor diafane, ţesute de timp.  

 

Ca o copie fidelă a întruchipării sinelui său, Mădălina, fiica autoarei, a însoţit-o în  excursii 
cu scopul de a cunoaşte Ciprul, oferindu-i "oportunitatea de a vizita împreună locuri 

minunate şi încărcate de istorie, frumuseţe şi mister", şi mai apoi şi tipărirea cărţii, prin 

efortul financiar depus, aşa cum desprindem chiar din dedicaţie. Citind cartea Georgetei 
Resteman avem ocazia să desluşim un tablou aparte al relaţiei mamă-fiică, iar noi să fim 

beneficiarii oportunităţii de a întrezări, parcă, imagini din icoanele coborâte direct din 

lumea sfinţeniei. 
 

În aceste plimbări ale lor, călătorind cu maşina dintr-un capăt al insulei în celălalt, te vezi 

şi pe tine alături de mamă şi fiică, şi auzi şi vezi cu ochii tăi tot ce văd cele două românce, 
împărtăşind aceleaşi trăiri cu ele. Şi în final, nu-ţi mai vine să cobori din maşina lor şi nici 

să te rupi de vrajă. Rămâi acolo ancorat, pierdut în gânduri şi dezmierdând-o pe căţeluşa 

Ţuca, "zburdalnica jucărie vie", nelipsită din călătorii, dezmierdări care traduc în graiul 
lor emoţii unice. Şi astfel, graţie imaginilor date de lectură, te trezeşti în insula frumoasei 

Afrodita şi a lui Zeus. Pentru o perioadă rămâi adâncit în acel timp al strălucirii vremurilor 

apuse - "ţesătură fină de frumuseţi pline de mistere"- şi, de-abia într-un târziu poţi să te 
ridici şi să te cocoţi în templul timpului de azi... 
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Unui Opţiune 

La alegeri e un chin, 

Nici n-aş vrea să se mai facă, 

Fi'ndcă tot ai noştri vin 

Şi pe urmă... nu mai pleacă. 

                Viorel Marin 

 
Unui expert în arta conjugală 

Pentru el o căsnicie  

E, invariabil, sacră: 

Nu divorţul de soţie 

Îl tentează, ci de soacră! 

            George Corbu 

 

În viitorul apropiat 

Când vom păşi-n Comunitate 

Cu surle, fast şi protocol, 

Vom ţine mâinile la spate 

Să nu se vadă fundul gol. 

George Petrone 

 

"Gândesc, deci rezist" 

Aforismul adaptat, 

La specific românesc, 

Este radical schimbat: 

"Eu rezist, că nu gândesc"! 

Gheorghe Constantinescu 

Revin ruşii 

N-am scăpat de sub bocanc 

Şi mă umplu de necaz: 

După ce-au plecat pe tanc… 

Vin pe ţevile cu gaz! 

Mihai Sălcuţan 

 

Dentistului meu 

A spus de mine, la beţie, 

Când a băut peste măsură 

Că mă cunoaşte şi că-mi ştie 

Chiar şi... măselele din gură. 

Petre Gigea-Gorun 

 

Soluţie mai bună 

Doreşti verdictul aşteptat? 

Ascultă-aici că-ţi dau eu sfatul: 

Renunţă, ferm, la avocat, 

Şi "unge" iute magistratul. 

Constantin Iuraşcu 

 

Potrivire de caracter 

Pe loc s-au înţeles şi iată 

Că sunt sub pătură-mpreună, 

Căci el e om... dintr-o bucată, 

Iar ea e... bucăţică bună. 

Cornel Ştefan Rodean 

 

Diferenţă 

Cortina are rol exact 

Ca fusta şi-alte mici veşminte, 

Dar prima cade după act, 

A doua pică înainte. 

Elis Râpeanu 

 

Unei neatente 

I-a ieşit coşaru-n drum, 

Ca o sobă l-a atras 

Şi acum creşte-n volum 

... C-a... rămas. 

Mitică Ion 

 

Vitalitate 

L-întreabă fel de fel de tinerei 

Pe-un moş bătrân, albit şi cocoşat: 

"Mai mergi, măi ,bade Gheorghe, la femei?" 

"Doar dacă la bărbaţi e ocupat!" 

Laurenţiu Ghiţă 

 

Preţuire 

Între noi e foc şi jale - 

Soacră-mea, în chip barbar, 

M-a făcut de trei parale... 

Nici măcar de un dolar! 

Marian Popescu 

 

Concediu de neuitat 
Aşa concediu minunat 
Nici n-am avut precum cel care 

Am fost cu soacră-mea la mare, 

În vară, când s-a înecat. 

Eugen Albu 

Istoria 
Chiar Herodot, al său părinte, 
Iubind-o tare şi cu foc, 

N-a educat-o mai deloc 

Şi de atunci ea tot ne minte. 

Florina Dinescu 

 

Concurenţă 
Sfinţii Petru şi Mihai 
Au deschis o crâşmă-n Rai...  

Michiduţă, mai modern, 

Cabarete, în Infern. 

Gheorghe Culicovschi 

 

Adevărul şi minciuna 
Minciuna, bine dichisită, 
E totdeauna răsplătită, 

Iar adevărul, gol-goluţ, 

Aşteaptă musai un bănuţ. 

Ion Diviza 

 

La stomatolog 
Zise rezemat în coate, 
Pacientul cam cu chef: 

- Dom'le doctor, de se poate, 

Vreau un dinte pentru şef. 

Laurian Ionică 

 

Umoriştii şi guvernanţii 

Din prea multele lacune 

Dau poporului contraste: 

Umoriştii - glume bune, 

Guvernanţii... glume proaste. 

Valentin Groza 

 

,,Soacra la putere’’ - emisiune cu 

surprize 

Nevastă-mea făcând valiza, 

Am zis în gândul meu: Ce bine, 

Că am trecut cu brio criza, 

Dar s-a mutat soacra la mine! 

Any Drăgoianu 

 

Clinchetul clopoţelului i-a adunat 

pe elevi şi profesori 

La-nceput prezenţa-i mare 

Şi toţi sunt interesaţi 

De orarele şcolare… 

Pentru chiul, dar ce credeaţi? 

          Ion Drăgoianu 

 

Dentistului meu 
A spus de mine, la beţie, 
Când a băut peste măsură 

Că mă cunoaşte şi că-mi ştie 

Chiar şi... măselele din gură. 

Petre Gigea-Gorun 

 

Ghinion românesc 
Să vii sărac în Capitală 
Trădându-ţi neamul de oier, 

La Parlament să intri-n sală 

Şi-n patru ani… să pleci boier! 

Nichi Ursei 

 

Vremea adevărului 
E vremea când atâtea se împart 
Şi adevărul, pus în acţiune, 

Îl vezi că umblă tot cu capul spart, 

Ca şi acela care îl mai spune... 

Gheorghe Bâlici 

 

"Banul e ochiul dracului" 
Doamne, minte să le dai 
Celor ce, cu greu, discern, 

Că bogaţii sunt în Rai 

Când, de fapt, sunt în infern. 

Nelu Vasile 

 

Navigatorul 

E-o meserie simplă, naturală, 

Nu ai nevoie nici de alfabet, 

Orice copil ce nu e dus la şcoală 

Navigă la cinci ani, pe internet. 

      Dan Norea 

 

Autoprezentare 

Sunt cavaler danubian, 

Lovesc cu pixu-n loc de ghioagă, 

Armură mi-e un biet suman 

Şi Pegasul, doar o mârţoagă. 

Marian Dobreanu 

 

Contrazicere 

El zice: "Unu şi cu unu-s doi", 

Iar ea, nu-i de acord, fireşte, 

Ba chiar afirmă că fac trei. Apoi, 

La nouă luni, îi dovedeşte. 

Marius Coge 

 

Păgubiţii FNI 

Am vrut s-avem şi noi mulţi bani 

Şi să trăim pe picior mare 

Dar astăzi dup-atâţia ani 

Ne bate Vântu-n buzunare. 

Gheorghe Burduşel 
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DOAMNEI ELENA 
BUICĂ-BUNI, 

CU DRAGOSTE ! 
 

LA ÎMPLINIREA CELOR 80 DE ANI (3 
IANUARIE 2013) 

 

 
 

Georgeta RESTEMAN                        
Limassol, Cipru 
 

Tu, nevăzută... 
  

                     Ioan Grigoras 
 

 Și iar mă-ntorc la tine poezie -  

 Iubita mea, tu, care știi s-asculți  
 Cum sufletu-mi se face 
herghelie,  

 Cu mii de cai înaripați, oculți,  
   
 Ce înconjoară zi de zi pământul  
 Gonind spre rai prin iadul înflorit -
  
 Când sunt cu tine n-am decât 
cuvântul  

 Și doar prin el aș vrea să fiu 
iubit.  
   

 Nu-mi spuneți că visez precum 
nebunul  

 Care trăiește-nchis în lumea lui;  
 Înclin să cred că ăsta mi-e 
destinul:  
 Să mă asemăn florii soarelui -  
   
 Mereu după iubire cu privirea -  

 M-aștept, iubind, să mișc din 

locuri munți;  
 Să curgă și spre mine fericirea,  

 Iar de mă-nsel, tu ai să știi s-

asculți... 

