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Sanctuarul Naiadelor homerice din Ithaca
ar fi r mas în fluxul epic al Odiseei nu mai
important decât oricare alt episod, dac  Por-
phirius nu ar fi descifrat în cele dou zeci de
versuri1 ideea alegoric exprimat  a sufletelor

toare prin v zduh, nev zute, sau cap-
tive în grota nimfelor. În plus, Porphirius va-
lorific  o tradi ie bine conturat  a grecilor în
ce prive te aceste fiice ale lui Zeus, sexsim-
boluri feminie ale lumii antice, seduc toare,
de ale c ror farmece se bucurau nu numai
zeii, ci i muritorii.

Miturile privind genealogia i atributele
lor au permis o structurare func ional  a a-
cestora în Naiade2 - st pâne ale apelor dulci
-, Nereide3 - nimfe ale Mediteranei - i
Oceanide - nimfe care st pâneau oceanele
lumii. În unele opinii se conturau i nimfe ale
apelor Hadesului.

Din aceea i clas  a nimfelor f ceau parte
i Sirenele din insula stâncoas Sirenum

scopuli i de al c ror cântec ademenitor doar
Ulise reu te s  se fereasc . Predestinate
idilelor, Naiadele nu- i pierdeau feminitatea
sub patina timpului i se îndr gosteau frec-
vent de b rba i (muritori sau nu), dând na -
tere unor viitori eroi remarca i în fapte memo-
rate de mitologia greac , de unde i numele
date unor ora e ca Lilaea din Phocis sau unor
familii renumite4.

Dac inem seama c  Naiadele î i legau
numele de cursurile de ape i ar fi putut pieri
odat  cu acestea, sanctuarul lor din Ithaca
ar fi trebuit s  fie consacrat de prezen a unui
izvor nesecat: „Acolo sunt i ape curg -
toare”, confirm  textul lui Homer. Porphirius
face ca în aceast  grot  din Ithaca lui Ulise

 se desf oare imagini i simboluri care
se nasc f  sfâr it unele din altele5.

Pentru Homer nu interesase dac  o astfel
de pe ter  exist  în realitate i nici filosoful
neopythagoreic Cronius6 nu  confirm  un
astfel de topos karatos, ceea ce pentru Por-
phirius conteaz  mai pu in, inclusiv dac  în
Ithaca mâna omului a construit drumuri pen-
tru zei si pentru muritori. Cronius consider
descrierea din versurile homerice drept o ale-

gorie, îns  poarta cu dubl  intrare incit  la
comentarii. Un geograf ca Artemidor din Efes
vine totu i cu referiri credibile privind acest
sanctuar din Ithaca, insul  strâmt i stân-
coas . Ea dispune de un port care se nu-
me te Phorkys, iar pe plaja ei s-ar afla o pe -
ter  - sanctuar al nimfelor -, acolo unde ar fi
fost debarcat Ulise de c tre feaci.

Alte descrieri ale sanctuarului decât cele
sate de Homer i mai apoi ridicate de Por-

phirius la nivel de simboluri se pare c  nu
avem în afara mitologiei. Despre amforele a-
mintite, Homer nu spune decât c  în ele al-
binele las  miere în faguri pentru Naiadele
care es la v tale mari de piatr  ve minte por-
firii. Comentariile lui Porphirius se concen-
treaz  mai mult pe cel lalt detaliu, cele dou
por i, una spre Criv , iar cealalt  spre mia-

zi, sfin it : pe ea nu umbl  oameni, ci ne-
muritorii.

Descrierile sanctuarului la greci ampla-
seaz  statuia zeului c ruia îi este închinat cu
fa a exclusiv spre est (punctul ve nicului re-
început, cum spunea Eliade). A a se explic
amplasarea celor dou  por i de acces, a a
încât cei care adreseaz  rugi zeului privesc
statuia din fa , adic  sunt orienta i spre
vest. Dac  asimil m Criv ul cu estul, atunci
cele dou  por i sunt învecinate (sud-est);
pe poarta de miaz zi intrând doar nemuritorii
(zeii), f  a se amesteca cu oamenii de rând.

slinul nu este nici el o prezen  în-
tâmpl toare, simbolica lui intr  în cele din
urm  în conexiune cu celelalte elemente din
pe ter . În mitologiile diferitelor popoare,
grota sau pe tera se constituie ea îns i într-
un simbol coerent, dup  cum vom vedea. În
principal face trimitere la uterul matern, în
sensul de origine a vie ii7 i din aceast  cauz
cap  o func ie ini iatic  inclusiv la grecii
lui Homer, când neofitul trebuia s  parcurg ,
ca o prim  etap , un regressus ad uterum,
dup  care urma ie irea la lumin , cu sem-
nifica ia de rena tere într-un statut nou.

Tot printr-o pe ter  coboar  Ceres în in-
fern în c utarea fiicei r pite, Zoroastru îi în-
chin  o pe ter  lui Mithra, Dionysos tr ie te

într-o pe ter , Zamolxis se ascunde într-o
pe ter , Trophonius - regele arhitect -, mai
inspirat decât Pitia, locuia i el într-o grot .
În China, pe Muntele Negru, apele inund  o
pe ter  cu mâl care ia forma unui om, dup
un tipar de pe fundul acesteia i care dup
nou  luni, sub razele soarelui, cap  via
un b rbat primordial, Ay-Atman, c ruia îi ur-
meaz , dup  o incomplet  expunere la soare,
perechea acestuia: o femeie. Arhitectura cla-
sic  indian  se întemeiaz  pe profilul pe terii,
iar cella templului hindus este ea îns i o
pe ter . Soarele r sare la chinezi din Kong-
sang (un dud scorburos în care se ascunde
lumina pe timpul nop ii).

La islamici, pe tera lui Abu Yaqub este
un topos al întoarcerii la substan a primor-
dial i tot despre pe teri aminte te i Sf.
Ioan al Crucii cu prilejul contopirii mistice.
Cibele era o zeitate a pe terii la greci etc.
Pentru psihanaliza viselor, pe tera semnific
locul identific rii, al subiectivit ii, al inte-
rioriz rii psihice odat  cu care individul de-
vine el însu i.

adar, începem s  discut m despre
semne ca forme fizice imaginate sau exterio-
rizate care, potrivit lui Thomas A Sebeok8,
presupun un semnificat i un semnificant i
însumeaz  func ia de a semnaliza o existen ,
de a comunica mesaje în cadrul speciei i de
a modela informa ia primit  din afara sa.
Reamintim c  autorul propunea o clasificare
a semnelor în ase categorii: semnal, simp-
tom, icon, indexul, simbolul i numele.

În Republica lui Platon - § 517 a,b - So-
crate îi aminte te lui Glaucon c  lumea trebuie
asimilat  cu locul unei închisori i lumina
focului cu efectul soarelui care o lumineaz
i, în consecin , pe tera reprezint  atât

substan a inteligibil , cât i substan a sen-
sibil , adic i semnificatul i semnificantul.

Platon sugereaz  c  semnul imit sem-
nificatul, ceea ce la Peirce9 este iconicitatea,
ori în Pe tera Nimfelor lucrurile conduc spre
simbol în accep ia lui Sebeok10; numele Na-

Iulian CHIVU

Reflec]ii din
Pe[tera Nimfelor

Reflec]ii din
Pe[tera Nimfelor
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iadelor vine de la nama (izvor). Craterul este
un simbol al izvorului nitor nu numai la
greci, ci i la per i; Mithra s-a n scut dintr-o
pe ter , la 25 decembrie, ciobanii venind s
i se închine ca unui zeu suprem, precum magii
la na terea lui Hristos.

O problem  special  o propun cele dou
por i tropice atât pentru pitagoreicii Nume-
nius i Cronius, cât i pentru Porphirius, de
unde i interpretarea acestora pornind de la
ideea c  la antici omul nu se poate ascunde
de propriul destin, de propria menire. Ceea
ce poate el în schimb este doar s  adopte,

i asume condi iile propriei vie i i în a-
ceste condi ii el tr ie te nu într-un univers
absolut fizic, ci mai mult într-unul simbolic i
este, potrivit lui Ernst Cassirer11, mai mult un
animal simbolic decât un animal ra ional.

În Pe tera Nimfelor se face trecerea de
la semnal la simbol dac  punem deoparte
semnalul ca parte a lumii fizice, iar simbolul
ca func ie uman  a semnific rii; primele sunt
doar ni te simpli operatori, pe când celelalte
sunt designatori. Iar designa ia se înscrie
într-un cod. Cele dou  por i, a adar, desem-
neaz  la pitagoreici tropicul de var  (în Can-
cer) i cel de iarn  (în Capricorn), fiindc  în
astronomia presocraticilor i chiar mai apoi
soarele parcurge toate cele dou sprezece
constela ii zodiacale în drumul s u pe bolt .

Pe aceea i ax , cele dou  por i permit
accesul oamenilor prin nord, iar prin poarta
sudic  urc  cei puri odat  cu zeii asigurând
un circuit continuu al sufletelor între p mânt
i constela iile zodiacale, alegorie pe care de

altfel Cronius nu o putuse sesiza. Joyce12,
cel care a creat modernismul i tot el l-a negat,
insist i el asupra acestui episod din Odi-
seea, îns  într-o manier  modern , dar nu
atât din dorin a de a produce o sistematic  a
formelor simbolice, cu toate c Pe tera
Nimfelor îi oferea acest prilej. El r mâne la
nivelul în care cunoa terea anticului include

particularul într-o form  universal  neordo-
nat i prea pu in legitim .

A atribui anticului o gândire exclusiv
mitico-religioas  inclusiv în intui ia artistic
mi se pare pu in exagerat din moment ce
critica culturii, evident  mai ales la greci, este
i o critic  a ra iunii ei. Bipolaritatea sacrului

este ea îns i o dovad . Scolasticul Lagran-
ge13 define te cei doi poli ai sacrului drept
vitandum per accidens prin care în elege
puritatea, des vâr irea, respectiv vitandum
per se, impuritate, ceea ce trebuie evitat din
cauza tic lo iei umane (inclusiv interesul
personal).

Puritatea i impuritatea, ca poli ai sacru-
lui, cunosc o distribu ie social  inegal , de
unde coeziunea sau disolu ia14, iar un merit
(înc  unul) al civiliza iei elene a fost i acela
de a face distinc ia între pur i impur i, mai
mult decât atât, dep te aceast  distinc ie
ridicând-o la rang de tem  filosofic  înc  de
la pitagoreicii care anticipeaz  temele
biparti iei universului înaintea biparti iei
societ ii.

În reluarea ideii, Rudolf Steiner15 vor-
be te peste dou  milenii, evident dup  o po-
zi ie puternic influen at  de cre tinism, des-
pre o lume tripartit ; prima lume fiind cea
care ne înconjoar , cea de a doua se reflect
în prima prin manifest rile Lunii, iar cea de a
treia se manifest  în prima prin nestatornicia
punctului de r rit al Soarelui. Abia dup
aceste distinc ii, limbajul trece spre intui ia
intern i stabile te treptele conceptului de
Eu, mai întâi ca form  a subiectivit ii po-
sesive i mai apoi ca form  a obiectivit ii
ra ionale, ceea ce a dus spre formarea con-
ceptelor definirii i a celor ale calit ii. Iat
de ce, cu Pe tera Nimfelor, semnifica ia se
explic  în mod automat în termeni ai exis-
ten ei, fiindc  numai aceasta leag  adev rul
de realitate i le separ  totodat  conceptual
i ca specii i ca atribute ale existen ei îns i,

nu f  a identifica în formele simbolice vagi

date ale istoriei universale.
Lumea modern , de i las  un astfel de

motiv doar în seama mitologiei sau a litera-
turii, uit  c  exist i gânde te în virtutea
adev rului s u mereu aceea i realitate izo-
morf  prin reprezent ri doar reesen ializate,
dar pe acelea i fundamente necomutative.

[1] Se nal -n fundul schelei cu frunza deas  un
slin i-al turi i-o pe ter  umbroas , desf tat ,

închinat  zei elor Naiade. Într-însa erau vase i
ulcioare de piatr , unde roiuri de albine î i las -
n faguri mierea pentru zâne. Mai sunt în ea v tale
mari de piatr , la care-aceste zâne es cu mîna
ve minte porfirii, minune mare. Acolo sunt i ape
curg toare, iar pe tera-i cu dou  por i; pe una,
cea despre Criv , se coboar  oamenii; cealalt -
i despre miaz zi, sfin it ; pe ea nu umbl  oameni,
ci nemuritorii (Odiseea, XIII, 142- l56, trad. G.
Murnu).
[2]  S luiau peste râuri, izvoare, fântâni, lacuri
i chiar mla tini unde î i exercitau puterile. Cele

care aveau puteri asupra fântânilor se numeau
Crinaeae, cele care domneau peste izvoare se nu-
meau Pegaeae, st pânele mla tinilor se numeau
Eleionomae. Pârâurile erau st pânite de Pota-
meides, iar lacurile de Limnatides
[3]  Sunt cele 50 de fiice ale lui Nereus i ale so iei
sale Doris. Acestea st pânesc peste Mediterana
i sunt apropiate marinarilor afla i în dificultate.

Ele puteau prezice i viitorul i f ceau parte din
alaiul lui Poseidon. În Corint, de pild , ele apar
îmbr cate pân  în sec. al VI-lea î.H., ca mai târziu,
în ceramic  s  apar  dezbr cate, c rind delfini
sau cai de mare.
[4] De farmecele lor s-au bucurat Endymion,
Erichthonius, Magnes, Lelex, Oebalus, Otrynteus,
Icarius i Thyestes c rora le-au d ruit prunci înte-
meietori ai unor familii care au d inuit i s-au bu-
curat de aceast  genealogie.
[5]  Buffiere Felix; Miturile lui Homer i gândirea
greac , Ed.Univers, Buc.,1987, p. 56
[6] Cronius a fost unul din celebrii neopythago-
reici, contemporan cu Numenius din Apamea.
[7] A se vedea inclusiv la Mircea Eliade aceast
semnifica ie, de pild  în nuvela La ig nci.
[8] Vezi Semnele: o introducere în semiotic , Ed.
Humanitas, Buc., 2001, p. 19.
[9] Peirce, C.S.; Some Consequences of Four
Incapabilites, în Journal of Speculative Philoso-
phy, 2 (140-151), 1868
[10] Un semn lipsit fie de similaritate, fie de con-
tiguitate, deci numai cu o leg tur  conven ional
între semnificantul lui i denotare, i cu o clas
inten ional  pentru designatul s u, se nume te
simbol; op. cit., p. 79.
[11] Cassirer, E.; Eseu despre om. O introducere
în filosofia culturii umane, Ed. Humanitas, Buc.,
1994, p. 45
[12] Joyce, James Augustine Aloysius (1882 -
1941); Ulysses, Dublin, 1921
[13] Marie Joseph Lagrange - (1855-1938) Études
sur les religions sémitiques, Paris, 1903
[14] Vezi i Caillois, Roger; Omul i sacrul, Ed.
Nemira, ed. a II-a, Buc., 2006
[15] Steiner, R.; Omul - Hieroglif  a cosmosului,
Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 2006, p. 55.El Greco - Cur area templului
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Doina DR~GU}

Arta gotic  a ap rut în Fran a, în prima
jum tate a secolului al XII-lea, i s-a r s-
pândit în vestul Europei (Anglia, Flandra,
Spania) i centrul Europei ( rile germanice,
Cehia, Polonia). În România, arta gotic  a

truns prin secolele XIII-XIV, mai ales în
Transilvania (prin monumente) i Moldova
(elemente decorative). Parisul este focarul
principal al artei gotice, de unde str lucirea
sa se propag  în întreaga Europ .

Numit i „stilul arcului ascu it”, stilul go-
tic se na te din arta romanic  sub influen a
Cruciadelor, a scolasticii i a misti-
cismului religios.

Termenul „gotic” a fost intro-
dus de celebrul arhitect i istoric
de art  italian Giorgio Vasari, bio-
graful celor mai renumi i arhitec i,
pictori i sculptori italieni, în anul
1550, care f cea aluzie la tribul ger-
manic al go ilor, pentru a defini o
cultur  de nivel inferior, o subcul-
tur , cu alte cuvinte „barbar ”:
„ace ti Goti, ace ti barbari care nu
cuno teau nimic din tradi ia ade-

rat i-au creat un stil al lor, care
se rezum  la un haos de s ge i, tur-
nule e, ornamente caraghioase i
adaosuri de prisos, din care frumu-
se ea clasic , simpl  este cu totul
înl turat ”1 .

Dezvoltarea artei gotice este
strâns legat  de cea a societ ii fe-
udale, de înflorirea i dezvoltarea
ora elor, ce se întreceau între ele
prin construirea de monumente cât
mai grandioase. i s  nu uit m c
goticul evolueaz  într-o societate
de tip catolic, în care credin a are
un rol important, ceea ce duce la
construirea de numeroase biserici i ca-
tedrale.

Gloria stilului gotic sunt catedralele, dar
stilul gotic se reg se te i în construc ii civile
i militare, în palate comunale, în prim rii i

palate de justi ie.
În catedrale sunt concentrate aproape

toate ramurile artei: sculptura, pictura, artele
decorative, mobilier, vitralii, textile.

Despre catedrala gotic  s-a spus c  ar fi
asemenea unei „Biblii în piatr ” sau a unei
„Istorii a lumii”, deoarece multitudinea de
personaje pare s  ilustreze atât teme inspira-
te din biblie, cât i aspecte contemporane,
inspirate din via a tr it  de arti ti.

Stilul gotic este caracterizat prin predo-
minarea formelor arhitectonice înalte i zvelte,
prin arcuri butante i bol i ogivale, prin con-
traforturi i vitralii.

Aparent fragile, edificiile gotice sunt
foarte rezistente prin scheletul ferm al cl dirii

mai mult decât prin masivitatea pere ilor.
Interiorul este prev zut cu stâlpi înal i i pu-
ternici, ce dau impresia de elegan  sobr .
Prin turnurile lor avântate i portalurile
splendide, catedralele gotice fac, privite din
exterior, o impresie deosebit , îns  mai pu-
ternic impresioneaz  prin interiorul lor, prin
spa iul aerian, imaterial, în care ochiul privi-
torului nu întâlne te forme masive.

În ceea ce prive te volumul i în imea,
catedralele gotice le dep esc cu mult pe cele
mai mari catedrale romanice: „privirea nu se
love te de forme masive aflate în penumbr
ci îmbr eaz  dintr-o dat  întregul spa iu.
(...) În catedrala gotic , toate elementele se
afl  în diferite corela ii: arcurile nu reunesc
numai sprijinele, ci i iau parte i la tendin a
ascendent  dominant i încadreaz  cele mai
felurite perspective. (...) În felul cum a fost
conceput  construc ia arcadei se oglinde te
inten ia din ce în ce mai accentuat  a culturii

medievale de a ine seam  de fac-
torii psihologici în vederea realiz rii
elurilor ei ideologice”2.

Amintim catedralele din Fran a
(Paris, Reims, Rouen, Chartres,
Amiens), din Spania (Burgos), din
Anglia (Worcester, Wels), din Ger-
mania (Köln, Bamberg).

În Fran a, stilul gotic a cunos-
cut trei etape: gotic lanceolat, gotic
radiant i gotic flamboyant.

Prima etap  a goticului, stilul
lanceolat, a avut drept caracteris-
tic  prezen a turlelor-clopotni , în
form  de lance. Ascu ite, înalte, a-
cestea d deau impresia general  a
sensului ascensional i asigurau
caracterul de desf urare pe verti-
cal  a edificiului. Exemple: catedrala
din Chartres, Saint Denis din Paris.

Stilul radiant (rayonnant) este
caracterizat prin razele care pleac
de la ferestrele sub form  de rozet .
Catedrala Notre-Dame din Paris
(construit  între 1163-1245 i resta-
urat  în secolul XIV) este conside-
rat  monumentul clasic al stilului
gotic, capodopera goticului radi-

ant. Toate reperele dimensionale respect  co-
responden ele geometrice ce converg spre
centrul compozi ional al structurii (rozeta).

La stilul flamboaiant este caracteristic
bolta cu ogive în care arcele se pierd direct
în stâlp f  s  se sprijine pe un capitel. Este o
abunden  a decor rii fa adelor cu sculpturi

Catedrala Notre-Dame din Paris

Goticul \n art#,
literatur#, muzic#

Goticul \n art#,
literatur#, muzic#
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în relief i ronde-bosse, o adev rat  dante-
rie de piatr , dominarea golului asupra pli-

nului fa adelor i acoperirea golului cu vitralii.
Exemple: catedralele din Amiens, din Reims
sau catedrala West-minster din Anglia.

În Germania, goticul p trunde mai târziu,
influen at de monumentele franceze. A
existat o preferin  pentru goticul lanceolat,
cu turnuri-clopotni  foarte ascu ite. Cele
mai cu-noscute monumente gotice sunt do-
murile din Koln, Regensburg, Nurnberg i
Bamberg.

În Anglia se dezvolt  un stil gotic pro-
priu, caracteristic  fiind masivitatea monu-
mentelor. Principalele edificii gotice de aici
sunt catedralele din Canterbury, Wells, Lin-
coln i Salisbury.

În Spania, influen a stilului gotic francez
apare la catedralele din Burgos i Toledo.

În Italia, goticul p trunde mult mai târziu,
aceast ar  r mânând refractar  în acest
sens, datorit  influen elor puternice bizan-
tine. Cel mai reprezentativ monument gotic
este domul din Milano, construit pe parcursul
a cinci secole. În schimb, în Italia, se g sesc
admirabile monumente gotice în arhitectura
civil , printre cele mai cunoscute fiind Palatul
Dogilor din Vene ia i admirabilul castel Ca
d’Oro (Casa de aur) din Vene ia.

În România, arta gotic  a p truns în se-
colele XIII-XIV în Transilvania i se reg -
se te în Biserica Sf. Bartolomeu i Biserica
Neagr , din Bra ov, în Catedrala Sf. Mihail
din Cluj, Castelul de la Bran, Castelul Cor-
vinilor etc. Elemente specifice ora elor gotice
se remarc i în arhitectura civil  din ora ele
transilv nene Bra ov, Sibiu, Sighi oara, prin
modul de grupare a cartierelor, prin amena-
jarea pie elor publice, prin traseele str zilor etc.

Monumentele gotice impresioneaz  prin
în imea lor, prin solemnitate, prin vertica-
litatea zidurilor i a turnurilor, ce se avânt
spre cer, prin estetica vitraliilor, ce fac ca lu-
mina s  p trund , la toate orele zilei, în mod
feeric, iar v lul luminos multicolor îmbie spre
medita ie.

Sculptura gotic  este reprezentat  prin
statui-coloane pe fa adele bisericilor, înf -

ând siluete de regi i profe i, i se caracte-
rizeaz  prin umanizarea personajelor (pre-
zentându-le câteodat  în timpul unei con-
vorbiri pentru a le da o mai mare aparen  de
realitate), iar arta statuar  se define te prin
simplitate expresiv , elegan i zvelte e. Ea
s-a manifestat ca o func ie ornamental  a ca-
tedralelor i în special a portalurilor.

„Secolele XIV-XV aduc o serie de schim-
ri în ceea ce prive te modul de alegere i

tratare a temelor, pe fondul calamit ilor
(Ciuma Neagr , R zboiul de 100 de ani) i al

propag rii curentelor mistice; accentul cade
acum pe descrierea spectacolelor suferin elor
lumii, înmul indu-se scenele care redau
patimile Mântuitorului, sau a unor scene
macabre. Pe de alt  parte, aceste schimb ri
aduc o mai mare naturale e i o mai profund
coborâre în aspectele mai direct sentimentale
de umanitate. De asemenea se înmul esc re-

rile de scene cotidiene, de obicei ca teme
de zodiac”.3

În ceea ce prive te pictura, aceasta r -
mâne subordonat  arhitecturii pân  în se-
colul XV. Faptul c  arhitectura gotic  a redus
suprafe ele plane ale pere ilor, pictura va fi
în mare parte eliminat , locul ei fiind luat de
vitralii, acestea fiind „crea ia cea mai extra-
ordinar  a Evului mediu”.4  Totu i ansambluri
picturale originale au fost realizate de Simone
Martini, Matteo Giovanni da Viterbo, Cina-
bue, Cavallini i Giotto di Bondone (mag-
nificul ansamblu de fresce din Capella Scro-
vegni din Padova - capodoper  a picturii din
secolul XIV italian i european).

În literatur , goticul s-a manifestat prin
„romanul ororilor” sau „romanul negru” i a
fost cultivat de scriitorii englezi (H. Walpole,
Clara Reeve, Ann Radcliffe, G. M. Lewis, Ch.
R. Maturin, Charlotte Brontë), în a doua
jum tate a secolului XVIII i începutul
secolului XIX, ca o reac ie împotriva ilumi-
nismului. De-a lungul evolu iei literaturii go-
tice, un rol semnificativ au jucat E. A. Poe,
Lowercraft, Hoffman, Daphne du Maurier,
Baudelaire.

Literatura gotic , denumit  uneori i
„horror gotic” se crede c  a fost inventat
de scriitorul englez Horace Walpole, în ro-
manul The Castle of Otranto (Castelul din
Ortanto), ap rut în 1764.

Romanul gotic cultiv  o atmosfer  ap -
toare i morbid , definit  de prezen a rui-

nelor, a castelelor bântuite de stafii i a pe-
isajelor însp imânt toare i stranii. Nu lip-
sesc elementele de magie i de supranatural,
iar unul dintre motivele des întâlnite în li-
teratura de acest gen îl reprezint  mitul vam-
pirului. Ulterior, din gotic au derivat thrillerul
i literatura paranormal . Scriitorul englez

Brian Aldiss consider  c  literatura science-
fiction reprezint  o proiectare în viitor a ge-
nului gotic, având în vedere teme precum in-
ven iile uimitoare cu mon tri extratere trii,
efectuate de savan i excentrici sau nebuni.

În muzic , mi carea Goth a ap rut la sfâr-
itul anilor 1970 i începutul anilor 1980, în

Anglia, i s-a r spândit în diferite forme în
Europa i în Statele Unite ale Americii. A-
ceast  mi care î i are r cinile în mi rile
muzicale punk i new wave, la care s-au ad -
ugat elemente din romanele gotice i din fil-
mele expresioniste germane.

Mi carea Goth se caracterizeaz  mai ales

printr-un stil sobru spre macabru, estetica
vestimenta iei fiind bazat  pe culori întu-
necate la care se adaug  accesorii i elemente
mistice, provocatoare. Ea se manifest  în-
deosebi c tre periferia societ ii i este une-
ori asemuit  cu satanismul, de i nu are nicio
leg tur  cu acesta sau cu vreun cult religios.
Membrii gotici abuzeaz  în utilizarea sim-
bolurilor religioase, mai ales a celor iudeo-
cre tine, cum ar fi crucifixuri, Steaua lui Da-
vid etc.

Cu toate c  a fost dispre uit i batjocurit
de Rena tere, goticul a fost o perioad  de
avânt pentru umanitate. Arta gotic  a dat lu-
mii capodopere comparabile cu cele mai mari
crea ii ale geniului uman. Epoca artei gotice
a fost supus , de-a lungul istoriei artelor,
unor aprige i vehemente contest ri, dar a i
beneficiat de elogii entuziaste. Pentru ar-
hitectul francez Eugène Viollet-le-Duc, re-
numit pentru restaurarea edificiilor medie-
vale, goticul era „singura arhitectur  origi-
nal  care a ap rut în lume dup  antichitate”5

Goticul a creat, îns , sentimente f  de
care arta Rena terii ar fi de neconceput,
mae trii goticului fiind primii care, dup  se-
cole, au reu it s  (re)demonstreze în mod
con tient c  „omul este m sura tuturor lu-
crurilor”, a a cum spunea filosoful grec Pro-
tagoras.

Note
[1] Apud Van Loon, Willem - Istoria artei,
Editura Snagov, Bucure ti, 2001, p. 204
[2] Alpatov, Mihail - Istoria artei. Arta veche
i a Evului Mediu, vol. I, Editura Meridiane,

Bucure ti, 1962, p. 348
[3] Suter, Constantin - Istoria artelor plas-
tice, Editura Didactic i Pedagogic , Bu-
cure ti, 1969, p. 177
[4] Focillon, Henri - Arta Occidentului. Evul
Mediu gotic, vol II., Editura Meridiane, Bu-
cure ti, 1974, p. 106
[5] Apud Dr gu , Vasile - Arta gotic  în Ro-
mânia, Editura Meridiane, Bucure ti, 1979,
p. 5
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Janet NIC~

SCRIITORII

Scriitorii sunt oameni reali, palpabili, dar cu mult
ireal în cap. Mari produc tori de «absen e» i «invizibil»,
adic telea, sensuri, nonsensuri i semnifica ii,
ei se împ uneaz  cu figuri de stil, mai bine zis,
cu desfigur ri de stil,
inventeaz  pove ti de corason, sensibilizându-i,
pân  la genunchiul broa tei, pe cei care au timp de pierdut.
Pentru omul simplu, necioplit, real este ceea ce se vede.
Pentru cei ciopli i, este real ceea ce nu se vede.
Valorile nu se v d, ci se presupun, se ghicesc.
Prin procesul de autostafidire,
scriitorul se aseam  cu sfântul
care î i aduce aminte de p catele f cute.

sând s  cad , pe obrazul f  chip, din ochii min ii,
lacrimi care nasc întreb ri i pun pe gânduri,
el face semne mieroase celor de sub nacela ce-l duce,
din lips  de Pegas, spre Turnul de Filde .
Dar oamenii nu au aripi ca poe ii
ci doar c lcâie pentru colbul realului. Unde mai pui c
mare scriitor este, într-o accep ie plebee, cel care moare
de tân r sau cel care tr ie te în exil. În sensul acesta,
mai este cineva amator? Doamne fere te !
De aceea, poe ii nu prea sunt MODELE de urmat.
Nu sunt citi i nici la coal i, drept pedeaps

 exist  în manuale, elevii le încondeiaz  chipul cu pixul,
umflându-le buzele, m rindu-le urechile
iar ochii mâzg li i sunt cât sarmalele.

a le trebuie! Cine i-a pus s  fie mari scriitori!
 se adapteze, scriitorul ar trebui s  coboare

la nivelul instinctului, s  intre în tagma
celor care vând zarzavaturi, s i cumpere tarab ,
ca tot omul care pl te te impozite.
Apoi, s i fac  singur reclam , c  de-aia este particoler
i s  strige, dup  ce- i d  cu sacâz pe buze, lâng a Maria
i lâng  dada Floarea: «Ia metafora, neamule!

Ia metafora! Ia epitetul, fr ioare! Avem marf  proasp ,
avem figuri de stil pentru toate gusturile! Ia catacreza!
Ia antonomaza! Ia prosopopeea!
Avem leporii bine ambalate!»
Iar seara, dac  a vândut ceva, s i numere cr arii
i cititorii. A a da!

Asta e cultura de pia !
i, pân  când, capete în nori i turnuri de filde !

ÎN  GENERAL, DESPRE  INDIVIDUAL

tiam c , pe vremuri, nu prea îndep rtate, ampania
era b utura clasei muncitoare, b ut  prin reprezentan ii s i.
Dar azi, Casa Poporului e a poporului?
Se duce, cumva, poporul la Parlamentul European
sau pe Coasta de Azur s i bronzeze
oboseala unui planificat i parafat farniente?
Problema nu e c  poporul are reprezentan i,
pentru c  a a e în toat  lumea, problema e când ace tia,
ca la noi, sunt rup i de popor. Boborul în sus, boborul în jos!
Lozincile ipocrite sunt acizii care ard indivizii
în numele unei paste omogene i neutre cu virtu i de plastilin .
Natura nu na te specii, ci indivizi. Societatea na te generaluri
goale, eliminând indivizii slabi, cumin i, naivi, credincio i i
creduli. Adev rata evolu ie se face prin revolu ie.
Adev ra ii revolu ionari sunt copacii. Revolu ia aduce aminte
reprezentan ilor c  p dure f  copaci nu se poate,

 templu f  c mid  e de neconceput. Nu e cazul s  ne
întoarcem la natur , la fragilitatea noastr  individual

 tichie de aur?

El Greco - Viziunea Sfântului John
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George FILIP
  (Canada)

HAI  S   NA TEM

ni se propune s  facem copii
haide i drag i noi, ce mama dracu’
în legile firii se precizeaz

 pot procrea bogatul... s racul...

-ntindem a adar rogojina
apoi legitimi proced m ca atare
procentual indivizilor de pe P mânt
îi revine ve nic clasei muncitoare

ne sunt alocate salubre spa ii
asisten  Nu! - ar fi indiscret
toate op iunile se regleaz
la un FECUNDITAL-CABINET

NU! pag  NU! (sincer) ni se cere
suficient este s  ai partener
noul n scut, în lumea cea mare
are garantat un petec de cer

la botez vine i Starea Civil
 pun  pe na tere un timbru sec

iar p rin ii s  jure c  pruncul
nu va tri a înh mat la edec

Domnilor - s  na tem la UNI-SEX
despre paternitate nu mai vorbim
noi ne facem datoria ob teasc
dup  care ne drog m sau murim

haide i s -i d m b taie - pruncii
pot fi procrea i i-n eprubet
dar noi proced m dup  formula
cam perimat  - de pe planet

nu e greu, mai transpir m o clip
i-n metamorfoza de nuclee

punem znaga noastr  cea paternal
plus un strop de onomatopee

tu e ti gata?... eu sunt gata... iat
cât de mândri suntem noi - p rin ii
am creat înc-o progenitur

 ne-o creasc  statul i... to i sfin ii

nu uita i c  în mileniu-acesta
pornim iar la lupta cea mai mare
via a noastr  e o... fecunda ie
deci: tr iasc  clasa muncitoare!

POET  ÎN  DELIR

i-a t iat pas rea-vultur bra ele
iar diminea a nu a mai r rit
de atunci pe poe ii din mituri
Marea Neagr  nu i-a mai pomenit

orchestra cânta pe o frunz  de crin
clovnul era mai trist ca niciodat
arheologii politici au spus adev rul:
un tân r b trân sedusese o fat

din munte a scoborât floarea de col
odat  cu b nuitul om al z pezii
iubita mea fredona la fereastr
întroienit  de z pada amiezii

un dul u purta Luna-n privire
calul meu b trân cânta la ghitar
pe prisp  dansau fecioarele dalbe
i eu a  fi vrut s  nu mi se mai par

nebunul a cioplit un steag de r zboi
sub care s-au strâns leprele lumii
i când gâlceava era-n toi am tiut
 suntem mai b trâni ca str bunii

avea dreptate tata când m -njura
i eu prea eram dat dracului:

dup  ce-am t lit poli istele
am râvnit i la fata-mp ratului

mun ii se bronconeau ca berbecii
Oziris m-a ademenit prin od i
i-am aflat c  cerberii doamnelor

sunt mai pro ti ca o hait  de dul i

nimeni nu b nuia c  jucam farse
vinul nu mi se sfoiegea în pahar
pe vremea aceea - colectivi tii
recoltau mun i de coliv  la hectar

pe urm  au adus ru ii Katiu a
i noi am încins-o la kazacioc

se duseser  dracului speran ele
iar iganii ne vr jeau în ghioc

opre te-m  muza mea tr toare
nu te travesti-n poemele mele
vreau s  cânt cum n-am mai cântat
i din crezul meu s  latre rapnele.

CEL LALT

trecea mereu cu o roat  p trat
de-a dura c  a a era pe atunci
pira ii ne târguiau femeile
iar p rin ii furau idei de la prunci

nimeni nu- i asumase eroarea
iar cioclii î i revendicau plata
timpul supra spa iu nu d dea roade
i-n co ciugul strâmt plecase i tata

doamna Iap  î i renega f tul
avocatul o cobz rea în zadar
doar gr jdarul tia adev rul:
Iapa se iubea i cu-n alt arm sar

am compus o balad  despre p rin i
cu obiceiul lor barbar de-a muri
strigoii umblau cu jungherele-n din i
i ce va fi mâine noi nu puteam ti

anotimpul târa Sudul spre Nord
de obicei - toamna pe înserate
când eu defilam în straie de lord
iar pro tii credeau c -s cel lalt frate

se tocmea s rb tori mari i festive
sfin ite de preo i burlaci i s raci
eu - incognito prin vagi tentative

gam în jandarmi o mie de draci

cânta cimitirul a Gheorghe cel Sfânt
groparii n-aveau vreme s  cugete
drept pentru care zumz iau în amvon
cuvioasele - maicile preceste

n-aveam l utari m car pentru nun i
prin duzi se coceau doar termitele
treceam haiducind prin mun ii c run i
i-mi adulmeca - nimeni - copitele

toat  lumea cânta un imn proletar
iar pruncii ni se n teau prin an uri
eu o f ceam pe Rasputin prin palat
i nici la cizme nu aveam bran uri

atunci a venit plutonul cu pu ca
cel lalt EU avea imnuri în glas
poporul meu cânta tiri-babu ca
i fra ii mei au ochit... i au tras!

Motto:
o s  te iau cu mine prin istorii
fiindc  mi-ai ars în Candele - cuvântul
când se zb tea poetul printre glorii
i fumega - al dracului - P mântul



79Constela\ii diamantineConstela\ii diamantineAnul IV, nr. 3(31)/2013

Arta, chiar i cea naiv , trebuie neaparat
 fie un produs con tientizat al spiritului,

altfel spus totalitatea formelor de manifestare
i con tientizare ale sensibilit ii umane in-

teligent i creatoare.
For ele spiritului, în permanenta lor ten-

tativ  de c utare a absolutului i de repre-
zentare sensibil  a concretului, se materia-
lizez  în acele forme specifice cunoscute sub
numele de crea ii artistice. Îns  crea iile ar-
tistice nu sunt lucruri în sine. Misiunea lor,
implicit misiunea artei i a artistului, este pe
de-o parte de-a bucura i înnobila sufletul con-
sumatorului de art , pe de alt  parte de-a intra
în patrimoniul universal ca izvor de ap  vie,
mereu pur i d tor de puteri creatoare.

cinile artei sunt înfipte în negura
vremurilor, când omul dobândea con tiin a
eului prin for a ra iunii i prin nevoia tot mai
presant  de frumos. i astfel, în negura vre-
murilor, negura min ii se destr ma!

Negre it c  practicile religioase c rora
omul le-a dat un lung i greu tribut (de pild ,
jertfele umane cerute de Moloh, ori de nes -
io ii zei azteci), au i meritul de-a fi îndrumat

pa ii proasp tului biped pe terenul virgin al
artei.

Putem oare s  ne închipuim ritualurile
omului primitiv (ceva foarte asem tor cu
cele ale amanilor i ale magilor africani ori
polinezieni), lipsite de aspectul decorativ al
op ielilor i urletelor, ce se vroiau dans i

muzic ? C ci, în mod sigur homo ludens l-a
precedat i apoi a coexistat cu homo sapiens...

„Dar”, se poate obiecta, „de ce s  ne o-
prim la neîndemânatecul om primitiv, când

rile, de exemplu, se zbenguie i cânt
incomparabil mai armonios?!”

a este, numai c  în timp ce celelalte
vie uitoare sunt conduse în hârjoneala lor
de instincte, omul, cu toat  rudimentaritatea
lui, ac iona cvasicon tient - î i condimenta
jertfele aduse for elor necunoscutului, în do-
rin a sacr i prioritar  de-a i le apropia, c ci
teama de necunoscutul ve nic b nuitor i

nemul umit îl paraliza! De unde i primele
forme de adorare i idolatrie, mugurii triumf -
tori ai religiilor de mai târziu: animismul, fe-
ti ismul, totemismul, magia i cultul mor ilor.

Îns  goliciunea pere ilor pe terilor i gro-
telor începuse s -i otr veasc  bucuria izbân-
zilor vân tore ti i militare de peste zi. Sce-
nele rituale i cele de lupt  aprig  pentru su-
pravie uire, trebuiau s pate în stânc  pentru
a sta m rturie destoiniciei i vitejiei dobândite
în lupta cu necunoscutul, cu du manii i -
de ce nu? - cu el însu i.

Astfel, acele insinu ri de fresce, emo io-
nante dovezi ale zbaterii prometeice a omului
primordial (mitul prometeic este cu siguran
cel mai reprezentativ mit al civiliza iei uma-
ne!), se constituie în repere luminoase pe
traseul piepti  al istoriei omului i artei sale.

-ndoial , natura r mâne inepuizabilul
izvor din care se alimenteaz  arta. Din acest
motiv, „între inerea” ei impune o total  înro-
bire în fa a realit ii? Fire te c  nu, de i o
bun  parte a consumatorilor de art  se arat
indigna i de a a numitele sacrilegii s vâr ite
de arti tii mai pu in ortodoc i în respectul
ce-l datoreaz  perfec iunii naturii, p rerea lor
nestr mutat  fiind aceea c  o oper  de art
este cu atât mai valoroas  cu cât este mai
autentic , adic  cu cât imit  mai bine natura.

Pesemne c , vorba unui critic, mul i dintre
ei chiar suspin : „De ce nu suntem pe vremea
lui Zeuxis, care picta strugurii cu atâta veri-
dicitate, încât p rile p lite se îmbulzeau

-i ciuguleasc ?!”...
Din p cate, adaug eu, nu suntem nici pe

vremea lui Michelangelo, Leonardo i Rafael,
nici pe vremea impresioni tilor i a lui Vincent
van Gogh, nici m car pe vremea lui Picasso.
Suntem în secolul 21, un secol al mobilit ii,
tranzien ei i impermanen ei, un secol al foa-
mei neostoite de nou i senza ional pân  la
ocant, dar un secol prea pu in dispus la

jertfe de tipul aducerii-aminte i al respectului
îndelungat.

Vas zic , redus la rolul de copist, artistul
ar fi cu atât mai vrednic de stim , cu cât ar

reproduce mai fidel fragmentul de natur  care
l-a inspirat. Valoarea crea iei (carte, tablou,
sculptur  sau film) ar fi, în aceast  accep i-
une, apreciat  dup  puterea ei de iluzionare.

Cauza care-i îndeamn  pe unii consu-
matori de art  s  aib  atari preten ii, este în
primul rând nevoia de-a avea un corespon-
dent în realitate. Dac , de exemplu, pictorul

i boteaz  pânza trân citind, cel ce-o pri-
ve te, pornind de la titlu, caut  s  descopere
imaginea unui b trân, de regul  evlavios, care
cite te cu osârdie Biblia.

Fac precizarea c  din cele spuse nu de-
curge cu necesitate rolul strict sugestionabil
al titlului, cât mai ales capacitatea liniar-
constructiv  a respectivilor iubitori de art !

În al doilea rând, preferin a arborat  des-
tul de zgomotos pentru arta clasic  (c ci -
nu-i a a? - Hieronymus Bosch r mâne la fel
de incitant i derutant chiar i pentru secolul
nostru), prin urmare, aceast  preferin  pen-
tru arta clasic , decurge din teama respecti-
vului consumator de-a nu fi antrenat de arta
modern  pe ni te t râmuri unde este con ti-
ent c  se poate r ci din pricina pu inelor
repere certe pe care le are la îndemân .

În al treilea rând, poate cu excep ia exe-
ge ilor i, desigur, a snobilor, ceilal i iubitori
de frumos se las  „dijmui i” de arta care-i
precede cu vreo 2-3 genera ii, ba chiar mai
mult. De ce? Deoarece crea iile cu care de
bine, de r u ne-am familiarizat între timp nu
doar ochiul i urechea, ci i cugetul (fire te,
cu neprecupe itul aport al criticilor i atot-
tiutorilor), aceste crea ii ne sunt infinit mai

apropiate de sim ire i în elegere decât acele
produc ii ale artei care de-abia acum încearc

i croiasc  drum spre inimile i cugetele
noastre, dar care întâmpin  o fireasc  rezis-
ten , fie din cauza conven ionalului comod,
statornicit de timp i obi nuin  în noi, fie
din cea a ofensivei unor forme ce au darul s
stârneasc  emo ia disconfortului prin lipsa
acelor principii i prejudec i care reprezint
arm tura de rezisten  a echilibrului i ar-
moniei l untrice.

Pentru operele ce ne comunic  secven e,
ori - mai degrab  - aparen e de via  (gen ro-

Considera]ii despre art#
(Elemente de filosofia culturii)

Considera]ii despre art#
(Elemente de filosofia culturii)

George PETROVAI

1. Cum i când
a ap rut arta?

2.Imit  arta realitatea?
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manele de aventuri sau cele siropos-sen-
timentale), succesul, dictat de acceptul entu-
ziast al masei de consumatori, este garantat,
întrucât: a) suntem înclina i s  ne iluzion m,
pentru ca astfel, prin eroii îndr gi i, taman ca
în basme s  ni se par  c ..., adic  s  evad m
din c tu ele unei vie i banale i plictisitoare,
înainte ca aceasta s  devin  insuportabil ;
b)suntem mult mai obi nui i cu panorama
diversificat  a vie ii, ce lesne ne pricinuie te
aleanul i nemul umirea, decât cu sensurile
ilustrate de artist, dup  ce acesta, el însu i
un scârbit de minciunile i ipocriziile seme-
nilor, a degajat respectivele sensuri de zgura
vie ii, transformându-le în f clii luminoase
ale scopului uman.

Creând o oper  ce se ridic  deasupra a-
cestor aparen e, se cere o convertire a obi -
nuin elor publicului consumator de art , alt-
fel spus se cere ca acesta s  mearg  împre-
un  cu artistul înspre esen . Evident, pentru
un asemenea demers este nevoie de acea
sensibilitate care se dobânde te doar prin
neîncetate acumul ri culturale...

Îns  stabilirea coresponden elor cu re-
alitatea nu-i valabil  pentru toate artele. În
arhitectur , de pild , nu se caut  echivalen e
din simplul motiv c  nu exist  case naturale.
Deci preten ia noastr  de a reduce arta la re-
alitate, deja a suferit un e ec. i nu-i singurul.
Când un vas sau o medalie sunt împodobite
cu desene stilizate care n-au „rubedenii” în
realitate, le accept m ca fiind fire ti. Lucru,
de altminteri, valabil pentru toate a a-numi-
tele arte minore: tapiserie, ceramic , arte de-
corative.

Aceasta îns  nu ne îndrept te s  cre-
dem c  dep ind grani ele realului, pe loc se
pl de te o capodoper . Arta a oscilat i
continu  s  oscileze între cele dou  împ ii
antagonice: realul i irealul (fantasticul).

Dar printr-un tainic sim  al echilibrului i
armoniei l untrice, ea se fere te s  dep -
easc  anumite limite trasate de bunul sim

al esteticului pe care artistul i-l autoimpune,
iar receptorul îl a teapt i-l pretinde.

ci crea iile artistice sunt opere z mislite

de oameni pentru oameni, pentru nevoile lor
de frumos i pentru aspira iile lor înspre mai
frumos. Constrâns  la imita ie, arta se vulga-
rizeaz , dup  cum dac  navigheaz  doar în
apele irealului (literatura tiin ifico-fantastic ,
de exemplu), aceasta intr  în categoria sui-
generis de art  anticipativ .

Istoria ne demonstreaz  c  arta autentic
niciodat  nu se confund  cu realitatea, pen-
tru c  în ea se eviden iaz  contribu ia transfi-
guratoare a artistului, respectiv fantezia în-

rcat  de farmec i inefabil cu care acesta,
gra ie harului cu care a fost înzestrat de Dum-
nezeu, izbute te s  redea în chip cuceritor
secven a de via  asupra c reia s-a aplecat.

Cu completarea c  operele care se în-
dep rteaz  prea mult de realitate, deseori în-
tâmpin  rezisten a receptorilor consumatori.