  
 

  

Cenuşă de scânteie 

răscolită 
                     Ioan Grigoras 
 
Mi-e frig de tine ca de-o întâmplare 

Pe care n-am trăit-o îndeajuns; 

Și-abia s-au pus ferestrele pe plâns, 

Și-s foi tot mai puține-n calendare... 
  
Te-aş vrea alături albă, -ngândurată, 

Să-ţi suflu cald în degetele fine 

Şi dezmierdată să te-atingi de mine 
O dată, înc-o dată, şi-nc-o dată... 

  

Mi-e frig, mi-e tot mai frig şi nici nu-
i iarnă 

Şi-n gândul meu e vreme de ispită 

- Cenuşă de scânteie răscolită - 
Tristeţile încep să mi se cearnă 

  

Iar toamna se grăbeşte spre uitare 
Cu tot cu întâmplarea netrăită, 

Cu somnul meu şi noaptea mea albită 

De dorul tău, frumoasă visătoare. 

 

 

PICTURI PE PÂNZĂ ÎN ULEI:  

 

       Vieru Galina-Gavril, Republica Moldova 

 

Există persoane cu care interacţionăm şi din prima clipă simţim că avem multe lucruri în comun, că ne situăm pe acelaşi nivel 
vibraţional, că avem cam aceleaşi hobby-uri, că putem râde şi plânge în acelaşi timp, făcând haz de necaz şi supunându-ne 
destinului cu zâmbetul pe buze, fără a scoate măcar un sunet. La fel de adevărat este faptul că Dumnezeu ne scoate în cale 
oameni minunaţi cum şi când nu ne aşteptăm, dar mai ales în momentele în care, chiar avem mare nevoie de prietenia lor şi 
ei de a noastră, având uneori senzaţia că ne cunoaştem de când e lumea! Aşa mi s-a întâmplat şi mie la începutul anului pe 
care în curând îl vom „îngropa”, pe când eram redactor şef al revistei românilor din Belgia, Bruxelles Mission, şi publicam 
zilnic materiale primite din toate colţurile lumii de la cei ce le-au scris cu dragoste de Cuvânt, de limbă, de obârşii, de neam:  
 
„Stimată d-nă Georgeta Resteman, 
A fost o surpriză plăcuta sosirea acestui email cu semnătura dumneavoastră.  
[…] Vă citesc cu plăcere de când v-am descoperit pe internet. 
Toate urările de bine, 
Elena Buică – Buni”  
 
Şi din acea zi de 18 ianuarie 2012, rare au fost zilele în care nu am schimbat măcar un mesaj cu semnatara celui de mai sus. 
La rândul meu, îi citisem cu mare drag nenumăratele texte de proză scurtă pe care le găsisem publicate în mai multe reviste 
din ţară şi diaspora şi îmi plăcuse la nebunie stilul scrierilor sale, sincer, deschis, derulând filmul atâtor şi-atâtor întâmplări 
reale petrecute de-a lungul vieţii Domniei Sale şi în a căror atmosferă intrai de cum începeai să lecturezi. Şi încă ceva: încă 
de la primul dialog aveam senzaţia că parcă ne cunoşteam de-o viaţă! Limbajul sufletului, cu acele inflexiuni specifice ale 
vocii interioare a fost din acel moment cel care a condus conversaţiile atât prin mesajele electronice sau skype cât şi live, la 
întâlnirea din 6 octombrie 2012 de la Bucureşti.  
 
Elena Buică – BUNI, cum este cunoscută în cercurile de prieteni dar şi în cele scriitoriceşti pentru că aşa se şi semnează, 
este una dintre persoanele pe care orice om şi-ar dori să o aibă ca prieten, pentru că a adunat în ea atâta sensibilitate şi 
dragoste de frumos şi de semeni, încât, cu cât dăruieşte mai mult, cu atâta parcă toate acestea sporesc şi se intensifică. 
Cine-o cunoaşte pe Buni şi-o apropie de suflet „cât ai zice peşte”, pentru că nu poţi să n-o iubeşti, nu poţi să nu guşti alături 
de ea frumuseţea cuvintelor şi să nu te cufunzi în taina amintirilor scumpei doamne depănate la o şuetă, ori de câte ori se 
iveşte ocazia.  
 
Teleormăneancă, născută cu 80 de ani în urmă, la 3 ianuarie 1933 în Ţigăneşti, satul căruia îi sărută glia ori de câte ori 
ajunge să-l viziteze, doamna Elena Buică este absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, a predat limba şi literatura română la mai multe şcoli din judeţul Bihor, Cluj şi Bucureşti. Pentru o perioadă 
scurtă a fost căsătorită cu pilotul Paul Nistor, bihorean de origine, căruia, printr-un accident aviatic i-a fost curmat firul vieţii la 
numai 29 de ani.. Buni rămâne văduvă de tânără, dar îşi creşte cu dragoste şi multă înţelepciune unica fiică, Andaluza-
Carmen (căsătorită Nagy), pe care o urmează în Canada după ce se pensionează, pentru a-i fi aproape şi a o creşte pe 
Mara-Elena, bucuria familiei, nepoţica ce astăzi este studentă la o universitate de prestigiu din Ottawa, Canada.  
 
Biografia dragei doamne Elena Buică o găsim cu uşurinţă dacă scriem numele său pe Google, la fel cum îi găsim şi bogata 
activitate literară, din cei zece ani de când s-a aplecat cu dragoste şi pricepere asupra scrisului. Da, nu vă minunaţi, pentru 
că buna şi scumpa mea prietenă a descoperit taina scrisului la venerabila vârstă de 70 de ani şi în perioada scursă de atunci 
a tipărit nu mai puţin de şase cărţi de proză! Şi asta nu este totul, pentru că ştiu că ne pregăteşte o a şaptea apariţie 
editorială şi în plus, activitatea Domniei Sale mai cuprinde şi o mulţime de comentarii şi prezentări ale unor creaţii literare în 
versuri şi proză, aparţinând mai multor autori români din lumea întreagă. Face parte din colegiile de redacţie ale mai multor 
publicaţii din ţară şi diaspora, este o scriitoare iubită şi agreată de foarte mulţi colegi de breaslă şi iubitori ai cuvântului scris 
din suflet; e lesne de observat că pe unde trece, Domnia Sa îşi lasă amprenta - pecete de suflet peste tainele cuvintelor.  
 
Buni a noastră a reuşit să câştige simpatia şi aprecierea tuturor celor sub ai căror ochi s-au perindat scrierile sale, fiind 
răsplătită cu o mulţime de premii naţionale şi internaţionale. Acum, când aniversează cei 80 de ani de viaţă trăită frumos, în 
dragoste de Dumnezeu, de frumos şi de oameni, însuşi prim ministrul Canadei şi cel al provinciei Ontario în care Buni 
vieţuieşte, i-au adresat felicitări şi diplome prin care şi-au arătat respectul şi aprecierea pentru omul Elena Buică.  
 
Şi câte alte lucruri frumoase nu aş mai putea spune despre Domnia Sa! Dar vă las pe dumneavoastră, cititorii, să le 
descoperiţi şi să decideţi după ce îi veţi parcurge scrierile. 
 
Buni mea dragă, cum îmi place, adesea, să mă adresez ţie, ce-aş putea să-ţi urez acum, în preajma aniversării unei vârste 
atât de frumoase? Să fii sănătoasă, să te bucuri de minunata familie în care vieţuieşti, de prieteni adevăraţi şi buni, să ai 
sufletul mereu tânăr şi să ne încânţi în continuare cu scrierile tale pline de har! Şi încă ceva: de-abia aştept să-ţi văd faţa 
inundată de bucurie atunci când Mara, lumina ochilor tăi, se va-mplini în taina căsătoriei şi apoi vei deveni străbunică!  
 
Să ne trăieşti mulţi ani, frumoşi şi luminoşi, dragă Buni!  
Te apreciem, te stimăm şi te iubim! 
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Andrei  Radu 
 

UNIVERSUL COPIILOR 

 
P I T I C I I   D E   R O U Ă 

     Codrul  tainic mai adăpostește încă o poiană fermecată unde arborii sunt 

foarte bătrâni și falnici, izvoarele sunt cele mai limpezi și florile cele mai 

parfumate. Acolo, din stropii de rouă ce răsar pe flori și pe firele de iarbă, în 

nopțile de vară cu lună plină, dacă în acei stropi se oglindeau din întâmplare 

copiii jucăuși și neastâmpărați, atunci stropii căzuți la rădăcina florilor se 

transformau în pitici. Acești pitici primeau viață de la flori, de la razele lunii și 
din rîsetele copiilor. Din această cauză se zice că  – dar acesta este un mare  

secret –  se zice așadar că fiecare copil are piticii săi de rouă! La început, acești 

piticuți strălucitori și transparenți ca roua dimineții, sunt doar niște muguri, cu 

nas, gură, urechi și așa mai departe. Dacă razele lunii îi ating într-un fel 

corespunzător, adică cel puțin trei raze argintii pică pe ei în același timp, atunci 

mugurii încep să crească așa, ca în povești, dar cu măsură, pentru că este vorba 

despre pitici, nu uriași. Crescând așa, azi un pic, mâine alt pic, ajung întâi cât o 
alună, apoi cât o ghindă, moment în care încep să le crească din gămălia aceea, 

în jos, un gât, un pieptișor, cu umeri, mâini și burtică, funduleț și piciorușe. 

Toți piticii apăruți așa, cam peste noapte, la început nu prea știu ce să facă cu 

aceste membre ale lor și doar se uită mirați unii la alții, așa cum stau atârnați 
de firele de iarbă. Și pentru că tot nu știu altceva, se leagănă agale, că doar 

vântul atâta știuse să-i învețe, să se legene. De abia mai târziu, după ce coboară 

de pe firele de iarbă, printre florile surori, încep să se miște de colo-colo, prin 

desișul prieten al codrilor de iarbă, dând din mâini și din picioare, bucuroși că 

au aflat ce să  facă  cu  ele. Și pentru că totuși sunt atât de mici, au ochii mari, 

ca să  vadă mai bine, urechile tot mari, ca să audă bine, și un nas mărișor, ca să 
adulmece mai cu spor  parfumul florilor. Acest parfum este foarte important 

pentru ei pentru că doar piticii  de rouă știu să facă mărgele din parfum. Tot ei 

sunt meșteri neîntrecuți în împletirea de fesuri lungi, cu moț la vârf, pe care  le 

fac din razele de lună rătăcite pe la rădăcina florilor din poiană.Ați înțeles, 

desigur, că toți acești pitici sunt la fel de neastâmpărați ca toți copiii, dar sunt 

foarte isteți și harnici cu toții. Atât de multe lucruri mărunte și frumoase știu  

să făurească încât se miră și ei înșiși de rodul mânuțelor lor cele fermecate. În 

plus, mai sunt și foarte curioși, gata mereu să afle și să învețe câte ceva nou și 

folositor de la oricine are răbdare să-i bage în seamă. Cel mai bine se înțeleg 

desigur cu gâzele din pădure și din poiană,că sunt cam la fel de mari, dar se 

înțeleg destul de bine și cu păsările și animalele, cu care împart codrul frățește, 

într-o armonie deplină  și demnă  de invidiat. Asta nu înseamnă că, uneori,  nu 

mai există și certuri pe  acolo, numai că toate aceste certuri  se termină repede, 

printr-o  împăcare cum scrie la carte. Așa se întâmpla, de pildă, cu greierii cei 

mici, negri și obraznici, care le cricăiau în fiecare noapte câte un concert atât de 

strașnic încât le tremurau urechiușele bieților pitici, de atâta muzică 

instrumentală, încât, până la urmă trebuiau să-și astupe urechile cu polen din 

florile de păpădie, înainte ca acestea să se închidă de tot. Ați văzut că florile de 

păpădie se închid în fiecare seară și asta din cauza piticilor, care-și luaseră 

obiceiul să le fure seara polenul pentru a-și astupa urechile cu el. . De fapt este 

limpede că  adevărații vinovați nu puteau fi decât greierii, cu muzica lor cea 

asurzitoare pentru niște urechi atât de sensibile, care puteau auzi cum crește 
iarba sau clinchetul razelor de lună, când se lovesc, din întâmplare, de ceva mai 

tare. Așa auzeau piticii de rouă, și nu numai atât, ei și vedeau foarte bine, cu 

ochii lor cei mari, atât ziua cât și noaptea, ca pisicile, dar mai ales vedeau 

inlăuntrul lucrurilor Și pentru că erau bine dotați și la capitolul nas, vă dați 
seama că aveau și simțul mirosului foarte bine dezvoltat, la fel și celelalte 

simțuri, ba se zice că mai  aveau și câte unul în plus. Iar dacă vedeau, auzeau și 

miroseau atâtea, ba mai și gustau ce credeau ei că merită, iar mâinile lor mici 

pipăiau peste tot, în toate cele, este clar că și aflau și știau foarte multe. 

Științele cele mai năstrușnice li se îngrămădeau în căpșoare și dacă nu ar fi 

avut putința de a vorbi și a spune mereu câte ceva, oricui dispus să-i asculte, 

căpățânile lor rotunde ar fi fost în mare primejdie să pocnească de prea plin.Din 

această cauză piticii de rouă sporovăiau mereu, vorbind câte-n lună și-n stele, 

numai că limba lor o înțelegeau doar cei din poiană și nici așa nu-i putea zări 

sau auzi oricine. Dintre oameni doar copiii aveau darul de a-i vedea și nici 

aceia toți. Pentru un copil, să vadă un pitic era o mare favoare,  un har și un 

dar, dar să-l și audă, apoi chiar că asta era ceva nemaipomenit. Și când, în 

sfârșit, se întâmpla una ca asta, ce folos că nu se putea înțelege ce spun ființele 

acelea mici și guralive. 

În plus, piticii de rouă umblau numai de la apusul până la răsăritul soarelui pentru că ziua, fiind 

strălucitori, erau în mare pericol  să fie adunați de către coțofene. Se știe că  aceste păsări, cam 

hoațe de felul lor și care nici măcar nu știu să cânte, au obiceiul de a aduna tot ce strălucește, 

împodobindu-și, cică, cuiburile pe care și le așează prin tufele ghimpoase. Ca să nu fie prinși de 

către coțofene, piticii de rouă găsiseră un adăpost sigur -  se ascundeau în ciuperci. Cine are 

noroc, îi poate vedea uneori, bulucindu-se la primele raze ale soarelui în jurul ciupercilor mai 

mari și mai frumoase, căutând să intre pe sub streașina lor cea rotunndă. Credeți că dacă cineva 

culege la repezeală acele ciuperci va pune mâna și pe  pitici? Da de unde! Nu uitați că acești 

pitici sunt făcuți din rouă așa că se pot strecura oricând și oriunde. Astfel ei alunecă în jos, prin 

piciorul ciupercilor și fug prin rădăcinile acestora, care se numesc micelii, ca să răsară mai 
încolo la noapte, prin altă ciupercă. 

Ca orice ființă, lucru sau fenomen care apare, piticii de rouă mai și dispar. Asta se întâmplă 
când moare un copil. Atunci piticii copilului se transformă în lacrimi iar lacrimile sunt absorbite 

de pământ și în locul acela, primăvara, vor răsări ghiocei. Când copilul crește mare și-și pierde 
sufletul de copil, atunci piticii lui se transformă în curcubeu, iar dacă este om rău, atunci piticii 

lui se transformă în ceață sau promoroacă. Iar dacă și-a păstrat totuși sufletul de copil până la 

adânci bătrânețe, atunci piticii lui de rouă îl însoțesc toată viața. 

Ei, și după cum spuneam, piticii de rouă aleargă toată noaptea încolo și încoace iar ziua dorm 

buștean de atâta oboseală. Alergătura lor se zice că nu este fără de folos, mai ales din cauza 

veștilor-poveștilor pe care le spun. Când nu spun povești, piticii de rouă cântă și dansează în 

jurul florilor sau prind câte un licurici-sclipici ca să-l folosească drept felinar. Unii licurici nu 

prea știu de glumă și se supără, stingând luminița verzuie de pe burtica lor, dar piticii se 

descurcă și fără ei și nu-i bagă în seamă pe supărăcioși. Când își termină treburile, piticii se 
adună în cerc în jurul câte unei  ciuperci din cele mari, care aruncă noaptea în jur o lumină 

palidă, verzuie, și acolo își spun unii altora povești. Fiecăruia îi vine rândul la spus povești, iar 

ei se întrec în a spune ceva cu totul nou și nemaiauzit. Piticul care spune cea mai năstrușnică 

poveste este declarat campionul serii și primește drept premiu o cupă plină cu nectarul cel mai 

dulce și mai parfumat, după care se  dau ei în vânt. Poveștile acestea campioane se păstrează cu 

sfințenie în arhiva piticească, adică in memoria câte unui pitic din fiecare grup, având în vedere 

că piticii de rouă, dacă nu merg la școală cu copiii, nici nu prea știu să scrie și să citească. Ei, 

săracii, ar fi vrut, dar din cauza micimii lor nu au fost primiți la nici o școală, nici măcar la 

grădiniță! Mă rog, la școlile serale, că grădinițe serale încă nu s-au inventat.Ei, și piticul acesta 

arhivar, sau depozit de povești, dacă vreți, se cam umflă în pene din cauza importanței sale, 
pentru că de la el urmează să audă cel mai cuminte copil din anul acela unele dintre cele mai 

interesante povești din lume! Doar  așa ajung poveștile piticilor de rouă și în lumea oamenilor. 
Ca să afle care a fost cel mai  cuminte copil  din anul acela, zînele se întrunesc în noaptea de 

Sânziene într-un loc de taină și după ce analizează purtările și isprăvile tuturor copiilor din 

lume, că și ele sunt mult mai multe  decât ne-am închipui noi, hotărăsc cine va primi darul 

neprețuit de a-i auzi pe  piticii de rouă și, mai ales, de a-i înțelege.Totul se petrece sub pecetea 

tainei așa încât nimeni din lumea asta mare nu află de hotărârea lor, bineînțeles în afara celui 

ales drept cel mai cuminte copil din acel an. Așa se face că un singur copil din lume se trezește, 

după noaptea de Sânziene, că mergând în zori prin iarba înrourată începe să audă și să înțeleagă 

o mulțime de glasuri mici. Se mai întâmplă uneori ca acel copil, băiețel sau fetiță, chiar așa 

cuminte cum este, să nu-și dea seama de ce aude și între timp vara trece și piticii  amuțesc, 

pentru că ei iarna dispar în adâncul pământului, odată cu roua și cu florile pe care le 

împodobesc. Acolo, în adâncuri, în lumea liniștii depline stau ei de toamna până primăvara, 

așteptând cu răbdare să spună alte povești. Din fericire și copiii aleși țin minte poveștile auzite 

de la piticii de rouă și simt nevoia, mai ales în serile lungi de iarnă, să le împărtășească și altora, 

și așa o bună parte din ele au ajuns până la noi, după cum puteți vedea mai departe. Și să știți că 

de-a lungul multor ani care au trecut s-au adunat, de la copiii dăruiți cu harul zânelor, care, chiar 

dacă  au crescut, și-au păstrat sufletul de copil, o mulțime de povești care de abia așteaptă să fie 
auzite de voi! 