Citind o carte, privind un tablou ori as-
cultând acordurile unei melodii, dac  res-
pectivele crea ii au valoare artistic , sim i
instinctiv cum emo ia te r scole te.

O oper  de art  se adreseaz  în egal  m -
sur  inimii i min ii. Receptarea operei de art ,
atât în ceea ce prive te latura intelectiv , cât
i cea emo ional-estetic  (muzica de ine un

plus de vraj  fa  de celelalte arte), presupune
din partea receptorului o ampl i profund
instruire.

Dar nu cumva pentru receptarea laturii
estetice nu avem nevoie de o preg tire spe-
cial ? C ci dup  spusele lui Kant, frumosul
este ceea ce- i place f  conceptualizare...
Ceea ce vrea s  spun  c  frumosul f  fara-
fastâcuri (o zi luminoas , un col  de natur ,
un chip frumos) impresioneaz  to i oamenii,
desigur, cu intensit i diferite, i c  în fa a
veritabilului frumos vibreaz  atât sufletul
exegetului, cât i cel al neini iatului sau ne-
instruitului.

S-ar p rea c  a a stau lucrurile, dac  nu
s-ar ine cont de urm toarele dou  aspecte,
care vrând-nevrând invit  la conceptualizare
dup  o temeinic  instruire:

a) Sfera esteticului a fost l rgit  prin asi-
milarea urâtului, dar nu ca un concept anti-
estetic, ci ca un mod de expansiune, iradiere
i ipostaziere a frumosului interceptat la li-

mitele lui inferioare;
b) Frumosul nu e unic, ci infinit nuan at

i structurat pe multiple planuri de complexi-
tate, respectiv de puritate.

Not : Pentru Plotin, iar dup  el i pentru
al i gânditori, Frumosul absolut este Unul,
adic  Dumnezeu!

Dup  cum frumuse ea frust  a trandafi-
rului s lbatic p le te în fa a culorilor i a
parfumului trandafirului cultivat, tot astfel
esteticul frust al unui col  de natur  este de-
seori dep it de esteticul artistic.

Prin frumuse ea sau s lb ticia ei, natura
ne încânt , ne înduio eaz  sau realmente ne
îngroze te. Grandoarea naturii (mun i pr -

stio i, ape vijelioase, marea înfuriat ) nu
emo ioneaz , ci provoac  un extaz vecin cu
teama.

Sim im emo ii doar în fa a lucrurilor i a
fiin elor delicate, respectiv neajutorate: flori,
animale inofensive urm rite de r pitori, copii,
oameni amenin i de r utatea semenilor sau
de stihiile naturii.

Dar autenticele crea ii artistice întotdea-
una provoac  emo ii! Aceast  emo ie este
complet diferit  de emo ia datorat  milei i
compasiunii, ca i de cea datorat  unui oc
(de pild , o întâlnire subit  ori emo iile de la
un examen). C ci emo ia artistic ine de în-
elegerea mesajului transmis de sufletul ar-

tistului c tre inima i sim irea consumatorului
de art , prin urmare, ea este generat  de bu-
curia stabilirii unei rela ii adecvate între oper
i iubitorul de art .

Rela ia de mai sus nu este de informare,
a ca în cazul studierii unui document tiin-

ific sau a unei fotografii, nici doar de natur
afectiv  (scrisori de dragoste, album de fa-
milie etc.). Leg tura stabilit  între crea ie i
consumatorul de art , mai exact între artist i
receptor, este de natur estetic .

O astfel de apropiere ajut  la eliminarea
limitelor de interpretare i oblig  la adoptarea
ideii c  opera de art  nu- i epuizeaz  poten-
ialitatea artistic  (emo ional-estetic ). Ba

dimpotriv , iubitorul de art  va c uta s  se
apropie de esen a sim irii i gândirii artistului
din noi i noi unghiuri de abordare (de pild ,
citind i recitind un roman), astfel descope-
rind cu bucurie i uimire noi izvoare de lumin
i frumuse e întru împlinirea sa estetic .

Valoarea crea iei artistice este ireductibil
la ceva anume - idee, senza ie, sentiment sau
concep ie, pentru c  mai presus de rolul ei
informativ este rolul s u formativ-cultural,
i asta fiindc  de ine acea for  indicibil  care

transform  ideea, senza ia, sentimentul i
concep ia, ne transform  pe noi în ine!El Greco - Alungarea zarafilor din templu

3. Cum se apreciaz
opera de art ?
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Ne pare, uneori, c  în poezia cu i  despre
iubire s-a spus totul, dar, fiecare poet, cu
adev rat poet, g se te o nou  sonoritate, o
form  nou , spre a exprima acest sentiment
ve nic. În crea ia lui Serghei Esenin tema
iubirii are ecou începând cu vârsta fraged  -
15 ani, când lucr rile sale au caracter folcloric
- poetic, cu caracter de stilizare, de exemplu
Imita ie la un cântec ( ):
„A  fi vrut, în sclipirea undelor spumoase/

 smulg cu durere s rutul din buzele tale
ro -aprinse” - unde poezia se aseam  cu
un cântec liric popular. Sunt ostatice în lirism
i alte poezii ale acestei perioade, cum ar fi:

Zorii es pe lacuri…(
...), linul presar  flori

de z pad ... ...),
închinate Annei Sardanovska, sora unui prie-
ten de al s u din copil rie. Iubirea îi va trezi
de la începuturi o necurmat  satisfac ie, por-
nind de la visele entuziaste despre întâlnirea
cu ea: „S ruta-ne-vom-be ie, voi topi cu-
loarea,/ Cherchelitul e ferice, judec -i can-
doarea!”.

Ulterior, în lirica de dragoste vor ap rea
motive menite s  uneasc  într-un singur
snop poezia iubirii i poezia naturii, s  trans-
mit  însufle irea superioar  a sentimentului
i neprih nirea. Lu m ca exemplu poezia

Piept tura verde... ),
dedicat  doamnei L.I. Kashina, în care fata
sub iric  este comparat  cu un mesteac n
zvelt, ce se oglinde te în apa iazului, iar cosi-
ele acesteia - cu ramurile piept nate de Lun .

Fata cu trup de mesteac n dezv luie „as-
cuns tirea/ Gândurilor tale fibroase,/ Eu
am îndr git triste ea/ Din fo netul verii

coroase” -, poveste te despre întâlnirea
cu P storul care venea la dânsa în „noaptea-
nstelat ”. Acesta apare deja ca prim senti-
ment al fetei neînv ate cu jocurile dragostei:
„Luna a ternea umbr  grea,/ Verdea a
toat  str lucea./ El mi-nv luia coapsele,/
Genunchii moi înl uia.” În scopul prea-

ririi castit ii se gândise Esenin s  publice
cartea Versuri despre iubire, dar editarea unui
astfel de ciclu nu i-a mai g sit împlinirea.

Serghei Esenin – Poetul iubiriiSerghei Esenin – Poetul iubirii

Alexandru G. {ERBAN

Cu totul altfel de dragoste va ap rea în
culegerea: Moscova cârciumilor (tradus
nefericit în anii ’60 sub titlul Moscova câr-
cium reasc ) ( - 1924 ),
unde vom g si i poezii pe care le-am numi
manifest poetic, de exemplu: Pe mine chiar
eu nu m-oi în ela

) i Mi-a r mas o singur  desf tare
...). Ciclul re-

flect  la un înalt nivel artistic criza sufleteasc
pe care o tr ia Poetul, fr mântat de alegere -
vechea sau noua Rusie - con tient de senti-
mentul inutilit ii personale în lumea cioca-
nului i a secerii, a persecut rii poe ilor care
nu voiau ori nu puteau s  se angajeze în sl -
virea noii orânduiri, muncitore ti, stahano-
viste. Î i c uta consolarea în be ii necurmate
i dezm i i se p rea c  nu este capabil de

sentimente curate, frumoase. Era totu i în
stare s  recunoasc  în poezia-poem - Scri-
soare unei femei o ) c :
„Eu m-aplecam peste pahar -/ De suferin a
nim nui n-aveam habar -/ S  m  turtesc/ În
ame eala be iei.” - i s  vad  c  iubirea nu
este un minunat i luminos sentiment, ci un
necaz, o bulboan  ame itoare: „Nu tiam c
iubirea-i ca molima,/ Nu tiam c  iubirea-i
ciumat .” De aici se nasc versuri pline de
cinism, de cuvinte vulgare, grosolane, cum
sunt de exemplu în poezia Cerne, armonic !
Urât... Z bav , . ...

): „Cerne, armonic ! Urât... Z -
bav .../ Degetele curg în valuri pe clape,/
Bea cu mine, c ea mâr av …/ Vinul s  te-
adape./ Te-au iubit peste limit , peste a tri,/
În totului-tot!”. Observ m aici apari ia, pen-
tru prima oar , a atitudinii dispre uitoare fa
de femeie, iar cuvintele jignitoare se adre-
seaz  tuturor femeilor „Printre femei tu nu

ti uitat ,/ N-au fost ele pu ine./ A a o ca-
nalie ca tine,/ Am prima dat .”  La final
îns  Poetul vars  lacrimi pline de sentiment
i î i cere iertare: „Draga mea... eu cuget i

plâng.../ Iart -m ... Iart ...”. El va c uta i
va g si consolarea tot în iubire, prin iubire
se va str dui s i vindece r nile suflete ti
sângerânde. De aceea va aduna în ciclul

Iubirea unui huligan (derbedeu)
) circa 20 de poezii despre iubire i

le va dedica  Augustei Miklaszewskaja. Nu e
surprinz tor faptul c  iubirea pentru aceast
femeie devine vindec toare, în toare,
inspiratoare pentru crea ia sa; îl sile te s
cread  iar i-ntr-un mod nou în importan a
sentimentului ideal. S  aducem exemple i-
lustrative. În poezia A obosit vâlv taia pur-
purie ...)
Poetul-reînnoit exclam : „Prima dat  cânt
despre iubire,/ Prima oar  eu  renun  la
scandal./ - dup  care recunoa te: Nu-mi mai
place dansul la gr mad , / i  s -mi pierd
via a f  m sur .” Existen a cap  un nou
sens - s i priveasc  iubita, s  vad Furtuna
în ochii dragi, s  ating  mâna ei sub ire i

rul ei cu o floare de toamn , Poetul str -
duindu-se s  dovedeasc  în imea i pro-
funzimea propriei iubiri: „De-ai ti tu, inim
urcat  prea sus,/ Cum tie s  iubeasc-un
golan,/ Cât tie el s  fie de supus!” Pentru
iubire, pentru femeia iubit , Esenin, poetul
îndr gostit, este gata s  plece la cap tul Lu-
mii i s  renun e la gol nii: „A  pleca pe
vecie cu tine,/ În drumul meu tiut, pe al t u
val.../ Prima dat  cânt despre iubire,/ Prima
oar  eu  renun  la scandal.”

Rena terea inimii abrutizate se vede în
sonoritatea cântecului emis de Lira salvat ,
în continuarea liniei de iubire-manifest , ca
de exemplu în poezia Tu e ti la fel de simpl ,
doamn , ),
în care portretul iubitei îi apare eroului liric
precum o icoan  aspr , cu chipul Maicii
Domnului.

În anul 1924, Esenin a efectuat o c torie
în sudul rii la Batumi (Georgia), unde a
cunoscut-o pe agane Talian-Tertarian, fe-
meia care i-a inspirat ciclul de poezii Motive
persane e ). Rând pe
rând au fost scrise i publicate poeziile a-
gane, a mea semilun , 

), L-am întrebat azi pe un zaraf
...), Tu mi-ai spus

 Saadi , …).



12 Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine Anul IV, nr. 3(31)/2013

Eroul liric este îndr gostit i vrea s i
povesteasc  iubirea: „Minunatei Lala cum

-i zic o dubl ,/ În pashtuni delicat s -i
spun «te iubesc»?” Îns  adev rata iubire
nu are nevoie de cuvinte, de aceea citim „De
iubire nu se spune în cuvinte,/ De iubire
spune  oftatul pe furi ,/ Iar ochii s i ard
ca dou  rubine...” Acest ciclu este str tut
de sentimentul nostalgiei, iar sentimentul dra-
gostei fa  de femeia iubit  se împlete te cu
iubirea de patrie. Sim indu-se iubit i fericit,
eroul liric î i aminte te faptul c : „Acolo, la
nord, o fat  ca tine,/ Seam  cu tine grozav
de bine,/ Poate ea gânde te acum la mine...”
Dragostea pentru o femeie îl poart  pe Poet
în Sud: „N-am venit încoace c  mi-a fost
urât -/ Doar tu, nemaiv zut-o, mi-ai optit./
Mâinile tale, ca lebede-n fere ti,/ M-au în-

luit cu bra ele cere ti.” Îns  EA nu-i poate
defel alunga sentimentul mai profund - iu-
birea pentru ara natal , dorul de Patrie.

Versurile ultimei perioade (1923-1925)
sunt pline de dispre ul fa  de nesinceritatea
rela iilor, de neacceptarea perfidiei feminine,
de condamnarea femeilor u uratice, minci-
noase, f  cultura necesar  unui autor care-
l tia pe Pu kin pe de rost i putea recita po-
ezii întregi din autorii contemporani. Esenin
a visat mereu o iubire pur , care îl înal  pe
om, care îl scoate din cotidianul murdar.

În lirica lui Serghei Esenin, „copilul teribil
al poeziei ruse ti”, reg sim alternan a dintre
tema iubirii i cea a naturii. Rusia, cu stepele
i mestecenii ei, cople te imaginarul poetic

esenian, iar sufletul ei se cristalizeaz  treptat,
vers cu vers i strof  cu strof . Iubirea devine
un pretext de rememorare a universului cu-
noscut înc  din copil rie.

Poezia  nu hoin re ti, s  nu calci în
picioare... impune imaginea unei feminit i
angelice, un înger blond, cu p rul de culoarea
ov zului care acoper  câmpiile ruse ti. A-
ceast  prezen  serafic  persist  în inima po-
etului îndr gostit de via , de lume, sau de
speluncile vesele, iar delicate ea ei este redat
prin epitetele cromatice apus roziu, fruct copt
la soare. Amintirea femeii este adus  de un-
dele apelor sau de vântul blând al serii, iar
imaginea ei se p streaz  în sufletul îndr -
gostitului ce r ce te într-o lume în care nu-
i reg se te echilibrul. În visele lui, femeia

este recreat  ca o nou  Galatee i transfigu-
rat  sub forma unui ideal, a unui vis, a unui
dor de iubire.

Lini tea, pacea i împ carea cu sine în-
su i sau cu lumea sunt redate în poezia Dra-
ga mea, s  st m în tihn . Împlinirea prin
iubire presupune o leg tur  profund  între
dou  fiin e care tind spre refacerea perfec-
iunii Androginului. Ochii devin un simbol

al contopirii spirituale i suflete ti, o fereastr

tre lume i c tre sinele profund, oglind  a
tr irilor intense i ascunse în spatele unei li-
ni ti aparente. Amintirea livezilor i a p mân-
tului din care î i ia for a îl fac s  regrete exis-
ten a într-un spa iu citadin sufocant, mono-
ton i dezolant. Toamna vine doar în livada
copil riei, iar teii i ar arii personifica i bat în
fereastr , ca ni te vechi prieteni i îi caut
pe to i cei pleca i demult, spre vechiul cimitir.
Luna r mâne, la fel ca în lirica eminescian ,
martor al trecerii timpului, al devenirii umane,
dar i al mor ii. Bucuriile, fericirile, entuzias-
mul cu care tr ie te, pofta de via  r mân
doar ni te amintiri pierdute în cimitirul întu-
necat. Pacea transmis  în versurile din ultima
strof  nu poate terge amenin area mor ii,
iar ochii femeii sunt doar o iluzie a fericirii
supreme. Aceea i durere mocnit  se reg -
se te în poezia Noi plec m câte pu in, care
are în centru tema mor ii, prezentat  într-o
manier  ludic „Câte oleac  noi plec m
deja,/ În ara unde dorm cotoroan ele./
Poate în curând i eu a a,/ Am s -mi strâng
de drum bodroan ele.”, iar asem narea cu
poezia arghezian Duhovniceasc , în care
moartea este un joc de-a v-a i ascunselea,
este frapant . Laitmotivul mesteac nului este
prezent i în textul mai sus amintit din opera
lui Esenin; acest copac specific rusesc se
închin  ca într-un ultim omagiu adus omului
sau poetului. La fel de îndr gostit ca întot-
deauna, poetul î i aminte te cu am ciune
de femeile dragi, a c ror amintire este pro-
tejat  de pacea plopilor cu ramurile ca stru-
nele unei viori fabuloase. Via a r mâne cel
mai important lucru pentru poetul pasiunilor
contrastante. Iubirea femeilor i natura sunt
valorile fundamentale ale existen ei eseni-
niene. P mântul rii, oamenii al turi de care

tr ie te sunt ra iunea de a tr i a poetului „der-
bedeu”.

râmurile exotice sunt redate în poezii
cum ar fi Pe Bosfor n-am fost, nimic nu tiu
sau agane, a mea semilun , iar iubirea pare
a fi rupt  din cele „O mie i una de nop i”.
Femeile cu ochii verzi ca marea nu-l fac s
uite fetele din nord, din Rusia natal . Sunetul
armonicii îi aminte te de patria lui, de stepele

 margini ale Rusiei, supranumit ara mi-
nunii, cu care o ispite te pe frumoasa persi-
an , cu genunchii moi care nu-i poate terge
dorul de inuturile îndep rtate din nordul
Europei. Iubita din nord este prezent  în su-
fletul s u, ca i cum ar face parte din fiin a
lui. agane este  iubita misterioas , dintr-un
alt col  de lume, cel aflat sub st pânirea semi-
lunii turce ti, c reia îi descrie lanurile de se-
car , str lucirea lunii ruse ti. De fapt, totul
este un pretext pentru a- i aminti iubita din
nord care ofteaz  dup  iubirea poetului.

Iubirea-pasiune este redat  în poezia
Cerne, armonic ! Urât... Z bav ..., un cân-
tec în care eul poetic aduce în prim plan ima-
ginea femeii viclene, care îl tr deaz , îl chi-
nuie, îi stârne te gelozia bolnav . Duritatea
limbajului poetic este surprinz toare la poetul
mestecenilor, a c rui durere este mângâiat
doar de sunetul armonicii, ca un drog care-i
adoarme suferin a cumplit . Femeia iubit  î i
pierde puritatea i devine o ea mâr av ,
o pa achin , o vidr  care îi distruge sufletul
i speran ele. Ochii ei alba tri contrazic vul-

garitatea descrierii, iar îndr gostitul pare su-
focat de aceast  iubire nefireasc , obosi-
toare, de care are nevoie cu toat  fiin a lui.
Sentimentul de iubire se îmbin  cu ura i
dispre ul fa  de femeia fals , mediocr , o
adev rat  Vener  eminescian , o femeie-hie-

 ce trebuie s  dispar  pentru totdeauna.
Finalul poeziei este surprinz tor, ocant, pen-
tru c  îndr gostitul î i cere iertare cu ochii în
lacrimi de la femeia f  de care nu se simte
împlinit i pe care nu o poate p si sau uita:
„Draga mea... eu cuget i plâng.../ Iart -m ...
Iart -m ...”. Formula de încheieredraga mea
este atât de blând , încât ar putea îndupleca
orice suflet de femeie. Pasiunea cu care iu-
be te Esenin transpare din rândurile acestei
crea ii, amintind de numeroasele sale iubiri,
dar i de tragedia propriei existen e.

Dezam girea din iubire apare în crea ia
Frumoas  era Taniu a..., în care idealul
feminin prime te un nume specific rusesc -
Tatiana (diminutive - Tania - Taniu a). Iu-
birea este vegheat  de razele blânde ale lunii,
astrul protector al îndr gosti ilor din toate
timpurile. Tr darea b rbatului genereaz  un

spuns similar din partea frumoasei Taniu a,
care, îns , pl te te cu via a pentru curajul de
a accepta iubirea altuia. Femeia devine victimaEl Greco - St. Sebastian
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mentalit ii conservatoare ruse ti, iar clopo-
tele de nunt  devin clopote de înmormântare.

Un alt tip de iubire prezent  în lirica po-
etului rus este cea pentru fiin a care i-a dat
via i care îl protejeaz  prin dragostea ei

 margini. Mama este centrul universului
eseninian, punctul de leg tur  cu trecutul,
cu lumea ancestral  a Rusiei. Diminutivul

icu  ascunde dragostea f  margini a
rbatului fa  de cea care i-a dat via ,  bu-

curia i suferin a de a tr i. Mama este sim-
bolul unei lumi sacre, a universului intim în
care eul poetic se reg se te. Dorul de mam ,
de ar  devine un laitmotiv care str bate lirica
poetului rus. Poezia Scrisoare mamei ofer
un scenariu dramatic al existen ei poetice,
care, din p cate, va prinde contur în via a
real . Esenin este o haimana dr la , un
derbedeu iubit de femei, un „huligan” care
amenin a un regim politic ce a supus i a te-
rorizat o ar  imens , Rusia ce se întindea de
la Oceanul Înghe at pân  în Asia Central .
Bol evicii erau mai cumpli i decât toate ge-
rurile Siberiei i vânturile Uralilor, distru-
gându-l pân i pe poetul cu sufletul plin de
pasiune. A a cum am spus mai sus, în poezia
Scrisoare mamei este conturat  dragostea
infinit  pentru m icu a singur , ce- i duce
traiul în s tucul uitat în mijlocul viforelor
ruse ti. Poetul î i imagineaz  înfrigurarea cu
care mama a teapt  un semn de la b iatul
iubit, care pare c  nu- i mai aminte te de b -
trânica lui. În sufletul lui, îns , duio ia i
dorul de casa p rinteasc  sunt la fel de pu-
ternice cum au fost întotdeauna, iar feeria
prim verii din livada cunoscut  îi umple su-
fletul de speran a reîntoarcerii. M icu a b -
trân  devine singura lumin  în via a lui de
hoinar. Acela i dor de mam i de casa p -
rinteasc  se manifest i în poezia a fru-
moase, mai arare..., dedicat  surorii sale,

ura (Aleksandra). Aceast  crea ie reflect
un univers magic, în care v cu a scurm  trist
paiele din iesle, mama toarce molatic, iar
toamna bate la fereastr , în timp ce dul ul

sit î i plânge soarta trist .
Poezia iubirii la Serghei Esenin a fixat,

poate pentru totdeauna, întreaga gam  a sim-
irilor omene ti; ca i restul crea iei (Poezia

naturii, Poezia vremurilor) ea poart  ca-
racter autobiografic, este veridic , deoarece
în ea se deschide pentru cititor sufletul Po-
etului, personalitatea sa complex . Lirica
eseninian  de dragoste este capabil  s  sa-
tisfac  setea uman  de ging ie i puritate,
fiecare cititor aflând în ea chipul s u de a în-
elege dragostea, c ci „Totul pe-ast  lume e
cut  din oameni,/ Oamenii cânt  mereu

cântec de iubire.”
 Devine clar, citindu-i opera în întregime,

 lirica muzical-armonioas i limpede-lu-

minoas  a lui Esenin nu se poate închipui
 poezia iubirii. În diferite perioade ale vie ii

i crea iei, Poetul simte, tr ie te acest sen-
timent minunat, în tor, plin de amar, uneori.
Lirica sa de dragoste este plin  de dramatism,
pornind de la primul sim mânt tineresc, pân
la tr irile suflete ti complexe: „Cândva, uite
la porti a ceea/ pe când aveam eu aispre-
zece ani/ Fata cu pelerin  alb / Mi-a zis cu
blânde e: Nu! /.../ Cât de departe i cât de
scumpi erau anii/ Chipul fetei din mintea-
mi nu a pierit/ To i am iubit în anii aceia/
Pu ini pe noi ne-au iubit.”

Era perfect normal pentru un tip uman
ca Esenin, ca poezia lui s  treac , precum
via a, prin grele încerc ri, dar ea reînvie,
arunc  de pe sine mâhnirea, adun  energie,
demonstreaz  credin  într-o via  nou .
Poetul este deosebit de încrez tor, sincer în
transpunerea liric  a sentimentului iubirii,
astfel c  poezia iubirii, b rb teasc i veri-
dic , devine jurnalul de zi cu zi al tr irilor sa-
le suflete ti. Uneori, resimte acut dorin a de
a sc pa de „gloria prosteasc ”, de a p si
pentru totdeauna „via a f  rost”, dar nu
are suficient  voin : „A  uita pe veci bo-
degile, trist,/ Nu mai scriu versuri - de ele

 las./ Doar mâna ta s-ating cu dichis/ i
rul t u cu floarea de taifas./ A  pleca pe

vecie cu tine,/ În drumul meu tiut, pe al t u
val.../ Prima dat  cânt despre iubire,/ Prima
oar  eu  renun  la scandal.”

În poezia Scrisoare unei femei, Poetul
se spovede te iubitei sale i o roag  s  fie
iertat pentru jignirile produse f  de voie.
Era el prea emotiv i pasional, nu reu ea s

streze iubirea, dar, dup  desp ire, p s-
treaz  respectul i ata amentul pentru iubita
anterioar , este recunosc tor pentru anii pe-
trecu i împreun . El o binecuvânteaz  pe fe-
meia iubit  cândva i-i dore te fericire, chiar

 dânsul: „Tr ie te a a,/ Cum te conduce
steaua ta,/ Sub cununa l ca ului senin./ Te
salut / Cel ce te-aminte te pururea,/ Prea-
buna cuno tin  a ta,/ Serghei Esenin.
(1924)”. Ar fi de comparat aceast  poezie
i, mai ales. finalul ei, cu poezia lui Pu kin,

„Eu te-am iubit” ).
Dar Esenin n-a sim it mereu fericirea i

lini tea în iubire, aceasta fiind adesea pentru
el o lupt , o contrapunere, o confirmare per-
petu  a personalit ii. Iubirea lini tit , f
furtuni era ceva de neatins, era fericirea to-
tal , mult dorit . De aceea în poezia Cânt ,
cânt . Pe ghitara zurlie... , .

...) apare a a-zisa
presim ire a mor ii, idee pe care au exploata-
o mai ales istoricii i criticii literari sovietici,
ori sovietiza i: „Nu te uita la br ri aiurea/
i m tasea ce-i curge  risipit./ Am c utat în

ea fericirea,/ F  s  vreau pieirea mi-am
sit.”

C#r]i primite
la redac]ie
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 nu  hoin re ti, s  nu calci în picioare…

 nu  hoin re ti, în picioare s  nu strive ti
În ro ii tufi uri loboda i s  nu cau i urma.
Cu snopul de ov z al p rului t u plute ti,
Te dep rtezi din vise pentru totdeauna.

Pe piele- i curgea  fruct copt la soare,
Erai ginga , frumoas  erai,
Cu un apus roziu te-asem nai

i ca neaua luminai, str lucitoare.

Boabele din ochii t i s-au scuturat, ve tejite,
Numele- i sub ire ca un sunet s-a topit,
Dar a r mas, în cutele alului îndoite,
De la mâinile tale  de miere parfum prea-iubit.

În ceas t cut, când zorii pe acoperi
Ca un pisoi î i spal  cu l bu a boti orul,
Ascult despre tine doar vorbe pe furi ,
Venite-n zvon de ape cântându- i dorul.

Fie ca serile vi inii s -mi opteasc  peste veri
 mi-ai fost cântec i ai fost vis curat;

Cel ce te-a creat statuie în trup i umeri
La taina luminoas i buze calde a ad ugat.

 nu  hoin re ti, în picioare s  nu strive ti
În ro ii tufi uri loboda i s  nu cau i urma.
Cu snopul de ov z al p rului t u plute ti,
Te dep rtezi din vise pentru totdeauna

Draga mea, s  st m în tihn …

Draga mea, s  st m în tihn
i în ochi s  ne privim,

Vreau, sub o privire  blând ,
Furtuna din sim iri s  auzim.

Toamna asta aurie,
Aste plete blond-albite ,
Ap rute-s mântuire
Pentr-un trântor f  minte.

Demult m-am l sat de ar ,
Acolo-nfloresc lunci i desi uri,
În ora  , din glorie amar ,
Mi-am f cut un trai în coborâ uri.

Inima voiam, în oapte,
Livada s-asculte i vara,
Unde, în or it de broa te,
Am cântat în stihuri ara.

Acolo e aceea i toamn …
Ar ari i tei bat în ferestre,
Ramuri ca miresme-toarn ,

utând pe du ii f  veste.

Demult niciunul nu mai vie uie te.
Luna de-a dreptu-n intirim
Spre cruci cu razele inte te,
Ca oaspe i acu ’ i noi venim,

ci i noi, tr ind n valnic,
Vom trece sub negre pirostrii.
Cele c i, arzând n prasnic,
Bucurii dau numai celor vii.

Drag , s edem în tihn
i în ochi s  ne privim,

Vreau, sub o privire  blând ,
Furtuna din sim iri s  auzim.

Câte oleac  noi plec m deja...

Câte oleac  noi plec m deja,
 În ara unde dorm cotoroan ele.
Poate în curând i eu a a,
Am s -mi strâng de drum bodroan ele.

Dragi mesteceni ce se apleac ,
Voi nisipuri din câmpii i tu, p mânt!
Dinaintea mul imilor ce pleac ,
N-am puteri triste ea s -mi ascund.

Prea mult am iubit pe ast  lume,
Tot ce sufletul îmbrac -n trup.
Pace plopilor cu ramuri - strune,
Care-n  ape colorate în ir irump.

Multe cântece cântat-am despre mine,
Multe gânduri am produs f  oprire

i - n aceast  lume mohorât  bine
Am tr it i-am respirat - ce fericire!

Sunt fericit c-am s rutat mândru e,
Flori am strivit, m-am t lit în iarb ,
Lighioanelor - surori dr gu e,
Nicicând nu le-am râs în barb .

tiu, acolo nu vor înflori desi uri
i secara în gât de leb  nu va picura.

Dinaintea mul imii-n coborâ uri,
Grele-nfrigur ri   m  vor cutremura.

tiu c -n ara ceea nu vor fi, de sameni,

Aste ogoare aurind în ceasul sfânt.
Iat  de ce-mi sunt dragi acei oameni,
Ce tr iesc cu mine acuma pe P mânt.

Scrisoare mamei

icu  scump , mai tr ie ti, tu oare?
i eu tr iesc. M -nchin ie, m icu !

Vreau s  se înf oare, pe c su ,
Acea nespus  lumin  de-nserare.

tiu din scrisori c  dorul te-omoar ,
i gândul t u de mine-i sup rat,

 ie i adesea-n drum de ar ,
În surtucul t u vechi i demodat.

i c -n amurgul bleu - posomorât
Vezi adesea, de parc  delirezi:
Cum la crâ -n p ruial  un o rât
Mi-a înfipt în inim ul finlandez.

icu  bun , lini te! Nu-i nimic.
E doar delirul ce împov reaz .
N-oi fi chiar eu be ivul cel voinic,

 mor f r’a te vedea-n amiaz .

Eu am r mas acela i fiu duios
i visez într-una, f r’de fric :

Mânat  pozna  de doru-mi viforos,
 m  întorc la casa noastr  mic .

 voi întoarce când deschide ramuri
În prim var , alb  livada noastr .
Doar c , diminea a-n damf cu aburi,
 Nu m  trezi cu zorii în fereastr .

Nu de tepta ce-a fost deja înscris,
Nu scotoci ce nu s-a întâmplat, -
Durere i istovire, ca în vis,

 suf r în via  mi-a fost dat.

Nu m -nv a la rug ciuni! Nu se cere!
Nu-i cale de întors la via a pr fuit .
Numai tu mi-e ti ajutor i mângâiere,

icu , tu mi-e ti lumina negr it .

Uit , m icu , nelini tea amar ,
Nu te-ntrista, gândind la cel plecat.
Nu ie i prea des  în drum de ar ,
În surtucul t u vechi i demodat.

Serghei ESENIN
(Rusia)
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Stelian GOMBO{

De dou  milenii încoace, de
la întemeierea credin ei cre tine
pr znuim, în fiecare an, la 29 Au-
gust mutarea la cele ve nice a u-
nuia dintre cei mai mari m rtu-
risitori ai lui Iisus Hristos - Sfân-
tul Ioan Botez torul. În anul
mântuirii 2005, în aceast  zi de
luni spre sear , spre amurg, a tre-
cut un alt mare m rturisitor i
apologet al dreptei credin e cre -
tine - Mitropolitul Antonie Pl -

deal  de la Sibiu, dup  ce i-
a purtat cu toat  demnitatea i
încrederea în Dumnezeu crucea
suferin ei vreme de mai mul i ani.
De aceea, pentru noi, din acest
an, aceast  zi va comemora cel
pu in aceste dou  evenimente,
aceste dou  treceri!

De ce? Fiindc  noi cre tinii
ortodoc i români i nu numai,
am petrecut joi - 1 Septembrie -
în Catedrala Mitropolitan  din
Sibiu i apoi, vineri 2 Septembrie
anul 2005 - la M stirea Sfântul
Constantin Brâncoveanu din lo-
calitatea Sâmb ta de Sus, jud.
Bra ov, acolo unde vor a tepta
osemintele sale p mânte ti pân
la ob teasca înviere, pe unul din-
tre cei mai mari c rturari, teologi,
ierarhi i ctitori de cuget, spiri-

tualitate i sim ire româneasc  ai
veacului al XX-lea, cu o larg
deschidere i recunoa tere inter-
na ional !...

scut la 17 Noiembrie anul
1926 la Stolniceni - L pu na, în
Basarabia, a urmat studii medii
seminariale la Chi in u i, din
anul 1944, datorit  refugiului, la
Seminarul „Nifon Mitropolitul”
din Bucure ti, pe care îl absolv
în anul 1945 dup  care urmeaz
Facultatea de Teologie Ortodox
din Bucure ti, pân  în anul 1948
când, datorit  h uielii la care a
fost supus din partea puterii po-
litice de atunci, care era prigo-
nitoare  a tuturor valorilor spiri-
tuale autentice române ti, a fost
nevoit ca ultimul an universitar

-l fac  la Sibiu iar examenele i
lucrarea de Licen  s  le sus in
la Institutul Teologic de grad
Universitar din Cluj Napoca. În
toat  aceast  perioad  a trebuit

 fie un fugar, s  se ad posteas-
 pe unde a putut datorit  pri-

gonitorilor acestui veac care au
fost comuni tii, în viziunea c ro-
ra tân rul Leonida Pl deal
constituia un real pericol pentru
clasa politic  de atunci i, mai ales
pentru clasa muncitoare de a-
tunci ce se afla în plin  dezvol-
tare!... A fost prigonit a a cum
au fost atâ ia al ii, contemporani
ai s i - mari i autentice perso-
nalit i ai vie ii politice, religioase
i culturale i care a a au r mas
i vor r mâne în con tiin a urma-
ilor i a posterit ii!...

În acela i an - 1949 - va fi tuns
în monahism la M stirea Pris-
lop de c tre marele Duhovnic Ar-
senie Boca, na  de c lug rie fi-
indu-i Monahul Daniil - Sandu
Tudor -, ini iatorul i conduc -
torul mi rii spirituale Grupul

„Rugul Aprins” de la M stirea
Antim din Bucure ti, grupare din
care a f cut i el parte, aceasta
fiind ultimul bastion duhovni-
cesc ce a mai rezistat câ iva ani
împotriva ideologiei atee comu-
niste dar care a fost distrus de

tre ace tia, to i membrii ei fiind
închi i pe motiv c  ar fi constituit
o mi care conspirativ i subver-
siv  împotriva noului stat român
muncitoresc!... i Mitropolitul
Antonie a împ rt it aceea i
soart , fiind judecat în contuma-
cie la apte ani de temni  grea,
prins i arestat în anul 1954 la 14
Octombrie, la Ia i!... Pân  atunci
s-a ascuns pe unde a putut, ti-
ind c  este urm rit de securitate,
a peregrinat la M stir ile
Crasna - Gorj i Slatina - Suceava,
unde a fost hirotonit preot în anul
1953, acolo cunoscând câ iva
dintre marii duhovnici ai Bisericii
noastre cum ar fi Arhimandri ii
Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc i
Petroniu T nase. Între timp se
înscrie la Cursurile de Doctorat
ale Institutului Teologic din Bu-
cure ti, dar va veni cumplitul an
1959, când datorit  Decretului
410 va fi scos i din monahism,
din cler i exmatriculat de la doc-
torat. Dup  aceea a fost o peri-
oad  de mai mul i ani, muncitor
necalificat la o întreprindere de
mase plastice din Bucure ti, c ci
era o persoan  vizat  spre „recu-
perarea ei” deoarece avea „tini-
chele de coad ” dar iat  c  va
veni izb vitorul an anul 1968
când Patriarhul de atunci al Bi-
sericii, Iustinian Marina, îl va lua
sub ocrotirea sa angajându-l se-
cretar la Institutul Teologic din
Bucure ti i în toamna aceluia i
an îi va procura o burs  de studii
pentru Heytropp College de la

Oxford, apoi Londra, unde în
anul 1971 va fi declarat Doctor
în Teologie, urmând ca în anul
1972 s -i fie echivalat i recu-
noscut doctoratul i la Institutul
Teologic de grad Universitar din
Bucure ti! La sfâr itul anului
1970 i la începutul lui 1971 va fi
numit, respectiv hirotonit de c -
tre acela i vrednic patriarh, Epis-
cop Vicar Patriarhal cu titlul de
Antonie Ploie teanul, fiind îns r-
cinat a conduce departamentul
rela ii externe biserice ti, parti-
cipând în aceast  calitate, la
foarte multe conferin e i simpo-
zioane în str in tate, fiind mem-
bru a numeroase delega ii ale Bi-
sericii i f când parte din diferite
comisii i organisme interna i-
onale biserice ti, c ci a fost un
pionier al dialogului i a mi rii
ecumenice autentice! Totodat ,
între anii 1971-1974 a fost i Rec-
tor al Institutului Teologic Uni-
versitar din Bucure ti.

Dup  doi ani de episcopat la
Buz u, între anii 1980-1982, iar la
7 februarie anul 1982 este întro-
nizat la Sibiu - Mitropolit al Tran-
silvaniei i Arhiepiscop al Sibiu-
lui, unde a p storit duhovnice te
timp de peste 23 de ani, perioad
în care a scris foarte multe studii,
articole i mai ales c i de o ne-
pre uit  valoare, a organizat i,
mai ales, a dezvoltat înv mân-
tul teologic, a ctitorit i rectitorit
foarte multe biserici i m stiri
i aici, la loc de frunte trebuie

amintit  m stirea drag  inimii
sale de la Sâmb ta de Sus - al c -
rei cel de-al treilea ctitor este,
dup  Domnitorul i Sfântul
Constantin Brâncoveanu i dup
vrednicul înainta  al s u pe sca-
unul de la Sibiu - Mitropolitul

Mitropolitul Antonie al
Ardealului. Rugul aprins al

con[tiin]ei neamului

Mitropolitul Antonie al
Ardealului. Rugul aprins al

con[tiin]ei neamului
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Nicolae B lan, de la a c rui moar-
te s-au împlinit 55 de ani. În toat
aceast  perioad  a fost foarte ac-
tiv pe plan teologic i ecumenic,
contribuind foarte mult la dez-
voltarea rela iilor interbiserice ti,
interconfesionale i interreligi-
oase! Datorit  tuturor acestor ca-
lit i i merite, din anul 1992 a fost
membru al Academiei Române i
al Academiei Republicii Mol-
dova, de asemenea, la 12 Octom-
brie anul 1998 a primit Titlul Aca-
demic de Doctor Honoris Causa
al Universit ii din Oradea, iar în
anul 2002 pe cel al Universit ii
„Lucian Blaga” din Sibiu. Nu pot

 uit faptul c , în mare parte, i
se datoreaz  reînfiin area - la 12
Decembrie anul 1992 - (a) Mi-
tropoliei Basarabiei, neuitând,
astfel, nici o clip , locurile sale
natale înc rcate de istorie, cul-
tur i spiritualitate tot româ-
neasc .

În alt  ordine de idei, cartea
„Mitropolitul Antonie al Ardea-
lului. Rugul aprins al con tiin-
ei neamului”, recent ap rut  la

Editura „Casa C ii de tiin ”
Cluj-Napoca, anul trecut, 2012,
cu prilejul împlinirii a apte ani
de la na terea sa cea cereasc i
ve nic , se constituie într-un dar
spiritual binecuvântat f cut c -
tre noi cititorii, cre tini ortodoc i
i nu numai, un dar pornit din

preaplinul inimii i calda sim ire
a celor doi autori ai s i, pe care
inem s -i felicit m în mod de-

osebit, cu acest frumos prilej i
fericit  ocazie - Nicholas Buda -
cunoscutul scriitor american de
origine român , i Maica Ana-
stasia (Ana) Buda. Conceptul i
designul coper ii apar inând lui
Nicholas Buda i Lana Lee, noua
apari ie, dup  cum rezult  din
chiar titlul evocat, are principala
menire de a ne reîmprosp tata i
completa aducerile aminte cu
faptele de via , cu opera i cti-
toriile marelui ierarh, slujitor, ora-
tor, prelat i scriitor, cel care a
fost Înaltpreasfin itul P rinte
Arhiepiscop i  Mitropolit Anto-
nie Pl deal , om de vast
cultur i mare personalitate a
vie ii ecleziastice, cel care i-a
închinat întreaga activitate pen-

tru buna a ezare a lucrurilor în
actul sfânt al slujirii lui Dumne-
zeu, adesea mergând pân  la su-
ferin i sacrificiu, asemenea
Sfântului Augustin.

Volumul este prefa at de  Si-
mion Cristea - scriitor i doctor
în Filosofia Limbajului, care, într-
o lapidar  exprimare, de la bun
început ne explic  faptul esen ial

 aceast  carte „ne prezint  m r-
turii vii i acte deosebite, cu va-
loare de document memorial, ce
transmit emo ii cu valoare empa-
tic ...”, „luând în considerare
viitorul la care se gândea, spre
care se îndrepta i pe care-l cons-
truia” cu atâta migal Arhie-
piscopul i Mitropolitul Antonie
Pl deal . Iar totul având ca
temei realitatea tr it  de fiecare
dintre noi întru credin , singura
în m sur  s  ne sus in i s  ne
ajute „s  dobândim ceea ce d -
ruim, trecând de la tiin  la con-
tiin ”. Structurat , în principal,

pe con inutul dialogurilor dintre
cei doi autori cu importante per-
sonalit i ale vie ii culturale i
monahale actuale, precum: IPS

rinte Andrei Andreicu  - Arhi-
episcop i Mitropolit al Clujului,
IPS P rinte Casian Cr ciun - Ar-
hiepiscop al Dun rii de Jos, PS

rinte Irineu Duvlea - Episcop
Vicar al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne ti din America i fost Stare
al M stirii Brâncoveanu - Sâm-

ta de Sus, jude ul Bra ov, Pr.
Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan
- de la Facultatea de Teologie
Ortodox  „Andrei aguna”
Sibiu, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor
Damian - poet, editor i promotor
cultural - New York - SUA, scri-
itori i alte personalit ii culturale
remarcabile, inclusiv ing. Mihai
Pl deal  - unul dintre fra ii ma-
relui disp rut, alt intervievat de
seam  fiind îns i autoarea
Maica Anastasia Buda, care a
stat în preajma Mitropolitului o
lung  perioad  de timp, o parte
din arhiva foto publicat  apar-
inând acesteia. Pe parcursul a

358 de pagini, cartea pune în evi-
den  dimensiuni esen iale i
imagini portretistice cu totul ine-
dite ale sufletului i mentalului
profund luminoase ale Înaltul
Ierarh i c rturar: „adev rat prin
al Bisericii... intelectual de înalt

inut ... pasionat de cauza nea-
mului românesc”, astfel cum într-
atât de simplu i de expresiv m r-
turisea P rintele Prof. Theodor
Damian de la New York.

Un alt episod, la care se face
adesea trimitere, v zut prin pris-
ma relat rilor f cute de c tre cei
care l-au cunoscut direct i ne-
mijlocit pe Mitropolitul Antonie,
este i acela în care se relev  ex-
perien a la limit  tr it  de acesta,
în calitatea sa de de inut politic,
fiind arestat i încarcerat în în-
chisorile comuniste în perioada
anilor 1954-1956, ca fiind unul
dintre ini iatorii i promotorii mi -

rii religios-cre tine i intelec-
tuale, al turi de P rintele Daniil
(Sandu Tudor), pe numele ade-

rat Alexandru Teodorescu,
mi care cunoscut  la acea vreme
sub denumirea „Rugul Aprins”,
de la M stirea Antim din Bu-
cure ti (1943-1958).

Cartea impresioneaz  într-un
mod pl cut i prin faptul c  ne
prezint  chiar autobiografia per-
sonal , cât i Bibliografia Arhi-
episcopului i Mitropolitului
Antonie Pl deal , lucr ri în
volum, în întregime, între care se
disting vol.: „Tradi ie i libertate
în spiritualitatea ortodox ” -
Sibiu, 1983; „Trei ceasuri în iad”,
Editura Eminescu - Bucure ti,
1970, 1992 i 1993; „Ca to i s  fie
una” - Bucure ti, 1979; „Amin-
tirile Mitropolitului Antonie Pl -

deal ” - Bucure ti, 1999, îm-
preun  cu numeroase fotografii,
care îl înf eaz  în diverse
ipostaze ale vie ii sale, referin ele
critice asupra operei, cu i despre
scriitorul Antonie Pl deal ,
ilustra iile foto i copiile acelor
documente ce i-au apar inut fiind
înso ite ulterior de o legend
enun iativ i explicativ  a con i-
nutului acestora.

De semnalat i acurate ea da-
telor despre persoanele intervie-
vate (date biografice, opera etc.)
În final, cartea se încheie cu o
cugetare având valoare de sim-
bol, exprimat  de marele prelat cu
privire la fiin a trec toare a omului
i rela iile sale cu semenii: „Exis-
m în lume prin prietenii pe care

ni-i facem i pe care înv m s
ni-i p str m. Altfel ne înghite sin-
gur tatea.”

adar, iat  o scriere literar
memorabil , cu totul special
prin modul în care a fost gândit
i elaborat , care îndeamn  la re-

flec ie adânc  asupra destinului
unui mare OM, la rememorarea
personalit ii i a operei pildu-
itoare  a Înaltpreasfin itul P -
rinte Arhiepiscop i Mitropolit
Antonie Pl deal , ce eman
i azi c ldura sa uman , un OM

care, înainte de a trece la cele ve -
nice (în ziua „T ierii Capului
Sfântului Ioan Botez torul” - 29
august anul 2005), a tr it în spirit
ecleziastic i în deplina convin-
gere c  „o cultur  adev rat  se
face cu ochii c tre cer”, iat  o
carte de suflet care îndemn  s
cite ti i s  nu ui i. C ci, „Cre-
din a ne ctitore te, ne sus ine în
ceea ce suntem i ne ajut  s  do-
bândim ceea ce d ruim trecând
de la tiin  la con tiin . Via a
scris  a unui om scap  printre
degete tr iri simple date de mi-
rosul prim ratec al p mântului
reav n, de stingerea z pu elii zi-
lelor de var  în apa unui râu, de
înfruptarea din fructele luate din
pom, de fo netul pa ilor prin co-
vorul de frunze, toamna, de bu-
curia fulgilor sturlubateci de nea
i atâtea altele aflate într-o con-

tinu  remodelare într-o singur
zi, dar mite în atâtea decenii?
Suntem convin i c  în iruind
nume de oameni i de locuri, ani,
studii, lucr ri, ocupa ii, func ii,
opere, misiuni, identific m mai
exact pe cel la care ne referim,
altfel nu am face-o, cu toate c
au numai valoare de semn, si-
milar celui din picturile rupestre
sau din untrul piramidelor ce-l
înso eau în eternitate pe eroul re-
prezent rilor. De aceea, calea ur-
mat  în aceast  carte ne prezint

rturii vii i acte viven iale cu
valoare de document memorial ce
transmit emo ii cu valoare em-
patic . Luând în considerare vi-
itorul la care se gândea, spre care
se îndrepta i pe care-l construia,
locul ce ni-l aminte te pe Mitro-
politul Antonie Pl deal  în

ldura i frumuse ea sa umana
este cel al M stirii Brânco-
veanu de la Sâmb ta de Sus, r -
mânând ierarhul protector al
Academiei Teologice pe care o
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vedea fiin ând în acel spa iu
mirific.” - Simion. D. Cristea.