 

   

 

PICTURI PE PÂNZĂ ÎN ULEI:  

 

                              Vieru Galina-Gavril, Republica Moldova 
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Spre difuzare imediată           Bruxelles, 7 ianuarie 2013 

 

Mai româncă decât românii: regizoarea franceză 

                                   Vanina Vignal 
 

 

 

Dictatura s-a prăbuşit, zidul tăcerii care o înconjura rămâne în picioare. Institutul 
cultural român Bruxelles prezintă de ziua culturii naţionale documentarul Vaninei 

Vignal După tăcere (2012), marţi 15 ianuarie, ora 20h30, la P’tit ciné din 

Bruxelles.  
Coproducţia franco-română, filmată în limba română, face parte din trilogia 

românească a Vaninei Vignal, începută cu Stella (2007) şi programată a se încheia 

cu un al treilea film despre elita românească persecutată de regimul comunist după 
1948. Cristian Mungiu este coproducător al filmului prin Mobra Films. 

Vanina Vignal a studiat actoria în Franţa şi apoi în România (ATF Bucureşti, 

clasa Sanda Manu). A lucrat ca asistentă de montaj şi regizor secund, înainte de a 
se lansa ca regizor de film documentar. Vorbeşte foarte bine româna şi a tradus în 

franceză destule filme româneşti (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, Amintiri din epoca 

de aur, După dealuri de Cristian Mungiu, Cea mai fericită fată din lume de Radu 
Jude, Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu de Andrei Ujică).  

“Deseori, după ce îmi vede filmele, lumea crede că am origini româneşti. Dar nu 

am. Soarta m-a făcut să dau la Paris peste o Românie în exil, încă sub jugul 
totalitarismului de care fugise”, spune Vanina Vignal. Rădăcinile româneşti şi le-a 

cultivat singură, din 1990 şi până azi.  

După tăcere este un film despre Ioana, prietena pe care Vanina Vignal a cunoscut-
o în România în 1991. Tema peliculei este refuzul de a vorbi despre sistemul 

comunist, despre Ceauşescu, despre mecanismul de supravieţuire bazat pe 

ocultarea politicului. Cu perseverenţă, regizoarea îşi sondează subiectul, 
dezvăluind resorturile acestei tăceri care se dovedeşte a fi chiar carburantul 

sistemului represiv.  După tăcere a fost selecţionat în festivaluri de film 

documentar la Paris, Nyon, Douarnenez, Vendôme, Manosque, Namur, Sibiu, 
Morelia (Mexic) şi Montreal. 

 

-sfârşit- 

 

 

Data şi locul: 15 ianuarie 2013, ora 20h30, Espace Delvaux, Place Keym, 

1170 Bruxelles. 

Acces: autobuz 41, 95, 96, parcare gratuită a centrului comercial.  
Bilete: 5 euro, 4 euro, 3,50 euro, 1,25 euro.  

În ataşament: foto Vanina Vignal. 

Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare şi cereri de interviuri la ICR 
Bruxelles: bruxelles@icr.ro; www.icr.ro/bruxelles. 

Site oficial al filmului: http://www.apreslesilence-lefilm.com.   
Pagina facebook a filmului: 

 http://www.facebook.com/ApresLeSilenceAfterTheSilenceDupaTacere 

 

 

 
Doru SICOE 

 

COLECŢIA POVESTIRI  

STIINŢIFICO-FANTASTICE  

 

O ÎNCADRARE ISTORICĂ 
 
Daţi-mi voie ca în abordarea mea asupra CPSF 

prima serie, să iau ca reper „Fundaţia” lui Isaac 

Asimov – această epopee de epopee, cum s-ar spune 

azi. Ea a transformat Războiul lumilor a lui H.G. 

Wells într-un fel de istorie rurală. 

Apărut între 1942 şi 1950 în „Astounding Magazine”, Ciclul „Fundaţia”, cu ale 

sale opt episoade iniţiale, republicat în trei volume (1951-53), este mama şi tatăl 

tuturor imperiilor stelare de mai apoi, cu o remarcabilă înfăţişare în celebrul 

„Star Wars” (Războiul Stelelor - 1977-1983), un ciclu de trei episoade şi el. 

Succesul acestor două capodopere ale SF-ului americano-mondial a impus mai 

apoi continuarea lor, după ani şi ani, aduse „la zi “– ce zi! – Din punct de vedere 

„tehnic “. Între cele două epopei americane stă la noi CPSF (1955-1974)! 

Îngrădită complet de Occident, România, remodelată din temelii de către invazia 

sovietică din 1944, va ajunge să nu mai ştie nimic autentic despre „lumea liberă 

“de afară şi, mai ales, despre „bandiţii“ de americani şi a lor „Fundaţie”, în fapt 

ei reprezentând singura forţă planetară (şi patria SF-ului mondial!) în stare să 

stăvilească pe urâtul şi dictatorialul Catâr, care pe la noi luase forma URSS – un 

imperiu comunist de esenţă rusească şi ideologie „marxist-leninistă “, cu propria 

dorinţă de dominare a lumii. Prin urmare, părinţii mei învăţau limba rusă la 

şcoală, singura limbă străină apreciată ca „folositoare “noilor generaţii de 

români! Şi, cum „soarele de la Răsărit Răsare“, cam tot ce era „buricul ştiinţei“ 

şi valorii „umaniste“ era de provenienţă rusească. Noi, românii, „înţeleseserăm“ 

chiar de mult acest lucru, dovadă fiind un Dimitrie Cantemir sau un Tudor 

Vladimirescu, ajunse acum personaje istorice cheie în istoria naţională, nişte 

„vizionari“ datorită legăturilor politice şi personale ale respectivilor cu ruşii. 

 

Obţinerea, prin spionaj, a bombei atomice, de către Stalin – prezentată supuşilor 

ca realizare proprie a măreţei ştiinţe sovietice! – a dat un plus de credibilitate 

propagandei comuniste în ceea ce priveşte „superioritatea “tehnologică rusească. 

Apoi, incredibilul Sputnik din 1957, urmat de zborul lui Iuri Gagarin în jurul 

Terrei, prin Cosmos (1961), a lansat „era spaţială “, una strict sovietică pentru 

noi, românii. Ce Fundaţie, ce Imperiu Galactic, de sorginte capitalistă! Imperiu 

cosmic comunist, de esenţă sovietică, pe baze „marxist-leniniste “! Prin urmare, 

nu se va traduce „Fundaţia”, ci „Cor serpentis” (Inima şarpelui), de Ivan 

Efremov (două fascicule, nr.113-114) şi „Nebuloasa din Andromeda”  de Ivan 

Efremov (şapte fascicule, nr. 59-65), „Rapsodia stelelor” de Valentina 

Juravliova (nr. 123), „Întoarcerea din Cosmos” de Gleb Anfilov ( nr.135) 

alăturându-se creaţii proprii, de genul „Astrida” de Mircea Brateş (trei fascicule, 

nr. 25-27), „ O iubire din anul 

41042” de Sergiu Fărcăşan (patru fascicule, nr.83-86), „Oameni şi stele” de Ion 

Hobana (nr.88), „Paradoxala aventură” de Ion Mânzatu (cinci fascicule, nr.90-

94), „Planeta Mrina în alarmă” de Adrian Rogoz (nr.107), „Captiv în inima 

Galaxiei” de Romulus Bărbulescu şi George Anania (nr. 226) – întruchipări mult 

mai adecvate ale viitorului de influenţă sovietică.  

Oricum, o lume mult mai bună şi avansată decât cea în care se trăia pe atunci în 

lagărul sovietic! De unde şi pasiunea dezvoltată pentru SF atât în rândul 

autorilor, cât şi în cel al cititorilor de atunci... Acesta este primul „obsedant 

deceniu“ al CPSF, în care România devenise „Romînia“, un lagăr comunist fără 

dreptul la liberă exprimare şi comunicare al populaţiei, cu mii de deţinuţi politici 

şi zeci de mii de deportaţi, cu şantiere de masă şi muncă forţată, cu 

industrializare comunistă şi cooperativizare stalinistă a agriculturii, dar şi cu 

apariţia unei noi superclase intelectuale: inginerul. Acesta şi activistul de partid 

erau noii eroi ai societăţii, călăuzitorii ei, „calea, adevărul şi viaţa” dacă vreţi, nu 

tu un Hari Seldon sau Flash Gordon ori alte „putregaiuri“ capitaliste, adevărate 

simboluri ale „decadenţei” deloc umanei societăţi oocidentale. 

În 1969 ruşii pierd însă cursa spaţială, americanii punând înaintea lor piciorul pe 

Lună, primul „astru“ călcat de om, cu „un pas mic“ şi, în acelaşi timp, imens. 

Acest eveniment istoric este transmis în direct de TVR, România fiind singura 

dintre ţările comuniste care a făcut acest lucru! Werner von Braun, elevul 

neamţului sibian Herman Oberth, ajunsese ce şi-a propus în copilărie: „părintele 

zborului pe Lună”.  

http://www.icr.ro/bruxelles_
http://www.icr.ro/bruxelles_
http://www.icr.ro/bruxelles_
http://www.apreslesilence-lefilm.com/
http://www.leptitcine.be/
http://www.stellalefilm.com/
mailto:bruxelles@icr.ro
http://www.icr.ro/bruxelles
http://www.apreslesilence-lefilm.com/
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După cum spunea el, această realizare epocală era următoarea ca Importanţă, după cea marcată de primul pas al vieţuitoarelor acvatice pe uscat! Oricum, statutul 

de „Prim erou al Umanităţii”, al celui care odinioară ajunsese nazist ca să poată face celebrele şi terorizantele rachete V2 – precursoarele germane ale giganticei 

americane Saturn V – i-a fost refuzat de americani. După reuşita programului spaţial Apollo, pe von Braun îl aştepta anonimatul 

şi cancerul, o soartă nedreaptă dacă am putea vedea mai detaşaţi drumul ştiinţei şi politicii. „Sfârşitul oraşului subteran” de I. Kalniţki, roman publicat în primele 

numere ale CPSF, în şase fascicule (nr. 28-33), anunţa oarecum destinul supravieţuitorilor nazişti, gen Werner von Braun, pe care nici ruşii nu s-au sfiit să-i 

folosească la o adică, dar în secret. 

 

După cucerirea Lunii, americanii evreului rus Isaac Asimov îşi pot asuma titlul de „astronauţi “, în timp ce ruşii trebuie să se mulţumească doar cu cel de 

„cosmonauţi “... Chiar dacă în depărtare, „imperialiştii“ consumatori de Fundaţie se adânciseră într-un nefericit şi nemilos război al orgoliilor „sferelor de 

influenţă “, aruncând peste Vietnam mai multe bombe decât în întregul război al doilea mondial, pe care însă opinia publică americană îl va bloca în cele din 

urmă. Prin apropiere însă, unde opinia publică era interzisă, ruşii se „mulţumeau“ cu un „ajutor frăţesc“ dat Ungariei în 1956 – unde comuniştii ajunseseră să 

conducă o revoluţie antisovietică – sau Cehoslovaciei, cu a sa „Primăvară de la Praga”, din 1968. Noua Inchiziţie, una sovietică, crease o nebuloasă; dar nu pe 

cea din Andromeda! Ea îl obliga acum pe adeptul „comunismului cu faţă umană“ Alexander Dubček la „reeducare“ şi anonimat. Putea fi însă mulţumit că a 

rămas în viaţă, ca ex-lider al „Primăverii de la Praga”, şi nu executat, ca premierul maghiar Imre Nagy. Prietenul lui Dubcek era, la Bucureşti, Nicolae 

Ceauşescu, un lider comunist tânăr, îngrozit la gândul că ruşii aveau să-l dea jos şi pe el, imediat după invazia Cehoslovaciei de trupele reunite ale Pactului de la 

Varşovia, la care România tocmai nu luase parte.  

Cum se vede CPSF în perioada sa Ceauşescu (1965-1974)? Este una de certă deschidere către Occident, către autori europeni, flancaţi cu grijă de „vigoarea“ 

românească. (Totuşi, deschiderea din paginile colecţiei nu este la fel de amplă ca cea reuşită de Walter Roman, la Editura Politică). Ruşilor li se cuvenea acum 

doar un „low profile“, potrivit la o adică cu stagnarea brejnevistă în care intrau. De remarcat că Adrian Rogoz îi promovează foarte puţin pe americani, trecerea 

la ei realizând-o abia Almanahul „Anticipaţia” cu a sa nouă şi superioară generaţie românească de entuziaşti ai SF-ului. 

 

Vizitele unor înalţi lideri occidentali, precum bravul Charles De Gaulle (1968), Richard Nixon (1969) şi Gerald Ford (1975), la Bucureşti – un fel de sprijin 

moral antisovietic pentru Ceauşescu – nu puteau părea decât adevărate cărămizi de consolidare a colecţiei, însă ea ajunge să fie inexplicabil sistată, în 1974, 

după numărul 466. Să fi fost oare la mijloc criza hârtiei din acea perioadă sau faptul că Adrian Rogoz reprezenta o veche gardă, de origine evreiască, care nu se 

mai bucura de încrederea liderului comunist-naţionalist? Rămâne un subiect de analiză. Oricum, SF-ul nu dispare şi din librării, două colecţii de carte – 

„Fantastic Club “a Editurii Albatros şi „Colecţia romanelor ştiinţifico-fantastice “a Editurii Univers – continuând încetişor şi firav colecţiile lansate odinioară de 

Editura Tineretului. Câţiva ani mai târziu puteam vedea însă pe marile ecrane primul episod din „Războiul stelelor”, ale cărui bătălii spaţiale au fost inspirate – 

puţini ştiu! – de imaginile de arhivă realizate de piloţii avioanelor de vânătoare cu foto-mitraliera, filmuleţe necesare validării victoriilor aeriene pretinse! În al 

doilea război mondial ale lui Werner von Braun, desigur. Entuziasmul este maxim, efectele speciale fiind foarte „realiste“ în comparaţie cu vechea generaţie de 

filme SF. Poate nu întâmplător, „Războiul stelelor” vine în plin program american al Navetei Spaţiale (Space Shuttle), navetă al cărei prim zbor de test a avut 

loc în 1977. Acest avion spaţial a reprezentat o altă surclasare a ruşilor, a căror navetă – prezenta încă din imaginile cu Iuri Gagarin (n.1934–m.1968) - şi 

superioară prin existenţa cabinei ejectabile, nu va mai ajunge în Cosmos... 

„Almanahul Anticipaţia” vine, în 1982, ca o celebrare a acestei super-serii americane a marelu ecran, preluând şi dezvoltând succesul Războiului Stelelor în 

opinia publică românească, dar şi ca o continuare a primului succes spaţial românesc: Dumitru Prunariu a devenit primul cosmonaut român, zburând în cadrul 

programului sovietic Intercosmos, cu Soyuz 40 şi Salyut 6, în mai 1981. În schimb, 1982 este şi anul primului zbor operaţional al navetei Columbia, prima 

navetă spaţială care a zburat în Cosmos. 

 

 
Pentru cei care n-au uitat cozile imense de la casele de bilete, mai precizăm că 

„Războiul Stelelor” a fost ultimul mare film occidental SF pe care l-am mai putut vedea 

pe marile ecrane până în 1990. Nu de alta, dar Ceauşescu nu mai voia să arunce banii pe 

drepturile de autor/difuzare, toată valuta mergând spre plata datoriilor externe ale 

României... Apoi, pe la mijlocul anilor ’80, e difuzată dramatizarea radiofonică 

„Fundaţia”, la emisiunea „Exploratorii lumii de mâine”, de pe Programul 3 al 

Radioteleviziunii române. Cercul s-a închis, cum s-ar spune. Norocoşii se puteau 

delecta cu celebra epopee a lui Asimov, săptămână de săptămână, într-o admirabilă 

punere în scenă, care făcea ca totul să pară scris ieri, nu în timpul şi imediat după al 

doilea război mondial! Emisiunea aceasta SF, singura din perioada comunistă a 

României, avea un conţinut deversificat, difuzat pe parcursul unei ore, teatrul radiofonic 

ocupând a doua sa parte. A avut chiar şi un concurs de futurologie, inspirat de celebra 

revistă americană „OMNI”, pe care a avut onoarea să-l câştige chiar cel care semnează 

aceste rânduri. 

Se cuvine să-i remarcăm aici şi pe veşnic tinerii Mihai Godoroja şi Florian 

Lungu care difuzau în stereofonie, în miez de noapte – luminoase nopţi! – 

discurile întregi ale unor Vangelis, Jean Michel Jarre, Kraft Werk, Klaus 

Schulze, Tangerine Dream, Isao Tomita, Kitaro, Gábor Presser şi alţii. „Muzica 

spaţială“ adică, ce va inunda tarabele Bucureştiului de după ’89. Din 1990 a 

venit peste noi domnia „marilor neguţători“, anunţată de Asimov, în 

„Fundaţia”, ca o perioadă intermediară, de refacere a Imperiului Galactic, însă 

în România ea având un impact negativ asupra consumului centralizat de SF de 

până atunci. Libertatea de imaginaţie SF era acum cenzurată nu de ideologi 

comunişti, ci de... drepturile de autor. Fundaţia şi restul rămân deci frumoase 

vise libere... din comunism. 