În concluzie i în încheiere,
în acest fel stând lucrurile, am
constatat c  poporul nostru
drept credincios dimpreun  cu
slujitorii sfintelor altare au tiut

i conduc i s i cinsteasc
storul lor duhovnicesc care le-

a purtat grija celor suflete ti, în
aceste inuturi transilvane, vre-
me de peste dou zeci i trei de
ani. Am mai constat faptul, pe
parcursul acestor zile, c  acest
eveniment nu a fost atât de me-
diatizat ca altele, de i ar fi meritat
cu prisosin  dar, m  rog, trecem
i peste acestea cum am trecut

noi i peste altele!... Am v zut
mult  lume, i clerical i laic ,
plângându-l pe p rintele lor, sim-
indu-se, de acum încolo, v du-

vi i, dar convin i c  Arhiereul
Antonie a plecat s  se întâl-
neasc  cu Domnul i Mântui-
torul nostru Iisus Hristos - Arhi-
ereul Cel Ve nic -, pe Care l-a
slujit cu atât dragoste i devota-
ment întreaga sa via . Totodat ,
în urm  cu apte ani, am fost
foarte impresionat de lini tea i
starea de reculegere în care s-a
desf urat întreaga slujb i în-
deosebi, momentul procesiunii i
al punerii sale în mormântul
anume preg tit dinainte, unde va
fi de acum încolo al turi de Mi-
tropoli ii Nicolae B lan, Nicolae
Colan i Nicolae Mladin - to i
înainta i ai s i pe Scaunul istoric
i duhovnicesc al Ardealului!...

Am mai constatat c  lumea re-
alizeaz  faptul c  nu poate fi
scris  istoria contemporan  a
Bisericii Ortodoxe Române f
Arhiepiscopul i Mitropolitul
Dr. Antonie Pl deal  - care
este o adev rat  piatr  de hotar
pentru cultura i spiritualitatea
Bisericii i a poporului nostru!...

jduiesc c  vom ti, pe mai
departe, s  ne cinstim înainta ii

a cum se cuvine de i în aceste
vremuri, pre uim mai mult pe al ii
de oriunde i de aiurea c ci ni se
par a fi mai exotici, mai specta-
culo i, mai senza ionali!... i,
totu i, suntem convin i de faptul

 ce este nobil r mâne iar ce este
ieftin, apune.

Recenta carte de poezie sem-
nat  de Marinela Preoteasa, in-
titulat  simptomatic „Paralelism
vizionar”, ap rut  la Editura
CuArt, 2012, cu o prefa  de Flo-
rentin Smarandache, plonjeaz
înc  din titlu în compararea a
dou  fenomene pentru a stabili
în versuri asem rile i deose-
birile dintre dou euri. Un fel de
concomiten  pentru profe ia
care se las  st pânit  de vis, sau
de idealuri nelegate de realitatea
imediat .

Cartea, având un subtitlu fri-
sonat de o ironie fin  (Cuvintele-
s false cochete-n baston), exalt
în viziuni convulsive împletite cu
st rile diverse ale închipuirii, pen-
tru ca în final s  creeze un scena-

Al. Florin }ENE

Poezia ca viziune
\n geometria

metaforei

Poezia ca viziune
\n geometria

metaforei
riu liric original: „Ai pingelit dru-
mul spre soare/ cu pa i vânz -
tori de întuneric,/ clepsidrele

sar pe trotuare/ ca pietrele reci

în amurguri” (Farmec viu).
Jocul dintre sacru i profan

din poemele Marinelei Preoteasa
 un aer de coeren  ontologi-
, în care luciditatea i revela ia

se amestec  în chip miraculos:
„Ne r zvr tim în clipa disper -
rii,/ în lumea asta ce a mers i n-
a mers?/ un zid de oase e vam
înser rii/ în doi, tangou în pas
de univers?” (Un vis trec tor).

Întreb rile devin r spunsuri,
nu r mân retorice, ele vibreaz
pregnant în imagini.

Poeta izbute te, nu o dat , re-
prezent ri memorabile ale fon-
dului ancestral i metafizic: „Se-
rile î i poart  pe umerii goi,/ tim-
pul e însetat:/ bea sângele miei-
lor calzi” (O punte invizibil ).

urc -n cer poe ii, unul câte unul,
poate e mai bine printre flori de ler.
pe P mânt ne bate Dumnezeul - bunul
cu furtuni i cnuturi ticluite-n cer

a plecat VIERU, a plecat pe jos
cu o cruce-n spate, dus -n anii grei.
a urcat Golgota lui Iisus Hristos
demn i în credin : totu-i pantha rei...

inima lui cald  n-a mai vrut s  bat ,
 mai cânte versuri despre prunci i ar ;

o... inim  trist  - lacrim  curat ,
doliu-am pus pe glie... tare-i ger pe-afar .

colo, peste PRUTUL care ne desparte
cine-o s  mai salte poduri mari de flori?
pe pagina scris  în a vie ii carte
GRIGORE VIERU a s dit fiori.

pe nem rginire cânt  cr orii
i pe bolta lumii s-a mai stins o stea;

tri ti i negri, Doamne, ne sunt ast zi norii,
azi plânge o ar  - i inima mea...

LA  STEAUA  LUI  VIERU
George FILIP
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Volumul de fa , ap rut la Edi-
tura Destine în 2012, este intitu-
lat, cum altfel, „Era poe ilor -
miniantologie liric ”. Este evi-
dent c  Poetul face parte din a-
ceast  Er i ne invit  subtil s -i
urm m pa ii prin labirintul gân-
durilor. Cartea de vizit  se afl
pe coperta a patra. Poezia de în-
ceput „Neb nuit miracol” este o
prefa  bine aleas , în care crezul
poetic arde la flac ra pasiunii:
„Tulbur toare carte... creionul
nu tr deaz / Iar eu îl in în
de te i lacom i fl mând/ Ze-
nit al împlinirii - mai vreau s
sorb lumin / i s -mi înham în
versuri f râmele de gând.”

Poetul se reg se te în natur ,
cer ind energie de la copaci.
Con tient de „trupul de muritor”,
nu vrea înc  „scrumu-n urne”,
mai are înc  multe taine s  ne
deslu easc i miracole s  ne îm-

rt easc .
Poezia lui George Filip s-a

schimbat. A întinerit, maturizân-
du-se. Redând chintesen a. Su-
fletu-i sprin ar nu mai alearg  de
colo-colo ca un fluture, c utând
nectarul în corola florilor multi-
colore. Exist  acum disciplin i
organizare. Tematic . i mai ales
„enigme pre ioase”. C ut ri, dar
mai ales r spunsuri. Prizonieri în-

tre p mânt i cer, ne ducem exis-
ten a efemer, încercând s  în e-
legem de ce. R spunsul sose te,
dar încet, dup  m cin ri de clep-
sidre, „iar nou  ne r mâne s -

elegem/ c  totul e minune din
minune.” („S  ning”, pag. 26).

Tema umbrei, atacat  îndr z-
ne  în poezia cu acela i nume, face
paralela între via i moarte. S  o
respect m ca pe o identitate pen-
tru c  „umbra- i ade la picioare/
cât e ti viu prin calendar/ credin-
cioas  ca un câine/ st  în lan ul
nev zut”. Dat i de Lun , umbra
inspir i „t inuie poe i i ho i”.
Fiecare vers este o metafor , fie-
care idee un mesaj. Ajun i în spa-
tele umbrei, ea ne ap , dar ne i
pedepse te, r pindu-ne str lu-
cirea: „iar de sup m destinul/
st m la umbra lui umbri i.”

Tema biblic , cre tin , o reg -
sim în multe poezii, ca „Dumne-
zeu” sau „Omul”. În lumea plin
de via i culoare în care tr im,
Dumnezeu are un ochi deschis a-
supra noastr  pân  când „plec m
cu smirna-n ve nicie.” Leg tura
cu Divinitatea este perceput  în
focul crea iei. Con tient c  scân-
teia sacr  îi d  voie s  fie mai a-
proape de Dumnezeu, el arde pe
altarul rimei, strângând cu patim
creionul ce „geme între de te.”

„Eu simt c  Dumnezeu m
ocrote te/ i îmi strope te versul
cu AMIN./ Când scriu creionu-
mi cânt  între de te/ sunt cele
trei - cu care m  închin.”

Identificând pe Dumnezeu în
femeia iubit , poetul reu te o
minunat  declara ie de dragoste
plin  de metafore i culoare.
Poezia „Din Taine” (pag. 23).

George Filip, „un prin  nebun
al marilor migrene”, se vede înc
la începutul crea iei ca poet, do-
rind disperat s i afle cheia des-
tinului. Din poezia „Hingher”: „de

fapt sunt doar o larv  printre flu-
turi/ ce nasc din taina sfintelor

ruturi/ i mai viclean ca un b -
trân hingher/ sugrum în la i în-
gerii din cer/ s -mi spun : de ce-
mbrac -n diademe/ doar pe poe ii
marilor blesteme?”

Triste e, nostalgie, iubire, to-
tul se amestec i transpare, cris-
talizându-se în poezia „Ochi ce-
resc”. Fiori de emo ie, închinat
mamei (pag. 46).

tor prin trenul vie ii, po-
etul î i revede parcursul împle-
tind trecutul cu viitorul. Poves-
tea curge i, empatic, te sim i al -
turi de pu tiul cu p rul r it,
mai târziu de cel ce avea s  fie
„un clandestin pe h ile-am -
girii”, ca în final o lacrim  se scur-
ge pentru cel ce în ploaie a pier-
dut ultimul tren. Poezia „Trece
trenul” (pag. 54).

Cu adev rat, volumul de fa

Corina HAIDUC LUCA
(Canada)

define te la modul excep ional
poezia - crea ie, poezia - esen ,
poezia - spectacol. Pl cere în cu-
vinte, culoare i imagini. Poetul
George Filip are ceva de spus i
o spune bine. Talentul este evi-
dent, ca i dorin a de a fi mereu
în prezent. Din poezia „Om în
ipostaz ”: „Dar vreau s  simt

mântul sub picioare/ i simt
cum mor i mu chii ro i de
leau;/ E mult prea trist s  fii

trân de tân r/ i vreau s ti i
de-a pururi c : MAI VREAU”.

Sunt multe poezii frumoase,
adev rate capodopere. Timpul
nu-mi permite s  le t lm cesc pe
toate, dar v  invit s  le descope-
ri i singuri, s  v  umple i de bu-
curia versului bine ales i pus la
locul potrivit. Iar dac  la sfâr it

mâne i cu întreb ri, înseamn
 poezia lui George Filip i-a

atins elul.

El Greco - Adorarea Numelui lui Hristos

Era Poe]ilor -
miniantologie literar#

Era Poe]ilor -
miniantologie literar#
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Florin M~CE{ANU

Luptele înver unate împotri-
va maurilor au dus Spania seco-
lelor al XV-lea i al XVI-lea la un
fanatism extrem, cum nu-l cunos-
cuse nici Italia, nici Fran a. În Spa-
nia bântuia inchizi ia, biserica ar -
ta o cruzime f  seam n fa  de
eretici, iar arderea lor pe rug a de-
venit un spectacol obi nuit.

Rena terea spaniol  nu se
poate lauda cu arti ti autohtoni
puternici. Se perind  de-a lungul
secolului al XVI- lea arti ti str ini
care înfloresc manierismul italian
i romantismul neerlandez. Prin-

tre numero ii arti ti str ini care
au venit în Spania în perioada
construirii Escorialului, cretanul
Domenikos Theotokopoulos,
mai târziu El Greco, era unul
dintre cei mai ciuda i. Se n scuse
în Candia, astazi Iraklion (pe a-

tunci sub st pânire vene ian ),
la data de 1 octombrie 1541. Pri-
mele sale crea ii demonstreaz
influen a acestei preg tiri, îna-
inte ca artistul s  descopere arta
Rena terii vene iene, care îi va

rgi semnificativ orizontul sti-
listic i tematic. Pleac  la Vene ia,
unde r mâne pân  în 1568, apoi
pleac  la Roma, unde va r mâne
pân  în 1577. Pentru a- i atrage
sprijinul regal, în 1577 se mut
definitiv în Spania.

Refuzat de Filip al II-lea i
ignorat de Filip al III-lea, str inul
stabilit la Toledo a fost totu i pri-
mit bine de elita acelui ora  im-
perial i a f cut portretele princi-
palelor personaje din urbe. Nimic
mai fascinant decât chipurile lui
El Greco! Cele ale madonelor sale
sau ale altor femei, sfinte ori pro-

El GrecoEl GrecoEl GrecoSpania Rena[terii
Spania Rena[terii

fane, au o not  obsesiv . Portre-
tele de b rba i relev  puterea sa
de p trundere psihologic . Sunt,
prin urmare, net individualizate.
Subiectivitatea autorului î i pu-
ne totu i pecetea, deformând tr -

turile prin asimetrii dureroase
i fixând privirea într-o enigma-

tic  încremenire de nelini te i
melancolie.

Secretul lui El Greco s-a iden-
tificat cu secretul Toledo-ului.
Fa a ora ului redus  la o schem
simbolic , revine în mai multe din
lucr rile sale, ca îns i cheia în-
tregii opere. Nu l-a reprodus fi-
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t del, ci i-a deplasat voit podurile
i monumentele pentru a com-

pune silueta unui ora  imaginar,
care, sub furtun , cap  un aer
fantastic. A creat, pornind de la
Toledo, ideea de Toledo.

El Greco, în vremea sa, a fost,
neîndoielnic, apreciat. Apoi a c -
zut în uitare, nu era decât un ne-
bun. Soarta i-a fost deci capri-
cioas , ca i aventura, ca i ope-
ra sa. El Greco e geniul ajuns la
cel mai înalt grad al arbitrarului.
E singularitatea îns i, singularul
absolut. Din 7 aprilie 1614, în-
coace.
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Poe]i ai Societ#]ii Rom@ne de Haiku
/ Poeme haiku

Poe]i ai Societ#]ii Rom@ne de Haiku
/ Poeme haiku

Cornelia ATANASIU

Pompe funebre
pe sicrie tremur
raze de toamn

Drum alunecos...
 tot strig  cineva

de dincolo

Ochi de pe te mort...
i cerul i apele

înc peau aici

Luna în scorbur
i oul spart –

a mai murit un cântec

Valentin E. BUSUIOC

Pictez o floare –
umbra unui fluture

a insistent

În timp ce m  în eap
ân arul î i schimb

culoarea

Zâmbetul orbului –
în cutia cu monede
câteva frunze

Vechea oglind
îi arat  noi riduri –
acela i oftat

Dan DOMAN

Sear  de dezghe  –
o mie de ciori în zbor
spre luna plin

Defri are –
ce înal i par molizii

ma i în picioare

teptând iarna –
un ciorchine de struguri
uitat în vie

Baie de sear  –
tacticos pesc ru ul
iese-n z pad

Iulian D~M~CU{ª

Mai grea
cu un fulg de z pad  –
ultima frunz

Roi de mu te
înso ind camionul
spre abator

Protez  veche –
vecinul masându- i
vârful pantofului

Copilul
dirijând circula ia –
melci dup  ploaie

Jules COHN BOTEA

Intru în cas
tot num rând silabe
s-a f cut sear

Apus de soare –
 voi duce s  m  culc

 te pot visa

Cu pio enie
calc covorul de frunze.
Prea mult  moarte

Atât r mâne:
flac ra lumân rii
pâlpâitoare

{erban CODRIN

Azi imposibil
de s pat în livad  –
rutul melcilor

Merii în floare –
am totul dinainte
pe masa goal

De ziua muncii –
la soare uscându-se
pielea unui cal

Dup  grindin  –
ran cu ridurile

frun ii în palme

Marius CHELARU

Cântec de leag n –
amintindu-mi de mama
într-o zi de iarn

Fântân  sub cire  –
apa înv lurit
de oapta noastr

Acest anotimp
nu mai are zile doar
nop i f  oameni

Sear  de var  –
câinele bea din balt
toate stelele

Magdalena DALE

Un ger cumplit –
privirea cald -a mamei
lâng  icoan

Teiul în floare –
caietul cu amintiri

sfoit de vânt

Noapte-nstelat
aceast  mireasm  de tei
umple tot cerul

În drumul spre p mânt
o frunz  înclin
balan a toamnei

Grupaj realizat de Valentin Nicoli ov, pre edintele Societ ii Române de Haiku
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Vasile Alecsandri, care- i doarme somnul
de veci în curtea casei sale din Mirce ti, a
fost nu doar un om politic, scriitor i poet. A
fost un adev rat boier al vremurilor trecute.
S-a bucurat de o existen  f  grija zilei de
mâine, s-a bucurat de privilegiul de a fi f cut
doar ce- i dorea, mai nimic nestându-i în cale.

i-a purtat pa ii prin lume, ca diplomat i c -
tor, dornic de a vedea locuri i civiliza ii

mereu noi. Doar destinul neprev zut, cel care
nu ine cont de averi i m riri, i-a întristat
existen a chiar când se bucura de o dragoste
(Elena Negri) adânc , împ rt it .

Conacul din Mirce ti, aflat la 4 km de o-
seaua Roman-Ia i i Roman-Suceava, a fost
construit de poetul Vasile Alecsandri dup
propriile planuri, în 1867, i a fost donat Aca-
demiei Române, conform testamentului s u.
Acolo i-a scris cele mai multe dintre operele
sale. În locul s u de suflet î i petrecea iernile
lungi i geroase, stând la gura sobei, se odih-
nea dup  periplurile lungi în str in tate, î i
reg sea lini tea în vremurile tulburi, se bu-
cura de frumuse ea naturii, a oamenilor i a
folclorului local. Totu i, de i a descris atât de
frumos peisajele hibernale, se zice c  scriito-
rului nu-i pl cea deloc frigul. Pentru a ie i din
cas , iarna trecea prin mai multe camere din
ce în ce mai pu in înc lzite, în fiecare punân-
du- i câte o hain , pân  când ajungea la pro-
tec ia maxim  pentru a suporta gerul de afar .

Referitor la data i locul na terii poetului,
mai sunt controverse. „Exist i o versiune
roman at  despre na terea poetului, cum c
ar fi venit pe lume într-o c ru , pe drumul de
la Bac u spre Târgu Ocna. (Ioan D nil )”.
Însu i Alecsandri scrie în cartea „Suvenire
din via a mea: Not ”, datat  Mirce ti, 1856:
„Sunt n scut în Bac u, la anul 1821, luna
iulie, în timpul revolu iei grece ti, ce a izbuc-
nit mai întâi în Moldova”. În articolul Re-

flexul obi nuin ei calendaristice, din „Ate-
neu”, nr. 5 (501), mai 2011, profesorul Ioan

nil  nota: „Noi în ine am considerat, în
1990, la centenarul trecerii în eternitate a
scriitorului, c  1821 este anul na terii i a a
am gravat placa de marmur  de pe zidul casei
din Bac u, strada George Apostu, nr. 9. Abia
dup  aceea am aprofundat cercet rile i am
constatat c  data real  a ivirii pe lume a lui
Alecsandri este 14 iunie 1818. Argumentele,
împreun  cu comentariile minime impuse de
o asemenea teorie, le-am expus în paginile
revistei «Vitraliu», într-un amplu documentar
solicitat de conducerea publica iei.”

În Dic ionarul literaturii române de la
origini pân  la 1900 (Ed. Academiei RSR -
1979), Florin Faifer se opre te la 21 iulie 1821
i 14 iunie 1818 ca fiind date  posibile ale

na terii poetului, la Bac u. Tot Florin Faifer,
în Dic ionarul general al literaturii ro-
mâne, (Bucure ti, „Univers Enciclopedic” -
2004), specific  ziua de 14 iunie 1818 ca fiind
data na terii. Georgeta Antonescu, în Dic io-
narul scriitorilor români (Bucure ti, Editura
Funda iei Culturale Române, 1995), specific
faptul c  Vasile Alecsandri s-a n scut la 14
iunie 1818 la Bac u. George C linescu, în Isto-
ria literaturii române de la origini pân  în
prezent, consider  c  „În privin a datei na -
terii lui Vasile Alecsandri a fost discu ie a-
prins i nu ne r mâne decât s  accept m
una, mai probabil , aleas  chiar de poet, a-
ceea de 21 Iulie 1821. Ivirea la via  a fost
romantic . Fugind de r zmeri , în spre mun ii
Bac ului, mama î i împlini rostul în c ru

zit  de departe de patru slugi înarmate,
sub vehicul fiind culcu ul tat lui, la 14 iunie
1818 .” Dar, C linescu s-a oprit la data fixat
de însu i Alecsandri, 21 iulie 1821.

rin ii poetului au fost: vornicul Vasile
Alecsandri (1792-1854) i Elena (Elenco -

scut  Cozoni) Alecsandri (1800-1842).
Conform Wikisource (Suvenire din via a mea
- not  de Vasile Alecsandri Mirce ti 1865),
„un str bun al meu, om cu inim  îndr znea
i cu spirit cavaleresc, veni din Vene ia în

Moldova, se puse cu a lui spad  în serviciul
rii”. Vornicul Vasile Alecsandri era om de o

mare în elepciune, de o probitate rar i în-
zestrat cu sim iri generoase, care i-a creat
singur o avere însemnat i o pozi ie înalt
în patria sa. Numele tat lui poetului apare
prima dat  prin 1816, când la Vii oara erau
doi mari proprietari (vornicul Constantin Pa-
lade i logof tul Constantin Bal ), ai satului
care atunci se numea B lo ani sau Bivol. Prin

torii conjuncturale, cele dou  familii s-
au înrudit, grija afacerilor familiei r mânând
arenda ilor. Vechilul angajat a fost sp tarul
Vasile Alecsandri, care prin noiembrie 1830 a
arendat întreaga mo ie lui Constantin Ioan
Gherghel. Mama - Elena Cozoni, suflet nobil
i îngeresc, tot de origine italian , era n scut

în Târgu Ocnei i a avut apte copii - cinci
fete i doi b ie i -, dintre care în 1865 tr iau
numai doi: Vasile i Iancu.

Vasile Alecsandri i-a început studiile la
pensionul francez de la Ia i al lui Victor Cu-
enim, în care unde s-a împrietenit pentru
totdeauna cu Mihail Kogalniceanu i Matei
Millo. În 1834, la Paris a studiat dreptul i
medicina. Dar, la sfâr itul studiilor i-a des-
coperit adev rata voca ie - literatura. A fost
poet, dramaturg, folclorist, om politic, mi-
nistru, diplomat, academician, creator al tea-
trului românesc i a literaturii dramatice în
România, personalitate marcant  a Moldovei
i apoi a României, de-a lungul întregului

secol al XIX-lea, de numele s u împreun  cu
al altora din genera ia pa optist , legându-
se conturarea primului stat na ional român,

Mihai {TIRBU

Vasile Alecsandri a fost considerat cel mai mare poet român pân  la
afirmarea lui Mihai Eminescu, iar criticul literar Titu Maiorescu îl numea
„cap al poeziei noastre literare în genera ia trecut , poetul «Doinelor i

crimioarelor», culeg torul cântecelor populare p ruse a- i fi terminat
chemarea literar  (...). Deodat , dup  o lung  t cere, din mijlocul iernei
grele, ce o petrecuse în izolare la Mirce ti, i iernei mult mai grele ce o
petrecuse izolat în literatura rii, poetul nostru reînviat ne surprinse cu
publicarea Pastelurilor...” (Convorbiri literare, 1871)

Vasile Alecsandri [i PaulinaVasile Alecsandri [i Paulina
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prin dubla alegere a domnitorului Alexandru
Ioan Cuza în 1859. A scris poezia „Hora
Unirii”, a fost redactor i proprietar al revistei
„România literar ”, a publicat prima culegere
de poezie popular  româneasc , apoi a rea-
lizat ciclul de piese de teatru al „Chiri elor”,
care au fost jucate cu mare succes la Teatrul
Na ional din Ia i. La concursul de la Montpe-
llier a ob inut în luna mai 1878 primul premiu
interna ional de poezie acordat unui poet ro-
mân, pentru poemul „Cîntecul Gintei Latine”.

Pe când era la Paris, Vasile Alecsandri a
iubit-o (e drept, doar în treac t) pe Maria Can-
tacuzino, care la 18 ani era divor at  de Geor-
ge Stratulat, primul ei so , i în 1852 tocmai îl

sise pe cel de-al doilea - Alexandru Can-
tacuzino, zis Cneazul. Ea era „femeie de mare
caracter, cu bogat  cultur i inteligen  su-
perioar ”. Sensibilul poet Alecsandri i-a în-
chinat legenda „M rioara Florioara” în 1852,
pe care a publicat-o în 1853, cu dedica ia
„Princesei Maria Cantacuzin”. Cam nesta-
tornic , este drept, fiind atras i de lumea
artistic , Maria l-a înso it, de data asta pe
Nicolae B lcescu în Fran a, de unde i-a trimis
poetului o scrisoare prin care-i stârnea gelozia.

Poetul i-a cunoscut viitoarea so ie - Pa-
ulina Lucasievici (care era „de profesie me-
najer ”, slujind la Hanul de la Târgu Frumos
al lui Novacovski, fostul buc tar al lui Pe-
trache Mavrogheni (1775-1860), marele vistier
al Moldovei), în anul 1856. Când a v zut-o la
han, lui Alecsandri i-a pl cut slujnica dr gu ,
cu coapse i pulpe frumoase, c -i venea s-o
fure i s-o duc  la Mirce ti. Peste câteva luni
Paulina deja era instalat  în conac, vecinii
spunând despre ea c  era „destul de pl cut ,
bine îmbr cat ”.

S-a c torit cu ea la Prim ria Mirce ti în
1876, dup  o rela ie de 19 ani, în prezen a a
doi martori care au semnat prin punerea de-
getului. În 1857 Paulina a n scut-o pe Maria,
pe care Alecsandri a adoptat-o în 1874 (Patras
Antonio, Ziarul de duminic  24.02.2010 „Ia ii
lui Patras - Frumuse ea ne scrie istoria”). C -

toria a fost rezultatul iubirii cumin i dintre
cei doi, iar Paulina a avut mare grij i de s -

tatea, dar i de memoria postum  a faimo-
sului bard.

Peste ani, la c toria unicei fiice cu  Di-
mitrie A. Catargi, la 9 octombrie 1877, tân ra
mireas  avea s  primeasc  de la p rin i mo ia
Borze ti din jude ul Bac u i trusoul în va-
loare de  2000 de galbeni.

Fiica poetului i-a d ruit dou  nepoate -
rg rita i Elena.
Conacul de la Mirce ti fusese construit

dup  planurile poetului, sub stricta supra-
veghere a so iei Paulina, c reia prin testa-
ment avea s -i r mân  mo ia Mirce ti (ju-
de ul Roman) i via de la Socola (comuna

Buciumi, jude ul Ia i), cu dreptul de a le cul-
tiva sau a le arenda, „afar  îns  de a le putea
vinde sau a le înstr ina prin schimb”. Dar,
tot prin testament, so iei îi reveneau i obli-
ga iile de a îmbun i coala primar  din
Mirce ti, chiar de a o reconstrui, „încurajând
dezvoltarea înv turilor folositoare” i de a
înzestra trei fete s race de pe mo ie, „dându-
le la fiecare câte o pereche de boi i una
vac ”. La 28 martie 1914, Paulina Alecsandri
a vândut dreptul de uzufruct al mo iei Mir-
ce ti i al viei de la Socola nepoatelor sale,
cu condi ia ca „în termen de dou  luni s  do-
neze liber de orice sarcin  Academiei Române
casa cu toate acaretele i cu împrejmuirea de
jur împrejur în suprafa  de 1 ha 48 arii, a a
cum le st pânim i cum se g sesc ast zi, f
a se clinti nimic din ele”. Urmarea: la 3 iunie
1914, Margareta N. Catargi (cu consim -
mântul so ului s u, N. Catargi), i Elena Ca-
targi, în calitate de proprietari ai mo iei Mir-
ce ti, „fac un act de danie” c tre Academia
Român , pentru „curtea cu îngr direa i cu
acareturile aflate pe mo ia Mirce ti”, cu sco-
pul de a comemora i eterniza memoria bu-
nicului lor. Pân  la urm , destinul a inut cont
de dorin a lui Alecsandri (c ruia casa de la
Mirce ti îi încânta sufletul) i a so iei sale,
pentru c  poetul spunea: „Pe tele în ap i
pas rea în aer nu pot fi mai ferici i de cumu-
s eu la Mirce ti de vreo zece zile. Mi-am re-

sit cabinetul de lucru inundat de lumin ,
gr dina mea pardosit  cu flori, pomii mei
înc rca i de fructe magnifice, c elu ii mei
sburdând în preajm -mi, caii mei nechezând
de pl cere, ex-robii mei bucuro i s  m  re-
vad , nepo elele mele aruncându-mi-se de
gât. Într-un cuvânt, tot ce m  încongiur ,
câmpii, lunc , râu, p ri etc., to i îmi ureaz
bun sosit într-o mie de chipuri diferite”.

Conacul de la Mirce ti a func ionat ca
muzeu memorial, începând cu anul 1957, dup
revolu ie fiind trecut în patrimoniul public al
Consiliului Jude ean Ia i. Un proces a avut
loc între Academie i Consiliului Jude ean,
când s-a cerut restituirea în natur  a mo iei
din comuna Mirce ti. Dup  trei ani de jude-
cat , în 2008, conacul de la Mirce ti a ajuns
în proprietatea Academiei, a a cum i-a dorit
so ia poetului. În 1992 au avut loc lucr ri de
restaurare i reorganizare a expozi iei perma-
nente, iar în 1993 a fost redat vizitatorilor,
func ionând ca muzeu memorial. În curtea
casei este un mausoleu, construit de Acade-
mia Român , în care este sicriul cu osemintele
poetului, a p rin ilor i a so iei sale. Stejarii
i nucii seculari planta i de poet la intrarea în

gr din , i tufele de liliac, mai c uzesc i
acum pa ii vizitatorilor.

Familia Alecsandri mai de inea i în Bac u
case, dup  cum noteaz  George C linescu
în „Istoria literaturii române de la origini pân

în prezent”. „Una dintre cele mai clare con-
semn ri referitoare la propriet ile familiei
Alecsandri în Bac u este datat  28 martie
1867, când arhitectul- ef al urbei, M. Cli-
mescu schi eaz  «Locul domnului Vasile
Alecsandri»”, spune Ioan D nil , unul dintre
fondatorii Funda iei Na ionale „Vasile Ale-
csandri”. Ulterior, casa a devenit proprietatea
familiei Rosetti-Tescanu, apoi a generalului
Dragomir Badiu - om de cultur , erou în pri-
mul r zboi mondial, medic oftalmolog. Casa
i-a r mas fiicei sale, Florica Urziceanu. Mai
târziu casa a fost na ionalizat i a fost folo-
sit  drept coal  profesional i coal  de
partid, iar dup  1989 a devenit gr dini .
Dup  retrocedare, în iulie 2000, fiica Floric i
Urziceanu a vândut casa unei firmei româno-
italiene. Abia într-o edin  din 2007, Consi-
liul Local Bac u a aprobat achizi ionarea
cl dirii. Dup  20 de ani de procese, audien e
i demersuri, profesorul Ioan D nil  a ob inut

ca Universitatea din Bac u, unde pred , s
primeasc  numele de Vasile Alecsandri i a
înfiin at, împreun  cu al i b uani, Funda ia
Na ional  „Vasile Alecsandri”.

i-n Ia i, familia Alecsandri a avut o cas
în curtea c reia a copil rit poetul. În 1976, a
devenit Muzeul Teatrului. Ad postea trusele
de machiaj ca ni te acuarele p site, cu cu-
lorile sp cite, evantaiul de fi e al coanei
Chiri a, i trusa de recuzit  a regretatului
Matei Millo.

De Elena Negri, Alecsandri s-a îndr gos-
tit la prima vedere, pentru întreaga via , dar
rela ia a fost întrerupt  de moartea iubitei.

Elena Negri era fiica lui Petrache Negri,
Ag , i a Smarandei Negri, n scut  Donici,
i sora lui Costache Negri (prietenul lui Ale-

csandri), gentilomul, bine ca om i mare ca
român, cu care sem na mult. Dragostea lor
s-a înfiripat, dup  ce se v zuser  prima dat
tot în 1844, la Mânjina în casele fratelui ei
Costache, la o serat , în care se cânta, c ci
to i ai casei erau muzican i. Costache Negri
cânta din vioar , Elena din gur i Caterina,
sora ei, era pianist . Seara în care a auzit-o
Alecsandri prima oar  cântând, a r mas pen-
tru el ca una din cele mai frumoase din via a
lui. Leg tura cu dânsa i-a influen at opera,
ea fiind singura surs  feminin  pentru liris-
mul s u intim. Dragostea aceasta i-a inspirat
poeziile „L cr mioarele”, care, prin suflul lor
liric ating culmea eroticii i elegiei lui. Fru-
muse ea fizic  a Elenei era întregit  de o inte-
ligen  cu totul deosebit . Ea se antrena în
conversa ii pl cute, întotdeauna interesante.
Avea o fire afectuoas i era atr toare prin
maniere, discre ie i blânde e. Iubea poporul
român i era miloas  fa , de „cei orfani de
soart ”, cum le zicea ea. Prin firea i noble ea
aspira iilor ei spirituale se apropiase de Alec-
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sandri. A fost prima femeie din aristocra ia
Moldovei care-l admira sincer i-l felicita, re-
comandând societ ii ie ene poeziile i pie-
sele de teatru ale lui Alecsandri. Elena Negri
era una dintre frumuse ile vremii. „Când intra
la serate, înso it  de sora sa Catinca, g tite
amândou i împodobite în rochii de bal, se

tea în jurul lor un murmur de admirare.
Una brun , delicat , cu surâsul pe buze, alta
blond , cu figura deschis  burbonian i pli-

 de mândrie”. În 1844, pictorul Constantin
Daniel Rosenthal, a a ternut pe pânz  ima-
ginea capului ei frumos, cu zulufi scur i dup
moda timpului, cu dou  c ri în mijloc, în
loc de una, a a numita piept tur en coeur,

rul negru i m sos, ochii mângâio i i
negri ca i sprâncenele, nasul i gura potri-
vite. Un alt portret mai simplu, tot al lui Ro-
senthal, aminte te pe Gioconda lui Da Vinci,
prin surâsul i privirea ei enigmatic .

Povestea de dragoste dintre cei doi s-a
împlinit în Vene ia, unde Elena Negri venise
pentru a- i rec ta s tatea sl bit  de o
boal  a pl mânilor. La 15 septembrie 1846,
„domnul i doamna Alecsandri - Vallahia”,
care de i nu erau c tori i a a- i spuneau,
s-au stabilit temporar în Palazzo Benzon, o
cl dire din secolul al XVI-lea, cu vedere spre
Canal Grande. Armonia perfecta dintre cei
doi justifica pe deplin p rerea c  alc tuiau o
familie. În Jurnalul s u, Alecsandri aminte te

 de la balconul apartamentului cu trei ca-
mere, vedea mul imea de gondole de pe Canal
Grande, care se ocoleau unele pe altele ca
ni te rândunele în zbor, apoi pierzându-se în
canalele mai mici. Peisajul specific vene ian
era însufle it de cântecele gondolierilor i de
strig tul lor specific: ‘Riva!’ (Fere te-te!) a-
tunci când treceau dintr-un canal în altul.

Cei doi îndr gosti i tr iau, îmb ta i de
iubirea încânt toare, o secven  de via  p -
zit  de ochii cunoscu ilor care poate i-ar fi
judecat, dar neuitându- i ara. Savurarea ca-
felei turce ti, dup  obiceiul moldovenesc,
devenise un ceremonial aparte. „Sorbim, mi-
cile noastre felegeanuri (ce ti de cafea f
toart ) cu un fel de smerenie. Fiecare pic tur
treze te în noi un suvenir din patrie, a a c
nu ne poate învinui nimeni c  am uitat Mol-
dova, dac  ne gândim la multele pic turi câte
încap într-o cea i la multele ce ti pe care
le bem în fiecare zi. Asta e ceea ce numim noi
«liba iile» noastre în cinstea rii.”

În Jurnal, Alecsandri aminte te marea
bucurie a acelor zile, scriind cu exaltare: „Fe-
rici i cei ce iubesc! i mai ferici i cei ce se
ascund de lume i pot s  adauge, ca noi, la
farmecul amorului lor pe acela al Vene iei!”.
Uitând, sau poate dorind s  uite pentru pre-
zentul fizic necazurile bolii Elenei, tr ind clipa,
cei doi se plimbau prin Pia a San Marco, as-

cultând muzica militar . Seara, l mpile cu gaz
luminau slab cafenelele. Treceau la bra  prin
Piazetta, locul lor preferat, admirând Palazzo
Ducale i mergând spre Ponte dei Sospiri.
Întorcându-se pe Canale Grande, admirau de
departe, Santa Maria della Salute cu statuile
sale. Un gondolier, un b iat dezghe at (Anto-
nio care le spunea legende vene iene), îl f -
cuse pe Alecsandri s  remarce în glum  c
,,la Vene ia, barcagii sunt mai cultiva i decât
savan ii din Academia de la Ia i”.

Cele dou  luni petrecute la Vene ia au
însemnat pentru ei cât o întreag  via  împli-
nit . Visau s  aib  un copil c ruia îi i pl nu-
iau o carier  de marinar, numindu-l hazliu:
Amiralul. Via a lor era necomplicat i roman-
tic , cu aten ii delicate pentru Ninita - numele
de alint al Elenei Negri.

Se antrenau în conversa ii nebune ti, în
râsete neîntrerupte, în dulci reverii. Chiar
dac  afar  ploua sau b tea vântul sau era
furtun , în locuin a lor era mereu timp frumos.
Când era senin ascultau muzic i colindau
cartierele Vene iei, pe jos sau în gondol .

Dar soarta nu inea cont de sentimente
i dorin e. Starea de s tate a Elenei Negri

întunec  cerul fericirii lor. La 12 noiembrie
hot sc s  caute o zon  mai cald  a Italiei,

sind acel frumos col or „unde am gus-
tat ceasuri atâta de pl cute, atâta de lipsite
de cele mai mici griji”.

Desp irea de Vene ia a fost începutul
ultimei c torii a Elenei. Pe drumul spre Sicilia,
la Neapole, boala i s-a agravat. Alecsandri i
Costache Negri au îmbarcat-o pe un vas, pen-
tru a o duce acas . Tragic, Elena s-a sfâr it
pe vapor, la Istanbul, în bra ele iubitului s u.

În speran a reg sirii fericirii pierdute,
Alecsandri a revenit acolo, dedicând amintirii
clipelor fericite una dintre cele mai frumoase
poezii: ‘Stelu a’: „Tu, care e ti pierdut  în
neagra vecinicie,/ Stea dulce i iubit  a su-
fletului meu!/ i care-odinioar  luceai atât de
vie/ Pe când eram în lume tu singur i eu!...”

O alt  doamn  la farmecele c reia Ale-
csandri n-a putut r mâne rece, era o artist
talentat , un model perfect de elegan i de
iste ime parizian , actri a Marie Angelique
Chataignez. Pe bun  dreptate, fiindc  era o
fiin  fermec toare, exuberant , admirat i
aplaudat  la scen  deschis . Între Vasile
Alecsandri i actri a numit  Dridri s-a înfiripat
i s-a consumat o frumoas  rela ie romantic ,

împ rt it  de amândoi, cunoscut i de Emi-
nescu, poetul care-n „Epigonii” constata c
veselul Alecsandri „Acum râde printre la-
crimi, când o cânt  pe Dridri”. Dup  dispari ia
prematur  a actri ei, r nit suflete te i sim-
indu-se oropsit pe nedrept de soart , Ale-

csandri i-a dedicat un roman cu tent  auto-
biografic , prin intermediul c ruia î i des-
carc  revolta cutremurului sufletesc produs

de pierderea iubitei Dridri. Despre dispari ia
actri ei, într-o publica ie francez  din 25 iunie
1851 a ap rut un articol: „O tân  artist ,
cea mai frumu ic  din toate câte le-am z rit
pe scenele teatrelor de pe bulevarde, a murit
în floarea tinere ii! Vesel i gra ioas , ea po-
seda calit ile inimii i ale spiritului. To i acei
care au cunoscut-o, regret  în persoana sa o
artist  de talent i un model perfect de ele-
gan i de iste ime parizian . Ea purta, între
amici, gentila denumire de Dridri, îns  numele
ei adev rat era: Marie-Angélique Chataignez!”.

La începutul secolului XX, Garabet Ibr -
ileanu nota: „La orice r spântie a istoriei i a
culturii române ti din o bun  parte a veacului
trecut îl g se ti pe Alecsandri. Din cei o sut
de ani de cultur i literatur  modern ,
Alecsandri domin  aproape 50, de la 1840,
când apare pe scen , pân  la 1890, când
moare.”
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Eugen DEUTSCH

SONETUL... SONETULUI
(dedicat d-lui  Radu Cârneci)

Sonetu-i o fantast  galaxie,
O nebuloas -n care se încheag
Neantul i vecia, lumea-ntreag ,
Eterna, efemera poezie,

Teluricele scânteieri ce leag
Un univers de-un strop de nebunie,
Lumini i bezn , vechea simfonie
Stelar , fata ce i-e drag ,

Olimpul i Tartarul, curcubee,
N luci înfiripându-se din noapte,
Ecouri, unduiri de Galatee,

Titani i elfi durând în nori fiorduri,
Umor i lacrimi, strig te i oapte,
Legende prinse-n vraja unor coduri.

SONET  PENTRU  MARELE  SONETIST

Mireasma unui vers subtil ne-mbie,
Ispit-a unor vremuri de poveste,
Himer  ce se-nal  peste creste,
Având pe steag un strop de bucurie…

Iubiri uitate se-ntrev d, celeste,
Lumini fugare,-un strop de nebunie,
Comori ce se doresc a fi solie,
Ofert-a unui vis ce nu mai este…

Distinsul bard i azi ne e aproape,
Reper al celor ce mai scriu sonete
Elaborând vestitele etape…

Astfel se prind poemele în salbe,
N scând speran e, poate i regrete,
Umbrind elanul versurilor albe!

  D M  NOU  LUCIU...

 d m nou luciu vechilor medalii
Pe care ieri le mig lea Petrarca,
De i azi nu mai afli nici un star ca
Acel ce-n orice vers prindea vitralii...

i conducând cu fantezie arca
 dep im abisuri vechi sau falii,
 irig m cu ape vii migdalii

Punându-ne pe-o pic tur  marca...

Înfiora i de curgerea luminii,
De apropierea noilor tenebre
Ori rozele ce mângâie cu spinii

 refuz m citatele celebre
i s  chem m în scen  arlechinii

Spre-a ne masa neunsele vertebre!

ESEU... NETRANSFORMAT
(sonet cu rime cu ecouri)

Am încercat cândva s  scriu cuplete
Cu pletele în vânt m repezeam,
Prin ape repezi m rostogoleam

i cupe mari goleam cu gânduri bete.

Betege versuri n scoceam, încete,
Prin cete de-umori ti m învârteam,

i-ntr-ade r, te am azi cum speram,
Iubito, sus pe ram cre teau sonete.

Eram aprins, o nete  splendoare
Ce doare -ndemna doar spre visare;
Prinsesem p str vi, sare-aveam din... rime
(Chiar prime mi-au adus, dar cump tat!).

Dar, cum p tat eram de-asemenea crime
La rime  renun am încercat!

SONET  PLIN  DE  ILUZII

Pe scena în esat  de dichisuri
Un scamator î i flutur  jobenul
În timp ce-o fost  Miss, pudrându- i tenul,
Danseaz  lent solicitând noi bisuri...

În pieptul lor pulseaz  doar antrenul,
Se înfirip -n min i încinse visuri
Ce-n van promit alese paradisuri
Precum prescrie, cu emfaz , genul...

Iar fantezistul nostru se amuz

Sco ând din sac metafore tr snite
ci fosta Miss se transformase-n muz

i-i inspira sonete ilicite
Pe care le orna cu perle-gaguri
Durând din versuri pure mici iraguri.

SONET  DANTESC

M-a teapt  uneori, cam dur, un critic,
Spre-a m sura cu rigla i compasul,
Câ i metri antici sunt pân’ la Parnasul
Având drept pisc sonetul megalitic.

Dar, chiar de in cu versul clasic pasul,
Iar seva-mi trag din plaiul mioritic,
În timp ce mai visez Olimpul mitic
’Mi-mpodobesc i cu umor Pegasul...

i-atunci, mu când din rimele crocante,
Hr nindu-mi i cu artificii visul,
Aud sentin a, demn  de un Dante:

„De-adaugi i umor în supla- i tan
În van încerci s  afli Paradisul,
Nu vei intra, s  la i orice speran !”

SONET...  COSMIC

Sprin ar, ive te jocuri de sonete,
Râvnind s -l întâlneasc  pe Petrarca,
Cel ce- i conduce plin de verv  barca
Spre z ri, driblând luceferi i comete…

Deci în ându-se brav, temerar ca
Un nou Icar, cu-aripile, vai!, bete,
Închipuind din sori i luni balete,
Pe cerul pur ar vrea s i pun  marca...

i îmb tat de falnica lui curs ,
Ce printre constela ii se r sfa ,
Transmite un salut spre Marea Urs ...

Dar neputând a- i controla avântul
Se pierde i, c zând ca o paia ,
El va afla cât e de dur p mântul!
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Suferin a este o bestie nu „n” tentacule
care exploreaz  generos cu mantia sa de Iov
încarcerând anumite, doar anumite, creaturi
din acest univers. Unii devin cunoscu i, ca
martiri ai secolului lor, dar masa mare este
cea a anonimilor îmb ls ma i, de cele mai
multe ori, în necunoa tere i, se-n elege, în
neuitare. Pe toat  durata supliciului, fire te,
fiec ruia îi corespunde... ghici!... un obolan.
Cenu iu. O spune I. D. Sîrbu, în Lupul i
Catedrala. De ce un obolan i nu un alt pa-
truped? Asta pare a fi bestia setoas  care, în
rolul de cârti , mai mult ca sigur, poate de-
veni partener de suferin ... i... confident.
În acest sens, exist  multe m rturii care sus-
in ideea. Nu-i închipuire, ci sfânta realitate.

În fond, o spune i Vaclav Havel, i-ar trebui
-l credem pe cuvânt: „Fiecare are un timp.

Timpul care ni s-a dat!” A adar, ne supunem,
vrem sau nu. Tat l decide. Fiec ruia îi este

zit  o cruce. Dac  este cea a martirajului,
te supui. N-ai încotro. Istoria lumilor este
plin  de exemple.

Printre martirii neamului str vechi, n-
avem voie a-i uita pe înainta ii no tri, înce-
pând de la Decebal (cel al anului sl vit, 106,
cu o tenii s i, ad ugându-i i pe  gladiatorii
daci, ti i dvs., cei de la Colosseum, i numai),
i  continuând cu: Ioan Vod  (1574), Mihai

Viteazul (1601), Miron Barnovschi (1633),
Miron Costin (1691), Constantin Brânco-
veanu (1714) - cu fiii i ginerele s u, Grigore
Ghica III (1777), Horia, Clo ca i Cri an
(1784), Avram Iancu (1872), p rintele Arsenie
Boca (1989), i lista - O, Doamne!... - pare
nesfâr it ... i este.

Dup  cum prea bine se tie, Academia
Civic , împreun  cu Funda ia Civitas Dei,
organizeaz , anual, un Colocviu Interna ional
- „Muzeul Viu”, în inima Transilvaniei. A a-
dar, în cadrul colii de var  pentru adoles-
cen i, de la Memorialul Victimelor Comu-
nismului i al Rezisten ei de la Sighet (fon-
datori: Ana Blandiana i Romulus Rusan),
se organizeaz , anual, dezbateri despre co-
munism. Temele i interven iile de la edi ia
2011 au fost ordonate de c tre scriitorul Cris-
tian B dili , secondat de Emanuel Con ac,
într-un masiv volum, astfel încât cititorul se
poate informa, pe baza eseurilor i inter-
ven iilor de la colocviu, despre „martiriul”

cre tinismului, începând din Antichitatea
cre tin  pân  în secolul al XX-lea, inclusiv.
Spre exemplu, în i cerul s-a umplut de
sfin i..., avem ansa de a reflecta asupra mar-
tiriului cre tin începând din Antichitatea
cre tin  (30-800 d.Cr.; exercitat prin influen a
nefast  a unor împ ra i p gâni: Nero, Domi-
ian, Traian, Marcus Aurelius, Septimius Se-

ver, Maximilian Tracul, dar i Decius, Vale-
rianus, Diocle ian, Galerius sau Maximianus
Daia). Pentru aceasta avem a mul umi au-
torilor acestor subtile investiga ii: Cristian

dili , Cristian Langa, Attila Jakab, Lucian
Dinc i Otniel Vere .

Impresionante au fost m rturiile privind
martirajul Bisericii Greco-Catolice, perse-
cu iile exercitate asupra Bisericii ortodoxe din
Basarabia i din Rusia, asupra cultului lute-
ran, penticostal sau baptist din România, dar
i prelegerile despre anii de suferin  ai mon-

seniorului Vladimir Ghika.
Ruxandra Cesereanu a prezentat câteva

studii de caz privind rezisten a prin credin
în închisorile i lag rele din România comu-
nist , prin evocarea unor figuri de marc  ale
culturii române ti, printre care: N. Steinhardt
- pentru care suferin a i s-a înf at prin dou
forme euharistice, iar „patimile” îndurate au
constituit o adev rat coal  a cre tinis-
mului”.

Pentru Nicole Valéry-Grossu, suferin a
este conservat  într-o m rturie zguduitoare,
numit Binecuvântat  fii, închisoare, iar
deten ia considerat  ca o înviere, o salvare
a unui suflet r cit. i-n acest context, merit
a cunoa te întru înfiorare, i paginile de me-
morialistic  ale episcopului greco-catolic,
Iuliu Hossu: Credin a noastr  este via a
noastr , un adev rat testament i  jur mânt
de credin . Pe aceea i treapt  a smereniei
merit  a a eza i m rturiile prelatului greco-
catolic Ioan Ploscaru: Lan uri i teroare,
în elegând c  merit  a opti, întru iertare, cu-
vintele: „Pentru toate suferin ele îndurate,

 fie binecuvântat Dumnezeu în veci!”
Lacrimi însângerate conserv i m rturiile

rintelui Tertulian Langa, în Trecând pragul
cerii. Un traiect zguduitor conserv i exis-

ten a pastorului luteran Richard Wurmbrand,
în volumul Cu Dumnezeu în subteran .

Lui Didier Rance îi dator m un cuprin-

Livia CIUPERC~

Martiriul rom@nescMartiriul rom@nesc
Vie ile noastre sunt marcate de memoria unei epoci

sfâ iate, de o lume asasinat ... (Sanda Stolojan)
tor studiu privind „Persecu iile împotriva

cre tinilor în lumea de azi”. Din nefericire
i în acest mileniu se înregistreaz , în lume,

discrimin ri sociale, acte de violen , aten-
tate asupra bisericilor, asasinate asupra cre -
tinilor din diferite col uri ale lumii. Dureros
de trist!

Important de re inut c  la cea de a XIV-a
edi ie a colii de var  de la Sighet, la 18 ani
de la crearea Memorialului de la Sighet, s-au
comemorat: 60 de ani de la deport rile în
Banat, 70 de ani de la primele deport ri ale
fra ilor basabeni în Siberia, despre deport -
rile germanilor din România în Donbas. i
toate acestea, prin implicarea, direct, a  d-nei
Ana Blandiana i a d-lui Romulus Rusan. N-
avem voie a uita c , la Sighet, „se constru-
ie te un spa iu al memoriei, un teritoriu al
memoriei împ rt ite”, roste te, cu lacrim -
nfiorat , Smaranda Vultur.

Dac  vom avea posibilitatea s  fim pre-
zen i vreodat  la astfel de colocvii, care nu
se desf oar  doar la Sighet, vom înv a atât
de multe despre istoria românilor, încât vom
sim i c  rena tem. i-avem a face i o com-
pletare c  scrierile despre anii de suferin  în
lag re sau închisori sunt atât de numeroase,
încât putem vorbi de o adev rat  literatur  a
martirajului românesc. i ne putem convinge
consultând catalogul tuturor bibliotecilor
mari din ar .

Pentru to i martirii neamului nostru, o
Litanie: Doamne  Iisuse-al îndur rilor,/ De la

stignirea Ta, Bunule,/ omul a inventat su-
pliciul:/ rugul, eapa i t ierea capului,/ arun-
carea în groapa cu lei,/ mutilarea trupului pe
roat  sau/ sfârtecarea lui înspre cele patru

ri,/ prin biciuirea c milelor./ Doamne, Sfinte
Iert tor,/ S-ar putea pune „punct”/ atâtor
st ri cumplite, precum:/ vânzarea de ar ,/
lenea sau tr darea,/ t ierea i incendierea p -
durilor,/ uciderea animalelor,/ antajul, min-
ciuna,/ nemunca,/ toate,/ nedemne bunului
cre tin?!/ P rinte al iert rilor, îndur -Te,/ Re-
vars  asupr -ne mireasma/ i fagurii luminii!

Bibliografie: Cristian B dili , Emanuel Con ac,
i cerul s-a umplut de sfin i... Martiriul în anti-

chitatea cre tin i în secolul XX, Ed. „Curtea
veche”, Buc., 2012; Centrul Interna ional de Studii
asupra Comunismului. coala memoriei 2011.
Funda ia „Academia Civic ”, 2012.
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Gheorghe A. STROIA

Poet prin voca ie, Victor
Burde reprezint  în lirica român
contemporan  o voce special ,
de factur  neo-romantic , reu-
ind s  îmbine în versuri pline

de fantezie i romantism iubirea,
sub multiplele sale forme: bal-
sam dup  insipid  otrav , iubirea
ca dor dup  îndelungi c ut ri ale
perfec iunii (dragostea pentru
poezie, în spe ), iubirea de Dum-
nezeu - prin transgresarea spa i-
ilor sacral-mitice, iubirea de ar
(promotor al tradi iilor populare,

rora le atribuie rosturile fiin i-
ale ale propriului s u eu). Volu-
mele sale de versuri - „Se roag

durea” (volum de debut, 2010),
„Sub zodia pe tilor” (2010), „A -
ternut pe frunza toamnei” (2010),
„Legenda Panaghiei-Fata care s-
a îndr gostit de soare” (2011) i
„Descântec de rou ” (2011) îl
consacr  pe Victor Burde în irul
poe ilor ardeleni de profund
sim ire i tr ire româneasc i în-
zestrat cu o vitalitate demn  de
admira ie. Metamorfozele poeziei
sale sunt evidente, prin apari ia
fiec rui nou volum, lirica lui Vic-
tor Burde sufer  nu atât schim-

ri radicale, cât extinderea uni-

versului ideatic, valorizarea mij-
loacelor de expresie, rafinarea for-
melor, distilarea sensurilor, ad u-
garea la spectrul „cromatic” recog-
noscibil ale altor nuan e de gând.

Dou  sunt temele predilecte
ale lucr rii: iubirea i toamna, ca
anotimpuri ale trecerii c tre apus,
spre c utarea a ternuturilor cal-
de ale z pezii, îns  cu speran a
reînvierii într-o prim var  a sufle-
tului, care va deveni etern . Iu-
bire sau toamn , uneori „rece”,
alteori cu „frunza ve ted , bru-
mat ” de amintire, sau chiar cu
aspira ii de ev târziu, aprins  de
cerurile înalte - zbur toare care
în fl ri: „Leg nat  barca ce mi-
a dus iubirea,/ Prins -n vântul
serii lunec  aiurea/ i pe vâsla
veche ce g sea limanul,/ Mai plu-
te te numai sufletul s rmanul”
(Toamn  rece).

În aceast  iubire, uneori pli-
, împlinit , apar vagi umbre ce

transform  aceast  febril  nevoie
de reg sire într-o dorin  steril ,
neîmplinit , ostentativ , chiar.

utarea iubitei, de dincolo de
via  sau de poveste, poate fi du-
reroas , stârnind furtuni i gene-
rând melancolii, într-o frustrare
aproape ira ional : „Dorurile s-
au pref cut în ninsori,/ Cina de
tain  a sufletului -  s-a terminat/

i-adorm fl mând de amintirea
ta....” (Nelini te) sau „Iubito, a-
minte te- i/ C  rana deschis  de
cel drag/ Poate frânge aripile su-
fletului,/ Ucigând zborul visuri-
lor/ În cump na nop ii,/ Pe o ul-
tim  lacrim ,/ De bun r mas…”
(  nu r ne ti).

Poetul î i asum  natura uma-
, cu limitele i sl biciunile ei,

dar încearc  perpetuu s  reg -
seasc  în sine sclipirea divinului,
mâna cald  a Creatorului care
alin , mângâie i mai presus de
toate înzestreaz  omul cu sim ire,
con tiin i har. Dilema este le-
gat  nu atât de o dorin  de apar-
tenen  la cer (pe care într-o zi îl
vom întâlni ca patrie ve nic ), ci
de apartenen a teluric  la firavul
bob de hum  din care a fost creat:
„Cine sunt eu?/ Cum cresc i mor/

 de vin ,/ Biet muritor, cu
chip de zeu?” (Cine sunt eu?).
Acestei dorin e de reîntâlnire cu
sacrul i se subjug  o alta - nevoia
de îndumnezeire a umanului, prin
„aruncarea” în eter a gândurilor
proprii, transformate în unde pul-
satorii, ce pot transmite divinit ii
cântecul s u liric transformat în
rug ciune. Aceast  fuziune ete-
ric  se petrece în ubicua toamn
a poetului, con tient de frumu-
se ea dar i de efemeritatea sa,
ca anotimp al trecerii: „Doamne,/
Acoper -m  cu toamna ta/ i
prinde-mi mâinile/ Ca pe dou
lumini/ Ce nu au ars niciodat !/
Cheam  apoi, te rog,/ Toamna ca
martor/ S  facem logodna/ Odih-
nei frunzei ce cade -/ Cu p mân-
tul mire -/ În care va cuib ri/ Pân
în prim var ...” (Rug ).

Aceea i toamn , acela i sen-
timent de amurgire, de înserare a
marginilor universului, cântând
o iubire târzie, o târzie iubire de
toamn : „Întoarce-te iubite, c ci
grâu-i secerat,/ S-au strâns i
strugurii, livezile-s pustii,/ Nu tiu

nimic de tine, din ceasul ce-ai ple-
cat/ M  rog mereu, dar cred c …
nu mai vii!” (Scrisoare). O uimi-
toare similitudine de idei cu poe-
zia lui Umberto Saba (1883-1957):
„Singur ii mele rândunelele/ îi
vor lipsi - i anilor târzii, iubirea”.

În acest spectru al iubirii,
icoanele p rin ilor, de dincolo de
uitare, se coboar  din ve nicie,
spre întruparea viselor de aur ale
copil riei fericite i întru deplin
bucurie. Aici, la poarta sufletului,
chipul mamei se înfirip  ca o
melodie de demult, dintr-o antic
epopee, precum cea a preafru-
moasei Damayanti de Vidharna
i a viteazului Nala din Nishada.

Rememor m c  numele sacru al
mamei este rostit de prunc - în
leag nul de m tase, de adult - în
momentele cruciale ale existen-
ei, de b trân - refugiat în amintire

sau ca ultim  strigare a osta ului
zut în tran eele unei odioase

deflagra ii. Îns , aceast  icoan
din lemn de trandafir, ce gene-
reaz  o dulce aducere aminte,
este umbrit  de asprul sentiment
al dezr cin rii, din nefericire
atât de actual i de omniprezent
în contemporaneitate: „Ieri am
fost acas  mam ,/ C utând  lâng

rare/ Poarta ta, cândva deschi-
,/ Ca s  intre ori icare.// Nu mai

este casa, ura/ i nici gardul din
nuiele,/ Numai zmeurul s lbatic/
Prinde seara-n ruguri stele.// Nu
sunt case prin vecini/ Iar prin sat,
lumini pu ine;/ Doar b trâni cu
ochi str ini/ i-au mai amintit de
tine...” (În satul mamei). Ima-
ginea sugerat  de poet ar dori s
rememoreze, opozant parc , fi-
gura matern  dintr-o poezie a lui
Jorge Carrera Andrade (1903-
1978): „Mama, cu haine de amurg

Motto:
     Nici un om nu poate s  intre în apa aceluia i
râu de dou  ori, deoarece nici râul i nici omul nu
mai sunt la fel. (Heraclit)
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i p stra/ într-o chitar  adânc ,
tinere ea/ i fiilor le-o ar ta doar
câteodat  seara/ Iluminat -n
cântec i-n cuvinte”.

Ca extensii ale valen elor iu-
birii, a a cum îi st  bine unui p -
rinte, cu glasul domol, dublat de
versul calin, poetul se opre te
din zborul s u c tre înalt, s  mân-
gâie cre tetele copiilor, s  le fie
sfatul i sprijinul pe lunga i ane-
voioasa c rare a vie ii. Aceast
dragoste patern  este dublat  de
dragostea resim it  pentru portul
i tradi iile române ti, pentru

incredibila spiritualitate româ-
neasc , din care au crescut vigu-
ro ii copaci i se vor mai na te,

 îndoial , ml di e purt toare
de speran . Spiritualitate înde-
lung cântat  de marii poe i ai
Ardealului: O. Goga, L. Blaga
sau G. Co buc i frumos sugera-

 de Victor Burde: „A a vei duce
mai departe,/ Portul i graiul cel

trân,/ Frumos, cum nu-i în alt
parte;/ C ci azi, te-am botezat,
român!” (Nume).

De i, per ansamblu, registrul
volumului este grav, precum un
preludiu în fa minor, metafora
creeaz  tablouri virtuale atent
creionate, împletind triste ea cu
bucuria, z pezile curate cu ima-
culatele flori de prim var . Pas-

teluri de gând, în care râul de
sim minte se transform  în fluvii,
pornind furtunos c tre rmurile
învolburate ale M rii Iubirii. Pe
acest rm dintr-un tablou de
Aivazovski, cu alba spum  din
care s-a n scut Afroditis, pere-
chea de îndr gosti i vibreaz  la
unison, devenind un singur trup
dar i o singur  dorin  de îm-
plinire prin iubire: „Vibrând în
dulce armonie,/ Minuni s  ning
peste noi/ În tril suav de ciocâr-
lie,/ Ce scald  roua din z voi”
(Un singur trup) sau „Dar nici
balsam nu pare-a fi/ C ci ard de
dorul buzei tale/ i mor încet, cu
orice zi/ Pierdut -n nop ile as-
trale.” (Întreb ri).

În tot acest ansamblu arhitec-
tural, ridicat de poetul albean, cu
versuri pline de romantism, cu
parfumuri de clasicism, printre
ritmurile cu îndemânare esute,
se întrez re te povestea unei
vie i, ce nu trebuie perceput  ca
pe o poveste trist , ci ca pe o
bucurie zidit  întru cuvânt, spre

mislirea poeziei autentice. i
pentru ca urcu ul poetului s  fie
ascendent, reiter m concluzia lui
Octavian Paler: Uneori, omul e
în situa ia lui Cortes, de a arde
toate cor biile care l-ar putea
duce înapoi, ca s  poat  merge
înainte.

i, brusc, poetul Gheorghe
A. STROIA ne arunc  în acest
univers al artei poetice, pe care
o st pâne te cu adev rat, creând
emo ii autentice i nu doar
versuri, care cel mai adesea nu
schimb  cu nimic harta cerului!
În „M  plimb pe aleile de stele”
înflore te metafora diafan , pur ,

 zorzoane inutile.
Am citit cu emo ie acest

volum, „Parfum de tei”
(Gheorghe A. Stroia. - Adjud:
Armonii culturale, 2013) i de
aceea am i sim it nevoia s  scriu
despre el, pentru c  eu nu scriu
decât dac  îmi place,  nu sunt
critic ca s  citesc tot ce îmi cade
în mân , pentru a remodela astfel
harta literaturii, eu m  mul umesc

 m  plimb, împreun  cu poetul
STROIA, pe aleile lui de stele!

Dar s  nu construim
efemeride, s  trecem la realul ireal
al poetului. „Je suis dans la
vague des airs/ Le char de la
nuit qui s’avance.” (Le soir,
Alphonse de LAMARTINE). Nu
vi se pare c  exist  aici o
profund  vibra ie interioar ,
des vâr it desenat  de cei doi
poe i? Chiar dac  implicarea în
starea ideatic  a poeziei nu este
direct , emo ia ne dezv luie
profunzimea crea iei: „Peste
alese umbre-n noapte / Nici
îngerul nu mai clipe te.”

i putem cita de oriunde,
pentru c  versurile par a se na te
în timp ce le citim. „Din înflori i
copacii verii/ ce au r mas
str ini i goi/ te prinde-n
chingile vis rii/ lumina
umbrelor din noi.// Se trec
culori din roua florii/ ce cântu-
i pierd în dep rtare/ se pierd
i razele fierbin i,/ se-afund -n

marea de uitare.”
Am citat f  s  trunchiez, ca

Ioan LIL~
 (Fran]a)

 se vad  c  aici nu construim
flori din hârtie i, crede i-m , eu

 cita tot volumul, dar, apoi, a
fi obligat s -l semnez, ori, una ca
asta nu se face!

Sper c  nu l-am r nit (prea ta-
re!) pe poetul Gheorghe A. Stroia!
Citim în continuare cu o pl cere
real : „Plou  m runt ca-ntr-o iu-
bire,/ ce- i cat  rostul s u fragil/
dar întâlne te remu carea/ prin
adieri de dor nubil.”

Apoi: „S-au a ternut peste
cuvinte/ M surile albe, grele,/
Cu frumuse ea lor pribeag / La
vis, la via  s  ne cheme”. Iat
aici cuvintele care construiesc
catedralele spiritului! Ce ar fi
via a f  farmecul absolut al
metaforei?

i poetul Gheorghe A Stroia
ne dezv luie leg tura tainic i
miraculoas  dintre vis i materie,
care define te poezia: „O lume
tainic , nespus ,/ Ne-a
mângâiat cu dorul ei,/ Ne-am
preschimbat în albii nori/ i-n
flori… doar cu parfum de tei”.

Poezia În vara din tine…este
Ars poetica lui Gheorghe A
STROIA i v  rog s  o înv i
pe dinafar !

Plimbare
pe aleile
de stele

Plimbare
pe aleile
de stele
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Pentru autorul povestirilor În
Volbura apelor, originar din ju-
de ul Bac u, a r rit prima dat
soarele în anul 1936, la Solon ,

ezare aflat  undeva pe una din
ile Tazl ului. Artizanii acestei

opere de fiin are, unic  prin per-
fec iunea ei, h zit  de Dumne-
zeu sau Natur , dup  cum ave i
credin a, tuturor fiin elor, au fost
înv torii Matilda i Constantin
Cucu. Domnul s  îi odihneasc
în pace!

Întâlnirea fizic , dar mai ales
spiritual , dintre mine i domnul
Cucu, a avut loc, hei, hei, de mult,
în vara lui cincizeci i trei. Bucu-
re tii i bucure teni, ca i tot ro-
mânul, tr iser  momentele mult

udatului i, apoi, hulitului, Fes-
tival al Tineretului. În toamn , el,
Cucu Constantin, i eu, Bucure -
teanu Ermil, am sosit în Capitala
dâmbovi ean  s  ne lumin m
min ile. Amândoi la Facultatea de
Filozofie; el la ziaristic , eu la fi-
lozofie general . Dormeam la Bru-
tus, fost hotel f  nici o stea, cu
camere mici i întunecate i mân-
cam la Operet , o cantin  studen-
easc , cu acest nume dat de „be-

neficiari”. Ce mâncam? Dimi-
nea a: ceai f cut din zah r ars,

care era de fapt ap  colorat , o
felie de pâine neagr , uneori cu
marmelad ; la prânz, un bor  cu
fasole (felul întâi), linte fiart  (fe-
lul doi), aruncate cu polonicul
din ni te cazane uria e în farfu-
riile de tabl  cu smal ul s rit. Nu
ti i ce este lintea? O legum .

Într-un dic ionar se scrie spre
exemplificare: Vinerea mânc m
linte. Noi mâncam toat  s pt -
mâna. Seara, din nou ceaiul amin-
tit i un calup de crep (!?). La vre-
mea respectiv , se purtau pantofi
cu talp  de crep, un cauciuc natu-
ral, de culoare alb-g lbuie. Noi
am botezat cubul de gri  fiert cu
ap i stropit cu sirop de zah r
crep, c -i era la chip aidoma.

De amintit i c  deceniul în
care am urmat noi cursurile uni-
versitare a intrat în istorie cu nu-
mele de ,,obsedantul deceniu”.
A fost o perioad  a epur rilor po-
litice, a condamn rilor, a revoltei
din Ungaria; studen imea în acea
perioad , în special cea de la fa-
cult ile umaniste, a fost r -
it , nesiguran a se vedea pe chi-

purile multora.
Dup  absolvire, eu am f cut

vreo trei luni de omaj, i de la
înv mânt unde fusesem repar-
tizat, am ajuns în pres , am de-
venit ziarist. Nici drumul cole-
gului Cucu n-a fost lipsit de sinu-
ozit i. Dat afar  din pres  de
dou  ori din motive politice, o-
dat  pe vremea lui Dej i a doua
oar  în timpul lui Ceau escu, a
lucrat pe diferite antiere ca zidar
amotor, iar mai târziu ca salariat

la administrativ, într-o coopera-
tiv  me te ug reasc . Avea în
primire m turile, detergen ii i...
femeile de serviciu.

Am f cut acest preambul nu
pentru a ne l uda, ci pentru a su-
gera c  volumul semnat de Cons-

tantin Cucu, ap rut la sfâr itul
lui 2012 la Editura Asachi din
Piatra-Neam , În volbura apelor,
poate fi considerat o continuare
a acelor timpuri învolburate, de i
mediul social este altul, cel al sa-
tului. Doar cine le-a tr it le tie,
iar redarea numai istoric , cu ci-
fre, cu documente, oricât de com-
plet  ar fi, nu poate exprima toate
dramele, uneori tragedii, ale ace-
lor vremuri. E nevoie pentru a-
ceasta i de condeiul scriitorului.
Domnul Cucu îl mânuie te cu
dib cie i talent.

Volumul În volbura apelor
are 150 de pagini, într-un format
particularizat, 17/10 cm, dar cu
corp 10, scris m runt. L-am citit
pe ner suflate în miezurile a dou
nop i, dup  puterea vârstei. Car-
tea cuprinde o duzin  de poves-
tiri, este o întoarcere transfigu-
rat  artistic, metaforic  spre lo-
curile natale; în carte cu un nume
de basm, dar fictiv, R deana, a-
flat  pe valea Tazl ului, pe cursul
mijlociu al apei.

Din satul meu natal, situat pe
cursul inferior al Crac ului, din
Slobozia de lâng  Roznov i pân
la locurile narate în În Volbura
apelor, s  fie vreo patruzeci de
kilometri. Citind cartea, m-am
întors în copil rie, în adolescen-
a mea, în satul cu acelea i obi-

ceiuri ancestrale, cu similare bu-
curii i necazuri, cu acela i suflet
curat al cons tenilor.

În prefa a c ii, profesorul
Mihai Manca , i el un bun cu-
nosc tor al satului i sufletului
moldovenilor (a copil rit la Do-
breni, jude ul Neam ), g se te te-
meiul de sprijin al autorului vo-
lumului amintit în Neculce,
Creang , Sadoveanu. Desigur c
este o onoare pentru domnul
Cucu, profesorul Mihai Manca

fiind un bun cunosc tor al lite-
raturii române i profesor de
prestigiu în aceast  specialitate.
Eu nu-l încadrez pe domnul Cucu
în vreun curent sau coal , pen-
tru mine este un scriitor adev -
rat, un nume în literatura noastr
i atât. În volbura apelor respir

un grai de o frumuse e „moldove-
neasc ” f  striden e, f  exa-
ger ri, întâlnite doar la unii rap-
sozi populari. Dând culoare lo-
cal  crea iilor sale, domnul Cucu
se remarc  prin priceperea îmbi-

rii cuvintelor, prin topica spe-
cific  vorbirii populare, prin ofe-
rirea cititorului de adev rate biju-
terii de limb  român .

Regret îns  c  un asemenea
povestitor, care st pâne te foar-
te bine arta i tehnica scrisului,
s-a hot rât s  ias  în lume la anii
când al ii î i scriu memoriile. S
credem, îns , în destin, fiecare cu
timpul s u. P strând totu i pro-
por iile, istoria literaturii univer-
sale mai cunoa te asemenea re-
alit i. Oricum, În volbura apelor,
o carte despre fapte i evenimen-
te dintr-o etap  de istorie tulbure,
transfigurate artistic cu deosebit
talent va r mâne peste timp ca o
oglind  a satului românesc,
peste care civiliza ia prezentului,
trece cu t lucul nep rii. Dar
de ce s  nu recunoa tem c , i
eu, i autorul c i, am dat satul
cu poezia lui pe lumea ora ului,
iar prefa atorul a plecat chiar pe
drumuri str ine de ar . Este ci-
neva vinovat? Desigur, sensul
implacabil al devenirii, îns  c i
ca În volbura apelor ne vor a-
minti mereu izvorul de unde am
plecat. Dar oare, de unde vom a-
junge, vom mai reveni vreodat
de unde am pornit? Spiritual, da.
Ve nica întoarcere, cum ar spune
filosoful.

Emil BUCURE{TEANU

Poezie [i dram# \n
Volbura apelor

Poezie [i dram# \n
Volbura apelor
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Mihai BATOG-BUJENI}~

Priveam, demult, cu ochi de
copil, cum un iluzionist rupea o
banal  hârtie, arunca buc elele
în p ria f  de care nici nu se
poate concepe un num r de ilu-
zionism, apoi scotea de acolo un
buchet de flori, odat  cu suspi-
nele de încântare din piepturile
noastre. Nu era numai inocen a
de vin  pentru frumoasa iluzie,
ci i dorin a, mereu prezent  în
inimile tuturor, ca lucrurile s  de
sfâr easc  bine. Happy-end-ul
este o trebuin  intim , o nevoie
profund  de a crede c  în via
totul se sfâr te cu bine chiar
dac , în realitate, de multe ori, nu
este deloc a a.

Aceast  banal  întâmplare
din via  mi-a venit în minte du-

 ce am terminat de lecturat car-
tea cunoscutei dar i fermec toa-
rei scriitoare Madeleine David-
shon: Înva -m  s  tr iesc. Si-
gur, lucrurile nu sunt chiar atât
de simple, precum în num rul de
iluzionism despre care am vorbit,
întrucât textura unui roman unde
evolueaz , în prim plan, numai trei
personaje, dar pe fundal este des-

urat  o epopee a acelor ani
de la sfâr itul celui de al doilea

zboi mondial, poate fi o grea
încercare pentru orice scriitor i
un exerci iu de stil care necesit
adev rate tururi de for  narativ .

Debutul ac iunii se plaseaz
într-o vreme în care furia uciga
cuprinsese lumea, transformând
societ ile bazate pe reguli i con-
duite în adun turi complet de-
busolate, continuu terorizate,
unde valorile sociale i culturale
par spulberate de o incredibil i
de neîn eles nebunie. Aceasta este
lumea în care personajele c ii

i tr iesc destinul de i mult mai
bine ar putea fi numit calvar. Aici
se impune totu i o discu ie mai
ampl .

Cum în ultimii ani am citit mult
din operele scriitorilor evrei de
limb  român , afla i în Israel sau
în alte ri, am remarcat un interes
deosebit al acestor creatori pen-
tru dou  mari evenimente cu care
ei, sau rudele lor, s-au confruntat.
Primul este tragedia, greu de în-
eles i acum, dup  mai bine de o

jum tate de secol, prin care acest
popor a fost obligat s  treac  în
acel nefericit deceniu al-V-lea al
secolului trecut, iar al doilea este
epopeea desprinderii de locurile
natale i emigrarea în Israel, v -
zut  în general ca un fapt bun,
condi ionat de o multitudine de
factori externi i interni, dar im-
plicând, a a cum ei chiar recu-
nosc, o serioas  traum  emo-
ional . Acest fel de a c uta s

transmi i adev rul istoric, de
multe ori cumplit, sau m car tra-
umatizant, este o lec ie de în e-
lepciune i responsabilitate fa
de genera iile care nu au cunos-
cut direct evenimentele. Dar i
un absolut necesar avertisment

 uitarea ne-ar face s  repet m
gre elile. i, din p cate, multe din
evenimentele zilelor noastre,

probeaz  faptul au foarte mult
dreptate!

Prin urmare, romanul debu-
teaz  cu fuga din lag r a perso-
najului Aron, dup  cumplitele
experien e ale pierderii copilului,
mamei, dar i a so iei, sosirea în
ora ul natal, ba chiar în casa p -

sit  for at în urm  cu mai mul i
ani i încerc rile de a se dumiri în
ce lume a ajuns. Nimic nu mai
seam  cu ceea ce l sase în ur-

, totul era pericol i suspiciu-
ne, iar moartea pândea, la fel ca
i în lag r, la orice col , fiindc
zboiul nu se terminase înc . Un

timp devine prizonier în propria
sa cas , sfâ iat de amintiri, dar i
la cheremul unei ocupante abu-
zive a locuin ei, o „ iganc ” cam
bizar i greu de descifrat, fiin
ce eman  un farmec misterios,
balansând între bun voin , a-
menin are sau compasiune, dar
i o posibil  tr dare, totu i un

personaj fascinant, complex i
bine racordat realit ilor cotidi-
ene ale vremii.

Consider c  autoarea a scris
aceste  pagini,  cam a a  cum se
scriu paginile de literatur  ade-

rat , îmbinând armonios amin-
tirile unor întâmpl ri petrecute
demult cu acel atât de necesar
element fic ional, ca poten ator
emo ional al ac iunii. Faptul c
Madeleine Davidshon reu te

 creeze acel fior al autenticului,
 te transporte pe tine, cititorul,

cel care acum stai comod în fo-
toliu, într-o lume a nesiguran ei,
a pericolului iminent, a foamei, a
incertitudinii c  vei mai apuca
ziua de mâine i a disper rii, ine
i de talent, dar i de o admirabil

capacitate de a g si exact cuvin-
tele, uneori jargoane, cu care au-
toarea reu te s  ne conving
de adev rul celor povestite. For-

a narativ  creeaz  o stare de e-
mo ie literar  suficient de puter-
nic  pentru a te sim i exact în
pielea personajului, te face s
sim i parc  mirosurile, senza iile
tactile i nu de pu ine ori, chiar
spaimele lui. Nu m  mir  aceast
reu it  fiindc  Madeleine David-
shon este o scriitoare cu mult
experien , dar i cu un fel special
de a- i spune p rerile, într-un fel
autoritar prin fermitatea fraz rilor,
cu acea for  pe care i-o d  con-
tiin a faptului c  scrisul t u tre-

buie neap rat s  ajung  la inima
cititorului. Pe scurt, este vorba,

a cum am mai spus-o, de talent!
Desigur, în nota binecunos-

cut  scrierilor Madeleinei David-
shon, prin toat  nara iunea plu-
te te un mister, un fel de incer-
titudini, de alunec ri bine dirijate
de autoare spre necunoscutele
acestei lumi, necunoscute care
scap  explica iilor. Iar pân  la
urm  se dovede te c  un miracol
este cel care schimb  fundamen-
tal via a personajelor principale.

 nu ne a tept m îns  la o in-
terven ie divin  de tipul celor pe
care le vedem la emisiunile de
divertisment ale televiziunilor,
sau una de tip hollywoodian cu
efecte sonore i jocuri de lumini.
Nu, tot ca de obicei, autoarea,
subtil i foarte discret, introduce
în ac iune un mic obiect, un ar-
tefact, o mezuza, amuleta pe care
evreii o pun deasupra intr rii în
cas  cu rol protector. F  îndo-
ial , suntem tenta i s  gândim, o
simpl  supersti ie, a a cum sunt
multe altele! Asta dac  nu crezi

 ea, amuleta, ar putea fi totu i
func ional . În roman, printre po-
doabele pe care, conform tra-
di iilor etniei, „ iganca” le poart
la gât este i aceast  mezuza, dar

Madeleine Davidshon,
un magician al cuv@ntului

Madeleine Davidshon,
un magician al cuv@ntului
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i o pl cu  cu un înscris miste-
rios, nedeslu it niciodat  de
membrii atrei din care face parte.

i, cu mult  m iestrie, autoarea
face ca la un moment dat în jurul
acestor artefacte s  pivoteze în-
treaga ac iune, iar ele s  devin
cheia de bolt  a schimb rilor be-
nefice care se vor produce în via-
a personajelor implicate direct

sau mai pu in direct.
Personal mi s-a p rut str lu-

cit  ideea, dar i maniera în care
autoarea reu te s  întoarc  o
ac iune spre un final fericit, un
final în care cei implica i î i re-

sesc (sim i i c  ei merit  asta),
nu numai rostul vie ii ci i „casa”.
Casa, într-un sens mai larg, adic
acel spa iu de referin  unde o-
mul s  se poat  sim i în siguran-

, acolo unde reu te, în sfâr-
it, s  scape de obsesia supravie-
uirii în prezent i s  gândeasc

spre viitor.
Într-un mod simplu, dar fer-

mec tor, Madeleine ne spune c
atunci când nu ne pierdem spe-
ran a întreg universul conspir
pentru a ne împlini visurile. Prin
urmare, am un singur îndemn c -
tre cititori: Nu rata i experien a
unei lecturi care v  face s  privi i
cu încredere c tre ziua de mâine
oricât de greu v  este ast zi.
Madeleine, în mare ei genero-
zitate, v  ofer  minunate cuvinte
de încurajare, excelent prinse în
acest fascinant roman.

Parabole

Am p sit necazurile
norilor de sub t lpile mele
o parabol  a spa iului plutitor
dintre noi, cei ce num m

           timpul.

Timp suspendat între aripi
amar  lacrim  a sufletului

nind din b ile inimii
vis întâmplat când se-mpreun

         aurul i-argintul.

E sigur clipa de-nceput
râmul cerului atât de-ndep rtat

dar nu uitat
prin care m-am n scut

      din soare.

a încât nici mun i, nici ape
nu pot înlocui clopote-n apus
stâncile de gând
adev r cântând i lacrimi

    de izvoare.

De m-a  întoarce
vânt prin vânt
în noaptea care-acolo este zi
i-a  mul umi i ie,

Don Quijote

c-am înv at, o silitoare ucenic ,
mul imea oarb
în roata cerului s-o plec
i clipe s  aprind

             în vagi retorte.

Vai, ambi ie i del sare
o pâine înghe at
de libertate i-adev r ascuns
nu m-ar putea opri din zbor

         pe vânt.

Genune. Lumina dimine ii
transcede c ldur  pe aripi
i în piept, sub ochi

e clipa când pe mun i i ape,
   sub p mânt

tiind c  c  nu m-ai p si)
privirea-mi scormone te
mintea-mi r scole te
sub mii de metri de ocean,

 te g sesc.

Am p sit necazurile.
Înc  le num r ca pe stele
i dau de sufletele f  nume

parabole ale spa iului
ce te doresc.

Nor adormit

plâng
pe fa a mea de nor
suspine
prelungind aleanul

         bârfe

Alese c i de alint

dincolo
de mireasma nop ilor
apar

rile parfumate
de Luceaf r

Zbor în controverse

rou  de lumin
team  în zborul p durii

eu
bucurie i întuneric

        tu rou

Corabie de foc
alerg

picioare descul e
nisip rece
ap  lini tit

      alerg

Dansul poetelor

fulgere i rime
hor  de cuvinte

poem n scut din dans

la miezul nop ii
vraj

Itinerar

diminea  pustie
inim  (neagr )

frânt
zâmbet încovoiat

abis

Ard trandafirii

patima nop ii
despic

firul gândului
aruncând rugile
pe altarul dragostei

Vânat în durere

Afar
durerea vie ii
vânt, ploaie, nori,
valuri de gânduri

 vâneaz .

Iarna

În profunzime inimi
- familia unei c prioare -

scolesc
între z pezile timpului

 str luceasc  Luna.

Trecere

Aproape jum tate de secol
focul s-a aprins

 mine.
Acum e jar, pentru înc  o lume

 tine.

Închipuire

În valea tainei plou .
Construiesc
suflete bizare în amulete

aduse-n leg ri de aripi,
aripile p rilor bete.

Julieta Carmen PENDEFUNDA
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Poetul Ali M. Lajçi s-a n s-
cut în 1952, în satul Nab rghian,
jude ul Peia (Republica Kosova),
a absolvit Facultatea Juridic  la
Universitatea din Kosova, în
Prishtina. Este membru a Uniunii
Scriitorilor din Kosova, fiind re-
numit i în domeniul artelor figu-
rative, în realizarea copertelor de

i etc. Ali M. Lajci este avocat
i tr ie te la Peia. A publicat pân

în prezent urm toarele volume:
În el rile evarului (poeme,
1996); Vulpea vorbe te cu coada
(poeme pentru copiii, 2005); Pri-

vara mi-a d ruit o sprincea-
 (poeme pentru copii, 2007);
ma a soarelui (poeme, 2007)

i Iei un pic de sete (versuri, A-
manda Edit, Bucure ti, 2013), pe
care îl coment m în continuare.

Volumul Iei un pic de sete
apare în edi ie bilingv , tradu-
cerea din limba albanez  în limba
român  datorându-se harnicului
poet Baki Ymeri, datorit  c ruia
mul i poe i kosovari au devenit
cunoscu i cititorilor no tri. Pre-
fa a volumului este realizat  de

Lucian GRUIA

poeta Patricia Lidia. Volumul cu-
prinde capitolele: Noapte koso-
var , S  nu se împiedice prim -
vara i Cea a în orizont. Ca la
to i poe ii kosovari, greu încer-
ca i în decursul r zboiului, pa-
triotismul constituie una din te-
mele lirice i la Ali M. Lajçi. Spre
deosebire de al i lirici foarte în-
ver una i, revolta autorului nos-
tru se consum  în surdin : „Doar
muzele poetului/ Au putut s
cuprind  vreodat / R cinile
cântecului meu sunt adâncite/
Acolo  unde frunza a luat aer în
Kosova.// S-a schimbat orice lu-
cru a a cum se schimb  ano-
timpul/ În afar  de spiritul ver-
sului:/ Sângele vostru este însu i
libertatea!” (Suflet al Kosovei)

lb ticia r zboiului a insti-
tuit o vreme, în Kosova, un nou
Ev Mediu, tem  care se reg se -
te i în gândirea istoricului nos-
tru Neagu Djuvara care conside-

 c  Europa va fi cuprins  de
barbarism, st pâni locali i popu-
la ie s cit  (sclavi): „V d cea a
la orizont/ Cineva aprinde focul/

Pentru a înc lzi Evul Mediu întâr-
ziat.” (Cea  la orizont). Uneori
poetul î i strig  durerea tun tor:
„Pentru anotimpul uscat/ Când

mântul cerea sânge/ Se poate
citi/ Biografia Patriei/ Scris  în ca-
ligrafia/ Oaselor” (Iei un pic de sete).

Ali M. Lajçi este un poet sen-
sibil la trecerea timpului i la
schimb rile survenite în natur .
„Podul durerii a spart din ii tim-
pului/ Paznicii diavolului/ Apas
singur tatea peste noi// (...) / Ca
în toamn  expozi ia/ Frunzelor în
zorile uimirii/ Dup  simfonia p -

rilor.” (Pod). Poetul se dove-
de te un contemplativ nostalgic
dar senin, în al doilea capitol al

ii, dedicat prim verii.
Uneori poeziile sale pot fi

considerate pagini de jurnal în
care mediteaz  asupra vie ii i
mor ii. Alte poezii, de bun  fac-
tur  elegiac i profund medita-
tive sunt alegorii sapien iale:
„Câinii latr / În fiare i oameni/
În sufletele lor/ Latr i în p ri/
/ Când oamenii latr / Prima dat
trebuie/ S  se înve e/ S  latre în ei

S@ngele Dardaniei
\n templul libert#]ii
S@ngele Dardaniei
\n templul libert#]ii

în i.// Apoi latr  în al ii/ În soiul
lor/ i în fiare.” ( i în p ri)

Poetul mediteaz  asupra ro-
lului poeziei care trebuie s  fie
pus  în slujba adev rului, binelui
i frumosului. El regret  faptul  c

societatea de ast zi nu este pro-
pice liricii. Globalizarea, criza eco-
nomic , invazia kitschului, a por-
nografiei i a liderilor mediocrii,
instaurarea unei societ i de
consum, marginalizeaz  adev ra-
ii scriitori.

Alte poezii, sunt dedicate unor
eroi i unor poe i cosovari. Po-
eziile de dragoste stau sub sem-
nul nostalgiei neîmplinirii: „A ve-
nit timpul s  vorbesc despre dra-
goste/ În forme i tr turi dife-
rite// Acolo unde este ea/ C -
tore te prin sta iuni/ De trenuri
i autobuze/ Prin aeroporturi

îndep rtate// O voi prinde poate
în mod ciudat/ În triste ea nu-
melui propriu.” (Poate).

Ali M. Lajci îmi pare un nos-
talgic senin, mioritic, ceea ce a-
devere te c  albanezii i români
sunt înrudi i ca neam.

Gardianca

O vedeam în poze. O dat  purta un v l albastru, sem na cu o
odalisc , alt  dat  era în hain  militar , avea o privire tulbure, nu
tiu dac  nu avea i darul be iei. Copia din clasici i se prezenta ca

autoare, În închisoarea pe care o conducea se purta ca un Dumnezeu.
cea i desf cea orice. Unii o adulau, al ii o p seau scârbi i. Se

putea ie i din acea închisoare, dar nu puteai s  revii i nu merita.
tia tot ce se petrece, de parc  avea aparatur  de ascultare. Poate c
i avea, ca i turn tori. Î i ar ta la început un fals respect, se prezenta

drept un nimeni, era chiar un nimeni cu mult  putere de seduc ie.
Aplica amenzi, pedepse f  o remu care. Organiza interogatorii,
edin e de sp lat creierii. Limbajul ei  era argotic, cel mai des folosea

expresia „d -i în ciorba cu fasole ars ”, care aparent nu spune nimic,
dar sun  urât. Avea înclina ii artistice modeste. tia s i scuipe în
urma celor care o p seau. O v d cum strive te un chi toc, ca pe
un gândac de buc rie, probabil se gândea la oameni. i totu i era
i ea un biet om, demn de compasiune.

Boris MARIAN

Portrete Baroneasa

De fapt se tr gea din ducii de
Flandra, a a credea. I-am spus c
este o regin i s-a sup rat. Era a-
tent  la orice cuvânt, spre deose-
bire de mine care trec cu u urin
peste ceea ce spun, nu pun mare
pre  pe cuvinte, decât în poezie.
Am discutat o dat , a fost pl cut, p rea o c lug ri , prin puritatea i
naivitatea ei, aparente. De fapt era foarte mândr , poate c  avea i de
ce, era inteligent , oarecum frumoas , exasperant de echilibrat , miste-
rioas . De i eu mi-am deschis sufletul, ea a r mas ca un seif. La un mo-
ment dat a devenit ironic , mai mult r ut cioas , mai mult sarcastic .
Trebuia s  trec în ap rare. Când i-a dat seama c  încep s  o cunosc
oarecum, a b tut în retragere, a început s  dea citate din Lao Tze, din
al i înv i, citate frumoase i  cu sens generalizator, adic   inaplicabile,
despre adev r, dreptate, cinste, respect, exact ce nu-mi place - etica
este pentru  îngeri sau pentru via a de apoi. Noi suntem ni te p to i,
nici r i, nici buni. i totu i avea noble e, nu spun gratuit - baroneasa.
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De-ale lui Gheorghe, volu-
mul de poezii al lui Gheorghe
Puiu R ducan, ap rut la Editura
Lumina, în 2010, prefa at de aca-
demicianul Mihai Cimpoi i tra-
dus în limba francez , este o am-
pl  defini ie liric  a personalit ii
poetului în raport cu timpul, cu
locurile natale, cu Universul, cu
iubirea, cu semenii, cu via a i
cu moartea.

Titlul volumului ne trimite la
un filon nesc, modest, dar i
ironico-senten ios.

Autorul recurge la un truc li-
terar, plaseaz  titlul poeziei la
sfâr it pentru a men ine treze a-
ten ia i curiozitatea cititorului.

Poezia î i trage seva din pe-
isajul Olteniei natale, în care se
mai p streaz  înc  vestigiile ro-
manit ii: piciorul podului de la
Drobeta, apa râului Ol ne ti op-
te te despre solda ii romani care

i ad pau caii din ea, un peisaj
în care frumuse ea i parfumul
florilor de salcâm, crini i ane-
mone se transform  în cuvinte.

Poetul se autodefine te ca fi-
ind alc tuit din contraste: „Îs
Gheorghe,/ cel care intrig  prin
înc ânare,/ calmeaz  prin
concesii,/ renun  când învin-
ge,/ i suspin  când râde./” (Îs

Gheorghe)
Marea lui dorin  este de a

se convinge de credibilitatea lu-
mii, pe cale sinestezic , ap rând
mai degrab  în ipostaza unui To-
ma Necredinciosul decât a Sfân-
tului Gheorghe în lupta cu bala-
urul: „S  cread  ce aude,/ S
aud  ce vede/ i s  vad  ce cre-
de.” (Îs Gheorghe)

De i e plecat din lumea sa-
tului în care s-a n scut, poetul
nu apare în ipostaza unui dezr -

cinat, ci dimpotriv  este în c -
utarea propriilor r cini i a re-
stabilirii leg turii cu str mo ii,
rememoreaz  imagini ale copil -
riei, precum casa p rinteasc , un
spa iu securizant care îl proteja
de întunericul nop ii, carele care
treceau „fie la moar / fie la bâlci”,
reînvie jocurile copil riei, uneori
de un realism dur.