 

Aşa văd eu lumea CPSF, un „decreţel “din 1968 – o generaţie de trecere – care 

a descoperit colecţia pe la sfârşitul anilor ’70; şi sper că scurta istorie de mai 

sus să-i ajute pe cei mai tineri să Înţeleagă, dacă nu să preia, entuziasmul 

luminos al „bătrânilor“ pentru SF. 
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PUNCT DE VEDERE: ISTORIA 

ADEVĂRATĂ A DESCENDENŢEI 

NOASTRE 
 

 
În Europa de Vest nu se cunoaşte istoria României şi cei care o vizitează 

acum văd sărăcia materială de astăzi, şi nicidecum milenara ei bogăţie 

culturală şi spirituală. În plus, propaganda maghiară din SUA se bazează 

pe milioanele de dolari ale D-lui Soros, care finanţează edituri şi opinii la 

Bucureşti, în timp ce în Elveţia am auzit de la un doctor în istorie (la 

Geneva, în iunie 1999) că Transilvania a apărut în secolul XIII şi de la 

un ambasador francez în România (la Lausanne, în noiembrie 1998) că 

poporul român a dispărut timp de 1000 de ani ca să reapară, ca prin 

miracol, în secolul XIV! 

 

Cu toate acestea, nimeni nu menţionează că cea mai veche scriere din 

Europa a fost atestată arheologic în 1961, tot în Transilvania, în satul 

Tărtăria, pe râul Somes, în judeţul Albă, de către Profesorul Nicolae 

Vlassa, de la Universitatea din Cluj. În afară de România, Tăbliţele de la 

Tărtăria, datate 4.700 î.e.n., au făcut ocolul lumii anglo-saxone (Colin 

Renfrew, Marija Gimbutas) şi au creat dezbateri aprinse pe tot globul. 

Deşi românii ştiau să scrie acum 7000 de ani, acest detaliu esenţial nu 

este nici în ziua de azi, după mai mult de 40 de ani, cunoscut publicului 

românesc şi nu apare în manualele de istorie. 

 

Ce ne spun specialiştii din România? În 1998 s-a publicat «Istoria 

României» (Editura Enciclopedică , Bucureşti) de către un colectiv 

academic sub conducerea unei «autorităţi în materie», Prof. dr. Mihai 

Bărbulescu, culmea culmilor, de la aceeaşi Universitate (din Cluj), care 

nu spune că Profesorul Vlassa a descoperit Tăbliţele. La pagina 15 a 

acestui impresionant volum, Tăbliţele de la Tărtăria sunt menţionate cu 

semnul întrebării într-o foarte scurtă frază, fără nici un comentariu: «Într-

o groapă de cult de la Tărtăria, s-au găsit (…) trei tablete de lut acoperite 

cu semne incizate (scriere?), cu analogii în Mesopotamia.» 

 

Dar Dl. Bărbulescu nu-şi aduce aminte oare că scrierea proto-sumeriană 

apare cu 1000 de ani mai târziu şi că cea cicladică, proto-greacă, după 

3000 de ani? El a uitat că metalurgia în Europa apare tot în Transilvania, 

în jur de 3500 î.e.n.? Că tracii sunt primul mare popor indo-european 

care intră în Europa tot în jur de 3500 î.e.n., cu mai mult de două milenii 

înainte ca celţii, etruscii, romanii, germanii, sau slavii să apară pe harta 

Europei ? Şi că tracii ocupau tot teritoriul intre Munţii Ural şi Tatra de la 

est la vest şi de la Marea Baltică la Dunăre şi Marea Neagră de la nord la 

sud? 

 

 

De asemenea, şi în acelaşi context, nici un specialist în istoria României nu atrage 

atenţia asupra altui „detaliu” primordial, şi anume că limba traco-dacică este cu mii 

de ani anterioară latinei (care apare abia în secolul VI î.e.n.) şi că, în consecinţă, 

limba română nu se trage din latină, pentru că, deşi din aceeaşi familie, există 

istoric înaintea latinei, deci este o limbă proto-latină. Latină se formează din 

etruscă şi greacă, care, deşi amândouă indo-europene, sunt scrise cu un alfabet 

fenician, răspândit în lumea mediterană a epocii. În plus, estruscii ei înşişi erau o 

branşa a celţilor, coborâţi în sudul Alpilor în jur de 1200 î.e.n. La rândul lor, celţii 

erau o branşa a tracilor care migrau spre vestul Europei, şi erau numiţi ca atare, 

adică traco-iliri până în secolul VI î.e.n., când se deplasează din Noricum ( Austria 

) spre Alpii elveţieni, unde se numesc helveţi. Atâtea detalii ignorate despre 

originea, continuitatea, şi însăşi existenţa poporului român dau de gândit. Cine 

schimbă şi interpretează istoria României? 

 

În mozaicul de limbi şi popoare de pe harta Europei, singurii care au o continuitate 

de 9000 de ani pe acelaşi teritoriu, şi o scriere de 7000 de ani, sunt românii de azi. 

Transilvania nu a fost maghiară şi nici nu putea fi când strămoşii maghiarilor de 

azi locuiau în nordul Mongoliei, sursă turco-finică nu numai a ungurilor, dar şi a 

bulgarilor (care năvălesc în România şi în teritoriile Bizantine din sudul Dunării în 

secolul VI), a turcilor şi a finlandezilor din zilele noastre. Hunii pătrund în Europa 

până la Paris, Roma şi Constantinopole sub Atila în secolul V, dar se retrag spre 

Ural până în secolul IX, când năvălesc din nou în Panonia, teritoriu ocupat la acea 

dată de daci liberi (80%) amestecaţi cu slavi (20%). 

 

Poporul şi limba dacă sunt deci cu mult mai vechi decât poporul roman şi limba 

latină, dar cele două limbi erau foarte asemănătoare, şi de aceea asimilarea s-a 

făcut atât de repede, în câteva secole. Ovidiu, poet roman exilat la Tomis pe malul 

Mării Negre, nu numai că a învăţat dacă imediat, dar în şase luni scria deja versuri 

în limba lui Zalmoxis! Invadarea Daciei, de fapt a unui coridor spre Munţii 

Apuseni, a avut ca scop precis cele 14 care cu aur pe care Împăratul Traian (de 

origine iberică) le-a dus la Roma ca să refacă tezaurul golit al Imperiului. Peste 

mai mult de 1000 de ani, după căderea Constantinopolului sub turci în 1453, 

tributul plătit sultanilor otomani va fi tot în aur, în formă de “ţechini”. Şi tot în aur 

se plătesc în ziua de astăzi anumite interese în România, după ce tezaurul naţional 

de 80 tone-aur a fost vândut de Ceauşescu la licitaţie în Zürich şi cumpărat de 

Banca Angliei. 

 

Cele 14, nu care romane ci milioane de români din afara României înţeleg şi simt 

acum, mai bine ca niciodată, sensul versurilor transilvane “Munţii noştri aur 

poartă, Noi cerşim din poartă-n poartă!” 

 

În aceeaşi ordine de idei, Imperiul Bizantin, care a durat mai mult de 1.000 de ani 

(330-1453), în timp ce Europa de Vest dormea sub jugul Bisericii Romane şi a 

analfabetismului, este complet necunoscut pe aceste meleaguri. Cultură şi 

civilizaţia europeană şi-au mutat centrul de la Roma la Constantinopole în 330, 

când Bizanţul devine capitala Imperiului Roman. Deşi se studiază istoria şi limba 

Greciei antice, Imperiul Bizantin este nu numai complet ignorat în istoria Europei, 

dar chiar considerat „barbar” şi „incult”. Nici un istoric elveţian nu a fost capabil 

să-mi dea un singur nume de scriitor Bizantin, nici măcar Ana Comnena! 

 

Nimeni nu cunoaşte aici cultura şi civilizaţia Bizantină, religia ortodoxă (“ortodox” 

este în limbile occidentale un termen peiorativ), şi cu atât mai puţin istoria şi 

tradiţia română. Faptul, esenţial, că analfabetismul nu exista în Bizanţ, dar exista în 

Europa de Vest în aceeaşi perioadă este şi mai necunoscut. Academiile “păgâne” 

(socratice, pitagorice, orfice, druidice, etc.) au fost toate închise în secolul VI, iar 

când în cele din urmă universităţile au început să apară în Occident în secolul XIII 

(Oxford, Cambridge, Padova) ele erau controlate de Biserica Romană şi studiau 

teologia. Numai călugării şi clericii ştiau carte, se îmbogăţeau prin exproprierea de 

pământuri în favoarea mânăstirilor, şi luau puterea în toate ţările vestice, prin 

misionarism şi prozelitism la început (prin teroare şi Inchiziţie mai târziu), până în 

secolul XI, când ultimul ţinut liber, al vikingilor din Scandinavia , cade sub puterea 

Romei Papale. 