Sufletul lui oscileaz  de la
candoarea fa  de un peisaj pur,

binecuvântat de Maica Domnu-
lui la suferin a provocat  de o
lume bântuit  de întuneric, „m -
tr gun ,/ venin/ i ocar ”. Spe-
ran ele poetului sunt distruse la

trunderea în Noul Mileniu în
care în loc de iz de liliac alb, l -
mâi  ori m rg ritar a g sit doar
nedreptate, sacrificii, durere,
„nori de furtun ”, „miere otr -
vit ”,  incertitudini, tendin  spre
bestializare, valori r sturnate,
ho ie, „îmbuiba i feroce”, „furnici
otr vitoare” ce se hr nesc cu
hrana rece a oropsi ilor i stresul
zilnic din cauza c ruia îi „furnic
arterele cerebrale” i „scoar a ce-
rebral  se-ntinde spre casant.”

Un personaj al acestui tablou
social, realist i dezumanizant
este cer etorul de la poarta bi-
sericii c ruia Gheorghe Puiu R -
ducan îi dedic  unul din pu inele
portrete din literatura român .
Agresat de „apropia ii prieteni”

Elena TRIFAN

De-ale lui GheorgheDe-ale lui Gheorghe

poetul ar vrea s  devin  o figur
geometric  pe care, probabil, le
va fi mai greu s  o distrug  într-
o lupt  de „Care pe care!”.

În poezia „Tri ti” se imagi-
neaz  în ipostaza unui c tor
care bate la por ile ora ului ce
nu i se deschid, ceea ce îi umple
sufletul de durere rev rsat  în
boabele de rou  ale ochilor tri ti.

Poetul tr ie te neputin a de
a se adapta „otr vitelor timpuri...
moderne” i r mâne închistat în
propriul conservatorism, static i
anchilozant.

Unul din motivele centrale ale
volumului este trecerea timpului
care aduce cu el îmb trânire i
moarte în plan universal i uman.

Întregul Univers poart  în-
semnele suferin ei i ale mor ii:
soarele plânge în asfin it, luna are
lacrimi fierbin i, Terra este „înne-
grit  la suflet”, negura nop ii este
de smoal , solda ii i licuricii iau
forme de cruci, troi e i biserici
se îndreapt  c tre cimitirul bise-
ricii, ale c rui cruci sunt „obosi-
te,/ moarte,/ dar i proaspete.”

Sufletul poetului se sincroni-
zeaz  cu acela al Universului: în
asfin itul care plânge este cuprins
de fric , triste e i dezn dejde,
tr ie te „drama cosmic / a fur-
tunii negre”, „cu melancolie” as-
cult  „moc neasca ploaie”, gân-
durile îi înc run esc, este ap sat
de r ceala timpurilor,  asemenea
lui Arghezi are impresia c  moar-
tea îi bântuie prin ograd i prin
odaie, amenin ându-i fiin a „cu
satârul din ambele mâini.”

Singurele forme de salvare
pot fi iubirea, ruga c tre Dumne-
zeu  sau crea ia al c rei judec tor
va r mâne tot El,  neîndur torul
Timp, poetul însu i punându- i
întreb ri asupra consacr rii sau
nonconsacr rii sale literare.El Greco - Isus în Gr din
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Prim vara reprezint , prin excelen , un
anotimp al învierii tr irilor ascunse în peri-
oada aprig  a iernii, o refacere unit  cu reme-
morarea etapelor prin care am trecut de-a
lungul scurtei noastre existen e terestre. De-
opotriv , în aceste trei luni de înnobilare a
naturii cu noi forme de via , latura estetic

i pune accentul cu prisosin  înainte de
venirea c ldurii toropitoare a verii. i nu în-
tâmpl tor idealurile rena terii i frumuse ii
se unesc în conturarea laturii sensibile a no i-
unii de om, ce se exprim  prin ceea ce este
adev rata feminitate.

Tr ind într-un mediu dur i lipsit de com-
pasiune în prima parte a vie ii, elev fiind în
felurite institu ii militare de înv mânt, mi-a
fost dificil s  pot în elege ulterior cât de mare
este nevoia manifest rii componentei afectiv-
emo ionale pentru experimentarea bucuriei

untrice i transform rii într-o fiin  uman
autentic . Ulterior, am fost profund afectat
de tot ce am tr it în perioada dramatic  de
bulversare a societ ii române ti de dup  re-
volu ie, în care principiile lipsite de suflet ale
capitalismului au des vâr it brutalitatea de-
ceniilor comuniste. Astfel, am fost martor la
reu ita inocul rii acestei periculoase dorin e
de câ tig, orice lucru devenind o marf  ce se
poate vinde sau cump ra în func ie de cerere
i ofert .

Am remarcat cum sub impactul consu-
mismului promovat la loc de frunte de c tre
ini iatorii noii ordini, societatea s-a contorsio-
nat dramatic, banul luând primul loc, iar sen-
timentele devenind un balast ce te dezavan-
tajeaz  pe pia a muncii sau în rela iile apro-
piate cu semenii. Nu este de mirare c  no iu-
nea de frumos i-a schimbat în elesul deve-
nind sinonim  cu cea de monden. Iubirea a
devenit o marf  de schimb, având o durat
finit , cel mai adesea fiind confundat  cu ma-

nifestarea sexualit ii sub formele cele mai
primitive cu putin .

Îns  într-o lume în care femeile au devenit
obiecte de consum într-o industrie a prostitu-
iei i sexului, când h uirea sexului opus

devine un sport favorit între cei care se cred
rba i, adev rata feminitate continu  s

str luceasc  prin idealul purit ii imaculate
i al rena terii interioare. Trecând dincolo

de p gânismul formelor de exprimare al mul-
tor religii prezente sau apuse, de reprimarea
brutal  a femininului prin restric ii absurde
i abuzive, dublate de exploatarea f  mil  a

multor fiin e lipsite de ap rare, nutresc totu i
convingerea c  for a sensibilit ii i expri-
marea sentimentelor pozitive nu au cum s
apun  vreodat .

De i prin natura lor sunt efemere, totu i
tr irile luminoase confer  viziune i sens dru-
mului pe care îl avem de parcurs pe c ile în-
tortocheate ale lumii. Chiar i ra iunea, oricât
de mult s-ar mândri cu rezultatele ei gran-
dioase, se pleac  în cele din urm  neputin-
cioas  în fa a celor mai simple emo ii inte-
rioare. De aceea, cultivarea sensibilit ii au-
tentice ne va conduce c tre idealul purit ii
i rena terii interioare, care ulterior î i va

rev rsa exprimarea prin gânduri frumoase,
cuvinte alese i ac iuni ce vor aduce înno-
bilarea umanit ii. A a au fost modela i ade-

ra ii sfin i, arti ti i în elep i din toate vea-
curile, indiferent de coordonatele geografice.

Îns  noi umbl m gr bi i pe coridoarele
lumii i ne izbim neglijent unii de al i, de multe
ori c lcându-ne în picioare la modul propriu.
Nu avem timp s  ne uit m pe unde mergem,
ci doar gonim n valnic spre inte ce se dove-
desc iluzii de îndat  ce le atingem. Alteori,
ne retragem pe fotolii cu telecomanda în mân
urm rind programe lipsite de sens pân  din-
colo de miezul nop ii în încercarea de a fugi

de o realitate ce nu ne convine, care ne apas ,
ne agit i ne distruge în cele din urm . Sub
teroarea temerii c  via a este prea scurt , iar
timpul trece prea repede, avem senza ia c
evadând în spa iul virtual al calculatorului
vom putea cumva s  oprim clipele efemerei
noastre existen e, dar cel mai adesea devenim
tot mai însingura i pân  când la final cercul
se închide dureros i întrerupe brutal irul
nenum ratelor gânduri ce nu î i mai g sesc
lini tea.

Avem impresia c  am devenit st pâni
peste spa iu i timp, dar realitatea ne con-
trazice la fiecare pas. Ne credem atotputer-
nici, dar de fapt suntem mult mai vulnerabili
decât genera iile ce au trecut înaintea
noastr . În el ciunea virtualului se adaug
nenum ratelor surogate oferite de c tre soci-
etatea de consum, în care cel care cump
devine st pânit de lucrul achizi ionat, iar
obsesia posesiei distorsioneaz es tura fin
a umanului, care se afl  la nivel poten ial în
fiecare dintre noi. i astfel, via a î i pierde
treptat substan a, omul devenind o fiin  e-
goist , nefericit i supus  disper rii, fapt
ce dezintegreaz  progresiv sufletul, trupul
dând o m rturie exterioar  prin ridurile ce se
adaug  pe fe e crispate i contorsionate de
viciul posesiei excesive.

Dar prim vara are for a de a regenera
fiin a l untric , de a înl tura prin c ldura re-
na terii interioare sloiurile de ghea  ale
iernii, iar astfel s  îmblânzeasc  emo iile i

 înal e gândurile. Anotimpul pe care îl tra-
vers m ne ofer  o pild  explicit  asupra po-
sibilit ilor nesfâr ite de revenire pe drumul
devenii c tre no iunea de om, c tre aceea
fiin  superioar , care tie s  tr iasc i s
moar  cu noble e, care pre uie te comuni-
tatea i semenii, care nu se d  înapoi în fa a

Octavian LUPU

Nu doresc s# trec indiferent
pe c#rarea vie]ii

Nu doresc s# trec indiferent
pe c#rarea vie]ii

Nu doresc s  trec indiferent pe c rarea vie ii i nici nu vreau s  duc cu mine
povara amintirilor nepl cute, ce m-au lovit cu putere pân  la limita rezisten ei
de-a lungul timpului. Sunt nenum rate impresiile pozitive i luminoase pe care
le întâlnesc i, de aceea, am convingerea c  derularea experien elor prin care
trecem poate avea un caracter ascendent, a a cum plantele se înal  vertical în
dorin a de a se apropia tot mai mult de cer. i privind întinsul câmpiilor ce
înverzesc în prag de prim var , nu pot decât s  împ rt esc aceast  bucurie a
rena terii ce se revars  peste chipul naturii în fiecare an.
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De i totdeauna greu de înfruntat i ac-
ceptat, poate fi dep it doar con tientizân-
du-l cu adev rat i cunoscându-i în profun-
zime tainele i secretele. Numai a a putem fi
siguri c -l vom alunga pentru totdeauna i
ne vom elibera de el. i totu i, cine va putea
vreodat  s  îndr zneasc  s -l trezeasc i

-l tulbure?
Va continua s  ne urm reasc  ca o stafie

rebel , i, sub o form  sau alta, ne va dicta
sau influen a deciziile i ac iunile. Dac  n-a i
ghicit deja, este vorba de M ria Sa TRECUTUL.

Fie c  ne place sau nu s  recunoa tem,
ruperea de trecut e foarte grea, uneori impo-
sibil , deoarece leg turile cu via a nu pot fi
înlocuite decât cu o nou  via . A teptând
ca timpul, cel mai bun t duitor i leac, s
cure e r nile i s  ostoiasc  durerile, nu ne

mâne decât s  ne dedic m i s  ne devot m
unui scop în sine, în speran a c  vom putea
da un nou sens vie ii.

Când ne referim la viitorul unei societ i,
al unei întregi na iuni, în spe  România, gân-
dul zboar  imediat tot la trecut. Un trecut în
care sistemul a promovat ca politic  de stat
minciuna, incompeten a, ipocrizia i teroa-
rea, i care a creat i perfec ionat (mai ales în
ultimii 25 de ani), cel mai odios aparat represiv
din Europa de Est. Foametea, depersonaliza-
rea prin munci inumane (vezi construirea
canalului Dun re-Marea Neagr ), au alc tuit
dimensiunile celui mai terifiant co mar al con-
temporaneit ii noastre.

Oamenii au trebuit îns  s  supravie u-
iasc i s-au adaptat acestor condi ii inuma-
ne, însu indu- i un mod de via  care se re-
zuma la locuin , serviciu, autoturism sau
concediile în ar , la mare i la munte.

Frigul din cas , r scoala visceral  zilnic ,
economia grotesc industrializat  de c tre
min i bolnave, neperformant i mare consu-
matoare, sistemul de înv mânt, doctrinar,
greoi, confuz, bazat pe stimularea memoriei
i nu a inteligen ei creatoare, serviciile pu-

blice, dezorganizate i corupte, cu func io-
nari tot atât de eficien i ca oarecii într-un
hambar, urbanizarea cu demol ri i destine
spulberate, na ionalizarea, cu anularea seg-
mentului privat, fundamentul dezvolt rii i
echilibrului economic în orice stat evoluat,
cultura la comand , f  posibilit i de schim-
buri i activit i spirituale, decât în limitele
cenzurii, t lugul colectiviz rii, culminând
cu dezechilibre socio-economice resim ite

înc i ast zi, au determinat îngr direa i alie-
narea fiin ei umane, transformând-o aproape
într-un animal captiv.

Acum, la atâ ia ani de la a a-zisa revolu-
ie, toate aceste lucruri nu numai c  le-am

mo tenit, dar ne i influen eaz , dup  cum
spuneam anterior, evolu ia. Nu putem s
construim un nou sistem, capitalist, bazat
pe o nou  economie, de pia , dac  nu încer-

m s  sc m de mormanul de fiare vechi al
economiei existente, adic  de trecut.

Cum s  ai o economie s toas  când
cererea e mai mare decât oferta, iar sistemul
financiar este în curs de stabilizare, ajungînd
într-un final s  se redreseze, dup  ce a suferit
în anii premerg tori muta ii majore. Dac  ne
uit m în jurul nostru, e ca i cum ne-am privi
într-o oglind  indisciplinat : vrem s  fim altfel
decât suntem, îns  oglinda se înc âneaz

 ne dezv luie adev rata identitate.
Blocurile uniforme, sinistre i depriman-

te, mentalitatea în mare parte neschimbat  a
oamenilor, modul de organizare i (ne)func i-
onare a societ ii, sub toate aspectele ei,
problemele legate de restituirea propriet ilor,
de accesul la dosarele Securit ii, de îns -

to ire i redresare a economiei, bazat i
structurat  pe acelea i ve nice principii ru-
rale i patriarhale, sunt reminiscen e de ne-

duit ale trecutului.
Trecutul este, deocamdat , mai puternic

decât ra iunea i în elegerea oamenilor, iar
interminabila perioad  a tranzi iei, îi bulver-
seaz i îngrijoreaz .

Haosul i degringolada continu  a unui
sistem f  cadrul politic i legislativ adecvat
prezentului i lumii moderne i civilizate, la
care, cel pu in declarativ, n zuim, institu ii
responsabile i dinamice, i, mai ales, un me-
diu propice dezvolt rii rela iilor economice,
sunt m rturii ale consecin elor celor 50 de
ani de stalinism i comunism ,,autohton’’.

Avem aceea i oameni, în pofida schim-
rilor care ne cople esc i ne deruteaz .
Tinerii, tr ind în acest mediu putred i

instabil, resping datorit  necunoa terii i
educa iei precare, valorile i modelele au-
tentice. Sunt, din aceast  cauz , dezorienta i
i nesiguri, încercând s i câ tige existen a
or i rapid sau emigrând.

Va trebui s  mai a tept m pre  de câteva
genera ii pentru a putea încerca s  ne des-
prindem definitiv de trecut. Pân  atunci tre-
buie construit viitorul.

Mihai TUDOR
sacrificiului necesar, dar respinge cu toat
for a mediocritatea, obtuzitatea, brutalitatea
i nep sarea. Indolen a lipsit  de sensibili-

tate a genera iei prezente va costa mult deve-
nirea societ ii în care tr im pentru o lung
perioad  de acum înainte. Refuzul avans rii
pe scara progresului interior va aduce cu sine
o lung  not  de plat  cu valori astronomice
puse în dreptul tr turilor negative, care
risc  s  compromit  dezvoltarea pe mai de-
parte a fiin ei umane.

Nu doresc Apocalipsa i nu doresc s
fiu asemenea Cassandrei, care neputincioas
încerca s  dea pe fa  viclenia lui Ulysses în
fa a ap torilor Troiei, ace tia fiind îns  prea
încrez tori în propria lor în elepciune pentru
a mai asculta de sfaturile unei femei fricoase
i lipsite de pricepere în arta r zboiului. În

cele din urm , ceea ce p rea a fi un dar al
zeilor s-a dovedit a fi un subterfugiu al adver-
sarului pentru cucerirea i ulterioara distru-
gere a cet ii. Dar istoria risc  s  se repete,
iar avertismentele celor care î i dau seama
de în el ciunea clipei prezente nu sunt luate
în considerare de me terii ocupa i pân  la
refuz cu ridicarea unui nou Turn Babel. Natu-
ra lui poate fi oarecum diferit . Exist  turnuri
Babel realizate din materiale de construc ie,
ce î i dovedesc fragilitatea în fa a intempe-
riilor naturii. Exist  turnuri Babel financiare,
în care specula i c ria genereaz  iluzii
periculoase distrug toare pentru na iuni.
Exist  turnuri Babel ale înarm rii cu mijloace
inutil de sofisticate i periculos de distruc-
tive. Iar lista poate continua la nesfâr it, îns
la urma urmei, poate ar fi util s  dai r spuns
la o singur  întrebare i anume:  Care este
Turnul Babel din via a ta?

Trecutul din noiTrecutul din noi
El
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Da, am s  pun cerceii Hylas&Nymphs.
 doar i poate… Peridot montat în ar-

gint. Ultima mod . O combina ie perfect
cu ochii mei azurii. Îmi pare bine c  am
insistat. De la Tiffany sau de loc. F  doar
i poate.

Se prive te admirativ în oglinda f cut
de Jacques-Emile Ruhlmann din lemn de
amboyna i filde  pe care se afl  împr tiate
bijuterii. Oglinda a fost dar de nunt  de la
socrii. Cumplit de urât !  doar i poate!
Exclam  cu voce tare. Sper ca Bunny s  nu
întârzie. Cât sunt de persecuta i bancherii
în ziua de azi!

i tip re te suav rochia Yves St. Laurent
de culoare albastru deschis pe care Bunny i-
a cump rat-o din Avenue Foch s pt mâna
trecut . Ce bine s-au distrat. Mângâie firul
aproape invizibil al Ipod-ului pe care-l intro-
duce clinic în urechea stâng .

De abia a tept...
Tresare când aude acut soneria la u a de

la intrare. Coboar  de la etaj în vitez  pe trep-
tele sc rii din sticl .

- Da! Ce dori i? Prive te surprins  pe
tân rul înalt îmbr cat în c ma  beige i
pantaloni Armani, ochelari de soare Dior i
Converse. Arat  bine individul. F  doar
i poate! Dac  se gânde te la Bunny!...

- Cu ce v  pot ajuta? Îl întreab  cu vocea
ca mierea.

În t cere, acesta îi întinde o hârtie cu en-
te.

- Nu cump r nimic de la u ! E gata s -
i închid  u a în nas. Nu poate îns  s  o fac
pentru c  tân rul are piciorul bine plasat între

i canat.
- Ia piciorul din u ... Avem camere de

luat vederi...
- Doamn  sunt aici pentru a reintra în

posesia mobilei, precum vede i din docu-
ment. Accentul lui îi taie pe nervi.

- Nu în eleg ce vrei s  spui? Trebuie s
fie o gre eal . F  doar i poate!

- Nu-i nicio gre eal , doamn . Sunt
împuternicit prin lege s  reintru în posesia
mobilei de pe lista din document.

Mariana ZAVATI GARDNER
           (Anglia)

 s  ezite, o d  delicat la o parte,
te în atrium-ul vilei, c lcând stângaci

peste degetul ei mare de la piciorul drept dat
cu oj  vine ie i expus într-o pereche de
pantofi Louboutin.

- Bunny, Bunny! Unde e ti când am ne-
voie de tine? Strig  într-o BlackBerry.

Epuizat , î i l  trupul mulat în rochia
azurie pe un scaun Sheraton cu sp tar cu
semn heraldic. Cu degetele bate frenetic un
text: Criz , sun -m  imediat! Bunny, Bunny,
unde e ti când am nevoie de tine?

Unghiile ei rose bonbon se pornesc pe
un joc de-a deschide i închide pudriera
Estée Lauder. Privirea-i sare de la tavanul
pictat al atrium-ului la documentul din mân .

Nu în eleg!...
Vede cum tân rul scoate din vil  masa

George III, în posesia familiei lui Bunny de
patru genera ii.

O, nu! Nu i mobila de salon Art Deco
cu tapi erie Beauvais i lemn aurit. Ofteaz -
n durere. Un dar de la Bunny când a primit
bonusul anual. i oglinda! Care i-a reflectat
gândurile cele mai intime de cinci ani
încoace!... Pendula de perete îi acompaniaz
suferin a din carapacea ei din lemn de nuc
me terit  în 1730.

- Ce faci acolo? Sare de pe scaun ... cu o
mi care de auto-ap rare... înv at  la coala
elve ian  de domni oare... tân rul este pe
spate... Asta-l va opri s -mi ia pendula.

 doar i poate!
- Chem poli ia! Ce v-a apucat, doamn ?

 m  ataca i! M  împiedica i s -mi fac
datoria! V  voi raporta justi iei! Naiba s -
i ia pe bancheri!

- Cum îndr zne ti! tii cine suntem?
În timp ce tân rul î i controleaz  trupul

brutalizat, doamna alearg  spre un dulap de-
colorat din vremea Regelui James. Extrage
din pungu a de piele - în care- i poart  cheile
esen iale - o Yale, cu care descuie singura

. Smulge una din pu tile Beretta de vân -
toare. O capodoper  inginereasc .

- Ie i afar  din casa mea! Imediat! Pro-
nun  cu cel mai perfect accent educat.

Liviu Florian JIANU

Fluture albastru

Cerul e un fluture albastru.
Stelele, pe-o arip , sunt flori.

 c ut m, iubita mea, un astru
Unde fluturii r mân nemuritori.

Eu s  fiu un fluture în tine,
Tu, mireas -n  ruga de ninsori,

 ne fie zborul de albine
Simfonie de colind tori.

Unde e ti, s  te închid la vene,
Cu s rutul florilor de tei,

 ne-mbete florile-n poeme,
 ne pasc  turmele de miei?

ine universul meu din palm ,
-mi parfumul t u, s  îl s rut -

Ne tiut  pas rea mea calm ,
Întâmplat -n gândul ne tiut -

Cerul e un fluture albastru.
Stelele, pe-o arip , sunt flori.

 c ut m, iubita mea, un astru,
Unde fluturii r mân nemuritori...

Prim vara

În zori, lumina d  în floare,
Irumpe soarele din muguri,
Cresc din cristalul meu de sare
a prim verii, m ri i burguri -

Îmi sar din piept, din partea stâng
În pomi, stropi albi de sânge-n floare,
Doar doar lumina s  mi-o frâng
În ochii t i, a închinare -

Un fir de iarb -n col ul gurii
i sunt, liturghier p gân,

Sau numai urma pic turii
De miere, laptelui din sân -

i ai plecat cu lumea toat
Pe tocuri, i-a r mas în verde
Doar prim vara, ca o fat ,
S-o fac a mea, spre a o pierde...
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Florentin SMARANDACHE
(SUA)

15.10.2010
Împreun  cu Lilia, so ia mea, am plecat

cu automobilul, marca Buick, spre Lacul
Navajo,  la  est  de Farmington, în vestul
statului federal New Mexico

Oprim la Ruinele Salmon. Tribul Chaco
în anii 1150 a abandonat aceast  a ezare, care
va fi ocupat  de Tribul Mesa Verde (Platoul
Verde, în spaniol ).

3 $ intrarea la muzeu. Tribul Chaco lo-
cuise aici de la începutul sec. 11, pe valea
râului San Juan (Sfântul Ioan, în spaniol )...
Dup  anul 1300, triburile Anasazi au emigrat
pe valea Râului Mare [Rio Grande].

Indienii construiau din piatr i lut.
Ei cultivau porumb, fasole i dovlecei,

culegeau i plante sau fructe s lbatice.
Unelte din os i din piatr .
Ceramic  în stilurile Chaco, Red Mesa,

Dogoszhi, Sosi, McElmo, Chuska, Mancos.
Împletituri din yucca (plant  tipic american ,
cu peste 40 de specii, idolatrizat  de indienii
americani ca „arbore al vie ii”, datorit  efec-
telor sale terapeutice miraculoase. Medicina
alternativ  contemporan  o recomand  ca
un leac pentru cur irea toxinelor din corpul
uman).

Bl nuri de iepuri.
Art  pe piatr . Ornamente. P ri: curcani

i papagali Macaw.
Peter Milton Salmon i fiul s u George

între 1876-1893 protejeaz  ruinele i cump
terenuri aici.

Biblioteca Muzeului con ine aproape
5.000 de volume specializate în arheologia i
istoria sud-vestului american (multe c i
rare).

Reproduceri: hogane (locuin e tipice ale
indienilor nava-jo, de form  rotund  sau

trat ), corturi de indieni, c ru e, case în

Lacul Navajo [i
Ora[ul Argintului
Lacul Navajo [i

Ora[ul Argintului

Jurnal de c#l#torie

mânt (bordeie), colibe.
Dar i ruine (ziduri de construc ii).

Continu m prin Bloomfield i Blanco
pân  la Barajul Navajo, construit în 1962 pe
râul San Juan. Exist i o mic  hidrocentral .
Barajul nu este din beton, ci din anrocamente
(p mânt, umplut cu un miez din piatr ), are
120 m în ime (393,70 de „picioare”, în unit i
americane de lungime) i 1.200 m lungime
(3.937 de „picioare”).

180 mile (aproape 290 km) fa  de ora ul
nostru de re edin , Gallup.

E vremea somonului i mul i turi ti pes-
cuiesc, pl tind 17 $ permisul de pescuit, pe zi.

Lacul Navajo are suprafa  de 15.600 de
acri (cam 63,13 km2 sau 6.313 ha), o lungime
de 25 de mile (circa 40,23 km) i este situat la
altitudinea de 6.085 de „picioare” (cam 1.855 m).

Suntem în Statul New Mexico, dar peste
lac este Statul Colorado.

Jos, la ap , pescarii - în irui i unul lâng
altul.

Platforma, cimentat , înainteaz  în lac
vreo 20 de metri, ca s  se poat  mai u or co-
borî la ap  sau trage la uscat b rcile.

Scriitorii lene i îi acuz  pe scriitorii harnici
de... grafomanie.

*
Pe ti negri în ap , se v d la suprafa .
Doi pescari i-au încurcat undi ele! Altul

a prins... o cutie de coca-cola!... râd colegii
i din jur.

*
La Navajo Lake Marina, un complex co-

mercial i de agrement pe lac, este un magazin
de alimente. Cu 25 de cen i, cump m mân-
care pentru pe ti. i-au format reflexe... s -i
vezi cum scot gurile rotunde, mari la suprafa a
apei, a teptând... ca pruncii fl mânzi.

Închirierea unei b rci, pe o zi, cost  între
200-325 $.

Pe autostrada I 511 spre localitatea Igna-
cio. Intr m în Colorado, statul „plin de cu-
lori” (conform adjectivului spaniol colorado/
colorada = colorat/colorat ).

Galben de toamn , grena, verde ters -
pomii.

Pompe automate de extras ei.
În Ignacio, vizit m galeria de art  „Dan-

cing Spirit”.
*

Drumul de la Durango la Silverton urc
în creierul mun ilor.

Vârfuri ro ii de piatr . Ni te stânci au mar-
ginile drepte, de zici c -s t iate cu cu itul.
Sculpturi naturale.

Curcubeie de culori sunt frunzele... parc
un pictor dumnezeiesc a aruncat acuarele.

*
Facem popasuri dese (pentru poze). Sau

încetinesc ma ina i fotografiem prin parbriz.
*

Îmi fumeg  frânele vehiculului la curbe...

Silverton (Ora ul argintului; numele s u
este o deformare a cuvântului Silvertown,
din engleza literar ), din statul federal Colo-
rado, este a ezat pe o vale, între mun i. O
strad  principal  (Greene Street) str bate
or elul de la un cap t la altul.

Vara, tr iesc aici 1.200 de persoane, dar
iarna, locuiesc numai 350. Minele s-au închis
în anii 1990... Nu mai se g se te de lucru (de-
cât la restaurante, la hoteluri, la mici buticuri).

*
În albia râului San Miguel (Sfântul Mi-

hail, în spaniol ), oamenii caut  aur: sap
gropi în care pun vase, iar mai târziu, vin i le

Ruine ale civiliza iei
amerindiene

Marina lacustr

În statul… colorat

Silverton – ora
minier mort
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golesc - scurgându-se din mun i, apa cu alu-
viuni con ine i gr un e de aur.

*
La Hotel Triangle, 62,50 $ camera.
În Silverton. Ora  mort. Biznisuri închise.

Criza sim it . Patru str zi paralele i trei biserici.
minte de aur i argint fuseser  des-

coperite în 1860, de c tre Charles Baker, în
Mun ii San Juan. C ut torii de aur au inva-
dat regiunea, de i tribul de indieni Ute s-a opus.

*
Ora ul Silverton este înfiin at în anul

1874, iar în 1883 num ra 2.000 de locuitori.
ut torii de aur î i aduc i familiile.

Se practicau îns i: prostitu ia, jocurile
de noroc, baluri-le la început.

16.10.2010
Arhivele din Silverton poart  numele

istoricului Allen Nossaman (1939-2006), care
a lucrat aici peste 40 de ani.

Cum în SUA se întâmpl  adesea ca s
existe mai multe localit i cu acela i nume
(motiv pentru care americanii adaug  imediat
dup  localitate i statul federal în care se
afl  aceasta), nici Ora ul argintului nu face
excep ie (mai ales c  z mintele argentifere
sunt larg r spândite în SUA), existând apte
localit i cu numele Silverton, în statele fede-
rale: Colorado, New Jersey, Oregon, Ohio,
Texas, Washington, Wyoming! În plus, în
statul federal Minnesota, colac peste pup ,
exist  localitatea Silverton Township - în
SUA, no iunea de township, pe care am pu-
tea-o traduce prin expresia „aproape ora ”
sau „cvasiora ”, desemneaz  o localitate
prea mic  pentru a fi considerat  totu i ora !

Minereul de argintul fiind c utat în Ma-
rea Britanie i în coloniile engleze, în afara
celor apte din SUA, exist  în Lume alte cinci
ora e Silverton, în: Anglia, Australia, Africa
de Sud, Canada, Sco ia (ar fi fost un paradox
ca proverbial de zgârci ii sco ieni s  nu aib
i ei Ora ul argintului!). Alt colac peste pu-

: un district industrial din Londra se nu-
me te Silvertown, dar numele acestei subur-
bii londoneze vine de la numele industria-
ului Samuel Winkworth Silver, care a deschis

aici, în anul 1852, o fabric  de... cauciuc (ce i-
a adus mul i... argin i!).

*
Am f cut plinul la ma in  - ne a teapt

un drum lung înapoi (vreo 280 de mile, adic
circa 450 de kilometri). 31,60 $ am dat pe
benzin .

*

În Parcul Memorial, lâng  un râu or (Ce-
ment Creek, în traducere: Pârâul Cimentu-
lui), cu mesteceni albi i conifere verzi, ar-
bu ti negri, iarb , mu chi i licheni pe roci,
plus zgomotul apei de munte peste mâlul g l-
bui (provenit de la oxidul de fier).

*
În fa a Muzeului din Silverton sunt ex-

puse vagonete întrebuin ate în minele din
Comitatul San Juan, din statul federal Co-
lorado, care extr geau aur, argint, plumb i
zinc, pân  în 1990 - când extrac ia minier  s-
a închis, deoarece pre ul acestor metale sau
al minereurilor lor devenise mai mic decât
costul scoaterii lor.

Men ionez c  în SUA exist  patru co-
mitate (County) cu numele de San Juan
(Sfântul Ioan), în patru state federale: New
Mexico, Utah (comitatele din aceste state
sunt adiacente grani ei interstatale), Colo-
rado i Washington.

O mare parte din popula ie i-a pierdut
serviciile, p sind din acest motiv localitatea.

*
Pre ul aurului a crescut în 13 ani de la 280

$ pe o uncie (1 uncie = 28,35 grame), la 1450
$ pe uncie. Iar cel al argintului, de la 4-5 $ pe
uncie, la 28 $. Datorit  crizei. Aurul este metal
de schimb. Îl tope ti i faci ce vrei din el.

Diamantul cre te mai greu în pre . Este
considerat piatr  de lux.

Mai bine investe ti în aur, decât în diamant.
În argint, ai mult  greutate de luat (dac

te cari cu el).
*

Opresc Buick-ul meu la Pinkerton Hot
Springs: un izvor cu ap  mineral  cald , cu-
rativ. James Harvey Pinkerton i so ia lui
Ann Eliza s-au stabilit aici în 1875. Au cons-
truit un bazin termal în 1878, iar din 1892
apa a fost vândut  îmbuteliat  pentru tra-
tament.

[Aproape de ora ul Durango.]
*

Am ratat în Silverton intrarea la Mina de
Aur, fiindc  sezonul (15 mai - 5 octombrie)
se-ncheiase.

Vânz torii în acest or el cu str zi neas-
faltate (excep ie f când doar cea principal ),

teapt  zilnic trenul cu turi ti, din Durango,
care sose te la ora 11:45 - pentru divertisment
i clientel .

Apropo de Durango: numele acestui
or el din statul federal Colorado (exist  un
Durango i în statul federal Iowa) provine
de la numele ora ului Durango din Mexic, al

rui nume, la rândul s u, provine de la cel al
ora ului spaniol Durango, din ara Bascilor!

i, dac  în Lume exist  12 ora e Silverton,
de ce n-ar exista i 4 ora e Durango?!...

...Monoton  via ... Mai r u ca-n Gallup!

Toponime paradoxale

Oprirea din zbor

ast  noapte m-am reg sit
cu iubita mea
i în întunericul stivuit impecabil

a explodat deodat  o lumin  cosmic
a trebuit s  deschidem u ile i ferestrele
lumina aceea fluid  a n lit în strad
i a inundat-o n-am rezistat miracolului
i am ie it i noi s  d uim printre fluturi
i libelule de hiacint

buni, ignoran i i vulnerabili
ca abia ie i din ou la un moment dat
am vrut s  zbur m mai sus, mai sus decât
fluturii i decât libelulele de hiacint
dar ne-a oprit coco ul-giruet
de pe acoperi , zicându-ne: întoarce i-v
întoarce i-v i intra i în cas

ci se vor sup ra oamenii,
se vor sup ra oamenii aceia
cu nasturi noi, la vestoane...

Execu ia

înarmat cu una din cele mai moderne arme
s-a hot rât odat  s  comit  o execu ie în mas
se aflau în fa a zidului câte o p rticic
din p rin ii lui din nevasta lui, din fra ii lui
i to i copiii lui înfrun i câte o p rticic

din prietenii lui i to i du manii întregi
i regl  arma pe foc automat

i începu s  secere
deodat  îl fulger  un gând „dac  în fa a
ucig torului tir s-o fi g sind i vreo

rticic  din mine?” arunc  arma i întreb
ipat „e cineva r nit acolo?”

Captivul

e umbletul zvâcnet i camera cub
de ghea  f  ferestre doar o u  grea,

vorât , se vede pe care scrie ca o arsur
„ie irea imposibil ” iedera lung  a
mucegaiului linge pere ii înal i i umezi
pe alocuri pânza fin  a p ianjenilor
se aga  precum teama de gând
pe tencuiala instabil  în mijloc, un tron
împ tesc aurit, a teapt  cu coroana i
sceptrul a ezate pe o pern  de atlas verde
dar el nu le d  nici o aten ie
se întreab  unde este r ritul i de ce
nu-l viziteaz  nimeni i tot a teapt ,

teapt  f  s tie c  pe cealalt  parte
a u ii st  scris „intrarea interzis ”

Ion Iancu VALE



38 Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine Anul IV, nr. 3(31)/2013

SONET  DIAMANTIN

Zburam alene printre constela ii
La bra  c-o muz  ron ind praline,
Banane verzi i câteva smochine,
Aduse - f  vam ! - prin rela ii.

Eu îi opteam mici complimente fine
Pe teme ce comport  varia ii,
Dorind s  o invit la noi trata ii
Cu vinuri ce sclipesc, diamantine.

Dar ea râvnea doar plaja netezit ,
Ce nic ieri n-o afli jos pe Terra,
Deci se lans  c tre Olimp, gr bit ,

i mi-a l sat mici amintiri picante,
Ce ar putea chiar s  marcheze „sfera”
De-a ti cum s  le vând drept diamante!

SONET  CU  NIMFE

Sonetul meu diamantin
ce va apare poate-n carte -
dar vremea asta e departe! -
m-a teapt  tandru s  revin

din lumea ta, ni el aparte,
în care putini mici de vin
te fac s -ncerci, cu mare chin
s-aduni în vers imagini sparte

i-apoi s  pleci direct spre-o plaj
pustie-n care nimfe-doici
dreseaz  algele prin vraj

sorbind nectarul ce-l degaj
un zeu spre fantezistul Deutsch
drapându- i muzele cu scoici!

Janet NIC~Eugen DEUTSCH

SONET  CU  DIAMANTE

Sonetul t u diamantin,
pictat cu glume ca la carte,
m-a dus cu gândul prea departe
i nici acuma nu-mi revin.

Din lumea ta, cu totu-aparte,
de-a  bea o putin  de vin,
abia atunci, cu mare chin,

 reuni imagini sparte:

praline... vam ... muz ... plaj ...
banane verzi... smochine... doici.
E unic genu-acest de vraj

ce-n cerul gurii zei degaj ,
i unde - mare mah r! - Deutsch,

descul , cu muza calc -n scoici!

SONETUL   MARELUI   AMIC

Sonetul t u diamantin
e curcubeu pictat pe carte,
aproapele-mi cel de departe
la care pururea revin.

E un miracol viu, aparte,
i nu m-ajut  niciun vin
-l uit i, sigur, e un chin

s-adun mister în oale sparte.

De-aceea, trec niznai pe plaj ,
analfabet crescut de doici,
jupoi sonetul t u de vraj

i miezul lui de foc degaj
un mare-amic, pe nume Deutsch…
O glum  bun  printre scoici.

C#r]i primite
la redac]ie
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Nicolae B~LA{A

De i nu am dovezi, reiau o expresie ce a
fost atribuit  lui Brâncu i: „Când am plecat,
v-am l sat pro ti i s raci, v  g sesc i mai

raci i mai pro ti”. Chiar dac  nu-i apar ine,
oricum faptul c  aceast  expresie circul , ine
de geniul poporului român, sau chiar al uma-
nit ii, în general. În consecin , contextual,
în urm  cu 13 ani, la prima edi ie a „Zileleor
Marin Sorescu”, academicianul Eugen
Simion, revenit aici, în Craiova, ar fi putut
spune asemenea: „v-am l sat pro ti i s raci,
ast zi, acum, v  g sesc i mai s raci i mai
pro ti”. Nu a f cut-o! Cuvintele sunt grele!
Pe unii, incapabili de a vedea dincolo de vâr-
ful pantofului, îi ofenseaz . Nicio problem !
Putem folosi sinonime, echivalen e. Limba
român  permite, îns  farmecul limbajului se
diminueaz . Pe deasupra, ne-am îngreuna
chiar i pe noi, vorbitorii limbii române, la
interpretare, dar pe cei care nu o tiu?! Înlo-
cuirea cuvintelor într-un discurs ine mai mult
de diploma ie. Eu am înv at, îns , de la ai
mei din neam c , atunci când vrei s  dai cu
barda, te duci i iei de la locul ei barda.

Revin la prima edi ie a „Zilelor Marin
Sorescu” i amintesc faptul c  ele au fost
organizate tot în vremuri de s cie. Se ine
asta, adic  s cia, de noi mai ceva decât
râia de pielea broa tei, în condi iile în care
avem în Apuseni tot atâta aur încât ranii
români i-ar putea potcovi  pân i caii cu
potcoave din pre iosul metal. E, în condi iile
acelea, nu tocmai prielnice, la prima edi ie,
au venit, la Craiova, Eugen Simion, Grigore
Vieru, Maya Simionescu, D.R. Popescu, C -

lin ârlea, Ioana Dr gan, o trup  de actori,
de la Teatrul Nottara, din Bucure ti. În pre-
zen a doamnei Virginia Sorescu, în sala Tea-
trului Na ional Marin Sorescu, s-a decernat
i premiul cu acela i titlu, un tablou, pictat

chiar de autorul lui „Iona”. Dup  un spec-
tacol de poezie sus inut de actorii bucure -
teni, domnul Emil Boroghin , director, atunci,
al Na ionalului craiovean, a pus pe masa ame-
najat  în Biblioteca institu iei, câteva furse-
curi, ni te fasole b tut , suc, ni te apa... Cam
ce a putut strânge în astfel de împrejur ri în

care, repet, s cia îi st tea, aproape, oricui,
în prag, gata, de intrat în cas . Evident c
unii nici m car nu au apucat s  guste din
pu inele bucate, iar de ajuns, nici pomeneal !
Într-o asemenea împrejurare, profesorul
George Sorescu mi-a propus s  primesc pe
câ iva dintre oaspe ii Craiovei, la mas , la
mine acas . Mi s-a rupt sufletul c , din lips
de spa iu, (locuiam, i atunci i acum, într-
un apartament cu dou  camere, într-un bloc,
la etajul patru), nu mi-au trecut pragul i ac-
torii din capital , îns   m-au onorat stând în
jurul mesei (una improvizat  dintr-o u
scoas  din balamale i a ezat  pe masa ce o
ineam în buc rie. Nimeni nu s-a prins!),

cei enumera i mai sus (Eugen Simion, Grigore
Vieru, Maya Simionescu D.R. Popescu, C -

lin ârlea, Ioana Dr gan), la care adaug pe
Tudor Nedelcea, George Sorescu, pe sub-
semnatul, autorul acestor rânduri, împreun
cu so ia. Am schimbat vorbe, gânduri, ama-
bilit i, f  a face negustorie cu ele. Într-un
cuvânt, ne-am sim it bine.

În ziua urm toare, am fost invita i, la prânz,
de Î.P.S. Nestor Vornicescu, la Mitropolie.
Masa, din salonul de oaspe i, orientat  pe
direc ia nord-sud, ne-a primit, pe noi, invita ii
(Eugen Simion, Grigore Vieru, Tudor Nedel-
cea i eu), în partea dinspre r rit, iar în par-
tea dinspre vest, pe Î.P.Sa. Eram, ca i cre tini,
în Postul Pa telui! A a c  ni s-au servit la
prânz multe, chiar prea multe feluri de urzici
i alte feluri de sfecl  fiart . Totu i, toate bune
i chiar potrivite pentru c  au diluat un p -

ru  de uic , servit între ele. Dac i acum, în
2013, noul Mitropolit ne-ar invita la o mas ,
pun pariu c  nu am mai putea înghi i mai
nimic. Nu de alta, dar între timp, chiar i urzi-
cile s-au modificat sau s-au adaptat epii la
noile cerin e ale mondializ rii. În consecin ,
mai m nânc  urzici, dac  mai ai de unde!

Dup  13 ani, din cei cinci care am stat,
atunci, în acel salon, al turi, mai suntem, în
via , trei. Procentual 40%! Dac  m  exclud,
având în vedere c  nu reprezint cine tie ce,
50%. Prin extrapolare, la prima vedere, cam

a ar ar ta i pierderile la nivel social. Pier-

derile, în plan moral, dar mai ales în structura
spiritual  a poporului, sunt mult mai mari,
dac  avem în vedere faptul c  mul i printre
noi suntem un fel de mor i vii, ce umbl  ca
momâile, cu capul între umeri, prin lume. Nu-
i mai punem la socoteal i pe cei r u inten-
iona i, c  ne apuc  pandaliile! Praful se ale-

ge, dac  nu  cumva s-o fi ales! Procentul ce-
lor greu de înlocuit tinde spre 100%.

E, abia acum drama, chiar tragicul care
începe dintr-un „când”. Când nu mai ai ce
pune în locul celor disp ru i, când un popor
nu poate pune la loc al ii, asemenea lor, adic
al ii asemenea spiritelor ce împing un popor
spre a fi viu, un alt tip s cie! S cia cu
nuan  existen ial ! Iar din existen ialism,
limitele. Probabil, chiar limitele disper rii! În
asemenea condi ii, un Dumnezeu deja în lu-
me, prezent în Vechiul Testament, un Dumne-
zeu panteist, s-a întrupat OM i ne-a reamin-
tit, în urm  cu aproape 2000 de ani, c  trebuie

 fim oameni. Se pare c  iar am uitat!
Când s cia, ca nuan  manifest , bân-

tuie popoare ( exemplu: corup ia are i talie
i structur  mondial , moralitatea e deca-

dent  aproape oriunde pe fa a p mântului,
chiar i la Vatican etc.), spiritele universale
se r sucesc i în cer i în p mânt. Se r sucesc,
cutreier  lumea i încearc  recon tientizarea.

Probabil într-o astfel de împrejurare, ne-
lini tile lui Dante, mi-au pus în mân  condeiul
i am rescris pentru români, Infernul.

Finalul primei c i l-am semnat, totu i,
cu acest Eu-Tu, convins fiind de existen a
unei alterit i, convins fiind de faptul c  Eu
sunt un Tu multiplicat, pân  la universalizare.
Diferen a dintre noi st  în specificitate. La
nivelul specificit ii, i s cia, ca form  a
caren ei! Un ansamblu a tot, în elegerea! În-
elegerea, la nivelul comunic rii umane, ca

oameni. ...Îns  cel mai greu e s  fii Om! Iar
pân  a putea fi, expresia „când am plecat, v-
am l sat pro ti i s raci, v  g sesc i mai s -
raci i mai pro ti” are consisten . Exprim
adev r! Îndreptarea? St  în a fi Om! Când
omul va fi iar Om, s cia cu siguran  moare!
Dar moare?

Despre s#r#cie [i prostie
ca form# manifest#

Despre s#r#cie [i prostie
ca form# manifest#
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Patricia LIDIA

Lun  de miere târzie

Iubite, taci!
Luna noastr
st  prins  între stânci
i cete de îngeri

câte 40 de pahare
de sânge închin
i o îneac

în amarul lor,
iar noi
ne adun m s ruturile
din adâncurile lui Poseidon
i asta este

luna noastr  de miere
târzie.

Supernov

stelele pe cer ast
sear  mor – prea
crunt ne trece
timpul...

Lipsuri...

nu sunt nici ap , nici
aer, nici p mânt –

în lipsa ta,
lipsesc i florile,
i visele,
i sorii

din sufletul meu –

în lipsa ta îmi
lipsesc amintirile...

Ore bune

sunt deja ore bune
de când zbur m
pe deasupra oceanului...

sunt ore bune de când
ne lingem resemna i
aripile...

încep s  cred
 nu vom ajunge niciodat
 prindem

vaporul de noapte...

sunt ore bune
de când ne autocomp timim

 aripile ne sângereaz
pe la fiecare
întret iere de nori
i parc  deja ducem mai bine

iluzia zilei de mâine...

Albert Camus

i aminte ti
când eram tineri
i ne dezbr cam din priviri,
i îmi spuneai c  ai un nou prieten,

Camus sau a a ceva,
care te-a înv at s  te bucuri de via ,

 toamna este a doua prim var ,
când fiecare frunz  este o floare.

i î i spuneam c  e de tept,
trebuia s  fie i foarte chipe ,
dac  avea atâta frumuse e în suflet,
i mi-ai ar tat pe cer

cum cad stelele
i nu tiam dac  plânge Dumnezeu

sau doar plou ...
i tot el te-a convins c

trebuie s  iubim
ceea ce nu putem s  în elegem,

ci crede i nu cerceta
e desolit
i plictisitor
i...
i nu mai conteaz ,

continu rile nu sunt
niciodat
ca originalul...
Da, prietenul sta de tept al t u,
Albert sau Camus sau cum i-ai zis,
avea mare dreptate,
ceea ce conteaz
nu este ceea ce se spune,
ci ceea ce nu trebuie spus…

trâne e

timpul
i-a spus cuvântul –

între sufletele noastre
tân r
a r mas
doar
vântul...

Gheorghe Puiu R~DUCAN

Unde!?

Unde e dorul ce am mai presus!?
Unde e stropul? ce-mi încur  gândirea!?
Unde e!? Nu-l  tiu! Se zbenguie-n vis!
Unde e!? -’n trestii!? i-mi râde pieirea!?

Poate c  doresc prea mult s  fie cu mine.
 fie aproape …, foarte aproape

i cu pa ii fierbin i pe nisipuri de rime,
Îl caut, i-ntreb: Unde e ti, frate?

ti în locul, în harul ce vine de sus!?
ti în stropul? de rou  ce-mbat   privirea!?
ti în pustii  când  noaptea s-a dus !?
ti în suflet i-mi chinui iubirea...!?

Când privesc dep rtarea din zori spre apus,
Iar Marea m  vr je te cu dulcea-i plutire,
Adun i r sfir stelele-albastre de sus,
Le r storn apoi blând peste o ...retr ire.

Statuia de fum

Cu barda vremurilor tirbe
Cioplesc mereu la statuia de fum.
Aud ni te zgomote-n cimitire
Cum c  ... vor s  fug  pe drum.

Împins de nelini ti spre nem rginit,
Unde m-a teapt  necunoscutul,
Am tot înlocuit bucurii cu dureri, i
Orice-am face, tot ne m nânc  p mântul.

O nou  diminea  blând  albe te cerul.
Iar luna se tatueaz  pe pielea-i de vânt,
Nu vreau cuvintele s  moar  de foame,
Ci s  ia de la ceruri dulce ve mânt.

Ne-am întâlnit pe-o petal  de gând,
Când roua dimine ii s ruta floarea,
Umblam cu soarele de mân i-n gând,

i-n Crucea  Popii cânta cicoarea.

Timpul m  tot cheam  în untru, la el,
a este el ... b trân ..., chelios ...,

În azilul cuvintelor a  vrea s  r mân,
Mai las -m , Doamne, te rog frumos!

tept.

tept
i d ruiesc
toate

anotimpurile
în care
vom fi,

peste care
vom valsa

cu pa i
fierbin i

peste nisipul
obraznic

al valurilor
de timp.

Când
vom privi
dep rtarea

din noi
spre apus,
i-nspre noi,

în îmbr area
luminii cere ti,

lacrimile
sângerii
strânse

în bucuria
reg sirii

vor arde-n
focul
iubirii
peste

cortina
curcubeului

luminilor
triste.
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Isabela VASILIU-SCRABA

Despre \nv#]#turile
P#rintelui Arsenie Boca

Despre \nv#]#turile
P#rintelui Arsenie Boca

rintele Arsenie Boca la Mân stirea Sâmb ta de Sus

Dup  m rturiile d-lui Dan Lucinescu
(autorul c ii rintele Arsenie Boca - un
sfânt al zilelor noastre, Bucure ti, 2009) în
vara anilor 1946 i 1947 în jurul stare ului de
la M-rea Sâmb ta de Sus se strânseser  sute
de studen i i studente veni i din toate cen-
trele universitare s -l asculte vorbind despre
tr irea înv turii cre tin-ortodoxe. Spusele
sale de atunci aveau s  formeze volumul -
rarea împ iei, terminat în 1949. Referitor
la perioada acelor cursuri de spiritualitate
cre tin  din anii 1946-1948 Mitropolitul
Antonie Pl deal  spunea c  to i care au
participat la ele „ tiu c  P rintele Arsenie
Boca n-a îndemnat la rezisten  armat ”.

Primele patru capitole (Fericirea de a
cunoa te calea, Ed. Credin a str mo asc ,
2010) se configuraser  înainte de 13 iunie
1946, dat  la care P rintele Arsenie Boca le
oferea în manuscris preotului Nistor din Bra-
ov, spre a le salva de confiscare, prev zând

arest rile sale de c tre mercenarii ocupantului
rii. În 1946 fusese pentru a doua oar  ares-

tat, ca s  explice mai pe îndelete organelor
de ordine sovietic  ce-a vrut s  spun  la pre-
dica în care a afirmat c  „lupii vor fi sfâ ia i

de c tre oile atacate”. Se pare c  explica ia
conform c reia credincio ii pu ini la num r
vor fi mai tari decât mul imea celor lep da i
de credin  nu i-a mul umit.

În perfect  concordan  cu gândul so-
cratic dup  care relele vin din ne tiin , P -
rintele Arsenie Boca avea s  scrie în prefa a

rii (pe care p rintele Serafim Popescu
a copiat-o cu adânc  venera ie, manuscrisele

mase dup  moartea sa fiind date P rintelui
Justin Pârvu) c  „din noaptea ne tiin ei i a
lipsei de sfat vin toate relele care chinuiesc
pe oameni, întunec  vremile i crunt  p mân-
tul”. Ideea aceasta trimite c tre cea dintâi
dintre legile veacului care se reg se te prin
urm rile sale i în veacul viitor. Legea e în-
scris  în forma primului titlu din rarea
împ iei: „de cârma min ii atârn  s  rotun-
jim Calea”. De unde am plecat, acolo s  ne
str duim a ne întoarce, c ci, dup  duh, omul
este f ptur  cereasc . El poate primi darul
dumnezeiesc al mântuirii care îns  trebuie s
fie i „roada cuno tin ei, voin ei, ostenelii i
dragostei sale” (P rintele Arsenie Boca).

Despre a doua lege a veacului viitor am
putea spune c  este apriori, în accep iunea

sugerat  de Im. Kant. Ea ar fi condi ia de po-
sibilitate a primei legi, întrucât nimeni nu
poate urma singur rarea împ iei. Pe
calea rotunjit  prin care ne întoarcem Acas
nu este posibil a se ajunge f  C uz , f
„mâna nev zut  a Mântuitorului” care ne
îndrum  prin preo i, „ucenicii s i v zu i, tri-
mi i de el în fiecare rând de oameni”.

Iat  cât de sintetic exprim  P rintele Arse-
nie Boca aceast  lege: „Fiul (a doua fa  a lui
Dumnezeu) s-a f cut om des vâr it - afar
de p cat - i ne-a ar tat c rarea. Calea mân-
tuirii e chiar c rarea pe care a mers Dumnezeu
însu i ca om adev rat, f cându-ni-Se pild
întru toate ...mergând cu noi, cu fiecare dintre
noi, în toate zilele noastre. C ci Dumnezeu
însu i i cu sfin ii s i îi întov te nev zut
pe oameni” ( rarea împ iei).

Dup  cea de-a treia lege, por ile Bisericii
lui Hristos r mân mereu deschise i primi-
toare pentru cei care se întorc din „povârnirea
pierz rii într-o cale nou , calea mântuirii”.
Aici faimosul predicator (ascultat de zeci de
mii de ardeleni la Sâmb ta de Sus i apoi la
Prislop) face o paralel  între corabia Bisericii
plutind peste apele pierz rii i arca lui Noe
închis  pe dinafar  de Dumnezeu. Apoi, por-
nind de la premiza c  Mântuitorul nostru a
întemeiat i are numai o Biseric  Soborni-
ceasc i Apostoliceasc  pe care o conduce
nev zut El însu i, „nu vreun înlocuitor al

u”, P rintele Arsenie Boca distinge corabia
salv rii celei adev rate de sutele de ambar-
ca iuni plutitoare pe care le constituie felu-
ritele secte „nesigure în adev r, dar sigure în
în el ciune”.

Dincolo de imaginea celor care încearc
 se aga e de indiferent ce ambarca iune

pentru a nu fi du i la voia întâmpl rii de valuri,
ar fi puhoaiele de oameni  care nu încearc

 se salveze. Ei alc tuiesc „turma oamenilor
necredincio i, gura satului” sau, cum preciza
cel supranumit Sfântul Ardealului “gura
vecinilor care orice tic lo ie î i iart , dar nu
te iart  nicidecum dac  le-o iei un pas înainte
i te faci mai bun. Oamenii ace tia ai lumii au
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o ciudat  ru ine de a fi buni. Bun tatea ta îi
arde i se trudesc s  te scoat  de vin  cu tot
felul de ponoase, ba c  te mândre ti, ba i
alte ponoase î i mai aduc” (P rintele Arsenie
Boca, Lupta mântuirii, în vol. Fericirea de
a cunoa te calea, 2010).

Scos în mod abuziv din preo ie în pri-
vara anului 1959 (de cei care l-au tot închis

în iulie 1945, în 1946, vreo dou  luni în vara
anului 1947, cam trei luni din perioada Sfin-
telor Pa ti 1948 pân  în august 1948, paispre-
zece luni în diferite închisori i la Canalul
Dunarea - Marea Neagr  (supranumit „Cana-
lul mor ii”) între ianuarie 1951 i martie 1952,
de Rusalii 1953, ase luni între 20 sept. 1955
i aprilie 1956, în mai 1959 (când c zuse de

pe o scar i avea dou  coaste rupte), în oc-
tombrie 1963 când trebuia s  fie sfin it  Bi-
serica de la Bogata Oltean , i de câte ori au
vrut f  s  dea seam  la nimeni i f  ver-
dictul niciunui proces, fiindc  vinov iilor
inventate le lipsea temeiul), p rintele Arsenie
Boca a prev zut prigoana i martirajul* pe
care avea s  le îndure din partea mercenarilor
ocupantului sovietic. Înc  de când ini iase
rena terea duhovniceasc  de la Sâmb ta, el
spusese într-una din predicile sale c  în toate
vremurile, mereu au fost împrejur ri în care
„a spune adev rul i a propov dui îndrep-
tarea î i pot pune via a în primejdie de moar-
te”. Drept exemplu i-au venit atunci în minte
zilele Sfântului Ioan Botez torul i ale lui Irod.
Si chiar acest sfânt este cel care începe cu
povestea vie ii sale „predicile vii” (apud. Ni-
chifor Crainic) pictate de „c lug rul iconar”
pe pere ii Bisericii de la Dr nescu dup  ce
îi fusese cu des vâr ire interzis s  vorbeasc
oamenilor dornici s  rotunjeasc  drumul vie ii.

În cele ce urmeaz  red m fragmentul în
care P rintele Pantelimon de la M-rea Ghighiu
de lâng  Ploie ti a vorbit în 2007 despre moar-
tea martiric  a P rintelui Arsenie Boca: „În
1989 p rintele Arsenie spunea celor apro-
pia i: nu m  mai vede i în curând c tia

 termin . (...). Ultimele momente i le-a
petrecut  la Sinaia. Trebuie neap rat s  scrie i
asta. Am fost la el împreun  cu p rintele Do-
metie care a fost inut acolo cam o s pt mân
si nu i-au dat voie s  vorbeasc  cu el. Maica
de acolo ne spunea c  e la Dr nescu. P -
rintele Arsenie avea îns  un c el mic, flocos,
negru. Unde era p rintele, acolo era i c elul.
Când am v zut c elul, mi-am dat seama c
este acolo. În cele din urm  ni s-a spus c
este bolnav i c  nu poate vedea pe nimeni.
I se poate trimite doar un pomelnic sau o
scrisoare... Dup  trei zile ni s-a spus c  a mu-
rit p rintele. L-au adus i era a a cum era:
TORTURAT i CHINUIT. /.../ Nu mi-e fric

 spun adev rul, chiar dac  unii mai vor s

ascund  acest lucru. Pute i fi i un om trimis
de cei care l-au torturat i acum vor cu orice
pre  s  ascund  adev rul. Eu spun adev rul
pe fa , pentru c  mul i îl tiu, dar nu îl spun”
(P rintele Pantelimon de la M-rea Ghighiu,
înregistrare din toamna anului 2007). Dup
difuzarea pe internet a acestui pasaj, b trânul

rinte Pantelimon a fost mutat de la M-rea
Ghighiu, iar internetul a fost „cur at” de res-
pectivul pasaj (exist  în zilele noastre o me-
serie bine pl tit  pentru „aranjarea”,  dup
comanda pl titorilor, a unor informa ii care
circul  pe internetul de limb  româneasc ),
pe care, dintr-un bun obicei, l-am transcris
într-un caiet i l-am citat într-un articol publi-
cat de rev. „Arge ” în oct. 2010 (v. Isabela
Vasiliu-Scraba, Moartea martiric  a P rin-
telui Arsenie Boca, un adev r ascuns la Cen-
tenarul s rb torit la Mân stirea Brânco-
veanu; http://www.centrul-cultural-pitesti.
ro/index.php?option=com_content&view =
article&id=3274:polemice&catid=311:re
vista- arges-octombrie-2010&Itemid=112).

Pe pr. Simion Todoran c ruia i s-a anun at
telefonic moartea P rintelui pe 28 noiembrie,
marele duhovnic îl v zuse pe 27 oct. 1989
când i-a i spus c  este „ultima dat  când ne
vedem” (S. Tudoran în vol. rturii din Tara

ra ului despre p rintele Arsenie
Boca, Ed. Agaton, 2004, p.113). Locuind la
Sinaia, P rintele Arsenie Boca (pensionat pe
1 iunie 1967) se dusese probabil mar i 21 nov.
1989 la Bucure ti s -si ridice pensia. Intr-o
not  pentru Securitate este consemnat  in-
ten ia sa de a- i muta pensia la Sinaia. Dup
relatarea preotului N. Boboia din Porumbacu
de Sus, P rintele Arsenie Boca s-a întors cu
o masin  care a fost somat  de doi securi ti

 opreasc . oferul n-a vrut, dar P rintele
Arsenie Boca i-a zis c -i r mân cei doi copii
pe drumuri fiindc  securi tii îl vor împu ca
daca nu opre te. Din ma ina oprit  P rintele
Arsenie Boca a fost scos cu brutalitate i
apoi b tut cu s lb ticie. E foarte probabil c
oferul l-a transportat apoi la Sinaia l sându-

l în grija maicilor de acolo, însp imântate de
Securitate s  nu sufle nici o vorb  de cele
întâmplate. Probabil c  p rintele Pantelimon
împreun  cu p rintele Dometie au presim it
ceva fiindc  aveau mare evlavie la P rintele
Arsenie. De aceea s-au dus la Sinaia unde
au r mas cam o s pt mân , cât a durat  ago-
nia i maicile însp imântate nu i-au l sat s -
l vad  pe cel torturat.

Despre P rintele Arsenie Boca, preotul
din Porumbacu de Sus mai spunea c  „ar
trebui s  fie folosit la facult ile de teologie,
la seminarii, la mân stiri, în toat ara. Nu s
fie inut ascuns” (Pr. Nicolae Boboia, în vol.

rturii din ara F ra ului despre P rin-
tele Arsenie Boca, F ra , Ed. Agaton, 2004,
p.26).

Locul meu de na tere

În mun i, v i i dealuri,
Bucolice i juc e
Ape de cristal ca argintul viu
Pârâul rece i Pârâul Sfânt,
Pârâul Mic i Pârâul Mare,
Vadul Uscat i Vadul Mare

i în dou  p i dup  dorin ,
Pârâul lui Staka i Pârâul Bun,
Între ele Pârâul Osului,
Piatra Sfânt i Piatra de Câmpie,
Inima munte i ochiul pinului,
Contemplu cu pl cere i cu admira ie
Câmpia Kosovei i Dukagjinul.
În Lugul plopilor i în Rallecina,
Nu se mai v d stejarii durerii
Dealul Lith i Sighavina,
Din Hunaia i Piatra Mic ,
Nu se mai vede Dealul M rului.
De aceea pe tine jur Dreni a,
Cu s  m  trezesc, s  cresc,
Cu tine s  m  bucur,
Cu tine m  mândresc, pentru tine mor.
De aceea ast zi vin i spun:

i doresc toate cele bune,
Cât eu voi fi i voi tr i,
Niciodat  nu te voi uita!

Piatra str puns  este martor

În mijlocul cartierului este un drum,
În apropiere se vede un zid,
Construit în trecut,
Numai cu noroi i numai cu pietre.
În mijlocul zidului este o piatr ,
Mai deosebit , se deosebe te în str lucire.
Pu in mai alb i pu in mai str puns .
Era timp de r zboi i pericol,
Mergeam la curs de alfabetizare,
Pentru a înv a scrisul i cititul,
Mergeam noaptea cu grab ,
Prin z pad i prin ploaie,
Pentru a înv a literele i numerele,
To i împreun  b trâni i tineri,
Înv tam în camer  acolo înghesui i.
Dincolo de perete la vecini,
To i mergeam s  povestim,

 dac  nu tii scrisul-cititul,
Nu ai valoare nici viitor.
Fusese timp de r zboi i pericol,
Martor  a r mas acea piatr , printre altele
în acel zid, se distinge u or la privit,
Pu in mai alb , pu in mai str puns .

Rashit GASHI
(Albania)

http://www.centrul-cultural-pitesti./
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...Avem, pe masa de lucru, un
dar cât o via  de om, închinat
Duhului: volumul de versuri, din
Colec ia COSMOGRAFII, al lui
Ion Pachia-Tatomirescu (critic
literar, editor, eseist, etnolog, filo-
log, folclorist, istoric (literar, ori
al Pelasgo-Daciei, al limbii pe-
lasge>valahe, al civiliza iilor, al
religiilor), lingvist, poet, profe-
sor, prozator, publicist, teoretici-
an literar, traduc tor, cum corect
i exhaustiv îl define te dna conf.

univ. Ana Mugurin, în discursul
de prezentare De la cele biblio-
grafice, la repere din bolta oranj-

istoriei literare, un cu totul erudit text, impresionant, prin tiin a
asupra operei pachia-tatomire ti - text plasat spre finalul maiestu-
osului volum): COMETE-N CEA DE-A 65-A VALE (ORANJ-PO-
EMELE TOAMNEI), ap rut în 2012, la Editura Waldpress, din
Timi oara.

...Vârsta uman  este socotit , îns , în registrul/ritualul cosmico-
sacral (infinit superior, prin exactitate i prin statornicia ritmicit ii -
celui uman...!), al RO II-ROTIRII ETERNE - anotimpurile: în cele
260 de anotimpuri ale mele (cf. Puternic-lumino i butuci de vie...,
p. 152).

lm cind titlul: Poezia este Ardere Autosacrificial i Zbor
Cosmic (fie i de scurt  durat , precum cel al unei comete/om - dar
împins/avântat energetic, pân  la zenitul exasper rii existen iale
de... comet /ZEU!), deci este Cunoa tere Sacr , adus  nou -sub-
lunarilor, prin traiectoria cometei, ca-ntr-o Moarte spre Înviere (într-
un Nadir Mistic!), dinspre oculta zon  zeiasc  (dinspre cosmosul-
Mam - cf. Preponderent dativ de stil, frunzelor mele de-april’..., p.
9 - viziune panteist-mioritic , asupra Fiin ei Cosmico-Umane - dar
i viziune atotintegrativ  întru sacralitatea Limbii Ante-Babel i

marcat  de semantica ioanic , a Dumnezeului-Cuvânt i Fraz
Dinamic : Sufletu-mi - diseminat în cire ii-nflori i [...] într-un
luminos-preponderent dativ de stil, frunzelor mele de-april’...!),
de „foarte sus,/din polul plus” - al Crucii Celeste! Chiar i de
cobori, în valea oranj a toamnei (oranjul lui Ion Pachia-Tatomirescu
neavând conota ii politice: este Culoarea Focului Învierii!), r mâi
marcat, pentru totdeauna, de Drumul dinspre polul plus, întru Sacr
Misiune a Verbului Divin, pân  la cei asupra c rora ai Misiune s -i
treze ti, întru Revela ie i C uzire.

Dar i (vom demonstra!): COMETA este REVELA IA TRANS-
SUBSTAN IERII, A RE-CONVERTIRII UNEI PSEUDO-
REALIT I  - ÎNTRU DACIA MISTIC !

Volumul este împ it astfel:
I - primele ase sec iuni sunt ticsite de poeme (care, toate, stau

sub semnul cosmicului dinamic-ardent, de la comet  la stea i...

retur!): 1 - Dansul cometei cu sepia; 2 - Cometa-n lira de-aer-duh;
3 - Cometa-n apa viorea; 4 - Cometa oaselor de foc; 5 - Stea pentru
lemn; 6 - Privighetori-comete de lut;

II - Exhaustiva i acribioasa prezentare monografic  (dar cât de
ap sat, autoritar, insistent, sufocant-monografic , pe c pr rii ati-
tudinal-profesionale i pe alizee i pe uragane descriptiv-demi-
urgice!), a dnei conf. univ. Ana Mugurin (de la pagina 254 la pagina
342, evolueaz , parc  într-o oper  cvasi-autonomizat , în fereastr ,
PERSONAJUL Ion Pachia-Tatomirescu):

- De la cele biobibliografice la repere din bolta oranj-istoriei
literare: Ion Pachia-Tatomirescu - critic literar, editor, eseist,
etnolog, filolog, folclorist, istoric (literar, al Pelasgo-Daciei, al
limbii pelasge > valahe, al civiliza iilor, al religiilor), lingvist,
poet, profesor, prozator, publicist, teoretician literar, traduc tor,
de conf. univ. dr. Ana Mugurin / 255; Pseudonime / 255; Studii
preuniversitare, universitare i postuniversitare / 256; Activitate
/ func ii: profesor, redactor- ef, director / 257; Apartenen  la
organiza ii profesionale, societ i de profil/ 258; Debutul în jur-
nalistic  / publicistic / 258; Publica ii la care IPT a colaborat,
ori colaboreaz  / 259; Debutul editorial / 261; IPT - poetul / 262;
IPT - epigramist i parodist / 266; IPT i poezia pentru copii /
270; IPT - aforismele i lirosoful / 270; IPT - prozator pentru
copii / 272; IPT - proz -document: Revolu ia din 1989 / 274; IPT
- folclorist, etnolog, cercet tor al mitosofiei pelasge > valahe /
274; IPT - critic literar / 277; IPT - istoric literar / 279; IPT - te-
oretician literar / 290; IPT - pelasgolog (thraco-dacolog) / valaho-
log i niponolog / 295; IPT - lingvist (etnolingvist, dialectolog,
etimologist, lexicolog, stilistician, toponimist) / 297; IPT - istoric
al religiilor / 313; IPT - istoric al Valahimii/ 319; IPT - scrieri di-
dactice / 325; IPT - traduc tor / 329; IPT - „editor na ional” /
333; IPT - premii / distinc ii, medalii de bronz / aur, diplome de
excelen  etc. / 335; Referin e despre IPT în volume i în periodice
(1966-2012) / 337.

Dac  n-ar fi fost vorba despre personalitatea cultural , autentic-
poliedric , Ion Pachia-Tatomirescu, ne-am fi apucat de un pamflet
(cu privire la... faraonism i piramide-n timpul vie ii...), înainte de a
ne apuca de recenzarea volumului de poezii. Dar (dup  trecerea la
Arhangheli, a lui Artur Silvestri!), noi NU cunoa tem, cel pu in la
ora actual , vreun om de cultur  român (din România!) mai harnic/
fertil-dinamic, mai tenace, mai serios-grav, mai monumental-demiurg
i mai aprig/obnubilat combativ, pentru crezuri sfinte (despre iden-

titatea Neamului Valah-Românesc, despre estetica sacr -mitologic ,
despre istoria identitar  valah , despre necesitatea trezirii etnic-re-
velatorii a valahilor etc.) - decât pe Ion Pachia-Tatomirescu.

i-n lumea de azi, dac  singur nu- i pui în eviden  valoarea i
aptitudinile spirituale (cu totul invizibile, pentru vulgul grosier i
teribil de frivol ori pizm tare ), exprimate printr-o crea ie monu-
mental , de-o via , lung i larg , de om harnic, onest, dedicat mun-
cilor titanice i mereu rebele, ale Duhului prometeic (e-un singur

Adrian BOTEZ

Maestrul pelasgolog
[i Cometa Transsubstan]ierii

Maestrul pelasgolog
[i Cometa Transsubstan]ierii
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axis mundi prin care Prometeu/ coboar  în to i soare din ochi de
Dumnezeu/ i-aprinde auru-n întregul aer... - cf. i-aprinde auru-n
întregul aer..., p. 69) - cu un spirit de intui ie mult peste medie... cine
i câ i se obosesc s i priveasc , m car (fie i sastisit!), meritele

muncii însângerate (nu avem preten ia i de analiz /hermeneutic ,
ori de vreo apreciere cald i sincer entuziast  etc.!) - ...vorba (plin
de adev r amar!) a Aminului nostru: i când propria ta via  singur
n-o tii pe de rost,/ O s i bat  al ii capul s-o p trunz  cum a
fost?... Nicidecum i nimeni! A a c , smerite mul umiri adres m, i pe
aceast  cale, dnei conf. univ. Ana Mugurin, care, prin munca sa
(foarte apropiat  de tonul, avântul, ritmul i curajul celei pachia-
tatomire ti!), a revelat (pe drept i întru îndreptare de Duh), cu atâta
metod , cu atât de înalt profesionalism i cu insisten  autoritar-
imperial , românilor (pe trei sferturi indolen i/ ca i, i pe jum tate...
invidio i pe... caprele-turm  respectabil , ale vecinului!) - UN DUH
ENCICLOPEDIC. Iar românii n-au prea avut parte, în toat  istoria
lor, de excesiv de multe spirite renascentist-enciclopedice, de prea
mul i... Giovanni Pico della Mirandola...!!!

III - Prezentarea recapitulativ  a operei poetice, sintagmatic i
cu, fascinant , evolu ia copertat , a acestei retroviziuni (cvasi-nos-
talgice, cvasi-eroice!) asupra propriei demiurgii: ION PACHIA-
TATOMIRESCU: 105 volume (35 personale, 70 colective). Pe
segmentul temporal 1971-2012.

...Dup  care, în fine, vine ob tescul sfâr it, care nu încununeaz ,
ci doar marcheaz , la modul statistic: CUPRINSUL.

...Acum, s  ne ocup m de trebile noastre din degrab , de vizi-
unea poetic pachia-tatomiresc , la a 65-a rota ie a cometei - via
întomnat i... lean /v lenar . O vale care p streaz  valen ele...
piscului, prin viziunea de perspectiv , asupra tuturor existen elor/

dirilor cosmice - în form i duh evolutiv.
Fire te c  un „pelasgolog” (scriem cu ghilimele, pentru c  onor.

Academia Român  n-a brevetat, nici pân  azi, aceast  bran  etno-
hermeneutic ... ba pân i denominativul thracolog/thracologie -
hmmm... beneficiaz  numai de rânjete, chipurile, ironice...!) - chiar i
în Poezia sa, r mâne... „pelasgolog”, ca m rturie i crez ardent,
vulcanic-expresiv: arborii cu-adânci r cini-bra e, strângand/
paralelipipedele de granit - de mul i ani-tone -/ ale templelor me-
le de pe subcarpatice dealuri,/ DE PE ÎNGERE TI CULMI DE
COGAION (cf. Cu diamantul peni ei-comet ..., p. 7)1 . Suit în al nou -
lea cer, identificat cu sâga/piatr  originar , Piatra de Bolt i...
Piatra Filosofal  (în registru func ional-divin), care numai ea poate
da m rturie despre identitatea uman  (valah , în particular, i uman ,
în general!) ºi desprenun ile f ptuirilor noastre, întru sacralitatea
mioritic : Pietrele dacilor mei vorbir  celor nou  ceruri,/ despre
cosmica-mi nunt ... (cf. Învelurat -n ultima zi de cire ar..., p. 35).

El, „pelasgologul” - Maestru, este n scut în IESLEA SACR  A

DACIEI /ARHETIPUL DACIEIMIORITICE-ÎNVIETOARE(precum
i-n „CAZUL EMINESCU”...!) - i ne d  m rturie despre Eterna

Copil rie a Omului Paradisiac - care a visat/poetizat lumea, printre
picioarele de plai ale Daciei noastre/ cu l ptos-nemuritoare vaci
de ras , cu nemaipomeni i/ tauri i zimbri - c rora le cre te doar
aurul de-Arutela,/ cel de dou zeci i patru de carate, în coarnele
lor/ vis toare, solicitate intens, irepresibil, de poetica/ impresio-
nantului nostru spa iu forfecat permanent,/ de dou  milenii i mai
bire,/ de la regele Burebista citire..., amin...! (cf. De la regele Bure-
bista citire..., p. 41) - i îi adreseaz  saluturi extatice, i azi, într-o
stare de beatitudine zeiasc , acestui topos sacru al Cuvântului-
Dumnezeu: La mul i ani, zalmoxin  din Cuvânt lumin ,/ la mul i
ani fotonime de Logos...! (cf. La mul i ani, fotonime de Logos...!, p.
45). Adev ratul PELASG nu abdic  de la NIMIC din crezurile sale,
asumându- i toate insultele jalnic-ignoran ilor, dintre care cea mai
naiv-comic  este aceea de... „barbar ignorant”: Eu, dacul, n-am
crezut vreodat i nu cred/ c -n cele zece-mbr date ceruri,/ exist

uri-stele, i nici c  stelele-s fixe,/ r stignite pe crucea-Yin, de-
ars lut, ca vân ta coapt ,/ ori pe Yang-crucea de platin ,/ nici c
greierii stelelor cânt  din aripi/cu zim ii de raze-ai spartelor
orizonturi,/ nici c  soarele are patru albi cai/ i cvadrig -n fl ri
de lupt ,/ nici c  luna se scald -n marea de lapte-a planetei/ i-
apoi, cu spuma laptelui nostru, î i d  pe fa ,/ spre-a fi neasemuit
de frumoas ,/ dup  cum, profund emo ionate, m rturisesc/aproape
toate sufletele ce ne sar printre din i,/ din gur  de rai, dincolo, în
invizibila-i arie,/ în zona-i ascuns , traversat  cu greu,/ printre
ochii agresiv-radioactivi/ ai extratere trilor de serviciu.../ Mie nici
nu-mi vine s  cred c -ncep un ocoli  nou/ al Soarelui, o rotire so-
lemn , dialogând astfel/despre cosmos cu înfoiata-mi varz  cele-
br ,/ ce-are-o infinitate de câmpuri electromagnetice -/ câte unul
pe fiecare frunz ... (cf. Câte unul pe fiecare frunz ..., p. 65).

... i, fire te, un „pelasgolog” i valahist român (...nici s  schimbe
numele neadecvat al patriei noastre, din denominativul injust-
sclavizant, România, preparat, dup  ultimele re ete diplomatice
EUROPOIDE…pentru rromi, în SFÂNTA VALAHIE, nu tim s  se
fi zb tut, dincotrova-încotrova, onor. Academia Român !) are de
dezlegat i p zit, ca tean de lumin , de gard  la Rai, înarmat cu
Armele Parnasului (Ast zi, poezia mea valah  este de gard / în
Insula erpilor) misterele zalomoxiene, nu doar pe cele ale Coga-
ionului, dar i pe cele ale Insulei erpilor (Sfânt  Insul , cu Templu
al lui Zalmoxis-Soarele-Apollon... cât i topos mitic pentru eroul
solar Ahile, îngropat întru Înviere!... Insula erpilor, a c rei sacr
cauz  a fost atât de suspect de prost pledat , de c tre eminentul di-
plomat român, marele profesionist  în... ignoran  jalnic , dl Bogdan
Aurescu!), pentru c  ambele zone de sacralitate stau sub semnul
Lupului Fenrir/ ZECE/ Demiurgie prezent  în Opera de Crea ie:
AST ZI, POEZIA MEA VALAH  ESTE DE GARD /ÎN INSULA
ERPILOR, în vreme ce Ahile î i strânge/ ghintuitu-i chimir lat,

peste buric, prinde toartele/ imensului cazan de cupru - plin cu
miere de r in  -/ i toarn  chilimbarul fluid în marele-i sarcofag/
din vârful modestei, dar SÂGOASEI LUI PIRAMIDE,/ apoi strig
de-mi reverbereaz  tot cerul de malachit:/ „- S  m  ningi cu poeme-
fulgi, neîncetat, pân -auzi/ cum fo ne te nemurirea, în cre tetul
Cogaionului/ p rintesc, apoi s -mi lansezi norul de ciocârlii/
pentru-al nou lea cer, ca dintr-al zecelea, i Dumnezeu s -nceap
a m  ninge cu egretele-îngeri - un desant/ f  frontiere - peste
toate tancurile cu evi-tulnice,/ aliniate, în plaiurile de-aur-glas-
papir ale Daciei noastre,/ peste care flutur -nalt, STEAGURI TRI-
COLORE CU CAP DE LUP...! (cf. apte izometalice, nr. 1, p. 10).

Deocamdat , Ahile devine doar poten ial anchetator autoritar
i teribil de competent (asupra planetei/umanit ii planetei conduse/

administrate de c tre impostorii sublunari/subcere ti - umanitate
El Greco - Laocoon
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i administra ie planetar /subcereasc  trecute, versatil i catastro-
fal, de la uitarea tenden ioas , la starea de demen  violent , creatoare
de viduri semantic-thanatice, în lumea obiectelor/fiin rilor teres-
tre), nu i executor al ignoran ei întru cele sacrale, a urma ilor
valahi ( i, de ce nu, i a genericilor administratori planetari-impos-
tori!): - Cât creier con ine o balig , domnule administrator/ al
subcerescului, câ i neuroni are un ghiocel, o tornad / (fie ea i de
tu ), un bombardier, o vioar , o fregat ,/ o foc , o lubeni , o le-

, un autotransportor-blindat,/ un robot, un Turn Eiffel, un
ocean, un batiscaf, o rachet /cu medie raz  de ac iune, o electric
locomotiv -diesel,/ s  faci bine a-mi spune, prompt,/ domnule admi-
nistrator al subcerescului...?!? /Din p cate, constat/c  r spunsu-
i înc i ast zi f  ecou... (cf. apte izometalice, 2, pp. 10-11).

Terapia i Taumaturgii Valahilor ar fi I- Logos-ul Sacru VOCA-
LICO-LUMINIC/Re-amintirea Originii Sacre i II- Capul de Lup:

A - (...) vine alfabetul pelasgo-dac, adic  valah, psalmodiindu-
mi/ cele apte multimilenar-eroice, de cogaionic jur mânt:/„A - 
- Â (Î ) - E - I - O - U...! (cf. idem, p. 11).

B - CAPUL-DE-LUP - suprem simbol zalmoxian, exorcizator,
eroic-soteriologic, al pelasgo-thracilor. SÂGOASA piramid  a lui
Ahile trimite, energic, la studiul monumental, al lui Ion Pachia-
Tatomirescu: LA ÎNCEPUT FOST-AU SÂGA, SÎGETUL, SIGINII,
APOI SARMISEGETUSA... (monografia unui cuvânt pelasg >
valah), Editura Waldpress, Timi oara, 2012 - sâg  însemnând, la
str mo ii no tri pelasgi (dar cuvântul este p strat, în valaho-româ-
neasc , pân  la începutul veacului XX - de c tre Alexandru Vlahu ,
spre pild , în a lui Românie pitoreasc !): gresie, lespede / stânc  -
de la SÂG  tr gându-se i numele SarmiSEGEtuzei, dar chiar i al
...pelaSGilor!

El, Maestrul, tie c , dup  fiece restaurare a Paradisului - Devas-
tarea Paradisului a venit/vine, mereu, ciclic! - mai curând dinspre noi
în ine, dinspre sl birea credin ei, veghii, solidarit ii de Duh - i în-

rirea celui mai gre os demon, cel al Tr rii (To i imbecilii-mp ra i
ce-i urmar , INCLUSIV VESTI II/ R ZBOINICI ÎMP RA I RIDI-
CA I DINTRE DACI, AU IMBUC IT/ MAI ÎNTÂI DACIA SUD-
DUN REAN ...), decât dinspre americi îndobitocite i... înrechi-
nato-scrofizate (de varii droguri, catastrofe mondial-financiare/
crize, banditism terestru etc. - dar i de cel mai stra nic drog-al-dro-
gurilor: mass media minciunii propagandistice!): To i imbecilii-
mp ra i ce-i urmar , INCLUSIV VESTI II/ R ZBOINICI IMP RA I
RIDICA I DINTRE DACI, AU ÎMBUC IT/ MAI ÎNTÂI DACIA
SUD-DUN REAN , redenumind-o-n alt chip/ Capadochia, nu
Cap-la Dacia, Bitinia/ Frigia, r sbotezându-le apoi/ ca-n ast  zi
de cire ar, pe cele dintre Dun re i pân  dincolo de Martea Thra-
cic : Turcia, Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Mun-
tenegru, Bosnia-Her egovina, Croa ia, Slovenia,/ori pe cele de la
nordul sacrului fluviu al valahilor mei:/ Austria, Cehia, Slovenia,
Ungaria, România,/ Moldova, Ucraina, parte mare i din Masa-
ge ia noastr / str mo easc , dar mai mult -n Rusia:/ Hei, tu, eteric
Muz , mai pune-o fierbinte ventuz ,/ iar tu, Americ ,/nu-mi mai
droga tinerii cu-atâta estetic  isteric ...! (cf. Mai pune-o fierbinte
ventuz ..., p. 38) - sau: nu mai ai nici porc de Ardeal, de t iat/ la
solsti iul de nea - ai numai rechin de Pacific,/ ai numai scroaf  din
rasa marelui alb,/ ori negru, de New York...! (cf. De New York..., p.
192). Ion Pachia-Tatomirescu aduce un aspru, liric i teribil de
îndrept it rechizitoriu SUA, precum Henry de Montherlant (1886-
1975): O singur  na iune a reu it s  mic oreze inteligen a, mora-
litatea i calitatea omului de pe aproape întreaga suprafa  a p -
mântului – i aceasta nu s-a mai v zut de la Facerea Lumii: ACUZ
SUA DE COMITERE DE CRIME CONTRA UMANIT II!!! - cf.
eseul Haosul i Moartea.

Vina noastr  de sl biciune i cedare se ca  pân i peste...

SATANICA PIRAMID  MASONIC : toate-s piramidele Daciei
mele, F  OCHI ÎN VÂRF... (cf. Însingurata mea piramid
extraplat ..., p. 187).

Maestrul întru PELASGISM/PELASGOLOGIE, Ion Pachia-
Tatomirescu, invoc  toate z rile celeste, ORDON  tuturor hulpa-
velor imperii terestre - s  elibereze DACIA MISTIC (la al c rei
edenic aer s-a copt întreaga omenire a Terrei!), pentru c , astfel, î i
elibereaz , to i i toate din cosmos, Fiin a/Fiin area Cea Autentic :
transpira ia devine insuportabil ,/ i respira ia istoriei în prezent
se-arat  ca inacceptabil ,/ i Dacia blândului meu popor pelasg,
adic  valah,/ r mane t iat  - îns  nu ras  de pe fa a p mantului,/
cum dictat-a be ivul împ rat Traian.../ De i e târziu, e-al doi-
sprezecelea ceas, v  ordon:/ „- IMPERII DIN ACEST CAP AL
CELUI DE-AL TREILEA MILENIU,/REDA I, ELIBERA I AERUL
NEPOLUAT, CURAT, AL DACIEI MELE,/ EDENICUL AER, DIN
PRIMUL EI MILENIU DE ZALMOXIANISM...!” (cf. Reda i, elibera i
aerul edenic al Daciei mele...!, p. 76).

...Ca i în Memento mori, celebrul poem eminescian, i la Ion
Pachia-Tatomirescu, DACIA este UNICUL TOPOS SACRU
TERESTRU (la care, Totul Cosmic revine, ciclic!) - pe care îl identific
i de care beneficiaz  spiritual doar cei ini ia i (adic , a a cum afirma
i Vasile Lovinescu, cei care intr , demni i cu bun -credin i

aplica ie, trecând peste orice forme aparente, de a a-zis moderni-
tate - în COLLEGIA FABRORUM, pentru a construi pun i semantice
cosmice, DECI  LOGICE I NOMOTICE, între zalmoxianism i
cre tinism): Spuma laptelui urc -n ochiul de-azur al mun ilor Da-
ciei/ mele de aur, fire te, pe-o banc  proasp , de brad,/ a telefe-
ricului, coborând în amurg, ori pe lun  plin ,/ de pe creasta în-

pezit-artificial , cu telecabina tricolor ,/ în fa a c reia î i în-
clin  capetele to i d cinii/ din Gura de Rai i sufletele-fluturi ale
mieilor mei/ arginto i, manca i - mai ales la Pa ti - de lupoaicele/
sure-ale Romei, f  vreo mil  vatican ... (cf. idem, pp. 11-12) - sau,
la fel de frumos-expresiv, ini iatul pelasgo-dac, în... cuiburi de ga-
laxii i lans ri de meteori: s  m  viscole ti o or -dou , cu fulgi-
ou  de pitulice,/ cu fulgi-stele, cu tot aurul Daciei mele, cu to i
str mo ii/mei nemuritori, prin constela ii c tori - din sear / pân -
n zori -, cuib ri i in galaxii, lansând meteori...?! (cf. Cuib ri i în
galaxii, lansând meteori..., p. 190).

Fire te, fierea lui Ion Pachia-Tatomirescu transform poemele în
poeseuri pamfletare, îndreptate, cu deplin  dreptate/îndrept ire,
spre contemporanii no tri blestema i, vulpile ro ii, identificabile i
în persoana vulpilor postrevolu ionar-decembriste (administratori
impostori, de ri, neamuri i planet / Ombilic Cosmic!), care, prin
vulpile tehnice, prin mass media de propagand , adic  prin Logos
Desacralizat i INVERSAT FUNC IONAL, deturneaz  lumea i, în
spe , VALAHIA, de la destinul ei, prescris deCERUL PELASGO-
VALAH: Vulpile ro ii ale dictaturii ro ii/ se iepuresc maroniu, ori
alb, în urm / cu mai bine de-o jum tate de secol, f  a li se ince-
ndia/ viezuinile confiscate de la viezurii alb-negurii.../ Vulpile
postrevolu ionar-decembriste ale României/ m nânc  de dou
decenii,/ i iepurii de toate soiurile,/ i viezurii alb-negurii, f
fric  de s rutul dintre ochi,/ dat prin surprindere, de justi iare
lebede-mitraliere,/ f  a se teme de fumigene de r zboi, ori de
vreun teren/minat, de pe la ciberneticele lor intr ri / ie iri/ din
vizuinile, din galeriile de aur, însu ite fraudulos,/ în baza unor
înalte programe de haotizare, în temeiul/unor ultramoderne stra-
tegii distrug toare de sisteme,/ de la o viezurime însomnorat i
profund mancurtizat .../ Totu i, chiar i-n aceste zile ale campa-
niilor de-alegeri/ democratic-parlamentare, vulpimea postde-
cembrist / nu preget  s  arunce în mul imile viezure ti, spoliate,/
cu clasice bombe confec ionate barbar-junglier,/ din argila pl -
dit -n urina ro catelor... Mesmerizat,/ electoratul viezurin-cre tin
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protesteaz  calm i civilizat,/ caligrafiindu- i, cu degetul (ar -
tor), lozincile,/ pe-aburit-imense ecrane de televizoare plasmate
(cf. idem, p. 12).

Sau, violent-impreca ional, de rit arghezian - identificând/acuzând
o stare de anomie cosmic , de gregaritate alienant i de entropizare
spiritual  uman , DE LIMIT , în zona valah : si i imediat lumile
mele de-nalt-iubitoare ordine,/ de cosmic  ordine, c  de nu, f
mil , chem unchiul trax,/ din evul antiotoman, s  v  trag -n uria a

dure de epi,/ ori chiar eu, cu dreapta-mi mân , v  sting în ochi
buturile/luate din ler-de-Cr ciun, pe sfert j ruite, în fl ri de
prau/ cu-nfrico tor trosnet, v  bat cu joarda de-alun, v -nfund/

rile cu fum de t mâie, de steble-busuioace, vid v  fac/ în b ici,
în burdihane, în toate firidele sistemelor voastre/ i-n toate spa iile
intersti iale, pun enilele de la tancuri/ pe vertebrele voastre, sau
cu toate tunurile trag în voi,/ cu toate armele-laser v-atac, v-asediez
cu bombardiere/cerul gurii voastre f  fund, v-arunc/ neutronicele
bombe/ în cariatele m sele, v  dinamitez caninii, pun popi s  taie
limbile voastre p roase i-apoi v  minez sublinguala arie,/ pe voi
experimentez toate armele seismice, vulcanice,/ meteorologice, v
trimit sateli i-spioni, rachete de raz / lung i medie, în cavitatea
voastr  vast-bucal , de-ntrece/ galaxia, pe loc v  sufoc, v  bag
radioactivii nori în trahei,/ v -nfund esofagele cu turb  mocnit-
arzând i cu sulf,/ a adar, c ni i-v  definitiv de pe-aici,/ cu
toate cancerele voastre - active, ori în rezerv / haotizatoare: din
trupul de om, din trupul social,/ din toate sistemele-i distruse de
voi i corupte,/ din s tatea bolnav , din înv mântul drogat,
virusat,/ din armata debusolat , din betejit-v duvita agricultur /
i din re elele-i de iriga ii, din ogoarele-i pârjolite,/ sec tuite, din

durile-mi seculare t iate i exportate,/ din hidrocentrale
pr duite, din mafiotizatele fabrici,/ din uria e combinate chimice,
metalurgice, pom nuite/ str in ii, din str lucitoarele sonde-
ale vechii steme,/ din rafin rii de petrol, de neuroni, din minele de

rbuni, de-aram , de-argint, de aur, de fier, de uraniu i de alte/
nemaipomenite bog ii ale subp mantului dac - sarea,/ eiul,
gazul metan -, intrate pe mâini de hahalere,/ de neofanari i, de

neostalini ti, de mancur i, disp re i/ urgent din toate domeniile
mele teluric-celeste, din rai,/ din infern, din limb, din materie i
din antimaterie,/ din cosmicele g uri negre, din informaterie, din
lumatie...!/ Car -te-nd t, Haosec, retrage- i tentaculele,/ c  de
te mai prind pe-aici, în benzin  te-nec, ori te pun/în apa moart  de
crap  sâga i c mida ars , ro -vine iu/ de tare, sau î i trimit
fulgere de moarte, despletite/ din vatr , pân  te scot i din fluier,
din huda lui thrac  -/ lumii întregi de haosit  s -i treac ...! Fugi i
tu, de pe-aici, Haosachie cal oas i seac , nu face/ s -mi scot
sabia-fulger din teac , neantizându-te, i etern,/ i oleac , dincolo
de marginea galacticului drum, la riftul de foc, în haos-valea cu
kilometri cubi de scrum... ! etc. etc. (cf. Descântecul zalmoxian al
unchiului Aethicus Donares de-alungat Haosachele i Haosachia...,
p. 250). HAOSEC - Haos+Sec/STERP/Infertil Cosmico-Semantic.
Penia hinduist , deci i zalmoxian .

Unele poeme ating forma i densitatea ideatic  a ceea ce Poetul
hunedorean, Eugen Evu, nume te poeseuri. Din p cate (sau ...din
fericire?), POETUL Ion Pachia-Tatomirescu (cel care a introdus, în
circula ie mondial , conceptual estetic de HOLOPOEM2 !) este, tot-
deauna, din punct de vedere calitativ, superior pamfletarului Ion
Pachia-Tatomirescu (prea exasperato-implicat, prea liric - ...de la
LIRA LUI ORFEU, fire te!... - în esen , prea st pânit de patima
tragic !): în aceste poeseuri, tensiunea Logos-ului Sacru scade sim-
itor, ducând textul spre zone minore, penibil-banale, coborându-l

spre un obiectual steril semantic (autorul textelor volumului fiind
total incompatibil, în ESEN A SA MAGMATIC  - Poemul meu
lucreaz  la dou zeci i dou  de mii de vol i- cf. Câte-o pereche de
petale pe zâmbet, pe buze..., p. 73 -, i cu optzecismul, i cu post-
modernismul, i cu fracturi tii, textuali tii i intertextuali tii ... i
cu atâ ia al i - ti ...ne-isca i i anti-demiurgi blasfemiatori!) - zone
obscure, neconving toare, din punct de vedere estetic...