 

Renaşterea italiană apare ca o consecinţă clară şi directă a căderii Constantinopolui 

(1453), cu emigrarea în masă a savanţilor Bizantini către Italia. De exemplu, numai 

Cosimo de Medici primeşte 5000 de savanţi exilaţi din Bizanţ într-un singur an la 

Florenţa, acolo unde în curând vor scrie Petrarca, Dante şi Boccacio, şi unde vor 

picta Michelangelo şi Leonardo da Vinci. 

http://www.rbnpress.info/wp/cine-scrie-istoria-romaniei/


 

 

Între timp, cultura Bizantină este 

păstrată şi cultivată în ţările Române (de 

exemplu la Putna), care nu numai că îşi 

păstrează autonomia fată de Imperiul 

Otoman, plătind-o în aur – ca de obicei -

, dar voevozii români trimit anual aur în 

Grecia pentru a susţine mânăstirile 

ortodoxe (de exemplu la Muntele 

Athos). 

 

În Occident, o scurtă istorie a României 

apare în 1943, scrisă de Mircea Eliade în 

engleză la Lisabona şi publicată la 

Madrid (“The Romanians, a Concise 

History”, Stylos, Madrid, 1943), şi 

republicată peste alţi 50 de ani în 

România (“The Romanians, a Concise 

History”, Roza Vânturilor, Bucureşti, 

1992). În timp ce prima istorie serioasă a 

Bizanţului apare, tot în engleză, de abia 

în 1988 (Lord John Julius Norwich, “A 

Short History of Byzantium”, Penguin 

Books, London, 1988, 1991, 1995, 

1997). Cu toată bunăvoinţa lui de a 

reabilita “misterioasa” istorie a uitatului 

Imperiu Bizantin, din nefericire nici 

măcar Lord John Julius, de la 

Universitatea din Oxford, n-a avut acces 

la texte Bizantine, pentru simplul motiv 

că nu ştie greacă, nici veche nici nouă. 

 

În final, se pune întrebarea de ce nouă 

milenii, atestate arheologic, de 

civilizaţie neîntreruptă pe teritoriul 

României sunt ignorate nu numai în 

Europa de Vest dar şi în România? Cu 

ce se ocupă istoricii români? Şi 

reprezentanţii României peste hotare? 

Cine promovează cultura milenară a 

României? Dacă dentiştii, şi nu 

profesorii de română, vor să facă şcoli în 

română la Geneva, să nu ne mirăm dacă 

profesorii vor deschide în curând 

cabinete dentare în acelaşi oraş. 

 

În 1996, când am fost la Bucureşti 

pentru a face cercetări în mitologia 

tracică la Academia Română, spre 

uimirea mea, mi s-a pus întrebarea de ce 

mă interesează tracii şi dacii, când 

acesta era subiectul de predilecţie a lui 

Ceauşescu, fapt pentru care subiectul 

trebuie acum total ignorat. La rândul 

meu, mă întreb ce contează 50 de ani de 

comunism în comparaţie cu cele 9 

milenii de istorie românească? 

 

 

Perpeleală. Moşmondeală. Răfuială. Trăncăneli. 
Schimonoseli. Nechibzuinţă. Nestatornicie. Diletanţi. 
Obtuzi. Nătângi. Atotştiutori. Atotcunoscători. 
Atotînţelegători. Rivalităţi. Duşmănii. Bogăţie. Glorie! Vor 
dăinui amintirile. Dacă vor mai dăinui. Negustorii de 
grosolanii gândesc să pună pe tarabă aceleaşi gânduri. 
Când ţi-ai văzut sacii în căruţă, e bine să te uiţi în jur, dacă 
vrei să întorci spatele. 
 
Cine se împiedică de adevăr, e destinat mersului în 
genunchi. Pasul piticului nu ajută la săritura în înălţime. 
Când se încaieră conştiinţa şi cariera, nefericitul purtător al 
celor două e prins într-o cuşcă. Cine ar putea, cu vorbe 
bune, să dea jos din copac o pisică, n-ar mai avea nicio 
nelinişte. Pace şi bunăvoinţă. Oameni mărunţi pentru 
vremuri mărunte. Sforari înhămaţi la şareta clovnului. Nu 
mai stau îngerii de pază la palatul raiului. S-au pus vorbele 
în strai de ospeţie. Nici pentru aproape. Nici pentru 
departe. Pentru aici. Pentru acum. Drumeţia vorbelor se 
înfundă în groapa suferinţei. Nimeni nu mai lasă zălog 
pentru nimic. 
 
Unii spun vorbe. Alţii se sperie. Cu hârtie şi fără hârtie. O 
scenetă râvnită. Printre zulufi, se tranşează pe bucăţi, 
parcela puterii. Zbuciumare. Prezis. Interzis. Jambon. 
Clopoţei. Sarmale. Fiorul victoriei arde. Grea povară. Una e 
să sari la gâtul învingătorului, alta e să sari la gâtul 
învinsului. Se străbate singur potecă îngustă a mântuirii. 
Sclifoseli. Săritul la beregata aproapelui e un sport 
tradiţional. Lacrimi şi şfanţi. Nu e înţelept să vinzi pe 
datorie, ce ai cumpărat cu bani peşin. Plăcere sau interes. 
Unii par mai interesaţi să împărtăşească informaţii. Alţii să 
le obţină. Cine dezleagă taină, are insomnii. Nimic posibil 
pe cont propriu. Alegerea ta e alegerea altora. Penibil. 
Hazliu. Grotesc.  
 
Speculaţii politice. Speculaţii trecătoare. Vieţi trecătoare. 
Rămâi în istorie cu ceea ce laşi în istorie. Naivităţi fertile. 
Trubadurii textelor politice s-au înamorat de hârtiuţe. Aşa 
se scrie istoria. La ceas de seară. Pe drum bătut. Izbânda 
cui? Vom fi tovarăşi de drum. 
Dacă s-ar gândi bine, guvernarea ar trebui să se 
străduiască să renască. Triumfuri trecătoare. Răbdare şi 
speranţă. Când pierzi o competiţie, important este să 
câştigi spiritul competiţiei. Licărul admiraţiei se pierde pe 
furiş. Şubred. Insipid. Minor. 
 
Provocări. Interpretări. Nelămuriri. Acorduri denunţate. 
Acorduri asumate. Misterele politicii romaneşti. E greu să 
priveşti mai departe decât poţi vedea. Transparenţa are 
calitatea sticlei. E casantă. Neaşteptatul şi neprevăzutul nu 
se încadrează în tiparul logicii. Logic e că nu are rost să 
trăieşti acolo unde nu ai nimic de făcut. 
 
La Conferinţa de la Teheran, Winston Churchill spunea: „ 
Adevărul este atât de preţios, încât adesea trebuie să fie 
slujit de un corp de gardă alcătuit din minciuni.” Se spune 
că lui Stalin i-a plăcut această frază. Se mai spune că şi 
diavolul se ascunde în detalii. Iar despre drumul spre iad 
se spune că e pavat mereu cu înteţii bune. Ar trebui să ne 
gândim, mai des, la ceea ce se spune. 

 

Dona TUDOR 

 
TAINE, 

TÂLCURI, 
ÎNVÂRTELI..

. 
 

Magdalena ALBU 
 

UN DESTIN PRINTRE 
APELE TIMPULUI - 

PROFESORUL GHEORGHE 
PĂDUROIU 

„Credeţi că de la manele ne vom mai putea 
întoarce 
 la Johan Sebastian Bach? „Sexul în locul 
capului"  
Zoe Dumitrescu Buşulenga 
  
Sunt oameni pentru care ai vrea ca timpul să 
se oprească în loc, iar Fiinţa de pământ şi de 
apă să nu îşi risipească deloc spiritul. 
Arareori am văzut însă un mirean să ştie să 
îşi poarte cu mare demnitate Crucifixul 
propriului său destin. Unii îl descântă pe la 
toate marginile drumului urlând a disperare şi 
neputinţă, alţii se uită la el cu o infatuare 
ineptă de parcă lemnul acestuia ar fi de o cu 
totul şi cu totul altă constiuenţă, una altfel, 
mai acătării, în comparaţie cu aceea a 
oricăruia dintre noi. Crucea profesorului de 
filozofie Gheorghe Păduroiu nu este, prin 
datul sorţii, nici pe departe una lesne de 
purtat în spinare. Deunăzi, i-am văzut din 
întâmplare prin oraş chipul, un chip obosit de 
greutăţile acestei vieţi pământene, dar 
aureolat de o lumină cu totul şi cu totul 
aparte. În momentul acela, brusc mi s-au 
născut în suflet două stări: întristare şi 
bucurie, deopotrivă, stări pe care nu mi le-ar 
fi putut declanşa laolaltă toate cuvintele dintr-
un dicţionar oarecare aşezate în cadrele unei 
piese de teatru cunoscut. În clipa imediat 
următoare, ideea că fiecare om, de fapt, 
însemnează în maniera sa personală fiinţa 
tinei pe care o calcă mi-a săgetat imediat 
mintea. Mergând, cu aceeaşi paşi grăbiţi cu 
care omenirea întreagă a colindat de-a lungul 
istoriei sale Pământul, Omul în sine aleargă 
cu un scop bine precizat către destinaţia 
aparent finală a sa, Nefiinţa - spaţiul acela de 
dincolo de aici, dificil de decodificat cu 
îngustimea minţii omeneşti -, cea care înghite 
în ea hulpav toate sistemele filozofice 
născute de umanitate cu scopul de a atinge 
miezul real al semiozei tuturor lucrurilor - 
adevăratul lor sens de a fi.  
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Cu puterea acelei nevăzute forţe ce îl poartă de colo până colo într-un soi de vâltoare incontrolabilă vreodată, apa timpului i-a acoperit 
întotdeauna Fiinţei umane urmele propriei sale vieţi biologice. Printre cutele sale mai mult sau mai puţin adânci, au fost scrise - fie cu 
zgomot, fie în liniştea fecundă a unei meditaţii fireşti - ori au rămas închise definitiv într-o dureroasă uitare poveşti distincte nemaiştiute, 
fiecare cu mesajul ei unic integrat în fel şi chip uriaşei piese cu autor unic a istoriei umanităţii, toate ţinând strânse, deopotrivă, în esenţa 
lor trecutul şi viitorul omenirii, întocmai ca o pată puternic sesizabilă de lumină şi aşezată cu talent nativ de mâna unui p ictor pe pânza 
creaţiei sale momentane. În ecuaţia atât de simplă a propriei noastre contemporaneităţi, un prezent parcă incapabil a delimita cu 
corectitudine şi raţionalitate graniţa imaginară dintre segmentele funciare ale curgerii lui derulate de-a lungul vremii, poveştile de viaţă ale 
Oamenilor de lângă noi reprezintă, de fapt, tot atâtea spectacole de teatru viu cu afişul prins într-o taină: aceea a unui destin cu două 
capete exacte şi foarte bine înfipte în structura fluidă a timpului...  
 

Departe de a fi prins în mrejele unei solitudini reci de tip schopenhauerian, pentru fostul dascăl de filozofie al liceului unde am 
studiat, la rându-mi, cu ani în urmă (Liceul „Alexandru Vlahuţă”), Gheorghe Păduroiu, cele două entităţi temporale anterior 
precizate s-au suprapus constant în cadrul discursului său existenţial specific, un discurs caracterizat însă de o formă geometrică 
aproape neobişnuită, palpitantă, aş spune, plină de aplomb, dar şi de o evidentă patimă în raport cu price subiect abordat. Cu alte 
cuvinte, se poate afirma faptul că acest dascăl de şcoală şi-a trăit şi îşi trăieşte încă, într-un mod cu totul şi cu totul singular, zisa.  
 
Cu o demnitate sălăşluind în tăcere într-o lume, care îşi construieşte cu sârg idoli morbizi şi asubstanţiali pe cenuşa intenţionat spulberată 
a Valorilor autentice, dar inclusă peremptoriu în textura densă a complexului verb „a fi”, profesorul Gheorghe Păduroiu nu a lăsat 
niciodată să i se scurgă secundele datului său pământesc oricum. Spirit vădit poziţionat împotriva formalismului pur dominat din plin 
numai de inferioritate şi plictis, Eu-l acestui erudit intelectual (cunoscut numai într-o oarecare măsură comunităţii locale) a fost 
întotdeauna încărcat până la refuz cu dăruire şi profesionalism. Numai dintr-o neînţeleasă eroare(?) a Proniei cereşti destinul a hotărât ca 
acest dascăl remarcabil să slujească întreaga sa carieră didactică doar la o catedră preuniversitară, pentru că definiţia cea mai bună pe 
care aş alege-o acestui profesor excepţional este aceea că posedă în structura sa interioară o calitate rar întâlnită în spaţiul vast al 
umanităţii de azi şi dintotdeauna: originalitatea. Originalitatea de a gândi, originalitatea de a exista...   
 
De puţine ori în viaţă, am avut bucuria reală ca persoana aflată în faţa mea să îşi trăiască pe deplin şi cu sinceritate sufletul. Profesorul 
Gheorghe Păduroiu, de fapt, asta a şi făcut mereu. Orele de filozofie ale domniei-sale erau pentru mine adevărate crâmpeie de curs 
universitar. Când încerc să privesc în urmă la tabloul momentului irepetabil de atunci, îmi aduc aminte cum Profesorul înşira în stilul său 
unic idei, care căpătau dintr-o dată trup, devenind adevărate Fiinţe ce îţi stârneau cu exaltare, uneori, voinţa personală de a crea, la 
rândul tău, fragmente coerente de gândire, altele decât cele expuse până atunci, de a căuta înţelesul aparentului neînţeles, de a deveni 
tu însăţi(însuţi) în final şi a nu te lăsa influenţat în totalitate de teoria Celuilalt, zidind singur, pe baza modelelor descrise, coordonatele 
principale ale propriei tale raţiuni. Lucrarea funciară a acestui profesor de filozofie a reprezentat în vreme ceva de ordin singular, de-a 
dreptul inovator şi înainte, dar şi după Revoluţia decembristă: Gheorghe Păduroiu reuşea să te scoată pe tine din lăuntricitatea-ţi 
nedezghiocată încă, lăsându-ţi complet neîngrădită libertatea individuală de exprimare, indiferent de sistemul politic aflat la putere atunci. 
Nu ştiu câţi dascăli mai lucrează astăzi în acest mod cu sufletul  şi cu raţiunea elevului din faţa lor, căutând a se îndepărta pe cât se poate 
de acel statut impersonal de simplu lefegiu bilunar al degradatului până la măduvă sistem de  învăţământ contemporan!...    
 
Când te întâlneşti faţă în faţă cu profesorul Gheorghe Păduroiu, discuţia nu durează minute, ci ore în şir, nerezumându-se niciodată la un 
salut formal impus de manualul bunelor maniere omeneşti. Vezi cum vin şi trec pe lângă tine, la fel precum se scurge prin albia unui râu 
de munte apa, indiferenţi sau curioşi, meditativi ori complet depresivi şi apatici, oameni de toate categoriile sociale. Explicaţia este simplu 
de dat. Marea şansă a vieţii acestui deosebit intelectual a fost aceea de a fi făcut parte dintr-o lume alcătuită la sorocul ei fix dintr-o 
seamă de valori cu adevărat reale din punct de vedere cultural-uman, ceea ce, din păcate, cu greu mai găseşti azi. E şi motivul pentru 
care discursul complex şi extrem de savuros al Profesorului stă zidit întotdeauna pe raportarea individuală a acestuia la sistemul axiologic 
anterior cunoscut. Pentru că respectul datorat Valorii în sine, cu toate atributele ei definitorii, a semnificat şi semnifică în continuare pentru 
Gheorghe Păduroiu o bucurie, dar şi o mâhnire în acelaşi timp. O bucurie, pentru că alcătuirea filozofiei lumeşti are rădăcini puternice şi 
concrete înfipte cu tărie într-un sol bine structurat din punct de vedere organic, şi o mâhnire, căci peste acest conglomerat eterogen vine 
să se aşeze cu o devastatoare aroganţă umană impostura şi nonvaloarea, cele două vicii atât de vizibile ale timpului nostru actual. 

 
Regizorul şi profesorul Ion Cojar spunea că „Arta Actorului este un mod specific de a gândi.”. Cu siguranţă că arta de a gândi 
reprezintă caracteristica sui-generis de a fi a fostului dascăl de filozofie Gheorghe Păduroiu. Dacă am însă a-i reproşa ceva anume 
Profesorului, atunci acel „ceva” s-ar traduce în mâhnirea mea personală că dumnealui nu a lăsat niciun mesaj scris viitorului. Poate 
că nu e nici acum prea târziu, cu toate că lemnul greu al Crucii sale destinice atârnă cumplit de anevoie peste anii pe care îi are de 
parcurs de aici înainte...  
 
Dacă despre actorul secolului al XIX-lea se spune  “că era un rătăcitor” (Iolanda Berzuc), un „vagabond” princiar bătând cu 
insistenţă la uşile unei societăţi constituite ea însăşi într-o mare şi bulversantă scenă a timpului său, încercăm să închidem acest 
scurt circuit eseistic dedicat personalităţii interesante a finului călător intelectual printre cărările a două secole consecutive 
străpunse constant de haos şi declin - este vorba, desigur, despre veacurile XX şi XXI -, profesorul Gheorghe Păduroiu, cu un citat 
cu adevărat mărturisitor din Doamna Literelor şi a Rugăciunii - Zoe Dumitrescu-Buşulenga: „Spiritul are o facultate: aceea de 
integrare, de a face din fragmente o totalitate. Asta au făcut clasicii. Azi am senzatia că trăim procesul invers - ne diseminăm, ne 
risipim. (…) Eu nu înteleg un lucru: când e atâta frumuseţe întreagă pe lume, cum pot să mă duc să mă uit la firimituri, când eu am 
bucuria integrală a frumusetii? Si, dacă fărâmiţăm frumuseţea, cum vom mai putea face drumul invers? ”  
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