Iat  cât de mult se dilueaz  sacralul (intrând într-un labirint sinuci-
ga  al vorbelor!), când este amestecat cu realitatea minor : Dac
vrei, i tu po i s  vezi sacrul întreg cosmic,/ întruchipat - prin
puterea logosabil  dintâi - în mânz,/ nechezând foarte-nalt, pe
bulevardul sâmbetei la vale,/ traversat de-o droaie de-albastre
lupoaice cu pui, ce vor/ neap rat s  se-nfrupte din laptele de Pa-

re-Phoenix,/ chiar într-a lor des-muritoare Rom , t iat -n fâ ii/
de ro ile autoturismelor, de i se umfl  n rile i pl mânii/ de po-
luarea, de miasmele omului-motor, ale omului-roat / de cauciuc,
ale omului-beton, ale omului-cârti ,/ ale omului-bufni , ori pu-

, ale b ligosului elefant/ p storit-c torit din India... (cf.
Poemul de sâmb -seara, pe bulevard, la vale..., p. 21).

Noi tim c Ion Pachia-Tatomirescu TOCMAI ASTA vrea s
demonstreze, tocmai despre înjosirea sacralului, în lumea „modern ”,
vrea s  ne povesteasc  - dar SACERDOTULUI i se impun, în liturghia
sa, ni te norme, ni te interdic ii de autoiluzionare burlesc /funam-
bulesc . Un Preot nu se va apuca s  înjure, în Centrul Sacru/Revelator
i Transsubstan iator, al Templului, pentru a demonstra cât de

derbedei au devenit... tinerii din ziua de azi!
Ion Pachia-Tatomirescu este i trebuie s  r mân  un sacerdot al

CENTRULUI, al TEMPLULUI VALAH - i s  nu se amestece cu
mirosurile din forum, ci s  se suie pe Acropolis3  sau pe Areopag4

(ca i cum ar fi Cogaionul!), pentru a- i adresa, c tre (multiplii) vi-
nova i, catilinarele, impreca iile profetice i sentin ele sale. S plu-
teasc , chiar, în teribil de frumoasa acuzare, pseudoblasfemiatoare,
de fapt, autentic demiurgic-prometeic  (se cere a r mâne în plata
Domnului, adic ... nepl tit decât cu p strarea Ouroboros-ului/Cerc
Sacral-Demiurgic, cu Eternitatea Duhului Crea iei întru Lumin ,
Starea Androginic !), a lui Adam: De ce, Atoatecreatorule, mi-ai
luat coasta în somn/ i mi-ai f cut-o femeie...? Nu puteai s  m  la i
întreg/ i antic Androgin, în plata Domnului...? (cf. Despre muza
adormit , din coast ..., p. 26).El Greco - Adormirea Maicii Domnului
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i, totu i, nu-l putem nicicum ignora pe Poetul Cosmico-Tauma-
turgic (autentic!), care se strecoar  printre pasajele propriului text
(uneori excesiv de rugos!), printre înjosirile, la care-l sile te însu i
subiectul minor, degenerat, al stihului s u, forjat pentru a fi constant
avântat: REALITATEA ISTORIC ! - …a a cum e, spre exemplu, în
viziunea/apocalipsis, de mai jos: În acest sens giratoriu, pot fi de
folos chiar serii de timbre/ po tale cu chipurile mele olimpiene (de
pe Internet),/ evident, dac , prin absurd, mai r mân pe undeva,/
de personalizat, vreun Soare, vreo Lun , vreo Constela ie/ Lyr ,
ori vreo alt  invizibil  parte a valahului meu neam,/ prin zmeuri ul
stelar-ereditar... (cf. „Cartea de Identitate” i zmeuri ul stelar-
ereditar..., p. 15).

Când scap  din autoimpusul co mar al realit ii dec zute, prin
istoricizare - Ion Pachia-Tatomirescu (care- i clameaz , cu mândrie,
apartenen a la Transsubstan ierea Câmpiei Joase/Înjosite - adic ,
la PIRAMID : peste ora ul meu de câmpie ca o piramid
extraplat ... - cf. Ca o piramid  extraplat ..., p. 29 - PIRAMID
care numai neini ia ilor li se pare extraplat , platitudinea ei aparent /
din Prakrti fiind r scump rat  de Piscul Duhului Umano-Divin,
Atitudinalo-Divin!) redevine fantast c re  al stelelor i Pegas-ului,
jucând fulgii Logos-ului Sacru, între desfrâul/Frineea Luminii i
constela ii, între mândru /mendru  - i timele-Cosânzene,
Afrodita-FArineea - suite pân  în al nou lea cer, la Spiritele Fiilor
i Fiicelor Amurgului, Fiii i Fiicele Penumbrei/ANGELOI-

ÎNGERI, p zitori i c uzitori spreSCULPTURA ETERN  A DACIEI:
În ultim  instan , Mandru o, Farinee-Afrodit ,/ Vener -Frinee,
Cosânzean , Farinee-Spuma-Laptelui,/ sau cum i-o mai spune
lumea prin diferite unghere,/ îng duie-mi s  te fac, mai întâi, din
aurie argil  fierbinte,/ s i pun ochii foco i, din hum  azur , sub
gene prelungi,/ atirate, s i sclivisesc solzoasele coapse, ge-
nunchii,/ pân  dau de lumina dintâi, a genezei, fire te, pu in/mai
la vale - unde-i umbr -parfum i m ru-i în pârg  -/ i-apoi s i
prind aburariul de-ale soarelui raze,/ razele-acelea ce te-nal ,
negre it, într-al nou lea cer,/ ca - eliberându-te din model - s -
ncep i-a te sculpta/în marmura Daciei mele cu lumini arz toare,
cum numai/ sub pielea transparent  a cire elor coapte, de iunie,
afli... (cf. Ce dac  mi-s, iubit  Farineea, drag  Frineea..., p. 17).

Ochii foco i, huma azur - dar i solzoasele coapse (ce frumos,
lene  precum o zare de mare Egee..., sun  verbul a sclivisi, întru

rere de ferchezuial îndelungat-inutil : i SCLIVISESC
solzoasele coapse, genunchii,/ pân  dau de lumina dintâi - este,
aparent, o opera iune pentru pl cere, ve nic i voluptuos, pân  la
desfrâu, amânat  - în realitate, este demiurgie, ajungere la R cina
Constelativ  a Cosmosului!) - sunt semnele divinului-FEMEIE, etern
feminin , întru fertilitate cosmic-demiurgic .

Nostalgia penitent a lui Ion Pachia-Tatomirescu, dup para-
disul sacral, originar (aura noastr  de demult, aidoma celei de
sfin i/picta i prin bazilici, aur  vizibil , perfect , nezim at ), este
de-a dreptul romantic , în lep darea ei de tot arsenalul otr vit al
artificialului i artificiosului, anti-naturalului/anti-cosmicului (nu
ale electricelor becuri,/nici ale tuburilor de neon): Nu pot s i
spun mai multe despre nimbul,/ despre aura noastr  de demult,
aidoma celei de sfin i/picta i prin bazilici, aur  vizibil , perfect ,
nezim at ,/ de pe-acel segment temporal-paleolitic,/ dintre ori-
zonturile anilor 30000 i 9000,/ înainte de Hristos: da, pe-atunci,
la lumina propriului t u/ cap-soare, la înziorarea din grânele
razelor tale,/ nu ale fe tilelor, nu ale felinarelor spânzurate de
stâlpi,/ de coloane, de sfinc ii bucegi,/ la fulgera ele/ blânde,/
mângâioase-ale pletelor tale, nu ale electricelor becuri,/ nici ale
tuburilor de neon, î i puteai/ zugr vi/ sanctuarul/ din înc perea
de neatins, de neîntinat, într-un martie/ numai al pe terii tale, î i
puteai împodobi panoul central/ de credin e, cu bizonii-atle i, cu

cerbii în dans,/ cu caligrafia g ilor din zenit, da, î i puteai permite/
 incizezi în tavanu- i de gresie doar la/ lumina ta,/ nu a altora -

întreaga priveli te a fiin ei/ teluric-celest elansate, da, în pe tera-
i de domiciliu,/ între sâgile-nvelite cu alb-maroniile bl nuri de

ur i,/ în siguran a marsupiului de mum -p mant, foarte-nalt/ i-n
lung-lat constelat...! (cf. Foarte-nalt i-n lung-lat constelat..., p. 32).

Prin supunerea la Sfântul Canon al Iubirii - Moartea i Via a
devin/ se prind într-o HOR  SACR /SOLAR  - dincolo de oasele
vocalelor i ale consoanelor, dincolo de fascina ia luciferic  a
solului de sticl  fertil  al Internet-Cerului, dincolo chiar de cimi-
tirul urban, unde nu se mai d  ora exact-liric ,/pentru c -n cimi-
tirul agrest nu se mai radiotransmite/ sacrul buletin meteorologic
- se afl EI, Înzei ii Poe i-Demiurgi, ipostaze ale lui Orfeu (- Drumu-
i cu sens unic, Dalb-de-Pribeag:/s  nu cumva s  te-ntorci - c-o

ti ca Orfeu... - cf. -i cale de-a ajunge în Marele Foc..., p. 136),
i ale Cuplului întru UNU-Zalmoxis - Apollon i Artemis/Gemenii

Pribegi: LBU II-PRIBEGI-POE I, care re-convertesc, spre
Sacr  Lumin , obscurizatele spre borboros, vorbe socio-moderne,
adev rate tumori, înjositoare i ru inos-gregare, ale Logos-ului Cos-
mic: sindicate, grev  de avertisment, ori general  etc. (cf. Poemul
iese din sarcofag i umbl  otova prin otav ..., p. 19).

Da, prin EI/ LBU II-PRIBEGI-POE I (Dalb-de-Pribeag,
urcând Muntele-Diamant, MUNTE ÎN CARE STELELE-S CA
ICRELE/LUI DUMNEZEU - cf. Bine marcat de geometria fulgerelor
de-azi-noapte..., p. 51) se produce opera ia alchimic  a Învierii/Re-
Spiritualiz rii Lumii/Cosmosului (cu Omul într-însul, înving tor prin
recunoa terea înfrângerii... modern-progresiste i democratice, într-
o Împ ie Divin  ETERN , unde domin , de la Originile-Izvoare
i pân  în Piscul Cogaionului, singura Realitate - cea SACR :

Zamolxocra ia/Hristocra ia): IE IREA DIN SARCOFAG!
i intrarea în hora hierogamic  a nun ii/nuntirii Soarelui cu Luna:

Oricum, nuntirea noastr  cosmic  se datoreaz /binomului format
doar de Soare i Lun ,/ c ci Muma-P mânt - ce ne ine-n pe tera-
i ca etern/pântec de-aram  - nu ne mai poate vedea-n chip luminos,/
acoperit de late frunze viguroase de brusturi... (cf. Cardinale de la
fântâna proasp t-forat -n amiaz , 2, p. 24).

Oricum, DACIA r mâne/ va r mâne, neab tut (de i nev zut, adic
tr ind/ respirând în Planul Existen ial Mistico-Metafizic, o vreme,
cât ine vântul nebuniei terestre - adic , situarea sub semnul, înjositor
i pâng ritor, pentru Fiin a/Fiin area Uman  - al Apei UIT RII/

LETHE!), sub semnul Învierii din propria-i cenu  a uit rii (z na-
tice...!), sub semnul IASTREI, al RII PHOENIX: Dacia -
prima sacr -mp ie din lume -,/ sc ldat -n eroicul sânge pelasgo-
dac, sfârtecat ,/ încenu at  pân -n temelii de-o droaie de barbare
imperii,/ sortit -i focului fix dou  milenii, cu num rare/ chiar din
marmura asta: c-atunci e sorocul, c-abia atunci,/ Dumnezeu revine-
n Gura de Rai, respir  iar în albul/ Cogaion i REÎNVIE DACIA
MAI ZDRAV , MAI DREAPT ,/ MAI PUR , CA PE-O
VERITABIL  M IASTR -DACIE-PHOENIX...! (cf. Ca pe-o veritabil

iastr -Dacie-Phoenix..., p. 144). Dacia Învierii i Nemuririi, Dacia
ETERNEI CREA II-CA-DEMIURGIE-DIONYSIAC , subSemnul
lui ASE+UNU... - DACIE a TINERE II-F -B TRÂNE E-

I-VIE II-F -MOARTE: Îmi lipesc pâlnia urechii de-otava
din plai, clar s  aud/chemarea Daciei-Mum : „Din cogaionicii
mun i, reveni i,/ neasemui ii mei r zboinici-valahi, tot în grupe de
ase plus Unu, în Dava Muntelui Mare, s -mi jura i r zbunare/ i

plaiuri curate - c  de-i plai s tos, ca parte a rii,/ i-ntregului
îi merge bine, c-al vostru-i întregu-mp iei/ TINERE II-F -

TRÂNE E- I-VIE II-F -MOARTE, amin...!” (cf. Despre
grupa de apte - contrafort valahului neam..., 226).

...Cum i IASTRA brâncu ian  trebuie în eleas , restaurat
în semnifica ia ei originar , autosacrificial-hristic , prin Neamul
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Valahilor! - precum se zice i se în elege, despre Pas rea PHOENIX
(îngenunchind în fa a sfin eniei umano-divine - Sfin ii/ mi-ard

rin ii... - i ostracizând, cu suprem  hot râre, zicerea bestial /
inuman /antisacral Din ii / rod/ rin ii… - se simte de departe, în
aceast  sintagm  resping toare, putoarea Fiarei din Om, a Bestiei
Apocaliptice: - Dar Coloana lui Brâncu i este, bunicule Aethicus,/
din trunchiuri de piramid , turnate-n bronz, font i-o el,/ sudate
în perechi, baz  mare pe baz  mare i baz  mic / pe baz  mic , tot

a, ca, pe trunchiul din vârf, s  a eze/ Pas rea M iastr ,
psihopompa eroilor valahi din primul/r zboi mondial... Tu de ce
sculptezi în lemn de brad/ fiecare din cele zece pajuri ce-au în
gu  câte o pereche/de capete, de b rbat i de femeie, i de ce
pirogravezi/în baza totemului salmul Sfin ii/ mi-ard p rin ii...,/ nu
pe cel tiut de mine i de toat  lumea: Din ii/ rod/p rin ii... ?!? (cf.
Salmul pirogravat în lemnul acestui totem..., p. 160).

În fiece clip  de Fiin are, trebuie s  p zim i ascult m cum cade
nu ...banul în/ din buzunar, ci... capul-oul brâncu ian, ca semn al
CREA IEI/RE-CREA IEI ETERNE: ria ta din puf de leb /
aduce mai degrab  a cuibar întors, de stru , din care tocmai i i
cade ou-capul,/ brâncu ian...! (cf. Brâncu ian..., p. 189).

...Din p cate, DACIA SACR  ( i etern-cosmogonic !) mai exist ,
azi, doar sub somnul nostru vinovat-dezonorant-degenerant,

sc tor de mon tri, asomator de Responsabilitate a Fiin ei/Fiin rii
noastre, fa  de cosmogonia sacralului din PATRIE ( i vidând de
semantic  sacral  tocmai... paradisul nostru în destr marea necre-
din ei, paradis ostenit-blazat-înnocturnat! - conform superb-thana-
ticei metafore blagiene!): Doamne, i, la urma-urmei, îmi spun/ r s-
picat c  degeaba m-am n scut în ziua de 24 Ianuarie,/ DAC ,
PÂN  AST ZI, N-AM ÎNVINS NOAPTEA, dac  pân -n clipa de fa-

 n-am realizat nici m car blânda re-Unire a Daciei/ str mo ului
meu Burebista, dintre ro ile din ate/ale istoriilor, dintre imperii-
cenu i, dac  pân -n clipa/ de fa  n-am f cut nici ro -galben-
albastra re-Unire/ a Daciei str mo ului meu R lian, înr -

cinat/ într-a lui Decebal nemurire, DAC  PÂN -N CLIPA DE
FA / N-AM DES VÂR IT NICI REVOLU IA SUBCERE TII
JUM I DE OU DE STRU , OU FRICOS, DIN CARE-A ZBURAT

LBENU UL ÎN SOARE,/ ORI ÎN LUN , ÎNCÂT NU SE MAI VEDE
-/ I NU PENTRU C  M-AM N SCUT IMEDIAT DUP  MIEZUL
NOP II:/ „NANI-NANI, DACIE VIDAT ...! (cf. Nani-nani, vidule,
nani-nani, Dacie vidat ...!, p. 212).

Poezia-Cuvânt Taumaturgic, Poemul care vindec  de emisfer  -
este încercat /tentat , luciferic, din timp în vreme, de dorul ierii
ombilicului Unit ii Sacre, pentru a face câte o cur  de vulgaritate,
vorba lui ie u (poate necesar , pentru a privi i pre ui, corect,
apoi, cu ochi vinova i i sp la i de iluzie, MAGNIFICIEN A
SACRAL ): De-un sfert de or  te-a teapt / nou-n scutul meu
poem:/ s -i tai ombilicul paradoxist,/ ce-i leag  nordul i sudul,/
estul i vestul,/ zenitul i nadirul,/ da, nou-n scutul meu poem/ cu
paradoxist ombilic,/ reunind perechile toate/ din sacrul întreg
cosmic - de-i Dumnezeu,/ din sacrul întreg cosmic - unde pure

i/ i noi mai suntem -, da, s -i tai cordonul ombilical/ a a cum
cut-a marea i antica zeitate/cu iubirea inefabil i indivizibil /

dintre emisferele Androginului,/ în acel de neuitat prag de prim -
var ... (cf. Despre ombilicul de la emisferarea Androginului..., p. 27).

...Între Liturghie i Vitupera ie, între invoca ia Logos-ului i
pauzele extatice ale T cerii Expresive, între cedarea la ispitire i
eroismul amintirii restaurator-demiurgice, prometeice - între
Impreca ie i Binecuvântare! - Maestrul PELASGO-VALAHISMU-
LUI, Ion Pachia-Tatomirescu, trecând, precum un Crist, cu picioarele
printre cioburi i ciolane de vocale i consoane -  se înva i ne în-
va  cum s  exorciz m pseudo-realitatea, pentru a ne recl di Fiin a/
Fiin area, întru Originaritate, întru Singura Identitate -CEA SACRAL !

...Cometa poetic , a Transsubstan ierii prin Logos Recuperat,
se rostogole te, ca avertisment, dar i la modul punitiv-soteriologic,
peste lumea noastr  dement  (nu doar cea valah , ci chiar i cea
european i…terestr , inând cont de perfid/insidios-perpetuatele
colonii ale hulpavelor imperii [vest-/est apusean/amurgit-r ritean-
europene!]): „Vreau o sabie-brad, un brad-scut cosmic/ pentru
întreaga Europelasgie,/ pentru Europa Întreag ...! - cf. Sabia-brad,
racheta-brad..., p.157), n ucit  de parazi ii luciferici, ai trufiei/
arogan ei imperiale, primitive, din BORBOROS-UL PUTERII
GLODULUI... i, prin rostogolirea necurmat  a Cometei, se va revela
(fie i unor veacuri viitoare!), SINGURA REALITATE, acum mistic ,
atunci v dit  extatic: DACIA ÎNVIERII DUHULUI UMAN!

...ACUM VEDEM CA PRIN OGLIND , ÎN GHICITUR ,
ATUNCI, ÎNS , FA  C TRE FA ; ACUM CUNOSC ÎN
PARTE, DAR ATUNCI VOI CUNOA TE DEPLIN - spune Sfântul
Apostol Pavel, în Epistola I c tre Corinteni - i reia, profetic, Mircea
Eliade, prin motto-ul, din fruntea romanului s u despre Mistica Iubirii
- Nunt  în cer.

E valabil  aceast  sentin  apostolic i pentru vizionarismul
pachia-tatomiresc, din volumul de fa . i toamna va da-n Prim var
Etern , sub Lumina „oranj” a percep iei restabilite/restimulate, a
Eternit ii/Sacralit ii redescoperite.

1 - Sublinierile din textele citate ne apar in.
2 - De luat în considerare i SALMUL/SALMII - cea mai scurt  form  fix
de poezie, din lirica universal  (specie literar inventat  tot de Ion Pachia-
Tatomirescu!), de la paginile 6, 48, 50, 86, 88, 114, 116, 148, 150, 176,
180, 252, din opera de fa (deschidere/închidere pentru ciclurile celor
CINCIelemente - AP , AER, FOC, LEMN, P MÂNT - ...care le continu
pe cele inaugurate de autor, în Elegii din Era Arheopterix, Editura Dacia
XXI, Cluj-Napoca, 2011.
3 - În Atena, pe Acropolis, exist  cel mai vechi templu ionic, dedicat templul
Atenei Nike. Edificiul se afla  în partea dreapta a intr rii sacre în Acropolis-
depropylaea. Acest edificiu religios mai purta numele de „Templul victoriei
neînaripate”. Construc ia acestuia a fost finalizat  în 410 î.Hr. i avea ca
scop comemorarea victoriei grecilor asupra per ilor. Templul era decorat cu
ilustra ii ce reprezentau scene de lupt , de la r zboaiele medice. În vremurile
de demult, atenienii aduceau omagii „f  aripi” zei ei ATENA NIKE,
astfel încât zei a s  nu poat  zbura dintre ei.
4 - De numele lui Ares era legat i numele Areopagului, colina unde, la
Athenae, se judecau crimele de natur  religioas .

El Greco - Înmormântarea contelui Orgaz
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Vasile POPOVICI

Într-o bucl  temporal

Eu te tiam de la-nceputul lumii.
***
Când ne vom întâlni vreodat
- dac-o fi s  fie -
vom sta t cu i, f  cuvânt,
vorbindu-ne prin gânduri,
subliminal,
privindu-ne-ndelung, de parc’-am fi
ni te-ar ri
din universuri paralele
ori perpendiculare
ce dintr-un accident în superspa iu
ne-am întâlnit
- ca o sfidare-a unor legi
pe care nu le st pânim,
pe care nu le tim
i nici nu le vom ti în via a asta -

tu, coborând pe c i luminice,
ne-am întâlnit ca o bizarerie
într-o bucl  temporal .

Vom râde, ori vom plânge?
i voi sim i atingerea,

ori ca în visul meu din somnul greu
i-adânc cât h ul

vei fi mereu, mereu...
abstract , virtual i morgan ?

Ori m  voi resemna
 nu mi-ai fost în datum

dat ...
i c -ntâlnirea-a fost o fars

într-o bucl  temporal
în care nu se pot modifica
destine?

Bulg re de poezie

Arunc -mi draga mea,
arunc -mi pe sicriu
un bulg re de poezie!

În loc de lutul greu
i lipicios ca un limax,

ca o n pârc ,
arunc -mi tropi
i rime, i m suri,
i ritmuri.

Arunc -mi, draga mea,
un bulg re de poezie

 se sfârâme-n tropi,
dar mai ales
într-o metafor
obscen  -
moartea mea!

 creasc  mu uroiul dolofan;
mormântul - el -
mormântul meu;

din r cini de stânjeni
ce- i trag prin capilare tropi i
rime, i m suri, i ritmuri
de prin poemele din preajm ,
acoperite cu bulg ri de uitare.

Iar dac  timpul, spa iul
se vor curba într-o
einsteinian  logic ,
(poate ilogic ),
voi reveni din hum ,
din propria-mi cenu

i num r
silabele din versul
(dac i este versul)
endecasilabic ori alexandrin.

i-apoi, din versul alb,
i num r silabele

(accentuate i neaccentuate)
 rim .

Doar ritmul,
ritmul nesincopat
va bate-n alt  clip .

Pânza Penelopei

i te-am cules din Eve i din visuri
prin veac secund s i recompun întregul,
iar dup , m-am izbit de aisbergul
ce m-a l sat la fund printre abisuri.

i-acum, de-acolo caut timp pierdut;
purtai azur i ochii Caliopei
i-ntregul tâlc al pânzei Penelopei

de-abia-n târziul meu l-am priceput.

Am cântat Für Elise.
- Este bine, foarte bine!, a spus tata, tergându- i fruntea

ci cât m  ascultase st tuse încordat. Acum tu, Sebi!
Acesta s-a a ezat pe scaun, i-a îndreptat spatele i i-a
dat într-o parte o uvi  de p r ce îi c zuse pe frunte. A
început s  cânte Fantasia lui Mozart. Degetele sale alergau
pe clape. Sunetele umpleau aerul de un sentiment pl cut.
Într-o zi i-am spus tat lui meu c  m-am hot rât s  m  fac
doctor. Î i d  ochelarii jos, î i terge fruntea i m  prive te
ca i cum ar fi în pragul unei decizii foarte importante, de
via i de moarte. De altfel, a a m  prive te i când îl întreb
dac  pot s  m  duc în excursie.
- Doctor...? întreab  el i caut  în minte cine din familia
noastr  a mai fost doctor. Nu g se te nimic, m  mai prive te
o dat  s  vad  dac  nu cumva glumesc, vede c  sunt seri-
oas i continu : Nu tiu ce s  zic.
De altfel a a face mereu, dar pân  s  plec din camer  g se te
o mul ime de cuvinte. În cele din urm  î i d  seama c  trebuie

 fie nervos.
- Dar n-ai pic de sensibilitate în tine, p i cum s  tai oameni?
Asta numai bunicul t u i-a b gat-o în cap. În loc s  alegi
meseria de artist... voi alege i meserii din astea lume ti...
Peste câteva clipe:
- Dar, pân  la urm , cum vrei tu. E alegerea ta. Eu cu alegerea
ta nu m  pun, s  nu crezi c  a  putea eu vreodat  s  î i spun
ce s  faci. i pân  s  ajung la u :
- Mult succes î i urez, ai f cut alegerea cea mai bun .
Am mers singur  pe câmp i am g sit o m nu  a bunicului,
pe care o uitase acolo pe când înc  tr ia. M-am a ezat pe
spate i priveam crengile copacilor. i îmi p rea c  mâinile
mele cresc tot mai mari i eu cresc i umplu tot v zduhul.
Apoi am revenit la normal, dar iat  c  acum copacii î i în-
tindeau crengile pân  la cer. Ciudat  senza ie. Atunci mama
a venit la mine, m  strig , i mi-a spus c  m  caut  de dou
ore. I-am povestit c  eu st team acolo de cinci minute i ea
m-a mângâiat pe p r.
Era o sear  ciudat , am început s  cânt la pian Moonlight
sonata. Vântul b tea i deschidea geamul. L-am închis i
am mers în camer , aveam frisoane. M  întrebam ce se în-
tâmpl  cu mine, de ce nu pot s  iau o decizie. Apoi mi-am
amintit de datoria mea, de tot ce se întâmplase i am tiut ce
trebuie s  fac. Am alergat spre casa lui Andrei. Afar  înce-
puse s  plou i p rul mi se lipise de frunte, dar nu îmi p sa.
Am ajuns în sfâr it la el i iat  c  acesta st tea chiar în fo-

or i când m-a v zut mi-a ie it în întâmpinare.
- Ce-i cu tine aici pe ploaia asta?
- Am venit s  î i spun c  trebuie sa plec. Te rog s  m  ier i.
...
Aflând de moartea sa, am citit ultima lui scrisoare: „Pentru
ce a  putea s  te iert pe tine, tu nu ai putea nicicând s
gre ti. Afec iunea mea te va înso i mereu, oriunde m-a
afla. Î i s rut cu drag mânu a ta. Al t u plecat i fidel pentru
totdeauna, Andrei”

Anton TOBIN
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Cella NEGOIESCU

Arc de curcubeuArc de curcubeu
„Pas re m iastr  a vârstei ju-

venile” - ar fi metafora ce-ar putea
defini in initio noul volum al lui
Vasile Popovici, intitulat Arc de
curcubeu, al VII-lea volum din
ciclul „Poezii pierdute, poezii re-

site, poezii realc tuite”, deoa-
rece el cuprinde versuri scrise
între 1953 i 1973, stihuri ce urm -
resc traiectoria unui copil, ajuns
la adolescen i la început de
maturitate. Sentimentele i tr irile
se deruleaz  evolutiv, surprin-
zând via a de elev, boboc în prima
clas  de liceu, un pui de ran
desprins înc  de placenta mater-

, suspinând adesea, m cinat
de dorul celor r ma i acas ,
con tient îns  c  trebuie s  rab-
de pentru a- i croi alt drum în
via . Ecouri co buciene, alteori
pillatiene, caracterizeaz  aceast
perioad , tân rul licean evocând
microuniversul copil riei. Mama
i tata, bunicul i bunica sunt

doar câteva figuri care populeaz
visul copilului ce tânje te dup
locurile dragi, p site pentru a-
i continua coala: „Eu am de în-

at, nu pot/ S  trag o fug  pân’
acas ./A  vrea s  fug de-aici, s
fug de tot/ Dar e ceva ce nu m
las ./ N-a  vrea s  calc dorin e,
ale voastre./ E ca i cum a  înc l-
ca un jur mânt./ Voi merge pân -
n pânzele albastre,/ Chiar de ar
trebui s  fac cu iadul leg mânt”.

Primul fior al iubirii îl sperie
i-l fascineaz  totodat , eul liric

confesându-se în timp prin ace-

lea i acorduri co buciene, Lice-
anul, copil înc , tr ie te momente
amuzante la prima vedere, dar e-
sen iale pentru el, un novice, care
ar da fuga, în recrea ia mare, pân
la aleasa inimii, de i aceasta pare

-i ignor  sentimentele. Dorul
de iubire e constant urm rit în
întregul volum, versurile preluând
emo ia primului s rut, echilibrân-
du-se pe parcurs, de i eul liric
pare invadat de iubire, asemuin-
du-se cu o ap  ce se revars  pes-
te maluri. A a se face c , în cursi-
vitatea lui, versul trece de la in-
flexiuni facile, cu efecte umoris-
tice ce aduc în prim plan imagini
din via a de coal  cu micile ei
necazuri (A opta minune, Dor de
lini te), la tonul conving tor al
vârstei împlinite, îndr gostitul
devenind con tient c  iubirea e
un axis mundi, coloana vertebra-

 a universului. Grafic aceast
idee se reg se te în arcul de
curcubeu de pe copert , ima-
gine ce sugereaz  încercarea
spectaculoas  de a uni dou
ve nicii, în timp ce poezia care

 titlul volumului „Arc de curcu-
beu”, datat  15 iunie 1955, se
constituie într-o veritabil  ars po-
etica, poetul, desprins de mirajul
copil riei, con tient de responsa-
bilitatea ce i-o asum , d  expre-
sie artistic  drumului pe care do-
re te s -l urmeze, drum asem nat
cu o lumin  gata s  spintece „în-
tunericul”: „Numai lumina (lu-
mina alb ),/ poate despica întu-

nericul/ din imensit ile ve niciei
prin care îmi voi croi i eu cale/
de intrare în ea/ În ve nicie”.

i lumina, a a cum ni se co-
munic  în amintitul crez artistic,
devine ideal suprem; o lumin
mirific i în acela i timp material
care unific  realul cu fabulosul,
clipa cu eternitatea, dând exis-
ten ei o nou  rota ie, în care tri-
umful e cel al bucuriei de a tr i.
Lumina vine din interior, ca ex-
presie a unei dispozi ii morale i
suflete ti, ducând la un fel de os-
moz  de substan e de la poet c -
tre lume, c ci lumina e, de fapt,
calea de a accede spre absolut.
De aceea imaginea iubitei e ridi-
cat  la rang de mit, a ezat  pe un
piedestal, adorat  ca „o vestal -
nve mântat -n fl ri”, „nep -
mântean / ca un vis”, „înger i
demon” la un loc, „p gân i bi-
ruitoare”, „raz  cald  de soare”,
„naiad ”, „început de curcubeu”,
„izvor de ap  vie”, „icoan  de în-
chinat i drac de fat  pentru

rutat”.
Se constat  în continuare a-

cela i exces de pudibonderie, în-
dr gostitul repudiindu- i chiar i
o privire indiscret : „ i-am su-
gerat/ …s  te dezbraci/ s i pui
ve mântul/ la uscat;/ s  te pri-
vesc/ ca pe-un Rodin în d ltui-
re;/ o fi un sacrilegiu,/ un mare i
de neiertat p cat?”(În parc).
Poetul apare, a adar, ca un ro-
mantic incurabil, „un cupidon
arhaic/ demodat”, timid, dar exu-
berant, vesel i copil ros, un în-
dr gostit delicios în felul în care

i urm re te pretutindeni iubita,
ie indu-i în cale, ca din întâmpla-
re, chiar i cu gândul, oferind lec-
torului un foarte nostim amestec
de delicate e i tenacitate în a-
ceste stratageme.

De i pentru un neavizat ver-
surile par monocorde, ele de-
monstreaz  o exemplar  com-
plexitate. Izbitoarea accesibilitate
în eal . Dincolo de simple stihuri
de iubire, se ascund tr iri i sen-
timente arhetipale. i aceasta n-
o poate realiza, pe de-o parte, de-

cât un ochi deprins cu rafina-
mentul limbii, iar pe de alt  parte,
un bun cunosc tor al poeziei de
pretutindeni i din toate timpu-
rile. Întreg volumul e un cântec
imens închinat iubirii, poetul f -
cându-se interpretul subtil i fi-
del al oric rui tân r ce se întâl-
ne te cu iubirea c reia i se închi-

 cu evlavie ca în fa a unei mi-
nuni. Elementele prozodice sus-
in i ele aceast  atitudine. Ver-

sul, la început influen at de lec-
turarea operei lui Co buc sau To-
pârceanu, se deta eaz  pe par-
curs, amprenta personal  deve-
nind evident . Fiecare cuvânt î i
dezv luie misterul lui, accesibil,
delicat i seduc tor, invitând la
lectur . Forme verbale specific
moldovene ti, sintagme de fac-
tur  popular  accentueaz  sa-
voarea poeziilor:„Drumul meu de
dor nebun / S-o legat s -mi fie
treapt ...” (Drum de dor); „m-o
urecheat i tata”,/ ... âdul , o hâr-
tie/ pe care-o ân în buzunar”. Ri-
ma, ritmul, de obicei împere-
cheat  respectiv trohaic, ca i

sura scurt  apropie textul li-
terar de crea ia popular  ceea ce
face ca popularitatea volumului

 creasc ; „Vino, prinde-m , is-
pit ,/ arpe, limb  ascu it ,/
Mu -m i d -mi venin,/ Face-
te-a  inel, destin” (Descântec).

Desigur nu lipsesc metafore
remarcabile. Ele se grupeaz  în
tablouri picturale precum cea din
poezia „Îmblânzire”, unde pe fun-
dalul albastru, cei doi îndr gos-
ti i ard ca „macii-n lan” sau cea
din „Rosturile firii”: „A adormit
pe plaj  marea/ i a plâns/ cu ca-
pul pe meduze verzi/ i cochilii
de melci”.

În totalitatea lui, volumul în-
cânt . Explica ia ine de m iestria
creatorului, cunosc tor al psiho-
logiei juvenile, al limbajului spe-
cific vârstei ingenue, al ritmicii i
rimei incantatorii, al proiect rii de
microuniversuri imagiste care ne
îndeamn  s  trecem de la o pagi-

 la alta, degustând delicii.
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Margaret WILMOT
(Anglia)

De i m-am n scut în California, din anul 1978 locuiesc în
Anglia. Sunt atras  de asocierile imaginative... amintiri, peisaje,
idei, picturi, cuvinte - m  las condus  de condei. Pentru mine,
a scrie înseamn  a vedea; înseamn  a face conexiuni i a- i îm-
bun i percep ia. Este o c utare perpetu  - c utarea unui soi
de adev r amorf. (Margaret Wilmot)

Acum, Miracolul

scrucea
dintre o sut  cincizeci de milioane de ani
de evolu ie
i un moment unic, precis, din istoria omenirii

constituie miracolul:
cum gâtlejul firav i sofisticat al p rilor
vibreaz i se îngroa ,
începând a rev rsa
o uluitoare configura ie de sunete
acum.

Câteva tulpini uscate

Nu în altar, nici m car
la unduirea povârni ului, când am putut z ri templul
cu cupolele-i inelare - de care templul p rea tras i în at
la acea or  matinal .

Nici m car în elepciunea popular  nu ne-a înv at
 începem s  vedem abia atunci când ne deta m:

când capitul m,
când nu mai încerc m a în elege.

Misterioasa revela ie - treizeci de ani mai târziu
prin câmpuri înclinate întrucâtva, i eu tot m  întreb
a cui? - s-a petrecut în timpul urcu ului dinspre Andritsena.

Un p stor a dezv luit o scurt tur  printre ni te stânci.
Era un teren viran, cu câteva tulpini uscate tremurânde.
Primprejur, totul se deschidea, de parc  lumina ar fi fost sfâ iat .

O privire fugar  în dar

Iazul clipoce te, iar pieptul r tii
se înfoaie. Privesc luciul subtil
al copacilor lustrui i, al penelor sculptate...

Este o curs . O momeal  printre s lcii.
O capcan . Cu toate acestea,
acea privire fugar  în dar, ce- i taie brusc respira ia,
este adev rat ; extazul

de a surprinde un animal s lbatic în repaus.
M-am oprit, urm rind curgerea, unduirea pe jum tate
a celor ce se aflau i nu se aflau acolo.

Scoaterea din Mormânt a Vulpii

În b taia lunii pline - un trup r sfirat,
o gaur  întunecat  în pieptul vulpii. Pe câmpul jilav,
greutatea ei este o gaur  neagr , materie pr bu it ;
pântecul se afl  în suspensie, izolat,
precum în „Coborârea în mormânt”, unde Ti ian
încadreaz  cadavrul în petece palide de lin oliu i nori.
(B rba ii încearc  de zor s  creeze impresia

 bra ele Domnului lor sunt purpurii,
iar ve mintele-i stacojii.)

Îngenunchez lâng  eul în epenit, cu blan . Tânjesc
 înlesnesc ridicarea la Ceruri a sufletului s u  îngropat. Tânjesc
 renasc . Luna îl trage, iar aerul,

pur asemeni luminii, adie peste tot primprejur.
Se aude pulsul vie ii omniprezente.
Curând, vulpea va disp rea.

Aceste poeme sunt
traduse în cadrul

Proiectului Interna ional
Poetry PRO, coordonat

de Lidia Vianu, Director
al Masteratului pentru

Traducerea Textului
Literar Contemporan -

Universitatea  din
Bucure ti, http://mttlc.ro

Traducere de
Alexandra Munteanu,
masterand MTTLC

http://mttlc.ro/
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Dup  ce Papa a anun at, la 11 februarie
2013, în limba latin , c  se retrage din lume la
28 februarie, ora 20, ceea ce este o adev rat
revolu ie în Biseric , deruta este total . Un
fulger din senin la Vatican! Poate un p rinte

 renun e la func ie? Ce consecin  va avea
acest act pentru Biseric , pentru urma ii s i?
Ce va face episcopul emeritus al Romei în
continuare?

Iat  un prim r spuns inspirat. Cardinalul
Ravasi, dup  ce î i exprim  admira ia, recu-
no tin a fa  de Pap  face o analogie a deru-
tei actuale cu Ex. 17 din Vechiul Testament:
noi r mânem în vale, unde-i Amalek, unde-i
praf, unde domne te frica, r utatea, teroarea,
dar unde este i speran a, unde a rezistat în
ultimii opt ani Papa. Din acest moment noi
tim c  pe munte el se roag  pentru noi.

În valea zilelor noastre, pontificatul ma-
relui teolog i filozof este perceput diferit.
Dup  e ecul Lag rului ortodox, ei sunt accep-
ta i în Europa latin , dar f  refacerea unit ii
cre tine, ei nu pot accepta in pectore reali-
tatea. Neoprotestan ii, care, în concep ia Ro-
mei, nu au Biseric  ci case de rug ciune, sunt
la fel de nemul umi i, ca i ortodoc ii, c  mo-
delul lor de mântuire a lumii a e uat în R z-
boiul Rece. Musulmanii, periferiza i de ra-
ionalitatea occidental , sunt revolta i. Evreii,

poporul ales, cred c  sunt mântui i de la
na tere, i astfel irita i de rug ciunile Papei
pentru ei. Confruntarea religiilor asiatice cu
lumea modern , latin  nu este mai pu in plin
de surprize, chiar dac  europenii sunt mai
ales familiariza i cu disensiunile religiilor
abrahamice din fostul Imperiu Roman.

Dac  ni se arunc  permanent praf în ochi
i fric , r utatea, teroarea sunt omniprezente

nu-i deloc surprinz tor c  - în vale - domne te
confuzia i este greu de a evaluat mo tenirea
Papei care se urc  pe munte, dar r mâne cu
noi, chiar dac  nu-l mai vedem, dup  cum
ne-a asigurat el însu i. Repere g sim în vasta
sa oper , în enciclicile sale, în faptul c  a
ales numele Sf. Benedict, patronul Europei.

Determinant pentru decizia Papei trebuie
 fie, pe lâng  vârsta înaintat , e ecul refa-

cerii unit ii cre tine dup  anul de gra ie

1989, care apas  acum asupra noastr , a tu-
turora, ca o mantie de plumb, generând fric ,

utate, teroare i o quasi jen  inexplicabil ,
dar dominant . La 50 de ani de la Conciliul
Vatican II, unde Joseph Ratzinger a fost unul
din teologi, îns i lumea catolic  mai are ne-
voie de timp pentru a-i realiza dezideratele.
Ridicarea excomunic rii reciproce, de la Ma-
rea Schism  (1054), de c tre papa Paul al VI-
lea i patriarhului Athenagoras (1965) este
la fel o revolu ie neterminat . De exemplu, în
1967, Biserica Ortodox  Român  era împo-
triva unirii bisericilor.

Va fi urm torul pap  un tradi ionalist,
fundamentalist sau un reformator? Orto-
doc ii i protestan ii, uni i în cuget i sim iri,
vor un pap  din lumea treia, de preferin  de
culoare, ca Barack Hussein Obama II, un re-
formator ecumenic i dac -i posibil un adept
al teologiei eliber rii (inacceptabil  pentru
Benedict XVI). Evreii se îndoiesc c  urm -
torul pap , tradi ionalist sau reformator, va
avea nivelul profesorului de teologie funda-
mental  ajuns urma  al Sf. Petru i astfel dia-
logul cu Roma va suferi. La fel musulmanii,
preocupa i de revoltele lor, ca i evreii, vor
regreta probabil pe actualul Pap  cu care au
avut totu i un diferend privind ra iunea i
credin a.

Mult peste un miliard de fideli, sute de
mii de preo i, c lug ri, c lug ri e catolice i
dup  cum am v zut mai sus, to i cre tinii,
chiar i israeli ii, musulmanii, asiaticii a -
teapt  ca pân  la Sf. Pa ti cei 117 cardinali în
vârst  de pân  la 80 de ani (Ratzinger are
deja 85 de ani) din 50 de ri s  aleag  din
mijlocul lor pe cel de-al 266-lea pap  în Capela
Sixtin  din Vatican. Se vehiculeaz , fire te,
deja mai multe nume, care vor ie i, în mod
tradi ional, din conclav , cum au intrat, car-
dinali i noul pap  se vor confrunta imediat
cu exigen ele exprimate de Benedict XVI pu-
in înainte de 11 februarie: refacerea unit ii

cre tine, denun area individualismului (dic-
taturii), relativismului i falsa credin .

De la începutul pontificatului am publicat
mai multe articole cu aceast  tem  pe care
îndr znesc s  le anexez cu speran a c  ar

putea fi utile în elegerii importan ei dialogului
romanilor cu Roma.

Prelegerea Papei la Universitatea din Re-
gensburg despre ra iune i credin , una din
temele sale preferate, a generat proteste în
lumea islamic  în leg tur  cu un citat din
dialogul dintre împ ratul bizantin Manuel II
Paleologul i un persan în anul 1391. „Arat -
mi ce a adus Mahomed nou - îi spune împ -
ratul persanului - i vei vedea numai lucruri
rele i inumane, el predic  fidelilor propagarea
credin ei cu sabia.” Impunerea credin ei cu
for a n-are sens: „Lui Dumnezeu nu-i place
sângele, ac iunea f  ra iune îi displace. Cre-
din a este un fruct al sufletului, nu al corpului.
Cine vrea s  propage credin a, are nevoie de
o vorb  bun i o gândire s toas , nu de
for i amenin are. Pentru a convinge, nu e
nevoie de bra , nici de instrumente de b tut
sau altele de acest gen, prin care poate fi ci-
neva amenin at cu moartea...”

Pentru împ ratul crescut în filozofia grea-
, cine nu ac ioneaz  ra ional, e de la sine

în eles împotriva lui Dumnezeu. La musul-
mani, Dumnezeu este transcendental în mod
absolut, n-are obliga ia ra ionalit ii. Dac
vrea El, omul trebuie s  se închine i idolilor.
Aveam, ca urmare, dou  percep ii a lui Dum-
nezeu. La traducerea din ebraic  în greac  a
Vechiului Testament - Septuaginta - era de la
sine în eles c  la început a fost logosul. Dum-
nezeu ac ioneaz  cu logosul, ceea ce este
cuvânt i ra iune în acela i timp. Dup  Evan-
ghelie la început a fost cuvântul/logosul i
logosul, adic  cuvântul este Dumnezeu. Sin-
teza între credin a biblic  ebraic i ra io-
nalitatea filozofiei grece ti nu este întâm-
pl toare. Ea este esen a prelegerii papei.

Înc  din evul mediu, teologii au încercat
disocierea sintezei dintre logosul grecilor i
cre tinism. Rezultatul a fost un Dumnezeu

Viorel ROMAN
  (Germania)

Benedict XVI (2005 - 2013)Benedict XVI (2005 - 2013)

Benedict XVI –
ra iune i credin
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voluntarist, care nu mai era legat de logos,
de ra iune i iubire, ci putea, în atotputernicia
sa, ac iona voluntarist, absolut liber. Cum îl
definesc musulmanii pe atotputernicul Alah.
Aceast  transcenden i natur  complet di-
ferit  a lui Dumnezeu mergea pân  la a nega
înclina ia noastr  pentru bine i ra iune, dup
chipul i asem narea Lui. Biserica n-a re-
nun at îns  niciodat  la analogia dintre Dum-
nezeu i om, p strând desigur propor iile din-
tre finit i infinit. Îns i slujba religioas  este
o îmbinare între cuvântul lui Dumnezeu i
ra iunea noastr . Sinteza dintre credin a bi-
blic i filozofia greac  este determinant
pân  în zilele noastre, iar dac  mai ad ugam
la aceasta i mo tenirea Romei avem în fa
ceea ce numim noi azi Europa/Uniunea Euro-
pean .

Elenizarea cre tinismului, care era de la
sine în eles împ ratul grec, s-a confruntat i
se confrunt  neîncetat cu încerc ri de a le
disocia una de alta. Reforma german  din
sec. 16 cu programul sola scriptura urm rea
eliberarea credin ei de corsetul filozofic. Me-
tafizica p rea reforma ilor lui Luther un model
str in, de împrumut, de care trebuia eliberat
credin a originar , a a cum a fost în forma sa
genuin , biblic . Rezultatul a fost înlocuirea
Bisericii cu Templul i Casa de rug ciuni.

zboaie religioase.
Al doilea val de marginalizare a filozofiei

grece ti de credin  are loc în sec. 19 i 20 în
Europa. Totul pleac  de la Pascal. El face o
deosebire între Dumnezeul filozofilor i cel
al lui Abraham, Isac i Iacob. Mai ales teo-
logul Adolf von Harnack pleda pentru omul
Hristos i mesajul s u simplu, adic  tot ceea
ce punea în umbr  elenismul. Isus a pus ac-
centul pe moral  nu pe cult. El este ini iatorul
unei chem ri morale pline de omenie, care-l
elibereaz , a a credea von Harnack, pe omul
modern de elementele filozofice i teologice
i mai ales de credin a în Fiul lui Dumnezeu
i în Trinitate.

Pentru von Harnack, ca pentru mul i con-
temporani, teologia era istorie i tiin , iar
sinteza dintre platonism (cartesianism) i em-
pirism, atât de popular  în zilele noastre, în-

re te aceast  tendin . tiin a se bazeaz
pe ra ionalitatea matematic  a materiei i pe
experiment, care-i d  certitudinea valabilit ii
experimentului. Acest concept din tiin ele
naturii este aplicat îns  cu aceea i stringen
i istoriei, psihologiei, filozofie, sociologiei.

Dumnezeu, credin a este l sat  la o parte, ca
o chestiune pre- sau chiar ne tiin ific . În
felul aceste este redus i sfera tiin ei i
cea a ra iunii. Nihilismul.

Din încercarea de a trata teologia ca ti-
in  a rezultat un cre tinism fragmentat i

cios, cu rezultatul c i omul, care se
întreab  „de unde venim i încotro mergem?”

mâne chircit. În ceea ce define te tiin a ca
ra iune, problemele legate de religie i etic
devin subiective. A a devine con tiin a subi-
ectiv i ultima instan  moral . Religia ca i
etica pierd astfel for a colectiv , devin aleatorii
i periculoase pentru umanitate. Patologia re-

ligiei i ra iunii din vremea noastr  este urma-
rea îngr dirii ra iunii, c reia chestiunile de
credin i moral  i-au devenit str ine.

Al treilea val de marginalizare a elenis-
mului din cre tinism a ap rut în era globa-
liz rii în care o multitudine de culturi într  în
contact. În dialog cu alte culturi se afirm  c
grecizarea cre tinismului nu mai trebuie s
fie o condi ie preliminar . Mesajul Noului
Testament trebuie sa redevin  mai simplu,
eliberat de filozofia greac , pentru a permite
diferitelor culturi s  se defineasc  din nou,
i de la sine. Aceast  idee este fals  pentru
 Noul Testament a fost scris în greac i

poart  pecetea acestui spirit. Bineîn eles c
nu toate culturile trebuie s  urmeze etapele
devenirii Bisericii, dar interdependen a dintre
credin i ra iune este componenta indiso-
lubil  credin ei.

Critica ra ionalit ii moderne nu trebuie
 fie în eleas  ca o încercare de a ne reîn-

toarce la vremurile de dinainte de iluminism.
Toat  lumea este recunosc toare pentru pro-
gresele pe care le-a f cut omenirea în ultimele
dou  secole. În afar  de asta, etica cercet -
torului tiin ific este p truns  de respect fa
de adev r i în felul acesta poart  în sine
una din caracteristicile fundamentale ale cre -
tinismului.

Ra iunii trebuie s  i se deschid  noi per-
spective. O critic  negativ  nu- i are locul.
Dar în ciuda bucuriei în fa  atâtor noi posi-
bilit i pe care i le-a cucerit omul, nu se poate
trece cu vederea primejdiile care-l pasc. De
aceea trebuie g sit  o cale de reîmp care a
credin ei cu ra iunea. Teologia trebuie s  ias
din strunga disciplinelor sociale, umaniste
i s  se concentreze asupra ra ionalit ii cre-

din ei. Numai pe aceast  cale se poate realiza
un dialog autentic al culturilor i religiilor.

În lumea occidental  domin  acum con-
cep ia ra ionalit ii pozitiviste cu colile filo-
zofice aferente. Dar tocmai aceast  pozi ie
lezeaz  profund celelalte culturi religioase din
lume i face un dialog imposibil. Marginali-
zarea dumnezeirii din universalitatea ra io-
nalit ii este perceput  în lumea neocciden-
tal  ca o punerea la îndoial  a ceea ce este mai
pre ios în credin a fiec ruia, i pretutindeni.
Ra iunea surd  la credin , trimis  la subsol, e
incapabil  s  participe la un dialog al culturilor.

Dup  aceast  trecere în revist  a tezelor
expuse de Benedict XVI la Regensburg, unde
a fost profesor, putem fi optimi ti în ceea ce

prive te dialogul, reunificarea bisericilor su-
rori, romano-catolic i ortodox . Discu iile
în acest sens dintre catolici i Patriarhatul
slavilor orientali de la Belgrad, de unde a
pornit în ultimul deceniu r zboiul religios al
slavilor de sud, este de bun augur i pentru
to i românii.

Marea problema va fi apoi dialogul cu
celelalte culturi religioase, mai ales cu islamul,
unde demersul papei nu este înc  în eles,
sau, i mai grav, gre it perceput, dup  cum
ne-au ar tat manifesta iile de protest i chiar
victimele din ultima lun . Con tient de difi-
cult ile armoniei între credin i ra iune,
dialogului dintre teologi, filozofi i culturi
religioase, papa a fost „profund mâhnit” de
felul cum a fost perceput discursul s u de
unii musulmani. Dar parc  având o premoni ie
a acesteia, în încheierea prelegerii sale,
Benedict ne reaminte te de un moment al
discu iilor dintre Socrate i Phaidon. Dup
ce a auzit atâtea idei filozofice îndoielnice i
false, Socrate îi spune: e de în eles dac  ci-
neva dup  ce a auzit atâtea idei false, r mâ-
ne pentru tot restul vie ii sale cu o ur i
dispre  pentru toate discu iile în leg tur
cu a fi.

Anul acesta se s rb toresc 1900 de ani
de la c derea Sarmisegetuzei lui Decebal i
venirea legiunilor Împ ratului roman Traian
în Dacia, actul de na tere a romanit ii la nord
de Dun re. Vor g si românii, cu acest prilej,
în ceasul al 12-lea al reintegr rii lor în UE/
Uniune European  - Sfântul Imperiului Ro-
man de azi -, for a s  refac i unitatea spiri-
tual  cu punctul de plecarea a istoriei i civi-
liza iei lor, cu Roma etern ?

„Lag r”-ul comunist s-a pr bu it pentru
 Decalogul lui Dumnezeu era scos din so-

cietate, rela ia între munc i salar disp ruse,
interdependen a dintre sexualitate i pro-
creere era alterat . Dictatura proletarilor din

ritul Europei se baza pe doctrina marxist-
leninist i cu toate c  era o diferen  clar
între comunismul catolic din Polonia, ortodox
din România, protestant din Germania, exista
o aversiune comun  - „religia e opium pentru
popor”. Catolicii au reg sit calea spre UE,
ortodoc i înc  nu.

Din anul 1989, tranzi ia de la uniformi-
tatea, mediocritatea comunist  la libertatea
i responsabilitatea individual  este mai difi-

cil  decât s-a presupus. În Germania sunt lo-
calit i în care jum tate din popula ie e ne-
botezat , fo tii comuni ti cer salarii ca în vest,
cu toate c  productivitatea muncii lor e numai
2/3. Transferul din vest spre est e de o mie
de miliarde de euro i va continua pân  în

Traian - Benedict XVI
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2018, când nu mai va fi nici un muncitor, care
 fie fost afectat de comunism. Într-o socie-

tate, pentru a supravie ui, o familie de dou
persoane trebuie s  aib  în medie 2,1 copii.
În Germania, ca i în România, raportul actual
e catastrofal, de numai 1,3! Vor disp rea a-
ceste neamuri?

În cele dou  state române ti avem de-a
face cu acelea i fenomene negative. În Mol-
dova, comuni tii dau tonul, a a c  între Prut
i Nistru restabilirea normalit ii va dura. Mai

ales c  România i Moldova nu se pot baza
pe un transfer financiar din vest, iar erodarea
raportului munc -salar e atât de grav  c
milioane î i iau lumea în cap, fug i muncesc
în vest, pentru a sc pa de pacostea „la co-
mun”, înc  în vigoare pe meleagurile lor. În
aceste condi ii, descre terea popula iei e nu-
mai o „pierdere colateral ”? Se vor regenera
moldo-valahii în tranzi ie sau vor vegeta izo-
la i, într-o cultur  ortodox  de anonimat la
periferia Europei, zilieri cu câ iva euro/zi?

Nem ii i românii au pierdut R zboiul Mon-
dial II i fenomenele de mai sus sunt rezultatul
ocupa iei Armatei Ro ii. Mai ales moldo-va-
lahii sunt complet dezorienta i. Interzicerea de

tre comuni ti a Bisericii Unite i reorientarea
cu for a a 2000 de biserici, inclusiv a unui milion
i jum tate de greco-catolici din Transilvania,

de la Roma spre Moscova, face dificil  perce-
perea valorilor i normelor vest-europene i
implicit cooperarea i coordonarea activit ilor
româno-occidentale. Iar faptul c  se saboteaz
i azi Biserica Unit i dialogul cu Benedict

XVI - primul Pap  german de la Reform , care
cu-noa te ca nimeni altul trauma postbelic  a
cona ionalilor lui i a românilor -, are conse-
cin e defavorabile în integrarea ortodoc ilor
în Europa.

Alegerea surprinz toare a unui Pap  ger-
man, la 60 de ani de la ziua de na tere (20.4.) i
apoi sinuciderea criminalului Adolf Hitler -
organizatorul Holocaustului -, atrage invo-
luntar aten ia asupra destinului nem ilor i
evreilor. Benedict XVI are misiunea de a de-

i traumele sec. XX, de a construii o Europ
Unit , de a reface unitatea cre tin i mai ales
prietenia unic , plin  de mister dintre evrei i
nem i, care au slujit Sfântul Imperiu, ca nimeni
al ii, i au contribuit la civilizarea lumii. Evreii
sunt poporul ales a lui Dumnezeu, iar nem ii
al Sfântului Imperiu Roman de Na iune Ger-
man , care a durat o mie de ani, „Imperiul Ger-
man” (II), 40 de ani, iar cel „na ional-socialist”
(III), responsabil pentru uciderea evreilor, 12
ani. Statutul de popoare alese duce, f  îndo-

ial , la explozii de energie creativ , imperial
i justific  pozi ia lor unic  la Roma, dar ge-

nereaz , nu de rare ori, o aversiune reciproc
i a altor neamuri împotriva lor. Benedict XVI,

cel mai mare filozof i teolog contemporan, a
ridicat tacheta moral i intelectual  la un
asemenea nivel c i nem ii au nevoie de timp
pân  vor în elege i integra mesajul. Protes-
tan ii din „Land”-urile din est traumatiza i de
ocupa ia rus  ortodoxo-comunist  s-au refu-
giat în ateism, iar cei din nord sub presiunea
anglo-american  în relativism, multicultura-
litate i cultul Holocaustului. Muzeul Holo-
caustului din Washington, Berlin i în curând
la Bucure ti, sunt sanctuare unde se comemo-
reaz  încercarea de exterminare a evreilor.
Cultul Holocaustului are un canon iudaico-
protestant, care nu cunoa te iertarea p catelor
ca la cre tini, iar pentru f pta i i urma i lor
nu va exista iertare, în vecii vecilor. Pentru a
în elege „cultul”, protejat de legisla ia multor

ri i de curând i de România, sunt necesare
cuno tin e privind „regulile” dup  care se
„construie te” religia i autonomia ei în ra-
port cu societatea. i acest „cult” lupt  pen-
tru a câ tiga adep i, nu tolereaz  „revizionis-
mul”, are o „inchizi ie” i ca în orice credin ,
sensibilitatea fidelilor nu poate fi în eleas
decât de cei uni i de sacralizarea Holoca-
ustului - izraeli ii, protestan ii i mai nou
ortodoc i moldo-valahi. Curând acest cult se
va practica i la Bucure ti, cu toate c  tranzi ia
de la vechea izolare înc  nu s-a încheiat. Ro-
mânii nu sunt preg ti i de a dialoga cu Roma
i a ie i în lume. Benedict XVI re-aduce în

actualitate mo tenirea i misiunea istoric
comun  a evreilor i cre tinilor, necesitatea
dialogului i red  mai ales protestan ilor nem i
i ortodoc ilor moldo-valahi, traumatiza i de
zboaie mondiale pierdute, de suveranitatea

limitat  de dup  capitularea necondi ionat
i de lungi ocupa ii militare cu ideologii anti-

cre tine, credin a într-un viitor comun mai bun
în Europa Unit , în noul Sfânt Imperiu Roman.

Majoritatea germanilor s-a rupt de Roma
prin Martin Luther, care a subminat Sfântul
Imperiu Roman de Na iune German i Adolf
Hitler, care a târât Europa într-un r zboi mon-
dial i a adus hoardele comuniste slave în
inima Europei. La 20 aprilie 1945 el î i serba
ziua de na tere în pragul sinuciderii sale i a
germanilor. A urmat capitularea i primejdia
lichid rii neamului, cum pl nuiau Josef Stalin
i Henry Morgenthau, consilier al Pre edinte-

lui SUA. Dup  cinci secole, la 19 aprilie 2005,
este ales din nou un pap  german. Tot a a cum
papa slav, Ioan Paul II, i-a reabilitat pe slavii,

care s-au dezis de marxism-leninism i s-au
reîntors la cre tinism, tot a a Benedict XVI
reface unitatea Germaniei, a acesteia cu Roma.
Cardinalii au ales un neam  dup  un slav i
pentru a reface prietenia acestor po-poare.
Ioan Paul II avea robuste ea fizic , fascina ia
i generozitatea sufletului slav. Pe de alt

parte nici un pap  nu a publicat atât de mult,
înainte de a fi ales urma  al Sfântului Petru,
ca Benedict XVI. El este unul din marii filozofi
i teologi ai timpului nostru, are disciplina,

ra ionalitatea i puterea de munc  german ,
poate mai pu in fascina ia mediatic , mistica
înainta ului. Cu toate astea, el a fost ales i
pentru a garanta continuitatea. Nimeni nu
cunoa te mai bine Biserica, problemele
vremii, ca Benedict XVI, „un simplu muncitor
în via Domnului”, dup  cum s-a autocarac-
terizat. La 78 de ani nu e de a teptat un pon-
tificat lung, dar el va veghea ca unitatea euro-
pean  s  nu fie tulburat  de experimente, care
în trecut au pornit de la germani i azi de la
musulmanii turci. Prea Fericitul Patriarh Te-
octist (90) nu a participat personal la întro-
nizarea papei, dar i-a adresat un mesaj plin
de c ldur  în care pomene te de vizita la Bu-
cure ti a lui Ioan Paul II „cel Mare” i de „va-
loarea de necontestat a dialogului dintre cele
dou  Biserici surori din România, Biserica
Ortodox i Biserica Greco-Catolic ... i de

dejdea c  Sanctitatea Voastr , ca unul ce
i fost apropiat colaborator al s u (Ioan Paul

II), ve i p stra i sprijini acest dialog, întru
împlinirea dorin ei noastre comune de reali-
zare a unit ii depline a Bisericii.” Aceasta
este condi ia sine qua non a integr rii româ-
nilor în Uniunea European , care va avea loc
formal, de jure, în 2007, dar cea real , de facto,
care va face aceast  aderare de durat i au-
tentic , nu duplicitar  ca cea greco-ortodox ,
cere o dep ire a situa iei în care milioane de
români sunt „tolera i” numai la munca de jos,

unari, sclavi pe planta iile occidentale.
Mari speran e se pun în Traian B sescu în
dep irea acestui blocaj de comunicare, co-
muniune religioas  între români i Roma. Vor

si Pre edintele i Prea Fericitul Teoctist calea
scoaterii românilor din groapa milenar  a
mizeriei, corup iei i nedrept ii? Papa îi va
ajuta mai mult decât predecesorii. Numele e
program - nomen est omen - i pentru cel de al
264 pap . Benedict este patronul Europei.

Noul Pap  va continua cursul Conciliului
Vatican II, 1962-1965. Cariera cardinalului
german Joseph Ratzinger începe ca preot
1951; doi ani mai târziu doctoratul; 1957, la
30 de ani, habilitarea, dup  care e prof. de

Benedict XVI i
Holocaustul evreilor

Benedict XVI –
nomen est omen

Benedict XVI
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dogmatic  la Bonn, Münster, Tübingen, Re-
gensburg; consilier al cardinalului Frings la
Vatican II; 1977 arhiepiscop i cardinal în
München; 1981 urma  al „marelui inchizitor”;
1986-92 pre edinte al comisiei Constitu iei
Apostolice „Fidei Depositum”. Benedict XVI
e un mare teolog i filozof, care al turi de
Ioan Paul II, a contribuit la formularea docu-
mentelor recente ale Bisericii. Alegerea sa,
dup  cea mai scurta conclav  din istorie, este
atât garan ia continu rii cursului predece-
sorului s u, cât i a cristaliz rii unor puncte
de vedere tradi ionale, care vor da din nou
siguran  cre tinilor ajun i în b taia vântului
unei modernit ii îndoielnice. În sec. trecut
mitul „clasei” i „rasei” superioare au generat
catastrofe. Divinizarea Revolu iei i Rasismul
sunt dep ite, dar au ap rut noi mituri po-
litice, mai subtile, pentru ca sunt mai pu in
clar definite i nu de rare ori amalgamate cu
valori autentice. In cartea „Valori în vremuri
de tranzi ie. S  facem fa  cerin elor vi-
itorului” ap ruta în ed. Herder simultan cu
alegerea sa, Benedict XVI precizeaz  mituri
noi: progresul, tiin a i libertatea. Progresul
a devenit o norm  în politic i în activitatea
curent . In ultimul secol s-au ob inut mari
progrese în tehnic , medicin  etc., dar ele
încep s  pericliteze omul i natura. Cum poate
fi pus progresul în slujba omului i nu invers?

tiin a e ra ional , dar exist  o patologie a ei,
atunci când omul e în pericol s i piard  dem-
nitatea. Ea poate deveni chiar inuman  în ex-
perimente pe om, omul ca banc  de organe
etc. De aceea trebuie subordonat  imperati-
velor morale. Libertatea a început s  fie anar-
hic , antiinstitu ional , idolatric . Libertatea
uman  nu poate fi altceva decât libertatea
drept ii, a convie uirii într-un respect reciproc,
altfel devine o minciun i duce la sclavie.
Moralitatea ra ional  e mai presus de hot -
rârile colective, nu invers. Nim nui nu-i este
permis în vest a batjocorii evreii sau musul-
manii, dar în numele aceleia i libert ii nici
normele cre tine nu trebuie c lcate în picioare
sau împro cate cu noroi. În centrul noului pon-
tificat stau modernizarea Bisericii, refacerea
unit ii cre tine i dialogul cu celelalte cre-
din e. Fundamentul acestora, a precizat primul
Pap  al sec. XXI în cartea sa pomenit  mai
sus, e vechi de când lumea i acceptat de to i,
cele 10 porunci nu-s proprietatea evreilor sau
cre tinilor, ci recta ratio, expresia ra ional  a
unei morale universale. Ioan Paul II a învins
colectivismul, a ref cut Europa, a schimbat
Polonia i fa a lumii. Benedict XVI începe lupta
cu „dictatura relativismului”, va reface Ger-
mania, va da stabilitate Uniunii Europene i
siguran  celor peste un miliard de cre tini

spândi i pe toate continentele.

Din ploaia de tiri despre crime, furturi,
i, spargeri de b nci, de bancomate... a i

auzit, oare, vreodat , cum c  s-ar fi spart vreo
libr rie sau bibliotec i s-au furat c i?

De i cartea te înva , nu te pâr te la
nimeni i nu te iradiaz ..

tim cu to ii c  tr im într-o lume a ba-
nului; to i fugim dup  aceste hârtii pe care le
zboar  vântul i ne alegem mai mult cu fuga,

lcându-ne unii pe al ii în înv lm eal . E
drept c  sunt unii care prind multe hârtii (nu-
mai ei tiu pe ce c i!), dar cu cât prind mai
multe, cu atât sunt mai nemul umi i.

Anul trecut, intrasem la badea Alexandru
din Valea Verde, care tocmai venea de la grajd
cu laptele proasp t muls. Dup  lapte veni-
sem... Am vrut s -i pl tesc 5 lei pentru sticla
cu lapte, dar acesta n-a primit banii, spunân-
du-mi, ceea ce tie toat  lumea, c  banii sunt

cina tuturor relelor. Am fost surprins s
d atâta în elepciune la un om simplu!

În antichitate, pl ile se f ceau prin ser-
vicii reciproce ori prin produse agricole, dar
fiind dificil a pl ti pe cineva cu un sfert de...

mil , au fost inventa i banii, acest blestem
(devenit totu i necesar), care a pus st pânire
pe toate aspectele vie ii noastre cotidiene.
Gurile rele spun c  robia financiar  este mai
rea decât cea din Evul Mediu. Mark Twain

Ioan NICOAR~
(SUA)

spunea c  „un bancher e cineva care î i îm-
prumut  parapleul (ploierul) când e timp fru-
mos i i-l ia când începe s  plou ”.

La Arad, voiam s -i ar t doamnei T taru
o mini-colec ie de bancnote din diferite ri,
dar aceasta nici n-a vrut s  se uite, spunân-
du-mi c  dac  banii ar disp rea, odat  cu ei
ar disp rea i cele mai mari nedrept i de pe
fa a p mântului.

Cu ani în urm , când mi-a fost spart  ca-
sa, aici, în Arizona, în timp ce eram în Ro-
mânia, printre altele, mi s-a furat i colec ia
de bancnote. Aveam bani din 75 de ri.

Se tie c  orice colec ie e un act de cul-
tur , dar mi-am zis: Atâta pagub ! Bine c  nu
mi-a disp rut nicio carte!

Recent, am citit despre un anticar (mi se
pare Grum zescu) din Ia i. Iat  ce a spus
acesta: „Furtul unei c i, în aceast  epoc ,
este un act de cultur ! Îmi place s  cred c
cel care îl comite o face din pasiune!”

Sunt oameni atât de s raci încât n-au
nimic în afar  de bani!

Spunea un filozof c  nu te po i considera
bogat dac  nu ai ceva pe care focul s  nu-l
poat  arde i ho ii s  nu-l poat  fura.

Din cauza banului, dragostea nu mai e
dragoste, ci afacere. În ziua nun ii, mireasa
se gânde te câ i bani ar putea scoate de pe
el la divor . În muzic , se cânt  tot mai mult
despre bani. Sportul a devenit i el o afacere.
Sunt echipe în care cu greu mai g se ti 2-3
juc tori autohtoni..., restul sunt cump ra i
pe bani grei din str in tate. În art , acela i
lucru. Vine afaceristul, negociaz  pre ul unui
tablou - nu pentru c  i-ar pl cea - ci gândind
ce ghe eft ar putea face revânzându-l.

Despre s tate, ce s  mai spun?! Aici,
afaceri tii îl prind pe bietul om la col , tiind

 acesta o s i dea toat  agoniseala unei
vie i pentru a- i mai lungi zilele. A devenit deja
o uzan  ca atunci când mergi la spital s i se
cear  mai întâi s  dai declara ia de avere.

i totu i mai sunt doctori care au în ve-
dere nu profitul ci alinarea suferin elor i sal-
varea de vie i. Mai sunt înc  mirese care se

toresc din dragoste. Mai sunt oameni
care iubesc frumosul i care te ajut  f  a
avea în vedere profitul. Ace tia ne dau un
sens vie ii i un motiv s  ne bucur m de ea.

B a n i iB a n i iB a n i i
Motto:
   Mul i se plâng de bani, dar de minte nimeni.

Nicolae Iorga
El
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Nicu[or CONSTANTINESCU (n. 24.04.1928)
scut în localitatea Rogojeni, jude ul Gala i. A absolvit coala Normal  „Costache Negri” din Gala i i Facultatea

de Pedagogie i Psihologie a Universit ii din Bucure ti. A lucrat ca profesor la mai multe coli generale i licee din
Bucure ti, inclusiv ca director i inspector colar.

Membru al Clubului Epigrami tilor „Cincinat Pavelescu” din Bucure ti i al Uniunii Epigrami tilor din România.
Scrie poezii, proz , cronici i eseuri, studii de specialitate, epigrame, prefe e la volumele unor colegi, apare în

numeroase publica ii de gen, a primit mai multe premii pentru crea iile sale, este inclus în peste 35 de volume
colective de epigram . Este autor de versuri pentru compozi iile unora dintre cei mai renumi i compozitori de
muzic  u oar i coral , nu de pu ine ori premiate.

Apari ii editoriale: o carte de poezii, dou  c i de versuri pentru copii, precum i Tratament cu epigrame
pentru stres, fobii i drame. În curs de apari ie: Zig-zag epigramatic.

Epigramele mele
De i scriu epigrame, de mul i ani,
Prietenii îmi spun spre-ncurajare,

 jum tate nu fac nici doi bani
i c  cincizeci la sut  n-au valoare!

Redactorului ef al unui cotidian
Dânsului, tip o rât,
Epigrama-i st  în gât,
Fapt ce nu-i mai d  putere

S-o digere.

Constatare
Femeia-i bucuria vie ii

i asta din motive varii;
În versuri o sl vesc poe ii,
De regul , celibatarii.

Nedumerire
Mi-a pus nevasta o-ntrebare:
„Ce-i PIB-ul i cât e de mare?”
Eu i-am r spuns, mai cu perdea,

 nu e chiar ce crede ea!

Ambiguitate
Amicul meu, cu-amanta lui fidel ,
Se duce în concediu unde vrea.
So ia nu îi e decât umbrel

i o deschide când e vreme rea!

Eradicarea corup iei
Noi de corup i putem sc pa

i-a a ceva ar vrea tot omu’
Numai atunci când îi vom da
Pe mâna doctorului Ciomu.

Pruden
De i Guvernul actual sus ine

 ne va scoate din recesiune,
Eu, sincer ca s  fiu, nu prea a  vrea;

 tem s  nu ne bage-n altceva!

anse minime
Nu mint, nu fur, nu-s traseist,
Parale n-am, nu-s trombonist,
Nu prea am vicii i e clar

 nu pot fi parlamentar!

Ale ii no tri au imunit i sporite
Pe ei chiar dac -i prinzi, la o adic ,
Cu mâ a-n sac sau cu ocaua mic ,
Nu po i s  îi atingi nici cu o floare,

ci sunt imuni i nic ieri nu-i doare!

Suspiciune
De i aud c , uneori,
Unii copii se nasc din flori,
Nu mi-a fost dat, m car o dat ,

 v d o floare-ns rcinat !

Amenin rile so iei
Nu este zi s  nu m icaneze,
Îmi cat  nod în papur  mereu,
M-amenin  c-ar vrea s  divor eze;

a s  îi ajute Dumnezeu!

Pruden
Chirurgul, când m-a operat,
Mi-a dat un pix, mi-a dat hârtie

i mai apoi m-a îndemnat:
Semneaz -aici, c  nu se tie!

Roadele reformei în s tate
Reform -n s tate ca la noi
Nu prea g se ti în toat  Europa;
De suni, în zori, la unu-unu-doi,
Abia târziu, spre sear , vine... popa!

La medicul de familie
Cu mult entuziasm m-a a teptat,
M-a ascultat atent, m-a consultat

i la plecare de la dispensar,
Mi-a strecurat i-un plic în buzunar!

Mândria de a fi pensionar
Cu pietre la ficat i la r runchi,
Cu pri ni e la ale i genunchi,
Beau ceaiuri, in regim alimentar

i m  mândresc c  sunt pensionar!

Orizontul
E elul ce-l avem în fa ,
Speran a noastr  mult visat .
Spre el vâslim întreaga via ,
Dar nu-l atingem niciodat .

Viagra
Viagra-i un medicament
Ce-l folosim ca stimulent,
Atunci când, cu adev rat,
Mai e ceva de stimulat.

Fostului premier Emil Boc
i dac  ori de câte ori cose ti,
ti vesel mai tot timpul i zâmbe ti,

E pentru c , sau poate mi se pare,
Te gâdil  otava-ntre picioare!

Soacra
Are-mpotriva mea un dinte

i, f  ezitare, mu  –
i când m  port cu ea cuminte
i-atunci când pun mâna pe pu !

Emancipare
La mine-n sat au ap rut, ad-hoc,
Bar, discotec , jocuri de noroc

i de aceea, pe la prânzul mare,
Nu se mai afl  nimeni pe ogoare!

Unei profesoare de limba latin
i-a fost, pesemne, scris de soart

Ca s  predai o limb  moart
i totu i f i al crucii semn

 nu predai una de lemn!

Ho ia
Se spune, ast zi, de ho ie

 e un fel de meserie,
Ce-n ori icare conjunctur
Nu se înva , ci se fur .

Defini ia na ului
Na ul, poate s  se spun

 e e cel ce te cunun ,
Sau acel ce- i ia, discret,
Bani, în tren, când n-ai bilet!

Autoepitaf
Pentru c-am fost un om de bine,
La cripta mea, nu-ntâmpl tor,
Se mai opre te câte-un câine

i-apoi ridic  din picior! Gr
up
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Dan-Viorel NOREA (28.10.1949)
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scut la Constan a, unde a absolvit Liceul „Mircea cel B trân”, apoi Facultatea de Automatic , Sec ia Calculatoare
Electronice, la Institutul Politehnic Bucure ti. A lucrat ca inginer de sistem la CTCE Constan a, iar dup  1989 lucreaz  ca
întreprinz tor privat în domeniul IT. Începând din anul 2002 a publicat poezie i epigram  pe site-ul poezie.ro (agonia.ro).
Scrie poezie, haiku, senryu, epigram , proz  umoristic i SF, pagini de jurnal, cu care apare în numeroase publica ii locale i
na ionale, pe site-uri literare, dar i în aproape 30 de volume colective i antologii, între care cel pu in 15 de epigram i 6 de
haiku. A semnat i cu pseudonimul Noric i a ob inut mai multe premii pentru crea iile sale. Este membru al Clubului
Umori tilor Tulceni „Haz” (2007), membru fondator i pre edinte al Clubului Umori tilor Const eni „Pr lia cu umor”
(13 decembrie 2008), membru al Uniunii Epigrami tilor din România, al Cenaclului de Haiku i al Cenaclului Literar „Mihail
Sadoveanu”, ambele din Constan a. Membru fondator al Cercului Epigrami tilor Ingineri ING-EPIGRAMA, din cadrul AGIR.

Apari ii editoriale: Epi...gramatica (2011). A îngrijit, în colaborare, apari ia volumului Pr lia cu umor / Caietele Clubului
Umori tilor Const eni (epigrame, fabule, poezii vesele, proz  scurt , caricaturi, 2010).

Catren ciob nesc
St  ciobanul circumspect,
Lung privind la o copaie:
„Anul sta-i an bisect,
Trebuie s  fac o baie!”

La p dure
Ea fraga buzelor mi-a dat

i dou  mere dulci i sper c ,
Nu vrei s tii ce-a mai urmat,
Da- i spun... mi-a dat i o ciuperc .

Tabieturi
La slujb , totu-i o rutin
Cu secretara actual :

-ntâmpin  cu tava plin
i, pe la prânz, deja e goal .

Dup  o b taie la cârcium
 vede i ce indignat e

Un zdrahon cât un dulap:
„Don’ j ndar, îi da i dreptate
Unuia... tut în cap?

Solu ie pentru iarna grea ce va urma
Cu frigul cred c-am rezolvat
(E o prezicere funebr ):
Dormi-vom câte doi în pat,
Unul normal, cel’lalt cu febr .

Supersti ii folositoare
Îmi vin în minte sfaturile date
Demult, de str bunicul, în eleptul:
„Dac  vreodat  vrei s  ai dreptate,

 intri-n tribunal numai cu dreptul”.

Ma ina mea are o mare autonomie
De câte ori z re te-o fat
Încetine te-n dreptul ei.
Voi ce deduce i, dragii mei?
E o ma in ... des-frânat !

Preo i cu diverse nume vor aduce pacea-n lume
Un episcop spada ine
Cu mânerul ca o cruce,
Un imam o bomb -aduce
Iar evreul... ca-rabin-e.

Unui epigramist
d la mijloc... c-a-ta-ram

Are-n ea o epigram
i... cu-tremur... am aflat

C-a-ta-strof ... ai creat.

La Parchet
Unul s-a îmbog it...
La Parchet, se în elege,
Vine omul... cu-venit
Procurorul doar... cu-lege.

Un pieton accidentat
Dup -accident, e întrebat
De-un poli ist în trecere:
„V d c  e ti beat. Cum s-a-ntâmplat?”
„P i fost-a chiar... pe-trecere”.

Evolu ie de supra-fa
La dou zeci - un supraom în zbor,
La patruzeci - un supraponderal,
La aptezeci - supravie uitor,
La nou zeci e ti supranatural.

Victor Hugo
Venind Hugo acum, la noi în ar

i-n elegând cam cine-s responsabilii
De via a noastr  dur i amar ,
A scris pe loc romanul „Mizerabilii”.

William Shakespeare
zând electoratul consecvent

Ce-i dus la vot cu min ile buimace
i-alege numai ho i în Parlament,

A ridicat din umeri: „Cum v  place”.

Surâsul misterios al Giocondei
O doamn  ce urma s  se despoaie,
Model s -i fie, într-un cadru nou,
Pe Leonardo l-a v zut la baie

i-a a,-mbr cat ... a r mas tablou.

Rembrandt
În perioada de ucenicie,
Curtând, cum e normal, femei mai coapte,
Primise „Lec ii de anatomie”
De la o doamn  dintr-un „Rond de noapte”. Gr
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Nicolae Grigorescu
Plin de dezam gire i revolt ,
’Nainte de-a muri, el i-a retras

i Carul Mare i cel Mic, pe bolt ...
Dar din p cate, boii au r mas.

Ravel
O prob  practic -am dat, când
Designer mi-am propus s-ajung,
Îns  m-au refuzat, spunând

„Bolero”-ul e prea lung.

Leoncavallo
La Deputa i i la Senat
L-au strâns, pe rând, cu to ii-n bra e;
Ajuns acas , a creat
O capodoper : „Paia e”.

„S  nu- i faci chip cioplit...”
Chip cioplit? Eu - niciodat !
Pot s  jur în mod cinstit

 am fost în lumea toat
Renumit ca necioplit.

„S  nu pofte ti nimic de la aproapele t u”
Nu putea ca s  îmi scape
O vecin -a a frumoas .
Dar nu cu vecinu-aproape...
Numai când pleca de-acas .

Scorpionul (zodie)
i m-a n scut mama pe mine,

Un scorpion. Îmi curg în vine
Venin i miere, lucruri sfinte...
Pe cine-n ep m ine minte.

Epigrama v zut  de un pictor
Dac  nu- i dore ti catrene
Ci râvne ti la epigram
Pune dup  trei desene

i-o caricatur -n ram .

Epitaful unui be iv
E ferit de ploaie, vânt,
Prin boschete i parc ri,
Îns  spre al s u mormânt
Duc, ciudat, tot trei c ri.
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Nelu VASILE

ORIZONTAL: 1) ... 2) Sparge oase (pl.)
- Ca oul la Pa ti. 3) Suprafa a m rii! - Unealt
de pescuit cu multe cârlige. 4) Î i dep te mama la s rituri (masc.)
- Ne lumineaz  casa - Liter  din isc litur ! 5) Plin pân  la refuz - Bun
de minte. 6) A sm ui - Se pricepe la fiare. 7) Aproximativ - Are rolul
ei. 8) Extrase din smirn ! - Flamur  - Sp rg tor de sticl ! 9) Element
de compunere pentru sisteme tehnice ampli-ficatoare de energie -
Om de la r rit. 10) Participante la r zboi... - ...izolate. 11) ...

VERTICAL: 1) ... 2) E de mirare... în curte - Par ni te orgolio i. 3)
pada nu-i de v zut în neant! - Cantitate infim  - Angajatul lui Mo

Cr ciun... 4) ... i înc torul s u mijloc de transport al cadourilor -
Sâmburii caisului! - Primele buc i de vai er! 5) Umbl  cu vorba de
la unul la altul (pl.). 6) Dovezi de încredere - Nu-i lipse te nimic -
Inim  de credul! 7) Lipsi i de t rie - Pr jituri cu fructe. 8) A- i schimba
înf area. 9) Numit în absen  total  - Se înclin  cu greutate - Intr
în pantof. 10) Uns  la mijloc! - B nu ii no tri - Secui în ma in ! 11) ...

P.S.: La o dezlegare corect , pe man eta careului ve i descoperi
prenumele i numele celui comemorat de c tre Ioan Florin Tuinea în
num rul 2(30)/2013 al revistei “Constela ii diamantine”, precum i
continuarea titlului articolului acestuia, “Ar fi împlinit…”.

neva194987@yahoo.com

IN MEMORIAM
Constela\ii rebusiste(fantezie)

Dezlegarea careului în partea de jos a paginii

K-0

Scriu poemul care începe cu K
i iar scriu poemul care începe cu K,

apoi scriu poemul care începe cu K
i dup  aceea scriu poemul care începe

cu K
i când scriu poemul care începe cu K,

chiar începe poemul cu K
pân  K r mâne K de scrisul lui K.

K-1

Unu de miez
de s-ar lipsi
Cercul ar fi deformat
raza în necalitate.
Cum înfioar  rug ciunea
pentru orfan.
Cantitatea: - mu cat  alb  la geam,
umed , iar, t ioas .
Anafor  frac ional , procentual ,
Fir de sacru mie, ie.

 vin si altar
doar o cifr  e 1,
Unu K unu,
nu doar în bun tate, E
Avva. Avva.

Ecaterina NEGAR~
(Republica Moldova)

K-2

Mâinile mi-s de lumin
în palme toate semnele existente
pe glob
în constela ia mea
numele meu deriv  din numele Meu,
e atât de u or s i d ruiesc planeta
Marte, Mercur, Jupiter, Venus i Saturn,
tr iesc în tot creatul necreatul
un Dumnezeu ce sunt,
ce SPUN!

K-3

De duh i atotap toare
Putere ce-n tot m  ampretez
SOFIA, SOFIA
Preadreapt  într-un cer nev zut,
în fa a nesfîr irii tale
Oare mi-e ceva al meu
Când totul e al t u, DOAMNE.
Câte aripi uria e î i port
Pe ro i, învârtindu-le,
Nemi cate.

K-4

Cum ai a terne un cântec
i odihne ti plasma

serul, venele, interjec ia, cercul,
injectabila prim var  cu tot
cu lumin , eterul,
atâtea ferestre deschise în larg,
atâta verde r sturnat
dintr-o c limar
raze mii î i mângâie epiderma

sfrânt  pe petalele de liliac
alb, prealb,
cântec apretat,
unimisterul.

Dezlegare: CONSTANTIND - SATARE - ROSU -
AR - CARMAC - M - IED - NEON - LI - Z - RAS -
ISTET - EMAILA - FAUR - CAM - ARTISTA - IR -
STEAG - IC - SERVO - RUS - H - ITE - RETRASE -
CINCIDEANI. (CONSTANTIN DUMITRACHE;

AIZECI I CINCI DE ANI).

mailto:neva194987:@yahoo.com
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Mihai HORGA

GRIJA  FA   DE  POM
         (pamflet)

Motto: Cine iube te natura,
este de dou  ori-cet ean
(Alphonse de Lamartine)

Topoarele lucreaz
Distrug i defri eaz
O zon , ast zi verde
Mâine nu se mai vede
O fi vreun blestem...
Ecologi ti n-avem?

Nici drujba (prietenie?) nu se las
Taie masa lemnoas
Pl mânul vegetal
Este lovit mortal
O fi vreun blestem...
Noi, dendrologi n-avem?

rgind str zi, noi uit m
De fapt - c  îngust m
Zestrea de clorofil
Ucis  f  mil
O fi vreun blestem...
Dar, arhitec i n-avem?

Pu in se mai planteaz
Mai nou, se “toaleteaz ”
Pomi, tufe, garduri vii

sând locuri pustii
O fi vreun blestem...
Peisagi ti n-avem?

Tei parfuma i, salcâmi
i voi, castani b trâni

La umbra voastr-am stat
Oxigen, voi ne-a i dat
O fi vreun blestem...
Pu ini, azi mai avem!

Pomu-înseamn  via
Uit m ast  pova ...

 grija de pom
N-avem grij  de om
O fi vreun blestem...
De ce nu ne-ndrept m?

De ertu-nainteaz
ara agonizeaz
rman  na iune

Mai este ra iune?
Opri i acest blestem
Distrugeri nu mai vrem!

DISTIHURI...  CHIMICE

Cum oare s  nu m -mb t
Dac  beau vin, nu o et?-CH3COOH

Când n-am bani, sunt econom
Vinul îl beau cu sifon-H2CO3

Bun -i berea, fr ioare
Pe buza halbei, pun sare-NaCl

Dar, de nu-s la  vreo agap ,
Apelez la sfânta ap -H2O

Mai bine-i s  las domol
Consumul de alcool-C2H5OH

Nu-s bogat, nu-s mare mah r
Sunt doar un b iat de zah r-C12H24O12

Fugi r ceal , fugi viroz ,
Iau tablete de glucoz -C6H12O6

N-am carnet i nici ma in
Niet!... benzin -C6H6, motorin -C4H10

Sunt ciclist, mare sportman
În pl mâni bag oxigen-O2

Stau la bloc, nu-s barosan
-nc lzesc cu gaz metan-CH4

N-am peluz  cu gazon
Plec la munte, la ozon-O3

i-mi iau soa a, cu breton
ru-i negru, din carbon-C

De vreau, o fac blond -ndat
Cu ap  oxigenat -H2O2

P.S.
Via a noastr  - e chimie
Vezi, de asta-mi place mie
Dar, v  rog s  fiu iertat
Vreo formul , de-am ratat!

COLOANA  INFINITULUI

Cum f cu i
        Brâncu i

, Hobi ei cea natal
       D du i faim  mondial ?
Când ciopli i
       Coloana ta
Gândi i cumva
       S -nve nice ti
Clepsidre mândre
      Suprapuse
Prin care
      Timpul se scurse
Din cer, în p mânt
      Sau poate, s -nal e
Al omului, gând
      Spre infinit
În univers?...
      Al meu vers
Asta
      Te-ntreab  acu i
Constantin Brancu i...
      Oricum
Ce gândi i - izbuti i
      Art  f cu i!

El Greco - Logodna Mariei
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La sfâr itul lui februarie 1982
s-a anun at c  laureatul premiului
„Cununa de aur“ de la Struga
este Nichita St nescu din Ro-
mânia. La începutul lui martie
anului 1982 am fost la Bucure ti.
Cu domnul Dumitru M. Ion am
mers la Uniunea Scriitorilor i-
acolo, în culoar, am dat de Nichita
St nescu. Imediat, Dumitru M.
Ion m-a prezentat i când i-a
spus c  sunt din Scopie s-a bu-

curat nespus de mult. Eu l-am
felicitat pentru premiu. În au-
gust, al aceluia i an, dup  sfâr-
itul festivalului de la Struga, ia-

i m-am întâlnit la Scopie cu
Nichita St nescu, dar n-am stat
de vorb  pentru c  în jurul lui se
învârteau un mu uroi de scriitori
i al ii de alte feluri de slujbe,

pentru c  a a era pe atunci.
Nichita St nescu a fost i e

i azi mult iubit i de scriitori dar

i  de  lume,  pentru  c  el  era  i
dr gu  ca figur . Pu ini sunt po-

ii care au câ tigat premiul „Cu-
nuna de aur” i care au r mas

a de mult în memoria macedo-
nenilor.

Atunci am auzit o „poveste”
cum se comportaser  „prietenii”
lui Nichita St nescu în zilele cât
au fost pe lâng  el i cu el la toate
întâlnirile. Nu in minte exact cum
a fost, dar de mare invidie, cineva

(sau mai mul i) din delega ia ro-
mâneasc  a(au) luat cu el(ei) i
un craniu de om mort i o coas
i l-au speriat pe Nichita, preves-

tindu-i moarte, ceva ce s-a i în-
tâmplat dup  câ iva ani. Poate c
Dumitru M. Ion i Carolina Ilica

i mai aduc aminte mai bine de
„sinistra poveste”. Îmi fac i eu
datoria traducând poezii de-ale
lui St nescu în aromân , cu ru-

mintea s  fie publicate.

Dina CUVATA
(Macedonia)

   ÃNVIRNAT  CÃNTIC  DI  SIVDAI
         (Trist cântec de dragoste)

Mash bana-a mea va s-moarã ti mini dealihea,
Vãrãoarã.
Mash iarba lu shtii nostul a loclui.
Mash sãndza-a mea lji-u dor, didealihealui,
Ti inima-a mea, anda u-alasã.
Era-i analtã, tini eshtsã-analtã,
Caimolu-a meu easti-analtu.
Yini hopa-anda psescu caljlji.
Yini hopa-anda sã-nvicljeadzã aftumubiljli.
Yini hopa-anda da ploai-aratsi
Shi muljerli tuti-l poartã caplu-a tàu
Shi fustànjli-a tali.
Yini shi-un pulj mari, albu,
Cari-u oauuã pi tser luna.

EMOTSII  DI  TOAMNÃ
    (Emo ie de toamn )

Vini toamna, anvãlea-nji-u inima cu tsiva
cu-aumbra-a unlui pom icà ma ghini cu-aumbra-a ta.

Nji-u fricã cà nu-a ti ved cama, niscãntili ori,
cà va-nji creascã àrchi pãn di niori,
cà va ti-ascundzã tu-un oclju xen
shi el va ti-ncljidã cu-unã frãndzã di pilonj.

Shi-atumtsea mi-aproch di chetsãri shi tac,
li ljeau zboarãli sh-li nec tu-amari.
lji-ashuiru-a lunãljei shi u-ansar shi-u prifac
tu-unã sivdai mari.

PUIZIEA
(Poezia)

Puiziea-i ocljul tsi plãndzi.
Ea-i anumirlu tsi plãndzi,
ocljul a anumirlui tsi plãndzi.
Ea- mãna tsi plãndzi,
ocljul a mãnãljei tsi plãndzi.
ea-i parlu tsi plãndzi
ocljul a cãlcãnjlui tsi plãndzi.
O voi, oaspits,
puiziea nu-i lacãrmã
ma easti insushi plãngul,
plãngul a unlui oclju nichiluit.
Lacãrma-a ocljului
a tsilui cari lipseashti s-hibã musheat,
lacãrma-a tsilui cari lipseashti s-hibã cu tihi.

INIMA
(Inima)

Bati, shi io shtiu cà bati shi voi io ta s-batã.
Bati shi u-avdu dipriunã shi cama nu voi ta s-batã
Cafi oarã, ca di prota oarã.
Cafi oarã, ca-atsea dit soni oarã.
Nu-ari bãeauuã, nu-ari, ca njedzlu di cheatrã,
ca njedzlu-a cheatrãljei, ma s-batã njedzlu di cheatrã.
Canã nu-u vidzu putes.
Arãd atselji cari dzãc cà-u vidzurã vãrãoarã …
Ea bati, shi io shtiu cà bati, shi voi cà ta s-batã.
O-avdu dipriunã, bileam sh-nu voi ta s-batã.
Ama avdzarea-a mea shi ea suntu mash ‘nã cumatã,
mash un bloc di cheatrã nidisicatã.




